
A presidente da Câma-
ra Municipal de Ponta
Delgada garante a reali-
zação em 2005 das Gran-
des Festas do Espírito
Santo de Ponta Delgada.

O sucesso e a continu-
ação destas festividades
ficam asseguradas pela
Câmara, segura da parti-
cipação activa das 22 fre-
guesias do concelho de
Ponta Delgada, bem co-
mo do meio empresarial
local, tal como aconteceu
este fim-de-semana na
realização das primeiras
Grandes Festas do Espí-
rito Santo do século XXI
do maior Município açori-
ano.

A Câmara Municipal
de Ponta Delgada organi-
zou todo um programa
que, durante três dias, 9,
10 e 11 de Julho, mobili-
zou todas as forças vivas
do Município, bem como
a população da ilha e
forasteiros, que acompan-
haram com todo o inter-
esse o retomar de uma
tradição interrompida há
cerca de 20 anos. 

O programa das festivi-
dades teve o seu início a 9
de Julho, com a bênção da
despensa da carne e do
pão. Na Praça Gonçalo
Velho, estiveram em ex-
posição 220 bolos de
massa, 220 bolos de leite,
oferecidos por cada uma
das freguesias, cujos lu-
cros de arrematação re-
verteram para as 27 insti-
tuições de solidariedade
social do concelho. 

À bênção da despensa,
seguiu-se a Procissão da
Mudança da Bandeira do
Centro Municipal de Cul-
tura de Ponta Delgada
para o Quarto do Espírito
Santo, no Salão Nobre do
edifício dos Paços do

Concelho. Terminado o
cortejo, a coroa (em prata,
com cerca de 70 cm de
altura) e bandeira da Mor-
domia foram colocadas
no altar do Quarto do
Espírito Santo, juntando-
se, assim, às 110 coroas e
bandeiras do Espírito San-
to das Mordomias partici-
pantes.

A montagem do Quarto
do Espírito Santo no
Salão Nobre da Câmara
Municipal de Ponta Del-
gada seguiu a tradição da
própria festa em que o
mordomo (neste caso a au-
tarquia de Ponta Delga-
da) cede o "melhor quar-
to" da "sua casa" para
acolher o altar do Divino.
Foram centenas as pes-
soas que visitaram o
salão, enfeitado com flo-
res naturais brancas (as
açucenas, os palmos e as
coroas imperiais), bem
como com flores artificiais
da mesma cor, feitas em
papel de seda. A coroa de
prata da mordomia, as-
sim como a bandeira do
Espírito Santo ficaram no
centro da sala, rodeadas
das coroas e respectivas
bandeiras das mordomias
participantes.

A sexta-feira das Gran-
des Festas do Espírito
Santo ficou também mar-
cada pela inauguração da
iluminação do símbolo
das festividades: uma
grande coroa do Espírito
Santo, montada na Praça
Gonçalo Velho, com mais
de 14 metros de altura e
mais de 8 mil lâmpadas. 

O arraial popular con-
tou com a actuação da
banda filarmónica de Nos-
sa Senhora dos Remédios
e da banda Minerva dos
Ginetes.

Nesta mesma noite,
actuou no Campo Jácome
Correia o cantor românti-
co, conhecido interna-
cionalmente, Júlio Iglesi-
as, perante mais de 4 mil
pessoas.

O segundo dia de festa,
sábado, foi inteiramente
dedicado à etnografia aço-

riana, com os cortejos, as
manifestações populares e
os próprios espectáculos a
apontarem para essa ver-
tente. 

Logo pela manhã, foi
feita a distribuição de
pensões pelas 27 Institui-
ções de Particulares de
Solidariedade Social. Os
produtos que integram as
pensões, bem como toda a
festa, oferta das Sopas de
Espírito Santo e bolos
para arrematação, foram
na ordem das toneladas.
Só para se ter uma ideia,
para a realização da festa
foram disponibilizadas 16
cabeças de gado (3 mil
quilos de carcaça), 1500
garrafas de 1,5 litros de
sumos vários, 2500 litros
de vinho, 220 bolos de
massa, 220 pães-de-leite, e
para o arroz doce 250 kgs
de arroz, 250 kgs de açú-
car, mil litros de leite e
mais de meia centena de
pacotes de manteiga.

Foram, assim, servidas
mais de 10 mil doses das
tradicionais Sopas do Es-
pírito Santo, no Campo
de São Francisco, prepa-
radas pelo Coral de São
José.

Depois das sopas, o pal-
co das festas centrou-se
no decorrer da Avenida
Infante D. Henrique, por
onde desfilou o Cortejo
Etnográfico, integrando
12 carros de bois e com
cerca de duas dezenas de
carros alegóricos, grupos
folclóricos e foliões das
freguesias do concelho.

