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Resumo: As Irmandades do Espírito Santo na Ilha do Pico são expressões ativas de 

identidade. Dentro de cada freguesia, o sentido de pertença a um lugar ou a um grupo 

materializa-se no perfil próprio de cada Capela do Espírito Santo, na coroa ou coroas 

com histórias de aquisição, nas especificidades de cada festividade e até no dia 

escolhido para a mesma. 

Na cultura de concorrência que vivemos, somos cativados para o estudo da História e 

das histórias de solidariedade e de partilha em Irmandade e relação com o Divino. 

Levantaremos algumas dessas histórias concretas vividas na Ilha do Pico como 

modesto contributo para um movimento que pretende o reconhecimento pela 

UNESCO deste tocante património imaterial que o açoriano continua a transportar 

para todos os cantos do mundo. 
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Texto: 

Vimos aqui falar do culto ao Espírito Santo na nossa ilha do Pico, a ilha dos mistérios, 

geologicamente a mais jovem dos Açores, que soube fazer brotar de pedras negras o 

vinho que lhe deu pão. 

Sendo embora a segunda maior ilha do arquipélago, o seu interior dominado pela 

grande montanha, alongada por dorsos de serranias, obrigou à fixação dos povoadores 

em pequenas comunidades isoladas, ao longo de um litoral pedregoso, com 

esporádicas comunicações marítimas. Antes que a hierarquia religiosa encontrasse 

sustentabilidade nesses lugares, antes que se erguessem capelas ou igrejas, antes que 

se mandassem esculpir imagens de santos para o culto público, ter-se-á desenvolvido o 

sentido de comunidade, o sentido de pertença a um grupo sedeado num espaço 

concreto de onde se extraía o sustento, onde se organizava a família, onde se 

partilhavam vivências, onde se uniam preces. Não custa a admitir que a instabilidade 

da terra que os povoadores haviam encontrado, sujeita a crises sísmicas, à inclemência 

das intempéries ou à ausência de chuva em terras de sequeiro, levasse a súplicas de 

proteção ao Divino não corporizado, ao Divino Espírito Santo, súplicas diretas do 

coração do crente, sem espaços específicos para o culto, sem intermediários 

privilegiados, à margem da hierarquia religiosa. 

Nos momentos de maior aflição, quando as lavas derretiam a terra, como aconteceu 

em 21 de Setembro de 1572 entre S. Roque e a Senhora da Ajuda da Prainha do Norte; 

em 1 de Fevereiro de 1718, entre Santa Luzia e Bandeiras; no dia 11 do mesmo mês e 

ano, com rebentamentos no mar, que avançaram para a terra, destruindo a Igreja e o 

núcleo central da freguesia de S. João; e ainda em 10 de Julho de 1720, entre a mesma 

freguesia de S. João e o lugar da Silveira, foi ao Divino Espírito Santo que se dirigiram 

os clamores populares, com solenes promessas que comprometiam as gerações 

futuras. Segundo a tradição, no dia 21 de Fevereiro de 1718, quando os terramotos se 

sucediam, e as lavas, que haviam coberto S. João, ameaçavam derramar-se sobre S. 

Mateus, o povo desta levantou-se em procissão até aos limites da freguesia, levando a 

imagem do seu padroeiro e as insígnias do Espírito Santo, prometendo, a troco da 

clemência divina, dar pão, para sempre, a todos quantos acorressem no dia 21 de 

Setembro, o dia de S. Mateus. Como por milagre, o fogo ter-se-á desviado para o mar e 

as gerações que se sucederam submeteram-se à promessa. Uma mulher da Silveira 

teria prometido em 1720, que, se o fogo se extinguisse, se criaria uma Irmandade que 

levantaria um Império no sábado anterior ao Pentecostes. Extinto o fogo, logo nos 

anos seguintes, a Irmandade criada logrou construir a pequena capela, fronteira à 

Igreja de S. Bartolomeu, a ostentar a data de 1723. O Império do Sábado, na Silveira, o 

único desse dia, é hoje uma referência em toda a ilha e mesmo nas ilhas vizinhas. 

Em momentos diferentes, cada comunidade da ilha sentiu necessidade de se unir em 

Irmandade, adquirir as insígnias do Espírito Santo, uma coroa de prata encimada pelo 

globo sobre o qual pousa a pomba de asas abertas e um cetro, também de prata, com 
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uma pomba em miniatura na extremidade, além do estandarte. Construir depois uma 

Capela onde as insígnias seriam depositadas, e erguer um Império entre o sábado e a 

terça-feira de Pentecostes, ou no domingo seguinte, o Domingo da Trindade. Nesse dia 

escolhido, sentam-se à mesa os irmãos em jantar especial, oferece-se uma relíquia, 

rosquilha, pão, ou véspera, conforme a tradição do lugar, a todos quantos 

comparecem no Império, dando-se, nesse dia ou no dia seguinte, uma esmola de pão e 

carne aos pobres. 

