FESTAS DO ESPÍRITO SANTO
Festa do Espírito Santo da Igreja do Espírito Santo, Attleboro,
Massachusets
IRMANDADE
Tipo de irmandade
Ano de fundação

Não há irmandade, a Festa é realizada por um grupo
de paroquianos e pelo mordomo.
A paróquia foi construída em 1920. Pensa-se que
talvez já tivesse existido há mais tempo uma
celebração do Espírito Santo na paróquia, mas não há
dados concretos sobre essa celebração.
A Festa foi fundada em 1972, no Portuguese
American Club, clube português situado no quarteirão
atrás da Igreja.
Em 1977, a Festa passou para a igreja, quando a
mordoma desse ano, Celeste Amaral, decidiu que a
Festa deveria fazer parte da Igreja, visto ser o Espírito
Santo o padroeiro da mesma. O pároco ter demonstrou
também interesse em que assim fosse. Grande parte
dos membros do Clube contestou esta mudança, tendo
abandonado a Festa por completo.

Número atual de membros

Cerca de 300 famílias de paroquianos.

Origem dominante dos membros
por relação aos Açores

A igreja não é de origem portuguesa. Além de
portugueses, há paroquianos de origem francesa,
italiana e americana.
De entre os portugueses, a maioria é de São Miguel,
da freguesia da Candelária, havendo também
paroquianos da Ribeira Grande.
A área de Attleboro é chamada de “Candelária
Pequenina”.

Atividades durante o ano

Organizam-se jantares e vende-se massa sovada, para
angariar fundos para as Festas do Espírito Santo.
Realiza-se também a Festa de Nossa Senhora de
Fátima, mas é uma festa muito pequena, sendo a Festa
do Espírito Santo, a
festa principal da paróquia.

Instalações

Da igreja.
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FESTA: DADOS GERAIS
Ano de fundação

A primeira Festa realizou-se em 1973.

Data preferencial da festa

Domingo da Trindade.

Modelo preferencial para a
organização da festa

A Festa está organizada ritualmente por referência à
Ilha de São Miguel.

Organização da festa

A Festa é organizada pelo mordomo.

Mordomo

O mordomo é escolhido através de um convite do
mordomo anterior.

Número de ajudantes

20

Número de coroas

2 (duas)

Origem das coroas

Uma coroa, a mais antiga, está sempre guardada. A
segunda coroa foi comprada em 1971.

Rainhas

Há uma rainha, que coroa. Em 2011, a capa da rainha
foi oferecida à igreja.

Coroação

São coroados os membros da família do mordomo e a
rainha.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS
Domingas

Os organizadores das domingas realizam jantares:
servem sopas do Espírito Santo em sua casa, no
domingo, após a missa da coroação.

Outras cerimónias antes do dia da Incluem a reza do terço, em casa dos responsáveis
festa
pelas domingas. Na missa de sexta-feira, é anunciada
na igreja a reza do terço, em casa da pessoa que tem a
dominga. O padre vai rezar o terço a casa de cada
dominga.
No sábado que antecede a Festa, realiza-se o cortejo
de mudança da coroa, da casa do mordomo para o
salão do Portuguese American Club, onde fica o altar
com a coroa. Há folia, no início do cortejo, e também
desfilam uma banda filarmónica e um rancho
folclórico, que dança ao chegar ao clube.
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Em Setembro/Outubro os mordomos vão às farms
pedir aos criadores que colaborem com o que
puderem para a Festa.
Realiza-se também uma arrematação de gado.
Pensões

Começou a haver pensões em 1979.
Existem pensões pequenas - cerca de 200 –, pensões
grandes – cerca de 50 – e pensões de criador.

Valor das pensões

Pensão pequena - $30; Pensão grande - $100
As pensões de criador são oferecidas às pessoas que
trabalham na cozinha, às pessoas que oferecem
animais – para a arrematação e para as sopas – e,
ainda, a quem faz ofertas para a Festa de um valor
monetário considerado significativo.

Composição das pensões

Pensão pequena – 1 bolo de massa sovada, 1 pão-deleite, 1 pão de trigo, 1 garrafa de vinho e 4 libras de
carne.
Pensão grande – 2 bolos de massa sovada, 2 pães de
trigo, 1 pão-de-leite, 1 garrafão de vinho e 12 libras de
carne.

Distribuição das pensões

As pensões são distribuídas porta-a-porta, sendo as
pensões grandes entregues com acompanhamento de
folia.

Acompanhamento musical das
festas

A folia aparece de surpresa aos trabalhadores, nas
vésperas da Festa, como forma de agradecimento do
mordomo a todos os seus ajudantes. A folia é
constituída por tocadores de instrumentos – realejo,
guitarra, viola, ferrinhos – e por três ou quatro
cantadores. Acompanha também a Festa uma banda
filarmónica.

Cortejos do dia da festa

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras
Portuguesa, Americana e Açoriana e têm a
participação de autoridades e políticos locais. Em
2011, esteve presente o Mayor e o chefe da polícia.
São convidadas outras igrejas, para acompanhar a
procissão. A Irmandade da Igreja de Santo António de
Pawtucket costuma estar presente.
O padre e os mordomos anteriores também
acompanham a procissão.
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Distribuição aberta de Sopas do
Espírito Santo

Há distribuição de sopas, à moda da Ilha de São
Miguel.

Número de pessoas que acorre às Cerca de 400
sopas
Outras distribuições de alimentos A massa sovada, confecionada pelas senhoras da
paróquia que ajudam na Festa, é distribuída no sábado
e no domingo, depois das sopas.
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