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São 1 edições, 1 anos destas Grandes Festas 
do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. 
Contribuíram, de alguma forma, para reforçar 
esta devoção? 
Acho que sim. Tudo o que é a valorização da 
religiosidade popular, ajuda-nos a crescer em 
fé. E esta iniciativa que resulta do trabalho 
conjunto de todas as mordomias do concelho 
de Ponta Delgada, com a organização da 
Câmara, no meu entender, acaba por trazer 
essa devoção à cidade, de forma mais intensa 
a palpitar numa só voz e num só coração.  
E como vê o envolvimento dos forasteiros?  
No caso dos emigrantes, são festas que dispen-
sam apresentações. Eles vivem-nas com intensi-
dade, muitos a matar as saudades de outros 
tempos e a dar conta das mesmas às gerações 
mais novas e aos amigos. Tenho também encon-
trado muita gente, sem raízes nos Açores, inte-

“Há muito interesse  
na história do culto  
ao Divino Espírito Santo”
Nemésio Medeiros, pároco da Igreja Matriz de São Sebastião, destaca  
o valor da colaboração das mordomias do concelho de Ponta Delgada  
na valorização das tradições que envolvem o culto ao Espírito Santo,  
sobretudo junto dos forasteiros, interessados em saber mais sobre a festa
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ressada na história e na investigação deste culto. 
E isso é uma mais-valia. Mas, os estrangeiros só 
podem valorizar estas manifestações se forem 
esclarecidos sobre as mesmas. E, se as vivencia-
rem, melhor ainda. Temos uma identidade reli-
giosa e folclórica tão rica que deve ser potencia-
da junto dos que cá chegam para nos conhecer 
enquanto terra e enquanto povo. 
E questionam sobre o quê? 
Costumam fazer muitas perguntas sobre as ori-
gens deste culto, as particularidades que o 
mesmo assume de ilha para ilha ou de fregue-
sia para freguesia. São, regra geral, turistas 
nacionais os que mais o fazem. Até, fora das 
festas, chegam a questionar se é esta a igreja 
do Espírito Santo. Porquê? Porque assistiram à 
missa das festas através da televisão e fazem 
essa associação. Depois, perguntam onde 
podem encontrar a coroa ou bandeira.  

E os filhos da terra? Estão a envolver-se mais? 
Acompanho estas festas há 1 anos e continuo 
a ver grande empenho e envolvimento, em 
praticamente todos os aspetos, com a preocu-
pação em trazer o que é mais genuíno. 
No seu entender, o que mais contribui para a 
longevidade desta festa? 
Acho que é num pouco de tudo, mas, o princi-
pal é o Espírito Santo, que ‘fala’ de uma forma 
transversal, passando a mensagem a todas as 
culturas. É uma festa feita, essencialmente, de 
alegria, da expressão de sentimentos de bem-
estar, de encontro… 
E o que foi vendo mudar nestas 1 edições? 
A nossa devoção ao Espírito Santo, resiste ao 
longo dos séculos. Isso não mudou. Aqui, o 
que surgiu foi um esquema novo e que tem 
dado os seus frutos. Em termos de ‘potência’, 
digamos que é outra forma de realização que 
não teríamos num pequeno império de rua ou 
de freguesia, até porque a Câmara tem muito 
mais hipóteses, unindo parceiros e forças.
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Quinze anos depois, como vê o ‘peso’ destas fes-
tas no concelho? 
As festas do Divino Espírito Santo são, no contex-
to de todas as freguesias de Ponta Delgada e de 
todas as ilhas, uma identidade cultural do nosso 
povo. Em Ponta Delgada, as grandiosas festas 
foram uma oportunidade de, na cidade, juntar 
todas as mordomias do concelho e, assim, criar 
um cartaz turístico, potenciando uma forma de 
ser e de estar nos Açores. E estas quinze edições 
são bem reveladoras de uma ideia de adesão a 
estas festas, não apenas em Ponta Delgada ou 
na ilha, mas também junto da diáspora. Por 
isso, se fixou uma data: o segundo fim de 
semana de julho. Isso ajuda a garantir uma 
referência para a marcação de férias, a pensar 
em matar a saudade e a assistir a uma enorme 
concentração de práticas de todas as freguesias 