Ao longo do tempo, a hierarquia religiosa nem sempre viu com bons olhos esse culto 

popular em que apenas se pedia ao sacerdote que dissesse a missa e benzesse as 

rosquilhas, o pão ou as vésperas, o pão e a carne dos pobres. Sem intermediários, a 

festa era da Irmandade, a partilha estendia-se a todos, homens, mulheres, crianças, 

naturais e estranhos, sem dependência de raça ou de estatuto social. 

No período plurissecular, momentos de tensão ou mesmo de colisão entre a hierarquia 

e as Irmandades do Espírito Santo desencadearam-se em ocasiões várias (Pereira, 

1950). Documentamos um desses momentos na freguesia de S. João, na vigência de 

um pároco ilustre, mas demasiado disciplinador, Manuel Garcia da Rosa, sendo bispo 

de Angra D. João Maria Pereira do Amaral e Pimentel. No início do último quartel do 

século XIX, servindo a Capela do Espírito Santo como escola de adultos, determinou o 

pároco que as insígnias, a coroa e o cetro, passariam para a Igreja Paroquial, sendo 

marcada a transferência para um domingo de manhã, após a missa das oito horas 

solares, domingo esse que supomos posterior à Páscoa de 1876. Toda a freguesia se 

afligiu, receando perder a sua ligação direta com o Divino Espírito Santo, a maior 

proteção sentida pela comunidade, ocasião da sua maior festa, em que se abria espaço 

à entrada de outras gentes com quem se partilhava, com profundo sentimento, o fruto 

do trabalho e sacrifícios de todo um ano. 

A freguesia organizou-se em defesa das suas tradições. A Irmandade, cuja formação se 

perdia no tempo, podendo remontar à crise de 1718, ou mesmo a épocas anteriores, 

não possuía estatutos escritos1, o que a poderia tornar irregular, comprometendo a 

sua defesa nos tribunais civis. O Pároco, como mestre da escola de adultos, tinha a 

chave da Capela e estava determinado a consumar uma transferência de duvidoso 

retorno. Impunha-se impedir fisicamente a saída das insígnias da Capela, enquanto se 

preparavam os estatutos. A criada do pároco, Maria de Manuel Homem, filha de 

Manuel Homem Machado, tirou o molde da chave com dois bocados moles de sabão e 

o irmão Francisco, que era ferreiro, fez a chave. Elaborar os estatutos exigia a 

participação de um advogado e este residia do outro lado da ilha, na Vila de S. Roque. 

Havia-se chegado à véspera do dia considerado fatídico. Foi Manuel Silveira de Ávila 

Martins, o Manuel do Saca, como era conhecido, que se dispôs a atravessar o mato 

para trazer o texto dos estatutos. Aconteceu não haver levado todos os elementos 

necessários, o número de assinaturas elegível, segundo supomos, tendo de regressar 

                                                 
1
 Algumas Irmandades da Ilha têm estatutos a remontar ao século XVIII, como é o caso da Candelária. 
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ao Norte, percorrendo quatro vezes no mesmo dia os cerca de 20 quilómetros que 

separam, por veredas de penosas subidas, as povoações de S. João e de S. Roque. 

Segundo se conta, ter-se-ia desviado nos últimos quilómetros do Caminho da Serra e 

deixado as marcas da sua correria nas terras de semeadura, mais fáceis de transpor. 

Apesar do enorme cansaço, teria ainda forças para abrir, com a cópia da chave, as 

portas da Capela do Espírito Santo, antes da saída da missa e, apoiado pela freguesia, 

proferir um discurso consequente em defesa de uma Irmandade do Povo. A cartada 

estava ganha, mas Manuel do Saca terá pago caro tanto esforço. Ficou febril e veio a 

falecer no mês de Outubro desse mesmo ano, aos 27 anos de idade. 

Os estatutos da Irmandade da coroa do Divino Espírito Santo, foram dados e selados 

depois, pelo Governador do Distrito da Horta, A. J. Vieira Santa Rita, em 18 de Julho de 

1876. 

