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O São João de Braga é, provavelmente, a maior festa popular de 

Portugal. Não faltam motivos para viver em pleno estes 12 dias 

de festa. As tradições seculares da Dança do Rei David e do Auto 

do Carro dos Pastores são os elementos mais autênticos, mas não 

faltam outros aliciantes como um inédito festival de cavaquinhos, 

exposições, concertos com artistas de renome, exibições de rua, 

cortejos, procissões e diversos focos de exteriorização de alegria. 

Não podemos deixar de assinalar a realização do Encontro 

Internacional de Gigantones e Cabeçudos, no primeiro fim-de-

semana das festas, bem como a Parada Folclórica, o maior desfile 

do género em Portugal. Em 2015 particularmente destacamos 

o Encontro de “Joões”, que pretende bater o record do mundo 

e a produção de um documentário em vídeo sobre as festas 

bracarenses, entre outras novidades propostas.

Se podemos apontar uma data para o início de festejos 

significativos em honra de S. João em Braga, somos 

obrigados a apontar o ano de 1150, data em que foi 

fundada uma igreja dedicada a este santo. Ao longo do 

século XVI, temos a convicção que as festas de São João, 

para além de serem um dos sete festejos estatutários da 

cidade, seriam provavelmente um dos que mais contava 

adesão popular. A corrida do porco era, por esse tempo, o 

epicentro dos festejos, que passaram, mais tarde, a ter na 

procissão e nas exibições de cariz medieval, o seu principal 

evento. Em meados do século XVIII quando já se reconhece 

o São João como os maiores festejos citadinos a par do 

Corpo de Deus, que, por essa altura, já era demasiado 

religioso para a efusividade e excesso impostos pelos 

cânones sociais dos tempos barrocos. 
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Na segunda metade do século XIX, o São João detinha em 

Braga duas festas: São João do Souto e São João da Ponte. 

A primeira mantinha a procissão, na qual se inseriam as 

danças do Rei David e os cânticos dos pastores, quadros 

que vão sendo devidamente reformulados nesta época. Na 

capelania sediada na coutada dos arcebispos realizava-se 

uma feira no dia do santo, que era acompanhada de uma 

romaria mais popular.  Em 1875 chega o comboio e em 1893 

vai ser instituída a primeira comissão de festas, que vai 

unificar os dois festejos sanjoaninos e dar-lhes um impulso 

ainda maior no que ao número de visitantes diz respeito. 

O percurso palmilhado até aos nossos dias confirma este 

evento como o maior do calendário anual dos bracarenses e a 

centralidade destes festejos na região em que se insere. Hoje, 

os festejos bracarenses continuam a apresentar-se com uma 

originalidade identitária que os individualiza entre os demais 

festejos portugueses em honra de São João Batista. 
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SALão medieval

São João de Braga: 
uma história gráfica

Parceria: Conselho Cultural da 
Universidade do Minho e 

biblioteca pública de braga

casa dos crivos

“Bocas do Braguinha”
Desenhos à pena

de José Veiga

Parceria: museu nogueira da silva

hospital de braga

Gigantones e Cabeçudos 
do São João de Braga

Parceria: Associação Cultural
 e Artística Ida e Volta

braga parque

O meu São João
é o de Braga

Organização: Jornal Correio do Minho

Museu do traje

Trajes Sanjoaninos

Organização: Grupo Folclórico 
Dr. Gonçalo Sampaio

Museu da imagem

Anjinhos da Procissão

Organização: Catarina Miranda Basso

tesouro-museu da sé

“São de Braga - Arte com 
Tradição” de Margarida Costa

Organização: Instituto de História 
e Arte Cristã
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torre de santiago - museu pio xii

“São João Baptista (A) Ponte” - 
colectiva de artesãos

Organização: Instituto de História 
e Arte Cristã

torre de menagem

Objectivas sobre o 
São João 2014 - Hugo Delgado

largo s. joão do souto

Cascatas Sanjoaninas

parceria: juntas de freguesia

fonte do ídolo

“Carimbos e outros traços do 
Mestre Veiga” pelo Núcleo 

Filatélico de Braga

Organização: Núcleo Filatélico de Braga

museu dos biscaínhos

São João Baptista: um olhar 
setecentista

Organização: Museu dos Biscainhos

centro histórico

“Cavaquinhos nas Montras” 
- trabalhos resultantes do II 
Concurso “Braga à Janela”

Parceria: Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave
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Braga à Janela
2ª edição

Concurso de Ilustração de 
cavaquinhos

Associação comercial de braga / IPCA

Doce 
Sanjoanino

Escolha de Doce associado às 
Festas de São João

Associação comercial de braga

Cascatas de 
São João de Braga

Competição pela melhor cascata 
Sanjoanina

Associação de festas / Juntas de freguesia

Maratona
Fotográfica FNAC

24 horas a fotografar as Festas 
de São João

Fnac / Associação de festas

O Meu São João 
é o de Braga

Recolha dos melhores desenhos 
alusivos às Festas de São João

Correio do minho / Braga parque

a maior festa popular de portugal
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A maior procissão

 sanjoanina de Portugal:

800 figurantes e 9 andores, com 

Batalha das Flores

Tradições 

seculares únicas:

Carro do Rei David e 

Carro dos Pastores. 

O maior Cortejo 

Folclórico nacional!

A maior Concentração de 
Tocadores de Bombos 

de Portugal!

O único Festival de 

Cavaquinhos do país!
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08h30
turismo

Entrada dos grupos de animação

09h00
mercado municipal

Festival do Mercado

10h00
praça da república

“Cantemos o São João!” 
Performance de Abertura 

Associação Cultural e Festiva 
“Os Sinos da Sé”

11h00
stand da associação de festAs

Apresentação do Merchandising

11h30 
Igreja são joão do souto

Eucaristia de Homenagem aos 
membros falecidos das Comissões 
e Associação de Festas de S. João. 
No final será colocada uma coroa 
de flores junto do busto do Mestre 

José Veiga.

12h00
Praça da república

Rodopiada de Gigantones 
e Cabeçudos

15h00 
torre de menagem

Inauguração da exposição de 
fotografia “Objectivas sobre o 

São João de Braga”. Lançamento 
da Maratona Fotográfica FNAC / 

São João de Braga

15h00 - 19h00 
Centro Histórico

Animação de rua pelos grupos 
participantes no XXVI Encontro 

Internacional de Gigantones 
e Cabeçudos 

16h00
museu do traje

Abertura da exposição  
“Trajes de São João”

grupo folclórico dr. gonçalo sampaio

16h00
avenida central

“Mexe-te Braga” 
Andebol e Dança

 organização: Município de Braga 
Grupos participantes: ABC e Alunos Apolo
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17h00
MUSEU DA IMAGEM

Inauguração da exposição 
“Anjinhos da Procissão”

18h00 
Casa dos crivos

Abertura da exposição
“Bocas do Braguinha - desenhos à 

pena do Mestre Veiga”

19h30 
jardins do museu d. diogo de sousa

VERBENA Solidária Sanjoanina 
Jantar, música, dança.

