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Em mais um cortejo de abertura, mais uma 
lição de história, com a recriação do momento 
em que na noite de  de junho de 1, rea-
gindo à aclamação de D. Miguel, o Batalhão de 
Caçadores número , sob o comando de José 
Quintino Dias, prendeu o governador do caste-
lo, Teófilo Rogério de Almeida, e o capitão-
general, Manuel Vieira de Albuquerque Touvar, 
protegido no Palácio dos Capitães-Generais.  

De seguida, recor-
rendo ao alvará de 
1 de dezembro de 
1, foi constituído o 
governo interino, tornando 
a Terceira o único reduto onde o 
ideal liberal existia e onde menos de 
um ano depois, a vitória liberalista na batalha 
de 11 de agosto de 1, consolidaria essa con-

Vitória liberal sobre  
os absolutistas revivida  
no cortejo de abertura
A revolta de  de junho de 1 serve de mote à  
edição deste ano das Sanjoaninas. Uma viagem no 
tempo que pretende recordar a importância de  
Angra do Heroísmo na génese da primeira  
manifestação a favor do liberalismo. Vai contar 
cerca de  participantes e cinco carros alegóricos

dição. Preparou-se, desse modo, o caminho 
para o desembarque do Mindelo, que permitiu 
às forças liberais apanhar de surpresa o exérci-
to miguelista que haveria de as submeter ao 
prolongado Cerco do Porto. D. Miguel acabou 
por capitular em 1, abrindo caminho à 
implantação definitiva do liberalismo em 
Portugal. Em suma, marcos de incontornável 
relevância na construção da História de 
Portugal que Mariana Maciel, a rainha de edi-
ção deste ano das Sanjoaninas, já havia revisi-
tado em estudos que teve de aprofundar por 

via da Prova de Aptidão Profissional, 
subordinada ao tema “Entre as 

Brumas da Calçada”.  
Foi, aliás, o melhor pro-

jeto de fim de curso 
do ensino profissio-
nal dos Açores em 
1. 
“Considero uma 
feliz coincidência o 
tema deste ano, o 

trabalho que reali-
zei e o facto para ser 

escolhida para rainha 
das Sanjoaninas. É uma 

conjugação perfeita. Devo 
dizer que fiquei sem palavras. 

Não estava à espera”, confessa, a jovem 
de  anos, natural da freguesia de Porto 
Judeu, formada na área de turismo. 

“Angra, Berço do Liberalismo”



III
 1 de junho de 1

Açores magazine    1

“É uma mistura de sentimentos e emoções 
quando penso no desfile, na preparação... Mas 
é tudo muito bom. Tenho, ao mesmo tempo, 
plena consciência do grande sentido de res-
ponsabilidade desta ‘missão’. Afinal, vou ser o 
rosto das Sanjoaninas”. 
Será no próximo dia , pelas  horas que 
Mariana Maciel sairá à rua como rainha, num 
cortejo que está a ser preparado desde outu-
bro passado. 
“São muitos pormenores para definir, muitos 
participantes para orientar. Desde as roupas, 
os cabelos, as decorações dos carros, a dinâmi-
ca entre os figurantes, entre muitos outros 
aspetos”, explica Eduarda Rosa, a coordenado-
ra do desfile de abertura das Sanjoaninas, que 
recusa entrar em detalhes que permitam cons-
truir uma imagem sobre o que se vai ver na 
primeira noite de festa.  
“Temos de manter a expectativa das pessoas 
em alta, não pondo na rua o cortejo antes do 
dia. É também esse o encanto maior do 
momento para quem assiste”, justifica.  
O que se sabe, resume-se ao número de parti-
cipantes (cerca de  pessoas) e de carros 
alegóricos (cinco).  
Quanto à organização do cortejo, no primeiro 
carro, irá seguir o chefe de protocolo, o jovem 
Ricardo Pires, da Terra Chã.  
No carro seguinte, destaque para a presença 
de três damas das comunidades, ao passo que 
no terceiro serão duas damas de “cidades-
irmãs” e uma outra da Califórnia. No quarto 
carro, seguirá a camareira, duas damas da ilha 
Terceira e três pajens. Por fim, surgirá o carro 
com a rainha. 

