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CAPÍTULO I 

Introdução 

A Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu, no dia 10 de março de 

2016, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores na ilha 

de São Miguel com o objetivo de apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do 

solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional nº 27A/X – 

Regime Jurídico de Apoio ao Mordomo, Comissão das Festas, Império e Irmandade na 

preparação e realização das Festas Tradicionais e Populares do Culto do Espírito Santo. 

O referido Projeto de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 15 de julho de 2015, tendo sido 

submetido à Comissão Permanente de Assuntos Sociais por despacho da Presidente da 

Assembleia datado de 27 de julho de 2015. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

O presente Projeto de Decreto Legislativo Regional, cuja versão original foi 

objeto de substituição integral sobre a qual incidirá a apreciação por esta Comissão, foi 

apresentado por iniciativa de um grupo de cidadãos, ao abrigo do disposto no artigo 46.º 

do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, 

de 12 de Janeiro.  

 

A apreciação da presente iniciativa e respetiva emissão de parecer exerce-se ao 

abrigo do disposto na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do 

Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

 

Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a matéria aqui em apreço é competência da 

Comissão de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

O Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 27A/X – Regime Jurídico de 

Apoio ao Mordomo, Comissão das Festas, Império e Irmandade na preparação e 

realização das Festas Tradicionais e Populares do Culto do Espírito Santo deu entrada 

na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em 15 de julho de 2015, 

como já referido no Capítulo I.  

Por despacho da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores datado de 27 de julho de 2015, a iniciativa foi remetida para a comissão 

competente em matéria de cultura, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais, com 

prazo para emissão de parecer até 30 de outubro de 2015.  

Foi solicitada a prorrogação do prazo indicado nos termos regimentais 

aplicáveis, tendo sido concedida prorrogação para emissão de parecer até ao dia 28 de 

janeiro de 2016. 

A audição do proponente da iniciativa, Dr. Arnado Ourique, teve lugar no dia 06 

de janeiro de 2016, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores da ilha Terceira. Nessa mesma data, foi deliberado ouvir, em audição, o membro 

do Governo Regional com competência em matéria de cultura, Secretário Regional da 

Educação e Cultura, e solicitar parecer à Associação de Municípios da Região 

Autónoma dos Açores.  

A audição do Secretário Regional da Educação e Cultura ocorreu no dia 11 de 

fevereiro de 2016, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores da ilha de São Miguel. 

 

1) Audição do primeiro subscritor da iniciativa, Dr. Arnaldo Ourique: 

 

O Dr. Arnaldo Ourique iniciou a audição enaltecendo o facto de esta ser uma 

iniciativa particular e singular, a primeira iniciativa apresentada pelo povo açoriano 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais 

 

 

 - 4 -

desde que vigora a Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro, a revisão do Estatuto Político-

administrativo da Região Autónoma dos Açores. 

De seguida, realçou que o objetivo da iniciativa apresentada e novo articulado da 

mesma, agora em apreciação, não é fixar aquele texto como definitivo, mas tão só 

ajudar a compreender a pretensão dos subscritores, e sugerido como exemplo sujeito a 

escrutínio. A iniciativa não se encontra regulamentada, é uma iniciativa popular que 

permite aos Deputados Regionais e respetivos Partidos e Grupos Parlamentares alterá-la 

conforme seja sua vontade. 

Seja qual for o diploma que resultar desta apreciação, para o proponente importa 

não deixar morrer esta iniciativa, pois a cultura popular é a matriz do nosso Povo, 

sublinhou. 

E é precisamente esta cultura popular que é omissa constitucionalmente. Todas 

as restantes áreas de interesse tem legislação que regula a sua atividade, seja o desporto, 

a música, etc. As festividades em honra ao Espírito Santo são a cultura matriz que 

movimenta a economia das nossas ilhas, e que a Região já reconheceu como de 

interesse público. 

Se a primeira iniciativa apresentada e já apreciada parecia complexa, embora 

tendo sido também apresentada apenas com o objetivo de constituir um documento de 

trabalho; esta segunda iniciativa surge com o intuito de ultrapassar os condicionalismos 

previstos na anterior.  

