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Irmandade da Santíssima Trindade, Lowell, Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma 

 

Ano de fundação 

 

1980 (ano de refundação). Um grupo de paroquianos 

portugueses decidiu refundar a irmandade, após terem 

sido descobertas, numa dependência ao lado da Igreja 

de Santo António de Lowell, uma antiga bandeira e 

uma coroa que tinham as inscrições da Trindade.  

 

Número atual de membros 

 

320 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros da irmandade é oriunda da 

Ilha Terceira, mas também há membros da Graciosa, 

São Jorge e Faial.  

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem uma matança do porco.  

Em 2011, a Irmandade organizou um espetáculo com 

«cantoria à moda dos Açores», com artistas 

convidados das ilhas Terceira e de São Jorge, que teve 

casa cheia, por duas semanas. O espetáculo foi, 

posteriormente, levado aos “Amigos da Terceira”, em 

Pawtucket, e também a Fall River. As receitas obtidas 

reverteram para a Festa. 

Também é organizado um jantar destinado à escolha 

do príncipe e da princesa da Festa, seis semanas antes 

da festa da Trindade. 

 

Instalações 

 

Cedidas pela Sociedade do Divino Espírito Santo de 

Lowell. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1980 

 

Data preferencial da festa 

 

6º domingo depois da Páscoa.  

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha Terceira. 
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Organização da festa A Festa é organizada pela direção, formada por 16 

pessoas. 

Nesta Festa não existe mordomo. 

 

Número de coroas  

 

4 (quatro) coroas.   

 

Origem das coroas 

 

Duas (2) compradas localmente e duas (2) oferecidas 

 

Rainhas 

 

Embora não exista rainha, realiza-se, desde 1989, um 

sorteio para seleção de 1 (um) príncipe e de 1 (uma) 

princesa - crianças que são escolhidas 6 semanas antes 

da Festa.  

 

Coroação  

 

Coroam o príncipe, a princesa e outras crianças. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Há apenas 4 domingas. As domingas podem 

promover jantares, se os seus organizadores quiserem. 

Podem também incluir coroação. 

 

Circulação da coroa 

 

A coroa que foi encontrada na dependência da Igreja 

nunca sai da Sociedade.  

As outras três coroas saem em simultâneo, em cada 

semana das 4 domingas, para a casa de três pessoas. 

Ou seja, três pessoas têm uma das três coroas na 1ª 

dominga, três pessoas têm uma das três coroas coroas 

na 2ª dominga, e assim sucessivamente.   

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa 

 

Incluem a reza do terço, nas casas dos organizadores 

das domingas, e o bodo de leite, no sábado antes da 

Festa. 

 

Pensões  

 

As pensões são designadas «esmolas». São em 

número de 360. O valor da esmola é $35 

 

Composição das pensões 

 

Esmola: 1 Pão, 1 massa sovada, 1 garrafa de vinho e 

15 libras de carne. 

 

Distribuição das pensões  

 

A distribuição das pensões é feita em regime de 

takeaway. Na sexta-feira antes da Festa, as pessoas 

vão buscar as esmolas à sede da Sociedade. É 

oferecida massa sovada, vinho e queijo de São Jorge, 

de forma a fomentar um pequeno convívio. 
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Bodo de leite 

 

O bodo de leite realiza-se no sábado, antes da Festa, 

com um desfile que inclui, entre outros elementos, 

uma carroça com uma barrica de vinho. Em frente ao 

edifício da Sociedade, distribui-se massa sovada, 

vinho e leite. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A folia e uma banda filarmónica acompanham a 

procissão da coroação. 

 

Cortejos  

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Americana, Portuguesa e Açoriana. Têm a 

participação de autoridade e políticos locais, 

destacando-se o Cônsul Português, o Mayor ou o Vice 

Mayor e outros políticos. Participam também outras 

Irmandades: a Sociedade do Divino Espírito Santo 

desfila com todas as suas coroas e a rainha, e o 

Portuguese American Center também leva a sua 

coroa. 

 

Distribuição de Sopas do Espírito 

Santo 

 

As sopas são oferecidas, por convite. Em geral, são 

confecionadas à moda da Terceira. Mas, em 2012, o 

cozinheiro era originário de São Jorge.  

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

450 a 460.  

 

Outras distribuições de alimentos  

 

 

Depois das sopas, são oferecidas massa sovada, 

alcatra e arroz doce. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Cerca de 800 pessoas. 
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