A  e  de junho, a partir das 1 horas, são 
as marchas populares que enchem de cor e 
folia as principais artérias do coração da cida-
de de Angra do Heroísmo.  
Este ano, serão  as marchas de adultos a per-
correr o tradicional trajeto entre o Alto das 
Covas e a Praça Velha, com passagem pela Rua 
da Sé, Rua de São João, Rua dos Minhas Terras 
e Rua Direita.  
“Seriam  marchas. Contudo, registaram-se 
duas desistências, em função do sorteio ter 
ditado que sairiam no segundo dia”, explica 
fonte ligada à organização do desfile. 
Recorde-se, a propósito, que a divisão das mar-
chas por duas noites foi motivada pelo aumen-
to de participação, decisão que na avaliação da 
edilidade angrense, “tem dado bom resultado”. 
“Mantém-se a moldura humana ao longo do 
percurso, sem cansar as pessoas e garantindo 
que todas as marchas que possam ser devida-
mente apreciadas”. Assim sendo, na noite de 
, desfile  marchas de adultos. As restantes 
dez, têm saída no dia seguinte. Como já vem 
sendo hábito, o desfile conta com participação 
de marchas de outras ilhas: três de São 
Miguel, uma do Pico e, pela primeira vez, uma 
marcha da ilha da Madeira. 
Na noite do dia , também desfilam as mar-
chas das crianças. Este ano serão cinco e envol-
verão cerca de de  crianças, refletindo o 
trabalho das creches, colégios e dos Ateliers de 
Tempos Livres do concelho de Angra do 
Heroísmo e da Praia da Vitória.

 marchas de adultos  
e cinco marchas de crianças
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Das belezas naturais ao património edificado, 
da gastronomia às tradições, passando pelas 
coletividades ou pela música, tudo que servir 
de chamariz e se apresentar como fator dife-
renciador pode ser trazido ao coração da cida-
de de Angra do Heroísmo, num desfile que se 
apresenta como uma montra do que há de 
melhor nas 1 freguesias do concelho. 
“Este desfile pode ser encarado com um car-
tão-de-visita, fazendo com que os forasteiros 
que assistem às festas sintam curiosidade 
sobre o que podem encontrar nessas localida-
des. Isso vai gerar movimento que, obviamen-
te, trará benefícios para essas zonas mais afas-
tados do tecido urbano. É, também, uma 
forma de voltar mais gente e dar mais amplitu-
de cultural ao programa das Sanjoaninas “, 
explica fonte da autarquia angrense. 
“É o povo a mostrar o que melhor tem. E, por 
vezes, até os próprios habitantes se surpreen-
dem com algumas atividades ou iniciativas que 
se desenvolvem nessas freguesias, mas que 
ainda não são conhecidas”.  
Outra das novidades vai ter como palco o largo 
Prior do Crato, local onde será montado um 
palco destinado a vários concertos com música 
mais tradicional, desde cantorias até mesmo 
folclore. Será nesta zona que poderão ser 

Freguesias de Angra vão  
à cidade em desfile para  
mostrar potencialidades
É uma das principais novidades desta edição: um desfile que pretende 
trazer ao coração da cidade Património Mundial o melhor de cada uma 
das localidades do concelho. Um cartão-de-visita para os forasteiros

encontradas doze barraquinhas dinamizadas 
por entidades do concelho sem fins lucrativos.  
“São entidades que, ao longo do ano, colabo-
ram em tudo o que podem com a Câmara 
Municipal. É também uma forma de lhes dar 
visibilidade e reconhecer, publicamente, o seu 
papel. Algumas delas são responsáveis por 
produção artesanal que poderá ser vendida, 
garantindo, por essa vida, dinheiro para sus-
tentar as suas atividades durante o ano”, escla-
rece a organização. 
Mas nem só de artesanato se fará este espaço. 

