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Rezam a crenças dos antigos que no dia de São 
João toda a água está benta, desde a imensi-
dão do mar até às gotas de orvalho. Por isso, o 
povo de Vila Franca do Campo fazia questão 
de celebrar o dia junto de cursos de água, 
para, assim poderem usufruir dos seus privilé-
gios. Para esse efeito, os recantos em redor da 
Vila eram muitos. Contudo um dos locais mais 
apreciados era a Lagoa do Congro. 
“Tudo terá começado, certamente, quando 
algumas famílias com a autorização do então 
proprietário, Guilherme Poças Falcão, se junta-
ram ali para passar um dia fora do habitual. As 
pessoas gostaram, o assunto foi sendo falado 
e, em cada ano, juntava-se mais gente, a tal 
ponto que vinham pessoas de toda a zona cen-
tral da ilha”, recordava Eduardo Calisto Amaral, 
na edição de 1 de junho do jornal A Vila. 
“Cada um levava o seu farnel, comes e bebes, 
boa pinga de vinho de cheiro, a garrafinha de 
aguardente, mas as barraquinhas com a lapa e 
o caranguejo, o vinho e a cerveja, foram fazen-

do o seu aparecimento e tornaram-se impres-
cindíveis”, detalha. 
Em algumas casas, a pensar na qualidade e 
fartura do manjar que se carregava para as 
margens da lagoa, guardava-se a matança do 
porco para a véspera do São João. Mas nem só 
de sabores se fazia esta festa. Outro grande 
ponto de interesse da ida à lagoa: Os tradicio-
nais ‘balhos’ ou danças. Há registos de ‘balhos’ 
tão grandes, com mais de 1 pares.  
“Estes sucedem-se alternando-se sem parar. 
Acabando-se um, outro inicia-se de imediato. 
Por vezes há dois ou mais espalhados pelo 
recinto. A alegria está estampada no rosto de 
cada um. Por vezes balha-se até mais não 
poder”. O suor cai em bica de cada rosto cansa-
do mas feliz”, relata Eduardo Calisto Amaral. 
O professor José Cabral também dá nota do tra-
balho que o “dono da Lagoa do Fogo mandava 
executar, no arranjo dos caminhos e matas, 
para aquele dia”, chegando mesmo a juntar-se 
aos festejos e ao povo que lá se encontrava. 

“Gente da Maia, Burguete, Lomba da Maia, 
Fenais e Salga lá iam passar o dia”. 
Apesar de todo esse encanto, com o passar do 
tempo, mudaram-se os costumes. 
“As lagoas lá estão e tudo mais, mas já não há 
quem ‘balhe’, quem cante”. O lamento já era 
espelhado nos jornais em junho de 1 e, 
desde aí, a ‘romaria’ à Lagoa do Congro foi, 
ano após ano, perdendo fulgor.  
“Era uma tradição tão bonita e agradável o 
passeio à Lagoa do Congro, no dia de São João, 
e não ficaria mal a ninguém que ajudasse a 
reatá-la. É uma questão, apenas, de um boca-
dinho de boa vontade”, voltava a ler-se o desa-
fio nas páginas do jornal A Vila.

Quando a festa se fazia 
junto à Lagoa do Congro
O passeio até este recanto chegou a ser considerado “a coqueluche dos 
festejos dedicados a São João”. Entre petiscos e conversas, os tradicionais 
‘balhos’ ganhavam forma, alguns envolvendo mais de 1 pares. 

