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Mensagem do presidente
da Associação de festas

Ditou o destino que desde março de 2019 
eu viesse a assumir a Presidência da 
Associação de Festas do São de Braga. Um 
orgulho enorme para qualquer Cidadão e 
de modo particular para mim, habituado ao 
frenesim e à alegria incontida sempre que 
se aproximam as nossas Festas Sanjoani-
nas. O ano de 2019 com um programa forte 
foi, como seria expectável, um sucesso, com 
um mar de gente a festejar, diariamente, as 
Festas Populares mais tradicionais e partici-
padas no nosso País. 

O ano de 2020 mudou este panorama e 
fixou-se no calendário, como um ano de 
preocupações constantes, tal a dimensão 
com que a pandemia invadiu o mundo e a 
vida de cada um de nós. Foi um verdadeiro 
teste de resistência a tudo e a todos.

Festejado o São João de Braga, “dentro 
de portas” com uma proposta excecional 
de promoção e de reconhecimento dos 
nossos costumes e tradições, assim como 
de valorização do movimento associativo, 
conseguimos espalhar, pela via digital, o São 
João de Braga numa versão do século XXI. 
Fica-nos a sensação do dever cumprido, 
que permitiu a muitos dos nossos conci-

dadãos e devotos, a possibilidade de terem 
vivido intensamente as nossas festas maiores.

Em 2021 temos a esperança de passar 
para um São João de Braga “entre portas”, 
prevendo-se a realização de alguns eventos 
num modelo entre o digital e o presencial, 
em sintonia com as autoridades de Saúde 
e Proteção Civil, ao ar livre e nas nossas 
salas de espetáculo. A este programa 
junta-se, ainda, o regresso do “Concurso 
de Cascatas” bem como a primeira edição 
do “Congresso Sanjoanino”, um momento 
histórico das nossas sanjoaninas.

Com o espírito minhoto saibamos saborear, 
com cautela e rigor, o que nos for permi-
tido neste São João de Braga, na certeza 
que em 2022 inundaremos ruas, parques, 
praças e avenidas, com uma saudosa 
multidão de alegria.



São João de Braga 
“entre portas”

O São João é de Braga 
e é braguês!

Num misto de saudade e nostalgia, entre 
memórias e recordações, as Festas de São 
João de Braga regressam, com a cautela 
necessária nos tempos que correm. É na 
timidez de um ano atípico que invocamos a 
nossa história, as nossas raízes e as doces 
lembranças do passado. 

A maior Festa Popular de Portugal 
apresenta, em 2021, uma nova configuração 
para que se continuem a ouvir os sons 
vibrantes dos cavaquinhos, dos cantares ao 
desafio, dos bombos, dos grupos folclóricos 
e das bandas filarmónicas. O formato ‘entre 
portas’ nasce desta atitude resiliente do 
que é fazer a Festa, com folia e imaginação, 
mas sem a poder realizar nos seus moldes 
habituais, onde esta luz que nos toca, não 
se apaga e brilha continuamente. Nasce 
depois do desafio de ficarmos ‘dentro de 
portas’ em 2020 e com a esperança de 
vivermos, em 2022, um São João de Braga 
fora de portas. 
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Em 7 dias de programa, teremos a simbiose 
perfeita entre o digital e o presencial, que 
será a verdadeira companhia de todos 
aqueles que nos acompanham anualmente. 
Os dias mais desejados do calendário 
bracarense estão de volta e não faltarão 
motivos e conteúdos para recordar 
intensamente as tradições seculares das 
mais antigas sanjoaninas de Portugal, 
sempre em segurança. 

A memória e a lembrança, que nos 
acompanham em toda a envolvente das 
festas, são o mote para a edição deste 
ano. Ao programa juntam-se as vozes 
de Augusto Canário, Ana Bacalhau, 
Daniel Pereira Cristo e Tiago Bettencourt, 
com concertos que serão seguramente 
inesquecíveis, a uma programação de 
excelência, onde se espelha a alma da festa 
e de quem a visita.

Seja bem-vindo ao São João de Braga! 

Seja bem-vindo à Maior Festa popular 
de Portugal!
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Programa sujeito a alterações 
ou erro tipográfico.