A gastronomia também será um ponto de 
forte interesse, já que poderão ser degustadas 
algumas iguarias resultantes de receitas que 
vão cruzando gerações. Um desafio às institui-
ções que teve uma tão grande aceitação que 
não foi possível garantir lugar para todos.  
“Para não prejudicar ninguém, será implemen-
tado um sistema de rotatividade entre as insti-
tuições do concelho em próximas edições”. 
Ainda no que respeita a artesanato, numa 
tenda gigante montada no Alto das Covas, 
estará destaque para a habitual mostra. Um 
espaço onde está garantida a presença do que 
de melhor se faz nesse domínio no arquipéla-
go, já que o certame é organizado pelo Centro 
Regional de Apoio ao Artesanato dos Açores. 
Ou seja, estará representado o saber de arte-
sãos de várias ilhas, incluindo dezenas de pro-
dutos já certificados.  
Também no Alto das Covas estará a tasca tradi-
cional, organizada por um dos grupos de fol-
clore do concelho, onde não faltam os mais 
emblemáticos sabores regionais.

Arraiais e tradições
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Uma vez mais, o cartaz musical das Sanjoaninas 
oferece uma grande diversidade de estilos musi-
cais. A ideia é cruzar gerações e encher o Bailão?  
O esforço da Câmara Municipal ao longo destes 
últimos anos é, precisamente, o de conseguir 
devolver a dinâmica de outros tempos ao Bailão. 
E tentamos fazê-lo através de um modelo de con-
cessão da exploração da produção musical 
daquele espaço, com propósito de aumentar a 
qualidade da oferta musical. 
Mas, atendendo à duração das festas, garantir 
animação musical para todos esses dias é algo 
muito dispendioso… 
Por isso, esta solução de concessão é positiva por-
que acaba por reduzir significativamente aquele 
que é o investimento direto feito pela autarquia. 
Só assim é possível garantir todo o investimento 
que é feito nas outras componentes da festa. E 
que são muitas. Para além disso, também conse-

“Escolhas são feitas para  
garantir maior abrangência 
de preferências”
Guido Teles, vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo,  
destaca a aposta na “aliança” entre a qualidade e diversidade musical 
como estratégia para fazer crescer a afluência ao Bailão, o principal palco 
da animação musical das Sanjoaninas. (Programa na página VIII)

Cartaz Musical

guimos assegurar um cartaz musical com condi-
ções de chamar muita gente a Angra do 
Heroísmo. 
E que critérios foram considerados? 
Temos tentado captar artistas de qualidade 
inquestionável e, consequentemente, com bas-
tante atratividade em termos de público. Assim, 
temos este ano a presença de dois artistas inter-
nacionais. Um que tem uma das músicas mais 
tocadas no último ano. Aliás, foi considerada a 
melhor música da América Latina cantada em 
português, premiada com o Latin Grammy 
Awards. Estamos a falar da “Anavitória”, o duo 
musical brasileiro composto por Ana Costa e 
Vitória Falcão, protagonista do êxito musical 
“Trevo (Tu)”, gravado em Portugal em parceria 
com Diogo Piçarra. Contaremos também com um 
dia extra de festa, que será o dia 1 de julho, com 
um concerto da Rachel Lipsky, uma cantora de 

música ‘country’. Será 
um concerto de entra-
da livre que resulta de 
uma parceria que esta-
belecemos com o 

Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos e com 

a Armed Forces 
Entertainment, que é precisa-

mente uma entidade que organiza 
este tipo de eventos sítios onde existem bases 
aéreas norte-americanas.  
E em relação às bandas nacionais?  
As escolhas são feitas de modo a garantir a maior 
transversalidade/abrangência de preferências, 
permitindo o cruzar de gerações naquele espaço. 
Veja-se o exemplo dos Xutos&Pontapés ou de 
Pedro Abrunhosa. É uma banda que responde 
perfeitamente a esse desafio. Depois, o caso dos 
Mundo Segundo & Sam The Kid, na onda do hip-
hop, orientado para um público mais jovem, já 
que temos noção que esse é um dos estilos mais 
ouvidos por essa faixa etária. Mas, mesmo nessa 
faixa, há preferências que recaem para um estilo 
mais próximo de Fernando Daniel, um dos músi-
cos revelação da atualidade e um fenómeno 
nacional de popularidade. Podemos continuar a 
falar de diversidade dando mais um exemplo: 
Ana Bacalhau, vocalista dos Deolinda. É uma 
artista com créditos firmados no panorama musi-
cal português, que agora se apresenta com um 
projeto a solo, mas que materializa um estilo 
muito distinto de todos os outros artistas que já 
referi. É, por isso, uma oferta muito diversificada, 
com o propósito de deixar o mínimo de preferên-
cias de fora.



