
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Império das Crianças da Igreja de Santo António, Cambridge, Massachusetts 

  

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Ligada à igreja. 

 

Ano de fundação 

 

1984 

 

Número atual de membros 

 

175 irmãos. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Talvez a maioria dos membros seja oriunda da Ilha 

Terceira, mas há também membros de outras ilhas e 

do continente.  

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem duas festas para angariação de fundos para a 

Festa: Matança do Porco e Jantar Regional de alcatra 

ou outro. 

 

Instalações 

 

A Festa é realizada no salão da Igreja. As reuniões, 

por vezes, realizam-se no Clube Faialense, mas, 

geralmente, ocorrem em casa de membros da 

irmandade. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1984 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo da Trindade 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha Terceira. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela direção da irmandade. Não 

existe mordomo. 

 

Número de coroas  

 

12 (Doze).  

As coroas encontram-se colocadas num altar, no 

interior dum Império à moda da Terceira.  

Em 2008, o senhor Horácio Fagundes construiu uma 

réplica do Império da sua freguesia da Serreta, na 

Terceira, e ofereceu-o à Irmandade, pelo seu 25º 

(vigésimo quinto) aniversário. A estrutura tem a 

dimensão de um quarto e é montada e desmontada, 

todos os anos, para a Festa. 
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Coroação  

 

São coroadas todas as crianças que o desejarem.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Pensões Há 175 pensões, oferecidas aos irmãos, mediante o 

pagamento da quota anual de $30. 

 

Composição das pensões 

 

5 libras de carne, 1 pão grande, 1 brindeira de massa 

sovada, 1 garrafa de vinho. 

 

Distribuição das pensões  

 

Em regime de Take-away: A distribuição das pensões 

realiza-se no sábado antes do dia da Festa. No 

momento em que levanta a pensão, o irmão paga a 

quota anual de $30 e recebe um ticket para a pensão 

do ano seguinte.  

No local da distribuição - salão da igreja – encontra-se 

uma mesa posta com massa sovada e bebidas, para um 

pequeno convívio.  

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Há folia (Pézinho) e também toca a Banda 

Filarmónica de Santo António de Cambridge. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

No cortejo, participam outras irmandades: Irmandade 

de São João da Igreja de Santo António de 

Cambridge, Portuguese American Civic League, de 

Sommervile, e o Império Mariense de Saugus. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são á moda da Ilha Terceira. 

Junto às mesas, no salão paroquial, está construído um 

teatro, onde ficam as coroas. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

700 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Distribuição de “brindeiras” (pão doce) às crianças.  

 

 

Autoria do texto: Catarina Faria (CRIA – UNL, Centro em Rede de Investigação em 

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

em 2012, com base em entrevista com Horácio Fagundes, Presidente da Direção das 

Festas, em 2012, e envolvido nas mesmas há 22 anos. Edição final do texto: Dulcinea 

Gil. 
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