Confirme sempre o programa 
em www.saojoaobraga.pt

Tenha o programa sempre à mão! 
Faça o download da app "São João de Braga"

www.saojoaobraga.pt

São João de Braga 
resenha Histórica

Se há característica que distingue as festas 
de São João de Braga das restantes festas 
sanjoaninas de Portugal é a sua história, tão 
antiga, grandiosa e memorável, feita pelas 
gentes da sua comunidade!

Nascidas em 1150, data em que é fundada 
uma igreja dedicada a São João Batista, na 
cidade de Braga, foi ao longo do século XVI 
que as festividades se afirmaram como 
uma das festas de São João que mais 
pessoas envolvia, sobretudo em número 
de espectadores. 

Com atividades onde o profano se fundia 
com o religioso, a Corrida do Porco Preto 
converteu-se num dos momentos mais 
importantes do calendário sanjoanino de 
Braga, a que se juntaram, já no século XVIII, 
os mascarados e bailes bíblicos.  

Consolidada na história como a celebração 
sanjoanina mais antiga de Portugal, 
Braga vivia, em meados do século 
XIX, duas celebrações importantes e, 
simultaneamente, coincidentes: a do São 
João da Ponte e do São João do Souto. 

Se a primeira tinha como característica 
principal a realização de uma feira franca, 
que acontecia na envolvente da capela 
da Ponte, a segunda juntava às habituais 
celebrações religiosas uma procissão, onde o 
cortejo sanjoanino com a Dança do Rei David 
e o Carro dos Pastores eram protagonistas. 

Cada vez mais atrativa para a comunidade 
bracarense, mas também para forasteiros, 
é no final do século XIX que a cidade dá 
um importante passo para a concretização 
da união dos dois festejos sanjoaninos, 
passando, em 1983, a ser designada 
uma comissão de festas encarregue de 
perpetuar as festas de São João de Braga. 

As festas de São João de Braga acabaram 
por se confirmar como as festas maiores 
da cidade de Braga, graças ao envolvimento 
da Câmara Municipal e da Associação 
Comercial, vendo o número de eventos, 
de instituições, de pessoas envolvidas e 
de espectadores aumentar ano após ano. 
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10h  Igreja de São João do Souto

Novena a
São João Baptista
A ação de consagração a São João Baptista 
leva-nos por nove dias de oração que 
antecedem o dia maior dos festejos da cidade.

21h  Altice Forum Braga

Augusto Canário  
e amigos

Cantares ao Desafio 
com Naty, Cândido 

Miranda, Cristiana Sá, 
Borguinha de Braga 

e Marta Azevedo
As Festas de São João de Braga 
serão iniciadas em festa com o 

concerto de Augusto Canário, um dos 
maiores nomes da música tradicional 

portuguesa. O cantor que não esquece 
as suas raízes e encanta com a sua 

música contagiante à moda do Minho 
trará viras, malhões, desgarradas e 
chulas, para um concerto cheio de 

originais, no qual contará com alguns 
amigos convidados. 

18 junho
Sexta-feira
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19h30  Digital

“São João 
 entre portas”

Ornamentações 
sanjoaninas

Através do programa digital, "São João 
Entre Portas" lembramos o início das 

festividades, através do momento 
“Faça-se Luz”! Numa homenagem às 
particularidades das decorações tão 

típicas do São João de Braga, o primeiro 
programa terá como tema central o 
embelezamento das ruas da cidade, 

com espaço para falar das temáticas e 
do imaginário das mesmas nos últimos 

anos, bem como da construção dos 
elementos de referência e da forma 

como se concretiza cada ornamentação.
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19 junho
Sábado

10h  Igreja de São João do Souto

Novena a
São João Baptista
A ação de consagração a São João Baptista 
leva-nos por nove dias de oração que 
antecedem o dia maior dos festejos da cidade.

16h  Digital

Braga Capital 
do Cavaquinho
Com o palco principal nas redes sociais, 
o maior encontro de tocadores de 
cavaquinhos irá dividir-se em dois dias, 
com concertos transmitidos online.

14h  Altice Forum Braga

I Congresso  
Sanjoanino

Primeira edição do Congresso 
Sanjoanino, onde se mostrarão 
diferentes realidades e festejos 

sanjoaninos pelo país: São João de 
Braga; São João de Sobrado (Valongo);  
São João D’Arga (Caminha); Cavalhadas 
de São João (Viseu); São João do Porto.

