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Dada a impossibilidade de continuar a realizar 
a maior festa em honra do Divino Espírito 
Santo nos Açores, que albergava todos os 
impérios da Ilha de São Miguel e até de Santa 
Maria, conciliando milhares de pessoas, deu-se 
por encerrada a festividade no fim dos anos 
. Foi então em , no mandato de Berta 
Cabral que, após várias ponderações, se resta-
beleceu esta manifestação de culto ao Divino e 

com ela o reapareci-
mento do maior cortejo 
etnográfico de que há regis-
to nos Açores, conforme afirma 
José de Almeida Mello, historiador e, ao 
mesmo tempo, membro da comissão organiza-
dora desta festividade desde . “Este é tal-
vez o maior cortejo etnográfico dos Açores, 
pois não há nada que se possa equiparar a 

Grandes Festas do Divino 
Espírito Santo contêm 
“elementos muito ricos  
da nossa tradição”
Reativadas em , as Grandes Festas do Divino 
Espírito Santo trazem ao coração da cidade de Ponta 
Delgada aquele que é conhecido como o maior  
cortejo etnográfico dos Açores, bem como a grande 
coroação que congrega domingo elementos  
das mordomias das  freguesias do concelho

este mega cortejo que percorre a Avenida 
Infante D. Henrique e que termina no Campo 
de São Francisco. É um cortejo que envolve 
milhares de pessoas”, afirma, destacando que 
tem uma duração que ultrapassa as cinco 
horas. 
De acordo com José de Almeida Mello, apesar 
de ser organizada pela autarquia e respetivos 
funcionários, esta festividade ressurgiu princi-
palmente através da vontade do povo: “Esta 
festa nasce, sobretudo, de uma manifestação 

popular, junto das populações da cida-
de e não só, que queriam retomar 

esta festa que teve origem na 
década de ”, não tendo 

por isso surgido de uma 
“imposição da Câmara 
Municipal de Ponta 
Delgada”. 
Como resultado, partici-
pam nesta manifestação 

popular e religiosa, reali-
zada sempre no segundo 

fim de semana do mês de 
julho, todas as mordomias das 

 freguesias do concelho, reunidas 
tanto no cortejo etnográfico realizado 

durante a tarde de sábado, dia  de julho, 
como na coroação que percorre as ruas do cen-
tro histórico na tarde de domingo, dia  de 
julho. 
De acordo com o membro da comissão organi-
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zadora, na qual colabora um vasto número de 
pessoas, o cortejo que percorre a Avenida 
Marginal pretende retratar os aspetos etnográ-
ficos de cada uma das freguesias que nele par-
ticipam, enaltecendo os diversos “aspetos 
identitários das suas comunidades”, salientan-
do porém que são os carros de bois e os gru-
pos de foliões a conferirem “um toque muito 
especial e identitário ao cortejo”, referindo 
ainda que “atualmente há muitos carros de 
bois” recuperados pelos proprietários de pro-
pósito para a participação no desfile, onde 
chegam a existir cerca de  destes carros. 

concelho, estimando-se que estejam reunidas 
cerca de  impérios e coroas que desfilam 
nesta procissão que percorre as principais arté-
rias da baixa de Ponta Delgada, decoradas a 
rigor com flores e tapetes coloridos que 
enchem de alegria as ruas da cidade e prepa-
ram o caminho para um dos momentos princi-
pais da festa. 
De acordo com o historiador e membro da 
comissão que organiza as Grandes Festas do 
Divino Espírito Santo, de momento estão con-
firmadas as presenças de cerca de 1 bandas 
filarmónicas na coroação de domingo, sendo 
que “a seguir ao Santo Cristo, este é o evento 
que reúne o maior número de filarmónicas no 
concelho de Ponta Delgada”, congregadas “na 
festa das festas”. 
No fundo, de acordo com o historiador, esta é 
uma festa que pretende enfatizar o sentimen-
to de partilha e retratar a forma de estar e 
viver do povo açoriano com o resto do mundo 
que, de uma maneira ou de outra, está pre-
sente nesta tradição celebrada no concelho, 
uma vez que “cada vez mais turistas assistem 
a estas comemorações”. 
Deste modo, segundo José de Almeida Mello, 
este tipo de tradição, para além de continuar 
atual, deverá ainda ser ainda mais valorizada 
no futuro, “pois esta é uma festa de teor 
meramente popular” e, por isso, “pode ser um 
enorme cartaz turístico para a ilha de São 
Miguel e para o concelho de Ponta Delgada, 
porque é a maior manifestação do seu género 
que encontramos em todas as ilhas dos 
Açores, com elementos muito ricos da nossa 
tradição”.

