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Em Vila Franca do Campo, recomenda-se uma passagem por...

IGREJAS  
Da igreja de São Pedro à igreja do Espírito Santo, no coração de Vila 
Franca do Campo recomenda-se a contemplação do património reli-
gioso edificado, por estes dias, engalanado com o intuito de dar ainda 
mais brilho à devoção ao Senhor Bom Jesus da Pedra

ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA PAZ 
Para além de oferecer uma vista de excelência sobre a primeira capital 
da ilha, este santuário conta ainda a história de tempos conturbados 
de ataques piratas e corsários, em que as populações buscavam na fé 
um meio de proteção. Esta ermida é testemunho dessa fé

MARINA  
Para além de servir de porto de abrigo às embarcações da terra e de 
fora dela, a marina de Vila Franca do Campo oferece ainda condições 
para momentos de descontração, graças aos vários serviços existen-
tes, que vão desde bares a empresas marítimo-turísticas 

ILHÉU   
Para banhos ou mera contemplação do seu património natural, o 
ilhéu é uma das mais afamadas reservas naturais dos Açores. Não ad-
mira, por isso, que, nestes dias, a correria à mesma faça esgotar com 
facilidade as  visitas diárias. Recomenda-se reserva antecipada

PRAIAS DE ÁGUA D’ALTO 
São das mais concorridas zonas balneares da ilha. E os motivos são  
vários: são praias vigiadas, possuem um bom caminho de acesso com 
estacionamento próprio, bar, instalações sanitárias com duches e  
acessos específicos para cidadãos portadores de deficiência

PRAIA DA AMORA  
Localizada na freguesia de Ponta Garça, esta é uma das mais recôndi-
tas zonas balneares do concelho. O acesso, apesar de exigente, é  
compensado pelo enquadramento paisagístico do que encontra no 
destino final, assim como pela tranquilidade e pela qualidade da água 
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Celebração religiosa de grande significado 
para os vila-franquenses, as festas do Senhor 
Bom Jesus da Pedra são também um aconteci-
mento potenciador de atração ao concelho de 
forasteiros e emigrantes. Como tem visto a 
evolução destas festividades nesse sentido? 
Primeiro, acho importante dar nota de uma 
dinâmica cada vez maior nas festas em honra 
do Senhor Bom Jesus da Pedra, não só os vila-
franquenses, mas os micaelenses, no geral, 
acorrem a Vila Franca do Campo nesta época. 
E, agora, com o fluxo de turismo, vemos tam-
bém cada vez mais forasteiros, sempre na 
ânsia e na procura de momentos diferenciado-
res, que não encontram nas suas terras. 
Portanto, se juntarmos os vila-franquenses, os 
micaelenses e os turistas - que são cada vez 
mais - estas festividades assumem uma grande 

“O culto ao Bom Jesus da 
Pedra há muito ultrapassou 
as barreiras do concelho”
Ricardo Rodrigues, provedor da Santa Casa de Vila Franca do Campo,  
diz-se satisfeito com a dinâmica que as festas em honra do Senhor  
Bom Jesus da Pedra têm vindo a ganhar, junto da comunidade local mas  
também dos forasteiros que, por esta altura, visitam a ilha e a Região  

expressão e relevância. Não podemos ainda 
esquecer os nossos emigrantes que fazem por 
marcar as suas viagens de modo a coincidirem 
com as festas. E não são apenas filhos de Vila 
Franca do Campo, mas também de outros pon-
tos da ilha espalhados pelo mundo, porque o 
culto ao Senhor Bom Jesus da Pedra há muito 
que ultrapassou as barreiras do concelho e até 
da ilha. Não podemos esquecer que, para além 
da componente religiosa, as festas encerram 
um cartaz que compreende várias tradições 
que os emigrantes apreciam e fazem por parti-
cipar nas mesmas, sejam as arrematações, os 
espetáculos musicais, entre outros eventos que 
servem para preencher os arraiais. E basta 
observar como muitos deles aproveitam esses 
momentos para atenuar o saudosismo que vai 
crescendo ao longo do tempo de ausência nas 

