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Não existem convites ou lugares marcados para 
estas que são as Grandes Festas do Divino 
Espírito Santo de Ponta Delgada. Devotos ou 
meros curiosos são, todos eles, chamados a viver 
aquela que é uma das mais genuínas manifesta-
ções de comunhão do pais, sob a égide do culto 
à Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Aliás, 
já escrevia Vitorino Nemésio “a festa é pagã de 
um ruído e de uma cor que desnorteiam e des-
lumbram; mas lá no seu fundo, a caridade cristã 
bem entendida para lavar toda a mancha de pro-
fanidade desenvolta”. 
 E este ano, o apelo a essa vivência far-se-á logo 
no primeiro dia das festas, precisamente, com 
uma reflexão sobre “O Espírito Santo: da 
Teologia à Devoção”, proferida pelo Bispo dos 
Açores, D. João Lavrador. Será uma espécie de 

A devoção que (pre)enche 
o coração de Ponta Delgada
Com o contributo das mordomias das  freguesias do concelho, é um 
dos traços mais marcantes da identidade cultural dos açorianos que se 
vive no coração da cidade durante as Grandes Festas do Divino Espírito 
Santo de Ponta Delgada. Dos símbolos que traduzem a devoção deste 
povo à Terceira Pessoa da Santíssima Trindade ao sentido de comu-
nhão expressos em vários momentos da festividade, são dias em que 
as imagens e os gestos servem para enaltecer os valores da solidarie-
dade e partilha entre todos, independentemente da condição social, 
económica ou até mesmo religiosa

Colaboradores do município desdobram-se  
em esforços na ornamentação dos espaços em 
torno dos Paços do Concelho, um dos locais  
de referência nestas festividades

Grande Coroação dos Impérios do Concelho

As mordormias das  freguesias de Ponta 
Delgada fazem-se representar na Grande 
Coroação dos Impérios do Concelho com as 
insígnias do culto ao Divino Espírito Santo



III
  de julho de 1

“sessão de boas-vindas” para o primeiro momen-
to solene destas festas: a mudança da bandeira 
do Divino do Centro Municipal de Cultura para 
os Paços do Concelho onde estará montado, no 
salão nobre, o tradicional quarto do Espírito 
Santo, uma construção dedicada e minuciosa 
que serve de “montra”, num autêntico altar aos 
símbolos da festa. Entre tecidos nobres, luzes e 
muitas flores, a partir da sexta-feira das festas, 
este é, sem margem para dúvidas, um dos locais 
de paragem obrigatória já que todos os anos, 
quem tem a seu cargo a ornamentação do espa-
ço faz por tornar surpreendentes os momentos 
de contemplação nesse espaço. 
Outro dos momentos com grande simbolismo 
religioso também acontece na sexta-feira, na 
Praça de Gonçalo Velho: a bênção da tradicional 

despensa. Pão e massa sovada 
que, seguidamente, são 
arrematados.  
Já no dia seguinte, 
mais um gesto de 
partilha e caridade. 
expresso na habi-
tual distribuição 
das pensões a 
Instituições 
Particulares de 
Solidariedade  
do concelho.  
Mais tarde, na distribuição 
das sopas, no Campo de São 
Francisco, irá assistir-se a uma novida-
de: um triato do Espírito Santo montado no core-
to, local aonde chegará uma coroa pouco antes 
do meio-dia. 
Mas o sábado não termina sem uma nova 
expressão de devoção, desta vez de regresso ao 
quarto do Espírito Santo, nos Paços do Concelho 
para a recitação do terço cantado. 
Domingo é dia maior das festas no que à compo-
nente religiosa diz respeito com a celebração da 
eucaristia solene, no largo da Matriz, este ano 

presidida por Dom João 
Lavrador. É um dos momen-

tos mais participados 
destas festas, onde 

tem lugar a tradicio-
nal coroação, feita 
após o termo da 
missa.  
Consiste na coloca-
ção, pelo sacerdote, 