Fazem também parte do desfile etnográfico de 
sábado vários grupos folclóricos que, apesar 
de estarem a diminuir a sua representação no 
cortejo, vão animando as centenas de pessoas 
que se juntam na marginal com os seus reper-
tórios e trajes tradicionais. Também importan-
tes são os carros alegóricos por “representa-
rem trechos da vida popular e fazerem referên-
cia a um passado que já não existe”, refere 
José de Almeida Mello. 
Outro dos momentos chave desta festividade 
é, naturalmente, a coroação que congrega pes-
soas de todas as freguesias e mordomias do 
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Todos os anos na cozinha montada no Coliseu 
Micaelense são perto de  os voluntários que 
se envolvem na confeção das afamadas sopas 
do Espírito Santo, servidas durante a tarde do 
segundo sábado do mês de julho no Campo de 
São Francisco. 
Entre funcionários da autarquia, voluntários 
das  freguesias do concelho de Ponta 
Delgada e os membros do Coral de São José 
são divididas as tarefas, entre elas o corte do 
repolho, o partir do pão, o desfiar da carne e, 
naturalmente, a confeção do delicioso caldo 
que banha todos estes ingredientes conferindo 
o sabor característico das sopas que marcam 
uma das maiores tradições dos Açores. 
Apesar de o número de voluntários na cozinha 
diminuir no dia em que são servidas as famo-
sas sopas, uma vez que a maior parte do traba-
lho já está terminado, no total serão cerca de 

Confeção das sopas do 
Espírito Santo e do arroz 
doce junta voluntários 
de todo o município 
Organização de uma das maiores festas em honra ao Espírito Santo  
dos Açores reúne no coração de Ponta Delgada cerca de uma centena de 
colaboradores que chegam de todas as freguesias do concelho com vontade 
de ajudar e tornar estas festas um sucesso

1 os colaborado-
res envolvidos na 
organização 
desta festividade 
que recebe 
milhares de pes-

soas no coração de 
Ponta Delgada. 

Segundo Maria Rocha, 
Chefe de gabinete da 

presidência da autarquia que 
assume a mordomia deste império, o 

número de sopas que serão servidas pelos 
comensais este ano manter-se-á em relação 
ao ano passado, situando-se na ordem das 1 
mil doses, podendo contudo aumentar con-
soante a quantidade da carne fornecida ao 
município. Para além da confeção da sopa, os 
colaboradores envolvidos nas tarefas da cozi-
nha, são também responsáveis pela confeção 
dos cerca de  quilos de arroz que comple-
tarão a refeição de sábado. 
Apesar da organização desta manifestação da 
cultura popular e religiosa açoriana ser um 
processo trabalhoso, que concilia, nos dias 
chaves do evento, o esforço de todos os cola-
boradores nos vários domínios que compõem 
o fim de semana, Maria Rocha, responsável 
também por gerir o funcionamento da equipa 
da cozinha, garante que o ambiente vivido 
nestes dias que “passam muito rápido”, é 
dominado pela “alegria e boa disposição”, 
tendo em conta que nestes dias não há “pes-
soas mais importantes e pessoas menos 
importantes, porque todos são importantes 
para a confeção das sopas”.