Os estatutos da Irmandade do Espírito Santo de S. João, não serão muito diferentes 

dos seus congéneres da ilha, do mesmo período, comportando 31 artigos em 5 títulos: 

Depois de, no art.º 1º, se definir o nome da Associação como Irmandade da Coroa do 

Divino Espírito Santo, no art.º 2º lê-se que a mesma tem por fim promover e tornar 

mais esplêndido o culto do Divino Espírito Santo, distribuir esmolas pelos pobres em 

dias determinados, conforme as suas forças económicas e subsidiar a sua Igreja 

Paroquial conforme as necessidades desta e as forças económicas da dita Irmandade o 

permitirem. 

O art.º 3º explicita que o número de irmãos é ilimitado e que podem ser irmãos todos 

os indivíduos do sexo masculino, maiores ou emancipados, mulheres casadas com 

autorização dos seus maridos, viúvas e filhos menores com autorização dos seus pais 

ou tutores, e que todos professem a Religião Católica, sendo considerados no art.º 4º 

como irmãos fundadores os signatários do documento. 

O art.º 5º refere que todo o Irmão inscrito na Irmandade e domiciliado na freguesia de 

S. João, tem o direito de levar para sua casa a coroa do Divino Espírito Santo em uma 

das oito semanas que decorrem desde Domingo de Páscoa até ao Domingo da 

Trindade naquela que a sorte designar. Para efeito deste artigo, explicita-se em 

parágrafo único, no Domingo de Pentecostes do ano antecedente se lançarão numa 

urna tantas esferas quantas os irmãos pretendentes, e daí extrairá uma aquele que 

tiver devoção de conduzir a coroa para sua casa; e o número da esfera até ao número 

sete designará a semana que lhe pertencer a coroa no ano seguinte; não podendo cada 

um conservar a coroa em sua casa para além da semana que a sorte designar, excepto 

que a maioria da Irmandade outra cousa decidir. 

Depois de se referir no art.º 6º que só os indivíduos do sexo masculino maiores ou 

emancipados residentes na freguesia, não devedores à Irmandade, tinham direito a 

voto, aponta no art.º 7º as obrigações dos Irmãos. Estes são obrigados em primeiro 

lugar a dar cinco dúzias de pães no dia do Império, ficando ao arbítrio do cabeça do 
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pelouro chamar os Irmãos que forem convenientes para fazerem a despesa do jantar, 

mas de acordo com a mais Irmandade; em segundo lugar devem aceitar os cargos para 

que forem eleitos e as comissões de serviço da Irmandade para que forem nomeados 

pela mesa; em terceiro lugar são finalmente obrigados a depositar na casa do Espírito 

Santo a coroa no fim da semana em que a tiverem em casa. 

Depois de serem explicitados nos artigos seguintes os trâmites eleitorais e as funções 

dos membros da Mesa eleita, no título 4.º, art.º 21º, indica-se que são desde aquele 

momento propriedade da Irmandade a coroa do Divino Espírito Santo, as duas casas 

que servem e tem servido desde tempos imemoriais2, as alfaias, e em geral tudo 

quanto ao tempo destes estatutos a devoção dos fiéis tiver ofertado àquela Divindade; 

e finalmente as oblatas que qualquer dos Irmãos ou outros devotos façam ao Divino 

Espírito Santo. 

No art.º 30º a Irmandade obriga-se a subsidiar o ensino primário da freguesia, quando 

careça desse auxílio, com os meios que couberem nas suas forças. 

Os signatários do documento foram principalmente homens casados ou viúvos, com 

uma média de idades de 49 anos, mais de metade ultrapassando os 50. Das 96 

assinaturas, apenas 21 não foram de cruz, encontrando-se entre os 22% que 

escreveram o próprio nome, traços inábeis, a par de letras elegantes. 

Interessante verificar a representatividade dos dois lugares da freguesia, a Companhia 

de Cima e a Companhia de Baixo. Contando a Companhia de Cima 35% da população 

da freguesia e localizando-se a Casa do Espírito Santo na Companhia de Baixo, 40% dos 

signatários pertenciam ao lugar mais pequeno. 

No seu interessantíssimo trabalho sobre A Casa do Espírito Santo (2011), Maria de 

Jesus Maciel documenta, para a primeira década do século XX, dois Impérios na 

freguesia de S. João, o do Domingo, dos Irmãos da Companhia de Baixo, e o da Terça, 

dos Irmãos da Companhia de Cima. Apesar dos tempos difíceis, em 1911, estes 

lograram inaugurar a sua Capela do Espírito Santo, sob o lema União e Caridade, 

passando a fazer a Festa no seu espaço (Amorim e Correia, 1999: 331-354). 