terras que os acolheram. Aliás, é muito por 
força desse apego às tradições e às memórias 
da terra que lhes serviu de berço que nossas 
vivências se vão perpetuando e até ganhando 
expressão além-fronteiras, pelo testemunho 
que levam os nossos emigrantes espalhados 
pelos quatro cantos do mundo.  
E que novidades terão as festas este ano? 
Este ano fizemos um esforço de conservação 
de toda a iluminação da fachada da igreja do 
Senhor da Pedra. Todos os anos é preciso fazer 
algumas coisas, com alguns investimentos. 
Mas, na verdade, os beneméritos também são 
muitos e conseguimos organizar todas as fes-
tas sempre com muita colaboração de todos. E, 
até aqui, não tem sido preciso a Santa Casa 
entrar com dinheiro porque os donativos são 
suficientes para pôr de pé as festividades. 
Como vê a envolvência das camadas mais 
novas no desenrolar destas festividades? 
Alguma juventude que esta organizada em 
associações, em clubes desportivos e nos esco-
teiros participa bastante. Inclusivamente, parti-
cipam na procissão. São movimentos indispen-
sáveis para dar um sentido de pertença à terra 
onde estão a garantir a continuidade das suas 
tradições. Tenho sentido que há, de facto, essa 
ligação... Agora, compreendo que haja sempre 
quem não tenha essa motivação para partici-
par nos momentos religiosos dessa forma. 
Contudo, sempre se envolvem nas festas de 
outro modo, por exemplo, nos espetáculos 
musicais, nas barraquinhas ou, simplesmente, 
nos convívios e no usufruto da animação nos 
arraiais. 
Que tem sido feito para projetar as festas? 
Em várias redes de comunicação, há muito 
começaram as partilhas do programa da festa 
e de imagens alusivas à mesma. 
Principalmente, para os emigrantes - porque 
nem todos têm possibilidade ou oportunidade 
de virem todos os anos às festas - esses são 
gestos de grande importância, porque vão 
mantendo viva a saudade. É evidente que 
quem coordena esse tipo de áreas, também 
presta especial atenção a essa dinâmica das 
redes sociais como instrumentos de excelência 
para a promoção e projeção das nossas tradi-
ções e vivências. E tem existido, da parte da 
Santa Casa, um esforço para uma divulgação 
organizada das festividades em honra do 
Senhor Bom Jesus da Pedra.

Entrevista

III
  de agosto de 1



IV
  de agosto de 1

Açores magazine

É a partir do adro da igreja da Misericórdia, 
lado a lado com a veneranda imagem do 
Senhor Bom Jesus da Pedra, que o padre 
António Cassiano vê passar um mar de gente 
que, através do olhar, deixa transparecer toda 
a sua fé e devoção. E, apesar de já serem mui-
tos os anos em que o capelão da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Franca do Campo presen-
ceia o momento, confessa que não deixa de se 
impressionar. 
“Como padre e como crente, sinto muito a 
festa quando vejo esta fé popular, neste 
momento particular, ainda mais do que na pro-
cissão solene. É que na procissão da mudança 
vê-se o povo a cumprir as suas promessas, ali 

“A fé dos devotos está 
espelhada nos seus rostos 
quando fixam a imagem”
Apesar do dia maior das festas em honra do Senhor Bom Jesus da Pedra  
ser o domingo, é na noite de sábado que se vive o expoente máximo de 
emoção e devoção com o momento em que a veneranda imagem sai à rua 
para a procissão da mudança. Um reencontro que se traduz em olhares de 
comoção, de súplica ou de agradecimento que impressiona quem assiste

aconchegados... Famílias inteiras com imensa 
emoção a passarem diante da imagem do 
Senhor. E, eu, ali contemplo todas essas 
expressões. E impressiona-me sempre esse 
momento”, confessa António Cassiano, revelan-
do a forma “tocante” como as pessoas deixam 
transparecer o seu estado de alma no cruzar 
do olhar com a imagem. 
  “Vejo que há um envolvimento maior naque-
le momento. Ate sinto-me diminuído na minha 
fé, apesar de padre, talvez por ser uma fé mais 
racionalizada, mais controlada pelo pensamen-
to teológico e pela formação. E, portanto, uma 
fé menos gratuita e menos generosa que essa 
fé popular”, confessa. 
Um apego a Cristo em sofrimento que, no 
entender do pároco, tem uma clara relação 
com as agruras da vida de cada um.  
“E isso acontece, sobretudo, com aquelas pes-
soas que estão em momento de sofrimento. 
Não encontrando refúgio e conforto em mais 
nada, buscam acolhimento e compreensão no 
Jesus sofredor, representado na imagem”. 
Ainda assim, António Cassiano diz esperar 
que a imagem do Senhor da Pedra, para as 
pessoas, “não seja mais do que uma simples 
mediação para facilitar este encontro de cada 
crente”, lembrando a diferença que existe 