ingresso 1: jantar + Ceia - 22,50 euros 
Ingresso 2: Ceia - 10 EUROS 

 
isa de castro + alunos de apoio

 + joão calheiros

 

21h30
Rua do Castelo, praça da república 

e avenida da liberdade

SARAU DE CULTURA 
POPULAR 

Actuação dos grupos participantes 
no XXVI Encontro Internacional 

de Gigantones e Cabeçudos 
Associação Cultural e Artística 

“Ida e Volta”

21h30
gnration

OUTROS CANTOS 

ingressos: 5 euros | Categoria: m6

grupos participantes: Grupo Raízes; Grupo de 
Música Popular da Universidade do Minho;

Mulheres do Minho; Coro Académico 
da Universidade do Minho; Alunos do 

Conservatório de Música Calouste Gulbenkian

O canto tradicional representa um 
legado cultural de elevado valor e 
simbologia no contexto nacional. 
É também um fenómeno de cariz 
transversal, alargando-se a todas a 
regiões do nosso país, tendo sido, 
historicamente, alvo de estudo 
por parte de etnomusicólogos 
como Gonçalo Sampaio e Michel 
Giacometti. Dentro deste contexto, 
a especificidade do canto minhoto 
consubstancia um património 
cultural extremamente rico e 
representativo de uma região. A 
riqueza tímbrica vocal inerente 
ao canto tradicional minhoto 
será o ponto de partida para o 
projeto “Outros Cantos”, através 
do qual, entre os meses de Março e 
Junho de 2015, cantores da região 
construirão um espetáculo original. 
Neste processo, a Voz, o Corpo e o 
Espaço serão matéria-prima para o 
desenvolvimento de um trabalho em 
que as raízes tradicionais do canto 
serão cruzadas com abordagens de 
cariz contemporâneo. Uma viagem 
sem destino definido, mas cujo 
percurso será único e especial.

Ao participar está a ajudar a 

Liga Portuguesa Contra o Cancro.
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i
09h30

praça da república

Exposição de automóveis antigos 
e clássicos

clube automóvel antigo e clássico de braga

10h30
praça da república

Rodopiada de Gigantones 
e Cabeçudos

11h00
largo são joão do souto

Abertura do Concurso 
de Cascatas

12h00
Câmara muncipal de Braga

Recepção dos grupos participantes 
no XXVI Encontro de Gigantones 

e Cabeçudos

14H14
praça municipal

O MAIOR ENCONTRO DE 
“JOÕES” DO MUNDO

João é o nome próprio do mais 
importante santo do início do 
Cristianismo. João é também o 
nome do monarca que derrotou 
os castelhanos em Aljubarrota, 
garantindo a nossa identidade. João 
era o primeiro nome do Papa polaco 
que mudou a história do mundo. 
João foi ainda o nome próprio mais 
escolhido em Portugal no ano de 
2014. Ora, por isso mesmo, e por 
ser Braga a terra que mais e melhor 
celebra o São João, aqui se vai 
realizar o maior encontro de Joões do 
mundo! Todos aqueles que tiverem 
no seu CC como primeiro nome 
“João” estão aptos a participar. Basta 
comparecerem no dia 14 de Junho, às 
14h14, na Praça Municipal em Braga. 
Uma iniciativa que vai bater o record 
do mundo!
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i 16H30

CORTEJO DE GIGANTONES 
E CABEÇUDOS

O Encontro Internacional de 
Gigantones e Cabeçudos é hoje um 
dos principais certames do cartaz 
das festas de São João. Trata-se 
de uma iniciativa criada em 1990 
e posteriormente integrada nas 
festas da cidade, que reúne algumas 
dezenas de grupos de gigantones e 
cabeçudos do município de Braga e 
de localidades do norte de Portugal, 
de Espanha e também de França. 
O ponto alto deste encontro, que 
decorre sempre no primeiro fim de 
semana das festas, é o cortejo que 
atravessa as ruas de Braga na tarde 
de domingo, arrastando milhares de 
pessoas às ruas. Progressivamente 
este certame tem integrado grupos 
de precursão de todo o país, facto 
que tem servido de fundamento ao 
surgimento de grupos aliados deste 
género musical em algumas escolas 
do município. De forma a integrar, 
no presente, algumas das tradições 
que faziam parte das festas de São 
João do passado, foi recuperada, 
neste cortejo, a exibição da Serpe, 
uma serpente gigante feita de trapos. 
Recorde-se que os Gigantones 
e Cabeçudos, que já apareciam 
integrados na procissão sanjoanina 
descrita nos séculos XVII e XVIII, 
voltaram a ser presença assídua após 
as festas de 1896. Neste ano, veio da 
cidade galega de Vigo, um grupo de 

“Gigantones y cabezudos” que era 
tido, à época, como “um número 
novo” do programa. Esta inovação 
acabou por ganhar raízes nos 
festejos, e os grupos de gigantones e 
cabeçudos chegaram mesmo a servir 
de acompanhamento aos carros dos 
pastores e do Rei David nos anos de 
1908 e 1909.

21h30
Parque da ponte

Concerto pelo artista popular 
Zé Amaro

Zé Amaro iniciou a sua vida artística 
em 1998. Inspirado na música 
romântica, popular e principalmente 
na música country é notório o 
amadurecimento do artista em todas 
as suas letras e músicas e a influência 
de todos os seus espectáculos em 
Portugal ou pelas comunidades 
portuguesas em torno do 
mundo, trazendo para 
as suas canções a 
alegria e o carinho 
de todos com 
quem se cruzou.

ITINERÁRIO Praça Municipal, rua 
D. Frei Caetano Brandão, rua D. Diogo 
de Sousa, largo D. João Peculiar, largo 
do Paço, rua do Souto, rua Justino Cruz, 
rua dos Capelistas, largo de S. Francisco, 
rua do Castelo, largo do Barão de 
S. Martinho, praça da República, 
avenida Central
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15h30
BRAGA PARQUE

Abertura da exposição
“O meu São João é de Braga” 

Até 28 de Junho

ORGANIZAÇÃO: CORREIO DO MINHO / BRAGA PARQUE

17h00
salão medieval da reitoria
da universidade do minho

Abertura da exposição
“São João de Braga: uma 

história gráfica” - Cartazes
Até 26 de Junho

ORGANIZAÇÃO: COnselho cultural U.M.