21h  Theatro Circo

Gala Sanjoanina 
 com Ana Bacalhau
A Gala Sanjoanina, no esplendor da 

sua 5ª edição está de volta ao Theatro 
Circo para homenagear entidades, 

figuras e associações ligadas à maior 
Festa Popular de Portugal, o São João 
de Braga. Com um registo distinto do 

habitual, o ambiente de tradição e 
modernidade estarão bem presentes 

neste evento que associa o fundo 
solidário sanjoanino ao maior palco 
do ethos minhoto. Esta edição ficará 
marcada pela presença da cantora 

Ana Bacalhau, que encerrará o evento, 
com as sonoridades tradicionais que 
inspiram as suas músicas e projetos.
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19h30  Digital

“São João 
 entre portas”

Cabeçudos 
e Gigantones 

Os Gigantones e Cabeçudos são tema 
de destaque neste programa digital, 
numa revisitação à história e às artes 
associadas aos mesmos. É através da 
organização do Encontro Internacional 

que junta o maior número destas 
figuras, com danças desengonçadas, 

que ganham particular destaque no São 
João de Braga. Este encontro converteu-
se num verdadeiro sucesso em Portugal 

e além-fronteiras e traz, numa edição 
convencional, gigantones e cabeçudos 

de toda a Península Ibérica e vários 
pontos da Europa. 



20junho
domingo

“São João 
 entre portas”

Etnografia 
e Folclore

Falar de Braga é salientar a sua 
dimensão etnográfica. Com registos 

e linhas bastante próprias, a etnografia 
do Baixo Minho foi ganhando 

preponderância no programa de 
São João em Braga, que se assume 

como palco maior para as tradições. 
Neste terceiro programa, a Etnografia 

e o Folclore passam das ruas do centro 
histórico para as plataformas digitais 
do São João, permitindo saber mais 

sobre os trajes do Baixo Minho 
e sobre as suas “estórias”.

16h  Digital

Braga Capital 
do Cavaquinho
Com o palco principal nas redes sociais, 
o maior encontro de tocadores de 
cavaquinhos irá dividir-se em dois dias, 
com concertos transmitidos online.
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19h30  Digital

11h30  Igreja de São Lázaro

Eucaristia de 
Homenagem aos 
membros da AFSJB
Eucaristia em homenagem aos membros 
que sempre construíram as Festas de São 
João de Braga, lembrando a sua memória 
e o seu legado onde se inclui, durante a 
celebração, a novena a São João Baptista.



21junho
Segunda-feira

10h  Igreja de São João do Souto

Novena a
São João Baptista
A ação de consagração a São João Baptista 
leva-nos por nove dias de oração que 
antecedem o dia maior dos festejos da cidade.
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Braga tem-se afirmado nacional e 
internacionalmente como a capital do 
cavaquinho, dando um passo bastante 

importante para cimentar a posição 
do instrumento popular minhoto no 

ideário da comunidade. O cavaquinho é 
um cordofone de pequenas dimensões 

e no Minho é dos instrumentos mais 
populares. Deste modo, e recordando a 
iniciativa “Braga Capital do Cavaquinho”, 

este instrumento assumirá o 
protagonismo deste quarto dia 

de programas digitais. 

www.saojoaobraga.pt

“São João 
 entre portas”
Cavaquinho

19h30  Digital



22junho
terça-feira

10h  Igreja de São João do Souto

Novena a
São João Baptista
A ação de consagração a São João Baptista 
leva-nos por nove dias de oração que 
antecedem o dia maior dos festejos da cidade.
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19h  Theatro Circo

“Banquete de David”. 
Espetáculo no âmbito 
da cidade criativa 
para as Media Arts
‘Banquete de David’ é um espetáculo 
promovido pelo Circuito – Serviço Educativo 
Braga Media Arts, como algo original e de 
criação colaborativa, que se propõe a unir o 
universo das Media Arts à tradição popular 
das Festas de São João de Braga. O projeto 
é iniciado através da gravação de polifonias 
minhotas, em torno da figura de São João, 
contando com a participação da Rusga 
de S. Vicente, Mulheres do Minho e GFUM 
– Grupo Folclórico da Universidade do 
Minho, num espetáculo em palco que será 
acompanhado musicalmente pela 
ODE – Orquestra de Dispositivos Eletrónicos.