da coroa na cabeça 
das pessoas e na impo-

sição do ceptro. Os fiéis 
assistem de pé à coroação, 

sendo por vezes cantado o hino 
do Espírito Santo, composto em finais 

do século XIX, precisamente, para ser tocado 
pelas bandas e ser cantado durante as coroa-
ções. Uma sonoridade que volta a ouvir-se pelas 
1 horas, durante a procissão da Grande 
Coroação dos Impérios do Concelho, com ponto 
de partida no Campo de São Francisco, percor-
rendo as ruas Luís Soares de Sousa, Largo Dr. 
Manuel Carreiro, Avenida Infante D.Henrique, 
rua da Fonte, Rua Ernesto do Canto e 
Mercadores, terminando na Praça do Município. 

Cortejo dos impérios reúne cada vez mais 
jovens, num claro sinal de continuidade desta 
que é a maior manifestação cultural dos 
Açores: as festas em honra do Espírito Santo

Instituições de vários âmbitos também têm 
sido presença assídua na Grande Coroação.  
Um desafio que a autarquia volta a repetir 
nesta e em próximas edições destas festas
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É já quase um ritual de sábado para quem 
aprecia as Grandes Festas do Divino Espírito 
Santo de Ponta Delgada : primeiro, o degustar 
das tradicionais sopas, no Campo de São 
Francisco, depois, assistir ao Cortejo 
Etnográfico um pouco do que melhor há e se 
faz nas  freguesias do concelho.  
Mas comecemos pelo manjar que, nos últimos 
anos, tem atraído muito mais de 1 mil pes-

soas. Um número que impressiona 
e que exige que no 

“quartel general” 
montado no 

Coliseu Micaelense, muitas 
dezenas de mãos habilidosas 
e laboriosas, num ato de puro 
‘amor à camisola’ e devoção 
ao Divino, não tenham descan-
so durante dias. É que é preciso 
tratar, em média, mais de duas 
toneladas de carne, muitas centenas 
de quilos de hortaliças, tudo que se preci-
sa para preencher dezenas de panelas com 
centenas de litros de caldo. Mas a dimensão 
do trabalho expressa em números não termina 
ai... É preciso também falar em dezenas de 
pães e massa sovada que têm de ser cortados. 
Há ainda o arroz doce - que praticamente nin-
guém dispensa - que também exige o empe-
nho de mais umas quantas senhoras, à volta 
de mais de  quilos de arroz, outros tantos 
de manteiga e arroz, a que se se juntam cente-
nas de litros de leite. Tudo para que a festa da 

partilha que 
toma o 
Campo de 
São Francisco 

se faça como 
manda a tradi-

ção, para, poste-
riormente, as aten-

ções se “distribuírem” ao 
longo da avenida marginal onde 

irá passar um colorido retrato do concelho, já 
que das  freguesias chegam representações 
etnográficas que são autênticos cartões de visi-
ta de cada uma delas. Das vivências que o 
tempo e a modernidade vão tentando apagar, 
às potencialidades turísticas, tudo o que sirva 
para captar o olhar que quem assiste é trazido 
com rigor e pormenor. Cores, imagens e sons 
que, por vezes, fazem muitos dos presentes 
viajarem no tempo. E um dos elementos que 

Na mesa e a na rua: os sabores típicos  
e identidade das freguesias do concelho
Da etnografia à gastronomia, passando pela música pelo artesanato, 
são muitos e vários os argumentos para a participação nas Grandes 
Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Duas das  
maiores aglomerações deverão acontecer no sábado