18h00
tesouro-museu da sé

Abertura da exposição “São João 
de Braga – Arte com Tradição” 

de Margarida Costa
Até 15 de Setembro

ORganização: IHAC - ARQUIDIOCESE DE BRAGA

18h30
torre de santiago - museu pio xii

Abertura da exposição “São João 
Baptista (A) Ponte” 

Colectiva de artesãos do Minho
Até 15 de Julho

ORganização: IHAC - ARQUIDIOCESE DE BRAGA

20h30
PavilhãO de maximinos

1º Torneio de Futsal S. João Braga
 Leões do penedo

21h30
Avenida central [PALCO) / Theatro 

circo (praça) / Largo barão de 
são Martinho

“A UM vai ao São João” 
NOITE ACADÉMICA pelos grupos 

culturais da Universidade do 
Minho

associação académica da universidade do minho
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i
09h30 - 17h30

Rua do castelo (claustros)

+Saúde: Rastreios visuais, 
respiratórios, cardiovasculares 

e de saúde mental 

Associação académica da universidade do minho

11h00
HOsPital de braga

Abertura da exposição 
“Gigantones e Cabeçudos de 

São João”

IDA E VOLTA

14h30
fonte do ídolo

Apresentação do selo oficial 
“São João 2015”

17h00

Escolha do Doce Sanjoanino 
Concurso

associação comercial de braga

20h30
pavilhão de maximinos

1º Torneio de Futsal S. João Braga

Leões do penedo

21h15
theatro circo

Estreia do Documentário 
“O São João é de Braga”

INGRESSOS: 3 EUROS

Bum! Bum! Bum! A festa começou… 
De súbito, a alegria irrompe dos 
seus esconderijos e salta para a rua. 
O sorriso vai brotando dos rostos, 
quase que por contágio, iluminando 
os crepúsculos ansiosos de rubridão. 
O som, a luz e as cores pintam um 
cenário de regozijo, completado pelas 
estrelas que cintilam teimosamente 
no firmamento. O dia grande chegou, 
arrastando consigo tradições 
ancestrais da comemoração do sol 
maior: o solstício de verão, agora 
cristianizado pelos santos de maior 
devoção popular.
Será este o cenário do documentário 
realizado por Henrique Rocha e que 
tem como mote as Festas de São 
João, a mais importante e ancestral 
celebração comunitária da cidade de 
Braga. O documentário apresentará 
ainda, pela primeira vez, imagens das 
Festas de São João desde a década de 
1930 até 1973, cedidas gentilmente 
pelo Arquivo Nacional das Imagens 
em Movimento.
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21h30
PARQUE DA PONTE 

Concerto popular pelos 
Canto D’Aqui

Fundado em 1984, o Grupo Canto 
D’Aqui tem desenvolvido um trabalho 
de relevo na pesquisa e divulgação 
da música tradicional e popular 
portuguesa, com o objectivo de 
manter viva a nossa cultura musical. 
Actualmente é composto por dez 
elementos, que interpretam temas 
de todas as regiões de Portugal, 
executando instrumentos como, 
bandolins, cavaquinhos, violas 
braguesas, concertina, violão baixo, 
entre outros de cariz tradicional, que 
acompanham um conjunto de vozes 
de grande qualidade melódica.
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11h30

capela de s. João da ponte

Apresentação do programa das 
comemorações do IV Centenário 

da Capela de S. João da Ponte

20h30
PavilhãO de maximinos

1º Torneio de Futsal S. João Braga
 Leões do penedo

21h00
praça mestre veiga (turismo)

Festival Projet’Arte na 
Precursão Tradicional - 

eliminatória Braga

Associação Projet’arte

21h30
avenida Central

Concerto popular pelos 
CABçudos - Grupo de Música 
Popular do Centro Académico 

de Braga

Os “CABçudos” nasceram na 
viragem do século, devendo-se o 
seu nome ao facto de terem surgido 
dentro do Centro Académico de 
Braga, associação juvenil voltada 
para actividades com a Academia 
Bracarense.

21h30
Capela de s. joão da ponte

Concerto “Cantemos o São João”
pela Associação Cultural e 

Festival Os Sinos da Sé

Na abertura das comemorações do 
IV Centenário da Capela de S. João 
da Ponte.

organização: União de freguesias de s. lázaro e 
s. joão do souto
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18h00
LARGO s. joão do souto

Concurso de Cascatas - avaliação

21h00
praça mestre veiga (turismo)

Festival Projet’Arte na 
Precursão Tradicional - 

eliminatória Braga
 

Associação Projet’arte

21h15
museu do traje dr. gonçalo sampaio

Memórias de Braga: 
Mestre José Veiga

 
braga Mais

21h30
avenida central

Concerto pelos “Novo Império”

A Banda Novo Império surgiu no 
ano 2000 em Braga. Através de um 
reportório vasto e actual, com todo 
o tipo de musica, desde popular, 
pimba, brasileira, inglesa proporciona 
um espectáculo musical de extrema 
qualidade e de grande animação.

Alameda do Estádio 1.º de Maio

20.ª Concentração Motard 
de Braga

 
organização: moto clube de braga 

09h30

Cortejo Infantil
“O São João da Pequenada”

organização: unisol

20h30
PavilhãO de maximinos

1º Torneio de Futsal S. João Braga
 Leões do penedo

21h00
praça mestre veiga (turismo)

Festival Projet’Arte na 
Precursão Tradicional - 

eliminatória Braga
 

Associação Projet’arte

ITINERÁRIO Praça Municipal, rua da 
Misericórdia, largo D. João Peculiar, 
largo do Paço, rua do Souto, largo 
do Barão de S. Martinho, praça da 
República e avenida Central
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ii 21h30

CORTEJO HISTÓRICO
(ou do Porco Preto)

Este cortejo pretende evocar as raízes 
ancestrais das celebrações braca-
renses em honra de S. João Baptista, 
particularmente o cortejo que antece-
dia a Corrida do porco preto, que 
marcava as festividades nos séculos 
XVI e XVII, e também algumas das 
tradições do período barroco. 
A corrida do porco preto é o grande 
destaque das mais antigas crónicas 
referentes ao São João em Braga. 
Estes relatos permitem-nos confirmar 
que a corrida do porco era efetiva-
mente o evento mais original dos 
festejos sanjoaninos bracarenses. 
Era tal a sua relevância, que detinha 
honras de acompanhamento com a 
bandeira municipal. Efectivamente, 
esta tradição, constante nas sucessi-
vas actas camarárias do século XVI e 
primeira metade do século XVII, era 
a única que não se repetia nos outros 
momentos festivos da cidade. Em 
que consistia, afinal, esta tradição?  
No primeiro ato, que decorreria na 
véspera de São João, organizava-se 
um cortejo liderado pelos cavaleiros 
juntamente com o Rei e Imperador 
e suas danças, a Mourisca e as Pélas 
– que eram figuras obrigatórias nos 
festejos de cariz municipal. Além 
destes quadros, juntava-se ao cortejo 
na porta da Sé, os candeleiros das 
confrarias de S. Tiago e de S. João do 
Souto com seus mordomos e suas 
bandeiras, juntamente com os es-
pingardeiros, e a serpe e cavalinhos. 
Neste cortejo figuraria, em primeiro 
plano, a bandeira da cidade, que se 
encontrava no edifício dos Paços do 
Concelho, defronte da Sé, na chama-

da Praça do Pão. Após o ato solene 
da saída da bandeira, o cortejo seguia 
festivamente – provavelmente pela 
rua do Souto e campo de Santana 
- para o monte de Santa Margarida 
(Guadalupe) “onde era costume 
emprazar o porco”, ou seja, onde o 
porco seria cercado e preso para, 
na madrugada do dia seguinte, ser 
levado “além da ponte de Guimarães”. 
No final, regressavam pelos “lugares 
costumados” até junto da capela de S. 
Sebastião das Carvalheiras, onde era 
servido um beberete preparado pelos 
mordomos da Mourisca e, segundo 
a crónica citada por Camilo Castelo 
Branco, se procedia à entrega de 
cestinhos de frutas aos cavaleiros. O 
segundo ato decorria na madrugada 
do dia 24 de junho. Novamente se or-
ganizava um cortejo, com os mesmos 
moldes do dia anterior. Chegados à 
ponte de Guimarães, dar-se-ia início 
à competição. Montados no cavalo 
seguiriam os sapateiros da cidade, 
que deveriam perseguir o porco até 
ao rio, e, sobre a ponte, estariam os 
moleiros, provavelmente residentes 
nas redondezas do rio Este. O objeti-
vo era conquistar o direito ao porco. 
Os moleiros tentariam que o porco 
atravessasse o rio, enquanto os sa-
pateiros tentariam que este seguisse 
para a ponte. 