Culto 
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cerimónias religiosas preparatórias, neste caso 
em concreto, os tríduos. 
“A igreja enche sempre. Até extravasa para o 
adro, sobretudo na igreja da Misericórdia que 
é mais pequena. E vemos gente de todas as 
idades”. 
Um culto que tem cruzado gerações e que se 
desencadeia com a descoberta da veneranda 
imagem do Senhor Bom Jesus da Pedra, na 
praia de Corpo Santo, segundo reza a lenda, 
dentro de uma caixa de madeira onde se lia a 
inscrição “Para a Misericórdia de Vila Franca”. 
Encontrada por pescadores, a dita caixa terá 
então sido levada para ser entregue na 
Misericórdia, descobrindo-se então no seu 
interior uma imagem de Jesus Cristo, sentado 
numa pedra. Contudo, ninguém terá assumido 
a responsabilidade de tal encomenda, assu-

mindo-se, por isso, que o aparecimento da 
imagem seria um milagre, relato que acabou 
por se fazer ouvir no território continental. 
Ora, ao saber do sucedido Vila Franca de Xira 
terá chegado a reclamar a posse do achado. 
Não terá, no entanto, conseguido o seu intento 
porque, ao que parece, na caixa havia a indica-
ção clara de que, a vila, era mesmo Vila Franca 
do Campo. Ficou, então, a veneranda imagem 
numa capela própria da Igreja da Misericórdia 
e, durante algum tempo, o seu culto ter-se-á 
limitado a uma missa cantada e um sermão. 
Terá sido uma promessa da mãe do juiz 
Teotónio Claudino da Silveira a servir para 
impulsionar uma festa que foi crescendo na 
mesma proporção em que cresceu a devoção 
dos vila-franquenses ao Senhor Bom Jesus da 
Pedra.

entre adorar e venerar. 
“Nós adoramos a Deus em espírito e verdade. 
O que espero é que o culto ao Senhor da 
Pedra, como qualquer outro Jesus, seja uma 
oportunidade de encontro com o verdadeiro 
Jesus, Bom e Misericordioso. É também por 
isso que se chama Bom Jesus da Pedra. E é 
essa bondade que as pessoas também espe-
ram encontrar. Uma inspiração que se vá bus-
car ao Evangelho, naquele Jesus que cura, que 
conforta, que ampara, que perdoa… E é uma 
devoção popular, muito bonita e muito verda-
deira, que devemos procurar preservar”. 
E a verdade é que, ano após ano, não tem 
assistido ao esmorecer desta devoção ao 
Senhor da Pedra, muito pelo contrário.  
Para além da enchente nos dias maiores das 
festas, há a registar a grande participação nas 
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Herdou o gosto, a dedicação e a devoção ao 
Senhor Bom Jesus da Pedra por influência das 
primas que, noutros tempos, tinham a seu 
cargo tudo o que está relacionado com a vene-
randa imagem.  
“E foi assim que acabei por me envolver tam-
bém. Tomo conta das capas, olho pelos ouros 
do Senhor da Pedra, que estão devidamente 
guardados. Na festa, orientamos a ornamenta-
ção do andor, mudamos as capas… Até a lam-
parina, durante muitos anos era eu que vinha 
acender”, relata Maria do Carmo Bulhões. 
Por tudo isso, junto de vila-franquenses e devo-
tos, ganhou o nome de “Guardiã do Senhor da 
Pedra”. Uma dedicação que esta professora 
aposentada justifica com a importância que os 
valores da misericórdia têm para si. 
“Para mim, a Misericórdia é tudo. Fui criada 
assim. Já a minha mãe tinha uma devoção 

 anos de dedicação  
ao Bom Jesus da Pedra 
Maria do Carmo Bulhões, conhecida como “a guardiã do Senhor da 
Pedra”, é homenageada na próxima sexta-feira, dia , num sinal de 
reconhecimento por parte da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca 
do Campo, pelos anos de entrega e dedicação ao Bom Jesus da Pedra

extraordinária ao Senhor da Pedra. O que em 
Ponta Delgada acontece com o Senhor Santo 
Cristo dos Milagres, acontece aqui no concelho 
de Vila Franca do Campo com o Senhor Bom 
Jesus da Pedra”. Um culto que tem ajudado a 
manter, daí que no concelho, exista também 
quem a compare a Madre Teresa d’Anunciada. 
“No meu coração, talvez isso tenha muita ver-
dade e razão de ser. É um apego muito grande 
a este culto o que me move. Mas não só a 
mim… Há muita gente nesta terra para quem o 
Senhor da Pedra é tudo, seja nas alturas difí-
ceis, como luz de esperança, seja nos momen-
tos de exaltação e alegria. E tanto é que é a 
festa que congrega mais vila-franquenses, este-
jam eles cá ou espalhados pelo mundo”. 
Quanto a outras comparações que se estabele-
cem entre a festa do Senhor Bom Jesus da 
Pedra e o Senhor Santo Cristo dos Milagres, 