Muitas outras Capelas, em outros tantos lugares ao longo da ilha, se referem às três 

primeiras décadas do século XX, os sinais mais visíveis do empenho na afirmação de 

identidade de pequenas comunidades não coincidentes com a freguesia. Mesmo nos 

finais do século, as gentes do lugar dos Fetais e Manhenha, da freguesia da Piedade, 

levantaram um Império na Capela do seu lugar, escolhendo o domingo seguinte ao da 

Trindade para não perturbarem as festas já instituídas. Procedimento idêntico, o das 

gentes do lugar da Terra do Pão, pertencente à freguesia de S. Caetano, ao escolher 

um domingo de Verão para a distribuição de rosquilhas. 

                                                 
2
 Referência à Capela e à copeira ou cozinha 
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Os versos de Conceição Maciel, reproduzidos por Maria de Jesus Maciel (1991: 65), 

relativos à Capela do Espírito Santo da Companhia de Cima da freguesia de S. João, 

exprimem bem esse sentir de raiz e de pertença. 

Capela da minha aldeia 

Tão singela tão bonita 

Nunca ninguém acredita 

Que por mais que eu viaja e veja 

Nunca encontro outra igreja 

Nem maior nem mais bonita 

É que naquela capela 

Tão bonita tão singela 

Cabe tudo 

E só nela encontro o meu coração 

    Conceição Maciel 

Mudaram os tempos, as mulheres conquistaram o seu espaço também nas 

Irmandades do Espírito Santo, o costume das domingas caiu em desuso em S. João, 

mas os Impérios do Domingo na Companhia de Baixo e da Terça-Feira na Companhia 

de Cima, à semelhança do que se passa em toda a ilha, levantavam-se cada vez com 

mais força. Em lugares como a Silveira ou Terras, da freguesia das Lajes, pratica-se 

ainda o hábito das domingas, não sendo raro, mesmo em outras épocas do ano, levar 

a coroa para pagamento de promessas. Nessa altura, o mordomo convida familiares e 

amigos dizendo: “vou levar o Espírito Santo; venho pedir para me acompanharem”, em 

expressão de solidariedade e partilha. 

A necessidade das Irmandades cooptarem os irmãos mais favorecidos para as despesas 

do jantar da Festa quase não se verifica hoje, por réditos próprios da própria 

Irmandade ou porque residentes e emigrantes, em pagamento de promessas ou 

apenas para louvar o Espírito Santo se candidatam a assumir todos os encargos da 

Festa, o jantar, as esmolas para as pobres, as despesas com a missa da coroação, os 

foguetes, entre outras. 

O Jornal Ilha Maior, na sua edição de 18 de Maio deste ano, nas 17 freguesias da ilha, 

identifica 44 Impérios do Espírito Santo que se levantam ao longo dos 5 dias festivos. 

Embora com um padrão comum, cada um desses Impérios apresenta especificidades. 

O padrão unificador da ilha é a ordenada distribuição de pão a cada pessoa que acorra 

aos Impérios e o jantar de sopas e carne. O tipo de pão, a quantidade do mesmo, o 

facto de haver ou não haver vinho a acompanhar a distribuição do pão, é que diferem. 

Quem percorre a ilha pelo Norte, desde as Bandeiras, pertencente ao concelho da 

Madalena, e atravessa o concelho de S. Roque, entrando no das Lajes pela Ribeirinha, 

Piedade e Calheta, pode esperar receber um bolo de véspera nos dias festivos. No lado 

sul da ilha, desde as Ribeiras à Madalena distribuem-se rosquilhas, excetuando-se os 
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Impérios da Silveira onde se distribui pão. A distribuição de vinho é corrente na Ponta 

da Ilha, a leste. 

Mesmo em épocas de grande carência nunca se deixou de levantar os Impérios, a 

Festa mais desejada de todo o ano. Na própria tarde do dia de Páscoa ou em dias 

posteriores os irmãos responsáveis passavam de porta em porta a perguntar se 

naquela casa se dava pão naquele ano. Dar pão era a assinatura de irmão, que se 

poderia alterar com a premência de dificuldades na família. Assumido o encargo, para 

fazer as rosquilhas ou os bolos de véspera, numa economia de auto consumo, com 

ausência de frigoríficos, os ovos das poucas galinhas do curral eram logo subtraídos ao 

apetite da mesa e eram guardados na loja, entre o milho, para poderem conservar-se 

ao longo das sete semanas seguintes. Era preciso depois comprar a farinha e o açúcar 

com dinheiro amealhado ao longo de todo o ano à custa de um trabalho duro para 

fora ou da venda de algum excedente de vinho ou de milho, ou ainda com o auxílio de 

familiares emigrados. 

