
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Divino Espírito Santo Mariense, Hudson, Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Ano de fundação 1973 

 

Tipo de irmandade 

 

Autónoma 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros é originária da Ilha de 

Santa Maria 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem Jantares, para obtenção de fundos para o 

financiamento da Festa. 

 

Instalações 

 

O Império recorre às instalações do Clube 

Português de Hudson. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1973 

 

Data preferencial da festa 

 

Último domingo de Junho. Em 2001 a festa 

realizou-se em 25 de Junho 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A festa está organizada ritualmente por 

referência à Ilha de Santa Maria. 

 

Organização da festa 

 

Quem organiza a Festa é o imperador. Não há 

domingas e o imperador "pega" na coroa logo a 

seguir ao Império, ficando com ela durante um 

ano. As responsabilidades efetivas do imperador 

são, porém, comparativamente a Santa Maria, 

muito menos importantes. Em termos da sua 
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contribuição para o financiamento dos Impérios, 

o imperador deve assegurar um provimento da 

mesa e uma vaca. A sua interferência na escolha 

dos ajudantes é também pouco importante: 

compete-lhe escolher os ajudantes grados 

(trinchante, mestre-sala, briadores) e os foliões. 

 

Imperador 

 

É um cargo geralmente assegurado por promessa. 

Houve apenas um ano em que não houve 

promessas e, nesse ano, o presidente da 

irmandade ficou com a coroa. Em 2001 já havia 

pedidos para pegar na coroa até 2004.  

 

Número de ajudantes 

 

Além dos ajudantes grados, escolhidos pelo 

imperador (geralmente, seus familiares), há 

também 10 a 15 pessoas indicadas pela direção 

da irmandade que ajudam na festa. 

 

Número de coroas  

 

1 (uma). 

 

Coroação 

 

 

Além do imperador, foi também coroada a 

mulher do imperador e uma dama de honor. 

 

Informação adicional pertinente 

 

 

Há ofertas ao Império, mas estas não têm a 

relevância que têm em Santa Maria. Por 

exemplo, das 5 vacas utilizadas em 2001, o 

imperador e a direção entraram com uma cada, 

sendo as restantes 3 oferecidas em resultado de 

promessa. Há também ofertas ao Império em 

dinheiro, provimentos de mesa, ovos, manteiga e 

farinha, etc...  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

Nas proximidades da data do Império - como em 

Santa Maria – realizam-se duas alumiações: uma 

em casa do imperador, outra no Clube. Nessas 
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alumiações, com oferta de biscoitos de orelha e 

biscoitos de aguardente às pessoas presentes, o 

acompanhamento musical é assegurado pela 

folia. No sábado, tem lugar a bênção dos pães e 

da coroa.  

 

Pensões  

 

Não há pensões, há “irmandades”, no sentido que 

lhe é atribuído a esta expressão em Santa Maria. 

Mas só a partir de um certo quantitativo ($100) é 

que as ofertas ao Império são retribuídas através 

da “irmandade”. Para além das pessoas que 

oferecerem vacas ao Império, as “irmandades” 

abrangem ainda a direção, o imperador, os 

cozinheiros e os ajudantes. Em 2001, houve 

apenas cerca de vinte “irmandades”.  

Quanto às ofertas de provimentos de mesa são 

retribuídas com apenas uma rosquilha. Em 2001, 

houve também oferta dos géneros (farinha, ovos, 

manteiga) necessários à confeção de 40 a 50 

pães, mas estas ofertas não são retribuídas. 

 

 

Composição das irmandades 

 

A “irmandade” consta de uma posta de carne, um 

bolo de massa sovada e uma rosquilha. 

 

Distribuição das irmandades  

 

A distribuição da “ irmandade” é feita no sábado, 

durante o dia.  

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

 

Folia e Banda Filarmónica do Clube Português 

de Hudson. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

 

Após a missa, o cortejo saiu da igreja e percorreu 

a Main Street e a River Streer até ao Clube 

Português.  

