
Açores magazine

SU
PL

EM
EN

TO
 P

AT
RO

CI
N

AD
O

Coordenação: João Rocha  
Fotografia: Câmara Municipal  

de Angra do Heroísmo



II
 11 de junho de 1

Açores magazine

Qual o verdadeiro estatuto atual das 
Sanjoaninas – ilha, regional ou nacional? 
São festas de âmbito regional, estatuto esse já 
firmado há muito. A nível nacional as 
Sanjoaninas são também cada vez mais conhe-
cidas, pela aposta nos últimos anos na promo-
ção das festas no Continente português, e 
claro, na diáspora. 
O investimento camarário nos festejos acaba 
por compensar?  
Compensa sempre porque dinamiza todo o 
tecido empresarial e comercial da ilha, 
desde o ramo hoteleiro e de restauração, 
passando direta ou indiretamente por todos 
os ramos de atividade. Mais gente significa 
mais consumo, e a própria festa implica o 

Festas Sanjoaninas 1  
com tradição e novidade  
sem ninguém de fora
Raquel Ferreira. As Sanjoaninas 1 pretendem agradar a todos 
públicos e cativar turistas. As distinções reais de Angra do Heroísmo 
são o mote de 11 dias onde a tradição e novidade andarão de braço 
dado

acréscimo do traba-
lho de muitos 
pequenos e médios 
comerciantes como 
cabeleireiros, costu-
reiras, sapatarias e 
fotógrafos. 
A escolha do tema “Muito 
Nobre, Leal e Sempre Constante 
Cidade de Angra do Heroísmo” para a 
edição deste ano das Sanjoaninas baseia-se 
em que pressupostos? 
Não poderia ser de outra forma, porque em 
1 celebra-se um dos mais honrosos mar-
cos da nossa história, já que este ano perfa-
zem 1 anos desde que D. Maria II, por 

Carta Régia,  determinou que a cidade se 
passasse a denominar Cidade de Angra do 
Heroísmo, e que ao seu título de Muito Nobre 
e Leal se acrescentasse o de Sempre 
Constante como reconhecimento pelo papel  
da cidade e da sua população no conflito que 
abriu as portas do país a um regime liberal, 
constitucional e democrático. Trata-se por-
tanto de uma efeméride que merece ser des-
tacada até porque culminou no nome que a 
cidade enverga, além das condecorações de 
que foi alvo com a atribuição da condecora-
ção do Colar da Torre e Espada e Brasão de 
Armas, tornando-a na primeira do país a 
receber tão altas distinções.   
A multiplicidade da oferta cultural/festiva 
será o grande segredo do sucesso das 
Sanjoaninas? 
É sem dúvida um dos grandes segredos. A 
festa faz-se de tradição e de novidade, e tem 
um vasto programa que procura não deixar 
ninguém de fora, seja na programação musi-
cal, seja nos restantes eventos culturais, des-
portivos e taurinos. Depois o próprio enqua-
dramento e beleza da nossa cidade e a alegria 
e a participação da população são outros dois 
pilares que garantem o seu sucesso. 
Com o advento dos transportes aéreos low 
cost as Sanjoaninas podem atingir uma abran-
gência internacional? 

As low cost permitem ultrapassar 
alguns dos constrangimentos 

que impossibilitavam essa 
abrangência, mas não são 

os únicos. Se me per-
guntar se há potencial 
para a alcançar não 
tenho dúvidas, porque 
as Sanjoaninas não só 
não ficam atrás de mui-

tos eventos culturais 
que são conhecidos inter-

nacionalmente como até 
têm componentes que lhe tra-

zem uma riqueza adicional. Se 
pensarmos em alguns desses eventos vêm-

nos logo à mente grandes festivais de música 
por exemplo, mas no nosso caso acresce à 
programação musical todas as outras verten-
tes que a integram como a gastronomia, a 
etnografia, a feira taurina, os desfiles temáti-
cos, que lhes conferem outra dimensão.

