
 

 

N/Ref. 42/18                                              Angra do Heroísmo, junho de 2018 

 
Assunto: PROLONGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DURANTE AS SANJOANINAS. 

 

Caro Associado. 
  

As festas das Sanjoaninas estão prestes a iniciar-se. Nesse sentido, e atendendo ao 
incremento de população no centro urbano de Angra do Heroísmo, apelamos para que os 
comerciantes que tenham estabelecimentos no centro estendam o horário de funcionamento 
durante as festas, especialmente nos dias em que existem desfiles nas ruas.  
 
Esta é uma ótima altura para os fluxos e lucros dos estabelecimentos aumentarem, já que é 
uma época não só de festividades, mas também de turismo elevado.  
 
Assim, sugerimos que mantenha o seu estabelecimento aberto durante a hora de almoço e 
até às 20h00 todos os dias. Se tal não for possível, sugerimos que prolongue o horário nos 
seguintes dias: 
 
Dia 22/06 até às 20h00—pois às 22h00 inicia-se o cortejo de abertura. 
Dia 23/06 das 15h00 até às 20h00—pois às 21h00 iniciam-se as marchas de São João. 
Dia 24/06 das 15h00 até às 20h00—pois às 21h00 iniciam-se as marchas infantis e de São João. 
Dia 30/06 das 15h00 até às 20h00—pois às 21h00 inicia-se o desfile infantil.       
 
Informamos, também, o horário de ruído, bem como o horário de autorização para 
funcionamento, a praticar pelas vendas ambulantes e todos os estabelecimentos situados no 
interior da circular, durante as festas: 
 
Dia 22/06 – início às 12h00 e encerramento às 03h00 (do dia seguinte) 
Dia 23/06 - início às 09h00 e encerramento às 06h00, exceto Rua S. João, Largo da Estrela, 
Páteo da Alfândega e zona circundante, até às 08h00 (do dia seguinte) 
Dia 24/06 - início às 09h00 e encerramento às 06h00, exceto Rua S. João, Largo da Estrela, 
Páteo da Alfândega e zona circundante, até às 08h00 (do dia seguinte) 
Dia 25/06 – início às 09h00 e encerramento às 03h00 (do dia seguinte) 
Dia 26/06 – início às 09h00 e encerramento às 03h00 (do dia seguinte) 
Dia 27/06 – início às 09h00 e encerramento às 03h00 (do dia seguinte) 
Dia 28/06 – início às 09h00 e encerramento às 03h00 (do dia seguinte) 
Dia 29/06 – início às 09h00 e encerramento às 03h00 (do dia seguinte) 
Dia 30/06 – início às 09h00 e encerramento às 03h00 (do dia seguinte) 
Dia 01/07 – início às 09h00 e encerramento às 01h00 (do dia seguinte) 
 
Contamos consigo para tornar estas festas num grande sucesso para o nosso comércio!  
 

Com os melhores cumprimentos, 
A Direção. 


