
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Holy Ghost Society, East Hartford, e Igreja Nossa Senhora de Fátima,  

de Hartford, Connecticut  

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Subsistem algumas dúvidas sobre o tipo de 

irmandade, dado que os próprios organizadores da 

Festa a consideram como pertencente à igreja, 

atualmente. Contudo, e apesar de a realização da Festa 

ocorrer em estreita ligação com a Igreja de Nossa 

Senhora de Fátima de Hartford, desde 2000/02, é a 

Irmandade Holy Ghost Society de East Hartford que 

ainda está por detrás da sua organização e é para ela 

que revertem todos os lucros da Festa. 

Em síntese, parece que a Festa pertence à irmandade, 

embora seja realizada na Igreja, porque deixou de 

haver condições para a sua realização na sede da 

irmandade, devido a problemas com licenças e 

queixas dos vizinhos acerca do barulho existente nos 

dias de Festa.  

 

Ano de fundação 

 

1977.  

 

Número atual de membros 

 

Cerca de 300. 

 

Origem dominante dos membros  

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros é proveniente da Ilha de 

Santa Maria. A irmandade era formada, 

exclusivamente, por marienses, mas, há quatro anos 

começou a admitir membros de outras proveniências, 

nomeadamente, continentais, tendo dois deles sido 

imperadores, cada um por duas vezes, nos últimos 

quatro anos de Festa.  

 

Atividades durante o ano 

 

Em Março, é organizada uma ceia para angariação de 

fundos para a Festa. Para o efeito, a irmandade aluga 

um clube mais espaçoso.  

Nos primeiros anos da Festa, alguns membros da 

irmandade tinham a tradição de se deslocar a outras 

localidades onde vivessem muitos marienses - com 

impérios à moda de Santa Maria - para pedir “esmolas 

para o Espírito Santo”, ou seja, donativos para a 

realização da Festa. Esta prática, também 

desenvolvida por outros impérios marienses, durou 

vários anos. 
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Instalações 

 

A festa realiza-se nas instalações da igreja 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1977. Inicialmente, e durante cinco anos, a Festa 

esteve ligada à Igreja, realizando-se na igreja de 

Nossa Senhora de Fátima, de Hartford. 

Posteriormente, houve um grupo que decidiu comprar 

um espaço para fazer um clube, tendo a Festa do 

Espírito Santo passado a realizar-se nesse clube, 

ligada à  Holy Ghost Society. Em 2002, quando o 

senhor António e a D. Delta Freitas foram 

imperadores, a Festa voltou a efetuar-se na igreja.   

Para a realização do primeiro império, a irmandade 

recorreu ao Império Mariense de Hudson, onde alguns 

membros tinham ligações familiares e de amizade, 

para o empréstimo de bandeiras, coroas e outros 

adereços. A primeira missa foi celebrada por um 

padre de Santa Maria, que se deslocou aos Estados 

Unidos da América para o efeito. Durante os 

primeiros anos a missa era campal, decorrendo num 

espaço exterior pertencente à Igreja, devido ao 

elevado número de participantes - nomeadamente, 

membros de outros impérios marienses existentes nos 

Estados de Massachusetts e Rhode Island - que se 

deslocavam para assistir às Festas. 

 

Data preferencial da festa 

 

A Festa realiza-se no último fim-de-semana de Maio 

(Memorial Weekend). 

 

Modelo preferencial  

para a organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de Santa Maria. 

 

Organização da festa 

 

Quem organiza a Festa é o imperador, com o copeiro 

e a mestra. 

 

Imperador 

 

O imperador é geralmente, escolhido por promessa, 

mas se ninguém tiver promessa a escolha do 

imperador cabe à direção do Clube. 

 

Número de ajudantes 

 

15 ajudantes do copeiro, 12 ajudantes da mestra e 

cerca de 70 ajudantes “de fora”, que trabalham nas 

vendas de “comes e bebes” e no bazar.  
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Número de coroas  

 

3 (três) 

 

Origem das coroas 

 

Uma das coroas foi comprada em Fall River pela 

direção da irmandade, com os lucros da Festa; outra 

coroa foi oferecida em 1978; a terceira foi oferecida, 

em 2010, pelo imperador desse ano. Ambas foram 

também adquiridas em Fall River. 

