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A Casa do Espírito Santo é uma viagem de encontro ao passado e ao presente 

açoriano, aos costumes e às tradições das ilhas, às vivências, celebrações e festividades 

em honra do Espírito Santo. O estudo parte da Casa do Espírito Santo do Império da 

Companhia de Cima na freguesia de São João do Pico – que acaba de comemorar cem 

anos – e parte em busca das raízes de um culto que veio para as ilhas com os primeiros 

povoadores, que se foi multiplicando em todo o arquipélago até se tornar a força 

maior dos Açores. A autora recupera as suas memórias e vivências, e as memórias e 

testemunhos dos seus conterrâneos, analisando o significado e o simbolismo destas 

festas, as suas raízes históricas e culturais, a sua identidade e a sua diversidade nas 

várias ilhas, os impérios como forma de culto, os costumes insulares de uma perene e 

jamais inseparável açorianidade. Caracteriza a festa do Império da Companhia de 

Cima, repleta de sentimentos intensos,  de vivências solidárias, de recordações, de fé e 

de promessas, de uma dedicação e empenhamento inesgotáveis. Integra-a na 

globalidade das festas dedicadas ao Espírito Santo nas diversas outras casas em toda a 

ilha do Pico, nos Açores, nos países da diáspora, em todos os lugares onde se 

encontram açorianos. Uma Casa do Espírito Santo tão grande como o Mundo feita de 

devoção profunda, de espírito de doação, de partilha e de dádiva que o tempo não 

apagou nem, de certo, jamais apagará! 
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A Casa do Espírito Santo 

“Chegou enfim o grande dia vivamente esperado todo o ano! E como está lindo!”1 Ao 

amanhecer, a luz da natureza, ou aquela que de repente sentimos viver dentro de nós, 

é outra. A Casa do Espírito Santo está em festa. Contagiados pela alegria, os nossos 

sentidos bebem-na encantados. O som do estalejar dos foguetes subindo no ar, 

anunciam a solenidade. Dentro em breve o cortejo vai passar frente às nossas casas.  

As mãos rudes do mordomo2 levam O Senhor Espírito Santo. Segue num quadro 

formado por quatro varas da irmandade, seguras por quatro irmãos. Jovens e meninas 

vestidas de branco ou rosa seguram as varas do quadro com o estandarte, a bandeira 

do império. Os mais pequeninos, com cestos cheios de pétalas de rosas, vão 

atapetando o chão por onde Ele passa. Incorporam-se na procissão os irmãos desse 

dia3, de fita vermelha ao peito, onde se vê o distintivo da Casa do Espírito 

Santo:“Império de União e Caridade”. Os seus rostos reflectem a importância do 

acontecimento. Vozes harmoniosas cantam o Magnificat. Da solenidade do momento, 

segue-se outro de cariz hilariante: os foliões. Representando um dos escapes mais 

expressivos da festa, abrilhantam o cortejo, dançando ao toque do tambor, ora com o 

júbilo dos reis, ora como bobos do palácio, alegrando os que em casa, acorrem aos 

balcões e às janelas. A alegria espelha-se no rosto de todos, aos que vão no cortejo, 

dos que vêem – e que não podem ir, de olhos marejados de lágrimas, pela lembrança 

dos tempos idos – dos músicos vestidos de branco que compõe a filarmónica, e o 

cortejo segue festivamente até chegar à igreja. O celebrante, que vai presidir ao ritual, 

aguarda-os à porta aberta de par em par. 

Na missa da coroação, as vozes cantam com mais alegria, e até o registo do órgão 

parece associar-se a algo diferente que está a acontecer. E está. A leitura do tempo 

festivo, recorda-o: 

“Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no 

mesmo lugar”… 

As palavras são-nos dirigidas, a nós, que estamos novamente reunidos no mesmo 

lugar, para festejar o singular acontecimento da descida do Espírito Santo sobre os 

Apóstolos. Temos também, como eles outrora, o privilégio de ser protagonistas. O que 

aconteceu então, está a acontecer agora. O “fogo vivo e ardente amor”, evocado no 

“Veni Creator Spiritus” vem sobre nós. 

