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“Angra - o REGALO do REI e da GENTE” é o 
tema deste ano das Sanjoaninas que assinalam 
a efeméride da chegada a Angra do rei D. 
Afonso VI, ocorrida a 1 de junho de 1. 
Depois de ter sido considerado física e mental-
mente incapaz para assumir a direção do 
reino, após a morte do pai, o rei D. João IV e 
do irmão mais velho, Teodósio, D. Afonso VI é 
afastado do Paço Real, onde passou a governar 
o seu irmão, o príncipe D. Pedro. 
Por forma a evitar que fosse recolocado no 
trono, D. Afonso VI foi levado para o Castelo 
de São João Batista, em Angra do Heroísmo, 
onde permaneceu recluso entre junho de 1 
e agosto de 1. 
A cidade de Angra do Heroísmo tornou-se num 
‘centro de espionagem’ e local de propagação 
de boatos. O receio de que o rei fosse “liberta-
do” e encabeçasse uma tomada do poder fazia 
a corte em Lisboa recear a ilha e todos os que 

fossem próximos do rei. 
Nestas circunstancias, o fana-
tismo (representado por uma 
curiosa personagem local – o 
místico Lázaro Fernandes) e o 
despotismo (exercido pelo gover-
nador do castelo Manuel Nunes 
Leitão) propagaram-se rapidamente 
obrigando a coroa a intervir e a transferir 
o rei para Sintra, uma vez mais, numa situação 
de detenção. 
Os angrenses dividiram-se entre a obediência 
ao príncipe regente e o respeito pelo rei infe-
liz, mas a cidade também teve em conta a sua 
ambição de manutenção (e possível amplia-
ção) dos privilégios e distinções que lhe 
haviam sido concedidos após a Restauração, 
aspetos e memórias de que ainda hoje se 
orgulha, e quando o rei regressa à capital, 
Angra também regressa ao seu viver tranquilo 

e vagamente 
embalado 
pelas ondas 
do Atlântico. 

Todo o percur-
so de D. Afonso 

VI em Angra do 
Heroísmo vai ser 

retratado no cortejo de 
abertura das Sanjoaninas que 

contará com cinco carros alegóricos, sendo que 
o último carro tem a “ver com a sua despedi-
da. A sua partida de Angra e a rainha que per-
manece na Terceira”, explica Maria Manuel 
Velasquez, que faz a sua estreia como coorde-
nadora do cortejo.  
Afirmando ser uma grande responsabilidade e 
desafio, Maria Manuel Velasquez apostou em 
convidar “atores teatrais, artistas de perfor-
mances e os figurantes vêm dos grupos das 

Chegada a Angra do rei D. Afonso VI 
recriada no cortejo de abertura
A chegada e permanência de D. Afonso VI em Angra será recriada  
no cortejo de abertura das Sanjoaninas que conta com cinco carros 
alegóricos. Este ano a coordenadora aposta em atores teatrais, 
artistas de performances e nos grupos de danças de salão
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enaltece 
ainda todo o traba-
lho que tem sido feito, desde outubro do ano 
passado: “Há todo um conjunto enorme de 
pessoas que se encontram nos ‘bastidores’ e 
que são muito importantes, como por exemplo 
as responsáveis pelo guarda-roupa - as costu-
reiras e designers são todas da ilha Terceira -, 
os responsáveis pelos carros alegóricos que 
conta com uma equipa de dois arquitetos”. 
 
