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Como parte da cultura popular e religiosa dos 
Açores, os quartos decorados em honra ao 
Divino Espírito Santo tendem a enquadrar diver-
sos elementos que traduzem a etnografia do 
arquipélago. Por esse motivo, é comum que se 
encontrem quartos decorados com as mais fres-
cas flores, bem como elementos que caracteri-
zam a localização do Império que acolhe a coroa 
e a bandeira. 
No caso concreto das Festas do Divino Espírito 
Santo do Império de São Pedro, desde 
que a autarquia assumiu a 
mordomia, em 1, é 
Cesário Cabral, funcio-
nário da Casa de 
Povo da freguesia 
anfitriã, o responsá-
vel pela organiza-
ção da decoração 
destes espaços prin-
cipais onde decorrem 

as festas, e também pelos arranjos 
florais que percorrem a coroação no 
domingo nas mãos dos populares. 
Segundo o funcionário da autarquia, 
esta foi uma missão que recebeu de 
braços abertos desde a primeira hora, em 
conjunto com a restante equipa que o auxi-
lia, garantindo que, todos os anos, a equipa 
tenta “sempre arranjar flores dos nossos jardins 
e das nossas quintas, tentamos sempre arranjar 
flores da época e flores que sejam típicas dos 

Açores”, muitas delas recolhidas de propósi-
to para a festividade. 

Para além das flores, Cesário Cabral 
acrescenta que são também incor-

poradas nas decorações outros 
elementos que representam a 
cultura açoriana, como foi o 
caso, no ano passado, da loiça 

azul e branca da Cerâmica Vieira, 
fabricada no concelho, usada para 

contras-
te com 
as hor-

tênsias 
azuis e 

brancas utili-
zadas como 

decoração principal, 
ou ainda os frontais e os ces-

tos de vimes, que se destinaram, nos anos ante-
riores, a servir de tabuleiros para a massa e para 
o pão, sendo também um fator característico 
“dos bons cesteiros que temos”, adianta Cesário 
Cabral. 
Para este ano, de acordo com o responsável pela 
equipa da decoração dos espaços interiores, para 
além das flores garantidas pela autarquia, como 
jacintos brancos e açucenas, foram também 
pedidas a pessoas do concelho que guardassem 
flores secas de folha de milho, que irão comple-
tar a decoração dos quartos deste ano.

Etnografia do concelho veste a rigor quartos em honra  
ao Divino Espírito Santo no Império de São Pedro 

Flores frescas e típicas dos jardins açorianos, assim como ornamentos 
que refletem a etnografia regional são os escolhidos para decorar os 
quartos do Espírito Santo em Água de Pau
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Como encarou a reativação desta festividade 
em Água de Pau? 
Um dia o antigo presidente da Câmara pôs-me 
essa questão no sentido de criar o Império de 
São Pedro a nível de concelho, em Água de 
Pau, e que ficasse ao cuidado da Câmara 
Municipal, e assim foi. (...) Este império tem 
sido muito interessante, e eu gosto muito de 
colaborar porque a igreja tem muita importân-
cia aqui, sobretudo na Eucaristia, na coroação 
e na bênção da carne e do pão. 
Considera que as pessoas se aproximam da 
igreja na altura das festas em Honra ao Divino 
Espírito Santo? 
Eu acho que as pessoas se aproximam, afas-
tam-se de outras coisas mas penso que estas 
tradições conquistam e dão alma às pessoas. A 
igreja ainda consegue congregar mais as pes-

“O Espírito Santo tem a  
função de reunir e congregar 
povos e comunidades”
Padre João Furtado. Para o pároco, a festa em honra do Divino Espírito 
Santo na Vila de Água de Pau une multidões nas comemorações religio-
sas e permite explorar valores cristãos como a fraternidade e a comunhão 
no concelho.