V
  de julho de 1

De que forma a festa organizada pelo conce-
lho de Ponta Delgada em honra do Divino 
Espírito Santo tem cativado no exterior? 
A grandiosidade das festas em honra ao Divino 
Espírito Santo realizadas em Ponta Delgada, 
que reúne todas as mordomias das  fregue-
sias do concelho, tem tido impacto não apenas 
no município ou na Região mas também na 
nossa comunidade emigrante e no Continente 
português. Quer a sua imponência, a sua pro-
jeção mediática ou o testemunho transmitido 
pelas pessoas que têm acompanhado a festivi-
dade ao longo das últimas 1 edições, levou a 
que os municípios de Tomar e Alenquer, que 
também têm tradições de devoção ao Espírito 
Santo, quisessem conhecer melhor a experiên-
cia das grandiosas festas em Ponta Delgada e 
nesse sentido, nós estabelecemos um protoco-
lo de cooperação intercultural e intercâmbio 
de experiências entre estes municípios. 
Considera que este é um evento âncora para o 
concelho de Ponta Delgada? 
Sem dúvida, não só para a nossa diáspora que 
marca férias com o propósito de participar nas 
festas como também para o turista do conti-
nente e agora também com um interesse espe-
cífico e protocolado entre os municípios de 
Tomar e Alenquer. (...) Em Ponta Delgada a 
dimensão das festas vai para além da compo-
nente religiosa, comportando também uma 
componente etnográfica e um cartaz turístico, 
na medida em que a sua realização está defini-
da sempre para o segundo fim de semana do 
mês de julho, numa época alta para o turismo, 
e em particular na nossa diáspora, na nossa 
comunidade emigrante, (...) o que é uma van-
tagem para Ponta Delgada, para São Miguel e 
para os Açores enquanto destino turístico. 
Como encara o esforço de todos os colabora-
dores na realização de mais uma edição da 
festa? 
Temos um conjunto de personalidades e enti-
dades públicas e privadas que são verdadeiros 
doadores para a grandiosidade desta festa ser 
comportável pelo município, pessoas que dão 
o seu contributo de forma generosa, profissio-
nais da Câmara Municipal que dão o seu traba-
lho e a sua experiência ao longo dos anos em 
dedicação ao sucesso destas festas (...), e deixo 

“O que é preciso é garantir 
que esta seja uma festa do 
povo, pelo povo e para o povo”
José Manuel Bolieiro Desde que assumiu o encargo desta mordomia  
celebrada no coração do concelho de Ponta Delgada, o edil faz um balanço 
“enormemente positivo”, referindo contudo que é fundamental que este 
evento não seja conotado pela sua vertente política, mas sim popular

aqui a minha gratidão a todos, porque só com 
todos é que as festas têm a dimensão que têm 
(...) pois são decisivos e generosos esses contri-
butos quer para a partilha como para a organi-
zação das festas. 
Vão manter-se as alterações feitas na edição 
da festa do ano passado referentes à distri-
buição das sopas no Campo de São Francisco? 
No balanço feito no fim das festas, as altera-
ções feitas no ano passado foram positivas e 
melhoraram a disciplina, a organização e a 
rotação dos comensais, conferindo uma ocupa-
ção justa e partilhada na receção da respetiva 
dose da sopa e arroz doce. Achamos que foi 
um sucesso por isso será para manter, e esta-
mos sempre abertos a aperfeiçoamentos e 
melhorias, pois conforme aumenta a dimensão 
da festa mais necessidade de organização e 
disciplina se impõe no planeamento. 

Que balanço faz da festividade desde que está 
diretamente envolvido na sua organização? 
Faço um balanço enormemente positivo. É ver-
dade que, por ser um município a instituição 
organizadora e promotora, confere-se à festa 
uma carga política, mas se tivermos o esforço 
de despolitizar a organização e mobilizar o 
povo para a nossa identidade cultural na reali-
zação destas festas será uma vantagem, por-
que reúne todas as mordomias das  fregue-
sias, dando-lhe um caráter etnográfico e assu-
mindo uma designação pela componente da fé 
e devoção, uma relação com a igreja, neste 
caso com a paróquia de São Sebastião na orga-
nização da respetiva missa e coroação. O que é 
preciso é garantir que esta seja uma festa do 
povo, pelo povo e para o povo, mesmo que a 
sua grandiosidade dependa da intervenção e 
capacidade organizativa do município.

Entrevista
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culto ao Divino que tem uma implementação 
muito grande quer em Alenquer, quer em 
Ponta Delgada e nos Açores em geral. Neste 
protocolo o objetivo principal é o de promover-
mos iniciativas conjuntas que possam contri-
buir positivamente para uma melhoria ao nível 
da qualidade e diversidade das festividades 
que cada um de nós realiza. 
Que aspetos marcam a diferença entre as festas 
em honra ao Divino Espírito Santo em Alenquer 
e Ponta Delgada? 
Nós não distribuímos as pensões, fazemos sim 
durante sete fins de semana consecutivos, 
bodos de carne, sopa, pão e vinho que ofere-
cemos a toda a população e a todos os visitan-
tes que aparecem nas nossas festas. As nossas 
festas são sempre constituídas por três pontos 
altos: a Missa Solene dedicada ao Espírito 
Santo com as insígnias locais, as coroas e com 
um processo de coroação que também é dife-

