
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festas do Espírito Santo, 2016 

Império dos Cursistas/Festa da Coroa dos Cursistas – Hudson,  

Massachusets 

 

Tipo de irmandade Não existe irmandade. Trata-se de uma celebração 

muito pequena, que foi criada pela Senhora Helena 

Leandro, membro do Grupo de Cursistas da Igreja de 

São Miguel, em Hudson. 

 

Ano de fundação 

 

2005. 

 

Origem dominante  dos membros 

por relação aos Açores 

 

A Senhora Helena Leandro, que criou este pequeno 

Império, é oriunda da Ilha de Santa Maria.  

 

Instalações 

 

As instalações são alugadas pelo Clube Português de 

Hudson. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 2005. 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo de Pentecostes. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de Santa Maria. 

 

Organização da festa? 

 

A Festa é organizada pela Senhora Helena Leandro, 

pelos Cursistas e pelo imperador. 

 

Imperador 

 

O imperador propõe-se desempenhar essa função, 

devido a promessa ou por devoção ao Divino Espírito 

Santo. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 20 pessoas do grupo de cursistas. 

 

Número de coroas  

 

1 (uma).  

 

Origem das coroas 

 

Há 15 anos, terminou o Império das Crianças, do 

Império de São João de Hudson e a coroa dessa 

irmandade ficou guardada na Capela de Nossa 

Senhora de Fátima, no Clube Português; foi com essa 

coroa que os cursistas começaram: primeiro a rezar o 

terço e, mais tarde, a confecionar as sopas do Espírito 

Santo.  

A coroa do Império das Crianças tinha sido comprada 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festas do Espírito Santo, 2016 

pelo Senhor José Frias, fundador daquela Festa. 

 

 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

Incluem a reza do terço e um jantar, na véspera do dia 

da Festa, em casa do imperador, com folia à moda de 

Sta Maria 

 

Distribuição de sopas 

 

As sopas são confecionadas à moda de Santa Maria. 

São distribuídas mediante convite e pelo custo de $20.  

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 120. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Distribui-se massa sovada. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Cerca de 120 

 

 

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

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida em 2012, através de 

conversa informal com um casal de frequentadores assíduos da Festa. Edição final do 

texto : Dulcinea Gil. 

 

 

 

 

 


