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IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade Autónoma 

 

Ano de fundação 

 

A irmandade foi fundada em 1934 e  incorporada em 

1936. 

 

Número atual de membros 

 

160 membros. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Luso-descendentes, cujos ascendentes eram 

maioritariamente originários das Ilhas Terceira e São 

Miguel. 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem jantares com música e dança, comedy shows 

(houve um espetáculo de um grupo de comédia luso-

descendente de Fall River). Estes eventos pretendem 

angariar fundos para realizar a Festa do Espírito 

Santo.  

São também atribuídas bolsas de estudo de 650 

dólares aos finalistas do ensino secundário. 

 

Instalações 

 

Próprias 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação Em 1934 é criada a Sociedade, mas a Festa começou 

anteriormente, em 1915. Decorria nas traseiras da Our 

Holy Family Church. 

 

Data preferencial da festa 

 

Segundo domingo de Julho. Em 2012 a festa realizou 

em 6, 7 e 8 de Julho. 

 

Organização da festa 

 

O vice-presidente é o principal organizador da Festa. 

O conselho de administração (board of directors) é 

que tem mais poder nas decisões.  

 

Mordomo 

 

 O mordomo escolhe a rainha da Festa e é responsável 

pela decoração do altar. Fica com a coroa o ano 

inteiro. É geralmente escolhido por sorteio. 

 

Número de coroas  

 

4 (quatro) coroas.  
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Origem das coroas Uma das coroas foi comprada pela Sociedade, três 

foram oferecidas, uma delas pela Holy Family 

Church. A coroa mais antiga, que está na irmandade 

desde a fundação, já não é utilizada por estar muito 

frágil e data de cerca de 1900. 

 

Rainhas 

 

Há rainha desde a fundação da Festa. 

 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Domingas Realizam-se domingas. Alguns dos responsáveis das 

domingas organizam jantares. Outras, oferecem doces 

apenas. 

 

Circulação da coroa 

 

Uma das coroas circula pelas casas dos organizadores 

das domingas, e também de outras pessoas que peçam 

para tê-la; é designada como travelling crown. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Os responsáveis das domingas rezam o terço, todas as 

noites da semana da respetiva dominga. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Uma banda filarmónica acompanha a procissão. 

Antigamente, realizava-se uma “battle of bands” com 

duas bandas, uma de Taunton e outra de New 

Bedford. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Portuguesa, Açoriana e Americana, têm a participação 

do Mayor (presidente da câmara) e de outros 

representantes do Estado.  

Antigamente, participavam no cortejo as irmandades 

de Taunton e a de Bridgewater. Atualmente, desfilam 

os Veterans of Foreign Wars. 

 

Distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo  

 

São distribuídas sopas, confecionadas à moda da 

Terceira, apenas porque os cozinheiros são originários 

dessa ilha. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Entre 500 e cerca de 1200 pessoas. 

 

Outras distribuições de alimentos  

 

Há distribuição de massa sovada. 
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