soas do que outras coi-
sas (...), nem a política 
consegue fazê-lo, pois 
estas tradições, esta reli-
giosidade popular está na 
alma do povo. São tradições 
belíssimas em que as pessoas 
se reveem e procuram o seu espíri-
to cristão, principalmente numa boa relação 
entre uns e outros, vivendo assim uma expe-
riência de fraternidade. (...) Os impérios do 
Espírito Santo fazem parte da nossa religiosi-
dade popular e da nossa cultura religiosa tam-
bém. 
Que sentimentos podem estar associados a 
esta época de Impérios? 
O Espírito Santo é aquele que nos vai santifi-
cando. É aquele em quem nós, enquanto cris-

tãos, acreditamos que vai inflamando os nos-
sos corações e iluminando a nossa mente. (...) 
E por detrás de um ritual, por trás de uma ceri-
mónia e de gestos há toda uma riqueza de 
espírito. É a tal religiosidade popular, que nós 
temos que descobrir e ir aprofundando. Eu 
vejo por exemplo numa ceia do Espírito Santo, 
o espírito de confraternização e alegria cristã, 
pessoas bem relacionadas, felizes e contentes 
à mesa. (...) O Espírito Santo tem esta função, 
de reunir e congregar os povos e as comunida-
des, mas também é preciso fé, não podemos 
fazer as coisas só por fazer. 
Como encaram as crianças a participação 
nesta festividade religiosa? 
As crianças gostam, parece-me, naquele gostar 
natural de uma criança em que vão perceben-
do devagarinho a tradição, até porque tudo 
isto é um mistério. Mas, por aquilo que vejo, 
as crianças gostam de participar e deixam-se 
encantar. Pior seria se não aparecessem, por-
que é o estar, o participar e o deixar-se envol-
ver que vai criando gostos e hábitos, e são os 

hábitos que ajudam a perceber um pouco 
mais destas tradições e ajudam a 

amar as coisas. Quando não se 
participa não se chega a 

lado nenhum, mas seja 
criança, seja jovem, seja 
adulto, quando se deci-
de criar hábitos de par-
ticipação na igreja, seja 
nos sacramentos, no ir à 

missa, na Eucaristia, é o 
Espírito Santo que puxa 

por nós, e quanto mais a 
pessoa vai mais ela gosta de ir. 

No geral, considera que participam 
cada vez mais pessoas no Império de São 
Pedro em Água de Pau?  
Eu não me preocupo muito com isso (...). A 
missa está cheia, a procissão é lindíssima e a 
Câmara teve esta capacidade de nela congre-
gar os vários Impérios e as três bandas de 
música do concelho, a confraternização é tam-
bém lindíssima, portanto não vejo que a parti-
cipação das pessoas esteja a descer, muito pelo 
contrário. 

Entrevista
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Anualmente, na Vila de Água de Pau, são 
milhares as Sopas do Espírito Santo servidas no 
largo de Santiago no último domingo do mês 
de junho. Esta tradição em crescimento, inicia-
da em 1 com a Câmara Municipal de Lagoa 
a assumir a mordomia do Império de São 
Pedro, congrega, em todas as edições realiza-
das, os esforços da grande maioria dos funcio-
nários da própria autarquia, reunindo desde 
chefes de secção a assistentes operacionais nas 
mesmas equipas. 
Desde o seu início, foi Rafaela Jasmim, funcioná-
ria pública, que assumiu a chefia da equipa da 
cozinha, encarregue de confecionar e servir as 
sopas daquele que é um dos momentos mais 
esperados na festividade, marcado pela boa dis-
posição e pela união entre as milhares de pes-
soas que esperam provar esta iguaria típica da 
maior festa popular e religiosa dos Açores, 
adiantando que no final da tarde de domingo, 

 de junho, serão servidas 
perto das  mil e  sopas, 
utilizando o reforço de 1 a 
1 quilos de carne, um 
número muito superior quando 
em comparação com as perto de 
mil sopas que foram servidas no pri-
meiro ano da festa. 
Segundo a funcionária da autarquia, é o 
sentimento de união entre todos os que organi-
zam este império que o demarca em relação a 
outros, considerando também que este é o 
ingrediente principal para assegurar o seu cres-
cimento, uma vez que “o número de sopas foi 
sempre aumentando”, em parte graças às 
mulheres de outras mordomias, de Água de Pau 
e não só, que se disponibilizaram desde o início 
para transmitir os conhecimentos e segredos 
relacionados com a preparação das mesmas. 
Anterior ao momento da preparação das sopas 