Associações participantes: Equipa Espiral; 
Ida e Volta; Bravos da Boa Luz; JovemCoop; 

Associação Projet’Arte; Bomboémia; Vai 
de Ronco; Backstage; Coro Académico da 

Universidade do Minho.

ITINERÁRIO Rossio da Sé, rua D. Paio 
Mendes, rua D. Frei Caetano Brandão, 
rua D. Diogo de Sousa, Largo do Paço, 
rua do Souto, Largo do Barão de 
S. Martinho,  Avenida Central, 
Praça da República
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21h00

Passeio Nocturno BTT da 
Associação Cicloturismo 

do Minho

inscrições: www.acminho.pt

22h00
parque da ponte

CANTARES AO DESAFIO 
por Carlos Ribeiro, Adília 
de Arouca, Jorge Loureiro, 

Nati Vieira, Cláudia Martins, 
Valter São Martinho, João 
Fernando e Cristiana Sá.

23h00
topo norte 

avenida da liberdade

A Nova Corrida do 
Porco Preto

CAVAQUINHO Segundo Gonçalo 
Sampaio, o cavaquinho é um instru-
mento que terá a sua origem na cida-
de de Braga, algures no século XVI. 
O seu som tão peculiar está presente 
na música popular minhota, sendo 
presença obrigatória em qualquer 
grupo que se proponha representar 
as tradições desta região. Em algumas 
regiões do Brasil é também apelidado 
de braguinha ou de machete de 
Braga. Este facto atesta, não só o 
fluxo migratório que partiu do Minho 
para este país no decorrer dos séculos 
XVIII e XIX, como também o labor 
dos cordofones na nossa cidade. Até 
existe uma afinação típica da cidade: 
Ré-Lá-Si-Mi! As Festas da cidade de 
Braga pretendem ser a oportunidade 
para promover este património que 
nos une!
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i 15h00 - 02h00
Avenida central

Festival Popular 
Antena Minho / Correio do Minho

16H00 
praça da república

Rodopiada de Gigantones 
e Cabeçudos

16H00 
jardins da avenida central

“Mexe-te Braga”
Karaté

 
organização: CÂmara municipal de Braga

GRupos participantes: Associação Karaté Wado

20h30

Prova de Trail-Running
 

organização: MINHO AVENTURA

21h00
praça mestre veiga (turismo)

Festival Projet’Arte na Precursão 
Tradicional - eliminatória Braga

Associação Projet’arte

08h30 
Turismo

Entrada dos grupos de animação

09h00 
mercado municipal

Festival do Mercado

10h00 - 18h00
largo carlos amarante

Mercado do Centro
especial São João

das 10h às 12h e das 15h às 19h 
av. liberdade (theatro Circo) / Prç. 

Ferreira salgado / Lrg. praça Velha

FESTIVAL BRAGA CAPITAL DO 
CAVAQUINHO

Distribuído por três palcos, este 
Festival reúne quase quatro dezenas 
de grupos de cavaquinhos ao longo 
de seis horas de programação, 
naquela que é considerada a pátria 
do Cavaquinho.

12h00 
praça da república

Rodopiada de Gigantones 
e Cabeçudos

15h00 
av. viriato nunes (Arsenal devesa)

Torneio da Malha S. João Braga

organização:
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14 JUNHO
CORTEJO INTERNACIONAL 

DE GIGANTONES 
DE CABEÇUDOS

19 JUNHO
DESFILE INFANTIL 

“O SÃO JOÃO DA PEQUENADA”

19 JUNHO
cortejo histórico

21 JUNHO
GRANDIOSA PARADA 

FOLCLÓRICA

23 JUNHO
CORTEJO DE ABERTURA 

DAS FESTAS

23 JUNHO
CORTEJO DAS RUSGAS

24 JUNHO
cortejo sanjoanino

(ERVAS, PASTORES 
E REI DAVID]

DE MANHã: 1, 2, 3, 4, 5, e 6
de tarde: 7, 8, 9 E 10

24 JUNHO
PROCISSÃO DE SÃO JOÃO

STAND OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO 
DE FESTAS Informações e 
venda de merchandising
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i i21h15
theatro circo

E REPENICA... 
I GALA SANJOANINA

ingressos: 5 euros

Coordenação: José Hermínio Machado
Colaboração: Associação do Coro Infanto-
Juvenil de Esporões; Associação Cultural 
e Festiva Os Sinos da Sé; Banda Musical de 
Cabreiros; Conjunto de Cavaquinhos Dr. 

Gonçalo Sampaio; Conservatório Calouste 
Gulbenkian; Grupo Coral Alegretus; Grupo 
Coral de Guadalupe; Grupo de Cantares do 

Este; Hugo Torres; Orfeão de Braga; Projecto 
Cordofonias 

Parceria: Associação Famílias

E repenica, repenica, repenica…” 
cantam os minhotos em júbilo a 
caminho do secular arraial de São 
João da Ponte! No dia seguinte dança 
o Rei David e cantam os pastores, 
isto depois do hino da cidade e das 
Festas ter sido interpretado defronte 
da edilidade. No caminho das aldeias 
cantam espontaneamente os romei-
ros em honra do Precursor brácaro. 
Esta tradição musical, associada ao 
principal momento do calendário 
bracarense, vai ser interpretada, sob 
diferentes tonalidades e ângulos, 
num espectáculo que servirá também 
de lançamento a um álbum exclusivo 
das Festas de São João de Braga. 
O projecto musical resulta de uma 
recolha inédita dos principais temas 
associados à vivência sanjoanina bra-
carense, interpretados sob orientação 
do etnógrafo José Machado.