Açores magazine
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guesia chegam ao coração da cidade para 
seduzir quem, durante algumas horas, faz por 
não arredar pé da avenida. E por falar em 
sabores típicos destas Grandes Festas do 
Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, uma 
referência ainda para um outro momento, no 
domingo de manhã, que também se traduz em 
filas de extensões bastante consideráveis: o 
bodo de leite, que acontece logo depois da 

missa da Coroação. Afinal, 
quem resiste a copo com o 

bom leite dos Açores e  
a uma fresca e fofa 

fatia de massa sova-
da? Massa sovada 
que nestas festas é 
rainha e senhora, 
até com direito a 
concurso onde o 
objetivo é eleger a 

melhor das melho-
res. Dados os segre-

dos e as receitas de 
algumas localidades de 

Ponta Delgada, uma tarefa 
difícil (mas bem saborosa) 

para a Confraria dos Gastrónomos 
dos Açores, que são os júris desta “competi-

ção”. A juntar aos sabores, o programa da festa 
inclui ainda bons argumentos em matéria de 
produtos artesanais que podem ser encontra-
dos no Bazar de Artesanato dos Centros de 
Idosos dos Concelho, instalado no lado sul da 
Igreja Matriz, local onde também existirão 
quiosques de instituições de solidariedade 
social. E como as Grandes Festas do Divino 
Espírito Santo de Ponta Delgada também não 
se fazem sem música, não vão faltar as tradi-
cionais folias, com especial destaque para uma 
atuação que irá ter lugar nas Portas da Cidade, 
no sábado, logo depois da recitação do terço 
no quarto do Espírito Santo. Cantigas ao desa-
fio, concertos de filarmónicas também ajudam 
a animar os arraiais das noites de festa, assim 
como um concerto inaugural, sob orientação 
de Ana Paula Andrade, que irá reunir coros da 
classe de canto do Conservatório Regional de 
Ponta Delgada. As sugestões estão lançadas, 
resta agora aguardar que festa comece!

Divino em Fotografia Diferentes olhares sobre pormenores 
que marcam os vários momentos das Grandes Festas do 
Divino Espírito Santo de Ponta Delgada voltam a estar 
patentes numa exposição fotográfica promovida pela 
AFAA, a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores. 
Em causa, estão registos obtidos na edição anterior destas 

festas, que vai poder apreciar, a partir da noite desta quin-
ta-feira, no lado norte da igreja Matriz. 

mais favorece essa viagem são os tradicionais 
carros de bois, enfeitados a preceito e com 
aquele ranger de rodas inconfundível... São 
quadros que seduzem o olhar mas não só... 
Porque a gastronomia também é um valioso 
cartão de visita, há que tirar partido “das fra-
quezas da gula”! Enchidos, massa sovada, 
doces e muitas outras iguarias, confecionadas 
com os mais genuínos produtos de cada fre-
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Testemunhos: antigos e novos colaboradores 

Alberto Leça  
Envolvi-me nestas festas desde a pri-

meira hora, com grande entusiasmo, e 
com uma equipa fantástica. Equipa essa que 

mesmo, após a minha saída, não quebrou a ligação que criamos. E são 
também pessoas altamente capazes de dar continuidade ao rumo de 
expansão/reconhecimento que estas festas foram ganhando ao longo 
dos anos. Aliás, trata-se de um evento que acabou por ter um impacto 
muito positivo na união das freguesias do concelho e, ainda, na recupe-
ração de algumas tradições como é o caso dos carros de bois que, duran-
te décadas, estiveram, muitos deles, abandonados e à mercê da degra-
dação. Felizmente, com esforço de muitos, foram sendo recuperados e 
hoje Ponta Delgada é referência nesse domínio. As estruturas foram rea-
bilitadas e até a Santa Maria se chegou a ir para selecionar gados para 
esses carros. E acredito que o envolvimento de todos nestas festas, ainda 
pode trazer muitos mais benefícios ao concelho e às suas freguesias.

