
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Espírito Santo da Igreja de São Miguel, de Fall River, Massachusetts  

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Ligada à igreja 

 

Ano de fundação 

 

A igreja foi fundada em 1902. 

 

Número atual de membros 

 

Não há membros da irmandade: a paróquia tem 1500 

famílias, cerca de 3600 paroquianos. A comissão das 

Festas é formada por 10 pessoas.  

 

Origem dominante  dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria dos paroquianos é originária dos Açores 

(cerca de 80%) da Ilha de São Miguel, das freguesias 

de: São Vicente, Fenais da Luz, São Teotónio e, com 

maior predominância, da freguesia das Capelas. 

 

Atividades durante o ano 

 

A comissão não precisa de juntar dinheiro para 

realizar a Festa do Espírito Santo, porque “a Festa 

paga-se a si própria”. Ou seja, havendo sempre muitas 

ofertas, os lucros das diversas atividades durante o 

ano – domingas, ofertas na coroa, vendas de comes e 

bebes no dia da Festa – cobrem todas as despesas.  

Há 4 a 5 festas, realizadas por uma comissão que é 

responsável por organizar todas as celebrações da 

paróquia, inclusive as Festas do Espírito Santo. As 

festas são uma forma de angariação de fundos para a 

Igreja.  

Há 4 anos que se realiza um jantar com cantoria ao 

desafio que tem muito sucesso. Além de cantadores e 

tocadores, de várias zonas da Nova Inglaterra, vêm 

cantadores dos Açores, da Califórnia, da Flórida e do 

Canadá; em 2012, vieram também de Santa Maria, da 

Terceira e de São Jorge e, em 2013, de São Miguel e 

da Terceira. 

 

Instalações 

 

Da Igreja. A Festa é realizada no salão da escola da 

Igreja. 

 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação A Festa terá surgido entre 1969 e 1985, porque foi 

durante a permanência do padre Joseph Oliveira na 
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paróquia que a Festa foi fundada.  

 

Data preferencial da festa 

 

Domimgo de Pentecostes 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel. 

 

Organização da festa  

 

A Festa é organizada pela comissão de festas e pelo 

mordomo. Até à existência da comissão de festas – 

criada há 20 anos – a organização era da 

responsabilidade do mordomo e dos responsáveis das 

domingas.  

 

Mordomo 

 

Nos últimos três anos, têm sido o senhor Duarte (faz 

parte da comissão há 20 anos) e a esposa, a Senhora 

Venília, a convidar alguém para mordomo. 

Anteriormente, era o padre que assumia essa tarefa, 

mas, como o senhor Duarte tem muitos 

conhecimentos na comunidade, o padre incumbiu-o 

dessa função. 

 

Número de ajudantes 

 

25 a 30 pessoas. 

 

Número de coroas  

 

2 (duas).  

 

Coroação  

 

Na missa da coroação, o mordomo escolhe quem 

coroa, mas, nas restantes missas no sábado e no 

domingo da Festa, o padre coroa todos os que 

desejarem ser coroados. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Os responsáveis pelas domingas organizam jantares, 

no salão da igreja ou em sua casa. Nas domingas 

também há coroações.  

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a Ceia dos Criadores - jantar de 

agradecimento aos criadores – pessoas que fizeram 

ofertas de carne ou outras ofertas significativas para a 

Festa – e aos ajudantes. Realiza-se também 

arrematação de gado, na sexta-feira da semana 

anterior à Festa. 

 

Pensões 

 

Número de pensões: 400 pensões pequenas e 65 
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pensões grandes. 

 

Valor das pensões 

 

Pensão pequena - $30; pensão grande - $250 

 

Composição das pensões 

 

Pensão grande: 1 argola de massa sovada, 1 pão-de-ló, 

1 pão grande, 5 litros de vinho e 2 bilhetes para a ceia 

dos criadores. 

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são maioritariamente distribuídas porta-a-

porta; apenas 20 pensões pequenas são recolhidas em 

regime de takeaway. 

A folia tem acompanhado a distribuição das pensões 

grandes, mas, por uma questão de facilidade, prevê-se 

que, a partir do próximo ano (2013), a folia passe a 

estar presente, exclusivamente, no dia da ceia dos 

criadores  

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Geralmente, é a Banda de Santo António de Fall River 

que acompanha as Festas. 

Costumava haver duas bandas, uma delas paga pelo 

mordomo, mas, como este nem sempre tem 

disponibilidade financeira, passou a haver só uma. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana. A participação de 

autoridade e políticos locais depende do mordomo. 

 

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.  

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Tem lugar uma distribuição de massa sovada, depois 

das sopas. 

 

 

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 observação, de conversas informais e da entrevista com o senhor 

Duarte, membro da comissão de Festas há 20 anos. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 