Entrevista
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“Muito Nobre, Leal e Sempre Constante Cidade 
de Angra do Heroísmo” é o tema da edição de 
1 das Sanjoaninas e fio condutor do desfile de 
abertura, agendado para a noite de  de junho. 
Segundo Raquel Caetano Ferreira, o tema das 
festividades é uma alusão “à gratidão de D. 
Maria II (filha de D. Pedro IV de Portugal) 
perante os extraordinários serviços e sacrifícios 
realizados pelos leais habitantes da Terceira”. 
“Esta ilha, durante a Guerra Civil nacional, foi 
o único lugar do território português, onde o 
ideal liberal se alicerçou. Pela sua nobreza, 
heroica firmeza e constante lealdade, D. Maria 
II ordenou, por Decreto de  de janeiro de 
1 que, de então em diante, esta cidade 
seria denominada de Cidade de Angra do 
Heroísmo e que o seu título “Muito Nobre Leal 
e Sempre Constante Cidade de Angra do 
Heroísmo” ficasse firmado no brasão que 
decretou. Pelos mesmos motivos, a rainha atri-
buiu a insígnia de Grã-Cruz da Antiga e Muito 
Nobre Ordem da Torre e Espada do Valor, 
Lealdade e Mérito”, especificou a vereadora 
com a pasta da cultura da autarquia angrense. 

Com cerca de uma centena de figurantes, o 
desfile integra cinco carros alegóricos, criação 
artística de José João Dutra. 
No primeiro carro, onde figura o Chefe de 
Protocolo, José Luís Parreira, presta-se home-
nagem a D. Pedro IV e tem como referência a 
importância de Angra para a afirmação do 
liberalismo. 
Com as damas das Comunidades (EUA e 
Canadá), o segundo carro simboliza a “Fundação 
da Moeda em Angra” instalada no burgo por 
ordem da Junta Governativa de D. Maria II. 
Já o terceiro, onde pontificam as damas das 
Cidades Irmãs, é destacado o “Brasão de 
Armas da Cidade”, tendo como contextualiza-
ção a nomeação de Angra do Heroísmo como 
Capital do Reino de Portugal. 
O quarto carro, com as damas de honor, cama-
reira e pagens, sublinha os “Paços do 
Concelho”. 
Com a Rainha das Sanjoaninas 1, Rute 
Moniz, o quinto e último carro do cortejo refe-
rencia a Carta Régia de D. Maria II e atribuição 
do título “Muito Nobre Leal e Sempre 

Constante Cidade de Angra do Heroísmo”. 
A atuação da Filarmónica da Artesia, Estados 
Unidos, encerra o desfile. 
Raquel Ferreira enfatizou a “complexidade” da 
temática do desfile de abertura, situação que 
obrigou a “um maior estudo na elaboração 
dos carros alegóricos e criação das indumentá-
rias dos figurantes”. 
“É sempre um desafio constante preparar o 
desfile de abertura, havendo o cuidado de não 
cair na tentação de repetir temas”, concretizou 
o raciocínio.

Nobreza de Angra 
é o fio condutor  
do cortejo de abertura
Cem figurantes e cinco carros alegóricos preenchem o desfile de  
abertura. “Nobreza e lealdade” de Angra do Heroísmo em destaque
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“Saber transmitir a todos, com um sorriso nos 
lábios, a nossa maneira de saber bem receber”. 
É este o propósito de Rute Moniz, de  anos, 
natural da Terra Chã, para o exercício da função 
de Rainha das Sanjoaninas 1. 
Rute Moniz aceitou o desafio da comissão dos 
festejos com “honra e orgulho”. Na sua perspeti-
va, ser rainha das festas em honra de São João 

Rute Moniz a sorrir  
para manifestar a arte  
de bem receber

“é uma forma de 
representar o espíri-
to popular, festiva-
leiro e alegre de 
todos os angren-
ses”, sublinhou. 
A jovem deixa o 
convite aos terceiren-
ses e visitantes para 
aproveitarem as 
Sanjoaninas como uma 
“oportunidade para rever ou 
conhecer um pouco da nossa história, da nossa 
cultura e das nossas tradições”.  
“De alma cheia e de sorriso nos lábios, vamos 
receber e acarinhar os nossos emigrantes, turis-
tas e todos os açorianos e juntos dar cor, alegria 
e brilho às nossas ruas, que se querem cheias 
de diversão e de muita harmonia”, acrescentou. 
Rute Moniz, de olhos verdes e 1, metros de 
altura, frequenta um curso técnico de geriatria. 
O séquito real é composto ainda por Mariana 

Melo de Sousa, de 1 anos, natural dos Altares, 
como camareira, e José Luís Parreira, 

de 1 anos, natural da Ribeirinha, 
como chefe de protocolo.  

