DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTAS DE SÃO JOÃO
MAIO
Dia 23
Abertura oficial das Festas de São João
Desfile do Carro Elétrico I 15:30-18:00 I Partida: Praça do Infante
Este ano o tradicional Desfile do Carro Elétrico, organizada pelo Museu do Carro Elétrico,
junta-se à Festa de São João do Porto, transportando num dos elétricos o 1º Baile em
Marcha. Partindo às 15h30 da Praça do Infante, termina às 18h00 no Museu do Carro
Elétrico em Massarelos, pelo seguinte percurso: Praça do Infante/Massarelos/Passeio
Alegre/Praça do Infante.
1.º Baile em Marcha I 15h00 -17h00 I Centro Histórico I Gratuito
Baile itinerante pelas ruas do Centro do Porto, ao som de uma banda em viagem num
elétrico. O percurso, integrado no Desfile do Carro Elétrico, começa e termina na Praça do
Infante, com passagem por Massarelos e Passeio Alegre. O público será convidado a
juntar-se à festa na viagem e nas paragens.
Flores de Manjerico I Rua das Flores I tarde I Gratuito
Assinalando a chegada do São João à cidade está de regresso à Rua das Flores a instalação
Flores de Manjerico, desenvolvida pelo coletivo FHAR 021.3. O nome desta intervenção é
proveniente da junção do fator local associado ao material utilizado. A instalação tem
como princípio conceptual os jardins suspensos e as tradicionais bancadas de venda de
manjerico na época dos santos.
Uma Mão Cheia de Bailes I 17h30 - 19h30 I Centro Histórico I Gratuito
Em cinco largos do Centro Histórico do Porto haverá cinco bailes. Cada um será dedicado a
um tipo diferente de música de dança. O desafio de percorrer todos os bailes como ensaio
da noite de São João é assim lançado, ao som de ritmos e sonoridades que lembrarão que
o São João é o santo popular mais universal de todos, sendo comemorada em todos os
continentes.
Baile ao Por do Sol I Terreiro da Sé I 19h30 I Gratuito

O público será convidado a disfrutar do por do sol e participar num baile mandado, de
autoria do Balleteatro.
2.º Baile em Marcha I 22h00-22h45 I Ribeira I Gratuito
Um baile itinerante.com início na Estação de São Bento, em que o público será convidado
a seguir em marcha e a dançar, até à Alameda das Fontainhas, onde irá decorrer o Novo
Baile dos Corpos Extraordinários.
Inauguração do mural “Porto, Cidade de Cidades” I Fontainhas I 22h45-23h00 I Gratuito
A partir do “Porto cidade de interseções”, o artista plástico Kino (também conhecido como
o baterista dos Ornatos Violeta) desenvolverá um mural de arte urbana com 80 metros de
extensão. Ao longo de um mês, irá intervir em 214 m 2 e o resultado permanecerá no local
para além das Festas de São João.
Novo Baile dos Corpos Extraordinários I 23h00-00h00 I Gratuito
O Corpo e o Extraordinário são as ideias matriciais deste baile mandado, concebido e
produzido pelo Festival Internacional de Marionetas do Porto. Este encontro será
construído a partir do movimento, da escuta e do olhar – juntos numa dimensão lúdica
transgeracional. O Novo Baile dos Corpos Extraordinários promete ser uma brincadeira
para todas as idades, tão harmoniosa como dissonante. A dança será aprendida e
praticada na pista. A música será sobretudo música eletrónica de cariz experimental.
São João Baloeiro I Fontainhas I 00h00-00h15 | Gratuito
Largada de 3 balões tradicionais de São João, com cerca de 3 e 4 metros, integrada na
iniciativa “São João Baloeiro”, concebida e produzida pelos Maus Hábitos. Uma largada
simbólica que marcando o início da Festa de São João do Porto, representa também o
início da iniciativa São João Baloeiro, que na noite de São João promete colorir o céu do
Porto.
Concerto de Carlão | Fontainhas | 00h30 | Gratuito
Agora a solo, o ex-Da Weasel vai apresentar o seu mais recente álbum, Quarenta.
Dia 23
Locomotiva: Inauguração da 2ª exposição | Armazéns da Estação | 16h00 | Gratuito
O projeto da PortoLazer para dinamizar a zona de São Bento irá apresentar uma nova
exposição sobre músicos, nos renovados Armazéns da Estação, localizados no terminal de
comboios.
Algures I Novo Circo I LOCOMOTIVA I Gratuito

Algures, espetáculo deambulatório de novo circo desenvolvido pela Companhia Erva
Daninha no âmbito do Locomotiva: três vendedores ambulantes anunciam a sua chegada,
instalam a sua banca e estão prontos a atuar.

