
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Banda Filarmónica de Santo António de Cambridge, Cambridge,  

Massachusetts  

 

Banda Filarmónica 

 

Tipo de irmandade Não existe irmandade. A Festa é organizada pela 

Banda Filarmónica. 

 

Ano de fundação 

 

A banda foi fundada em 1972, mas a Festa do Espírito 

Santo só começou a realizar-se em 1995. 

 

Número atual de membros 

 

A Banda tem 120 membros, contando os músicos e a 

Direção, mas os membros da associação que 

frequentam as atividades são cerca de 300. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Há membros de quase todas as ilhas, mas, sobretudo, 

do Continente (Leiria, Alcobaça, Caldas da Rainha e 

mais ao Norte, Ponte da Barca). 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem apresentação de ranchos folclóricos, vindos 

de Portugal Continental e Danças de Carnaval à moda 

da Terceira. A Banda realiza diversos concertos em 

muitas festas, até mesmo no continente. Participa 

também na organização do Dia de Portugal.  

Têm lugar mensalmente festas dançantes, para 

angariar fundos para a Festa do Espírito Santo. São 

realizadas atividades de apoio aos estudantes 

portugueses, que vão viver sozinhos em Cambridge. 

Realiza-se ainda uma festa anual conhecida como o 

"Natal do Músico". 

 

Instalações 

 

Próprias 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1995 

 

Data preferencial da festa 

 

A Festa do Espírito Santo realiza-se no segundo 

domingo a seguir ao Pentecostes, e, em conjunto, 

celebra-se o Dia do Músico. É dado à Festa o nome de 

Holy Ghost Feast and Musician’s Day 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

O cozinheiro, embora originário da Graciosa, casou 

com uma terceirense e faz as sopas “mais” à moda da 
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Terceira, apesar de se verificar uma mistura com 

elementos de outras ilhas. 

 

Organização da festa 

 

A Festa do Espírito Santo, tal como todas as festas da 

Banda, é organizada pela Comissão de Festas da 

Banda. Não existe mordomo. 

 

Número de ajudantes 

 

20 pessoas da Comissão e alguns familiares e amigos 

 

Número de coroas  

 

1 (uma) 

 

Origem das coroas 

 

Oferecida por um casal, que a comprou em 

Cambridge 

 

Coroação 

 

Coroa um grupo pequeno de pessoas que manifestem 

essa vontade, geralmente por promessa – três a quatro 

pessoas, no máximo. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas As domingas são sorteadas entre todos os 120 

membros da Banda (músicos e direção). Só há 

coroação na segunda dominga, que corresponde ao dia 

principal da Festa. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Na semana que antecede o domingo da segunda 

dominga, a reza do terço realiza-se nas instalações da 

Banda. É servido um buffet de comidas variadas e 

bebidas. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A Banda desfila na procissão. 

Depois das sopas, os músicos da Banda desse ano - e 

o repertório - são apresentados ao público e, 

simultaneamente, é prestada uma homenagem aos ex-

músicos. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana, têm a participação 

de políticos locais: o Cônsul português e o Mayor 

estão sempre presentes. Também participam outras 

irmandades: o Império das Crianças e o Império de 

São João da Igreja de Santo António de Cambridge e 

a Portuguese American Civic League de Sommervile. 

Estas irmandades integram o desfile com as respetivas 
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coroas e rainhas. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são à moda da Ilha Terceira  

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 400 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Depois das sopas, é oferecida massa sovada e arroz 

doce. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

400 
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