Os pajens são Dino Crespo, 
de  anos, natural de 

Santa Cruz da Praia da 
Vitória, e Matilde 
Santos, de  anos, 
natural de São 
Bartolomeu.  

As Sanjoaninas voltam a 
incluir, este ano, no 

séquito real damas das 
comunidades emigrantes e 

das cidades irmãs. Ao todo são 
seis as damas que desfilarão na noite 

de abertura pelas principais artérias da cidade. 
Beatriz Pereira, de  anos, natural do Posto 
Santo, e Filipa Fagundes, de 1 anos, natural de 
São Mateus, são as damas da ilha Terceira.  
Kayla Ferreira, de 1 anos, representa Tulare, 
Madison Sousa, também com 1 anos, represen-
ta Artesia, na Califórnia, e Kyle Robinson, de 1 
anos, representa Gilroy. De Alenquer, cidade 
irmã de Angra do Heroísmo, chega Mafalda 
Macedo, de  anos. 

É a Rainha das Sanjoaninas 1. Rute Moniz, para além de ser a 
figura central do cortejo de abertura, quer evidenciar, de sorriso 
aberto, o espírito festivo dos terceirenses.



V
 11 de junho de 1

Açores magazine

“Do povo e para o povo”. É este o “retrato” 
tirado pelo vereador da autarquia, José 
Gaspar Lima, ao modelo festivo das 
Sanjoaninas, as maiores festas profanas do 
arquipélago dos Açores. 
O autarca destaca, com indisfarçável orgulho, a 
extensão dos festejos (este ano são 11 dias, 
entre  de junho e  de julho) e a forma como 
a população “se entrega, num jeito festivo tipi-
camente terceirense”. 
“Quase se pode dizer que todas as fregue-
sias “descem” à cidade de Angra do 
Heroísmo durante as festas concelhias. O 
povo tanto assiste, como também é membro 
participativo nas diferentes manifestações 
artísticas e culturais”, contextualiza. 
As marchas populares, este ano, registam 
novo recorde de participações. São 1 mar-
chas a desfilar ( de adultos, cinco infan-
tis), o que motiva a divisão por duas noites 
–  e  de junho. 

“Entre marchantes e músicos 
chega-se a uma envolvência 
direta de cerca de três mil 
pessoas. É uma manifesta-
ção popular, a todos os títu-
los, notável”, salienta José 
Gaspar Lima. 
Todos os dias decorrem desfiles nas 
Sanjoaninas. O vereador da edilidade 
angrense sublinha os das filarmónicas e 
grupos folclóricos que “trazem multidões às prin-
cipais artérias angrenses”. 
Outra grande aposta consiste no desfile infantil, 
este ano subordinado ao tema “Floresta Mágica” 
e cujo itinerário será igual ao cortejo real. 
“Oferecemos desfiles e espetáculos destinados 
a variados públicos. As nossas vivências e tra-
dições estão sempre em plano de destaque até 
para agradar aos numerosos visitantes da diás-
pora açoriana”, vinca. 
Para José Gaspar Lima, “em pouquíssimos 

lugares existi-
rão festas 
tão envol-
ventes e pro-
longadas 

como as 
Sanjoaninas”, 

onde o cariz 
popular “é predomi-

nante” e a oferta gastro-
nómica representa “uma tenta-

ção difícil de resistir”. 
Neste contexto, refere a importância de existir, 
nas mais diversas áreas, “pessoas a trabalhar 
todo o ano para se exibirem nas Sanjoaninas, 
onde o nível de exposição pública é altamente 
compensador”. 
No entender do autarca, as Sanjoaninas consti-
tuem uma “imagem de referência do concelho 
de Angra do Heroísmo, da ilha Terceira, do 
arquipélago açoriano e, até, à escala nacional”.

