
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 
Divino Espírito Santo de Gloucester/ Espírito Santo Club Inc.,  

Gloucester, Massachusetts 

 

IRMANDADE  

 

Tipo de irmandade Autónoma. 

 

Ano de fundação 

 

A irmandade foi fundada em 1927. 

 

Número atual de membros 

 

Ao todo, são cerca de 400 membros.  

Existem duas comissões separadas: uma formada pelos 

homens – Holy Ghost Comittee – e outra formada pelas 

mulheres – Auxiliary Women. Os homens pagam uma 

quota anual de $40 e as mulheres de $10. As mulheres não 

têm poder decisório sobre as questões do Clube/irmandade 

porque não podem votar.  

 

Origem dominante dos membros 

 

Pico e Faial. 

 

Atividades durante o ano 

 

O grupo  das “mulheres auxiliares” (“auxiliary women”) 

desenvolve as suas atividades como forma de angariação 

de fundos para a Festa, com penny sales e pão doce – 

massa sovada.  

O grupo dos homens arrenda o salão para diversos eventos 

- casamentos, showers, batizados - e tem a exploração do 

bar do Clube. Organiza também a festa da matança do 

porco. 

A maior festa realizada pelas mulheres tem lugar na 

Páscoa. Nessa ocasião cozem 1500 bolos de massa sovada. 

 

Instalações 

 

Próprias 

 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1927 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo da Trindade. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à Ilha 

do Pico. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela direção do Clube. 

 

Mordomo 

 

Quando existe mais do que um candidato a mordomo, 

realiza-se um sorteio. As mulheres não podem colocar o 

seu nome para o sorteio.  
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Número de ajudantes 20 (vinte). 

 

Número de coroas  

 

2 (duas). 

 

Origem das coroas 

 

A primeira coroa foi comprada com os fundos angariados 

entre o grupo mais envolvido na organização da Festa.  

A segunda foi comprada, em 2012, na ‘Casa Portugal’- loja 

de venda de produtos portugueses, em Peabody - a partir da 

proposta do grupo de mulheres, tendo os fundos sido 

angariados junto dos sócios. Foram feitos donativos no 

valor de $3.000 e, dessa forma, foi construída também uma 

capelinha, dentro do salão do Clube, para guardar a coroa 

mais antiga durante todo o ano. 

 

Rainhas 

 

Todos os anos desfila uma rainha (ou mais) na parte da 

procissão referente ao mordomo. 

Em 2012, a coroa do Clube foi transportada por uma rainha 

na procissão, pela primeira vez. Desfilaram, ainda, uma 

rainha e duas damas do Clube, e também duas rainhas – 

uma pequena e uma grande - e duas damas escolhidas pelo 

mordomo.  

As rainhas podem coroar, caso queiram.  

Por iniciativa da presidente da comissão das “auxiliary 

women” foi introduzida a ‘rainha da irmandade’ na Festa; a 

capa usada pela rainha do Clube, em 2012, foi emprestada, 

mas a referida presidente decidiu mandar confecionar 

capas para a irmandade, a partir de 2013. 

As ‘rainhas do mordomo’ têm as suas próprias capas e já 

foram rainhas noutras festas, inclusive na Ilha do Pico. 

 

Coroação 

 

Quem quiser coroar pode fazê-lo, mediante o pagamento 

de $5. O mordomo e a sua esposa são os únicos isentos de 

pagamento. 

 

 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Cerimónias antes do dia da festa  Na semana antes da Festa, é rezado o terço, no salão do 

Clube. É oferecida comida e bebida a cerca de 100 a150 

pessoas, durante toda a semana.  

 

Circulação da Coroa 

 

O mordomo fica o ano inteiro com a coroa em casa e, duas 

ou três vezes por ano, são enviados convites aos sócios do 

Clube e amigos, para a reza do terço, sendo servidos alguns 

doces e bebidas. 

 

Acompanhamento musical das festas 

Na procissão do dia da Festa, desfila a Banda Recreativa 

Portuguesa Inc. de Peabody, Massachusetts. A folia 
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também acompanha a Festa. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Portuguesa, Americana e Açoriana. Têm a participação de 

autoridades e políticos locais: em 2012, estiveram presents 

a State Representative, Ann Margaret Ferrante, a Mayor, 

Carolyn Kirk e o State Senator, Bruce Tarr (State House 

Boston).  

A participação de outras irmandades fica ao critério de 

cada mordomo. 

Em 2012, o mordomo e a mordoma desfilaram dentro de 

uma quadra, assim como as crianças que coroaram, e havia 

também uma criança vestida de rainha, acompanhada por 

um rapaz vestido de oficial. Ao todo eram quatro quadras. 

Desfilaram, igualmente, crianças que transportavam cestos 

com rosquilhas.  

 

Distribuição de Sopas do Espírito 

Santo 

 

Há distribuição de sopas, mediante a compra de um bilhete, 

no valor de $10.  

As sopas são confecionadas à moda do Pico, mas depois 

das sopas, é servida carne assada, com puré de batata e 

repolho à parte. Esta parte da refeição não é à moda do 

Pico, trata-se de uma adaptação ao gosto dos americanos. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 400. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Como sobremesa, é servido gelado de baunilha com 

morangos. 

 

Estimativa do número total de pessoas 

que acorre à festa 

 

Cerca de 400. 

 

 

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

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

observação, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas com membros da organização da 

Festa. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 