“Festas têm-se consolidado 
como um cartaz turístico 
que nos distingue”
José Manuel Bolieiro, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 
enaltece o esforço de todos os que têm tornado possível a consolidação 
das Grandes Festas do Divino Espírito Santo como cartaz turístico e como 
marco incontornável da identidade cultural açoriana por todo mundo

relativamente ao culto ao Espírito Santo. 
A festa já ganhou a notoriedade desejada? 
Considero que já alcançamos um patamar elevado 
mas é sempre possível melhorar. E para isso tem 
contribuído a comunicação social, com uma ver-
dadeira missão de boa divulgação, seja através da 
televisão, da rádio ou da imprensa escrita. Agora, 
também beneficiamos da internet, com  a possibi-
lidade de assistência em direto, o que ajuda a 
manter uma ligação forte com a nossa diáspora. 
E os estrangeiros? Ainda os vê surpreendidos? 
Sem dúvida. Longe de muitos imaginarem a confi-
guração da festa, questionam algumas compo-
nentes, designadamente a da partilha. Não é fácil 
encontrar por esse mundo fora uma referência 
festiva com esta relação, desde logo a gratuitida-
de e o número de comensais nas sopas. Depois, o 
nosso cortejo etnográfico com grandes referências 

do ponto de vista da identidade cultural e de 
algum exotismo. 
E isso é bem percebido pelos forasteiros? 
Temos feito um redobrado esforço nesse sentido, 
tentando transformar uma parte da interpretação 
na linguagem mais universal, não só apenas 
aquela que as pessoas assistem e tentam com-
preender com a própria observação, mas, prefe-
rencialmente, através de uma explicação em 
inglês. E, tudo isso, tem contribuído para a conso-
lidação de um verdadeiro cartaz turístico que nos 
distingue. 
A própria Igreja tem tido um papel preponderan-
te nesse caminho… 
Tem existido um grande envolvimento. Vejamos o 
exemplo da missa de domingo, transmitida em 
direto pela RTP/A e pelo canal 1 da RTP. É, clara-
mente, um momento alto de divulgação e de refe-
rência para a componente religiosa.  
Tem insistido na tónica de que esta festa só faz 
sentido se for feita pelo povo e para o povo. É a 
generosidade do mesmo que continua a garantir 
a grandiosidade do evento? 
Sem dúvida. Por isso, quero aqui deixar uma refe-
rência muito grata a todos os nossos patrocinado-
res. Na verdade, a CMPD organiza o essencial da 
festa, mas, a mesma só se faz com a solidariedade 
de várias instituições e parceiros. Só para se ter 
uma ideia, a Associação Agrícola de São Miguel 
fornece toda a carne necessária. São cerca de uma 
dezena de cabeças de gado. É uma atitude que 
espelha bem a parceria que a realização desta 
grandiosa festa carece, e não apenas um exercício 
municipalista. Uma outra palavra de gratidão vai 
para todas as mordomias e as juntas das  fre-
guesias do concelho. Sem elas, não havia tal 
mobilização e as pessoas não aderiam com a 
intensidade e com o empenho que se tem visto. A 
todos, o meu sincero agradecimento.   
E qual será o desafio para as próximas edições? 
Penso que é possível melhorar, sobretudo, na 
estética da festa. Temos estado a fazer um esfor-
ço para que as pessoas e todos os participantes 
considerem que, para além da tradição, importa 
acertar face à mediatização crescente do evento, 
alguns pormenores que farão diferença na ima-
gem que queremos transmitir. E podemos dar o 
exemplo da coroa, nas Portas da Cidade, que terá 
de ser renovada. No cortejo etnográfico, também 
será razoável reduzir o tempo de passagem, pois 
em excesso é cansativo. Tudo o resto é tradição e 
devoção e isso, naturalmente, é para manter.

Entrevista

III
 1 de julho de 1

Açores magazine



IV
 1 de julho de 1

É um dos momentos mais aguardados destas 
Grandes Festas do Divino Espírito Santo de 
Ponta Delgada: a chegada da Bandeira aos 
Paços do Concelho. É aí que se desvenda o 
labor e arte de Durval Viveiros, um encarrega-
do da Câmara Municipal que, desde há muito, 
se encarrega da ornamentação do Quarto do 
Espírito Santo.  
Por isso, todos os anos, são muitos os que 
seguem o trajeto entre o Centro Municipal e a 
sede da autarquia, com intuito de serem os 
primeiros a contemplar a homenagem que ali 
se preparou à Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade. É também neste espaço, que, nos 
últimos anos, se começou a recitar o terço, ao 
início da noite de sábado.  

