
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festa do Divino Espírito Santo de Danbury, Connecticut  

 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade A irmandade está ligada à igreja.  

A Festa realizava-se no Portuguese American Club 

mas, por volta de 2004, passou a ter lugar na Igreja do 

Imaculado Coração de Maria, de Danbury. 

 

Ano de fundação 

 

1977 (Primeira Festa em 1978) 

 

Número atual de membros 

 

Não há membros. A Festa é organizada por cerca de 

10 pessoas. 

 

Origem dominante dos membros  

por relação aos Açores 

 

Os organizadores são todos de São Miguel. Em 2012, 

juntou-se uma pessoa do Continente. 

 

Atividades durante o ano 

 

Já não se realizam atividades durante o ano. A Festa 

decresceu muito desde 2004. Até essa altura, fazia-se 

arrematação de gado, com atuação da folia e jantar 

dos criadores. 

 

Instalações 

 

Instalações alugadas, no salão da igreja. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação 1978 

 

Data preferencial da festa 

 

Pentecostes. Ultimamente, a data tem variado, 

conforme dá mais jeito aos envolvidos. Em 2012, 

realizou-se no final de Agosto.  

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pelo mordomo. 

 

Mordomo 

 

O senhor José Matias, filho dos fundadores -  Manuel 

de Couto Matias e Angelina de Medeiros - tem 

assumido esse papel desde 2005, com excepção dos 

anos de 2010 e 2011, porque não têm surgido pessoas 

interessadas na função de mordomo. 
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Número de ajudantes Cerca de 10 pessoas. A maioria das pessoas 

envolvidas na organização faz parte da família dos 

fundadores da Festa.  

 

Número de coroas  

 

1 (uma). 

 

Origem das coroas 

 

Os fundadores juntaram dinheiro para comprar a 

coroa, que veio de Portugal Continental. 

 

Coroação 

 

O senhor José Matias informa, no boletim paroquial, 

que quem quiser coroar terá de avisar no dia anterior à 

coroação. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Domingas Os organizadores das domingas realizam jantares, em 

casa, para a família e os amigos.  

Em cada dominga realiza-se também coroação. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço, em casa dos organizadores 

das domingas, e, no sábado de cada dominga, os 

organizadores “abrem as portas” da sua casa para 

quem quiser juntar-se à reza do terço. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Já houve folia no passado.  

Entre 2005 e 2010 não houve acompanhamento de 

banda filarmónica, mas, em 2010 e 2011 a Banda 

Sons of Portugal acompanhou a procissão. Esta banda 

pertence ao Clube com o mesmo nome, que tem 

origem portuguesa, sendo os seus membros 

maioritariamente do Continente. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são à moda da Ilha de São Miguel.  

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

75 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

É distribuída massa sovada e vinho. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

100 
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