Maria do Carmo Bulhões diz que “há lugar para 
toda a adoração a Deus”. 
“Reconheço que há uma devoção maior ao 
Senhor Santo Cristo dos Milagres. E não sei por-
quê… Afinal é o mesmo momento da paixão de 
Cristo, com a diferença em que o Senhor da 
Pedra representa Jesus quando foi aclamado 
Rei por escárnio, sentado numa pedra, e o 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, quando foi 
presente à varanda de Pilatos e este disse ‘Eis o 
Homem’. O Santo Cristo é só busto, o Senhor da 
Pedra, é corpo por inteiro. E são só esses por-
menores que separam as duas imagens. O 
Deus é o mesmo, não há dois”. 
Já no que respeita ao culto, reconhecesse que 
gostaria que o mesmo continuasse a crescer 
em devoção e fiéis. “E vejo, com agrado, que 
há cada vez mais devotos do resto da ilha e 
até de fora”.

Homenagem 
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Soma apenas cinco edições, mas já se conseguiu 
impor como um dos pontos fortes dos arraiais 
das festas em honra do Senhor Bom Jesus da 
Pedra. Falamos do Festival de Sopas que, ano 
após ano, vai ganhando mais apreciadores, ao 
ponto de não demorar a esgotar as diferentes 
receitas trazidas pelas gentes da terra para o 
certame. Regra geral, têm ultrapassado a deze-
na e meia de sopas, algumas delas com sabores 
únicos, uma vez que resultam de um receituário 
que vai resistindo ao tempo, passando de gera-
ção em geração. Há mesmo quem faça questão 
de confecionar as sopas nas célebres - mas cada 
vez mais raras - panelas de ferro.  
Também com o propósito de “encantar” o pala-
dar quem faz das festas (e do concelho) local de 
eleição para as refeições ou para um petisco a 
meio do dia, os restaurantes apostam em emen-
tas onde os produtos regionais são reis e senho-
res, desde a boa carne, ao peixe fresco, passan-
do pelo marisco. 

Festival de sopas,  
provas desportivas 
e muita música 

Mas nem só de gastronomia se fazem os 
arraiais do Senhor Bom Jesus da Pedra...  
A música é outro dos grandes atrativos das noi-
tes da última semana de agosto em Vila Franca 
do Campo, com artistas escolhidos a dedo, de 
modo a garantir a animação a todas as faixas 
etárias, desde agrupamentos de música popular 
ligeira, a grupo de cantares, passando pelas 
filarmónicas, No caso destas, a destacar a pre-

sença de duas bandas vindas de fora da região: 
a Banda de Alcácer do Sal e a Banda Nossa 
Senhora da Luz de Fall River (EUA), que atuarão 
no dia maior das festas, domingo. 
O que também não pode faltar nestas noites de 
festa são as cantigas ao desafio ou o folclore.  
E, ainda, a serenata ao Senhor Bom Jesus da 
Pedra, no sábado, dia em que sobe ao palco o 
grupo de teatro vila-franquense “O Tagarete”, 
este ano com a peça “Aquestá”.  
Tirando partido da vocação marítima da vila, o 
desporto serve também de atrativo nestas fes-
tas, com provas desportivas de vela e canoa-
gem, agendadas para as manhãs de sexta-feira 
e sábado. E, regra geral, quem opta por passar a 
manhã de sábado no coração de Vila Franca, faz 
por assistir, junto ao Jardim Antero de Quental, 
à tradicional homenagem ao Bom Jesus da 
Pedra protagonizada pelos taxistas, bombeiros, 
PSP e Santa Casa da Misericórdia da Vila. 
Outro dos pontos do programa que também 
congrega muitas centenas de pessoas é o corte-
jo de oferendas, que tem lugar na segunda-feira 
(dia ), uma vez que, logo depois, seguem-se 
as tradicionais arrematações que conferem 
especial colorido e azáfama ao adro da igreja.

São oito dias de festa, oito noites com arraiais preparados a pensar em todas 
as idades. Desde a música aos petiscos, passando pelo desporto, em cada dia 
encontra ingredientes para momentos de convívio no coração da vila 

Animação 
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