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Novo articulado da iniciativa 

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

Preparação e Realização das Festas Tradicionais e Populares do Culto do Espírito Santo”, 

em sequência da Audição na Comissão Permanente dos Assuntos Sociais da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em 13-07-2015. 

 

Tal como no primeiro texto, este novo articulado serve de mero exemplo sujeito ao 

escrutínio dos Srs. Deputados e Grupos Parlamentares. 

 

ARTICULADO DA LEI 

Decreto Legislativo Regional ......../2015/A, de .......... 

Preâmbulo 

Os povoadores das ilhas açorianas trouxeram as festas em honra do Espírito Santo e 

aqui nas ilhas estas tradições acomodaram-se aos lugares e às gentes ao longo de mais de 

quinhentos anos, através da constituição do Mordomo da Festa, da Comissão das Festas, do 

Império e das Irmandades. 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.  

Desde tempos imemoriais que tais festividades são organizadas pelo Mordomo da 

Festa, pela Comissão da Festa e inseridos no Império e Irmandade. Organização sempre 

voluntária e gratuita. 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.  

Não esquece a Região Autónoma dos Açores que estas festas tradicionais, para 

além de terem mantido um vasto conjunto de atividades muito ricas das localidades, como 

a distribuição da carne, do pão e do vinho, das ceias dos mordomos, dos bodos de leite, das 
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coroações, das sopas do Espírito Santo e milhentas funcionalidades inclusivamente 

diferentes de localidade para localidade, também afinal asseguram aquilo que é uma matriz 

identitária da cultura açoriana, dentro e fora da Região, como são a fé no imaginário do 

Espírito Santo e as coloridas Touradas à Corda da Terceira.  

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. No entanto, apesar disso, dessa dificuldade, o Mordomo e a 

Comissão das Festas, o Império e a Irmandade, não têm tido ao longo destes tempos 

reconhecimento do poder político, para além das ajudas pontuais que a Junta de Freguesia 

ou a Câmara Municipal prestam a estas Festa de modo informal e pontual, mais a favor do 

que por mérito regulatório. E se antes de 1976 tinha sentido esse abandono, hoje, com 

quase quarenta anos de experiência de autonomia política, e onde na qual é o próprio povo 

que elege diretamente os seus governos, é da mais elementar justiça que, finalmente, se 

olhe para este universo antigo e presente – e se o reconheça como parte importante da 

ordem social açoriana.  

É na base desta elementar justiça cultural e histórica que se elege a presente 

legislação. 

A presente legislação visa, por via do que acima se antedisse, dois propósitos: por 

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. A democracia, para que seja efetivamente democrática, deve 

atender às especificidades de cada cultura, mais ainda quando ela é matriz desse povo, e 

não tentar, ainda menos através de lei, criar mecanismos orgânicos e burocráticos que 
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certamente empurraria estas tão antigas festividades para a banalidade e descaraterização. 

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. O diferente exige legislação diferente, não serve a cópia; serve o arrojo de 

construir com coragem e legitimidade. Esta cultura é açoriana. E deve continuar a sê-lo. 

Que mais poderia justificar a criação de lei, se não estas razões insulares únicas? 

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, ------------------, 

determina o seguinte:  

Artigo 1º 

Objeto 

O presente diploma define 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. 

Artigo 2º 

Âmbito de aplicação 

1. As disposições desta lei aplicam-se a todas as festividades do culto do Espírito Santo.  

2. A presente lei é extensível às festividades do culto dos patronos das localidades, desde 

que tenham natureza profana e se realizem há pelo menos trinta anos.  

Artigo 3º 

Definições 

Para efeitos de aplicação da presente lei, entende-se: 

a) Por «mordomo», o indivíduo que é responsável pela realização das festas em 

conformidade com as tradições;  

b) Por «Comissão das festas», o conjunto de pessoas que coadjuvam o mordomo na 

realização das festas; 

c) Por população residente na freguesia, a população residente no território sob 

jurisdição administrativa da respetiva Junta de Freguesia.  