rente do que é feito nos Açores, seguida por 
uma procissão solene pelas ruas das fregue-
sias, com apontamentos dedicados a momen-
tos históricos, nomeadamente a presença de 
gaiteiros que acompanham as procissões, ter-
minando sempre com a oferta dos bodos à 
população. (...) Em Alenquer não temos o 
papel do mordomo, pois as festas são organi-
zadas pela comunidade no seu todo, mas no 
fundo os valores da solidariedade, partilha e 
boa vontade são sempre questões que estão 
muito presentes. 
O que espera desta visita a Ponta Delgada? 
Vou numa missão de conhecimento, numa mis-
são para vivenciar com todos os açorianos em 
Ponta Delgada as suas festas, vou com vontade 
de aprender com as tradições locais e terei 
também uma oportunidade de divulgar junto 
da comunidade açoriana a história das festas 
do Espírito Santo em Alenquer.

“Em Alenquer não temos  
o papel do Mordomo”

Rui Costa 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alenquer

Em que consiste este protocolo a assinar entre 
o município de Alenquer e o município de 
Ponta Delgada? 
Este protocolo vem na sequência de uma visita 
feita à cidade de Ponta Delgada, onde tive 
oportunidade de me reunir com o Presidente 
da Câmara, e lancei este desafio de pensarmos 
um bocadinho no culto do Divino Espírito Santo 
em conjunto para, num futuro próximo, poder-
mos unirmo-nos numa lógica de promoção do 

ao tempo da Ordem de Cristo e da Rainha 
Santa Isabel. 
 Que tradição em Tomar está mais ligada ao 
culto do Divino Espírito Santo? 
Além de existirem outras tradições mais peque-
nas em algumas aldeias, temos a Festa dos 
Tabuleiros que acontece de quatro em quatro 
anos, sendo que a próxima edição será realiza-
da em 1, e que é uma festa conhecida a 
nível nacional e internacional. Para além desta 
festa ter aspetos iguais às tradições do Espírito 
Santo, como a distribuição do Bodo, que é no 
fundo a simbologia da partilha entre quem tem 
mais e quem mais precisa, as senhoras levam 
ainda os tabuleiros à cabeça com o pão, o trigo, 
as papoilas bem como a simbologia do Espírito 
Santo, a pomba, e da Ordem de Cristo com as 
coroas e as cruzes. Todos estes elementos sim-
bólicos fazem parte da festa que ganhou uma 
expressão de cor e de alegria para quem nela 

participa e traz a Tomar, de quatro em quatro 
anos, cerca de meio milhão de pessoas, (...) 
além disso, os cortejos são acompanhados por 
carros de bois que levam a carne e o vinho, e 
depois a distribuição do bodo é feita nos dias 
seguintes ao grande cortejo dos tabuleiros. 
 Em Tomar não se levantam Impérios?  
Os Impérios são uma tradição que ganhou 
maior significado nos Açores, aqui no 
Continente português os Impérios perderam-se 
um pouco no tempo. Há algumas manifesta-
ções ainda em alguns locais que não Tomar, 
onde essa expressão existe mas no nosso con-
celho a expressão maior é a Festa dos 
Tabuleiros. 
O que espera nesta visita a Ponta Delgada? 
Nos Açores só conheço o que a comunicação 
social transmite e algumas coisas que estudei 
sobre o assunto, e portanto aproveitarei para 
conhecer localmente a tradição.

