
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Comissão do Espírito Santo da Caridade da Associação Cultural 

Lusitânia, Fall River, Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Ano de fundação 1996. 

Tipo de irmandade A Irmandade é autónoma, mas a Comissão pertence à 

Associação Cultural Lusitânia. 

Número atual de membros Comissão: 7 pessoas – 6 mulheres e 1 homem; não há 

membros.  

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

Os fundadores e os membros da Comissão, bem como 

maioria dos membros da Associação, são originários de 

São Miguel. 

Atividades durante o ano A Comissão organiza 1 ou 2 festas, para angariar 

fundos para a Festa do Divino Espírito Santo. 

Instalações Próprias, da Associação Cultural Lusitânia. Contudo, 

para as Festas do Divino Espírito Santo é utilizada a 

sede da Associação Cultural Açoriana, à qual a 

Comissão dá uma oferta quando tal se revela possível.  

Informação adicional 

pertinente 

A Festa é financiada pelo “Jeans Market” – 

propriedade de 2 irmãos açorianos que fizeram 

promessa de contribuir, todos os anos, para a Festa do 

Divino Espírito Santo 

A Comissão recebe donativos, mas não existem quotas. 

Trata-se de uma organização caritativa, aberta à 

comunidade; qualquer pessoa pode pedir para levar o 

Espírito Santo para casa.  

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1996. 

Data preferencial da festa A Festa realiza-se no terceiro ou quarto domingo de 

maio. 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

A festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel. 
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Organização da festa A Festa é organizada pela Comissão. 

Número de ajudantes Cerca de 20 pessoas: membros da Comissão, respetivos 

cônjuges e outros familiares.  

Número de coroas  1 (uma) coroa.  

Origem das coroas A coroa foi oferecida por um dos fundadores, que a 

comprou na Nova Inglaterra. 

Rainhas Não existe rainha. Há uma menina que leva a coroa e 

uma capa, mas não é rainha, nem é eleita. Geralmente, 

trata-se da filha do presidente ou de outro membro da 

Comissão.  A capa usada foi confecionada pela 

Presidente da Comissão. 

Coroação  Coroa a “criança da capa” ou alguém que peça para 

coroar (o padre não gosta de coroar muita gente, só 1 

ou 2, porque leva muito tempo). A coroação decorre na 

Igreja do Senhor Santo Cristo 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Não há 7 domingas, mas sim 11 membros, sorteados no 

dia da Festa, que levam o Espírito Santo para casa, 

durante 1 mês cada. O 12º mês pertence à Comissão.  

Outras cerimónias antes do 

dia da festa  

Incluem a reza do terço, mas só um dia por mês; 

geralmente, são convidados todos os membros da 

Comissão para rezarem o terço que, nesse dia, tem 

lugar na sede da Associação. Mas não é obrigatório 

convidar outros membros, para rezar. Quem tem a 

coroa em casa pode – ou não – fazer jantar.  

Na última semana antes da Festa, o terço é rezado 

todos os dias, na Associação Açoriana, porque a 

Comissão oferece sopas e na Lusitânia não há espaço. 

Pensões As pensões - cerca de 100 - são oferecidas (caridade). 

Composição das pensões 1 garrafa de vinho, 3 a 5 lbs de carne, 1 pão de trigo e 1 

bolo de massa sovada. 

Distribuição das pensões  As pensões são entregues porta-a-porta. 

Acompanhamento musical 

das festas 

No sábado, há folia (que atua gratuitamente) e, no 

domingo, há acompanhamento de banda filarmónica. 
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Cortejos do dia da festa No cortejo, incluem-se as bandeiras Portuguesa, 

Americana e Açoriana. Participam no desfile os 

membros da Comissão, da Associação Lusitânia e da 

Associação Açoriana, bem como seus familiares e 

amigos. Desfila também o Rancho Folclórico da 

Associação Lusitânia, mas apenas os elementos que 

queiram participar, pois a Comissão não tem 

possibilidade de pagar.   

Distribuição aberta de 

Sopas do Espírito Santo 

São oferecidas sopas, confecionadas à moda da Ilha de 

São Miguel. 

Número de pessoas que 

acorre às sopas 

Cerca de 400 pessoas. No local, servem-se mais de 250 

sopas, e, para fora, são levadas cerca de 100.  

Informação adicional 

pertinente 

A Festa dura uma semana: reza-se o terço todos os 

dias, com uma pequena festa. No sábado, são 

distribuídas as pensões e, no domingo, tem lugar a 

Festa propriamente dita, com cortejo, coroação e sopas. 
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