Uma viagem pela história...
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Depois do sucesso da edição das “bodas de 
ouro”, que esperar do São João da Vila 1? 
O São João da Vila terá, naturalmente, como 
ponto alto as marchas populares. Este ano, 1 
marchas atuarão no habitual desfile entre a 
Rotunda dos Frades e o Largo Bento de Góis, 
na noite de  para  de junho, terminando 
em arraial no dito Largo, com animação musi-
cal até ao sol raiar. No dia seguinte, Feriado 
Municipal, as marchas desfilam novamente, 
desta feita ao longo da Avenida das 
Comunidades Emigrantes. Para além disso, 
desenvolvemos um programa alargado que 
envolve todo o mês de junho. Há três dias 
essenciais para a música (1, 1 e 1) com artis-
tas de renome, o que esperamos que possa 
convidar à presença de muitas pessoas porque 
têm uma reputação que permite esta qualifica-
ção. O ano passado foi o cinquentenário e tive-

São João é ‘uma espécie de 
pontapé de saída em grande 
nos festivais de verão’
Ricardo Rodrigues Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do 
Campo lembra que o São João da Vila há muito se afirmou como “uma 
das maiores festas populares dos Açores”, mas reforça a necessidade de 
manter a promoção do evento, sobretudo nas plataformas digitais

Entrevista

mos muitos milhares de participantes que vie-
ram festejar connosco. Este ano, a este nível, a 
expectativa mantém-se. 
Há alguma novidade no programa deste ano? 
Nas Noites da Juventude apresentamos 
alguns artistas que ainda não passaram 
pelo concelho e vamos dar espaço à música 
mais erudita, com um sarau musical por 
parte do Conservatório Regional de Ponta 
Delgada. Realizamos, pela primeira vez, o 
Trail de São João da Vila, com resultados 
muito positivos em termos de participação e 
da organização e a aposta será a repetir. 
Vamos também retomar as exposições cani-
nas, uma a nível nacional e outra interna-
cional, que eram uma tradição no concelho 
e iremos reativar. São provas que visam 
mostrar as qualificações dos canídeos e a 
maestria dos donos no seu treino. 

No seu entender que “frutos” recolhe o conce-
lho e a ilha desta festa? 
Para além da dinâmica económica gerada ao 
longo dos dias de festejos, de importância 
para os comerciantes locais, a concentração de 
milhares de pessoas de diferentes proveniên-
cias no concelho terá frutos em termos do 
reconhecimento da alegria e do bem receber 
do povo vilafranquense. O São João da Vila é, 
seguramente, das maiores festas populares 
dos Açores e as Noites da Juventude serão 
também, certamente, uma espécie de pontapé 
de saída em grande nos festivais de verão que 
decorrem um pouco por toda a região. Todos 
estes fatores fazem com que o concelho e a 
ilha sejam locais de visita cada vez mais obri-
gatória. 
Sendo um evento cada vez mais procurado 
pelos forasteiros, como vê o envolvimento dos 
mesmos? 
Notamos a presença e o envolvimento de mais 
turistas. Mas, devemos ser modestos. Ou seja, 
notamos mais turistas por via da região, no 
global, estar a receber mais turismo. Com esta 
tendência crescente na ilha e com a boa divul-
gação que é feita, certamente virão muitos 
turistas às festas de São João da Vila, seja para 
assistirem às marchas populares, seja para par-
ticiparem nos eventos musicais e culturais. 
Também os nossos emigrantes começam, cada 
vez mais, a voltar à sua terra natal por altura 
do São João, que, sendo de cariz popular, é 
muito comunicativo e empolgante, o que tem 
“chamado” muitos filhos da terra. 
Nos últimos tempos, surgiram vários projetos 
de interesse turístico no concelho. Esse facto, 
de algum modo, “exige” da autarquia um 
esforço maior em termos de promoção de 
eventos como este? 
Fazemos sempre uma forte divulgação do São 
João da Vila, seja em revistas nas transporta-
doras, seja nos jornais e revistas regionais. 
Como vivemos na “era digital” estamos muito 
atentos às redes sociais, que, hoje em dia, 
são um veículo muito importante de divulga-
ção e promoção deste tipo de eventos. As 
redes sociais são, de resto, uma forma muito 
eficaz de alcançar as pessoas que residem 
fora do concelho e até dos Açores e que, 
sabendo que vêm cá nestas datas, ao longo 
do mês de junho, procuram eventos que 
sejam diferenciadores.
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1 marchas na 1ª edição 
do São João da Vila
Desfile começa, no dia , pelas 1h na Avenida das Comunidades 
Emigrantes. A cor e a folia regressam, novamente, à rua no dia , às 
1horas. Mas, afinal, como surgem as marchas em Vila Franca do Campo?