Nas vésperas da Festa acendiam-se os fornos, fornos grandes, preparados para secar 

milho e cozer o bolo tradicional. A mulher mais experimentada dirigia as operações, 

mas geralmente eram os homens quem amassava os grandes alguidares de massa, 

misturando a farinha com os ovos e a água, o açúcar, alguma manteiga, um pouco de 

raspa de limão e noz-moscada, conforme o uso do lugar, e fermento. Para três dúzias 

de rosquilhas, uma receita corrente, nos dias de hoje, envolve 20 quilos de farinha de 

trigo, 10 dúzias de ovos, 2 quilos de manteiga, 2 quilos de açúcar, raspa de limão e de 

noz-moscada, podendo variar a receita na quantidade de ovos, no açúcar e nos 

condimentos. 

Depois de lêveda, talhar a massa para fazer as rosquilhas, sensivelmente do mesmo 

peso, exige prática e é trabalho de mulher. Estendidos na mesa sobre farinha de milho, 

para evitar aderências, as rosquilhas eram cobertas com um lençol, reforçado ou não 

por um cobertor, esperando o tempo adequado para que o fermento continuasse a 

atuar. Uma vez considerados, a massa e o forno, no ponto, os anéis de massa eram 

colocados na pá, um a um, sobre farinha de milho ou folhas de roca (hoje papel 

vegetal) e sobre eles faziam-se cortes de tesoura, para a rosquilha abrir no forno como 

uma coroa. Temperar o forno para que a massa crescesse, ficasse bem cozida e 

dourada, exigia uma atenção permanente. Como se processam várias chamadas, o 

forno podia pedir mais lenha, entre cozeduras, para manter a temperatura adequada. 

Retiradas do forno, com um pouco de manteiga, era feita a cara às rosquilhas ainda 

quentes, ficando mais brilhantes e vistosas. 

A receita dos bolos de véspera, no lado Norte da Ilha, inclui os ingredientes básicos, 

farinha de trigo, ovos, açúcar, manteiga, água, sal e fermento, aos quais se junta leite. 

As quantidades dos produtos diferem das quantidades usadas para as rosquilhas, 

assim como a preparação da massa. Na casa de uma amiga da freguesia da Piedade, 

usam-se, para 50 bolos, 25 quilos de farinha, 6 dúzias de ovos, 4 quilos de açúcar, quilo 
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e meio de manteiga, 3 a 4 litros de leite, água e sal e 16 colheres de levedura, mas 

trata-se de uma receita rica, só possível nos dias de hoje. Os ingredientes são 

misturados e amassados, mas a massa fica dura, sem aderências, a repousar cerca de 

hora e meia. Depois talham-se os bocados de massa, os pelos, que se colocam 

espaçados sobre uma mesa onde são sovados até ficarem brilhantes. Geralmente são 

várias as mulheres que emprestam o seu esforço a sovar os pelos, passando a primeira 

de pelo em pelo e deixando para as seguintes a continuação da sovagem. Quando a 

primeira mulher retorna ao primeiro pelo, dá-lhe o toque final, para depois ser 

espalmado com um rolo e arredondado, preparando-se para receber os chavões. Os 

chavões são carimbos com a coroa do Espírito Santo, motivos florais, com ou sem 

palavras alusivas, feitos em madeira dura, quase sempre de cedro que, além do seu 

simbolismo decorativo, obstam à ocagem. Para carimbar a massa usam-se chavões de 

diâmetros diferentes, normalmente o maior ao cento e os pequenos perto das bordas. 

O repenique nas bordas, feito, a intervalos, com instrumento próprio ou mesmo com 

uma pinça comum, não é uma prática generalizada. Com um palito grosso fazem-se 

também furos no bolo para evitar que a côdea levante. Sendo os bolos pouco espessos 

cozem entre 8 e 10 minutos, pelo que se exige grande cuidado com a temperatura do 

forno. Entre as diferentes chamadas de bolos para o forno, pode ser também 

necessário aquecê-lo com alguns gravetos, para o não deixar descair, mantendo a 

temperatura adequada. Depois de cozidos, os bolos esperam fora do forno cerca de 

uma quarto de hora para se fazer a cara. 

