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Irmandade da Banda Filarmónica de Santa Cecília, Fall River,  

Massachusetts  

 

IRMANDADE  

 

Tipo de irmandade A Irmandades está ligada a uma Banda Filarmónica 

 

Ano de fundação 

 

A banda foi fundada em 2005 (mas surgiu da cisão da 

Banda Filarmónica Açoriana que existia desde 1913). 

A Festa começou em 2004 na Banda Filramónica 

Açoriana 

 

Número atual de membros 

 

42 músicos e cerca de 200 familiares dos músicos. 

Quem quiser ser membro da irmandade, precisa que 

um membro interno proponha a sua inclusão. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros é de origem micaelense ou 

seus descendentes. Em menor percentagem, há 

pessoas de outras ilhas – Terceira, São Jorge., Santa 

Maria, Faial e Pico - e do Continente. 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem matança do porco, ceias e leilões, para 

angariação de fundos para o financiamento da Festa 

do Espírito Santo. Realizam-se também festas de São 

Martinho, de São João e de Santa Cecília 

 

Instalações 

 

Próprias (da Banda Filarmónica). 

 

Informação adicional pertinente 
 

Acerca do Entrevistado 

Peter Camara era o mestre da Banda em 2012, sendo o 

clarinete o seu instrumento principal. Vários 

familiares seus pertencem também à Banda: tios, 

irmãos, etc.  

O bisavô do Peter Camara voltou para os Açores, na 

altura da 1ª Guerra Mundial, razão pela qual os seus 

avós nasceram lá. Mais tarde, a família regressou aos 

Estados Unidos da América: a mãe de Peter veio dos 

Açores em 1948 e o seu pai em 1952. Ele nasceu em 

Fall River. Peter começou a tocar desde pequeno. Em 

1974, já tocava na Banda, na qual estavam também 

envolvidos muitos dos seus familiares e amigos. 

Peter Camara já esteve muitas vezes nos Açores, a 
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maioria das quais com bandas filarmónicas, 

nomeadamente, em 2008, com a Banda de Santa 

Cecília.  

Noutra ocasião, foi a São Miguel, como romeiro.  

 

História da Banda de Santa Cecília e da Banda 

Açoriana que lhe deu origem 

Anteriormente à Banda de Santa Cecília existia a 

Banda Açoriana, que tinha sido fundada pelo tio avô 

do Peter Camara, António Pacheco da Silva, um 

imigrante da freguesia das Furnas, São Miguel. Foi 

ele o primeiro mestre da Banda Açoriana, fundada em 

1913. Esta banda tinha inicialmente 18 músicos e 

tornou-se muito importante e conhecida em Fall 

River. 

Por problemas internos, relacionados com questões 

financeiras, a Banda Açoriana foi dissolvida em 2004, 

mas parte dos seus membros decidiu formar uma nova 

banda. Assim nasceu a Banda Filarmónica de Santa 

Cecília, em 2005. 

Peter Camara lamentou a dissolução da Banda 

Açoriana por esta ter sido criada pela sua família, e 

porque já “tinha raízes antigas”, como referiu.  

Peter fez a tropa e, quando voltou, foi mestre de outra 

banda filarmónica: a Banda de Nossa Senhora da Luz, 

onde permaneceu durante 10 anos, encontrando-se 

ausente quando sucederam os problemas que levaram 

à cisão da Banda Açoriana.  

A Banda de Santa Cecília começou com 38/40 

músicos, mas, em 2012, era já constituída por 42 

músicos. Segundo Peter Camara, a Banda de Santa 

Cecília surgiu para colmatar a necessidade de um 

espaço de convívio. E também para preservar as 

tradições e partilhar o amor à arte da música. Referiu, 

ainda, que os  jovens são os que menos se mantêm na 

Banda porque, quando chegam à idade do “High 

School”, começam a dispersar e muitos deixam de 

tocar. 

A Irmandade teve início ainda com a Banda Açoriana, 

em 2004. 

A ideia foi trazer sorte para a Banda e manter as 

tradições. Pretendia-se fazer uma irmandade para que 

se reunissem a rezar o terço. Inicialmente, existia 

apenas um dia de convívio: rezava-se o terço e fazia-
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se um jantar/barbecue entre membros, famílias e 

amigos da Banda. 

 

As pessoas do bairro aderiram muito à Festa; 

lembravam-se da Festa que já tinha existido no 

mesmo espaço, realizada pelo PAC (Portuguese 

American Club) e agradou-lhes muito a ideia de voltar 

a ter Festa no bairro e, pela sua participação activa, a 

Festa foi aumentando. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação A Festa foi realizada, pela primeira vez, em 2004, 

pela Banda Açoriana. Em 2005 foi iniciada a Banda 

de Santa Cecília e desde aí que a Festa é realizada 

pela Banda de Santa Cecília. 

 

Data preferencial da festa 

 

4º fim-de-semana de Julho.  

Como nesta área se realizam outras Festas mais 

antigas, a irmandade procura que não haja 

sobreposição de datas dos festejos respetivos.  

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

São Miguel. Mas, já aconteceu fazerem sopas “à 

moda” da Terceira, porque o mordomo tinha sido 

criado na Terceira.  