21h30 
auditório parque de exposições

ANTÓNIO RAMINHOS 
APRESENTA: “AS MARIAS” 

ingressos: 12 euros | M16

Não, isto não é um monólogo. Não, 
também não é stand-up. É pura te-
rapia! No próximo dia 20 de Junho, o 
PEB recebe “ As Marias”, um espectá-
culo no qual o humorista António Ra-
minhos leva o público a uma viagem 
pelos dramas e peripécias que todos 
passamos na infância, adolescência, 
casamento e paternidade. 
Tudo isto, obviamente, da forma mui-
to peculiar - e até incómoda - a que o 
humorista nos habituou... Espectá-
culo solidário a reverter para a CERCI 
Braga, enquadrado na campanha de 
angariação de fundos para a concre-
tização de um Centro de Actividades 
Ocupacionais, que irá responder a 30 
jovens e adultos com deficiência in-
telectual e multideficiência da região 
de Braga, actualmente sem qualquer 
retaguarda.
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15h30 
ponte de SÃO JoÃO 

PARADA FOLCLÓRICA

A dimensão etnográfica foi ocupando 
um lugar de primordial relevo no 
programa das festas
sanjoaninas. Era este o momento 
para muitos dos grupos folclóricos 
exibirem as danças e cantares que 
iam recolhendo e compilando. A 
importância galhofeira da festa 
minhota impunha também um ritmo 
profundamente associado aos sons e 
costumes regionais. 
Até aos nossos dias, continuam a 
efetuar-se festivais folclóricos, sendo 
o folclore elemento indispensável dos 
cortejos dos dias grandes das festas. 
A Parada Folclórica é uma iniciativa, 
introduzida em 2014, que vai reunir 
mais de duas dezenas de grupos fol-
clóricos e etnográficos do Município 
de Braga. O objectivo é a promoção e 
divulgação da nossa etnografia local, 
particularmente dos trajes e costu-
mes associados ao São João. Dois 
quilómetros de desfile, acompanhado 
por carros alegóricos e pela Banda 
Musical de Cabreiros.

09h30 
turismo

Entrada dos grupos de animação

10h00

II Corrida de São João de Braga

MUNICÍPIO DE BRAGA / RUN PORTO

10h00 
Praça da República

Rota dos Santos Populares
Concentração de 2 cavalos

Concentração, mostra e exibição de 
2 cavalos, derivados e convidados. 
Desfile em caravana pela cidade.

OrGANIZAÇÃO: Bicavalaria do minho

12h00 
praça da república

Rodopiada de Gigantones 
e Cabeçudos

14h00 - 20h00 
AVENIDA DA LIBERDADE - TOPO NORTE

SOMOS PORTUGAL
Transmissão em directo TVI

15h00
praça Municipal

I Campeonato Ibérico de Trial 
Cidade de Braga

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO de ciclismo / 
municipio de braga

ITINERÁRIO Avenida Viriato Nunes, 
largo de S. João da Ponte, Avenida da 
Liberdade, rua do Raio, largo Carlos 
Amarante, rua de S. Marcos e avenida 
Central

APOIO:
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21h30 
avenida central

AS BOLTAS DO BIRA
grande concerto pelos Origem 

Tradicional e convidados
 
O Origem Tradicional vai apre-
sentar, em concerto, o seu último 
álbum “As Boltas do Bira”. O grupo, 
a comemorar o seu 36º aniversá-
rio, conserva a paixão pela música 
tradicional portuguesa e pelo estudo 
e divulgação do património imaterial 
etnográfico português, com especial 
destaque para a música e para os 
instrumentos tipicamente minho-
tos. “As Boltas do Bira” propõe uma 
viagem pelos ritmos minhotos mais 
representativos: o Vira, o Malhão e a 
Chula, pontuada com incursões por 
outros géneros como o romance. O 
grupo fez arranjos de vários temas 
do cancioneiro de Gonçalo Sampaio, 
rearranjou temas já conhecidos do 
público, e completou este trabalho 
com três temas originais. As Boltas do 
Bira conta com a presença de vários 
convidados que vieram, de forma 
altruísta, acrescentar um pouco da 
sua musicalidade aos temas.

18h00 
avenida central

FESTIVAL FOLCLÓRICO DO 
SÃO JOÃO DE BRAGA 

pelo Grupo Regional de Danças e 
Cantares do Mondego (Coimbra); 
Rancho Regional de Gulpilhares 

(Vila Nova de Gaia); Grupo 
Folclórico das Lavradeiras de 
Meadela (Viana do Castelo) e 
Grupo Folclórico Dr. Gonçalo 

Sampaio (Braga).

21h00
praça mestre veiga (turismo)

Festival Projet’Arte na 
Precursão Tradicional 

Eliminatória Braga

Associação Projet’arte
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15h00
turismo

I Encontro das Romarias 
do Minho

21h00
LARGO SÃO João do souto

Festival Projet’Arte na 
Precursão Tradicional 

Eliminatória Braga
 

Associação Projet’arte

 

21h15
praça da república

Monumental FESTIVAL 
POPULAR da ARCUM pelos 

grupos culturais da Associação 
Recreativa e Cultural da 
Universidade do Minho

 

21h30
Parque da Ponte

Encontro de tocadores de 
CONCERTINAS: Grupo de 

Concertinas da Borga; Grupo 
Amigos da Concertina (Vila 

Verde); Grupo Amigos do 
Borguinha. 



SÃO JOÃO - BRAGA 2015 28

i08h30
Turismo

Entrada dos grupos de animação

09h00

CORTEJO DE ABERTURA 
(ou da Mordomia)

As festas de São João apresentam 
no seu programa, para a manhã do 
dia 23, o cortejo da “mordomia” ou 
da Associação de Festas, que reúne 
os diversos grupos de animação 
e desemboca na Praça Municipal, 
diante do edifício da edilidade, e 
com a presença das mais elevadas 
dignidades civis, eclesiásticas e 
militares da cidade. Apesar das 
festas já se terem iniciado alguns 
dias antes, acontece aqui a abertura 
oficial dos festejos, momento que 
sublinha o seu cariz municipal. Este 
solene momento, que tem vindo a ser 
engrandecido e valorizado, inicia-se 
com os hinos de Braga e do São João, 
devidamente interpretados por um 
largo conjunto de filarmónicas e pelo 
Orfeão de Braga e Coro Académico 
da Universidade do Minho. Segue-
se a largada de um balão gigante, 
girândolas de foguetes e repiques 
festivos nos sinos das igrejas da 
cidade.

Durante a manhã e tarde deste 
dia, além de concertos musicais, as 
Bandas Filarmónicas percorrerão 
as principais artérias do centro da 
cidade, executando, como é tradi-
cional, o Hino do Santo Precursor. 
Também os Grupos de Bombos, 
Grupos de Zés P’reiras, Gaiteiros, 
Gigantones, Cabeçudos e outros, 
percorrerão de igual modo as 
principais ruas e praças da cidade, 
proporcionando uma magnífica 
animação típica de alegria e cor, 
com as suas apreciadas e populares 
exibições. Ainda durante o dia, To-
catas, Rusgas e Grupos Folclóricos 
farão exibições volantes nas princi-
pais Ruas, Praças e Largos do cen-
tro da cidade, exteriorizando a sua 
alegria e convidando os visitantes 
às danças e cantares do Minho.