Assim, por exemplo: 

 - No artigo 3.º apresenta-se uma nova redação, onde se aprimoram as definições 

indicadas;  

- No artigo 4.º elimina-se o anterior número 2 e substitui-se por uma dispensa do 

pagamento de taxas específica das touradas realizadas unicamente pelas celebrações do 

Espírito Santo ou similares, algumas com tradição superior a 30 anos, deixando de fora 

a isenção de outro tipo de taxas, como por exemplo as taxas de licenciamento de fogo, 

camarárias, ocupação de espaço público, etc.;  
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- Altera-se a fórmula de cálculo da comparticipação financeira prevista no n.º 2 

do artigo 5.º, em que é retirado do respetivo cálculo o subsídio de refeição da função 

pública;  

- O n.º 4 do mesmo artigo é o anterior n.º 1 do artigo 6.º da primeira versão da 

iniciativa;  

- No novo artigo 8.º prevê-se a regulamentação, eliminando a Junta de Freguesia 

dessa incumbência prevista na primeira versão da iniciativa. 

Resumindo, é um documento mais simplificado que procura ir ao encontro das 

desconformidades indicadas na versão anterior, e ainda assim com total liberdade para 

alterações por parte dos deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores.  

 

O deputado José Andrade usou da palavra para reafirmar as felicitações à 

Associação de Mordomos das Festas Tradicionais da Ilha Terceira por ser o primeiro 

Grupo de Cidadãos a apresentar uma iniciativa própria na história do Processo 

Legislativo Comum da Região Autónoma dos Açores. 

 Quanto às alterações agora apresentadas, disse interpretar que o objeto da 

iniciativa se mantem, bem como o seu âmbito de aplicação. Relativamente ao apoio 

técnico e financeiro, também disse constatar-se que foi excluída toda a parte relativa ao 

poder local, assim como a declaração de utilidade pública para todas as Festas 

Tradicionais e Populares prevista anteriormente. 

Questionou o Dr. Arnaldo Ourique sobre se a dispensa temporária de funções 

deixa de abranger os trabalhadores do sector privado, conforme parece entender-se pela 

nova redação do artigo 6.º, ao que este respondeu que essa parte é remetida ao pormenor 

dos n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo, ademais o que acontece com os artigos seguintes, 

permitindo ao Governo Regional uma interpretação mais lata de cada caso. Tendo em 

conta o parecer jurídico e o parecer desfavorável da Associação de Municípios da 

Região Autónoma dos Açores, procurou-se apresentar uma versão que não corra risco 

de vir a ser considerada inconstitucional. 
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O deputado Nuno Meneses registou o facto de a iniciativa vir reconhecer o culto 

ao Espírito Santo e as Festas em Honra a Patronos; por outro lado vem reconhecer a 

figura de mordomo. Considerou no entanto que esta segunda versão revista no 

seguimento do parecer jurídico solicitado, é uma proposta mais curta e que não 

acrescenta muito, além da isenção de taxas ao licenciamento camarária às touradas, mas 

que se verificam apenas na ilha Terceira e cuja situação já se encontra ultrapassada, para 

as touradas tradicionais. Quanto ao cálculo da comparticipação proposta, o deputado 

considerou não se ter conseguido ultrapassar alguns aspetos mais suscetíveis de 

questionação, como seja a correspondência à dimensão das festas; ora, uma festa de 

maior dimensão não significa que apresente melhor qualidade que uma festa de menor 

dimensão. Existe ainda outra fragilidade na proposta apresentada: todos sabemos que as 

Festas em honra a Patronos, são compostas quer por uma parte religiosa, como por uma 

parte profana, e assim fica por esclarecer a quem atribuir os apoios consoante o tipo de 

festa em questão. 

