
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Império de São João da Igreja de Santo António, Cambridge,  

Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Ligada à igreja. 

 

Ano de fundação 

 

A Igreja de Santo António foi fundada em 1902. Em 

1928, teve início o Império de São João. 

 

Número atual de membros 

 

A comissão é formada por seis membros, a maioria 

originária da Ilha Terceira. A irmandade tem cerca de 

80 irmãos.  

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Na época da fundação, a maioria dos membros era 

terceirense; atualmente, há membros das diversas 

ilhas, bem como alguns continentais, embora 90% 

sejam de origem açoriana.  

 

Atividades durante o ano 

 

Realizam-se duas ceias, no salão da Igreja, para 

angariação de fundos para a Festa. 

 

Instalações 

 

Da Igreja. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação Em 1928, começou o Império de São João, mas os 

atuais irmãos não sabem quem o fundou, apenas 

sabem que havia a coroa, rezava-se o terço e 

confecionavam-se sopas, para um número restrito de 

pessoas. Houve uma interrupção da Festa durante 

alguns anos, tendo esta recomeçada aquando da 

construção das novas instalações da Igreja. 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo de Pentecostes. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa  

 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha Terceira (a sopa leva o molho da alcatra). 

 

Organização da festa 

 

Quem organiza a Festa é a comissão das festas com o 

mordomo. 

 

Mordomo 

 

Geralmente, o mordomo é escolhido por promessa ou 
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por sorteio: se há pessoas com promessas, estas têm 

prioridade, se não há, é realizado um sorteio no dia da 

Festa. Nos anos de 2011 e 2012, os mordomos foram-

no por promessa. O mordomo de 2012 era originário 

do Faial. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 20. 

 

Número de coroas  

 

5 (cinco).  

 

Origem das coroas 

 

Duas foram compradas pela irmandade, há cerca de 

20 anos, na Casa Portugal, em Peabody. Outra coroa 

foi oferecida por Vasco Fagundes, membro da Banda 

Filarmónica de Santo António, que já foi presidente 

do império de S. João. 

 

Rainhas 

 

Há uma rainha, que coroa - e duas princesas que a 

acompanham - desde inícios dos anos 1980. A D. 

Aldora Ramos, quando foi mordoma, por volta desse 

período, fez uma rifa para juntar dinheiro para 

comprar uma capa, que passou a pertencer à 

irmandade. 

 

Coroação 

 

Coroam pessoas escolhidas pelo mordomo, bem como 

os membros da comissão das Festas e todos os o que o 

desejem.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Os responsáveis pelas domingas podem organizar um 

jantar em sua casa. Há disponibilidade do padre para 

fazer coroações, mas os responsáveis pelas domingas 

ora optam por ir coroar, ora não. Na maioria dos 

casos, só se efetua a coroação no dia da Festa. 

 

Circulação das coroas 

 

Uma coroa permanece em casa do mordomo o ano 

inteiro; as outras ficam em casa de membros da 

comissão da Festa, mas vão passando pelas pessoas 

que têm promessas, que pedem para ter a coroa em 

casa durante uma a duas semanas. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço, em casa dos responsáveis 

pelas domingas, sendo oferecidos doces e bebidas. 
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Pensões 

 

Há 800 pensões. 

 

Valor das pensões 

 

$30 cada pensão. 

 

Composição das pensões 

 

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

vinho e 5 libras de carne, 1 cravo e 1 pezinho de 

hortelã.  

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são distribuídas em regime de take away, 

no sábado que antecede a Festa, entre as 12h e as 16h, 

no salão paroquial. Há uma mesa posta com massa 

sovada e bebidas, de forma a fomentar um pequeno 

convívio entre as pessoas que vão buscar as pensões. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A Banda de Santo António de Cambridge acompanha 

os festejos. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Participam no cortejo alguns representantes locais, o 

mayor, etc., bem como outras irmandades: O Clube 

Faialense, o Império das Crianças da Igreja de Santo 

António, o Portuguese American Civic League e a 

comissão da Banda de Santo António. Todos desfilam 

com as suas rainhas – quando é o caso de as terem – 

e/ou com as suas coroas, excepto o Clube Faialense, 

que não realiza Festa do Espírito Santo. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

Há distribuição de sopas, entre as 13h e as 16h. As 

sopas são confecionadas à moda da Ilha Terceira. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

900. O salão paroquial tem uma lotação de 360 

pessoas de cada vez. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Distribui-se massa sovada, depois das sopas. 

 

Informação adicional pertinente 

 

Existem dois impérios sob a alçada da Igreja de Santo 

António: o Império das Crianças e o Império de São 

João. No império de São João, a maioria é originária 

dos Açores, no Império das Crianças a maioria é 

descendente de açorianos. 

 

 

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

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida por Catarina Faria 
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em 2012, em entrevista com o presidente do império, em 2012, Francisco Pacheco. 

Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 

 

 


