
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade da Santíssima Trindade da Igreja de Santa Isabel de Bristol, Bristol, 

Rhode Island 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Ligada à igreja. 

 

Ano de fundação 

 

1986 

 

Número atual de membros 

 

Cerca de 500. 

 

Origem dominante dos membros  

por relação aos Açores 

 

A maioria é oriunda da Ilha de São Miguel.  

 

Atividades durante o ano 

 

Organizam-se algumas festas, durante o ano, nas quais 

se realizam leilões, para angariação de fundos para a 

Festa. 

 

Instalações 

 

Da igreja. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1986 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo da Trindade. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel. Contudo, o Presidente da Festa, 

em 2011, afirmou que as Festas do Espírito Santo não 

eram à moda de uma só ilha, pois isso depende do 

mordomo, que decide organizar a Festa mais à moda 

da sua ilha de origem. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela direção e pelo mordomo. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido pelo interesse que demonstra 

em assumir essa posição, mas, se houver mais do que 

um interessado, procede-se a um sorteio. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 30. 

 

Número de coroas  

 

4 (quatro).  

 

Origem das coroas 

 

Três foram oferecidas. 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

Rainhas 

 

Todas as domingas e o mordomo têm, pelo menos, 

uma rainha cada. As rainhas coroam. Há uma capa, 

pertencente à irmandade, que é levada na procissão 

pela ‘rainha do mordomo’. 

 

Coroação 

 

Além das pessoas escolhidas pelo mordomo, coroa 

quem desejar.   

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Os responsáveis pelas domingas organizam jantares, 

em sua casa ou no salão, conforme o número de 

convidados. A refeição consta, geralmente, de sopas e 

carne.  

Realizam-se também coroações. 

 

Circulação da coroa 

 

Uma das coroas permanece em casa do mordomo, ao 

longo do ano. Outra, fica em casa da primeira 

dominga e, em seguida, vai rodando pelas casas dos 

restantes organizadores das domingas. Na ‘semana do 

mordomo’, todas as coroas se encontram na sua casa. 

 

Pensões 

 

Há 500 pensões pequenas e 300 pensões grandes. As 

pensões grandes destinam-se a quem der ofertas mais 

significativas: gado para a arrematação ou carne para 

as sopas. 

 

Valor das pensões 

 

Pensão pequena - $30 

 

Composição das pensões 

 

Pensão pequena - 5 libras de carne, 1 bolo de massa 

sovada e 1l de vinho.  

Pensão grande - 10 libras de carne, 1 bolo de massa 

sovada, 1 argola e 5l de vinho. 

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são entregues porta-a-porta. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço em casa dos responsáveis das 

domingas. Realiza-se também a Ceia dos Criadores, 

animada pela folia com música e cantoria. É o 

mordomo que oferece a folia e a comida.  

O mordomo também organiza um jantar, no fim-de-

semana antes do dia da Festa. 

  



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Bodo de leite No sábado realiza-se um bodo de leite, com cortejo, 

no qual desfilam as comissões das duas irmandades da 

Igreja e as irmandades das duas Festas do Espírito 

Santo de Warren, carros de bois enfeitados, etc. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

É assegurado por uma folia e por duas bandas 

filarmónicas. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Americana, Portuguesa e Açoriana (esta última está 

dependente da existência de um elemento que a possa 

transportar). Têm a participação de autoridades e 

políticos locais e também de outras Irmandades: 

Irmandade do Espírito Santo da Igreja de Santa Isabel, 

Irmandade do Espírito Santo da Igreja de São Tomás, 

de Warren, e Irmandade do Espírito Santo do Warren 

Soccer Club, de Warren. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são confecionadas à moda da Ilha de São 

Miguel. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Distribui-se massa sovada, pão e vinho. 
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