
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

.Irmandade do Espírito Santo do Fall River Sports Club, Fall River 

 Massachusetts  

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade A Irmandade está ligada a um clube desportivo 

 

Ano de fundação 

 

O Clube foi fundado em 1954. A primeira festa teve 

lugar em 1963.  

 

Número atual de membros 

 

Cerca de 240. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

85% dos membros do clube são açorianos e a maioria 

é de São Miguel, embora haja também pessoas de 

outras ilhas e mesmo do Continente. O presidente do 

clube é americano, filho de um micaelense. 

 

Atividades durante o ano 

 

De setembro a abril, organiza-se sempre um almoço à 

sexta-feira, uma vez por mês, para angariar fundos 

para as Festas do Espírito Santo. Comparecem cerca 

de 200 a 300 pessoas. O prato principal é, geralmente, 

cabrito, porque é muito apreciado, e, em alternativa há 

sempre outros pratos – sardinhas, bife, etc. 

Para além de várias atividades ligadas ao desporto, 

organizam-se também passeios, excursões, 

piqueniques. Em agosto, há sempre uma grande festa 

para os sócios. Para angariar fundos para o futebol, 

realiza-se o fim de semana do futebol e também se 

organizam almoços, embora não tão concorridos 

como os do Espírito Santo. A pedido de instituições 

com fins sociais também se realizam vários almoços 

de solidariedade social.  

Há ainda um rancho folclórico. 

 

Instalações 

 

Próprias (do Clube) 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1963 

 

Data preferencial da festa 

 

Fins de Junho. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel. Excecionalmente, pode haver um 
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mordomo de outra ilha e nota-se uma certa diferença, 

sobretudo nas sopas.  

 

Organização da festa 

 

Quem organiza a Festa é a direção do Clube com o 

mordomo. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 20 pessoas, incluindo a direção do Clube e a 

mordomia. 

 

Número de coroas  

 

Duas (2) coroas. 

 

Origem das coroas 

 

Não há certezas sobre a origem. Põe-se como hipótese 

mais provável terem sido compradas nos Estados 

Unidos da América. 

 

Rainhas 

 

Não é costume haver rainha, mas depende do 

mordomo. Desde que a atual direção do Clube está em 

funções (há 7 anos), este ano – 2012 - foi a primeira 

vez que a festa teve (várias) rainhas. As rainhas 

coroam. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Quando se “tiram as sortes” para as domingas, quem 

não fica com dominga recebe um talão que indica uma 

oferta, em géneros, a fazer para a ajuda das sopas do 

ano seguinte. Por exemplo: sacos de batata, dez libras 

de chouriço, cinco libras de carne, etc.  

Durante a semana de cada dominga, depois da reza do 

terço, tem lugar um buffet para o qual todos os 

convidados colaboram, levando comidas. No 

domingo, depende: se for uma pessoa com 

possibilidades financeiras faz uma festa, com 

coroação e banda de música. Se não, vai à igreja 

coroar e volta para casa com um pequeno grupo de 

convidados para um convívio simples, até à hora da 

chegada da dominga que vem buscar a coroa. Quem 

quiser ter coroação na sua dominga, tem de avisar 

logo no dia em que sabe que fica com a dominga, para 

que se possa fazer a marcação na igreja. Quando há 

coroação, coroa uma pessoa escolhida pelo 

responsável pela dominga. 

 

Circulação das coroas 

 

Uma das coroas fica durante todo o ano com o 
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mordomo; a outra vai para casa da primeira dominga, 

onde passa uma semana, seguindo-se a casa de cada 

uma das restantes Domingas. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Reza-se o terço todos os dias e muita gente participa.  

 

Pensões 

 

Há cerca de 200 pensões pequenas e 70 a 75 pensões 

grandes. 

A pensão grande custa $100 e a pequena $35.  

Contudo, são oferecidas cerca de 25 pensões (grátis) 

para pessoas idosas e com algumas necessidades 

financeiras. 

 

Composição das pensões 

 

Pensão Pequena - carne, 1 bolo de massa sovada,1 

pão, vinho.  

Pensão Grande - 1 argola de massa grande, 1 bolo de 

massa sovada grande, 1 pão grande, 1 pão-de-ló,1 

garrafa de vinho e maior quantidade de carne do que 

na pensão pequena. 

 

Distribuição das pensões  

 

A distribuição de pensões é realizada, 

maioritariamente, porta-a-porta: as pensões são 

levadas quer a casa das pessoas, quer às organizações 

que ajudam dando uma oferta maior do que o valor da 

pensão. Por vezes, a distribuição das pensões grandes 

é acompanhada por folia.   

Também há takeaway para algumas pessoas que 

preferem ir buscar as pensões ao Clube. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A folia acompanha a entrega das pensões grandes. A 

Filarmónica está presente no dia da Festa. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

No cortejo, vão as bandeiras e Portugal, dos Estados 

Unidos da América e dos Açores. Participa o 

Presidente da Câmara de Fall River. Desfila também o 

rancho folclórico. Em 2012, houve um andor com a 

coroa do Espírito Santo. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

A distribuição aberta de sopas realiza-se no Domingo 

da festa. Geralmente, são à moda de São Miguel, mas 

podem variar um pouco, consoante a ilha de origem 

de cada mordomo. Em 2012, o mordomo era de São 

Jorge e a sopa foi um pouco diferente do costume. 
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Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Varia entre 150 a 300, embora seja geralmente um 

número mais próximo das 300. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Distribui-se a 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 e 

José Mapril (CRIA – UNL - Centro em Rede de Investigação em Antropologia, 

Universidade Nova de Lisboa)  em 2012, através de entrevista com Emanuel Sousa, 

tesoureiro do Clube Fall River Sports. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 


