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O Espírito sopra onde quer 

A partir do seu aparecimento na vila de Alenquer, por iniciativa da rainha Santa Isabel e de seu 

marido, o rei D. Dinis, cerca do ano de 1320, as Festas e o Culto do Império do Divino Espírito Santo 

alcançaram tão grande aceitação popular que deram origem em todo o país a inúmeras igrejas, 

conventos, ermidas, capelas e confrarias com essa invocação. Daí o velho ditado popular, ainda hoje 

usado no nosso concelho: «A cada canto seu Espírito Santo». 

A nossa comunicação ao IV Congresso Internacional sobre as Festas do Espírito Santo, que decorreu 

em San José da Califórnia, entre 24 e 27 de Junho de 2010, teve por título Alenquer, “Terra do 

Espírito Santo” e procurou fazer uma abordagem às origens do culto nesta vila e à sua expansão a 

partir daqui. Para além da descrição das próprias Festas, nela se fizeram também referências ao 

culto em Portugal continental, nos Açores e em vários países do mundo. Assim, de Alenquer, e a 

partir do século XIV, as Festas Imperiais em Louvor do Divino Espírito Santo rapidamente se 

espalharam pelas outras povoações da Rainha Santa, casos de Leiria, Porto de Mós, Óbidos, Torres 

Novas ou Sintra. Inscrevendo-se, ao longo dos séculos, num vasto âmbito geográfico e 

antropológico, estas festividades vieram a abranger quase todo o território português continental e 

insular. Com especial destaque para os Açores, atingindo mesmo, de forma direta, o Brasil e 

diversas possessões em África e na Índia, e, através de várias comunidades de emigrantes, também 

os Estados Unidos da América e o Canadá. Mais ou menos adaptadas à dinâmica de cada local, as 

Festas do Espírito Santo são hoje um património do mundo. 

Mas o concelho de Alenquer conta, para além da vila-sede, outros lugares, em várias freguesias, 

onde o culto do Espírito Santo tem profundas raízes e tradição. Contagiados por Alenquer, alguns 

destes lugares restauraram, muito recentemente, no ano passado e já neste ano, as suas Festas, 

com procissão e bodo. O culto do Espírito Santo por estas terras de Alenquer é o tema que nos 

propomos trazer aqui. 

Freguesia de Aldeia Galega da Merceana 

Não se conhecem datas da fundação da capela, da confraria e da albergaria ou hospital do Espírito 

Santo em Aldeia Galega da Merceana. Mas as notícias mais remotas reportam-se ao século XV, 

existindo vestígios materiais e documentais do século XVI. O notável baixo-relevo de calcário da 

capela-mor, com o tema do Pentecostes, será dos começos de quinhentos. Num livro do mesmo 

século, pertencente à antiga confraria, há um registo muito importante, datado de 1556, citado por 

Manuel J. Gandra, que não só nos informa da realização da Festa do Império, como ainda a 

descreve: 

«Incorporavam-se na procissão todos os homens bons, o juiz, o meirinho que transportava a coroa 

de prata e desempenhava as vezes do Imperador, seguidos por uma dança e pelas rezes que se 

haviam de oferecer ao povo, junto ao pelourinho, depois de abatidas. Os festejos concluíam com um 

lauto banquete [o bodo] em que participava toda a população». 

Outro testemunho valioso da Festa, que felizmente chegou aos nossos dias, é a coroa de prata que 

o imperador conduzia na procissão, peça provavelmente também quinhentista. 
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Por um outro livro da confraria, que serviu no último quartel do século XVIII, ficamos a saber que a 

albergaria, que era anexa à capela, ainda então funcionava, embora com alguns problemas, 

nomeadamente de falta de comodidades. Já não faltaria então muito tempo para que a albergaria 

viesse a ser extinta, o que talvez tenha acontecido pelo tempo do triunfo do Liberalismo, à 

semelhança da de Alenquer. Em 1873 já se encontrava em ruínas. Não sabemos, ao certo, até 

quando se realizaram as festas. Mas em 1926, informa o Diário de Notícias, citado por Manuel J. 

Gandra, ainda se faziam, muito animadas e com larga concorrência de forasteiros. No entanto, a 

única reminiscência do Império consistia no transporte da coroa pelo juiz da festa durante a 

procissão. 

Em 1571, no lugar do Arneiro, foi redigido o testamento de João Afonso, de alcunha o Rebolão, e de 

sua mulher, Violante Pires, aí moradores. Nele declararam que deixavam os seus bens de raiz à 

Confraria do Espírito Santo do mesmo lugar, para que fossem arrendados, e que, do produto destas 

rendas, metade fosse gasta em missas por alma do testador e a outra metade gasta em vestir 

pobres e socorrer aos necessitados. Deixaram ainda uma cama de roupa ao Hospital deste lugar. Ou 

seja, a confraria, capela e hospital anexo, que eram administrados pelo povo do lugar do Arneiro, 

datam, pelo menos, do século XVI. Ali se conservam ainda a coroa imperial de prata, a cruz 

processional, ambas do mesmo século XVI, e o estandarte do Espírito Santo, testemunhos seguros 

da realização antiga da Festa. 

Outra coroa, mais recente, existe ainda guardada em capela particular do lugar do Paiol, da 

invocação do Espírito Santo, confirmando testemunhos orais que dão conta de uma antiga 

procissão neste lugar. A moderna capela do Paiol, que conta menos de 20 anos, é também da 

mesma invocação. 