“Em tempo de São João” 
 Marcha Escolinhas da Vila 
 
Letra: Helga Costa 
Música/Orquestração:Alfredo 
Gago da Câmara 
Filarmónica: Progresso do Norte 
Número de marchantes: 1

1
“As luzes de Água d’Alto”  
Marcha Freguesia de Água d’Alto 
 
Letra/Música: Marco Patrício 
Orquestração: Marco Patrício 
Filarmónica: Fundação Brasilei-
ra/Mosteiros 
Número de marchantes: 

2
“Pézinho da Vila”  
Marcha da Casa do Povo de VFC 
 
Letra/Música: Vitor Prata/Alfredo 
Gago da Câmara 
Orquestração: Valter Medeiros 
Filarmónica: Sociedade Harmónica 
Lira do Rosário 
Número de marchantes: 

3
“Escadaria da Fé”  
Marcha da Escola Básica e Secun-
dária Armando Cortes-Rodrigues 
 
Letra/Música: Ana Torcato/Nuno 
Alves 
Orquestração: Valter Medeiros 
Filarmónica: Aliança dos Prazeres 
Número de marchantes: 

4

Marchas Populares

Bem diz o povo que “a necessidade aguça o 
engenho” e, no caso da tradição das marchas 
populares do São João da Vila, foi precisa-
mente, o que aconteceu. Dada a necessidade 
de fazer face às obras de restauro da igreja 
do convento de São Francisco e à recupera-
ção dos danos causados na igreja de São 
Pedro aquando do sismo de 11, o padre de 
então, Lucindo Andrade, tratou de arranjar 
formas de angariar fundos. Num primeiro 
esforço e à semelhança do que já tinha acon-
tecido no Seminário de Angra, fizeram um 
presépio movimentado, com entradas pagas. 
O feito repetiu-se, com sucesso, ao longo de 
vários anos. Contudo o valor arrecadado 
estava muito longe de chegar para pagar os 
encargos. Até que, em 1, inspirado pelos 

festejos em honra de São João, o referido 
pároco, juntamente com o professor José 
Cabral e João da Mota Andrade, decidiram 
organizar uma atividade lucrativa que envol-
veu, entre outras coisas, a montagem de bar-
racas de comes e bebes e a organização de 
uma marcha. A verdade é que, com os 
ensaios na rua, acabaram por surgir mais 
marchas. Contas feitas, refere o professor 
José Cabral num dos seus testemunhos, 
“todo o trabalho foi compensado com bons 
lucros que justificaram todos os sacrifícios”. 
Desde então, o movimento e cor nas ruas e 
no coração da Vila foi crescendo e ganhando 
fama. Apesar de alguns anos de interregno, 
a tradição acabou por ser retomada pela 
autarquia nos moldes hoje conhecidos.
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“Cartas e Namoricos de São João”  
Marcha União Progressista 
 
Letra: Carlos Vieira 
Música/Orquestração: Paulo Henri-
que Correia 
Filarmónica: União Progressista 
Número de marchantes: 

5

“Produção da Banana”  
Marcha Freguesia da Ribeira das 
Tainhas 
 
Letra/Música: A. Gago da Câmara 
Orquestração: Valter de Medeiros 
Filarmónica: Senhora da Estrela/Can-
delária 
Número de marchantes: 

10

“E depois da alvorada?”  
Marcha Freguesia de Ponta Garça 
 
Letra/Música: Nuno Ventura 
Orquestração: Carlos Vieira 
Filarmónica: Nossa Senhora das  
Neves/Relva 
Número de marchantes: 