Enquanto as mulheres se afadigavam a cozer os açafates de pão para o Império, o pão 

d´água para as sopas e a massa sovada para a mesa do jantar da Irmandade, os 

homens preocupavam-se com a carne do jantar e da esmola aos pobres, matando o 

boi ou a vaca escolhida, cortando a carne, adquirindo o vinho. 

Entretanto, no domingo anterior ao Pentecostes, processa-se a mudança da coroa, da 

Casa do Espírito Santo para a casa do mordomo. Organiza-se um cortejo com tambor 

ou tambores à frente, com ou sem cânticos de foliões, aos quais se segue o Irmão 

portador do estandarte vermelho com a coroa do Divino Espírito Santo no cento, 

bordada ou pintada, e com uma pomba esculpida em madeira na extremidade do pau. 

Mais atrás, a coroa é transportada pelo mordomo ou filho, entre varas (hoje as 

mulheres tem paridade no porte das insígnias). As pessoas escolhidas para as varas são 

geralmente familiares do mordomo, vizinhos ou amigos, gratos pela deferência. 

Homens, mulheres e crianças fazem alas à volta desses símbolos, e, se é o caso, a 

Filarmónica da freguesia encerra o cortejo. 

Para receber a coroa, na sala da casa do mordomo, havia-se preparado um altar, em 

degraus, em que, em regra, o vermelho de uma colcha de seda contrasta com o branco 

das rendas que se lhe sobrepõem, com as flores, rosas, cravos, açucenas, e com as 

velas que se acendem. O estandarte é colocado à janela para dar sinal da presença das 

insígnias. A partir desse dia e até ao dia da festa sucedem-se as novenas com o terço 
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cantado, as preces pelos familiares do mordomo, vivos e falecidos, pelas suas 

intenções, e depois por todos os irmãos e por todos os presentes, não deixando de se 

fazer apelos particulares à proteção do Divino sobre membros da comunidade que se 

encontrem em risco. Seguem-se cânticos de adoração e de súplica ao Divino Espírito 

Santo que se foram transmitindo de geração em geração, como estes versos que 

parecem remontar à instabilidade vulcânica. 

Ó Senhor Espírito Santo 

Nós rogamos com clamores 

Mandai oprimir a terra 

Que não faça mais tremores 

 

Vós sois Pai de Misericórdia 

Livrai-nos de todo o mal 

Não castigai com tremores 

Os reinos de Portugal 

No último dia da novena, em muitos casos, a dona da casa do mordomo presenteia 

com um biscoito cada um dos presentes no terço, brinde particularmente apreciado 

pelas crianças que antes acorriam em grande número. Hoje, em tempo de fartura, 

após a mudança da coroa e no fim de cada novena, em algumas Irmandades, os 

mordomos convidam os presentes para uma ceia, que se apresenta recheada de 

acepipes, com salgados e doces variados, com vinho, cerveja, refrigerantes e licores. 

Ainda na véspera da Festa, feitas as rosquilhas, em açafate de vimes, coberto a maior 

parte das vezes com uma toalha branca rendada, as mesmas eram arrumadas 

artisticamente, formando as exteriores círculos em três andares acima do nível do 

açafate. Os andares prendiam-se entre si e as rosquilhas exteriores eram atadas com 

uma fita branca de nastro (preta se a casa estivesse de luto), enfeitando-se depois com 

flores naturais, geralmente cravos, espetados no pão. Nem todos os Impérios solicitam 

o mesmo número de rosquilhas, dependendo da previsão de acesso de público. No 

caso de S. João, na Companhia de Baixo, como a festa é no domingo, dia em que se 

levantam a maioria dos Impérios, a conta do açafate são 36 rosquilhas, enquanto na 

Companhia de Cima, na terça-feira, se contam 42 rosquilhas. A filha mais velha da casa 

ou a jovem casada preparar-se-iam depois para levar à cabeça o açafate na procissão 

de recolha. Hoje a recolha do pão é feita em carrinhas, mas o cortejo de recolha, o 

mais vistoso da Festa, continua a verificar-se, encontrando simbolicamente alguns 

açafates com o número de rosquilhas compatível com o transporte à cabeça de 

mulheres que na sua vida quotidiana não precisaram nunca de carregar feixes de lenha 

ou potes de água. Considere-se, no entanto, que o peso de cada rosquilha foi 

aumentando com a capacidade de aquisição de ingredientes por parte dos irmãos. Um 
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interessante hábito que se vai introduzindo é o transporte à cabeça, por crianças em 

idade escolar, em pequenos açafates, de duas ou três rosquilhas. 