O Cortejo Sanjoanino é fechado com 
o terceiro carro dedicado ao Auto do 
Carro dos Pastores. A representação 

teatral, desempenhada de forma 
exímia por crianças num carro forrado 
a cortiça e que é totalmente decorado 
com ervas, tem como elemento central 

o nascimento de São João Baptista, o 
santo cujo nascimento se celebra a 24 
de junho. Através da narração destes 

momentos e das memórias criadas na 
sua apresentação, este programa dará o 

destaque aos seus intervenientes.

“São João 
 entre portas”

Carro dos Pastores

19h30  Digital
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23junho
quarta-feira

10h  Igreja de São João do Souto

Novena a
São João Baptista
A ação de consagração a São João Baptista 
leva-nos por nove dias de oração que ante-
cedem o dia maior dos festejos da cidade.
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19h30  Digital
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“São João 
 entre portas”

Noite das rusgas
As Festas de São João de Braga têm na 
noitada de 23 de junho, um apogeu do 

seu caráter de romaria, evidenciado 
num cortejo, que em tempos era 
sinónimo da espontaneidade da 

comunidade bracarense. Os foliões da 
cidade deslocam-se, por entre danças 

e cantares, até ao Parque da Ponte, 
recriando esta tradição, juntando os 

mais diversos grupos culturais da 
cidade no arranque da noitada de 
São João, onde as marteladas e os 

alhos porros não faltam. Na dicotomia 
entre a preparação deste momento, 
com as danças e as ervas de cheiro, 

mergulharemos numa das tradições de 
referência do São João de Braga.

17h  Igrejas de Santa Cruz, Sé e São Vicente

Concerto dos carrilhões 
de Santa Cruz, 
Sé e São Vicente
Tradicional concerto com toque dos sinos 
das Igrejas de Santa Cruz, Sé e São Vicente. 

18h30  Jardins Museu dos Biscaínhos

Daniel Pereira Cristo
Daniel Pereira Cristo volta a pisar os 

palcos do São João de Braga para um 
concerto onde apresentará novidades do 
seu vasto trabalho pela música tradicional 

aliada ao potencial dos instrumentos 
de corda ancestrais da sua região: o 

cavaquinho e a braguesa. É através de 
uma nova vida que lhes confere um sentir 
novo e contemporâneo, o que lhe logrou 

um público muito fiel. No seu canto 
evidencia a tradição oral que o orgulha, 

enquanto suas peças instrumentais 
ilustram perfeitamente o significado 
cultural destes sons tão particulares.



24junho
Quinta-feira

10h  São João do Souto 16h30  Sé Primaz

11h  Parque da Ponte

12h30  Praça da República

Eucaristia solene do 
Nascimento de São João 
Baptista

Eucaristia Solene em 
honra de São João 
Baptista 

Eucaristia solene do 
Nascimento de São João 
Baptista

Homenagem 
ao Mestre Veiga

Momento de celebração eucarística pelo 
nascimento de São João Baptista.

Momento de celebração eucarística 
por São João Baptista, na Sé Primaz.

Missa Campal, de celebração eucarística pelo 
nascimento de São João Batista, presidida 
pelo Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga

Colocação de coroa de flores 
no busto do Mestre Veiga.

21h  Altice Forum Braga

Tiago Bettencourt
Tiago Bettencourt estreia-se no São 

João de Braga com um concerto 
intimista onde fará uma viagem pelas 
suas composições de referência da 
nova música portuguesa. A riqueza 
da simplicidade dos seus poemas e 
melodias irão captar a atenção do 

público, mostrando o seu mais recente 
trabalho, “2019 Rumo ao Eclipse”. 
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19h30  Digital

“São João 
 entre portas”

Procissão
O São João de Braga não esquece 

a sua profunda dimensão religiosa. 
Deste modo, a tarde de 24 de junho 

é marcada pela Soleníssima Procissão 
de São João, conhecida também como 

“Procissão dos Santos do mês de 
junho”, um cortejo religioso que sai às 
ruas com nove andores e figurantes 
que representam as figuras bíblicas 

mais importantes, mas também 
com a presença dos elementos que 
constituíram durante todo o dia, o 

cortejo sanjoanino. No ano em que a 
Soleníssima Procissão volta a não sair 
às ruas da cidade, é esta celebração 
religiosa que estará em destaque no 
último programa digital do São João 

de Braga “entre portas”.