Mordomias de todo o  
concelho ‘ampliam’ 
homenagem ao Divino
O envolvimento das  freguesias do concelho de Ponta Delgada  
traduz-se no maior império realizado no arquipélago dos Açores.  
Ganham expressão, numa única festa, as particularidades de cada  
uma das localidades, na sentida devoção ao Divino Espírito Santo 

Sabia que... 

A devoção ao Espírito Santo

Mordomias das  freguesias do concelho 
fazem por marcar a sua presença nos Paços  
do Concelho com coroas e bandeiras, que,  
posteriormente, irão integrar a Coroação

Após a Bênção da Despensa, tem lugar a  
tradicional arrematação da massa e do pão. 
Há ainda, na sexta-feira, um concurso para 
escolher a melhor massa sovada do concelho.

Açores magazine



V
 1 de julho de 1

Um quarto onde, este ano, estarão concentra-
das  coroas e cerca de uma centena de ban-
deiras.  
São os símbolos maiores deste culto que serão 
benzidos pelo pároco, à semelhança do que 
acontece, de seguida, com a despensa, junto 
às Portas da Cidade. 
Ali se encontram os alimentos 
que, sob a égide da partilha, 
irão chegar a quem partici-
pa diretamente na festa, 
mas não só... É já uma 
tradição destas festas, e 
tal como acontece nos 
impérios, a distribuição 
de pensões (carne, pão e 
massa sovada).  
Neste caso, os destinatários 
são as Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) do 
concelho, num total de . 
Gestos de partilha que constituem a essência 
das festas e que conhecem uma expressão sur-
preendente no sábado, na distribuição das 
sopas, que junta à mesma mesa, milhares de 

pessoas, sem qualquer distinção.  
O mesmo acontece no domingo, com o tradi-
cional bodo de leite, depois da solene eucaris-
tia da Coroação, este ano, presidida por D. 
Ximenes Belo, Bispo Resignatário de Dili – 
Timor Leste e Prémio Nobel da Paz em 1. 

Esta ilustre figura da Igreja e do 
Mundo, deverá assistir à Grande 

Coroação dos Impérios do 
Concelho. 

A saída está agendada 
para as 1 horas e terá 
como ponto de partida 
o Campo de São 
Francisco, seguindo 

pela Rua Luís Soares de 
Sousa, passando Largo 

Dr. Manuel Carreiro e 
rumando, depois, à Avenida 

Infante D. Henrique. Segue-se a 
passagem do cortejo religioso pela Rua 

da Fonte, a Rua Ernesto do Canto e Rua dos 
Mercadores, terminando na Praça do 
Município. 
É este um dos pontos altos da festa e onde se 

cruzam gerações que já demonstram, sem 
reserva, o apego a uma expressiva manifesta-
ção cultural e religiosa, à qual a modernidade 
não conseguiu ‘roubar’ força, seja no concelho, 
seja na região, em geral.  
Assim, nesta coroação, os impérios de todas as  
freguesias do concelho de Ponta Delgada dão 
visibilidade e contribuem para ampliar o senti-
do de devoção ao Divino Espírito Santo. 
Uma devoção com características únicas que 
também merecerá a atenção de D. Ximenes, 
por ocasião da conferência inaugural destas 
festas, este ano subordinada ao tema 
“Espiritualidade Cristã”.  
Decorrerá na Igreja Matriz de São Sebastião, 
na próxima quinta-feira, a partir das 1h.

D. Ximenes Belo irá lançar, na sexta-feira, o 
segundo volume da obra “Missionários 
Açorianos em Timor-Leste”. Será na Igreja 
Matriz de São Sebastião, pelas 1h.

Durante as festas, no lado sul da igreja da 
Matriz, estarão vários quiosques de instituições 
de Solidariedade Social e o bazar de  
artesanato dos centros de idosos do concelho. 
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De cada freguesia, chega à avenida marginal 
de Ponta Delgada o melhor da cultura e das 
suas gentes, em alguns casos, proporcionando 
uma autêntica lição de história ao vivo, tal é o 
primor das representações etnográficas. 
Mostra-se, com o orgulho, o legado que não 
conseguiu resistir às ‘investidas’ da modernida-
de. Mas, em momento algum, se deixam de 
projetar renovados motivos de interesse das 

Meio de transporte auxiliar nos trabalhos  
agrícolas de outros tempos, o carro de bois é, 
hoje, uma das mais apreciadas imagens  
destas festas. Neles seguem agora as pensões.

