
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Sociedade do Divino Espírito Santo, Lowell, Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma 

 

Ano de fundação 

 

1923 

 

Número atual de membros 

 

800 sócios. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros é originária das Ilhas 

Graciosa e Terceira, mas alguns são de Santa Maria e 

de São Jorge (e também da Madeira). 

 

Atividades durante o ano 

   

  

 

Incluem a Gala da Rainha – Jantar de festa para 

escolha da rainha, realizado 8 semanas antes da Festa 

do Espírito Santo. É feita uma apresentação das 

candidatas e a escolha é depois realizado por sorteio. 

A Sociedade atribui de bolsas de estudo. O espaço é 

cedido a outras organizações portuguesas para 

realização de eventos (por exemplo, ao Clube de São 

João para realização das festas de São João).  

São organizados diversos jantares ao longo do ano: 

Dia de São Valentim, Noite à Portuguesa, Noite do 

Camarão, etc. 

Instalações Próprias 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1923. 

 

Data preferencial da festa 

 

5º Domingo após a Páscoa – usualmente em Maio. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha Graciosa  

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela direção da Sociedade. Não 

há mordomo. 

 

Número de ajudantes 

 

Além da direção – formada por 16 pessoas – há mais 

40 ajudantes no dia da Festa.  

 

Número de coroas  

 

4 (quatro) coroas.  
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Origem das coroas e respetiva 

circulação 

 

A coroa mais antiga data de 1917 e veio de Portugal 

Continental. Esta coroa nunca sai para as domingas. 

As outras três saem, em simultâneo, para as casas de 

três sócios. As coroas foram todas oferecidas. 

 

Rainhas 

 

Há uma rainha e duas damas, desde 1977/1978. As 

rainhas coroam. As capas usadas pelas rainhas 

pertencem à irmandade. 

 

Coroação 

 

Coroam a rainha, as duas damas e algumas crianças 

que vão no cortejo. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Há apenas cinco (5) domingas.  

As domingas organizam jantares, que podem ter lugar 

nas casas dos respectivos organizadores ou no salão 

da Sociedade 

As domingas, se os seus organizadores quiserem, 

podem coroar. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço, em casa dos organizadores 

das domingas.  

 

Pézinho do bezerro 

 

Há “pézinho do bezerro”, no sábado antes da Festa, e 

é oferecido queijo e vinho, enquanto as pessoas 

assistem ao espetáculo de tocadores e cantadores de 

improviso e ao enfeitar do bezerro, com troços de 

papel colorido. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Uma banda filarmónica acompanha os festejos. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana e a bandeira 

Açoriana e têm a participação de outras irmandades: 

Clube de São João, Irmandade da Santíssima 

Trindade, Portuguese American Center, da Igreja de 

Santo António de Lowell. 

 Desfilam, ainda, as crianças da Primeira Comunhão e 

uma rainha que vai em representação das festas de 

Nossa Senhora do Loreto.  

No cortejo participa também uma criança, 
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representando a Rainha Santa Isabel. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são confecionadas à moda da Ilha Graciosa. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 900 no total - 400 no salão do Clube, 400 

nas tendas e há ainda 100 pessoas que levam sopas 

para casa. São dados tickets às pessoas que querem 

comer sopas, de forma a controlar os lugares.  

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

900 
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