Sanjoaninas são festas  
“do povo e para o povo”
O cariz popular é incontornável no figurino das Sanjoaninas. 
A cidade de Angra do Heroísmo, este ano durante 11 dias, 
transforma-se numa autêntica festa.
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Como classifica o cartaz musical das 
Sanjoaninas 1? 
É um cartaz eclético repleto de qualidade 
musical. É o conjunto dos momentos musi-
cais que acontecem um pouco por toda a 
cidade que torna a oferta musical das 
Sanjoaninas tão especial e tão atrativa para 
a diversidade que caracteriza o público alvo 
destas que, não por acaso, são consideradas 
por uma grande maioria como as maiores 
festas dos Açores. As animações de rua, os 
concertos das filarmónicas na rua da Sé, as 
atuações dos grupos folclóricos pelas várias 
artérias da cidade são peças fundamentais 
da oferta musical das Sanjoaninas e comple-
mentam as extraordinárias atuações que 
estão previstas para os palcos da Praça 
Velha (Palco Continente), do Cais da 
Alfândega (Palco Guarita) e do Bailão (Palco 
Sagres). 

Diversidade e intensidade  
num cartaz musical  
em múltiplos espaços
Guido Teles. A oferta musical nas Sanjoaninas é ampla e diversificada. 
Mesmo com um orçamento contido, o objetivo passa por oferecer um 
cartaz “impressionante”.

Entrevista

Qual foi a preocupação maior norteou a 
escolha dos artistas? 
Houve duas prioridades inseparáveis: garan-
tir uma contínua superação em relação às 
edições anteriores em termos de qualidade 
de oferta e responder à diversidade do 
público alvo das Sanjoaninas. Estes objeti-
vos acompanham-nos sempre, seja na com-
ponente musical, seja nas restantes verten-
tes que constituem estas marcantes festas. 
Em 11 dias de festas decorrem 1 concertos, 
só no Palco do Bailão. Esta será uma das 
ofertas musicais mais significativas à escala 
nacional? 
As Sanjoaninas são sem dúvida umas festas 
de dimensão nacional. Não é fácil encontrar 
no nosso país umas festividades compará-
veis com as Sanjoaninas, em termos de 
diversidade e intensidade. O caso do cartaz 
musical do Palco do Bailão é, também, 

impressionante. Com um investimento 
modesto, só possível devido à concessão da 
produção dos concertos a privados que par-
tilham o risco com a Autarquia, consegue-se 
garantir uma oferta musical tão forte duran-
te um período tão longo. 
Qual o papel que os artistas locais ocupam 
na vertente musical dos festejos? 
Ocupam um papel fundamental. A grande 
maioria dos momentos musicais da festa é 
garantida pelos artistas locais. E mais do 
que isso, em todos os palcos das 
Sanjoaninas a presença dos artistas locais é 
diária. Aliás, sendo as Sanjoaninas a maior 
montra do talento terceirense e açoriano, 
não poderia ser de outra maneira. 
Há também a preocupação de espalhar pal-
cos musicais pelo centro citadino? 
Sem dúvida. Cada vez é maior o número de 
pessoas que participam na festa, desde resi-
dentes a visitantes. A existência de múlti-
plos espaços com ofertas musicais de quali-
dade é também uma marca das Sanjoaninas 
e é, na prática, também uma necessidade 
para acolher todos os que nos visitam. A 
animação musical vai estar em todas as ruas 
da cidade e, para além do Bailão, existirão 
atuações no átrio da Sé, no palco da Praça 
Velha e no Cais da Alfândega. Não faltará 
animação no centro histórico nas nossas 
grandes festas da cidade.
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O que levou à reintrodução do modelo de qua-
tro corridas na Feira Taurina de São João? 
A negociação com a Câmara de Angra do 
Heroísmo (CMAH) do protocolo celebrado com a 
Tertúlia Tauromáquica Terceirense (TTT) levou ao 
entendimento que era imperioso voltar às quatro 
corridas logo que possível como forma de, por 
um lado, satisfazer todos os aficionados e por 
outro, satisfazer a necessidade de integrar artistas 
e ganadarias locais, sem que daí advenha um 
decréscimo qualitativo da Feira. 
A vinda dos matadores José Garrido e Ginés 
Martin é uma mais valia evidente para o cartel? 
Face à diminuição da verba inicialmente atribuída 
à TTT, ao aumento de uma corrida como forma 
de integrar todos os interesses locais e à continui-
dade de proibição da sorte de varas, era impossí-
vel continuar a ter como cabeças de cartaz os 
lideres do “escalafón”. Assim, optou-se por apos-
tar numa nova geração de matadores que come-
çam a sobressair no panorama taurino internacio-
nal. Os nomes José Garrido e Ginés Marin são, a 
par com as restantes figuras que integram o car-