11

“Bailaricos nos arraiais de 
 São João”  
Marcha Banda Lealdade 
 
Letra/Música: Nuno Ventura 
Orquestração: Carmino Melo 
Filarmónica: Lira de São Roque 
Número de marchantes: 

12

“Fontes do Vinho”  
Marcha Freguesia da Ribeira Seca 
 
Letra/Música: João Paulo Costa 
Orquestração: João Paulo Costa 
Filarmónica: Marcial Troféu/Po-
voação 
Número de marchantes: 

9

“Bordados Regionais”  
Marcha Freguesia de São Pedro 
 
Letra/Música: A. Gago da Câmara  
Orquestração: Valter Medeiros 
Filarmónica: Santissímo Salvador do 
Mundo 
Número de marchantes: 

6
“Preservação do Meio Ambiente”  
Marcha da Rua 
 
Letra/Música: Patricia Correia 
Orquestração: Carlos Vieira 
Filarmónica: Harmonia Furnense 
Número de marchantes: 

7

“Rosas de São João”  
Marcha Escola Profissional de VFC 
 
Letra/Música: Nuno Ventura 
Orquestração: Carlos Vieira 
Filarmónica: Eco Edificante/Nordeste 
Número de marchantes: 

8
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Porque a noite de São João é a mais longa do 
ano em Vila Franca do Campo, há que garantir 
energia de modo a nada perder ao longo da 
festa. E, para retemperar forças, voltam a estar 
bem apetrechados de sabores o recinto junto à 
Rotunda dos Frades e no parque de estaciona-
mento junto ao Largo Bento de Góis. 
Restaurantes e barraquinhas, uma vez mais, 
apresentam os sabores incontornáveis da 
festa, seja a sardinha, sejam os enchidos ou 
as bifanas.  
Aliás, no que respeita à sardinha, este ano vol-
tam a existir dois locais onde é possível adquirir 
um prato do ‘peixe da festa’ acompanhado com 
batata cozida e um imperioso copo de vinho de  
cheiro. Na freguesia de São Miguel é junto ao 
Teatro. Já na freguesia de São Pedro será na 
zona do Poço Largo. 

Depois, há arraiais montados 
em algumas ruas e onde, com 
um pouco de sorte, ainda con-
segue petiscar qualquer coisa, 
já que o vilafranquense, em 
honra a São João, partilha à mesa 
o que tem. Já assim o era noutros 
tempos nas refeições que se faziam 
junto à Lagoa do Congro ou na orla costeira.  
Ainda assim, os pitéus com que se dava gosto à 
festa eram diferentes.  
Cavalas recheadas acompanhadas com batata 
nova cozida e pimenta ou uma boa galinha 
assada não podiam faltar. Mas há mais. 
“Toda a gente tinha favas torradas na velha 
sertã de barro” e mesmo quem não tinha, 
apressava-se o vizinho a providenciar para que 
não passasse a festa sem as trincar.  

São ima-
gens e cos-
tumes que 

se foram 
perdendo 

com o tempo. 
Algumas delas 

ainda vão sendo res-
gatadas da memória 

pelas gerações mais velhas, quan-
do relatam os pormenores dos arraiais da sua 
mocidade. Veja-se, por exemplo, o caso dos 
homens do mar que andavam de cesto no braço 
com lapas frescas ou caranguejos  “bem puxa-
dos” com pimenta da terra.  
Felizmente, ainda vai resistindo o negócio do 
tremoço, do algodão doce e dos ‘galinhos’ de 
açúcar. 