“Sinto-me lisonjeada em ser a Rainha” 
Para Beatriz Henriques, Rainha das 
Sanjoaninas, é uma “grande responsabilidade, 
uma vez que, eu e todo o séquito real, vamos 
representar a nossa cidade, a nossa ilha, nas 
maiores festas profanas dos Açores”.  
Por outro lado, apesar de ter ficado surpreen-

dida com o convite, aceitou-o “com 
muito agrado e sinto-me lisonjeada. É 
uma grande alegria e sinto que é uma 
experiência única”.  
Experiência esta que para Beatriz 
Henriques será alargada ao dia das 

marchas, já que sairá à rua novamente 
mas como marchante: “Nunca entrei 

numa marcha mas este ano vou entrar pela 
primeira vez e vai ser uma experiência ainda 
maior, era algo que queria fazer e este ano vai 
concretizar-se”. 
 
 marchas saem à rua 
Um dos pontos altos das Sanjoaninas, e sem-
pre muito atrativo, são os desfiles das mar-
chas, que ocorrem nos dias  e  de junho 
e que envolve mais de  mil pessoas, entre 
marchantes e músicos. 
Este ano vão desfilar  marchas ao todo,  
de adultos e cinco de crianças. Como tem 
vindo a ser hábito, o desfile conta com mar-
chas de outras ilhas e este ano também de 
Portugal Continental e Madeira, nomeada-
mente uma de Viseu e uma do Funchal.  
De São Miguel marcam presença quatro mar-
chas este ano nas Sanjoaninas, havendo 
também uma marcha da ilha do Faial, uma 
do Pico, duas de São Jorge; as restantes são 
locais.  
Das cinco marchas das crianças uma é da ilha 
de São Miguel, as restantes são locais. 
Todos estes marchantes e músicos vão abri-
lhantar as principais artérias de Angra do 
Heroísmo, desde do Alto das Covas seguindo 
pela Rua da Sé, Rua de São João, Rua dos 
Minhas Terras, Rua Direita e terminando na 
Praça Velha.

Séquito Real 1 Beatriz Henriques é a Rainha das 
Sanjoaninas e será acompanhada, no cortejo de abertura, 
pelos pajens Raquel Gonçalves e Matias Oliveira, pelo chefe 
de protocolo Ricardo Rodrigues e pela camareira Carolina 
Vieira. Inês Soares e Rita Santos são as damas de Angra; 
Allison Serpa é a dama de Tulares; Sloane Pace é a dama de 

Gilroy; Inês Vitorino é a dama de Alenquer; Joana Gonçalves 
é a dama do Funchal e Brianna Lemos é dama da Costa Leste.

escolas de danças de salão da ilha”. Em relação 
aos músicos, as bandas filarmónicas farão 
parte do cortejo mas este ano irão abrir o 
evento porque serão “cinco grupo de músicos, 
provenientes das escolas preparatórias e 
secundárias, bem como do conservatório, a 
integrar o cortejo”. A coordenadora refere 
ainda que em termos de arranjos musicais 
“procurei que tivessem alguma relação com o 
tema das Sanjoaninas e foram escolhidos três 
musicais contemporâneos”. 
Com estas pequenas alterações e novidades, o 
objetivo é que o cortejo tenha uma “espetacu-
laridade que prenda os locais e quem nos visi-
ta e dar a conhecer parte desta história, por 
isso queremos produzir um espetáculo que 
seja agradável visualmente e que faça jus à 
cidade”, afirma Maria Manuel Velasquez que 
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“As Sanjoaninas são as maiores festas dos 
Açores que se fazem em homenagem a São 
João. São dez dias de festa, de alegria, de 
emoção”.  
É assim que José Gaspar Lima, vice-presidente 
da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, 
descreve um evento que já está consolidado 
em termos de cartaz turístico.  
Contudo há sempre margem para inovar e a 
“inovação vai aparecendo de ano para ano”. 
“Todos os anos há desfiles diferentes, mas tam-
bém há eventos que são os mesmos porque 
são da nossa tradição, da nossa cultura e daqui-
lo que nós vivemos, daquilo que é o povo”, até 
porque é sabido que estas festas “são do povo 
e feitas pelo povo. Todas as pessoas participam, 
todas as entidades, todas as freguesias, todas 
as coletividades e, isso é muito importante para 
a cidade e para autarquia”. 
Nos dez dias que compõem as Sanjoaninas, 