“Afición” terceirense  
gosta de touradas 
à corda e de praça

taz da Feira de São João, nomes que integram as 
principais feiras de Espanha e do mundo taurino, 
felizmente com grande sucesso e rotundos triun-
fos. 
Além do maior número de corridas, quais são as 
outras novidades da feira deste ano? 
O regresso do modelo original com duas corridas 
à Portuguesa, uma mista e uma à Espanhola. 
Será também reeditada a Corrida à antiga 
Portuguesa que será precedida de um cortejo 
temático na Rua da Sé e que integrará os interve-
nientes na corrida. 
A Feira de São João é atrativa em termos turísti-
cos, sobretudo aos níveis dos mercados da diás-
pora, continental e espanhol? 
São mercados muito diversos mas que se revêm 
na Feira de São João e têm vindo paulatinamente, 
mas consistentemente a aumentar a sua presen-
ça. O mercado da diáspora vem pelas Sanjoaninas 
no geral, da qual realçam os toiros como um dos 
espetáculos de eleição. O mercado continental 
vem pela curiosidade de aliar às festas a sua afi-
cion, sendo o epíteto de “melhor feira taurina de 

Portugal” um chamariz convincente. O mercado 
Espanhol, mas também o Francês, vêm essencial-
mente pelos toiros, pela curiosidade de se inteira-
rem das realidades e particularidades da festa 
insular e também pela notoriedade que esta tem 
alcançado internacionalmente, fruto de organiza-
ções como o Congresso Mundial de Ganaderos e 
os Fórum Mundial da Cultura Taurina, levados a 
cabo pela TTT. 
O programa taurino da feira também contempla 
várias touradas à corda, bem como a tradicional 
espera de gado no Dia de São João. A organiza-
ção enfatiza o peso das corridas à corda no cora-
ção da aficion terceirense? 
A “afición” terceirense tem de facto essa dupla 
vertente: a tourada de praça e a tourada à corda. 
Faz parte não só do protocolo celebrado com a 
CMAH, mas também dos estatutos da TTT, 
fomentar, divulgar e preservar todas as formas de 
tauromaquia que sejam representativas da cultu-
ra local. 
As vacadas destinadas às crianças também são 
uma forma de captar adeptos taurinos o mais 
cedo possível? 
Na Terceira, a aficion é natural e espontânea, 
fruto de uma envolvência cultural que leva as 
pessoas, desde muito novas, ao contacto com 
esta realidade, seja pelas idas ao campo, aqui tão 
cerca, seja pela integração das touradas nas festi-
vidades locais, transversais a toda a sociedade. 
No entanto, neste mundo cada vez mais intole-
rante e dogmatizado contra a tauromaquia, o for-
talecimento da aficion deve fazer-se através da 
oportunidade dos jovens observarem e participa-
rem de forma esclarecida, de modo a desmistifi-
car, através da compreensão do fenómeno, todas 
as alarvidades que sobre o mesmo têm vindo a 
ser propagandeadas. A liberdade de escolha é, 
para nós, um atributo fundamental de uma socie-
dade democrática e plural.

José Parreira. O vice-presidente da Tertúlia Tauromáquica destaca a “afición” 
“natural e espontânea” dos terceirenses devido à envolvência cultural.

Entrevista
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