
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festas do Espírito Santo, 2016 

Mordomia da Igreja de Santo António de Pádua de Fall River,  

Massachusetts 

 

IRMANDADE  

 

Tipo de irmandade Ligada à Igreja. 

 

Ano de fundação 

 

1976. 

 

Número atual de membros 

 

Existe uma comissão organizadora, constituída por 

cerca de 15 a 20 membros do sexo masculino. Mas, 

como as mulheres (esposas) participam tanto quanto 

os homens, a comissão tem realmente cerca de 30 

pessoas.  

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

São Miguel. A maioria dos membros é oriunda da 

freguesia de Água Retorta, sendo também alguns dos 

Arrifes, São Roque e de Ponta Delgada. Também há 

paroquianos originários de Santa Maria e da Terceira. 

 

Atividades durante o ano 

 

Realizam-se 3 Ceias por ano bem como a festa do 

padroeiro da paróquia. 

 

Instalações 

 

Pertencentes à Igreja. 

  

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1976. 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo de Pentecostes.  

Como a Igreja do Espírito Santo fica muito próxima, 

as organizações coordenam entre si as datas das 

Festas. Em 2012, como a Igreja do Espírito Santo não 

fez a sua Festa no Pentecostes, a Igreja de Santo 

António pôde fazê-la.  

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel, mais especificamente por 

referência à freguesia de Água Retorta. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela direção, juntamente com o 

mordomo. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido pela direção: A comissão 
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convida alguém que ache competente para assumir o 

cargo. Como não há muitas pessoas que se 

disponibilizem para o efeito, o mesmo mordomo tem-

se mantido no cargo nos últimos 3 anos. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 30/40 pessoa: os membros da comissão, as 

suas esposas, e outros paroquianos, bem como alguns 

familiares que se juntam para ajudar.  

 

Número de coroas  

 

3 (três). A mais antiga está guardada, não é exposta no 

altar no dia da Festa. 

 

Origem das coroas 

 

Uma coroa foi comprada pela paróquia. O senhor 

Liberal Silva trouxe a coroa especialmente de 

Portugal. Outra foi oferecida por um casal de 

mordomos 

 

Coroação  

 

São coroadas as pessoas escolhidas pelo mordomo, 

geralmente membros da sua família: netos ou filhos. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas  Os organizadores das domingas realizam jantares, por 

vezes, no Clube da Banda de Santo António de Fall 

River. Há coroações nas domingas. 

 

Pensões  

 

Pensões Pequenas – 700 a 750; Pensões Grandes – 

150. 

Valor das pensões: Pensão Pequena - $30; Pensão 

Grande - $120.  

 

Composição das pensões 

 

Pensão Pequena – 4 pounds de carne, 1 pão de trigo, 1 

bolo de massa sovada, 1 litro de vinho. 

Pensão Grande – 8 pounds de carne, 1 pão de trigo, 2 

bolos de massa sovada, 1 garrafão de 5l de vinho.  

 

Distribuição das pensões  

   

 

Algumas pessoas vão buscar as pensões, embora a 

grande maioria seja distribuída porta-a-porta. As 

pensões pequenas são distribuídas no sábado, uma 

semana antes da Festa. As pensões grandes são 

distribuídas ao longo de 4 a 5 semanas, à sexta e ao 

sábado, com a presença de folia. 
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Outras cerimónias antes do dia de 

festa 

Incluem a Ceia dos Criadores e arrematação de gado. 

A arrematação de gado ocorre na sexta-feira anterior 

ao dia da Festa. Foram arrematadas, em 2012, 35 

cabeças de gado. 

 

Bodo de leite 

 

Tem lugar no sábado. Desfilam os foliões, a 

mordomia e convidados, um rancho folclórico - Fall 

River Sports -, a Banda de Nossa Senhora da Luz, um 

carro de bois enfeitado, crianças e adultos vestidos 

com trajes típicos, alguns acompanhados por uma 

cabra ou um bode, etc. O itinerário é alternado, entre 

dois percursos, pelas ruas circundantes à igreja. Nesse 

percurso, vão sendo distribuídas pensões pequenas e 

grandes às casas respetivas e, no caso das pensões 

grandes, se a pessoa quiser, a folia entra em casa para 

cantar umas músicas ao desafio. O bodo de leite veio 

substituir a “recolha das ofertas”, tradição que antes se 

praticava e que consistia em passar por essas mesmas 

ruas, para ir buscar as ofertas que as pessoas tivessem 

para a Festa, as quais eram depois leiloadas no salão 

da Igreja.  

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Acompanham a procissão do dia da Festa duas bandas 

filarmónicas: uma costuma ser a Banda de Nossa 

Senhora da Luz. Em 2012, a segunda foi a Banda de 

Santo António de Fall River. 

 

Cortejos 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana e têm a 

participação de autoridade e políticos locais: o mayor 

(presidente da câmara) e state representatives.  

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são confecionadas à moda de Água Retorta, 

freguesia da Ilha de São Miguel. Além das carnes e 

batatas, que são servidas numa travessa que 

acompanha a sopa, serve-se um caldo com massa de 

macarrão, cozido no molho da sopa. Esta sopa não 

inclui couve, apenas hortelã. Com as carnes cozidas 

são servidos os fígados.  

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

300 a 400.  

 

Outras distribuições de alimentos  

 

Distribui-se massa sovada, vinho e soda no bodo de 
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leite 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

800 a 900 pessoas. 

 

 

 

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

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

através de observação, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas, com 

membros da organização da Festa. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 