Bem cedo, no dia da Festa, a grande azáfama era das mulheres, na preparação do 

jantar. O jantar da Festa, antes só para os Irmãos, estende-se hoje, em grande parte 

dos casos, a todas as famílias das freguesias, pertencentes ou não à Irmandade, 

podendo mesmo abrir-se a todos os passantes, como é o caso dos Impérios da Silveira, 

com convite público feito pelo pároco, em nome dos mordomos, na missa da 

coroação. Neste ano, numa ilha que não chega a ter 15.000 habitantes, segundo o 

referido Jornal Ilha Maior, os mordomos dos 44 Impérios estão a contar com mais de 

16.000 pessoas, embora frequentemente se vá comer sopas em diferentes lugares e 

em diferentes dias. 

No tempo adequado para respeitar a hora de início da missa da coroação, organiza-se 

o cortejo que leva as insígnias de casa do mordomo até à Igreja paroquial. É um cortejo 

em moldes semelhantes ao cortejo da mudança no domingo anterior, mas com maior 

brilho pelos trajos novos dos participantes ou mesmo pela inclusão do hábito das 

rainhas e suas aias, hábito trazido na primeira metade do século passado dos Estados 

Unidos para a freguesia das Ribeiras. A filha do mordomo ou familiar mais próxima 

(hoje muitas vezes a mulher do mesmo), com belo vestido comprido e rico manto 

bordado transporta a coroa, tendo nas varas outras jovens, também com vestidos 

compridos, necessariamente mais singelos do que o da rainha. Cortejos com várias 

coroas podem incluir várias rainhas ou o mordomo com outros homens nas varas.  

A missa termina com a coroação do mordomo e dos seus familiares próximos quando 

há várias coroas, entoando-se no final o hino do Espírito Santo, sempre provocando 

particular motivação: 

Alva pomba que meiga apareceste 

Ao Messias no Rio Jordão 

Estendei vossas asas celestes 

Sobre os povos do orbe cristão 

(…) 

As insígnias são depois colocadas na Capela e, a espaço, segue-se o jantar. O 

alargamento, em muitos casos, a mais de meio milhar de convivas, foi exigindo a 

adequação dos espaços e dos recursos. Foram-se construindo, à volta da ilha, grandes 

salões com cozinhas apetrechadas com batedeiras elétricas e fornos para cozer 

grandes quantidades de pão, com vários fogareiros e grandes tachos para cozer a 

carne, com quantidade suficiente de terrinas, travessas, pratos, copos e talheres. 

Foram-se fazendo mesas longas com pernas articuladas, para melhor acomodação 

quando não necessárias, e cadeiras em quantidade adequada à lotação da casa. 
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Ser cozinheira do jantar da Festa é um posto que, em regra, só se perde quando as 

forças faltam. Cada Império tem rotinas próprias na preparação do caldo para as 

sopas. À carne de boi pode juntar-se nos grandes tachos de alumínio (antes caldeirões 

de ferro) algum toucinho, folhas de couve, sal e alguns condimentos, para dar maior 

sabor. Cozida a carne, o caldo coado é vertido sobre terrinas (antes alguidares de 

barro) com pão de água cortado às fatias, ou em nacos, sobre os quais se colocam 

folhas frescas de hortelã. De lugar para lugar, as diferenças nas sopas notam-se, além 

do sabor, na quantidade de caldo que perdura na terrina. Em certas Irmandades 

apreciam-se as sopas secas, em outras as sopas mais molhadas. Essas sopas são o 

acompanhamento da abundante carne cozida que se serve em travessas. 

Enriquecimentos na ementa vão sendo introduzidos, podendo pôr-se logo nas mesas, 

a espaços, pão de massa sovada, nacos de queijo, vinho, águas e refrigerantes, que vão 

servindo de aperitivo para os que se sentam primeiro, no longo processo de acomodar 

várias centenas de pessoas. 

Quando todos estão sentados, o mordomo ou familiar dá graças ao Espírito Santo pelo 

repasto, seguindo-se de imediato o serviço. As sopas acompanham a carne, havendo 

casos em que se introduzem travessas de legumes. A carne assada, acompanhada com 

massa sovada, é também um luxo do nosso tempo. Mais tradicional é a sobremesa de 

arroz doce, comum a qualquer função de coroa. 