Dia 24
Mini NOS Primavera Sound I Parque da Cidade I Todo o Dia I Gratuito
Estreia deste espaço dedicado a crianças e famílias, que antecede o grande festival. Será
um dia inteiro de concertos e atividades, com entrada gratuita.
Dias 27 e 28
Poéticas Urbanas I LOCOMOTIVA I Largo da Estação I 27 maio - 21:30 I 28 maio - 18:30
Desenvolvido nas ruas, praças e calçadas da cidade de Brasília, Poéticas Urbanas chega
agora ao Centro Histórico do Porto. O resultado é um misto de todas as vertentes de
pesquisa e investigação trilhados pela Companhia brasileira Andaime nestes anos iniciais.
Intervenção, performance e teatro de rua. Literatura, música e improvisação.
Dia 28
Jazz ao Bento I Eduardo Cardinho Trio I LOCOMOTIVA I Largo da Estação I 22:00 I Gratuito
Eduardo Cardinho – vibrafone I Demian Cabaud – contrabaixo I Marcos Cavaleiro - bateria

Dia 29
Serralves em Festa na Baixa I Baixa do Porto I 16h00-23h00 I Gratuito
Como aquecimento do festival, haverá oficinas e espetáculos performativos na Reitoria da
Universidade do Porto, na Praça dos Lóios e nas imediações da Estação de São Bento.
Fragments | LOCOMOTIVA I Largo dos Lóios I Gratuito
Depois de Metamorfose, presente junto à Estação de São Bento, o coletivo FAHR 021.3
apresenta uma segunda intervenção artística na Baixa do Porto, no âmbito
da programação de Locomotiva, e que se inserirá no Largo dos Lóios.
Dias 30 e 31
Serralves em Festa | Fundação de Serralves | Diversos horários | Gratuito
Mais uma edição do maior festival de expressão artística contemporânea em Portugal e
um dos maiores da Europa. Entre as 08h00 de sábado (30) e a meia-noite de domingo (31),
serão 40 horas consecutivas de eventos gratuitos para públicos de todas as idades e
gerações: música, dança, teatro, performance e circo contemporâneo, exposições, cinema,
vídeo, fotografia e inúmeros workshops. UM ENTRE MUITOS é o tema este ano.
Dias 30 e 31 e 1 de junho
Festa da Criança | Todo o dia | Palácio de Cristal
Fim de semana de programação dedicada aos mais novos, com espetáculos (música, dança
e teatro) e muitas diversões (insufláveis, jogos, escorregas, etc.). Inspirando-se na
comemoração dos 600 anos dos Descobrimentos, e no forte envolvimento que a cidade

do Porto teve nesta episódio da nossa história, o mote desta festa será “Descobre o
descobridor que há em ti”.

JUNHO
Dia 3
Primavera nas Fontainhas I Fontainhas I 18h00 I Gratuito
O “aquecimento” para o NOS Primavera Sound este ano volta a escolher um dos belos
cenários, e uma das mais belas vistas da cidade, com concertos oferecidos à cidade, de
acesso gratuito, no momento de apresentação do Festival à cidade.
Dia 4
Jazz ao Bento I Eurico Costa Trio I LOCOMOTIVA I Largo da Estação I 22:00 I Gratuito
Eurico Costa – guitarra I Diogo Dinis – contrabaixo I Miguel Sampaio - bateria
Dias 4, 5 e 6
NOS Primavera Sound 2015 | Parque da Cidade | Diversos horários
Quarta edição do festival, com grandes nomes do panorama musical internacional: Patti
Smith, Interpol, Antony and The Jonhsons, The Replacements, Underworld, Belle &
Sebastian, Ride, Caribou, Death Cab for Cutie, Damien Rice, FKA twigs, Run The Jewls, Ariel
Pink, Banda do Mar, Babes in Toyland, Dan Decaon, Foxygen, Giant Stand, José González,
Jungle, Manel Cruz, Mikail Cronin, Pharmakon, Shellac, Sun Kil Moon, The Thurston
Moore Band, Bruno Pernadas, entre outros.
Dias 6 a 21
Tripé I LOCOMOTIVA I Rua de Chã
Depois de ter habitado o Largo dos Lóios, Tripé, a instalação espacial concebida pelos
LIKEarchitects para o projeto Locomotiva, está de regresso, com uma nova linguagem
cromática, e uma nova programação associada, e desta vez a sua morada será a Rua de
Chã.
Dias 9 a 21
Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica 2015
Esta edição do FITEI procurará mapear a criação teatral portuguesa contemporânea, com
destaque para uma produção de vocação mais política, um foco na década de setenta e
um paralelismo com práticas teatrais da América Latina da mesma geração. Como
atividade paralelas, destacam-se o ciclo Expatriados – que pretende referenciar os artistas
portugueses, ou falantes de português, que não habitam no país de origem e que
desenvolvem projetos artísticos no estrangeiro – ou o colóquio internacional Ainda
Festivais?: pensar um festival para agora.