dá-se a conhecer o que se faz e o que “se tem 
vindo a fazer ao longo dos séculos na nossa 
terra, aquilo que fazem as nossas coletivida-
des, as nossas freguesias, as nossas gentes. 
Por isso todos os dias há desfiles, há as mar-
chas que são um dos pontos altos da festa e 
temos as marchas das crianças que ao longo 
desses anos têm tido um interesse enorme, 
temos o cortejo infantil que este ano terá 
quatro carros alegóricos e abordam sempre 
temas importantes”. A juntar a estes há o des-
file das freguesias, um cortejo muito aprecia-
do em que todas as localidades vão ao cora-
ção de Angra do Heroísmo dar a conhecer o 
que têm para oferecer a quem nos visita e o 
que estão a desenvolver”. Tudo isso, refere 
José Gaspar Lima, faz com que as Sanjoaninas 
sejam festas “onde se pode conviver e viver” 
porque “chamam milhares de pessoas a 
Angra do Heroísmo, sejam da terra, de outras 

ilhas, do Continente ou mesmo da diáspora, 
com a vinda de muitos emigrantes” e, faz 
também “crescer a economia da ilha, por isso 
é que este evento é importantíssimo para o 
comércio local”.  
Por outro lado, a escolha dos temas das 
Sanjoaninas também têm um papel importan-
te porque esta escolha recai “sobre a história 
do concelho de Angra de Heroísmo. Temos 
conseguido dar a conhecer, principalmente aos 
mais novos e também a quem nos visita, o 
interesse que Angra do Heroísmo teve no con-
ceito da História de Portugal e também da ilha 
Terceira, por exemplo nas lutas liberais”.

“Sanjoaninas  
são festas onde se pode 
conviver e viver”
Com cariz popular, todos os anos as Sanjoaninas juntam milhares de pessoas 
na cidade património. José Gaspar Lima, vice-presidente da autarquia de 
Angra frisa que estas serão sempre as festas do povo e feitas pelo povo
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É sempre um desafio elaborar o cartaz musical 
das Sanjoaninas e este desafio tem sido ganho ao 
longo dos últimos anos e na presente edição tam-
bém o será até porque o mesmo é feito para che-
gar a um público com várias preferências musicais 
e de todas as idades, bem como pensando sem-
pre na melhoria da oferta de ano para ano. 
Como refere Guido Teles, vereador da Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo, “o desafio é 
responder a uma multiplicidade de gostos musi-
cais e por outro lado conseguir também compor 
um cartaz musical que dê resposta a uma festa 
que é bastante longa”. Com o cartaz musical 
deste ano, “consegue-se responder bem a estes 
pressupostos e temos uma série de espetáculos 
de âmbito internacional e nacional. Um dos 
desafios era também o de evitar que os artistas 
viessem repetir experiências musicais dos anos 
transatos e isto foi conseguido”. 
No palco do Bailão acontecerá “dois momentos 
muito fortes com artistas internacionais: os 
Gipsy Kings, a  de junho e o Nego do Borel, a 
. São artistas com destinatários diferentes. Os 
Gipsy Kings são uma banda que chega a quase 

“O desafio é responder  
a uma multiplicidade 
de gostos musicais”

todas as faixas etárias e o Nero do Borel é um 
artista que está enquadrado num estilo musical 
que tem estado na moda, o funk brasileiro”, 
disse o vereador. Antes e no dia 1 de junho 
será David Carreira a pisar o palco do Bailão, 
“um dos artistas com maior procura em 
Portugal sobretudo pelo jovens e temos tam-
bém o hip hop de Jimmy P”. A atrair também 