está todo o 
processo que 
envolve a 
limpeza e o 

corte da carne, 
explica Guálter 

Barbosa, talhante 
há  anos e respon-

sável pelo tratamento 
das carnes neste Império em 

Água de Pau: “Começamos por limpar o espa-
ço e por pendurar a carne para que o padre a 
possa benzer”, referindo que só após a bênção 
é que a equipa desta secção começa a desman-
char as carnes. 
É neste momento que se fazem as pensões, 
explica o talhante: “Fazemos as pensões, con-
soante o que nos é pedido pela mordomia em 
que estamos”, pensões essas que podem ir 
desde os cinco aos  quilos consoante o 

“União e cumplicidade” marcam confeção 
das Sopas do Divino Espírito Santo 
Primeira edição do Império de São Pedro em Água de Pau contou com 
mil sopas servidas no Largo de Santiago. Agora, na sua quarta edi-
ção serão servidas perto das quatro mil e  sopas, preparadas 
por uma equipa de funcionárias da autarquia
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dos com toda 
a decoração e 
ambiente típicos das festas do Espírito Santo, 
chegam até às funcionárias fazendo-lhes per-
guntas: “nós explicamos-lhes que é uma tradi-
ção do mês de junho e eles ficam lá de propósi-
to para provar a sopa e até a repetem!”. 
Cesário Cabral, responsável pela equipa da 
decoração dos espaços interiores, afirma, ainda 
em relação aos turistas curiosos e emigrantes 
que passam por Água de Pau neste fim de 
semana: “Na altura em que há a coroação, no 
domingo, e a distribuição de sopas no Largo de 
Santiago com mais, muito mais, de  metros 
de mesas, os turistas e emigrantes aparecem 
porque não têm isso com frequência nos sítios 
onde vivem”, salientando que a Festa do Espírito 
Santo e tudo o que a envolve “para uns é uma 

novidade”, enquanto que “para outros é 
uma forma de matar saudades das altu-
ras em que viviam estas tradições”. 
Para além das sopas de carne, serão 
ainda distribuídas outras iguarias pela 
população, típicas do culto ao Espírito 
Santo, tal como fatias de massa sovada 

e o arroz doce.  
De acordo com a chefe da equipa da cozi-

nha, estas iguarias são confecionadas no con-
celho, mas não pela equipa que prepara as 
sopas servidas no domingo: “A logística da 
Câmara pretende dar a ganhar a outras institui-
ções, como a Santa Casa de Misericórdia e 
outras pastelarias do concelho. (...) A Santa Casa 
é que ficou sempre encarregue do arroz doce 
desde o primeiro evento que fizemos do 
Império de São Pedro, portanto serão eles tam-
bém a fazer o arroz doce este ano” 
Quanto ao segredo destas sopas tradicionais do 
culto ao Espírito Santo, a chefe da secção de 
cozinha salienta que este tem sido “a união que 
nós temos, fora a carne que tem que ter muito 
boa qualidade”, não deixando de fora um bom 
pão que, neste caso, é cozido no concelho, assim 
como uma boa hortelã, colhida de uma quinta 
municipal especialmente para a ocasião, adianta 
Rafaela Jasmim. 
À parte disto, a chefe desta secção revela tam-
bém que um dos segredos principais para o 
sucesso desta iniciativa é o “agrado” com que a 
equipa recebeu o desafio desde o primeiro 
momento, uma vez que este é um processo que 
implica muita logística e muita antecipação: 
“Temos que ser organizadas e ter um espírito de 
partilha e de cumplicidade umas com as outras, 
se tivermos isto estamos no bom caminho, até 
porque de ano para ano as pessoas querem par-
ticipar cada vez mais e creio que isso seja o 
reflexo do nosso trabalho”.