                                                 
1
 Bernardo Maciel, “Festas”, A Ordem, Bandeiras, Pico. 

2
  Mordomo (do latim - maior e domus - casa), o irmão a quem saíu o sorteio ou tem promessa de levar 

o Espírito Santo para casa e fazer a festa.  
3
  Da Irmandade de Terça-feira que tem como objectivo, como qualquer outra do género, de fomentar o 

culto do Espírito Santo. Para se ser irmão é necessário dar um açafate de pão com a quantidade 
estipulada. Variava entre quatro a cinco dúzias, para garantir que o império tivesse pão para dar a 
todos. Quando a sorte de levar o Senhor Espírito Santo saía a um irmão que não tinha possibilidade de 
fazer a festa sozinho, toda a irmandade se juntava para a fazer, o que aconteceu quase sempre até às 
últimas décadas. 
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E aquele irmão, homem simples que labuta no campo e no mato, de sol a sol, hoje é 

mordomo da festa, hoje é coroado, como um rei, como um imperador. Ao som de 

cânticos de júbilo, na sua igreja que se engalanara de acordo com a liturgia do tempo 

festivo, vestindo altares, arcos, portas e janelas da cor do fogo. Ali estão todos numa 

atmosfera de espiritualidade, na alegria de todos e de cada um, que a vivem em 

uníssono com o mordomo, como sendo sua. 

Depois da cerimónia, o séquito organiza-se de novo, percorrendo o itinerário de 

regresso, agora dirigido à Casa do Espírito Santo onde são colocadas as insígnias. 

Formando um pequeno cortejo, é com uma alegria anímica muito própria que entram 

de novo, em cena, os foliões, um grupo de irmãos que, dançando ao som do tambor, 

“acartam” o pão, a carne, o vinho e as terrinas de sopas, da velha copeira – a pequena 

e afastada cozinha onde foram confeccionadas – para a Casa Espírito Santo onde vai 

seguir-se a lauta refeição da irmandade4. 

Pela tarde organiza-se um novo cortejo pela estrada principal, agora para “o ajuntar do 

pão”, que, disposto em rodadas nos açafates floridos, aguarda nos balcões das casas. 

Alguns irmãos, levando o estandarte e o tambor, vão buscá-los aos lugares mais 

afastados, ao caminho velho e às canadas, integrando-os depois na procissão. 

Formando duas alas, e seguidos uns dos outros os açafates desfilam ao som da 

filarmónica. Cada um, ao sair de casa, é assinalado por um foguete, e cada mulher 

mostra o empenho que tem em levá-lo. Ao ritmo do tambor, dois irmãos, tornados 

novamente foliões, exibem agora, em dança mímica, a sua rosquilha, apresentando-a a 

todos com contentamento sem igual, até chegar à Casa do Espírito Santo. Aí, no adro 

envolvente e à ilharga uns dos outros, são colocados os açafates. 

Do outro lado da estrada, num coreto sobranceiro – feito de tabuado de pinho, 

improvisado no alto aposento de um vizinho, que apesar de ter milho já crescido o 

disponibiliza para a festa – a filarmónica, estreia o seu repertório de verão, 

abrilhantando o arraial que decorre na estrada em frente. Na ausência de carros, 

aquele local é uma espécie de passeio público, de encontros, de promessas, de sonhos. 

Ao fim da tarde, num momento de silêncio compenetrado, o pão é abençoado. 

Chegam os carros de bois, de sebes enfeitadas pelas cores garridas dos cobertores de 

lã ou de colchas vermelhas e brancas, aqui e ali pontuadas de rosas e hortênsias. 

Vieram para levar o pão de uma ponta à outra da freguesia, para ser distribuído aos do 

lugar e aos que vieram à festa. Para facilitar a dádiva, dois ou mais irmãos seguram as 

varas do Senhor Espírito, umas com rosquilhas, outras que vão dividindo o espaço, 

para que todos recebam pão e haja uma partilha justa. Não há memória de ter faltado. 

E quando o império fecha, lançam para o ar uma chuva de foguetes que estalejam em 

ziguezagues cheios de contentamento. Os que estão no adro envolvente e sobranceiro 

                                                 
4
Cada irmão representa uma família. A representação foi masculina, até à segunda metade da década de 

70. 
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à paisagem, saboreiam, naquele fim de tarde, a bonita vista que se pode ver da Ponta 

do Mistério à Ponta do Castelete com o horizonte longínquo a perder de vista. 

Enquanto que, agradecendo o bom sucesso do império, junto à Sua casa os irmãos 

mais entusiastas gritam: Viv’ó Senhor Espírito Santo! 

De todas as festas que decorrem ao longo do ano, é a festa que expressa uma alegria 

maior, até ao terminar. Tão grande é a alegria que desejaríamos que nunca acabasse. 

A alegria visível nos rostos dos que ainda preferem ficar, usufruindo aquele fim de 

tarde festivo, e dos que, contentes, regressam a casa, e que até no dia seguinte se vê 

espelhada nas pétalas de flores que orlam o chão do caminho. 