Até aos anos quarenta do século XX, e em certos casos mesmo posteriormente, os 

foliões, com faixas vermelhas à cintura, dançavam e cantavam enquanto traziam o 

vinho, as sopas e as travessas de carne da copeira ou cozinha para a Capela, onde se 

sentavam os irmãos para o jantar. Nos Impérios da Silveira ainda hoje se canta em 

momentos determinados do jantar. Dada a abstinência de carne a que as magras 

economias domésticas obrigavam, o dia do Espírito Santo também era especial para 

permitir aos homens comer carne na medida do seu apetite. Embora as mulheres e as 

crianças não fossem admitidas à mesa, não deixavam de ter também um jantar 

melhorado, embora fosse apenas com o biscoito recebido na véspera, na novena na 

casa do mordomo. 

A melhoria de condições de vida levou à extinção do hábito de distribuir, antes do 

almoço, sopas e pão aos mais pobres. O hábito do mordomo jantar ladeado de 12 

pobres também entrou em desuso. 

Depois do jantar segue-se o cortejo de recolha das rosquilhas, o mais vistoso, pelos 

fatos usados pelos portadores das insígnias e quadros de varas e, principalmente, pelo 

efeito estético das alas de açafates. A Filarmónica da freguesia ou, nos casos raros em 

que não existe, a Filarmónica de uma freguesia amiga, encerra o cortejo, alternando 

com os bombos que o precedem. 

Chegando o cortejo ao adro da Capela, as insígnias são depositadas na mesma e 

dispostos os açafates no próprio adro, se faz bom tempo, ou dentro da Capela 
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(atualmente no salão) se chove. Segue-se o arraial, animado com a Filarmónica. Na 

hora determinada pelo Presidente da Irmandade, depois de ser benzido o pão pelo 

pároco, é aberto o Império, laçando-se um foguete como sinal. Haviam sido retirados 

de cada açafate o número de pães considerados necessários para o momento, 

passando para dois carros de bois engalanados com flores, com colchas no fundo (hoje 

carrinhas de distribuição), que se dirigem para os marcos, extremos do Império em 

direções opostas na estrada principal, onde as pessoas que não vão ao arraial e 

pessoas que se deslocam de outras freguesias, aguardam a distribuição. Depois de 

todos terem recebido pão nos marcos, os carros retornam para o centro do Império, 

distribuindo-se aos passantes (hoje é muito frequente a passagem de carros que 

percorrem a ilha, recolhendo pão). Quando a distribuição chega ao arraial, com a 

movimentação das pessoas, um cordão de varas separa os que já receberam a sua 

relíquia e aqueles que aguardam pela mesma, na medida em que apenas um pão por 

pessoa se deve receber. 

Se o Império se encontra muito animado vai sendo sucessivamente retirado pão dos 

açafates, sempre a mesma quantidade de cada um, mas o Presidente da Irmandade 

está particularmente atento para que o Império não rebente, ficando alguém sem 

receber pão, o que redundaria em desprestígio para a Irmandade. Assim, quando já há 

pouco pão nos açafates e as pessoas de momento já receberam pão, o Império fecha, 

dando-se o sinal com um foguete. 

Nem todos os irmãos contribuem em espécie, dando pão. Há muitos irmãos que dão o 

dinheiro estipulado pela Irmandade para substituir o açafate. Esse valor é quase 

sempre inferior ao valor real da conta das rosquilhas (um açafate de 30 rosquilhas, 

cozido na padaria, chega a custar 140 euros), considerando-se que, a maior partes das 

vezes, restam rosquilhas no açafate. Quando se introduziu o hábito, os irmãos de 

dinheiro recebiam soldadas mortas, ou seja, o mesmo número de pães que haviam 

ficado nos açafates. O costume foi já abandonado. 

Especificidades da Festa encontram-se ao longo da ilha, como é o caso da Ponta, onde 

ainda se mantém a tradição de trazer em carros de bois engalanados, a guinchar, os 

bolos de véspera e o vinho que são distribuídos no Império. 

Nota final 

As Festas em honra do Divino Espírito Santo, com pelo menos alguns dos seus 

momentos simbólicos, como as coroações, o jantar de sopas ou a distribuição de pão, 

carne ou vinho, decorrem em qualquer comunidade com peso significativo de 

emigrantes açorianos, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, noutros muitos 

países. Tais práticas de Irmandade e partilha, de uma civilização de Amor, como lhe 

chamaria Costa Garcia, merecem VISIBILIDADE. Inspirados no anterior esforço de 

Antonieta Costa, lançamos o desafio para que deste Congresso, de união de raízes 
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açorianas, saia um movimento no sentido de uma candidatura das Irmandades do 

Espírito Santo a Património Imaterial da Humanidade. 
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