
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festa do Espírito Santo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Nashua, New 

Hampshire 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Irmandade ligada à igreja 

 

Ano de fundação 

 

1994. A irmandade começou ligada à paróquia 

portuguesa da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em 

Nashua, mas, após o encerramento desta paróquia, 

mudou-se para uma paróquia americana. 

 

Origem dominante dos membros  

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros da irmandade é originária de 

São Miguel, com predominância das freguesias da 

Ribeira Grande, e tem também alguns membros da 

Ribeira Seca e Ribeirinha. 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem duas festas por ano, destinadas à angariação 

de fundos para a Festa do Espírito Santo. 

 

Instalações 

 

Da Igreja. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1994 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

ilha São Miguel. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela comissão das festas e pelo 

mordomo. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido por sorteio. 

 

Número de ajudantes 

 

25 a 30 pessoas ajudam no dia da Festa. 

 

Número de coroas  

 

2 (duas). 

 

Origem das coroas 

 

A primeira coroa foi oferecida, em 1994. A segunda 

coroa foi comprada pela irmandade, em 2008, em Fall 

River. 

 

Coroação 

 

São coroadas, em primeiro lugar, pessoas escolhidas 

pelo mordomo e pelas domingas e, seguidamente, 
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quem desejar ser coroado. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Há sete domingas. Geralmente, o organizador de cada 

dominga promove um jantar em sua casa, no sábado 

ou no domingo da respetiva dominga. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço, em casa dos organizadores 

das domingas e, na última semana, no salão da igreja. 

São oferecidos doces e bebidas (chá e café). 

 

Pensões  

 

São distribuídas um total de 75 pensões e mais 7-8 

oferecidas a idosos. 

 

Valor das pensões 

 

$40 

 

Composição das pensões 

 

1 pão, 1 massa sovada, 5 a 6 libras de carne e vinho. 

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são distribuídas em regime de take-away. 

Anteriormente, havia distribuição porta-a-porta mas 

há cerca de oito anos esta deixou de se realizar. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Já chegou a haver uma banda filarmónica, a de 

Hudson, na procissão, mas, atualmente esse 

acompanhamento musical não se verifica.  

 

Cortejos  

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana e a bandeira 

Açoriana. No desfile participa  também o Império 

Micaelense de Hudson. 

 

Distribuição aberta de  

Sopas do Espírito Santo 

 

As sopas são à moda da ilha de São Miguel 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

400 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

No final das sopas, são oferecidos massa sovada e 

arroz doce, feitos pelas senhoras que ajudam na Festa. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

400 
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