Chambão, acém comprido e aparas são os tipos de carne 
mais utilizados na confeção daquelas que são as sopas 
mais apreciadas por todo o arquipélago dos Açores nos 
meses de junho e julho. Para além da qualidade da 
carne, é também indispensável a boa qualidade do pão 
sem esquecer a boa qualidade do hortelã que lhe confe-

re frescura.

Império. É neste momento que são separadas 
as carnes que servirão para a sopa, como o 
acém comprido, o chambão e as aparas, e 
ainda os ossos, que adicionam gordura à sopa 
tradicional.  
Após este processo segue-se a confeção, 
momentos em que, de acordo com Rafaela 
Jasmim, se vive “muita união, cumplicidade e 
satisfação” na cozinha, porque “todas as pes-
soas que partilham destes momentos acabam 
por conviver umas com as outras e isso é muito 
importante para nós”, salientando ainda que 
todos os funcionários da Câmara e restantes 
colaboradores têm “o mesmo objetivo”, que é 
concretizar a festa “para todas as pessoas da 
população de Lagoa e não só”, uma vez que 
este Império já recebe muitas pessoas exterio-
res ao concelho, incluindo turistas que, admira-
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Para completar o cartaz religioso daquele 
que será o quarto ano em que são realiza-
das as Festas do Divino Espírito Santo do 
Império de São Pedro, organizadas anual-
mente no coração da Vila de Água de Pau, 
no Largo de Santiago, preveem-se, aos 
serões, a animação musical a cargo de 
várias bandas do concelho. 
Assim, para o serão de sexta-feira, dia  de 
junho, a partir das h, será esperada no 
Largo de Santiago a atuação da banda 
lagoense “STAMP” com a oferta de um con-
certo acústico, seguindo-se, pelas h a 
atuação do grupo original da freguesia de 
Ribeira Chã, “Filhos da Terra”. 
No sábado, dia  de junho, o serão contará 
com a animação do Grupo de Cantares 
Fonte Nova, proveniente de Lagoa, no 
Algarve, a partir das h, como parte de 
um intercâmbio cultural a cargo da autar-

quia, como forma de cruzar informações e 
tradições culturais entre cidades geminadas 
com a Lagoa. Na mesma noite, pelas 1h, 
será esperada uma sessão de fados e des-
garradas pelo Grupo do Divino Espírito 
Santo, dando lugar ao encerramento da 
segunda noite da festa com a atuação do 
cantor lagoense Pedro Estrela, que animará 
o Largo de Santiago a partir das h. 
No domingo, dia  de junho,  após serem 
servidas as sopas do Divino Espírito Santo, 
também no Largo de Santiago, iniciar-se-á a 
animação musical, por volta das h, com 
o Festival de Folclore, que contará com as 
atuações do Grupo Folclórico de Cantares e 
Balhados da Relva, assim como do Grupo 
Folclórico da Casa do Povo do Livramento e 
ainda a atuação do Grupo Folclórico do 
Calvário, proveniente da cidade de Lagoa, 
no Algarve.  

Também no domingo, ao fim da noite, ini-
ciar-se-á uma sessão de cantigas ao desafio 
com a participação de César Madeira, Carlos 
Rego, João Rainha e Dinis Furtado, seguin-
do-se o sorteio das domingas, às h, 
encerrando assim a edição de 1 desta 
festividade religiosa em Água de Pau.

