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IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Não existe propriamente Irmandade. Trata-se de um 

grupo de amigos faz a Festa numa casa particular, em 

Fall River. 

 

Ano de fundação 

 

2010. 

 

Número atual de membros 

 

Não há membros. A Festa é organizado por 5 pessoas: 

o Senhor Manny Silva, o Senhor Miguel Reis a esposa 

são os principais organizadores. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

São Miguel. Os dois principais organizadores são da 

Bretanha – Senhor Miguel - e da Fajã de Baixo – 

Senhor Manny Silva. A maioria dos envolvidos é 

oriundo da freguesia da Bretanha.  

 

Instalações 

 

A Festa é realizada numa casa particular, do senhor 

Miguel Reis. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 2010. 

 

Data preferencial da festa 

 

O domingo mais próximo ao dia 15 de Agosto. Foi 

escolhida esta data porque é o dia da Festa da Nossa 

Senhora dos Anjos, celebrada na Bretanha e na Fajã 

de Baixo. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel. 

 

Organização 

 

A festa é organizada por um grupo de amigos. 

 

Número de ajudantes 

 

30. 

 

Número de coroas  

 

1 (Uma).  

 

Origem das coroas 

 

A coroa e a bandeira pertencem ao casal em cuja casa 

se realiza a Festa. 

 

Rainhas 

 

Há 1 (uma) rainha desde o início da Festa. 
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A Rainha da Festa é uma rapariga escolhida entre os 

familiares mais envolvidos na Festa. Ela só sabe que é 

a escolhida no próprio dia ou na véspera. Segundo o 

senhor Manny Silva: 

“Nós convidamos um grupo de raparigas para ir no 

Bodo de Leite e mandamos todas ir aos armazéns 

comprar roupa igual para todas. Cada pai paga a roupa 

da sua filha. No próprio dia é que é a surpresa de se 

saber qual delas será a Rainha da Festa. A rainha vai 

acompanhada com as outras, mas, sentada ao meio 

delas. As senhoras - as mães - é que decidem como 

elas vão vestidas. Temos a lista de todas as raparigas 

que são familiares dos organizadores. Ainda há duas 

que não foram rainhas.” 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Pensões Em 2011, houve 198 pensões e, em 2012, 200 a 212. 

 

Valor das pensões 

 

As pensões são oferecidas. 

 

Composição das pensões 

 

1garrafa de vinho, 1 bolo de massa sovada, 1 pão de 

trigo, 7 libras de carne. 

 

Distribuição das pensões  

 

São distribuídas em regime de takeaway. As pessoas 

com direito a pensão têm um cartão para ir levantá-la, 

a casa do Senhor Miguel Reis. Quem fez donativos 

para a Festa tem direito a pensão. Neste caso, o 

número de pensões é atribuído de acordo com o 

caráter da oferta. Também são oferecidas pensões a 

pessoas com carências económicas.  

 

Cerimónias antes do dia da festa  

 

Na quarta-feira antes do dia da Festa faz-se a 

arrematação de gado. Há cerca de 100 criadores, entre 

pessoas que oferecem gado para a arrematação e 

pessoas que fazem donativos de montantes 

significativos para a Festa. Há diferentes grupos de 

folia a cantar nos vários dias, sendo que o dia mais 

característico da folia é a quarta-feira.  

Na quinta-feira, realiza-se a ceia dos criadores, como 

forma de agradecimento aos criadores e aos respetivos 

ajudantes.  

Na sexta-feira, há um rancho folclórico a dançar, bem 

como cantigas ao desafio e apresentação de cantores 
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como Tony Borges e outros. Todos os participantes 

colaboram voluntariamente e não cobram “cachet”, 

como forma de contribuir para a Festa. 

No sábado, há bodo de leite. 

 

Bodo de leite 

 

No cortejo do bodo de leite são transportadas as 

bandeiras Americana e Portuguesa. 

O bodo de leite é sempre acompanhado de danças e 

cantorias. O grupo “Amigos Além Fronteiras” de, 

aproximadamente, 15 pessoas, canta músicas 

açorianas e músicas populares portuguesas. Desfila 

um carro de bois e mais alguns animais, como 

cavalos, cabras, etc. O cortejo inclui também um carro 

alegórico, que transporta a Rainha da Festa com a 

coroa. Esse carro alegórico foi construído para a 

Rainha desfilar nas Grandes Festas do Espírito Santo, 

de Fall River. Em 2010, a rainha desfilou a cavalo, 

por sua própria escolha. Só uma vez é que a rainha 

usou uma capa, mas, segundo os organizadores, tal 

não voltará a acontecer, porque na festa não há 

coroação. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Folia e banda filarmónica. Em 2012, foi a Banda de 

São Francisco Xavier que acompanhou a Festa. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

São distribuídas sopas no local da Festa e também são 

levadas a casa de pessoas que não podem deslocar-se 

à Festa. As sopas são confecionadas à moda da Ilha de 

São Miguel. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

100 a 200. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

É oferecida massa sovada e arroz doce, depois das 

sopas.  
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