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CNE CIRCULAR N.º 47/2022 

DE: Chefe de Núcleo de S. Miguel 

PARA: Agrupamentos do concelho de Ponta Delgada 

2022-06-12 

ASSUNTO: Festividade do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada 

Após um interregno de dois anos as grandes festas em honra do Divino Espírito Santo, 
organizada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada regressam e, à semelhança das 
anteriores edições as três associações escutistas foram convidadas para apoiar essa 
organização. Assim, vimos indicar os horários e concentrações de acordo com o quadro 
abaixo indicado: 

Dia Hora Actividade Local Presenças Agrup. Uniforme 

08/07 
19.30 Mudança da bandeira 

Centro Cultural Municipal 
de Ponta Delgada 

Chefe de Núcleo 
Chefe de Agrupamento 
Estandartes e porta-bandeira
do núcleo e agrupamentos 

Todos 
(PDL) 

* Calção ou calça 
* Camisa 
* Lenço 20.00 Saída do Cortejo 

09/07 

11:00 Concentração Coliseu Micaelense 

Todos os que puderem Todos * Calção ou calça 
* Camisola da secção 

ou pólo dirigente 
* Boina ou Chapéu 
* Lenço 

11:10 Almoço dos escuteiros 

Campo de S. Francisco 12:00 Distribuição das sopas  

15:00 Fecha barracas 

11:00 Concentração 

Calheta de Pêro de Teive Todos os que puderem 1133 11:30 Almoço dos escuteiros 

12:00 Distribuição das sopas  

10/07 09:30 Missa (fazer a colecta) Igreja Matriz de PDL 5 escuteiros 107 
* Calção ou calça 
* Camisa 
* Lenço 

 
A presença de todos os agrupamentos, representados com o maior efectivo possível e 
com as idades apropriadas às tarefas, é importante pois a representação do Corpo 
Nacional de Escutas, maior associação de juventude da ilha, tem sido sempre alvo de 
boas referências por parte da entidade organizadora. 

Este evento embora organizado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada assume cada 
vez mais uma dimensão insular conforme comprova a participação de muitos munícipes 
dos outros concelhos da ilha na partilha popular das sopas e na assistência ao cortejo 
etnográfico.  

A distribuição das sopas é idêntica às edições anteriores, ou seja, os munícipes 
deslocam-se aos pontos de distribuição, junto às barracas, para obterem o saco com os 
talheres, arroz doce e a respectiva sopa. Depois, sentam-se nas mesas distribuídas pelo 
campo. Nesse dia, a tarefa dos escuteiros cinge-se à entrega dos conjuntos dos 
talheres, arroz doce, sopa, distribuição das bebidas pelas mesas e respectiva limpeza. 

Este ano, a limpeza das mesas terá em conta a separação do lixo consoante a sua 
composição. Assim:  

Contentor plástico – as garrafas de laranjada e água; 

Contentor vidro – garrafas de vinho; 

Contentor orgânico – sacos de papel, colheres e tigela de sopa; 

Contentor papel – copo e tigela de arroz doce. 
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Os copos, que serão reutilizados, terão de ser devolvidos junto das barracas que se 
encontram no meio do campo para a devolução da caução. 

Para uma melhor organização interna solicita-se às chefias dos agrupamentos a 
indicação do efectivo participante a esta Junta até à Segunda-feira, dia 4 de Julho. 

Com uma forte canhota despeço-me estando  

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo de S. Miguel 

 
(Paulo Alexandre Pacheco Mota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 Conjunto de talheres Barraca Mesa “corrida” 

 Embalagens de arroz doce Banco “corrido” 

 Panelão de sopa  Gradeamento 

  Circuito efectuado pelos comensais 


