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Festas do Espírito Santo, 2016 

Holy Ghost Band – Portuguese American Center of Lowell, 

Massachusetts  

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Ligada a uma banda filarmónica que está incorporada 

num clube 

 

Ano de fundação 

 

A Banda Filarmónica foi fundada em 1970. 

 

Número atual de membros 

 

O Portuguese American Center of Lowell tem cerca 

de 600 sócios. A Banda é constituída por 57 pessoas: 

49 músicos e 8 membros da direção da Banda.  

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Ilha Graciosa. 

 

Atividades durante o ano 

 

São organizadas duas ou três festas, destinadas a 

angariar fundos para a Banda e pagar as suas 

despesas. Em 2012, realizou-se uma noite de fado, a 

festa do Halloween e a matança do porco. 

 

Instalações 

 

Próprias. A Banda está sediada nas instalações do 

Portuguese American Center 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1994 (Já se fazia coroação, anteriormente, mas era 

uma celebração particular). 

 

Data preferencial da festa 

 

A Festa do Espírito Santo costumava realizar-se na 3ª 

semana de Maio mas, como em 2012 a data coincidia 

com a celebração da Primeira Comunhão das crianças, 

foi mudada para a 2ª semana de Setembro. Contudo, a 

preferência é por Maio e, se for possível, voltar-se-á à 

data anterior.   

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha Graciosa. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela direção da Banda 

Filarmónica. 

 

Número de ajudantes 

 

20. 
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Número de coroas  

 

2 (duas). 

 

Origem das coroas 

 

A 1ª coroa foi oferecida pelo senhor João Melo, em 

1994. A 2ª coroa, grande, foi comprada em 2012, em 

Cambridge, e oferecida por três pessoas. 

 

Coroação  

 

São coroadas duas crianças, escolhidas pela direção 

da Banda. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Cerimónias antes do dia da festa  Na semana que antecede a Festa, reza-se o terço, nas 

instalações da Banda, onde são também servidos 

doces e bebidas.  

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A Banda Filarmónica dá um concerto, após a refeição 

das sopas do Espírito Santo. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana. Têm a 

participação de outras Irmandades: a Sociedade do 

Divino Espírito Santo e a Irmandade da Santíssima 

Trindade, a Igreja de Santo António, o Portuguese 

American Center e o Portuguese American Civic 

League. As irmandades desfilam com as respetivas 

coroas e rainhas. 

 

Distribuição de Sopas do Espírito 

Santo 

 

Há um jantar de sopas do Espírito Santo, para 

convidados: os músicos, seus familiares e do grupo de 

trabalho, amigos e membros das organizações locais 

que desfilaram na procissão. As sopas são 

confecionadas à moda da Ilha Graciosa. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

200 pessoas. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Serve-se massa sovada e arroz doce, caseiros, depois 

das sopas. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

200 pessoas. 

 

Dados recolhidos por Catarina Faria (CRIA – UNL - Centro Em Rede de Investigação 
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Em Antropologia, Universidade Nova de Lisboa), em 2012, na entrevista com Dioclésio 

Alves, Presidente da Holy Ghost Band, nesse ano.  

Edição do texto final: Dulcinea Gil. 

 

 

 

 

 