ITINERÁRIO Turismo, largo do Barão 
de S. Martinho, rua do Souto, largo 
do Paço, largo D. João Peculiar, rua da 
Misericórdia e Praça Municipal
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i 10h00
Praça municipal

ABERTURA OFICIAL DAS 
FESTAS DE SÃO JOÃO

10h30 - 12h30
Avenida central

Concerto de música filarmónica 
pela Banda Musical de 

Cabreiros e Banda Perafita

12h00
câmara municipal de braga

Condecorações dos 
funcionários municipais

12h30
praça da república

Rodopiada de Gigantones 
e Cabeçudos

15h00 - 17h00
Avenida central

Concerto de música filarmónica 
pela Banda Marcial de 

Fermentelos e Banda Musical 
de S. Paio de Antas

15h00
praça da república

Rodopiada de Gigantones 
e Cabeçudos

16h00
rua do castelo

MOMENTO BOMB’ÁSTICO
Espectacular arruada de Bombos 
pelas principais artérias do centro 

histórico
 

EQUIPA ESPIRAL

17h15 - 19h15
Avenida central

Concerto de música filarmónica 
pela Banda Musical de Arouca e 
Banda Filarmónica de Amares

18h00

SINOS: concerto pelos carrilhões 
de Santa Cruz, Sé e São Vicente

19h00 
Praça municipal

Arranque da Maratona 
Fotográfica FNAC / São João 

de Braga

APOIO:
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i
gravadas as tradições e os aspetos 
mais elementares do quotidiano 
rural bracarense. Este cortejo, 
atravessando o quilómetro de festa 
que liga o coração da cidade ao cerne 
do arraial - a avenida da Liberdade 
- chegava ao parque da Ponte. Aí, 
junto à tribuna da “capelinha”, os 
romeiros depositam a sua promessa 
e levantavam a pagela que haviam de 
prender à fita do chapéu. Tentando 
reviver este ambiente, realiza-se 
atualmente o Cortejo das Rusgas, 
que marca programa da noite de S. 
João em Braga. Sabemos que nos 
programa relativo ao ano de 1942, 
já se organizava um cortejo desde o 
edifício do Turismo até ao parque da 
Ponte, onde apenas é citada a
presença das bandas filarmónicas. 
Seis anos mais tarde, em 1948, surge 
pela primeira vez a menção a um 
desfile das rusgas das aldeias, sendo 
frequente, a partir daí, citar-se a 
presença de ranchos folclóricos, ou 
“ranchos das aldeias”, a acompanhar 
o cortejo.

22h00

CORTEJO DAS RUSGAS

RUSGAS Aquilo que hoje chamamos 
de cortejo, devidamente elaborado 
e orientado pela associação 
organizadora das festas, foi em 
tempos sinónimo da espontaneidade 
do povo bracarense. As romarias 
foram e são vividas de forma intensa 
pelo povo, e nas tradicionais e mui 
antigas festas de S. João de Braga 
participavam não só as pessoas que 
viviam na cidade mas também os 
habitantes das zonas rurais de todo 
o município. Os diversos grupos 
de romeiros, chegados das aldeias, 
juntavam-se no centro da cidade e, 
ao início da noite, iam em cortejo até 
ao parque da Ponte, sempre cantando 
e dançando enquanto desciam as 
embandeiradas e iluminadas ruas das 
Águas e da Ponte. Principalmente de 
cariz rural, estes grupos percorriam 
as léguas que separavam a sua aldeia 
da cidade de Braga, das quais partiam 
à tardinha, imediatamente após 
a jorna. As mulheres, envergando 
o seu traje de romaria, traziam, à 
cabeça, os destacados merendeiros 
que haviam de servir de sustento 
até ao dia seguinte, e os homens, 
com seus cajados e chapéus, 
tocavam concertina, reco-reco, ou o 
tradicional e bracarense cavaquinho. 
Era uma caminhada de alegria e 
festa, marcada pelos cantares em 
louvor do Santo Percursor, com 
rimas e quadras nas quais eram 

30

ITINERÁRIO Campo das Hortas, rua D. 
Diogo de Sousa, largo D. João Peculiar, 
largo do Paço, rua do Souto, largo do 
Barão de S. Martinho, rua de S. Marcos, 
largo Carlos Amarante, rua Gonçalo 
Sampaio, Avenida da Liberdade e largo 
de S. João da Ponte
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i
22h00 - 02h00

avenida central

Concerto de música filarmónica 
pela Banda Musical de 

Amares e Banda Musical 
de S. Paio de Antas

22h00 - 03h00
parque da ponte

Concerto de música filarmónica 
pela Banda Marcial de 

Fermentelos e Banda Musical 
de Arouca

00h00
avenida central (topo norte)

JUNTO AO liberdade street fashion

Bailarico Popular

01h00

FOGO DA PONTE
Espectacular sessão de pirotecnia 
lançada do alto do monte Picoto 

sobre o terreiro de 
São João da Ponte

02h00
AVENIDA CENTRAL

Concerto DAVID FONSECA

 

DAVID FONSECA é uma das mais 
carismáticas vozes da música 
portuguesa. Natural de Leiria, o seu 
nome é indissociável ao da banda a 
que deu voz, o grupo Silence 4. 

QUADROS BÍBLICOS Um dos atrativos fundamentais 
das Festas de São João de Braga são os quadros bíblicos, 
expostos nas margens do rio Este. De um lado surge 
a representação do Baptismo de Cristo e do outro a 
gigantesca e popular imagem de São Cristóvão. Nas festas 
de 1881 foi inaugurada a exposição no rio Este, em cima de 
uma rocha, das imagens de Cristo e São João, representando 
a cena do batismo no Jordão. Em 1889 foi acrescentada 
a imagem de S. Cristóvão, cuja devoção está fortemente 
vinculada à capela de S. João da Ponte. Entretanto, em 1882, 
o quadro do batismo foi enriquecido com as imagens de 
apóstolos e outros figurantes desta cena bíblica.

APOIO:
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CARRO DAS ERVAS O Carro das 
Ervas é uma tradição medieval cujo 
objectivo era perfumar as ruas com 
ervas de cheiro, de forma a purificar 
os locais por onde passavam os 
cortejos e procissões. Este ano surge, 
como em tempos idos, representado 
em um carro de bois.

FERIADO MU
N
IC

IP
A

L

ACTUAÇÕES 
Manhã
09h00 - Largo de S. João do Souto
09h40 - Turismo
10h15 - Largo dos Penedos
11h00 - Praça Conde de Agrolongo
11h45 - Arco da Porta Nova
12h25 - Praça Municipal (frente à Câmara)

Tarde
14h30 - Largo do Paço
15h15 - Largo Carlos Amarante
16h00 - Av. da Liberdade (Granjinhos)
16h30 - Largo de São João da Ponte

i i 08h30
Turismo

Entrada dos grupos de animação

09h00

Saída do 
CORTEJO SANJOANINO

(Carros das Ervas, Rei David 
e Pastores)
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DANÇA DO REI DAVID A dança 
do Rei David é outra das tradições 
mais relevantes das festas de São 
João em Braga. Constituída por 13 
elementos, um dos quais o Rei David, 
que se destaca ao centro. O grupo 
está dividido em duas filas de seis 
elementos cada. Cada fila tem um 
guia, cuja missão é iniciar a dança e 
interagir com o Rei. A melodia que 
acompanha a dança é constituída 
por “duas partes de doze compassos 
binários”. Segundo José Gomes, 
a música atualmente utilizada é 
oitocentista, devendo-se a sua autoria 
a um monge agostinho do Convento 
do Pópulo. Quanto à dança, o mais 
caraterístico é um passo tipo polca, 
em que uma das pernas está
elevada com o joelho dobrado sobre 
a cinta, enquanto a outra suporta o 
peso total do corpo.
Frequentemente associada ao 
auto do Carro dos Pastores, tem 
também origem nos quadros 
exibidos nas procissões sanjoaninas 
do período barroco, discutindo-
se a influência que poderá ter 
recebido da Mourisca, com cuja 
configuração detém semelhanças. 