Animação musical encherá 
Largo de Santiago de boa 
disposição
“STAMP”, Filhos da Terra, Pedro Estrela, fados, desgarradas, folclore e 
cantigas ao desafio irão marcar presença no quarto ano da realização do 
Império de São Pedro, a decorrer no Largo de Santiago
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O Império de São Pedro, realizado em Água 
de Pau, foi uma tradição recuperada pela 
autarquia em 1. Que motivos levaram à 
sua recuperação?  
Para começar, a vontade de fazer uma festi-
vidade em honra ao Espírito Santo e a dispo-
nibilidade que havia no Império de São 
Pedro, uma vez que não havia, há muitos 
anos, ninguém que quisesse subir a 
Mordomo no Império. Então a Câmara, junto 
da igreja, manifestou-se disponível para o 
fazer, e foi assim que recuperámos uma 
velha tradição na Vila de Água de Pau, tor-
nando esta numa festividade que tem ganho 
dimensão de ano para ano, e já fazemos 
quase quatro mil sopas distribuídas no 
domingo, dia em que se realiza a tradicional 
Coroação. 
Este ano prevê-se um aumento no número 
de sopas que serão servidas? 
De ano para ano nós estamos sempre prepa-
rados para mais, e admito que também o 
fator relacionado com o turismo e com uma 
maior afluência de pessoas à Ilha de São 
Miguel também possa contribuir para que as 
festas possam contar cada vez com mais pes-
soas, uma vez que estas são festas abertas 
ao povo e a toda a comunidade. A nossa 
expectativa é que corra tudo bem e, acima 
de tudo que faça bom tempo para que a 
festa tenha a dimensão que se pretende. 
Que vantagens, ao nível da dinamização do 
concelho, entende ter esta festividade? 
Acima de tudo acho que esta festividade é 
importante por ser algo que valoriza as nos-
sas raízes culturais e etnográficas e faz senti-
do preservá-la uma vez que, em relação a 
outros festivais ou eventos que a autarquia 
possa preservar, este parece ter uma compo-
nente que assegura a sua continuidade por-
que esta é uma festa feita pelas pessoas. É 
uma festa de confraternização, (...) e a 
Câmara Municipal não teria o sucesso que 
tem nestas festas se elas não fossem abraça-
das por todos os trabalhadores e colabora-
dores da autarquia. 
Esta é então uma festividade que reflete a 
união entre as pessoas do concelho? 
Acredito que esta festa não é uma festa 
comprada, não é uma festa que nós adjudi-
camos a alguém, é tudo feito com a partici-
pação e com a intensidade de cada um 

“Esta é uma festa feita 
pelas pessoas. É uma festa 
de confraternização”  
Cristina Calisto A dimensão da festividade é assegurada pelas equipas 
por onde se dividem os trabalhadores da autarquia, tornando possível 
que no ano passado tenham sido servidas mais de quatro mil sopas  
no domingo que encerra o Império

Entrevista

dando importância a todos os detalhes para 
que nada falhe na festividade (...) e nós só a 
fazemos porque todos os funcionários da 
autarquia abraçam este projeto de uma 
forma intensa dedicando todo o seu tempo à 
organização e a todos os pormenores que 
implicam as festividades em honra do Divino 
Espírito Santo de São Pedro em Água de Pau 
(...) e é curioso a quantidade de pessoas de 
Água de Pau - e de outras freguesias do con-
celho - que se oferecem nestas épocas para 
nos ajudar. 
Podemos esperar alguma novidade para a 
festividade assinalada este ano? 
Na semana que antecede o Espírito Santo, 
vamos receber uma delegação de todas as 
cidades geminadas com a Lagoa. Ou seja, 
vamos ter na Lagoa quase cem pessoas vin-
das da América, do Canadá, do Continente 

português e Cabo Verde para estarem pre-
sentes e participarem. No fundo vão tomar 
conhecimento desta realidade que tanto nos 
diz, que é as Festas do Espírito Santo, mas 
esta é também uma oportunidade para tro-
carmos conhecimentos. (...) O que nós que-
remos é mostrar uns aos outros aquilo que 
as nossas cidades têm feito a nível cultural, 
educativo e também em termos económicos 
(...), culminando no fim de semana com a 
participação destas pessoas nos vários 
momentos do Império de São Pedro, desde a 
sexta-feira ao domingo, e tentar que partici-
pem o mais intensamente em algo tão típico 
da nossa cultura açoriana. Esta é uma gran-
de oportunidade de darmos a conhecer aos 
outros aquilo que fazemos em termos popu-
lares, religiosos, e em termos de conserva-
ção de tradições.
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