Afirmou-se nas grandes praças do mundo tau-
rino, como é o caso de Madrid, Pamplona ou 
Sevilha. Desde cedo, como novilheiro, que 
vinha a somar triunfos importantes com saídas 
em ombros recorrentes nessas praças e conse-
guiu manter esse nível na passagem a matador 
de toiros. A sua mestria poderá ser apreciada, 
no dia  de junho, na Praça de Toiros da ilha 
Terceira, numa corrida onde também marcarão 
presença Daniel Luque e Tomás Campos, com 
toiros de Rego Botelho.  
“A contratação de nomes como o de Roca Rey, 
naturalmente, elevam o prestígio da feira, 
atraem gente de fora do país e ainda meios de 
comunicação social internacionais que acabam 
por promover a imagem da região no exte-
rior”, revela Pedro Correia, secretário-geral da 
Tertúlia Tauromáquica Terceirense (TTT). 

Mas o peruano não será a única “estrela” de 
gabarito internacional a brilhar na Terceira. Da 
Venezuela, virá o jovem matador Jesús Enrique 
Colombo, para uma corrida mista, agendada 
para 1 de julho, com toiros de José Albino 
Fernandes. Pela arena passarão ainda Vítor 
Ribeiro, Manuel Escribano e os Forcados 
Amadores do Ramo Grande. 
A edição deste ano da Feira Taurina de São 
João fica ainda marcada pela mudança de 
cabo, com a passagem de testemunho de 
Adalberto Belerique a João Pedro Ávila, no dia 
, dia em também se assinala o º aniversá-
rio da TTT. Uma data assinalada com uma cor-
rida com o conceituado cavaleiro João Moura 
Jr e, ainda, Tiago Pamplona e Francisco Palha. 
Os toiros serão de Ascensão Vaz e João Gaspar. 
Nesse dia, será ainda inaugurado o 

Monumento ao Forcado junto à Praça de 
Toiros. Já a  de junho, destaque para o con-
curso de Ganadarias, com toiros de Rego 
Botelho, José Albino Fernandes, Ascensão Vaz, 
Falé Filipe, João Gaspar e Francisco Sousa para 
Vítor Ribeiro, João Moura Jr. e João Pamplona. 
Já nos forcados, marcam presença dos  
Amadores da Tertúlia Tauromáquica 
Terceirense e de Merced (EUA). Como já vem 
sendo hábito, repete-se a tourada das crianças, 
evento que, segundo Pedro Correia, é o garan-
te da continuidade da feira. 
“Este é um evento secular. E isso só acontece 
porque a cultura está enraizada nas gentes da 
nossa terra. Por isso, a tourada das crianças 
ganha um espaço muito relevante e sério na 
vertente taurina das Sanjoaninas, por repre-
sentar os primeiros contactos com o espetá-
culo taurino em praça. E é assim que se 
começa a ganhar o gosto”, argumenta o 
secretário-geral da TTT.

Um dos melhores toureiros 
do mundo revela mestria 
na praça da ilha Terceira
Andrés Roca Rey, um dos mais reconhecidos matadores de toiros da 
atualidade, é o nome sonante da edição deste ano da Feira de São João. 
O peruano é dos toureiros que, no momento, mais pessoas leva às praças  

Feira Taurina de São João
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Já pouco é preciso dizer quando se fala das 
Sanjoaninas, dentro e fora da região. É, no seu 
entender, um cartaz turístico consolidado? 
Acredito que sim. Aliás, as Sanjoaninas são, no 
meu entender, o maior evento turístico da ilha 
Terceira. Basta atentar no número de pessoas que 
movimenta. São as maiores festas que se fazem 
nos Açores nesta altura e constituem um evento 
com um ambiente único, de uma enorme alegria, 
aliando cultura, tradições e música de qualidade. 
E esse cartaz, ao longo dos anos, tem vindo a 
tomar lugar de referência nas festas a nível nacio-
nal, sendo, também, já procurado do ponto de 
vista internacional.  Até porque é notório que há 
cada vez mais gente de fora que procura a ilha 
Terceira nesta altura do ano, porque sabe que vão 
ter lugar as Sanjoaninas. 
Tem havido a preocupação de dar a conhecer 
mais da história e da cultura da cidade e da ilha 
através dos temas que norteiam os cortejos de 
abertura. Estarão a ser esses “ensinamentos” 
bem acolhidos pelos forasteiros? 