O deputado concluiu reconhecendo o mérito da iniciativa, mas considerando 

duvidoso a sua implementação, complementando que a comparticipação por parte do 

Governo Regional às festividades pode desvirtuar a espontaneidade que lhes são 

inerentes. Para além disso referiu que as autarquias locais já participam nessa 

comparticipação, reconhecendo que o apoio prestado ao nível do poder local será 

necessariamente mais adequado e mais equilibrado, pois é feito caso a caso não 

padecendo do problema de abrangência e de adequabilidade de um apoio de nível 

Regional. 

 

O Dr. Arnaldo Ourique comentou que os apoios atribuídos pelas autarquias não 

são garantidos, pois podem apoiar uns e outros não. De resto, os restantes apoios 

obtidos são efetuados por peditórios porta a porta, dado que não existe qualquer 

legislação que preveja apoios para esta situação muito específica.  

Concluiu explicando mais uma vez que este é um documento experimental, visto 

que desde 2009, data a partir da qual foi revisto o atual Estatuto Político-administrativo 
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da Região Autónoma dos Açores, não se conhece qualquer regulamentação sobre esta 

matéria, vindo por um lado reconhecer a singularidades das Festas ao Divino Espírito 

Santo e por outro, dar aos Mordomos, pela primeira vez, a possibilidade de recorrer a 

um apoio financeiro.      

             

2) Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC), 

Professor Doutor Avelino de Freitas de Meneses: 

O SREC iniciou a audição destacando ser esta a primeira iniciativa apresentada 

na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores por um grupo de cidadãos, 

subscrita por mais de 1500 cidadãos. Ainda assim, disse ser necessário e importante não 

trocar a exigência pela indulgência e que, como cidadão, subscreveria a iniciativa, 

movido pela componente sentimental que esta acarreta e pelas recordações que a mesma 

encerra. Como governante, e pese embora a componente cultural que lhe subjaz, torna-

se necessário fazer prevalecer a razão sobre a emoção e, por conseguinte, não a 

subscreveria. Existem aspetos que no seu entender devem ser tidos em conta, tais como 

a subversão do que são festas livres e espontâneas, e que não se limitam apenas à ilha 

Terceira, através do financiamento de dinheiros que são públicos. A iniciativa não 

define claramente a dimensão geográfica da mesma, nem a substância que lhe está 

subjacente. Se, por um lado, dá enfase ao culto do Espírito Santo, por outro lado agrega 

objetos diferentes, como os Santos Padroeiros e a tauromaquia, designadamente a 

tourada à corda, inexistente em muitas ilhas açorianas.  

O culto ao Espírito Santo consorcia a diversidade que somos com a unidade que 

queremos ser e a prova está na institucionalização do Dia dos Açores na segunda-feira 

de Pentecostes, forma de identificar a nossa autonomia com a nossa história. No 

continente português verificou-se o desaparecimento deste culto, resultado da falta de 

liberdade e da perseguição da Inquirição. Nos Açores, a sua sobrevivência explica-se 

pelos benefícios de uma menor vigilância eclesiástica. 

Ainda sobre o culto do Espírito Santo referiu ser um património do Povo, que 

não lhe pode ser roubado por um qualquer Governo, nem sequer pela Igreja. 
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Por outro lado, disse incorrermos no risco de fragilizar o que se pretende 

fortalecer, nomeadamente pela pretendida redução ou isenção de taxas. Ao pretender 

beneficiar a economia local, irá fomentar-se o surgimento de muitas mais festas, por 

exemplo, as touradas à corda, degradando a qualidade das mesmas, pela falta de 

espetadores, que se encontrarão divididos pelas várias existentes.      

A generalização da declaração de utilidade pública requerida reflete uma 

desconformidade legal, devendo esta ser aplicada caso a caso. O que para o proponente 

é afirmado como não custando quase nada, para o Governo é afirmado como quase 

insustentável, pois significa apoiar sempre independentemente da qualidade e dimensão 

das festividades; significa igualmente a atribuição de dispensas de serviço ao longo de 

todo o ano, obrigando ainda a Direção Regional da Cultura a assegurar o pagamento de 

vencimentos a funcionários.  

O SREC relembrou ainda que já existem outras formas de apoiar festividades 

deste género, quer da parte do Governo Regional, como da Administração Local.  