Dia 10
“Das Tripas Coração” I Centro Histórico do Porto I Todo o Dia I Gratuito
Conjunto de eventos desportivos, espetáculos de música e dança, visitas guiadas, entre
outras propostas de animação de rua para comemorar os 600 anos da Conquista de Ceuta.
Iniciativa promovida Câmara Municipal do Porto, através da PortoLazer, em parceira com
várias entidades: Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos, World of Discoveries,
STCP, Grupo de Folclore da Escola Secundária Infante D. Henrique, grupo musical Hai-Luz,
entre outras.

Espetáculo “O Grito” I Praça D. João I I Gratuito
Em janeiro, a Câmara Municipal do Porto lançou um projeto artístico que envolveu
crianças de 17 turmas do 3º e 4os anos, provenientes do Conservatório de Música do Porto
e de 14 agrupamentos de escolas do concelho. Em conjunto com uma equipa de artistas,
os alunos experimentaram diversas linguagens das artes circenses e a sua ligação às artes
plásticas, à música e à expressão dramática. Ao longo das aulas, as crianças foram
preparando, de forma coletiva e progressiva, uma espetáculo de rua que será agora
apresentado. “O Grito” envolve a voz, o corpo e as ideias de 350 crianças.
Dia 11
Jazz ao Bento I Pedro Neves Trio I LOCOMOTIVA I Largo da Estação I 22:00 I Gratuito
Pedro Neves – piano I Miguel Ângelo – contrabaixo I Leandro Leonet - bateria
Dias 12 e 13
Caixa Ribeira | Ribeira do Porto | Diversos horários
Estreia do maior festival de fado do país na Ribeira, com mais de 40 concertos divididos
por 11 palcos. O cartaz combina alguns dos maiores fadistas da atualidade e novos
valores.
Dias 13
Algures I Novo Circo I LOCOMOTIVA I Gratuito
Algures, espetáculo deambulatório de novo circo desenvolvido pela Companhia Erva
Daninha no âmbito do Locomotiva.
Dia 14
16.ª Corrida de São João I Foz do Douro (partida e chegada)
A organização do evento, que inclui uma corrida (15 km) e uma caminhada (5 km),
pretende superar os 9.000 participantes da edição de 2014.
Dias 16 a 30
Museu de Marionetas em Movimento I LOCOMOTIVA i Centro Histórico I 11h00-18h00