Trata-se, provavelmente, da tradição 
mais antiga associada aos festejos 
bracarenses, tendo mantido uma 
regularidade assinalável quer quanto 
à música, quer quanto à forma. A 
origem da dança do Rei David, que já 
se tornou no maior ícone das festas 
sanjoaninas, continua até hoje por 
apurar. São muitas as vozes que 
atiram a sua origem para o século 
XVI, nomeadamente para a Mourisca, 
tradição que já abordamos e que 
nasceu associada às celebrações do 
Corpus Christi. Esta tradição chegou 
aos nossos dias, pois, durante várias 
gerações, foi conservada por uma 
família da freguesia de Palmeira, que 
orgulhosamente a foi transmitindo 
de pais para filhos. O protagonista 
da dança representa a destacada 
figura bíblica do pastor que se tornou 
monarca do Povo de Deus ao derrotar 
o Golias: o Rei David. Diz-nos José 
Gomes, que existe uma referência 
documental à dança do Rei David 
datada de 1726, na qual se refere 
que esta dança deveria ser levada 
a cabo pelos correeiros, sirgueiros, 
pasteleiros e palmilheiros.
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CARRO DOS PASTORES O Carro dos 
Pastores é uma tradição com origem 
provável no século XVIII, sendo uma 
típica representação teatral, posterior 
à fundação do teatro moderno. A sua 
préexistência, é citada na “Relação 
do Festivo Aplauso”, documento 
que descreve a constituição de uma 
grandiosa procissão em honra de São 
João Baptista no ano de 1754. 
Os diversos atos que compõem esta 
peça teatral, representada num 
carro forrado a cortiça e totalmente 
decorado com ervas e flores, 
referem-se ao nascimento de São 
João Baptista, o momento recordado 
pela liturgia deste dia. Neste palco 
sobre rodas, são representadas cenas 
bíblicas como o aparecimento do 
anjo a Zacarias que, conjuntamente 
com sua esposa Isabel, há muito 
desejava um filho, facto que se 
tornava cada vez mais utópico devido 
à idade avançada dos dois. O anjo 
anunciou e Zacarias não acreditou, 
ficando surdo e mudo até ao final 
do ato. O anjo volta aparecer para 
anunciar o nascimento de São João 

que, sorridente, aparece “destapado” 
por uma placa metálica causando um 
burburinho na multidão que assiste. 
Mas toda a representação é marcada 
pelos cânticos e danças dos pastores, 
seis rapazes e seis raparigas, vestidos 
com trajes tradicionais e vistosos 
que dão indescritível brilho a esta 
representação. Os cajados decorados 
com fitas coloridas e as pandeiretas 
completam o quadro pastoril. Os 
anjos que vão aparecendo sobre uma 
nuvem, que vai subindo e descendo 
conforme a cena a representar, 
confere igualmente um toque de 
grande originalidade e engenho a 
este auto.
Outrora puxado por duas juntas 
de bois, tradição recuperada 
parcialmente nos últimos anos, o 
carro dos Pastores vai circulando 
pelas ruas da cidade, desde as 
09h00 até 16h00, em conjunto com 
o Carro do Rei David e o Carro das 
Ervas, sendo sem dúvida a mais bela 
e elegante alegoria ao São João, 
conservada como memória viva da 
Sagrada Escritura.
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i
09H00 - 12h00

avenida central

Concerto de música filarmónica 
pela Banda Musical de 

Famalicão e Banda Musical 
de Arcos de Valdevez

10h00
Largo de S. JOÃO DO SOUTO

Eucaristia solene do Nascimento 
de S. João Baptista, animada 

pelo Orfeão de Braga

11h00
Parque S. JOÃO DA PONTE

Eucaristia solene do Nascimento 
de S. João Baptista, presidida pelo 
Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga. 

Animação pelo Grupo Coral 
de Santo Adrião

12h00
praça da república

Rodopiada de Gigantones 
e Cabeçudos

15H00 - 17h00
avenida central

Concerto de música filarmónica 
pela Banda Musical de 

Famalicão e Banda Musical 
de Arcos de Valdevez

15h30
praça da república

Rodopiada de Gigantones 
e Cabeçudos

16h00
RUA DO CASTELO

Despique de bombos

16h30
SÉ primaz

Eucaristia solene do Nascimento 
de São João Baptista

16h30
LARGO DO PAÇO

Concerto de música tradicional 
pelo Orfeão de Braga

17h00
igreja de s. joão do souto

Saída do andor de São João em 
direcção à Sé - acompanhamento 
pela Banda Musical de Cabreiros 

17h30
LARGO DO PAÇO

BATALHA DAS FLORES

À passagem do andor de S. João 
Baptista, o Orfeão de Braga
entoará o Hino do São João de Braga, 
enquanto se assiste a uma inédita 
Batalha de Flores.
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i
18h00

SOLENÍSSIMA PROCISSÃO DE 
SÃO JOÃO BAPTISTA

Nove andores e centenas 
de figurantes

Nove andores e centenas de 
figurantes | Andores dos santos do 
mês de Junho (Santo António, São 
Luís Gonzaga, São Pedro, Sagrado 
Coração de Jesus e São Paulo) e 
dos padroeiros da cidade de Braga: 
São Geraldo, Nossa Senhora da 
Torre, Nossa Senhora do Sameiro e 
São João | Acompanhamento pelas 
digníssimas autoridades civis e 
religiosas | Presidência por Sua Ex.ª 
Rev.ª o Arcebispo Primaz, D. Jorge 
Ortiga | Três Bandas Filarmónicas | 
Atrás do andor de São João seguem 
os tradicionais Coros das Virgens 
(ACIJE)

A procissão de São João, organizada 
inicialmente pela paróquia de São 
João do Souto, foi-se tornando 
um dos momentos fundamentais 
das festas sanjoaninas. Depois dos 
bailes e representações sacras que 
marcaram a rotina do préstito na 
segunda metade do século XVIII, 
na centúria seguinte surgem, como 
ilustres sobreviventes do sucessivo 
esvaziamento das festas sanjoaninas, 
o Rei David e os pastores, que se 
mantêm apegados a este cortejo 
secular. Por exemplo, em 1855, a 
procissão saía às 7 horas da manhã e 
era precedida pelo baile dos pastores 
e pela dança do Rei David. Realizada 
apenas em três ocasiões entre 1925 
e 1940, o préstito foi entretanto 
batizado de procissão dos santos 
do mês de junho. Contudo, apenas 
desde 1949 a procissão adotou 
definitivamente a atual configuração 
e denominação. Progressivamente 
foram-lhe sendo acrescentados 
andores transportando as imagens 
de outros santos que a Igreja 
recorda neste período. Primeiro, os 
tradicionais santos populares que, 
juntamente com São João, formam 
a tríade festiva mais mediática de 
Portugal – Santo António e S. Pedro 

