
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festas do Espírito Santo, 2016 

Irmandade do Espírito Santo Micaelense ou Irmandade da Trindade,  

Hudson, Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma. 

 

Ano de fundação 

 

1914. 

 

Número atual de membros 

 

A Irmandade tem mais de 300 membros. Desse total, 

cerca de 200 são irmãos e os outros 100 são sócios.  

Para ser irmão há que ser micaelense ou descendente 

de micaelenses, de idade compreendida entre os 16 e 

os 50 anos. Há diversas restrições na adesão à 

irmandade, o que levou a nova direção, que entrou em 

2012, a querer alterar os estatutos. Os irmãos têm 

direito a uma apólice de $200, que cobre situações de 

doença.  

Os sócios pagam uma quota anual de $1 e não estão 

sujeitos aos requisitos anteriores, mas não têm direito 

a apólice, não podem assegurar domingas, nem votar. 

 

Origem dominante  dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros da irmandade é de São 

Miguel, sobretudo da freguesia da Ribeira Grande.  

 

Atividades durante o ano 

 

Realizam-se ceias, durante o ano, para angariação de 

fundos para a Festa. Em 2012, houve uma Ceia de 

Natal, outra em Fevereiro e uma última em Maio, 

duas semanas antes da Festa  

 

Instalações 

 

As instalações são alugadas ao Clube Português de 

Hudson.  

Esta irmandade e o Império Mariense de Hudson 

fazem as suas Festas neste Clube e, por isso, 

construíram em conjunto equipamentos de apoio às 

festas no espaço do Clube . 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1914. 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo da Trindade. 
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Modelo preferencial para a 

organização da festa 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha deSão Miguel 

 

Organização da festa 

 

Quem organiza a Festa é o presidente da irmandade 

em conjunto com o mordomo 

 

Mordomo  

 

O mordomo é escolhido pela direção, que convida 

alguém para assumir o cargo. Como, nalguns anos, 

ninguém quer desempenhar a função de mordomo, o 

presidente tem vindo a assumir mais responsabilidade 

nas decisões da Festa. 

A senhora Maria da Graça e o marido (presidente) já 

foram mordomos muitas vezes, pois assumem esse 

cargo sempre que não há nenhum candidato. 

 

Número de ajudantes 

 

40. 

 

Número de coroas  

 

2 (Duas).  

 

Origem das coroas 

 

A coroa mais antiga existe desde que começou o 

império. A segunda, foi comprada pela irmandade há, 

aproximadamente 40 anos, em Fall River. 

 

Rainhas 

 

Provavelmente há rainhas desde o início do império. 

Desde 1989, pelo menos, a festa tem – com toda a 

certeza- uma rainha e duas damas. A irmandade 

possui duas capas, tendo a segunda sido comprada em 

2006, em Fall River. 

 

Coroação 

 

Em primeiro lugar, são coroadas pessoas escolhidas 

pelo mordomo e, em seguida, coroa quem o desejar.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Há seis domingas e mordomia. O mordomo é o 

organizador da 1ª dominga.  

No caso de não surgirem candidatos a organizar 

domingas, a coroa fica em casa do presidente da 

irmandade, durante as semanas correspondentes a 

essas domingas. 

Em 2011, a Senhora Maria da Graça foi a 

organizadora das sete domingas. 

As coroações dos responsáveis das domingas 

realizam-se na Igreja de São Miguel, igreja americana, 
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que tem uma missa semanal em português, ao 

domingo.  

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço, todos os dias, nas casas dos 

organizadores das domingas. São oferecidos doces e 

bebidas. No sábado e no domingo é oferecido jantar, 

em regime de buffet. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A Festa é acompanhada por uma banda filarmónica. 

Em 2012, esteve presente uma banda de Providence. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Portuguesa, Açoriana e Americana, têm a participação 

de autoridade e políticos locais: três ou quatro 

representantes do Estado e o Mayor. Acompanham 

também a Festa o Império Mariense de Hudson, o 

Clube Português e o “grupo continental” do Clube 

Português. Desfila, ainda, um rancho folclórico de 

Hudson. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são confecionadas à moda da Ilha de São 

Miguel. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 500. O salão comporta 90 pessoas de cada 

vez, e enche 4 ou 5 vezes.  

Algumas pessoas vão buscar as sopas ao Clube, por 

volta das 6h00 da manhã. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Depois das sopas, são distribuídas massa sovada e 

argolas, confecionadas no Clube.  

 

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

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

em 2012, através de entrevista realizada a Maria da Graça, secretária da Irmandade e 

esposa de Emanuel Graça, presidente da Irmandade. Edição do texto final: Dulcinea Gil. 

 

 

 