Um pequeno Museu das Marionetas do Porto, que num formato de Museu itinerante se
propõe habitar diversos pontos do Centro Histórico do Porto, transportando o imaginário
deste património artístico, e tendo patente a exposição CINDERELA, constituída por
objetos e partes cenográficas da peça, estreada em 2009 com o mesmo nome, e que
integra o Repertório da Companhia. Um projeto integrado na programação do projeto
Locomotiva.
Dias 18, 19 e 20
Filtros I Filme/documentário I LOCOMOTIVA I Centro Histórico I Gratuito
Documentário inspirada no Centro histórico do Porto e nas suas gentes, em particular a
zona da Sé, produzida pelo Balleteatro no âmbito de programação do Locomotiva, terá a
sua estreia a 18 de junho, no Largo da Estação, mantendo-se patente até dia 20. Realizado
por Filipe Martins, o filme conta com um intenso envolvimento comunitário e com a
participação dos atores Carla Bolito, João Reis e Lígia Roque.
Dia 18
Jazz ao Bento I Bode Wilson I LOCOMOTIVA I Largo da Estação I 22:00 I Gratuito
João Pedro Brandão - saxofone / flauta I Demian Cabaud – contrabaixo I Marcos Cavaleiro
- bateria
Dias 19 a 23
Concertos na Avenida
19 – D.A.M.A. | Avenida dos Aliados | 22h00 | Gratuito
A banda composta por Francisco Maria Pereira (Kasha), Miguel Coimbra e Miguel
Cristovinho são a nova sensação da música portuguesa entre o público adolescente. Na
abertura dos Concertos da Avenida, vão apresentar o seu primeiro álbum, Uma Questão
de Princípio.
20 – Rui Veloso | Avenida dos Aliados | 22h00 | Gratuito
O “pai do rock português” regressa ao coração da sua cidade para um aguardado
espetáculo, onde são esperados muitos dos seus êxitos e ainda algumas surpresas.
21 –Deolinda | Avenida dos Aliados | 22h00 | Gratuito
Desde 2008 que o quarteto – formado por Ana Bacalhau, Luís José Martins, Pedro da Silva
Martins e José Pedro Leitão – é presença constante nos tops nacionais, somando êxitos.
Depois de em 2014 atuar no Parque da Cidade, os Deolinda vão atuar agora em plena
Baixa do Porto.
22 – António Zambujo | Avenida dos Aliados | 22h00 | Gratuito
O cantor está em digressão mundial a apresentar o seu último álbum, Rua da Emenda,
com passagens em países como Japão, Alemanha, Hungria ou Brasil. Conhecido por um
estilo que vagueia entre o fado, o cante alentejano e a bossa-nova, Zambujo irá
certamente atrair milhares de pessoas aos Aliados.

23 – DJs de Vacaciones | Avenida dos Aliados | 22h00 | Gratuito
A dupla formada por Nuno Efe e Rui e Rui Afonso quer por toda a gente a dançar na Noite
de São João com uma seleção musical “onde tudo é possível desde que seja divertidos”.
24 – José Cid | Avenida dos Aliados | 01h00 | Gratuito
Logo após o fogo de artifício, a noite de São João prosseguirá com um grande concerto de
José Cid. O espetáculo juntará uma multidão composta por diferentes gerações,
celebrando o santo da cidade ao som dos grandes êxitos da carreira do autor.
Dias 19 a 23
Concertos Rádio Festival
19 – Banda R | Fontainhas | 21h30 | Gratuito
20 – Concertos Rádio Festival: Conjunto Iniciadores | Fontainhas | 21h30 | Gratuito
21 – Concertos Rádio Festival: Memórias de António Mafra | Fontainhas | 16h00 |
Gratuito
Espetáculo de homenagem ao falecido líder do Conjunto António Mafra, grupo de música
popular portuguesa com sessenta anos de existência e mais de oitenta discos gravados.
Em palco, estará um grupo de músicos autorizado pelo próprio conjunto.
21 – Concertos Rádio Festival: Maria Lisboa | Fontainhas | 21h30 | Gratuito
A autora de “Tira a Mãozinha Daí” promete um animado espetáculo que combina música
popular e fado.
22 – Concertos Rádio Festival: Augusto Canário e Amigos | Fontainhas | 21h30 | Gratuito
Um dos maiores nomes da música popular portuguesa promete mais uma noite de grande
bailarico nas Fontainhas.
23 – Concertos Rádio Festival: Artistas diversos | Fontainhas | 21h30 | Gratuito
23 – Concertos Rádio Festival: BandaLusa| Fontainhas | 00h00 | Gratuito
Há mais de 25 anos a animar festas e romarias por todo o país, a BandaLusa irá animar as
Fontainhas, com temas de música popular portuguesa e sertanejo brasileiro.
Dia 20
Inaugurações de Bombarda | Quarteirão de Miguel Bombarda | 16h00 | Gratuito
Na quinta edição do evento em 2015, as galerias e lojas do chamado “quarteirão das
artes” do Porto, abrem-se em simultâneo para apresentar novas exposições de arte
contemporânea.