Concluindo, o SREC discordou da aprovação desta iniciativa, sob pena de 

politizar algo que não pode nem deve ser politizado, para além do risco dos elevados 

custos financeiros que tal aprovação acarretará.    

Terminou referindo que da mesma forma que o Carnaval e as touradas estão bem 

vivos entre nós, também as festividades do Espírito Santo assim continuarão, como 

sempre aconteceu, celebradas em cada ilha, e dentro destas em cada freguesia e recanto, 

com as suas particularidades, constituindo assim a genuína autenticidade da fé do Povo 

Açoriano.    

 

Outros Pareceres: 

O parecer solicitado à Associação de Municípios da Região Autónoma dos 

Açores anexa-se ao presente relatório, dele fazendo parte integrante.  

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na generalidade 
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A presente iniciativa legislativa visa definir – cf. dispõe o artigo 1.º – “o regime de 

apoio a conceder ao Mordomo, à Comissão das Festas, ao Império e à Irmandade na 

preparação e realização das Festas Tradicionais e Populares do Espírito Santo.” 

 

Para o efeito, o diploma começa por referir que “A importância destas Festas 

Tradicionais e Populares tem um enraizamento de tal ordem na sociedade açoriana que 

serviu para comemorar a autonomia política adquirida em 1976, o Dia da Autonomia e 

dos Açores, precisamente na Segunda Feira do Espírito Santo.” 

 

Seguidamente, relembra-se que: 

 

1. “Desde tempos imemoriais que tais festividades são organizadas pelo Mordomo 

da Festa, pela Comissão da Festa e inseridos no Império e Irmandade.” 

 

2.  “Organização sempre voluntária e gratuita.” 

 

Sustentando-se que “Essa voluntariedade e gratuitidade ganha relevo quando é 

consabido que as festas assim pelas ilhas afora são um polo de investimento e 

enriquecimento das localidades, contribuindo muito significativamente para a economia 

de cada ilha e no conjunto do arquipélago.” 

 

Acontece que “Hoje é reconhecido que a organização destas Festas tem 

exigências muito complexas, ora pela manutenção da sua tradicionalidade sem as 

desvirtuar no complexo das mundividências atuais, ora pela própria complexidade das 

sociedades enredadas em múltiplos vetores legais, seja inclusivamente porque a 

dimensão turística muitas vezes exige compromissos exigentes.” 

 

Assim, através da presente iniciativa, pretende-se atingir “dois propósitos: por 
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um lado, estabelecer um conjunto de apoios com o ensejo de apoiar estas festividades 

pela importância que têm nas localidades da Região e de modo a garantir a preservação 

de tais culturas centenárias num registo que temos obrigação de garantir a memória 

coletiva do povo insular; e, por outro lado, um apoio edificado e dirigido 

especificamente para a realidade da organização das festividades, na justa medida em 

que o que garantiu precisamente a sua longevidade ao longo dos séculos foi, associado 

ao seu cariz religioso, a informalidade orgânica.” 

 

Por fim, defende-se que “O Culto do Espírito Santo é uma matéria cultural única 

em Portugal, pelo menos no cotejo desta antiguidade. Razão para a Região, adentro dos 

seus poderes constitucionais, encontrar uma resposta legal que é diferente de todas as 

restantes que ordem jurídica contém.” 

 

CAPÍTULO V 

Apreciação na especialidade 

 

Nada a registar.  

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, emitir 

parecer favorável à aprovação, pelo Plenário da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, do Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 27A/X – 

“Regime Jurídico de Apoio ao Mordomo, Comissão das Festas, Império e Irmandade na 

preparação e realização das Festas Tradicionais e Populares do culto do Espírito Santo, 

com o voto a favor da iniciativa por parte do CDS-PP e do PPM e com a abstenção com 

reserva de posição para plenário por parte do PS e do PSD. 
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Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP que, por sua vez 

não se pronunciou sobre a iniciativa em apreciação. 

 

 

A Relatora 

 

   (Arlinda Nunes) 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

             
                A Presidente 
 

       

(Catarina Moniz Furtado) 

 