Artigo 4º 

Apoio técnico e financeiro 

1. Os apoios ao Mordomo e à respetiva festividade assumem as seguintes modalidades: 
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a) A isenção do pagamento de quaisquer taxas cobradas pelos serviços da 

Administração Pública Regional Autonómica, independentemente da sua forma ou 

designação;  

b) Concessão de comparticipação financeira, nos termos do artº5º; 

c) Dispensa temporária de funções do Mordomo, nos termos do artº6º.  

 2. Para a respetiva festividade, o Mordomo fica dispensado do pagamento das taxas 

previstas para as populares e tradicionais touradas à corda previstas no Decreto Legislativo 

Regional nº37/2008/A, de 5 agosto, alterado sucessivamente pelos decretos legislativos 

regionais nº12/2010/A, de 30 março, nº20/2011/A, de 21 maio, nº34/2011/A, de 6 

dezembro e nº13/2012/A, de 28 março. 

Artigo 5º 

Concessão de comparticipação financeira 

1. Para a preparação e realização das festividades abrangidos pelo presente diploma, é 

atribuído anualmente uma comparticipação financeira que tem em conta a antiguidade da 

festa e a população da localidade.  

2. A comparticipação financeira é feita de acordo com a seguinte fórmula:  

, em que A corresponde à antiguidade da festa e P a população residente na 

freguesia.  

3. Enquanto não estiver determinada a antiguidade referida no número anterior é aplicada, 

transitoriamente, a data de constituição da paróquia ou da freguesia, prevalecendo a data 

mais antiga.  

4. A comparticipação financeira é atribuída ao Mordomo numa única tranche nos 

primeiros três meses do ano civil.  

Artigo 6º 

Dispensa temporária de funções 

1. Para efeitos da presente lei, e não obstante o disposto no nº2 e nº3 do presente artigo, ao 

Mordomo é aplicado o regime jurídico de dispensas de funções previsto no Decreto 

Legislativo Regional nº9/2000/A, de 10 maio.  

2. O período de dispensa é equiparado, sem reservas e para todos os efeitos legais, a 

serviço efetivo.  
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3. Obtida a declaração referida no artº7º, nº4, a dispensa não necessita de mais 

formalidades, estando dispensada a autorização do membro regional referida na legislação 

mencionada no nº1 supra.  

Artigo 7º 

Procedimento administrativo 

1. O regime previsto nesta lei é desenvolvido pela Administração Pública Regional 

Autonómica para a área da cultura, incluindo a sua fiscalização, podendo para o efeito, e 

ou em caso de ausência da legislação referida no artº8º, criar regulamento administrativo 

nos termos legais.  

2. A entidade administrativa deve preparar e desenvolver os seguintes documentos: 

a) Base de dados com as festas abrangidas pelo presente diploma, identificando os 

seus elementos e a sua data de constituição; 

b) Um formulário simplificado e pré-preenchido para cada festividade abrangida pelo 

presente diploma, e onde constam os dados referidos na alínea a) anterior. 

3. Para aceder aos apoios previstos na presente lei, o Mordomo, no documento mencionado 

na alínea b) anterior, identifica-se a si e aos membros da comissão das festas, devendo tal 

documento devidamente assinado ser entregue até ao fim do mês de janeiro. 

4. A declaração mencionada na alínea b) anterior, depois de aprovada pela entidade 

administrativa competente, serve para todos os efeitos legais.  

Artigo 8º 

Regulamentação 

1. O Governo Regional regulamentará o que for necessário para o cumprimento integral e 

simplificado da presente lei. 

2. As normas da presente lei tem natureza imperativa, e nenhuma regulamentação dos seus 

termos poderá criar mecanismos que dificultem a simplicidade que a presente lei visa 

assegurar. 

Artigo 9º 

Norma transitória 

Enquanto a operacionalização da presente lei não estiver concluída pela entidade 

administrativa, poderá adotar-se soluções simplificadas para que a lei seja efetivamente 

aplicada, designadamente simplificando o sistema previsto no artº7º, nº2. 
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Artigo 9º 

Entrada em vigor 

1. O presente diploma entra em vigor no primeiro dia útil a seguir à data de sua publicação.  

2. O regime do apoio financeiro entra em vigor em janeiro de 2016. 
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