muito público está a banda Os Quatro e Meia 
que atuam a  de junho. Os Anjos regressam 
“com uma coletânea dos seus melhores êxitos”. 
A  de junho será a vez de Ana Moura pisar o 
palco principal, “uma das fadistas portuguesas 
com enorme sucesso e que ainda não tinha 
estado nas Sanjoaninas”. As noites no Palco do 
Bailão serão encerradas por djs e o programa 
deste ano conta com nomes como por exemplo 
os Bassjackers, que estão no Top  a nível 
mundial no DJ Mag.com. 
Por Angra de Heroísmo vão estar ainda cinco 
palcos. Na Praça Velha haverá dois palcos dirigi-
dos mais para os espetáculos de filarmónicas, 
fados e cantorias. Situado junto ao Palácio dos 
Capitães Generais irá estar o palco ‘Tradições’, 
um palco recente nas Sanjoaninas, “começou no 
ano passado e acabou por ser muito interessan-
te porque é um palco enquadrado numa zona 
onde se encontram várias tasquinhas explora-
das por entidades sem fins lucrativos do conce-
lho e acaba por acolher um estilo musical tradi-
cional”, explica o vereador. No Pátio da 
Alfândega estará um dos palcos que tem vindo 
a ter muita procura e dirigido para as bandas 
regionais porque uma das apostas é também 
divulgar o que se está a fazer na música em ter-
mos regionais. Para chegar mesmo a todo o 
público, os dias  e  de junho são dedicados 
às crianças, onde por toda a cidade haverá ani-
mação e a novidade este ano vai para o concer-
to “O Mundo de Sara”, no Bailão, a  de junho. 
Refira-se ainda que há dois dias de entrada gra-
tuita no palco principal, a  e  de junho, que 
contarão apenas com atuações de djs locais.

Guido Teles, vereador da Câmara Municipal de Angra de Heroísmo, diz  
que o objetivo é chegar a um público de todas as idades e com diferentes 
gostos musicais e o cartaz tem respondido a estes pressupostos
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Valorizar o que de melhor existe em termos de 
gastronomia em Angra do Heroísmo e na ilha 
Terceira em termos gerais, é também objetivo 
da organização das Sanjoaninas.  
Por isso espalhadas por diversos pontos da 
cidade de Angra do Heroísmo vão estar as tra-
dicionais barraquinhas.  
Desde do Pátio da Alfândega, à zona junto à 
marina, zona do Largo Miguel Corte Real e 
na zona do Largo Prior do Crato (local que 
acolhe o arraial tradicional), serão diversas 
as tasquinhas onde se poderá encontrar os 
melhores pratos tradicionais da ilha, como a 
famosa alcatra, os torresmos, a morcela, a 
linguiça regional, os variados pratos de 
peixe, bem como as famosas e apreciadas 
queijadas D. Amélia, as cornucópias e muitos 
mais pratos que farão as delicias daqueles 
que lá se deslocarão. 
Ao todo, diz José Gaspar Lima, vice-presiden-
te da Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo, “vamos ter entre  a  barraqui-
nhas montadas por toda a cidade, não só 
com a nossa gastronomia mas também com 
os sabores de outros pontos do país e de 
outras ilhas dos Açores”.  

Diversos sabores para 
degustar nas Festas  
das Sanjoaninas
Serão entre  a  as barraquinhas que vão estar espalhadas pela cida-
de de Angra onde os visitantes e os da terra poderão degustar o que de 
melhor se faz um pouco por todas as ilhas e continente

O maior número de barraquinhas vai localizar-
se no Bailão, palco principal das festas onde 
tem lugar os diversos concertos e onde se con-
centra o maior número de visitantes. 
A dinamizar estes espaços vão estar as coleti-
vidades das freguesias do concelho de Angra 
do Heroísmo, bem como as associações cultu-
rais, as filarmónicas, o centro de idosos e 
algumas serão exploradas também por 
empresários locais.  
Além das barraquinhas, José Gaspar Lima frisa 
que também “temos os restaurantes da cidade 
que nessa altura têm um movimento enorme e 
que nada interfere com o movimento das barr-
quinhas localizadas pela cidade, até porque, de 
forma geral, há lugar para todos”. 
Aliado à gastronomia, decorrerá igualmente, 
a Feira de Artesanato, numa colaboração 
com o Centro Regional de Apoio ao 
Artesanato que será montada no Bailão, 
uma feira também importante e que chama 
muito público.
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A Feira Taurina de São João deste ano vai man-
ter o modelo de quatro corridas, a realizar nos 
dias , ,  e  de junho, o que permite ter 
“uma representatividade mais alargada, não só 
em termos de tipo de espetáculo que se apre-
senta ao público, como também é uma forma 
de colocar os artistas locais na feira”, refere José 
Parreira, da Tertúlia Tauromáquica Terceirense. 
Afirmando que a “Feira de São João já tem mui-
tas décadas e já é, por si só, um marco das 
Sanjoaninas”, José Parreira adianta que o evento 
acaba por ser um atrativo extra para as próprias 
festas porque “já começa a existir um número 
significativo de pessoas, aquilo a que chama-
mos o turismo taurino, que se deslocam à ilha 
Terceira só por causa da Feira Taurina”. 
A contribuir para este turismo taurino está tam-
bém a promoção que é feita da Feira de São 
João além fronteiras e que tem vindo a captar 
“nichos turísticos de alto valor. Nos dias de hoje 
já existem nichos de mercado a nível taurino, 
nomeadamente em França e Espanha, mas tam-