Numa outra capela particular, entre os lugares do Arneiro e do Paiol, existe um outro baixo-relevo, 

de calcário, representando o mesmo tema do Pentecostes, contemporâneo do de Aldeia Galega, ou 

ainda anterior. 

Finalmente, nos lugares de Vale Benfeito e de Casais Brancos, também desta freguesia, se 

construíram, em época recente, capelas da invocação do Espírito Santo, que ali se festeja, 

respetivamente, no terceiro fim de semana de Junho e no segundo domingo de Julho. 
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Freguesia de Aldeia Gavinha 

No lugar de Aldeia Gavinha existe uma ermida dedicada ao Espírito Santo, cuja capela-mor tem a 

forma de cruz grega e cúpula semiesférica, tudo forrado a azulejos de finais do século XVII. Gandra, 

citando o Dicionário Geográfico de Luís Cardoso, dá-nos conta de uma já então «antiga festividade, 

que faziam com Imperatriz ao Domingo do Espírito Santo, indo desta igreja [de Aldeia Gavinha] ao 

lugar da Merceana onde se ajuntam outras imperatrizes de outros lugares». Isto acontecia em 

meados do século XVIII. 

Documento ainda mais antigo, da Chancelaria de D. Manuel, datado do ano de 1500, diz-nos que 

Francisco de Macedo, de Alenquer, escudeiro da casa do rei D. Manuel e irmão mais velho de 

Damião de Góis, fora convidado, com sua mulher, para um Pentecostes que então se realizava no 

lugar do Tojal, desta freguesia de Aldeia Gavinha. Este Francisco de Macedo era confrade da Casa 

do Espírito Santo de Alenquer, da qual viria a ser o primeiro provedor após a reforma da mesma 

Casa ordenada pelo mesmo rei D. Manuel. 
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Freguesia de Pereiro de Palhacana 

A Ermida do Espírito Santo do lugar do Pereiro, com seu Hospital, é referida nos primeiros anos do 

século XVIII. No entanto, alguns elementos arquitetónicos existentes (pias de água benta, arco do 

cruzeiro) confirmam a sua existência no século XVI. 

A capela, em 1888, era ainda dedicada ao Divino Espírito Santo. Tinha então confraria da mesma 

invocação, ereta na mesma capela, e, no ano seguinte, a Festa ainda se realizava, como comprova a 

notícia do jornal local Damião de Goes, de 16 de Junho de 1889: «No Pereiro, teve lugar nos dias 9 e 

10 a festividade do Espírito Santo. Por essa ocasião deram-se esmolas a vinte pobres, sendo de 600 

réis aos mais necessitados e de 240 aos mais remediados. Deu-se também um bodo de tremoços e 

vinho a quem disto quis utilizar-se. A Confraria resolveu pedir licença à autoridade administrativa 

para que o bodo que se der no próximo ano conste de pão e carne, por julgar de nenhuma utilidade 

e quase irrisório o facto de serem dadas aquelas substâncias em bodo a pobres.» 

Entretanto, em data que não podemos precisar, pelo princípio do século XX, o culto do Espírito 

Santo decaiu até ao ponto de se mudar a invocação da Igreja, que passou a chamar-se de Nossa 

Senhora da Conceição. 
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Freguesia de Ota 

Embora os vestígios materiais aparentes mais antigos da Igreja do Divino Espírito Santo de Ota se 

fiquem pelo século XVI, este lugar já era sede de paróquia anteriormente ao ano de 1259. 

Junto ao arco da capela-mor, no chão, encontra-se uma laje tumular quinhentista, peça singular 

pelas suas características epigráficas. Data do ano de 1567 e diz: Aqui jaz Bastião Pires, lavrador, e 

sua mulher Ana Fernandes, os quais deixaram ao Espírito Santo, por sua devoção, três mil réis e um 

touro. Esta sepultura é para toda a sua geração. 

Uma notícia, do princípio do século XVIII, dá-nos conta de aqui existir um hospital para se 

recolherem os pobres. Outra informa-nos de ter aqui existido uma feira anual, que se realizava no 

domingo de Pentecostes, e que deixou de se fazer após as invasões francesas. 
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Freguesia de Ventosa 

A Igreja do Espírito Santo de Atalaia é seguramente muito antiga. Não porque se tenha descoberto 

documento escrito que o comprove, mas porque a peça artística mais remota que nela existe nos 

atira para o século XV ou XVI. Referimo-nos ao interessante baixo-relevo de calcário branco com a 

figuração do Pentecostes que se encontra sobre o púlpito. 

Na Igreja Paroquial da freguesia guarda-se um antigo estandarte do Espírito Santo, restaurado 

recentemente. 
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*** 

E porque estamos em Angra, finalizaremos com um parágrafo do artigo de António Manuel Morais, 

«A corrida à corda – tradição centenária», publicado há alguns anos num número da revista 

Mediterrâneo, dedicado às tauromaquias populares, que estabelece uma curiosa ponte entre 

Alenquer e esta belíssima terra: 

«[…] nome importante a que decerto a festa brava e a Festa do Espírito Santo na Terceira não 

deverão ser alheios. Trata-se de Álvaro Anes de Alenquer, casado com Maria Pereira de Sousa, que 

foi juiz conselheiro em Angra em 1553 e que teria embarcado para a ilha alguns anos antes, levando 

com ele as tradições da sua terra, Alenquer. Tiveram uma filha, a heroína Brianda Pereira, que 

ficaria célebre por instigar as mulheres a combaterem os castelhanos quando da invasão filipina 

[…]». 
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