 

Rainhas 

 

A Festa começou a ter uma rainha há cerca de 10 a 12 

anos.  

 

Coroação  

 

São coroados o Imperador e a Imperatriz, bem como 

as crianças que os acompanham na procissão. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Cerimónias antes do dia da festa  Tem lugar a reza do terço, em casa do imperador, 

todas as quartas-feiras do mês que antecede a Festa. 

Nessa ocasião, é oferecido um buffet. 

No Clube, um mês antes da Festa, num sábado, 

realiza-se uma alumiação, denominada “Alumiação 

do Espírito Santo", seguida de um jantar, animado por 

foliões que cantam e tocam.  

Duas semanas antes da Festa, o mordomo organiza 

também uma alumiação, em sua casa, com a presença 

do padre, para a reza do terço e convívio – com comes 

e bebes e também foliões. 

No sábado que antecede a Festa, organiza-se um 

cortejo, quando o “império vai para a copeira”: a 

coroa é levada da casa do imperador até à porta da 

igreja, donde sai o cortejo que segue até ao salão da 

igreja. Desfilam os foliões, os imperadores, o padre, 

bem como algumas pessoas que levam os seus 

"provimentos" na procissão. Há um carro de bois que 

transporta o pão e o vinho que, depois, são benzidos 

pelo padre. No final da cerimónia, procede-se à 

distribuição de vinho, soda e biscoitos. 

 

Pensões e Provimentos 

 

As pensões são oferecidas a quem faz ofertas 

significativas - gado ou elevados donativos - para a 

Festa. Em 2012, houve cerca de 30 pensões e 70 

"provimentos". Estes últimos, resultam de promessas 

de ofertas de alimentos que são levados no dia da 
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Festa para o triato e, posteriormente, distribuídos por 

todos os presentes. 

 

Composição das pensões 

 

Provimento – 1 garrafa de vinho, 1 pão leve (pão-de-

ló), 1 pão de mesa e 1 rosca.  

Pensão – 1 pão de água, 1 rosca, 1 pão leve, carne, 

biscoitos de orelha, biscoitos redondos e encanelados, 

1 garrafa de vinho. 

 

Distribuição das pensões  

 

Em geral, as pensões são distribuídas porta-a-porta, 

embora, nalguns casos, seja usado o regime de 

takeaway. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Há acompanhamento de folia e também de uma banda 

filarmónica, a Banda de Danbury, “Filhos de 

Portugal”. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Americana, Portuguesa e Açoriana. Os padres, 

imperadores e crianças desfilam com quadros e varas. 

No cortejo, seguem ainda o Rancho Folclórico de 

Hartford ou de Bridgeport, a Rainha Santa Isabel, 

grupos da igreja (cursistas, coro) e da Escola 

Portuguesa. Alguns participantes desfilam com roscas, 

pães de mesa, pães leves. Atualmente, não costumam 

estar presentes muitos políticos, mas, pelo menos o 

Mayor costuma integrar o cortejo. Participam 

igualmente no cortejo, outras Irmandades: os Impérios 

Marienses de Bridgewater, de East Providence e de 

Hudson. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito  

Santo 

 

As sopas são confecionadas à moda da Ilha de Santa 

Maria. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

1200 a 1300. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Enquanto decorrem as sopas, são distribuídos, no 

triato, pão, roscas e biscoitos, dos diversos 

provimentos oferecidos para a Festa. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

3.000 a 4.000. 
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Outra informação pertinente 

 

Em Harford, a maioria dos portugueses é oriunda do 

continente, mas é graças a eles que a Festa se tem 

mantido, pois, como a apreciam muito, contribuem 

com muitos donativos monetários para a sua 

realização. 

 

 

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

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida em 2012, através de 

entrevista com o senhor António Freitas – que foi copeiro – e com a senhora Delta 

Freitas, mestra da Festa, durante muitos anos. Edição final do texto: Dulcinea Gil.  

 

 

 

 