“É inegável que a economia 
da ilha cresce muito  
durante as Sanjoaninas”
José Gaspar Lima, vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo, destaca o impacto da festividade no volume de negócios na 
Terceira, assumindo ainda que se trata do maior evento turístico da ilha

A nossa pretensão é 
essa. Aliás, nos últi-
mos anos, essa tem sido 
uma aposta forte da autar-
quia. Uma forma de “pedago-
gia” que não é só importante para os 
forasteiros, mas também para as gerações vin-
douras, no sentido de perpetuarem a memória e 
a cultura terceirense, tão rica e tão entusiasman-
te. Uma vez mais, é essa a mensagem que se vai 
passar, no cortejo de abertura, este ano com o 
tema “Angra, Berço do Liberalismo”, um dos mais 
importantes marcos da História de Portugal. 
Para tudo isso e para fazer uma festa com o bri-
lho de sempre, é preciso investimento. Tem 
havido o devido retorno dessa aposta da autar-
quia nas Sanjoaninas? 
Antes de mais, dizer que, para além de investi-
mento, implica também muito trabalho e traba-
lho de muita gente. Neste momento, a equipa 
que coordena as festas tem uma média de  
elementos, sem contar com os voluntários que já 

Organização
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rondam os 1. Quanto ao investimento, não há 
dúvidas de que é reprodutivo. É inegável que a 
economia na ilha, durante esse período, cresce 
muito. E isso é reconhecido pelos comerciantes e 
outros agentes económicos ligados, direta ou 
indiretamente às Sanjoaninas. Vejamos, por 
exemplo, o caso dos hotéis. Com a procura que se 
verifica nesta altura, são já raros os que não apre-
sentam lotação esgotada. Depois, vemos, duran-
te os dias de festa, os restaurantes cheios, 
mesmo existindo muitos locais de comes e bebes 
no âmbito dos arraiais. Isso mostra que há movi-
mento e negócio para todos. Não admira que os 
espaços para as barraquinhas sejam tão procura-
dos pelos empresários, incluindo muitos de fora 
da ilha. Temos entre  a  espaços destinados 
a esse fim e já estão todos atribuídos. 
Falando ainda nos turistas... Que estratégias têm 
sido desenvolvidas pela autarquia para chegar a 
um maior número de forasteiros, de modo a 
que, não só se envolvam no evento mas tam-
bém o percebam? 
Há a preocupação de chegar a quem nos visita 

com toda a informação sobre a festa e sobre 
o cartaz, sobre a gastronomia ou sobre 

as tradições que estão associadas às 
Sanjoaninas. Há informação em 

vários suportes, sobretudo na 
internet e nas redes sociais, 
em formato bilingue. E quan-
do vamos fazer divulgação do 
evento fora da região, leva-

mos de forma esquematizada 
o programa com tudo o que 

podem encontrar. Essa é uma 
preocupação enorme da autarquia. 

Até porque turistas esclarecidos, que 
saibam valorizar o que aqui se faz nestes dias, 

são um excelente “veículo” de promoção das 
Sanjoaninas nas suas terras de origem. Não há 
melhor forma de despertar a curiosidade e assim 
garantir mais e novos apreciadores destas festas.  
E “apreciadores assíduos”? 
Garantidamente que sim. Vejamos o caso dos 
emigrantes. Todos os anos temos excursões 
enormes. E é gente que traz sempre alguém de 
novo. Avós que trazem os netos, amigos que 
trazem amigos… Temos notado também a pre-
sença de mais pessoas do território continental 
português. Das outras ilhas, a afluência também 
tem crescido de ano para ano. E as pessoas já 
não se limitam ao fim de semana das festas: 
aparecem durante a semana, muito graças ao 
transporte marítimo.
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