Sabia que... 

Sopas e cortejo etnográfico preenchem 
o sábado de festa em Ponta Delgada
Depois do almoço, com o mais emblemático manjar destas festas  
- as sopas do Espírito Santo, fica o convite para uma viagem pela  
cultura e tradições das  freguesias do concelho de Ponta Delgada

As tradições e os sabores da festa

localidades, desde paisagens a costumes, 
nunca esquecendo a história e o que mais dife-
rencia o local. É, por isso, a cada passagem, 
um convite para uma visita. Aguça-se, deste 
modo, a curiosidade através do olhar... e tam-
bém do paladar. Afinal, já se tornou um hábito, 
ao longo de todo o desfile, a oferta para 
degustação dos sabores mais genuínos  
sabores de cada freguesia, com receitas únicas. 

Estima-se em três horas e meia a duração da 
passagem do cortejo. 
“Todas as freguesias marcam presença, com 
uma média de  pessoas por localidade. 
Contas feitas, só neste aspeto vamos ter cerca 
de 11 figurantes”, revela Pedro Furtado, 
vereador da CMPD e um dos responsáveis pela 
organização do cortejo etnográfico. 
Este ano, irão ainda desfilar pela avenida 
Infante D. Henrique cerca de  carros de bois 
e mais de meia centena de carros alegóricos. 
Como não podia deixar de ser, as folias voltam 
a colorir e a animar o cortejo. Serão 1 e pro-
metem, uma vez mais, surpreender com a ori-
ginalidade dos versos.  
“O folclore também marca presença com cinco 

A chamada “folia do Espírito Santo” é um 
grupo de cantares que tem por missão animar 
as festas, versando quadras em louvor ao 
Divino e até a intervenientes nos festejos.
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grupos”, acrescenta Pedro Furtado. 
A única alteração introduzida no cortejo pren-
de-se com as restrições na distribuição de bebi-
das alcoólicas.  
“Por questões de segurança relacionadas com a 
organização do evento”, argumenta a autarquia. 
O único momento em que se poderá usufruir 
do tradicional copo de vinho de cheiro será 
durante o almoço de sábado, no Campo de São 
Francisco, a partir do meio-dia.  
Estarão à disposição dos comensais mais de 1 
mil sopas do Espírito Santo, habitualmente 
preparadas por um grupo de senhoras das 
Feteiras, da Relva e do Coral de São José.  
Este ano, serão confecionados mais de quatro 
mil quilos de carne. 

Quanto à distribuição, será feita, uma vez 
mais, com base num sistema de filas. 
“As pessoas deixam de se servir nas mesas,  
passando a aguardar numa fila. Assim, aumen-
ta-se a rotatividade nas mesas, acelerando o 
processo de distribuição das sopas”, explica 
fonte da organização. 
Já no domingo, a partilha repete-se, desta vez 

com leite e massa sovada.  
O bodo de leite acontece depois da missa e está 
preparado para mais de um milhar de pessoas.  
Uma festa que se faz graças à generosidade e 
boa vontade de muita gente.  No total, na 
organização estarão envolvidas mais de  
pessoas, desde secções operárias da câmara 
municipal, voluntários, escuteiros e Polícia 
Municipal. Uma equipa de vinte colaboradores 
permanentes assegura, durante a festa e nas 
semanas que a antecedem, que tudo está devi-
damente preparado, para cada momento, 
incluindo a logística dos arraiais que animam 
as noites do fim de semana. 
Em termos de animação, há lugar às sonorida-
des características das festas em louvor do 
Espírito Santo, com as folias, na noite de sába-
do, e a filarmónica Minerva (Ginetes), na 
sexta-feira. Imagens de marca destes serões, 
são também as cantigas ao desafio que antece-
dem, no domingo, o concerto da banda de 
música folk da ilha Terceira, os “Myrica Faya”, 
que fecha com chave de ouro esta XV edição 
das Grandes Festas do Divino Espírito Santo de 
Ponta Delgada.

Há quem passe a noite em claro para garantir 
que chegam às mesas mais de 1 mil doses de 
sopas do Espírito Santo. Gente de boa vontade 
que prepara toneladas de carne e legumes.

O arroz doce, iguaria que não pode faltar no 
almoço de sábado, também exige o empenho 
de mãos habilidosas. Afinal, há que garantir  
“o ponto” a mais de  quilos de arroz.   
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