
DIA DOS AÇORES 

 

O Dia dos Açores ou Dia da Região Autónoma dos Açores foi consagrado 
legalmente pelo Parlamento açoriano em 1980, visando celebrar a Açorianidade 
(afirmação da identidade dos Açorianos, da sua filosofia de vida e da sua unidade 
regional) e a autonomia política. Valores supremos refletidos no hino dos Açores, 
adotado a 21 de outubro de 1980, sendo a letra da autoria de Natália Correia e 
a música de Joaquim Lima (1890) com a adaptação de Teófilo Frazão (1979). 

É comemorado, anualmente, na segunda-feira do Espírito Santo (também 
conhecida por Dia do Bodo ou Dia da Pombinha), isto é, na segunda-feira 
imediatamente após a festa religiosa do Pentecostes (cinquenta dias depois do 
Domingo de Páscoa). Este ano acontece no dia 24 de maio. 

O Dia dos Açores é festejado como feriado regional, valorando as festividades 
do Espírito Santo, principal festividade dos açorianos e sua diáspora, e em 
respeito do profundo significado de nobres tradições cristãs (fé, alegria e 
devoção) conjugadas com a celebração da primavera, da vida, da solidariedade 
e da fraternidade.  

O culto do Espírito Santo aparece muito cedo (provavelmente com os primeiros 
povoadores no século XV) e de forma generalizada em todo o arquipélago. As 
festas decorrem em todas as ilhas dos Açores, durante todas as semanas entre 
a Páscoa e o Domingo de Pentecostes, prolongando-se, por vezes, até ao 
Domingo da Trindade ou até ao verão, permitindo às famílias a acolherem muitos 
dos seus emigrantes espalhados pelo mundo.  

Os Impérios do Divino Espírito Santo existentes em todas as ilhas, representam 
um dos traços mais marcantes da identidade açoriana, quer do ponto de vista 
religioso e arquitetónico. Eles são os guardiões, durante praticamente todo o 
ano, da coroa, das bandeiras (de fundo escarlate com a Pomba-branca bordada), 
das varas e de todos os outros objetos que fazem parte deste culto. As festas 
atingem o seu auge no Domingo de Pentecostes, quando se realiza a procissão, 
que sai da casa do Mordomo ou do Império, aonde se destacam a coroa, o cetro 
e as bandeiras, que são transportadas ritualmente por jovens vestidas de branco 
para a igreja, onde se realiza a cerimónia da Coroação. Estas procissões são 
atualmente acompanhadas pelas bandas filarmónicas, que têm vindo 
paulatinamente a substituir os Foliões. 

A essência destas Festas reside na partilha do bodo (alimento) pelo Mordomo. 
Este oferece a toda a população (e muitos visitantes) várias refeições, dádivas e 
distribuições de alimentos. Nalgumas localidades, as dádivas incluem as Sopas 
do Espírito Santo - feitas à base de carne de vaca cozida e de fatias de pão de 
trigo -, diversas variedades de pão, a massa sovada, o arroz doce, as rosquilhas, 
biscoitos e outros tipos de doces tradicionais. 

O povo açoriano merece desfrutar de um dia muito especial para celebrar o Dia 
dos Açores, através do culto do Espirito Santo. E a sua maneira simples e afável 
de bem receber os seus familiares, vizinhos e os seus visitantes faz-nos 



ambicionar viajar e conhecer o arquipélago dos Açores e a beleza natural de 
cada uma das suas nove ilhas, autênticos laboratórios naturais com as suas ricas 
biodiversidades geológica e biológica e os seus enigmáticos fundos marinhos, 
que sustentam um vasto património natural e cultural, faróis da sustentabilidade, 
onde não falta a boa gastronomia açoriana.  

Virgílio Vieira | Delegação Regional da Ordem dos Biólogos  
(Dia dos Açores e da festividade do Espírito Santo,  
Segunda-feira, 24 de maio de 2021) 
 

  

  



  

 



  

  
  



 

 

  
 
 