Exposições

18 – 24 junho   Praça Mestre Veiga

18 – 30 junho   Palácio do Raio

14 – 27 junho   Posto de Turismo 18 junho – 14 julho   Casa dos Crivos

18 – 30 junho   Museu dos Biscaínhos

18 - 30 junho  Museu do Traje Dr. Gonçalo Sampaio

Exposição de rua “Sobre 
o São João de Braga”

Exposição “Retratos de 
Festa”

“(Re)nascimento 
de São João”

“Rusgar há 55 anos
– Exposição retrospetiva”

“O meu Cavaquinho  
é Ecológico”

“Memórias de São João
– da voz à dança”

As memórias e tradições das mais antigas 
sanjoaninas do país são lembradas no 
coração do centro histórico, através de 
fotografias que nos levam a viajar pelas 
Festas de São João de Braga, no simbolismo 
dos seus momentos mais simbólicos.

Exposição de fotografia onde se 
evidenciam momentos, memórias e rostos 
que são indissociáveis das Festas de São 
João de Braga.

Sylvie Castro, dedicada a São João Batista 
o resultado de uma análise e desejo de 
aprofundar a “luz” que vê na vida e na obra 
deste santo. Assim, após uma análise dos 
textos bíblicos com o objetivo de melhor 
captar e sentir esta personagem bíblica tão 
relevante, a artista apresenta as diferentes 
interpretações, em treze aguarelas de 
diversos formatos.

A comemorar 55 anos de existência, a 
Rusga de S. Vicente – Grupo Etnográfico 
do Baixo Minho evidencia o seu momento 
de fundação, associado ao movimento de 
criação de rusgas para a Noite de São João. 
Em retrospetiva, este grupo irá expor na 
Casa dos Crivos, vários momentos do seu 
longo historial. 

Exposição temática sobre os Cavaquinhos, 
com criações artísticas contemporâneas, 
feitas por associações culturais.

O Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio 
comemora, este ano, 85 anos de existência. 
Fundado em 1936, durante as Festas de 
São João de Braga, apresenta trajes usados 
nesta região de há 150 anos. No seu espaço 
museológico, o grupo irá levar a efeito 
uma exposição de memórias deste vasto 
percurso e historial onde se demonstrará 
a forte raiz das recolhas do canto e dança, 
num legado rico e diversificado. 
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18 – 24 junho   Braga Parque

Exposição de 
Cascatas Sanjoaninas
Estão de volta as cascatas sanjoaninas 
à maior festa popular de Portugal, que 
poderão ser visitadas no Braga Parque. 

Estas criações artísticas reúnem o 
movimento associativo em torno desta 

tradição que conjuga as memórias 
do São João com a modernidade 

das festividades.

Esta exposição incluí concurso para 
premiar as mais belas cascatas.



Arciprestado de Braga

Assembleia Municipal de Braga

Associação Académica da Universidade 
do Minho

Associação Cultural e Artística Ida e Volta

Associação Cultural e Festiva Os Sinos da Sé

Associação Cultural SuonArt

Associação Projet’Arte na Tradição

Banda Musical de Cabreiros

Belo Som

Bemóis de São Caetano

Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

Biblioteca Pública de Braga

Bombeiros Sapadores de Braga

Bombeiros Voluntários de Braga

Cabido Metropolitano da Sé

Cachapuz

Câmara Municipal de Braga

Casa dos Crivos

Centro Interpretativo Memórias da 
Misericórdia de Braga

Comando Distrital da PSP - Braga

Confraria de São João da Ponte

Cruz Vermelha Portuguesa 
– Delegação de Braga

Equipa Espiral

Felicidade Noivas

Grupo Folclórico da Universidade do Minho

Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio

Museu da Imagem

Rusga de S. Vicente
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Ó meu São João Baptista 
A vossa capela cheira, 
Cheira a cravo, cheira à rosa, 
Cheira à flor da laranjeira!

Repenica, repenica, repenica 
Cantemos o São João 
Repenica, repenica, repenica 
Cantemos com coração.

Ó meu São João de Braga 
Como quereis vossa capela 
De cravos e mais de rosas 
Com cravinas amarelas.

Ó meu São João de Braga, 
És de Braga e és braguez, 
Cantemos o São João 
Cantemo-lo outra vez!

hino do 
São João 
de braga

Obrigado
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