“No nosso concelho expressão 
maior é a Festa dos Tabuleiros”

Hugo Cristóvão 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tomar

 Que importância revela a assinatura deste pro-
tocolo para o município de Tomar? 
Fizemos esta proposta ao município de 
Ponta Delgada, como pretendemos fazer a 
outros, e isto tem a ver com o trabalho que 
pretendemos fazer conjuntamente num pro-
cesso de candidatura das festas do Espírito 
Santo a Património Imaterial da 
Humanidade, porque estas festas têm uma 
tradição secular que remontam, no mínimo, 
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Encarregado na Câmara Municipal de Ponta 
Delgada desde o ano de , Durval Viveiros 
é o responsável pela criação dos adornos que 
dão vida, ano após ano, ao quarto pensado em 
honra ao Divino Espírito Santo situado no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho de Ponta 
Delgada. 
O seu envolvimento nas tradições alusivas ao 
Divino Espírito Santo começaram em , nos 
Mosteiros, freguesia onde vive até hoje, quan-
do assumiu a mordomia do Império de São 
Pedro, o que o levou a decorar pela primeira 
vez um quarto em sua casa e o fez ganhar 
gosto por esta manifestação religiosa açoriana. 
No total, são mais de  os colaboradores que, 
segundo Durval Viveiros, auxiliam nas decora-
ções anuais que acontecem no salão da autar-
quia ao longo dos 1 anos em que é responsá-
vel por esta parte da festa, mas é em sua casa 
que começam os planeamentos e onde se 

Fator surpresa  
é determinante na decoração 
do quarto em honra ao Divino
Oito meses de antecedência marcaram o início dos preparativos para os 
ornamentos da 1.ª decoração em honra ao Divino Espírito Santo organizada 
por mais de  voluntários no Salão Nobre dos Paços do Concelho

debruça em desenhos e 
momentos de reflexão 
nos quais deixa a criativi-
dade fluir. Contudo, este 
não é um trabalho para todos 
os dias, referindo que esta é 
uma tarefa que deve ser desempe-
nhada com “amor e vontade”, pois “quando 
fazemos algo sem estarmos satisfeitos as coi-
sas não nos correm bem, por isso só pego 
neste trabalho quando estou inspirado”, refere. 
 No que diz respeito aos enfeites que serão 
utilizados na 1.ª edição da festividade muni-
cipal em honra à Terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade, Durval Viveiros confessa 
que os preparativos começaram a ser feitos 
ainda no ano passado, em novembro, e que 
deverão manter-se surpresa até ao dia da 
abertura do quarto ao público. 
O motivo da antecipação prende-se, de acordo 

com o próprio, com o trabalho minucioso que 
as suas técnicas e preferências exigem, e tam-
bém pelo facto de “a fasquia ser cada vez 
mais elevada” de ano para ano. 
Nos trabalhos que tem desenvolvido para a 
Câmara Municipal de Ponta Delgada, faz ques-
tão de deixar o seu cunho pessoal através da 
implementação de espelhos que, por vezes, 
chegam a ser “cortados em pedaços de um 
centímetro cada”, que são depois colados cui-
dadosamente nos adornos, feitos através de 
moldes de arame forrados com pedaços de 
jornais e fitas de papel, cobertos por pelo 
menos duas camadas de tinta. 
Para além dos espelhos, outro dos toques pes-
soais de Durval surge através da carpete que 
reveste o soalho do Salão Nobre, de cor ver-
melha, por ser considerada a cor que mais 
representa o culto ao Divino Espírito Santo. 
Apesar de desafiante, todos os anos Durval 
Viveiros e a equipa de colaboradores que 
torna possível a junção de todos os elementos 
do quarto que irá atrair todos os olhares 
durante o segundo fim de semana de julho 
em Ponta Delgada, tentam sempre criar ele-
mentos surpresa para a população: “Todos os 
anos [o quarto] deve ser uma surpresa para o 

público, pois é aí que está a 
graça”, salientando que tam-

bém o edil apenas vê o 
quarto depois de pron-

to, uma vez que lhe é 
dada “carta branca” 
no que diz respeito à 
criatividade da deco-
ração. 
Sem revelar porme-

nores acerca da orna-
mentação deste ano, 

que espera imensos visi-
tantes no fim de semana da 

festividade, Durval Viveiros afir-
ma: “tendo em conta o trabalho feito, garanto 
que as pessoas vão gostar de o ver”. 
No que à opinião das pessoas diz respeito, 
Durval Viveiros afirma que não abraçou esta 
causa como forma de obter reconhecimento: 
“não me preocupo com o reconhecimento. O 
que eu quero é que a Câmara fique bem vista 
perante o trabalho que é feito pelos seus cola-
boradores”, referindo também que este é um 
trabalho feito “para o Divino Espírito Santo”, e 
que “quer queiramos quer não Ele é que nos 
dá tudo e é a fé que nos move”.
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