--------------------------------- 

Se tudo tornava belo aquele dia de festa, se doce era a alegria e a luz que nos 

habitavam, teria que ir à sua origem, percorrer o caminho da História para saber como 

tudo tinha acontecido. 

Donde vinha essa luz especial que ainda hoje vejo, através das minhas primeiras 

memórias, iluminar os rostos das gentes antigas naquele dia de festa? Viria da fundura 

de um tempo ainda mais antigo? Existiria num espaço maior que a nossa pequena 

ilha? Seriam todas assim? Para saber, teria que deixar o meu chão de afectos e partir à 

procura. Teria que viajar para ver de onde vinha a luz que a tornava tão diferente, teria 

de ir à procura das raízes de um culto, para saber onde e como tudo tinha começado. 

Assim, fui ao tempo antigo do Génesis, o tempo da criação, em busca do espírito que 

pairava sobre as águas. Fui ao Jordão, ouvir a Voz vinda do céu a abençoar o Seu Filho 

muito amado. Fui ao Cenáculo sentir o fogo vivo descer sobre os Apóstolos, trazendo o 

dom de falar todas as línguas a todas as gentes. Fui ainda à terra dos primeiros cristãos 

colher aquela força única que os levaria a escolher uma vida nova de amor e de 

partilha. 

Dispus-me a percorrer tempos e lugares. Em plena Idade Média, vi o Espírito Santo 

inspirar reis e imperadores para criar o culto em Sua honra. Vi-os partilhar, com os 

mais pobres, o pão e, simbolicamente o poder, criando associações de beneficência 

em louvor do Espírito Santo, como banco de caridade para socorrer os pobres nos anos 

de penúria: na Alemanha, Otão, o Grande; em Portugal, timidamente os nossos 

primeiros reis e depois, num desabrochar único e em crescendo, a Rainha Santa Isabel 

que estendeu a sua mão generosa a todo o reino, no milagre da partilha, 

transformando-o num verdadeiro culto de dimensão nobre e popular. 

Vi um barco carregado com essa herança em direcção a ilhas ainda desconhecidas. No 

alto mar, na pequena casa sobre as ondas, o Espírito Santo velava por esses homens 

que iriam fazer na solidão das ilhas a sua própria Casa. Que a devoção ao Espírito 

Santo ficaria como sinal forte na sua união. Que sobreviveria à dispersão geográfica na 

vastidão do Atlântico. Que os açorianos iriam impulsionar e manter por mais de 

quinhentos anos, com alto grau de esplendor, como memória primeira de um Portugal 
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antigo. Que iriam guardá-lo e mantê-lo apesar do afastamento e da solidão, e de toda 

a espécie dificuldades: sujeição a todos os poderes, vulnerabilidade às doenças, fomes, 

pestes e ataques de piratas, instabilidade meteorológica e, como se não lhe bastasse, 

uma terra treme e vulcões vomitam fogo. Abandonados à sua sorte, na distância e na 

ausência de um Estado que lhes dê segurança, perante o caos, agarram-se a uma força 

maior: o Espírito Santo. E foram ainda os muitos benefícios e milagres recebidos, como 

demonstram os testemunhos orais e escritos que ficaram na memória do tempo. 

Voltam-se para Deus, o Divino Consolador, invocando então a Terceira Pessoa da 

Santíssima Trindade para os ajudar a afastar do perigo. Instituem “irmandades em 

honra do Espírito Santo, celebrando em seu louvor bodos solenes, com folias e 

bailes”5. Todas as ilhas o fizeram, e apesar de se exprimirem de forma variada, o ritual 

é o mesmo, a liturgia, o fundo de caridade. Comuns são também a partilha, a 

abundância, a alegria, os trajes coloridos, a garrida decoração das ruas, dos objectos e 

dos animais. As diferenças são de pormenor, e devem-se às inovações ou a práticas 

que sobrevivem nalgumas ilhas, enquanto noutras desapareceram ou estão mais 

atenuadas. 

A festa do Espírito Santo é de uma alegria comunicante, um fenómeno de magia que 

se estende a todos, que vem do fundo dos tempos, em que ninguém é excluído, em 

que todos recebem e se sentem iguais: “Não há festa mais alegre/ Que a festa do 

Espírito Santo/ Chega a pobre, chega a rico/ Chega a preto, chega a branco”. E 

chegava. 

Depois quando a necessidade apertava, com a mesma coragem com que um dia 

aportaram à ilha, levavam-nO novamente, através do mar, na orla branca do barco, de 

ilha em ilha, de continente em continente, pelo mundo fora, à Ásia, à África, à 

América, aos povos das mais diferentes culturas, deixando aí vivo o culto da sua 

devoção, devoção a esse Deus misterioso e sempre presente, o Espírito Santo. 

