
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Bridgewater Portuguese Holy Ghost Society inc., Bridgewater, Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma 

 

Ano de fundação 

 

1930 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

 

A maioria dos membros é de Santa Maria. Na 

Festa, em 2001, as pessoas presentes eram 

também, maioritariamente, de Santa Maria.  

 

Instalações 

 

Próprias. A sede localiza-se nos arrabaldes de 

Bridgewater. Há um espaço largo para 

estacionamento e o edifício principal 

compreende o salão de festas - onde estava 

instalado o altar do Espírito Santo - cozinha, 

copeira e "triato". Ao lado, há umas "boxes" para 

venda de petiscos, "restrooms" e um coreto - 

ocupado por uma instalação sonora com DJs. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1930 

Data preferencial da festa Junho 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

Atualmente, a Festa está organizada por 

referência à Ilha de Santa Maria: «A irmandade 

começou por funcionar "à moda de São Miguel" 

e só recentemente os marienses tomaram conta 

dela.» 

Organização da festa Quem organiza a Festa é o imperador, que 

geralmente tem uma promessa. Caso não exista 

ninguém com promessa, a direção da Irmandade 

assegura a Festa, indigitando de entre os seus 

membros um imperador. 
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O imperador desta Festa não escolhe 

necessariamente os ajudantes grados, que foram 

selecionados entre os membros da irmandade. 

Mas é ele que escolhe a menina da mesa e as 

rainhas. Embora o imperador possa – tal como 

em Santa Maria - receber ofertas, estas são 

menos frequentes e resultam sobretudo de 

promessas. Quanto ao financiamento da festa, o 

importante é o leilão/"auction" que se realiza 

durante o Império. 

Imperador O imperador é, em geral, escolhido por 

promessa. 

O Império de Bridgewater de 2001 resultou de 

uma promessa do Senhor Mário de Loura (de 

Santo Espírito), que, em jovem, tinha prometido 

um Império caso chegasse aos 80 anos. De 

acordo com o imperador, a promessa não havia 

sido especificada quanto à localização, se nos 

Açores, se nos Estados Unidos da América. Mas 

é significativo que ele tenha optado por cumpri-

la nos Estados Unidos, uma vez que mostra o 

modo como os Impérios de emigrantes realizados 

em Santa Maria tendem a dar lugar a Impérios 

realizados “na América”.  

Número de ajudantes Os ajudantes são escolhidos, em geral, pela 

direção do clube, embora o imperador possa 

escolher um ou outro. 

Rainhas Comparativamente a Santa Maria, há também 

neste império personagens novos, como a rainha 

da festa. As rainhas coroam. 

Coroação  A missa da coroação foi celebrada pelo Padre 

Machado, que foi pároco de Santo Espírito 

(Santa Maria) e que veio, expressamente de São 

Miguel para o efeito. A coroação foi múltipla: a 

menina da mesa, a rainha, o imperador e a 

imperatriz, várias outras crianças, etc. 
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COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Nas domingas são organizados jantares, embora 

estes sejam pouco cerimonializados, constando 

basicamente de "sanduíches".  

Acompanhamento musical das 

festas 

Acompanha o cortejo a Banda Filarmónica de 

Stoughton. Há Folia, mas não no desfile: «À 

chegada da "parade" ao recinto da irmandade, o 

cortejo dirigiu-se para o salão principal onde 

estava instalado o altar do Espírito Santo e 

guardados os pães de mesa e roscas. […] 

Apareceu então em cena a folia, que entoou 

alguns cantares junto do altar. Seguiu-se o ritual 

de prevenir a mesa e a refeição da menina da 

mesa, ambas as cerimónias centradas no triato e 

dirigidas pela folia.» 

 

Cortejos do dia da festa 

 

 

Antes da missa não houve cortejo, que só se 

realizou uma vez esta terminada.  

Descrição da "parade": 

- A abrir, 4 bandeiras: dos Estados Unidos da 

América, de Portugal, dos Açores e de 

Bridgewater; 4 meninas; estandarte da 

irmandade; 

- Irmandade de Hudson, com estandarte, 

imperador e imperatriz - com coroa - e 

direção da irmandade; 

- Irmandade de East Providence, com bandeira 

dos Estados Unidos da América e de 

Portugal, estandarte da irmandade, bandeira 

do Espírito Santo, um estandarte pequeno, 

imperador e imperatriz - com coroa -, direção 

da irmandade; 

- Irmandade de Hartford Co., com estandarte, 

bandeira do Espírito Santo, imperador e 

imperatriz, rainha da festa e direção da 

irmandade; 

- Secção de Bridgewater, com carro com 

menino vestido de personagem bíblico, 

crianças com estandartes das várias 

domingas; várias coroas, Rainha Santa Isabel, 
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dois estandartes, rainha, padre, imperador, 

imperatriz, Banda de Stoughton. 

De notar que, nesta parade, não havia nem 

quadro nem folia. O modelo da "parade" norte-

americana sobrepôs-se à fidelidade à tradição 

mariense. 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo  

As sopas são confeccionadas à moda de Santa 

Maria. 

Outras distribuições de alimentos Durante o dia, quem queria pão de mesa devia 

dirigir-se ao triato e fazer uma oferta à coroa. 

Embora estivessem previstas “corridas de pão da 

mesa”, a falta de pessoal não permitiu a sua 

realização. 

 

Dados recolhidos por João Leal (CRIA – UNL, Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa), em 2001, através de observação, conversas 

informais e entrevistas com membros da organização da Festa. Edição final do texto 

final: Dulcinea Gil. 

 

 

  

 


