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AS FESTAS DOS SANTOS POPULARES NO CONCELHO DE FARO 

 

As festas dos Santos populares remontam à época pré-cristã. Antes da implantação 
do Cristianismo, povos ancestrais da Europa, festejavam o solstício de verão, como 
forma de solicitar aos deuses pagãos, a fertilidade dos solos, dos homens e dos 
animais. Com a implantação do Cristianismo, a Igreja Católica, que era contrária às 
festas pagãs, não podendo conter as manifestações populares em honra dos deuses, 
assimilou-as ao Cristianismo, transformando-as em rituais católicos. Assim, os rituais 
de culto pagão deram lugar aos festejos dos santos populares: Stº. António, S. João e 
São Pedro, festejados respetivamente a 13, 24 e 29 de junho. 
 
Apesar do caráter de religiosidade que se pretendeu dar a estas manifestações 
populares, elas continuaram a incorporar em si, aspetos ligados ao profano, dando a 
Santo. António, S. João e S. Pedro, uma fisionomia que os eleva para além da esfera 
da santidade. Temos como exemplo, Santo António como o “Santo casamenteiro”, a 
quem as moças solteiras recorrem para que este as agracie com um bom casamento”, 
o São João, também como o santo do amor, da sorte e da fortuna, a quem se recorre 
com uma série de sortes e rituais, para ter um casamento auspicioso e um futuro 
próspero e o S. Pedro conotado como o protetor das viúvas. 
 
Provavelmente, a mistura das festas pagãs com as religiosas tiveram como 
consequência, a transformação da imagem dos santos, atribuindo-lhes poderes 
divinatórios quanto à riqueza, à sorte, e ao amor entre outros. 
 
Era grande a intensidade festiva por altura dos Santos Populares, sendo o dia e a 
véspera de S. João, feriado municipal, o mais entusiasticamente festejado.  
 
Estas Festas caracterizavam-se por programas e manifestações diversas, consoante o 
tipo de organizadores que as compunham. Umas, organizadas por pequenos grupos 
de vizinhança, correspondiam a pequenos arraiais festivos com mastros, baile, 
fogueiras de alecrim e ruas enfeitadas com bandeiras e balões de papel multicolores, 
onde era comum o sentar às portas, convivendo e comendo gastronomia típica como 
as sardinhas assadas e os caracóis. Outras, designadas de “Festas da Cidade de 
Faro”, eram organizadas por “Comissões de Festas” com programas amplos e 
diversificados, constituídos por espetáculos e cerimónias diversas. Sobretudo entre as 
décadas de 30 e 60 do século XX, estes eventos caracterizavam-se por grandes 
espetáculos a favor de causas e instituições sociais como o Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia e o Instituto D. Francisco Gomes entre outras, e tinham conteúdos 
programáticos que passavam por comemorações alusivas à época como mastros, 
fogueiras, baile popular, quermesse, combates de carretilhas entre outros, por grandes 
espetáculos musicais e por concursos que trouxeram muitas novidades para Faro 
como por exemplo o “Concurso das Marchas Populares”, introduzido pela primeira vez 
em Faro nas festas de 1941, o “Concurso do Vestido de Chita”, introduzido pela 
primeira vez e no âmbito das festas populares da Alameda João de Deus em 1944.  
 
A mudança do feriado municipal de 24 de junho para 7 de setembro, em 1987, veio 
alterar os conteúdos programáticos das “Festas da Cidade” e levar ao desvanecimento 
progressivo dos grandes arraiais comemorativos dos Santos Populares e em especial 
do dia de S. João.  