Ouvi testemunhos da Sua presença dos que partiram para mundos estranhos, e que 

numa saudade maior do que as dificuldades passadas, conservaram enquanto viveram. 

Ouvi memórias da gente corajosa que ficou para sempre nas ilhas, entre as rochas e o 

mar, guardando o mais importante culto que um dia tinham trazido. Ouvi e li quanto 

foi difícil a sua luta pelo pão. Foi decerto por isso que o associaram como dádiva à 

festa do Senhor Espírito, como acontece em toda a ilha do Pico. Que nunca lhes tinha 

faltado. Que lhes dera força para enfrentar com inteligência e sabedoria as situações 

limite e de recomeçar do nada. Que lhes dera coragem para construir de novo o 

futuro, e ainda assim, força para O louvar, praticando a caridade, a solidariedade 

fraterna com os mais necessitados. Que lhes ensinara a distribuir por todos sem excluir 

ninguém. 

                                                 
5
  Francisco Soares de Lacerda Machado. História do Concelho das Lajes, opus cit p.127 
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Assim pelas ilhas se foram fazendo irmandades e construindo casas em Sua honra. 

Nomearam-nas das mais diversas maneiras: império, capela, ermida, triatro, casinha, 

Casa do Senhor Espírito Santo, a nomeação mais antiga, a mais popular e a de que 

mais gosto. Casas que foram enriquecendo este património singular pelo mundo. E 

deste modo o culto foi ganhando expressão e singularidade. 

A ele souberam aliar o lado alegre da vida, assim como o mais necessário. A par das 

cerimónias do culto – coroação missa, bênção das esmolas e do pão, juntaram às 

festas um ritual popular, com foliões que acompanhavam dançando e cantando o 

contentamento desses dias. Como David em frente da Arca da Santa, como se fazia na 

Grécia antiga em honra de Dionísios. Riram e aplaudiram estrepitosamente, no teatro 

popular. Ao pé de nós, ao pé de cada açoriano, estava o Senhor Espírito Santo. Ali, 

tinha a Sua Casa. Era essa proximidade que me causava espanto. Como o Menino Jesus 

de Caeiro, “Ele era nosso demais” 6, deixara o Céu e viera morar ao nosso lado, numa 

Casa, como a nossa. 

Como aquela Casa havia muitas casas pelo mundo e onde Ele, contente, habitava. Vivia 

na casa de todos os que O invocavam, que lhe pediam apoio nos momentos difíceis, na 

casa dos que “Ergueram vilas e cidades na pátria estrangeira, e choraram saudades das 

ilhas deixadas para lá das serras e vales, no meio do mar7”. Na verdade, não só fora 

para as terras onde os nossos tinham ido, e aí ficaria como a maior tradição social, 

cultural e religiosa, na Nova Inglaterra, na Califórnia, nas terras do Canadá, como 

regressara ao velho continente. Vi-O festejado pelas gentes das ilhas que aí viviam, no 

mesmo chão onde um dia, tinham partido: em Belém, no mosteiro de Santa Maria nos 

Jerónimos. Até julguei ver a sua Casa nos caminhos distantes da velha Goa, no imenso 

Brasil, na África, e nos mundos para onde foram. Na verdade, Ele passara a habitar na 

Casa Grande que é a terra toda, terra que é a Casa dos homens, a Casa da História, a 

Casa do Ser. 

Compreendi então que este culto que vive em nós é a representação de um mundo 

perfeito; e é a saudade desse mundo, de partilha e irmandade, de justiça e igualdade, 

que ainda hoje nos move e encanta. Como o Quinto Império de espírito universal com 

que sonhara Vieira e Fernando Pessoa. 

Como em Emaús, esse sopro benfazejo caminha ao nosso lado, na espiritualidade da 

grande família humana. Um sopro, uma presença, um culto, uma herança, um 

património vivo. Feito da matéria com que se fazem os afectos, os afectos da alma, 

com que adoramos o Espírito Santo Divino8. Cheio de força, de luz e de alegria. 

                                                 
6
 Cf.  “Eu nunca Guardei rebanhos”, Poemas de Alberto Caeiro, Obras Completas de Fernando Pessoa, 

Edições Ática, Lisboa, 1974.   
7
 Pedro da Silveira, “História”, in Fui ao mar buscar laranjas, p. 49 

8
 Como se canta em Sua honra: Adoremos com afectos d’ alma/ o Espírito Santo Divino/Que do céu 

desceu sobre nós/ Em incêndio do Amor Divino. 