O arraial, que seguiu ao
desfile, contou com algu-
mas das mais populares
manifestações da etno-
grafia micaelense, com as
actuações dos grupos fol-
clóricos do Livramento,
de Santa Cecília, da Casa
do Povo dos Arrifes, do
Vale Encantado, de São
Miguel, de Santa Luzia,
da Fajã de Baixo e Ilha
Verde. Além do folclore, a
música popular esteve a
cargo do Grupo de Can-
tares de São Vicente
Ferreira, do Grupo Tra-

dições e de cantadores ao
desafio.

No domingo, as fregue-
sias de Ponta Delgada,
através das suas mordo-
mias, executivos de Junta
de Freguesia e bandas
filarmónicas, participa-
ram da grande Procissão
da Coroação do Divino
Espírito Santo.

A Procissão da Coro-
ação que saiu do Campo
de São Francisco e percor-
reu a cidade, com regresso
àquela praça pela Ave-
nida Infante D. Henrique
foi acompanhada por 8
bandas filarmónicas do
concelho de Ponta Del-
gada, a saber: Filarmó-
nica Nossa Senhora da
Estrela; União dos Ami-
gos das Capelas; Filar-
mónica Nossa Senhora da
Oliveira; Banda Harmo-
nia dos Mosteiros; Nossa
Senhora das Neves; Nossa
Senhora dos Remédios;
Filarmónica Lira das Sete
Cidades e Banda Funda-
ção Brasileira.

Antes da grande Pro-
cissão da Coroação, hou-
ve Missa Campal, celebra-
da pelo padre João Maria
Brum, Ouvidor de Ponta
Delgada, tendo sido co-
roadas cerca de duas de-
zenas de pessoas. A missa
foi acompanhada pela Or-
questra de Câmara de
Ponta Delgada e pelo
Coral de São José.

O arraial popular teve
lugar depois da Procissão
da Coroação, com a Ban-
da Nossa Senhora das Ne-
ves, a Banda União dos
Amigos das Capelas e
Fundação Brasileira.

A última noite de festa
foi assinalada com fogo de
artifício.

De referir que o sucesso
desta organização da Câ-
mara Municipal de Ponta
Delgada foi assegurado
pela participação das jun-
tas de freguesia e organis-
mos institucionais do con-
celho, agrupamentos de
escuteiros, bem como do
tecido empresarial local.
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A dois meses do início do

18º CICLO DE CULTURA
AÇORIANA 

Grandiosas Festas do Espírito Santo 
regressam em 2005 a Ponta Delgada

É já a 13 de Setembro
que se inicia em Toronto
o 1188ºº  CCIICCLLOO  DDEE  CCUULL--
TTUURRAA  AAÇÇOORRIIAANNAA,, acon-
tecimento marcante da
actividade cultural da
nossa comunidade, e que
desde 1986 se tem vindo
a realizar anualmente. 

"AÇORES - Desbra-
vando a Terra com Raí-
zes no Mar" vai ser o te-
ma base deste Ciclo cul-
tural, que tem organiza-
ção do Centro de Divul-
gação Açoriana no Ca-
nadá. Existe a preocu-
pação de dar a conhecer,
especialmente aos mais
jovens, como se viveu ao
longo de cinco séculos
nas ilhas açorianas. 

Para já podemos adi-
antar que está assegura-
da a representatividade
de algumas ilhas de mo-
do a através da sua his-
tória, do artesanato, dos
sabores e do saber das
pessoas se transmita to-

da a riqueza de um Povo
que soube com o seu hér-
culeo sacrifício ir desbra-
vando a terra, estenden-
do sempre as suas raízes
ao magestoso mar que o
rodeia, e que serviu de
caminho bem longo para
levar o Açoriano aos cin-
co continentes.

Está em preparação
para um dos dias do 1188ºº
CCIICCLLOO  DDEE  CCUULLTTUURRAA
AAÇÇOORRIIAANNAA uma mos-
tra-concurso de culinária
açoriana, de modo a se
proporcionar a apreci-
ação dos diversos sabores
gastronómicos das diver-
sas ilhas da Região Au-
tónoma dos Açores.

Como em anos anteri-
ores, este 1188ºº  CCIICCLLOO  DDEE
CCUULLTTUURRAA  AAÇÇOORRIIAA--
NA vai contar com o
apoio da Direcção Re-
gional das Comunida-
des, do Governo Regio-
nal dos Açores. 

Leia a edição de 20 de Julho 

do jornal
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