Das cavalas recheadas e favas torradas  
às sardinhas assadas e aos enchidos
Nos sabores com que se faz a festa de São João em Vila Franca do Campo o 
tempo ditou mudanças. Para trás ficou a fava torrada que era obrigató-
ria nas mãos de toda gente. A cavala também foi destronada pela sar-
dinha, que já conta com a concorrência dos enchidos e das bifanas

AAAAAAAAçores magazine

Arraiais e sabores da festa
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A véspera da noite de São João, noutros tem-
pos, era momento de grande azáfama e 
expectativa. Os mais novos, sobretudo, não 
dispensavam as tradicionais sortes. Assim, 
escreviam as moças casadoiras, em cada 
pedaço de papel, o nome de um rapaz. 
Depois, enrolavam-nos e deitavam-nos num 
prato com água, no jardim, ao relento. De 
manhã, corria-se para ver se algum papel 
estava aberto. No caso de estar, o nome lá ins-
crito corresponderia ao futuro noivo. Se esti-
vessem todos fechados, não haveria casamen-
to nesse ano. Se estivessem todos abertos, o 
noivo não seria nenhum daqueles. E se esti-
vesse mais do que um aberto, o futuro marido 
corresponderia ao papel que estivesse mais 
aberto.  
Ainda nos amores, outra sorte muito aprecia-
da era a do caracol, colocado sobre um pano 
preto e coberto com uma quarta (antiga uni-
dade de medida). Ora, passada a noite de São 
João, levantava-se a quarta e a letra que 

Papelinhos, favas, claras  
e caracóis davam respostas 
sobre amores e o futuro

ficasse inscrita no pano preto corresponderia 
ao nome do futuro marido. Se o caracol per-
manecesse imóvel, não haveria casamento. 
Há ainda a sorte da clara de ovo. Neste caso, 
deitava-se a clara num copo de água e depois 
aguardava-se pela forma que surgiria dese-
nhada. Se fosse para casamento, a clara 
tomava a forma de um leito, por exemplo. No 
caso de ser um rapaz a deitar esta sorte e sur-
gisse, por exemplo, uma imagem com a 
forma de altar, este seria padre. 
Outra sorte muito usual era com grãos de fava 
crua. Escolhiam-se três grãos: Um descascava-
se por inteiro, um segundo apenas metade, 
e a terceira fava permaneceria intacta. 
Colocavam-se depois as favas debaixo do tra-
vesseiro e, ao acordar tirava-se uma, aleatoria-
mente. Se a escolhida fosse a que estava com-
pletamente descascada, a pessoa seria pobre a 
vida toda. Sorte inversa teria, se a fava retirada 
fosse a que estava intacta. A última opção cor-
responderia a uma vida remediada.
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Sortes e superstições

Outros usos e costumes

Outra tarefa própria da véspera de São João 
era a colheita de ervas aromáticas, “destinadas 
a chás caseiros ou simplesmente, para 
com a sua presença, perfurarem o ambiente 
dando-lhe um ar campesino apetecível. 
Lembra Maria Leonor Bicudo, ervas como o 
poejo, a salva, a cidreira, o alecrim, a erva 

santa, a malva, a hortelã, a macela ou a Maria 
Luísa. Mandava o costume que tinham de ser 
recolhidas antes do sol nascer, “pois o mais 
débil raiozinho era capaz de quebrar toda a 
magia contida em cada gotícula do sereno”. 
Eram amarradas e dependuradas, em sítios 
arejados, para depois serem guardadas.

Ervas para curar maleitas

Tempos houve em que as famílias da Vila 
rumavam ao mato em busca de louro verde. 
“À noite era rara a casa que não tinha à sua 
porta uma fogueira feita só com louro do 
mato e do macho (folha larga) que estala 
melhor. E as famílias saiam para a rua para 
ver as fogueiras maiores ou menores e o rapa-

zio a saltá-las, chamuscando, por vezes, 
as pestanas”, relata Manuel Inácio de Melo. 
Havia ainda a crença de que este ‘fumo cheiro-
so’, “entrava nas casas de portas e janelas 
abertas, para desinfetar das epidemias da 
gripe, sarampo, papeira, tosse convulsa”, entre 
outras maleitas.

Fogueiras e cheiro a louro
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