ITINERÁRIO Sé, rua D. Paio Mendes, 
avenida S. Miguel-o-Anjo, rua D. Diogo 
de Sousa, largo D. João Peculiar, largo 
do Paço, rua do Souto, largo do Barão 
de S. Martinho, rua de S. Marcos, rua D. 
Afonso Henriques, rua D. Frei Caetano 
Brandão, rua D. Paio Mendes e Sé
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21h30
AVENIDA CENTRAL

FESTA DE ENCERRAMENTO
Concerto MICKAEL CARREIRA

Grandioso espectáculo 
Piromusical

 

MICKAEL CARREIRA subiu ao 
palco, pela primeira vez, em 2001. 
Aos 15 anos pisava a mítica sala de 
espetáculos parisiense Olympia, 
onde cantou um dueto com o pai, 
Tony Carreira, perante uma plateia 
de milhares de pessoas. Estava dado 
o primeiro passo para uma carreira 
meteórica, feita de espetáculos 
esgotados, recordes de vendas, vários 
discos de platina e uma legião de fãs. 
É actualmente um dos cantores mais 
populares em território nacional.

– e depois com a junção progressiva 
de outras devoções, como é o caso 
de Nossa Senhora do Sameiro e 
do Sagrado Coração de Jesus. No 
préstito de 1951 já se integrava 
também o andor de S. Luís Gonzaga, 
transportado por estudantes.
Atualmente, a procissão transporta 
nove andores e continua a ser um dos 
pontos relevantes do programa do dia 
24 de junho, tendo sido reintroduzida 
a presença dos pastores e do Rei 
David como figurantes na procissão 
desde 1995.

19h00
largo do paço

Meta da Maratona Fotográfica 
FNAC / São João de Braga

19h30

Despedida a São João

Actuação da Associação Cultural e 
Festiva “Os Sinos da Sé” nas naves da 
Sé Primaz; Percurso do andor de São 
João Baptista até à igreja de São João 
do Souto, com acompanhamento pela 
Banda de S. Miguel de Cabreiros e 
Rusga de S. Vicente.

APOIO:
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A ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DE S. JOÃO 
AGRADECE A COLABORAÇÃO E APOIO DE: 

Hugo Torres
INATEL
Irmandade de Guadalupe
Irmandade de Santa Cruz
JovemCoop Natureza e Cultura
Junta de Freguesia de S. Victor
Junta de Núcleo do Corpo Nacional de Escutas
Leões do Penedo
Liberdade Street Fashion
Liga Portuguesa Contra o Cancro
Moto Clube de Braga
Museu D. Diogo de Sousa
Museu da Imagem
Museu do Traje Dr. Gonçalo Sampaio
Museu dos Biscainhos
Museu Nogueira da Silva
Museu Pio XII
Núcleo Filatélico de Braga
Orfeão de Braga
Origem Tradicional
Paróquia de S. João do Souto
Paróquia de S. Lázaro
Paróquia de S. Pedro de Maximinos
Paróquia de S. Vicente
Paróquia de Santo Adrião
Patronato de Nossa Senhora da Torre
Polícia Municipal de Braga
Projecto Cordofonias
Regimento de Cavalaria n.º 6
Rusga de S. Vicente - Grupo Etnográfico do 
Baixo Minho
Sapadores Bombeiros de Braga
Sons da Suévia
SoPrestígio
Tasquinha Bracarense
Tesouro Museu da Sé
Theatro Circo
União de Freguesias de Maximinos, Sé e 
Cividade
União de Freguesias de S. Lázaro e S. João do 
Souto
UNISOL
Universidade do Minho
Vai de Ronco

Academia Allegro
Agrupamento de Escuteiros da Sé
Agrupamento de Escuteiros de Maximinos
Agrupamento de Escuteiros de S. Lázaro
Arciprestado de Braga
Associação Cultural e Artística Ida e Volta
Associação Cultural e Festiva “Os Sinos da Sé”
Associação de Cicloturismo do Minho
Associação do Coro Infanto-Juvenil de Esporões
Associação Famílias
Associação Projet’Arte na Tradição
Associação Recreativa e Cultural da U. Minho
Backstage
Banda Musical de Cabreiros
Belo Som
Biblioteca Pública de Braga
Bicavalaria do Minho
Bombeiros Voluntários de Braga
Bomboémia
Braga + Cultura | Património | Cidadania
Brás e Vasconcelos
Bravos da Boa Luz
Cabido Metropolitano da Sé
Canto D’Aqui
Centro Regional de Braga da Universidade Católica 
Portuguesa
CERCI - Braga
Comando da PSP - Braga
Comissão Administrativa da Igreja dos Terceiros
Comunidade dos Jesuítas do Apostolado da Oração
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
Confraria de S. João da Ponte
Conjunto de Cavaquinhos Dr. Gonçalo Sampaio
Conservatório Calouste Gulbenkian
Coro Académico da Universidade do Minho
Cube Automóvel Antigo e Clássico de Braga
Doçaria da Cruz de Pedra
Equipa Espiral
Escola Secundária D. Maria II
Grupo Coral Allegretus
Grupo Coral de Guadalupe
Grupo de Cantares do Este
Grupo Folclórico de Lamaçães
Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio
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parcerias institucionais 

SEGURADORA

DESIGN

media partners

fotógrafo
oficial

apoio
logístico

merchandising oficial

IMPRESSão offset

UNIÃO DE FREGUESIAS DE S. LÁZARO

E DE S. JOÃO DO SOUTO

ALOJAMENTO
OFICIAL

contabilidade

ORNAMENTAÇÕES

IMPRESSão digital
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saiba mais em www.TUB.pt ou www.saojoaobragA.pt
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ou www.saojoaobraga.pt
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Direcção
Presidente: Rui Ferreira (CMB)

Secretário: Faria Fernandes 
Tesoureiro: Manuela Sá Fernandes 

Vogal: José Freitas 
Vogal: Ricardo Silva 

Assembleia Geral
Presidente: Cónego Roberto Mariz (Cabido)

1.º Secretário: Rui Marques (ACB)
2.º Secretário: Abel Rocha 

Conselho Fiscal
Presidente: Olga Pereira (CMB)

Relator: Alexandre Praça
Vogal: Armando Rosas 

Coordenação Voluntários: Eliana Freitas

Equipa Logística: Mário Meireles (coord.); Cristina Gonçalves; Francisco Xavier 
Santos; Márcio Cunha 

Equipa Comunicação: Abel Rocha (coord.); Ana Daniela Pereira; Epifânia Oliveira; 
Luciano Duarte

Entidade de Turismo: Marco Sousa

Apoio Programação: André Marcos; António Cerqueira; António Ramôa; António 
Rodrigues; Carlos Campos; Carlos Guimarães; Daniela Ribeiro; Dinis Ferreira; 

Fátima Pereira; Joaquim Taxa; Jorge Sá; Jorge Sousa; José Ferreira; José Lopes; José 
Ramôa; Luís Silva; Mário Gonçalves; Maria José Sousa; Paula Ferreira; Rui Pires
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