A equipa  
que ficou é 
altamente 
capaz de 
continuar

Humberto Moniz  
Tenho o orgulho de ter sido o fun-

dador destas festas, em 1, em parce-
ria com Vítor Cruz (pai), num desafio lançado pelo 

então presidente da Comissão Regional de Turismo, para que se fizesse 
um evento diferente mas com relevância. Por essa razão, decidimos 
centrar atenções no culto ao Espírito Santo. Fez-se, então, uma grande 
festa envolvendo pessoas de várias ilhas, nomeadamente, Santa Maria, 
Faial, Corvo, e, claro está, São Miguel. E assim foi em 1 e 1, tendo 
depois a festa sido retomada em 1 e 1. Era um momento em que 
os costumes das pessoas dessas ilhas se cruzam. Algumas residiam em 
São Miguel, outras vinham para as festas. Em termos de iniciativas, 
tínhamos desde a tradicional mudança da bandeira, a coroação e tam-
bém as sopas. Era uma festa com grande dinâmica e envolvimento. 
Inclusive, escrevi um livro sobre isso. Em 1, a autarquia assumiu a 
organização da mesma e agora a festa é o que se vê. 

Tenho o  
orgulho de ter 
sido o fundador 
destas festas

Pedro Furtado,  
 Iniciei a minha colaboração no ano 

de  quando fui eleito vereador na 
CMPD . Como coordenador geral das festas , 

tanto na  qualidade de vereador da CMPD como de vogal da adminis-
tração da Empresa Coliseu Micaelense, desde 1. 
Desde miúdo sempre convivi de perto com o Espírito Santo , pois o 
meu pai foi várias vezes mordomo da 1ª Rua de Santa Clara ( freguesia 
de Santa Clara - Ponta Delgada) , portanto esta experiência das 
Grandes Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada só tem reforçado 
em mim a ideia da enorme dedicação e devoção que o povo micaelen-
se tem por esta tradição secular. As Festas do Espírito Santo de Ponta 
Delgada destacam-se pela sua grandeza organizativa, mas isto não 
reduz  por parte das pessoas que nelas participam, o sentido de devo-
ção, de partilha e de fé, comum às demais manifestações desta nature-
za que acontecem nos Açores e não só. 

Esta experiência 
só tem reforçado 
a ideia  
de enorme 
devoção

Pedro Azevedo 
A minha participação começou em 

, por convite do então vereador 
Alberto Leça para coordenar uma equipa de traba-

lhadores da CMPD que tinha a seu cargo a organização e coordenação do 
cortejo etnográfico e da Grande Coroação. Desde  e até à presente 
data, as minhas funções foram evoluindo e neste momento coordeno 
sete equipas de trabalhadores de várias áreas.  
Tem sido uma experiência muito gratificante e enriquecedora  do ponto 
de vista profissional e pessoal, principalmente ao nível das relações inter-
pessoais com todos os funcionários da Câmara envolvidos, assim como, 
com as pessoas das  freguesias do concelho. Como aspetos mais tocan-
tes e relevantes da festividade, destaco a grande participação das pessoas 
e a fé associada ao Divino Espírito Santo assim como, a dedicação, entrea-
juda e convívio entre todas as pessoas internas e externas à Câmara, 
envolvidas na organização.

Tem sido  
uma experiência 
muito  
gratificante e 
enriquecedora

Açores magazine
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Começou a contagem decrescente para mais uma 
edição das Grandes Festas do Divino Espírito 
Santo de Ponta Delgada. Este ano podemos con-
tar com algum tipo de novidade? 
Esta são festas tradicionais e que têm uma liturgia 
própria da tradição popular e por isso não faze-
mos alteração àquilo que é a substância da tradi-
ção e das práticas. No entanto, existem nuances 
que podem ser introduzidas como fatores de atra-
tividade das mesmas. É disso exemplo, o convite 
como palestrante, na sessão de abertura das fes-
tas, na igreja de São Sebastião, o nosso novel 
bispo D. João Lavrador. Por isso convido todos os 
que tenham interesse na reflexão que o mesmo 
fará enquanto bispo no referido templo sobre as 
festas do Divino Espírito Santo. Para além disso, 
irá ainda celebrar a missa solene no domingo, que 