“A Feira de São João  
é por si só um marco  
das festas” 

bém em países onde existe uma cultura tauro-
máquica, mas não existe tauromaquia instituída, 
por exemplo, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, 
a Suécia, a Itália”, explica José Parreira.  
No que diz respeito ao cartaz deste ano da 
Feira de São João, destaque para o cabeça-de-
cartaz, Sebastián Castella, que recentemente 
venceu o Festival de Fallas de Valência 1, 
“um matador que já há algum tempo a organi-
zação ambicionava que marcasse presença na 
nossa feira e este ano foi possível”. Ao matador 

francês irão juntar-se os matadores, Curro Díaz 
e Pablo Aguado, para além do cavaleiro da casa 
Tiago Pampolona e dos cavaleiros continentais, 
João Moura Jr. e Filipe Gonçalves. A feira conta 
também com os Forcados Amadores de Évora, 
os da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, os 
Forcados do Ramo Grande e os Forcados 
Amadores Luso-Americanos, da Califórnia. 
Desta forma, no dia  de junho (1h), decor-
re o concurso de ganadarias, este ano só com 
três locais, nomeadamente Rego Botelho, Casa 
Agrícola José Albino Fernandes e João Gaspar e, 
três do continente que são: Pinto Barreiros, São 
Torcato e Passanha Sobral. Este primeiro dia 
leva à Praça os cavaleiros João Moura Jr., Tiago 
Pampolona e Filipe Gonçalves. Também compe-
tirão os Forcados Amadores de Évora e os da  
Tertúlia Tauromáquica Terceirense.  
A  de junho (1h), dia em que se festeja o 
São João, decorre o Grandioso Espetáculo, com 
Sebastián Castella, Curro Díaz e Pablo Aguado. 
As ganadarias são de Rego Botelho e Casa 
Agrícola José Albino Fernandes. Na sexta-feira, 
dia  de junho (1h) é a altura do Espetáculo 
Misto, com o cavaleiro João Moura Jr; os mata-
dores Manuel Escribano e Juanito. Participam 
também os Forcados da Tertúlia Tauromáquica 
Terceirense. Os toiros são de Rego Botelho, José 
Luís Cochicho e João Gaspar. O último dia da 
Feira de São João está reservado para Corrida à 
Portuguesa (1h) com os cavaleiros, Filipe 
Gonçalves, o terceirense João Pamplona e João 
Salgueiro da Costa Jr. Os toiros são da Casa 
Agrícola José Albino Fernandes e João Gaspar. 
Nessa corrida vão estar os Forcados Amadores da 
Tertúlia Tauromáquica Terceirense, os Forcados 
Amadores do Ramo Grande e os Forcados 
Amadores Luso-Americanos, da Califórnia. No dia 
 de junho, pelas 11 horas, decorre a tradicional 
Tourada das Crianças e dos Idosos.

O matador francês, Sebastián Castella, é o cabeça-de-cartaz deste  
ano da Feira Taurina de São João, um evento que tem vindo a captar  
nichos de mercado a nível taurino
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