 

Ordem do cortejo: 

- Bandeiras americana, portuguesa e dos 

Açores; 

- Autoridades políticas locais; 
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- Delegação da União Portuguesa Continental, 

com mini rancho folclórico e tocadores da 

viola; 

- Delegação de um corpo militarizado norte-

americano; 

- Império Mariense de Saugus; 

- Sociedade Micaelense do Divino Espírito 

Santo da Trindade de Hudson (com dois 

hispânicos); 

- Império de Bridgewater; 

- Folia; 

- Bandeira; 

- Pendão da irmandade; 

- Roda de meninas com almofada do Espírito 

Santo; 

- Imperador e imperatriz dentro do quadro; 

- Meninas com candelabros; 

- Segunda coroa; 

- Direção da irmandade (em duas linhas); 

- Acompanhantes com pães leves e pães de 

mesa à cabeça (cerca de 20 pães de mesa); 

- Direção do Clube Português de Hudson; 

- Banda do Clube Português de Hudson; 

- Um carro de bois e um "truck". 

O cortejo demorou cerca de uma hora a realizar o 

percurso, tendo parado na rotunda situada à 

entrada de Hudson, para a banda tocar os hinos 

português e americano, junto a dois memoriais 

evocativos dos soldados norte-americanos caídos 

na(s) guerra(s). Na Main Street, vários grupos de 

pessoas - maioritariamente portuguesas - 

aguardavam a passagem do cortejo, e na River 

Sreet, onde havia casas de portugueses - e havia 

algumas - estavam famílias inteiras a assistir ao 

desfile. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

Há distribuição de sopas, confecionadas à moda 

de Santa Maria. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

 

Número de pessoas que vão às sopas em dia de 

Império: cerca de 2000.  



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Dantes, levavam sopas a casa de pessoas mais 

idosas que não se podiam deslocar ao Império, 

mas, agora, essas ofertas são distribuídas em 

regime de "take away".  

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Há distribuição de massa sovada no exterior do 

clube, como em Santa Maria 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Cerca de 2000. 

 

Informação adicional pertinente 

 

 

Quanto à sequência ritual do Império, a 

preocupação central é replicar Santa Maria. O 

Império também vai para copeira, como em 

Santa Maria, só que em vez de se realizar no 

Sábado, o cortejo que leva o Império para a 

copeira ocorre no domingo, a seguir à missa da 

coroação. Há carros de bois, há quadro formado 

pelos ajudantes grados onde seguem o imperador 

e a imperatriz e, na segunda-feira, há também 

ceia final dos ajudantes. 

Pese embora a multiplicação de Impérios 

marienses na Nova Inglaterra, percebe-se que o 

Império de Hudson conserva uma certa 

capacidade para atrair a comunidade mariense da 

área. 

As pessoas insistem que neste Império, "é tudo 

como em Santa Maria". Daí a insistência em não 

aderir às pensões. Daí a importância do carro de 

bois. Mas esta insistência na tradição não 

significa que não haja mudanças. A mais visível - 

para além da perda de importância 

organizacional do Imperador - tem a ver com o 

declínio da “irmandade”.  

Quanto às expectativas relativamente a este 

Império não são, para o senhor Luís de Sousa 

(principal organizador da festa), muito 

animadoras: "não há quem queira ajudar, isto vai 

acabar". De facto, com exceção do filho do 

senhor Luís de Sousa - que deveria ter cerca de 
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28 anos - o resto dos ajudantes eram pessoas 

maioritariamente situadas entre os "late 40s" e os 

"60 e muitos".  

No entanto, um outro membro da direção 

mostrou-se mais confiante em relação à 

continuidade da tradição. Afirmou também que o 

Clube Português de Hudson teve origem na 

primeira emigração. 
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Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida em 2001, através de 
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