
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Holy Ghost Beneficial Brotherhood ou Irmandade do Phillips St. Hall, East 

Providence, Rhode Island 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma 

 

Ano de fundação 

 

Em 1900 foi criada a Irmandade do Divino Espírito 

Santo (IDES) mas, em 1925, pela fusão desta com a 

organização “Voz do Operário”, é que surgiu a Holy 

Ghost Beneficial Brotherhood. 

 

Número atual de membros 

 

Cerca de 230 

 

Origem dominante  dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros é de São Miguel, mas 

também há membros de Santa Maria, da Terceira, de 

São Jorge, da Graciosa e do Faial. Há, ainda, dois ou 

três sócios caboverdianos e um continental.  

Anteriormente, só eram aceites portugueses e seus 

descendentes na irmandade, mas agora podem 

também ser membros pessoas de outras 

nacionalidades, desde que sejam casadas com alguém 

de nacionalidade portuguesa.  

 

Atividades durante o ano 

 

 

As atividades durante o ano incluem matança do 

porco, festa de São Martinho, festa de passagem de 

ano e danças de Carnaval à moda da Terceira. 

O clube tem dois grupos: um grupo formado pelas 

sócias mulheres, “O Clube da Amizade”, e um grupo 

de homens, “Os Apanhados”. O grupo das mulheres 

faz dois jantares por ano: um, de São Valentim – de 

angariação de fundos para o clube - e outro chamado 

“Jantar das Hortênsias”, um jantar de convívio entre 

as sócias membros do grupo.  

Na última sexta-feira de cada mês, o “Clube dos 

Apanhados” realiza um jantar similar, de convívio 

entre os membros homens pertencentes ao grupo. 

 

Instalações 

 

Próprias. 
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FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1900 

 

Data preferencial da festa 

 

Pentecostes 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência a 

São Miguel, embora tenham sido introduzidos alguns 

elementos da Terceira, como o bodo de leite.  

 

Organização da festa 

 

Quem organiza a Festa é a direção, com o mordomo. 

A direção tem todas as tarefas a seu cargo, na 

organização e logística da Festa. O mordomo é 

responsável por parte da componente religiosa da 

Festa: é ele que decide quem coroa e quem leva, na 

procissão, as diversas insígnias do Espírito Santo, 

nomeadamente, a coroa, o ceptro e a salva; decide 

também quem mais irá na sua secção da procissão e 

como irão vestidas essas pessoas (normalmente, pede-

se que vistam determinadas cores; na maioria das 

vezes, pede-se às mulheres que vistam vermelho ou 

branco, e, aos homens, calças pretas e casaco branco). 

 

Mordomo 

  

 

O mordomo é escolhido por sorteio. 

 

Número de ajudantes 

 

70 a 80, no dia da Festa. 

 

Número de coroas  

 

3 (Três)  

 

Origem das coroas 

  

 

 

 

A coroa mais antiga veio de Portugal, outra foi 

comprada em Fall River, e a terceira ninguém soube 

precisar. 

 

 

Rainhas 

 

Há uma rainha e duas damas de honor.  

As rainhas coroam. 

 

Coroação 

 

Quem coroa é a rainha, mas também pessoas da 

família do mordomo, e quem quiser. 
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COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas As domingas fazem jantares, normalmente, no clube. 

Há coroações nas domingas. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço, durante as sete semanas em 

que a coroa circula pelas casa dos organizadores das 

domingas.  

 

Pensões 

  

 

Pensões pequenas (ou “pensões do povo”) - 500 

pensões vendidas e 80 oferecidas. 

Pensões grandes ou “pensões dos criadores” - 25 

pensões  

 

Valor das pensões 

 

Pensões pequenas – $30  

Pensões grandes – $100 

 

Composição das pensões 

 

Pensão Pequena - uma garrafa de vinho de 1l, um pão 

caseiro, um bolo de massa sovada e 5 a 6 libras de 

carne crua. 

Pensão Grande – garrafão de vinho de 5l, pão caseiro 

grande, uma argola de massa sovada e 12 libras de 

carne crua. 

 

Distribuição das pensões  

 

A distribuição das pensões é feita porta-a-porta. A 

entrega das “pensões de criador” é acompanhada de 

folia. 

 

Bodo de Leite 

 

Há carros alegóricos, ranchos folclóricos e 

distribuição de massa sovada e leite, no desfile do 

bodo de leite, no sábado antes da Festa. Estiveram 

presentes, no bodo de leite de 2011, o Rancho da Holy 

Ghost Beneficial Brotherhood, “Nove Ilhas”, o 

Rancho Danças e Cantares, do Clube Juventude 

Lusitana, o Grupo Folclórico do Cranston Portuguese 

Club, o Grupo Cantares da Ilha do Sol, do Centro 

Cultural Mariense, e a Banda Filarmónica Nossa 

Senhora da Conceição Mosteirense. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Em 2011, as Festas foram acompanhadas por três 

bandas filarmónicas: a Banda da Lira de São 

Francisco Xavier, de East Providence, a Banda 

Lusitânia, de Cumberland, e a Banda Nossa Senhora 
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da Conceição Mosteirense, de Fall River. 

 

Cortejos  

  

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana e a bandeira 

Açoriana. Têm a participação de políticos da cidade, 

convidados pela irmandade: em 2011, compareceu o 

senador de East Providence, Daniel da Ponte, e um 

antigo representante de East Providence, Hélio de 

Melo. Não participam outras irmandades 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são à moda de São Miguel. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

O salão tem a capacidade para 200 pessoas sentadas. 

O salão enche três vezes – perfazendo um total de 600 

pessoas. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Com as sopas é distribuída massa sovada. 

 

Outra Informação relevante 

 

É de salientar a relação privilegiada desta irmandade 

com a Igreja de São Francisco Xavier. 

 

 

Autora do texto: Catarina Faria (CRIA – UNL, Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida por Catarina Faria, 

em 2011, através de observação, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas com 

membros da organização da Festa. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 