Dias 21 e 22
Algures I Novo Circo I LOCOMOTIVA I Gratuito
Algures, espetáculo de novo circo desenvolvido pela Companhia Erva Daninha no âmbito
do Locomotiva, estreia nestes dias a sua versão com a integração da comunidade
estudantil, erasmus e outros estrangeiros e turistas de passagem. Uma oportunidade de
multiplicar as personagens ligadas aos ofícios ambulantes retratados no espetáculo
original (vendedor de leite, vendedor de pássaro e engraxador de sapatos), trazendo para
este espetáculo as características singulares dos seus países de origem.
Dia 23
Fogo de Artificio de São João | Rio Douro | 00h00 | Gratuito
O momento mais aguardado da Festa, irá mais uma vez colocar todos os olhos do Porto
nos céus, espalhando sorrisos e flashes fotográficos por toda a cidade. O fogo será lançado
de plataforma instaladas no Douro e na ponte Luiz I, numa produção conjunta entre as
câmaras municipais de Porto e Vila Nova de Gaia.
São João Baloeiro I Largada de Balões I Av. dos Aliados I 00h00
Um projeto concebido e produzido pelo Maus Hábitos, e que este ano será construído em
torno da ideia do papel de seda enquanto indicador dos percursos e impactos que a
exportação e importação cultural têm a nível global. Precedido por um workshop aberto à
comunidade, de produção de balões de fogo durante 1 semana, e que contará com a
participação de artistas contemporâneos e do mestre Baloeiro, Luciano Britto, esta edição
de 2015 do São João Baloeiro incluirá o lançamento final de mais de 120 Balões na noite
de São João, alguns dos quais com mais de 10 metros de altura. A novidade será um balão
estrela de 11 metros de diâmetro.
Dia 24
31.ª Regata dos Barcos Rabelos | Rio Douro | Gratuito
Como é tradição no São João, o Douro receberá uma regata de barcos rabelos, famosas
embarcações portuguesas que transportavam as pipas de Vinho do Porto desde o Alto
Douro Vinhateiro até Vila Nova de Gaia e Porto. A prova tem partida no Cabedelo e
chegada na Ponte D. Luís I.
Dia 25
Jazz ao Bento I Ricardo Coelho quarteto I LOCOMOTIVA I Largo da Estação I 22:00 I
Gratuito
Ricardo Coelho – vibrafone I Mané Fernandes – guitarra I Filipe Louro – contrabaixo I
Pedro Vasconcelos - bateria

Dias 27 e 28
27 - Quem És Porto? | LOCOMOTIVA I Rua da Madeira | Gratuito
Na fachada de um edifício da Rua da Madeira será inaugurado o maior painel de azulejos
da cidade, com 3.000 exemplares intervencionados por profissionais e amadores. A obra,
conduzida pelo artista Miguel Januário (também conhecido como ±MAISMENOS±), está a
ser preparada em oficinas desde março.
27 - Porto – Granito e Sonho | LOCOMOTIVA I Centro Histórico | tarde | Gratuito
Uma encenação original criada e produzida pelo Teatro do Bolhão para o Locomotiva e
que será estreada e apresentada nas ruas do Centro Histórico do Porto, marcando o
último fim de semana do projeto, com um espetáculo de larga escala que envolverá cerca
de mil participantes, entre autores, artistas, equipa técnica, convidando o público para
uma celebração festiva da arte enquanto ato coletivo.
27 e 28 - Algures I Novo Circo I LOCOMOTIVA I Gratuito
Algures, espetáculo deambulatório de novo circo desenvolvido pela Companhia Erva
Daninha no âmbito do Locomotiva.
28 - Passeios ao Por do Sol I LOCOMOTIVA I Centro Histórico IGratuito
Percurso encenado com partida na Estação de São Bento e final no Passeio das Virtudes.

JULHO
Dia 4
Rusgas de São João I Terreiro da Sé Fontainhas (partida) I 21h00 I Gratuito
As festas culminam com as Rusgas de São João, que este ano terminam na Alameda das
Fontainhas, onde será anunciados os vencedores. Como é tradição no desfile, espera-se a
participação de rusgas da maioria das freguesias do Porto e a presença de muito público.
Grande Arraial de São João I Alameda das Fontainhas I Gratuito
Encerramento oficial das Festas de São João 2015, com muita animação.

