
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Stackhouse Fairgrounds: Faith, Hope and Charity, Inc., South Dartmouth, 

Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma. Trata-se de um organização sem fins 

lucrativos. 

 

Ano de fundação 

 

22 de Junho, 1946 (A Irmandade do Espírito 

Santo Fé, Esperança e Caridade, que fundou o 

presente Clube existe desde, pelo menos, 1920). 

 

Número atual de membros 

 

90 activos, 15 honorários, 20 seniors (mais de 65 

anos) 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Os membros são, principalmente, de São Miguel. 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem 3 ou 4 jantares por ano. O bar e o 

restaurante estão abertos diariamente e o salão é 

alugado para eventos particulares e de outras 

organizações 

 

Instalações 

 

Próprias. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1920 (Primeira referência na imprensa local). 

 

Data preferencial da festa 

 

Segundo fim-de-semana de Julho. 

  



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

A Festa não é organizada por referência a um 

modelo específico de festa nos Açores. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pelo mordomo. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido por promessa. 

 

Número de ajudantes 

 

30-40 

 

Número de coroas  

 

7 (sete) 

 

Rainhas 

 

Há uma rainha, não se sabe desde quando; a 

rainha não coroa. As capas pertencem à 

irmandade 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Nas domingas são organizados jantares em casas 

particulares. Nem sempre há coroações, a 

decisão depende de quem tem as coroas. 

 

Pensões 

 

Há 280 pensões, no valor de $30 (trinta dólares) 

cada. 

 

Composição das pensões 

 

5 libras de carne, 1 bolo de massa sovada e 1 

garrafa de vinho. 

 

Distribuição das pensões  

 

A distribuição é realizada, maioritariamente, em 

regime de porta-a-porta, por 5-6 grupos de 3 

pessoas. Algumas pensões são, no entanto, 

distribuídas em regime de takeaway. 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A Festa é acompanhada por uma Banda 

Filarmónica. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos incluem as bandeiras nacionais 

portuguesa e americana. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são confecionadas à moda da Ilha de 

São Miguel. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

500-600 pessoas. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

É distribuída massa sovada. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

500 a 5.000 

 

Autoria do texto: Glória de Sá (UMass Dartmouth). Informação recolhida através de 

observação e entrevista. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 

 


