
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Holy Name Society of Our Lady of Good Voyage, Gloucester,  

Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade A Festa não é organizada por uma irmandade, mas por 

uma comissão, chamada Holy Name Society, ligada à 

igreja. 

 

Ano de fundação 

 

1889 (ano de fundação da Igreja). 

 

Número atual de membros 

 

130 sócios da Holy Name Society. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Ilha do Pico. 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem várias festas de angariação de fundos, para a 

paróquia. A venda de massa sovada, em várias 

ocasiões, durante o ano, rende perto de $8.000. 

Realiza-se também a Summer Fair – feira com comes 

e bebes e música, que tem lugar no verão.   

 

Instalações 

 

Da Igreja. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação O padre Alves, atual pároco da igreja, nascido em 

Gloucester, filho de pais picoenses, afirmou que a 

Festa existe quase desde o início da fundação da 

Igreja, datando a primeira Festa de 1902. A realização 

da Festa foi interrompida durante a Segunda Guerra 

Mundial, tendo sido retomada alguns anos após o 

término da Guerra.  

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo de Pentecostes. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa  

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha do Pico. 

 

Organização da festa 

 

Existe uma comissão pertencente à igreja, chamada 

Holy Name, que, em conjunto com o mordomo e o 

padre, decidem acerca dos principais assuntos que 

envolvam a realização da Festa. 
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Mordomo O mordomo é escolhido por sorteio. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 12 pessoas. 

 

Número de coroas  

 

1 (uma).  

 

Origem das coroas 

 

Conta-se a história de um capitão de um navio 

proveniente dos Açores, no início do século XX, 

chamado Capitão Joseph Mesquite (José Mesquita), 

que sobreviveu a uma tempestade no mar e que salvou 

a coroa do Espírito Santo que trazia. Terá sido um dos 

primeiros açorianos a chegar a Gloucester e, com a 

coroa que trouxe, começou a primeira Festa em 

Gloucester. Essa é a coroa que a Igreja ainda tem, 

atualmente. 

 

Coroação  

 

Quem quiser coroar, pode fazê-lo mediante o 

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

únicos isentos de pagamento. Em 2012, coroaram 45 

pessoas. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Cerimónias antes do dia da festa  Incluem a reza do terço, nas instalações da Igreja, 

durante toda a semana que antecede a Festa. É 

oferecida comida e bebida. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Não há cortejo. Os sócios do Holy Name, o mordomo 

e a família, etc., saem do salão da igreja para a Igreja 

numa pequena procissão. 

 

Distribuição de Sopas do Espírito 

Santo 

 

Não há distribuição de sopas. Serve-se carne assada 

com puré de batata e ervilhas e gelado como 

sobremesa. A refeição é servida mediante a compra 

dum bilhete, no valor de $12.  

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 250. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Distribui-se massa sovada.  

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

250. 
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