
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Igreja do Bom Pastor de Fall River, Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade A festa não é organizada por uma irmandade. A 

celebração está ligada à Igreja do Bom Pastor, que 

não é de origem portuguesa. 

 

Ano de fundação 

 

A festa começou na paróquia de Nossa Senhora dos 

Anjos, que era de origem portuguesa, mas que foi 

encerrada há alguns anos atrás, conjuntamente com as 

paróquias vizinhas de Saint Patrick – de origem 

irlandesa – e do Santíssimo Sacramento – de origem 

franco-canadiana. As três paróquias, por falta de 

paroquianos, fundiram-se numa só, sob o nome de 

Igreja do Bom Pastor, embora localizada nas 

instalações da antiga Igreja de Saint Patrick. 

 

Número atual de membros 

 

A celebração é organizada por um conjunto de 

paroquianos, com o apoio do padre. Algumas 

senhoras de origem francesa e polaca, que vieram da 

igreja do Santíssimo Sacramento, também ajudam. 

São cerca de 15 pessoas envolvidas na organização da 

festa. A paróquia tem 1200 famílias. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria é proveniente de São Miguel, mas também 

há paroquianos originários das Flores, de São Jorge e 

do Continente. 

 

Atividades durante o ano 

 

Organiza-se uma única festa, em Agosto, de 

angariação de fundos para a Festa do Espírito Santo. 

Para além dessa motivação, esta festa constitui 

também uma oportunidade para celebrar a cultura 

portuguesa e promover a convivência entre as diversas 

pessoas da comunidade paroquiana e da área 

circundante. Como o padre é irlandês e há na paróquia 

uma grande heterogeneidade cultural, a festa já reúne 

elementos das diversas culturas que formam a 

comunidade. 

 

Instalações 

 

Da igreja 
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FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação A Festa existe desde 1915, data em que começou a ser 

realizada na paróquia da Nossa Senhora dos Anjos. 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo de Pentecostes. 

 

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 Padre e por um grupo de 

paroquianos mais ativos, formado por portugueses e 

seus descendentes e alguns de outras origens.O Padre 

desempenha o papel de mordomo. 

 

Número de ajudantes 

 

Um grupo de cerca de 20 pessoas. 

 

Número de coroas  

 

1 (Uma) coroa (a mesma desde a origem da festa, na 

Igreja Nossa Senhora dos Anjos)  

 

Origem das coroas 

 

Não há certezas, mas põe-se a hipótese de que a coroa 

tenha sido trazida dos Açores, por um emigrante 

português aquando da sua ida para os Estados Unidos 

da América.   

 

Coroação  

 

Pode ser coroado quem quiser, desde que faça o 

pedido ao padre.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas A organizadora da 7ª dominga é sempre a Igreja e o 

responsável pela 6ª dominga é sempre o mesmo 

paroquiano, um jovem lusodescendente de origem 

micaelense, que é muito devoto e colabora muito na 

realização da celebração. Em 2012, houve também 4ª 

dominga. Não é necessário fazer sorteio, porque não 

há um número de candidatos que o justifique.  

Realizam-se coroações nas domingas. 

O organizador da 6ª dominga costuma realizar um 

jantar de Sopas do Espírito Santo, em sua casa. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço, em casa dos responsáveis das 

domingas. Mas, na semana que antecede o domingo 

de Pentecostes (dia em que são distribuídas as sopas 
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do Espírito Santo), o terço é rezado no salão 

paroquial. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

Há distribuição de sopas, à moda de São Miguel 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Mais de 200 pessoas acorrem às sopas nas instalações 

da igreja, mas muitos levam doses extra de sopas para 

oferecer a familiares.  

No total, são distribuídas cerca de 300/350 sopas.  

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Depois das sopas, há distribuição de massa sovada, 

arroz doce e suspiros. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

De 300 a 350 pessoas. 

 

 

Auoria do texto: Catarina Faria (CRIA – UNL - Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida por Catarina Faria 

em 2012, através de conversas informais e de entrevistas semi-estruturadas com membros 

da organização da Festa. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 