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada, maioritariamente, pela Direção 

da Irmandade, embora o mordomo possa escolher os 

artistas que vão atuar e, caso o deseje, pode introduzir 

alguns pormenores diferentes, nomeadamente, em 

relação às comidas, desde que haja acordo por parte 

da direção. 

 

Mordomo 

 

A escolha do mordomo é feita por convite pela 

direção e pelo mordomo no ativo 

 

Número de ajudantes 

 

Os membros da direção, seus familiares e amigos.  

 

Número de coroas e sua circulação 

 

Há duas (2) coroas.  

A coroa do mordomo fica o ano inteiro na sua casa, 

mas uma semana antes da Festa, essa coroa é levada 

para as instalações da Banda, para que seja rezado o 

terço em conjunto.  

A segunda coroa circula de casa em casa.   
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Origem das coroas 

 

As coroas foram adquiridas no Continente. A bandeira 

veio de São Miguel, de propósito.  

Para a compra da primeira coroa, o Presidente na 

altura, Jessy Ferreira (Jacinto) e a esposa, organizaram 

uma angariação de fundos, tendo posteriormente 

oferecido a coroa à Banda.  

A segunda coroa foi comprada pela direção. 

 

Coroação 

 

Cada dominga escolhe alguém para coroar. 

 

 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Sempre houve domingas, desde o início.  

Para obter uma dominga é necessário ser membro da 

Banda. 

Algumas domingas organizam jantares, ficando a 

decisão ao critério de cada uma. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Duas semanas antes da Festa, realiza-se a “ceia dos 

criadores”. No mesmo dia, tem lugar a arrematação de 

gado. Geralmente, são arrematados entre 50 a 60 

animais, dependendo do ano em questão.  

A irmandade organiza também o bodo de leite, no 

sábado anterior ao dia da Festa. 

 

Pensões  

 

Pensões grandes e/ou de criador – cerca de 80.  

Pensões pequenas – 355  

100 ofertas - pensões pequenas que são oferecidas, 

Muitas são dadas à Igreja para que esta proceda à sua 

distribuição por famílias carenciadas. A Direção da 

Irmandade pretende aumentar o número de ofertas 

para cerca de 150. 

Peter Câmara é criador. Geralmente, oferece ou cria 

um ou dois animais para a Festa. Por vezes, oferece 

um gueixo para a arrematação de gado, realizada no 

dia da ceia dos criadores. 

 

Valor das pensões 

 

Pensão Grande – $100; Pensão Pequena - $30 

 

Composição das pensões 

 

Pensão Grande - 1 garrafão de 5l de vinho, 1 pão de 

trigo, 1 argola de massa sovada, 12 a 15 libras de 
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carne. 

Pensão Pequena – 1garrafa de 1litro de vinho, 1 bolo 

de massa sovada, 1 pão de trigo e 7 a 8 libras de 

carne. 

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões grandes e/ou de criador são distribuídas 

com folia “à moda” de São Miguel (com viola da 

terra, guitarra, violino ou rabeca, acordeão, 2 a 3 

cantadores e acompanhantes).  

Uma semana antes da Festa, as pensões são 

distribuídas, porta-a-porta, acompanhadas de folia. 

Caso alguém esteja ausente, aquando da distribuição, 

a pensão deverá recolhida nas instalações da Banda. 

 

Bodo de Leite 

 

No bodo de leite que se realiza no sábado, véspera do 

dia da Festa, é costume organizar-se um grande 

desfile, com pessoas vestidas com trajes tradicionais e 

com muitos animais: vacas, cabritos, cavalos… 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Geralmente, acompanhavam a procissão a Banda de 

Santa Cecília e a Banda de Nossa Senhora da Luz. Em 

2012, só iria estar presente a Banda de Santa Cecília, 

porque a Festa estava a ganhar muita proporção e, 

segundo Peter Camara, a direção não pretendia que a 

Festa se tornasse um negócio, mas que se restringisse 

mais à celebração da devoção ao Espírito Santo. 

Nesse sentido, também passou a haver duas semanas 

de reza do terço, nas instalações da Banda, em vez de 

apenas uma semana.   

 

Cortejos  

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Portuguesa, Americana, Açoriana, do Estado de 

Massachusetts e da cidade de Fall River. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são realizadas por um grupo de senhoras e 

confecionadas à moda de São Miguel.  

Na cozinha trabalham cerca de 12 a 15 pessoas. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 200 pessoas. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Este ano (2012), irá haver pessoas, com trajes 

tradicionais, a entregar massa sovada e leite; também 

haverá um rancho folclórico.  
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Segundo Peter Camara, as pessoas “querem mais 

tradição”. A distribuição de leite foi apenas realizada 

uma ou duas vezes.  

 

Informação adicional pertinente 

 

Mais de metade dos músicos da Banda são jovens 

nascidos nos Estados Unidos da América. Há fortes 

redes familiares na constituição da Banda. A relação 

com a banda e com a música passa de geração em 

geração.   

 

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

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

Miguel Moniz (CRIA - Centro em Rede de Investigação em Antropologia, ISCTE-IUL) 

em 2012, através de observação, conversas informais e entrevista com Peter Camara, 

mestre da Banda Filarmónica de Santa Cecília. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