“Não fazemos alteração  
à substância da tradição”
José Manuel Bolieiro Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada 
revela alterações nos moldes como se irá desenrolar a distribuição das 
sopas para ‘encurtar’ o tempo de espera dos comensais, a duração do cor-
tejo etnográfico e ainda alguns ajustes no percurso da Coroação dos 
Impérios do Concelho. Contudo, o edil garante que nada do que feito irá 
interferir com a “liturgia própria” das Grandes Festas do Divino Espírito 
Santo de Ponta Delgada

terá transmissão televisiva na RTP/Açores, como 
ainda na RTP 1 e RTP Internacional. 
Um dos momentos que mais pessoas reúne é a 
distribuição de sopas, no sábado. Também aqui 
deverão existir algumas mudanças… 
Vamos tentar criar uma inovação, corresponden-
do embora à tradicional distribuição das sopas, 
no Campo de São Francisco, no sábado, determi-
nar uma outra situação que possa resolver alguns 
problemas que ao longo dos anos anteriores 
temos constatado que é a demora na rotativida-
de nas mesas dos comensais . Vamos então, ao 
invés de colocar as terrinas em cima das mesas, 
vamos colocar umas tendas onde são distribuídos 
os kit’s e as próprias sopas aos comensais que, 
depois, encontrar nas mesas as respetivas bebi-
das e o lugar para se sentarem. Depois, finda a 

refeição, naturalmente poderem sair e dar 
lugar a outras comensais na medida em que 
estamos a falar numa distribuição de sopas 
para mais de 1 mil pessoas. O objetivo é, 
assim, garantir rotatividade e assegurar que 
todos tenham acesso a este manjar num curto 
espaço de tempo, já que de seguida há o corte-
jo etnográfico. 
E quanto ao cortejo etnográfico? Também sofre-
rá alguma alteração? 
Sim e com o objetivo de qualificar. Por um lado, 
diminuir o tempo do cortejo na medida em que 
ele tem cobertura televisiva e transmissão em 
direto e, naturalmente, os tempos em televisão 
não se compadecem com demoras sem previsão, 
nem do começo, nem do fim. Por isso, estamos a 
controlar o cortejo de modo a garantir mais previ-
sibilidade e por outro lado também a preocupa-
ção, até por razões de segurança, quanto ao 
tempo excessivo que os animais que integram o 
cortejo, designadamente os bois, que não supor-
tam muito tempo num ambiente diferente 
daquele que é o seu habitual, não os fatigando 
em demasia. Por outro lado, também vamos ter 
uma outra orientação mais compatível com as 
zonas onde há efetiva concentração de pessoas 
no domingo: o próprio cortejo da coroação. 
Vamos refazer o circuito, tornando-o mais compa-
tível com os lugares de maior concentração e até 
para o conforto dos próprios elementos partici-
pantes do cortejo. Sendo que teremos, também, 
no Campo de São Francisco, por exemplo, no 
decurso da distribuição das sopas, no sábado, 
uma sala do Espírito Santo no coreto, como 
forma de promover um maior contacto dos 
comensais com os símbolos e a essência da festi-
vidade. Tudo isto, sem esquecer o tradicional 
quarto do Espírito Santo, habitualmente montado 
no salão nobre dos Paços do Concelho. Novidades 
que surgem, então, no sentido de aperfeiçoar a 
liturgia própria da tradição das Grandes Festas do 
Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. 
São festas que continuam a manter a mesma 
dinâmica de envolvimento de todas as fregue-
sias do concelho? 
Sem dúvida. Temos tido a forte adesão de todas 
elas. Por isso, quero tornar público o meu agrade-
cimento a todas as mordomias das  freguesias 
porque este processo não seria nada do que é 
sem as mesmas. Esta é, verdadeiramente, uma 
festa do povo, para o povo e pelo povo, num 
claro exemplo de devoção, tradição e democracia. 

Entrevista
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