
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festa da Trindade do Hall de Nossa Senhora da Ajuda, Peabody,  

Massachussets  
 

 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade Não há irmandade; a festa é organizada por um grupo de 

pessoas que se junta e organiza a Festa, no salão de 

Nossa Senhora da Ajuda. 

 

Ano de fundação 

 

Em 1904, foi criada a Organização de Nossa Senhora da 

Ajuda. Pensa-se que a Festa começou logo após a 

fundação da associação, por volta de 1906, sendo que 

uma fotografia encontrada na associação data de 1927, o 

que indicia que nesta data já se celebrava a Festa. Não se 

sabendo se houve outras interrupções na celebração, há 

indicação de que, por volta de 1985, a Festa, que já era 

realizada há muitos anos por uma família - a família 

Prata - terminou.  

Na segunda metade dos anos 1990 (1996?), a Festa 

recomeçou, nos moldes em que é realizada atualmente. 

 

Número atual de membros 

 

São apenas três casais que organizam a Festa. Estes 

casais foram escolhidos para o efeito em 2009. O 

presidente atual da Sociedade Açoriana do Espírito Santo 

é também o presidente da direção desta Festa. 

 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

 

Ilha Graciosa. 

 

Instalações 

 

As instalações são alugadas. A Festa do Espírito Santo já 

era realizada nas instalações do clube Nossa Senhora da 

Ajuda, há muitos anos, mas, entretanto, a Festa terminou. 

Desde que a Festa recomeçou, o Clube de Nossa Senhora 

da Ajuda cede o espaço aos organizadores da Festa, por 

este ter sido o local onde, desde sempre, decorreram as 

Festas. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação A Festa recomeçou em 1996. 
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Data preferencial da festa Domingo da Trindade. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência a que 

ilha Graciosa 

 

Organização da festa 

 

Quem organiza a Festa é um grupo de três casais. 

 

Número de ajudantes 

 

30 a 40 

 

Número de coroas  

 

As coroas que são colocadas no altar pertencem à 

Sociedade Açoriana do Divino Espírito Santo 

 

Coroação 

 

Normalmente, quem oferece a rês tem uma promessa e 

escolhe quem quer coroar.  

Mas também podem coroar outras pessoas que tenham 

promessas ou quem queira fazê-lo. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Outras cerimónias antes do dia 

da festa  

Incluem a reza do terço, durante a semana antes da Festa, 

nas instalações de Nossa Senhora da Ajuda. Depois do 

terço, há comida e bebida, em regime de buffet; a comida 

é levada pelos diversos membros envolvidos na 

organização da Festa.  

Na sexta-feira que antecede o dia da Festa, há “cantigas 

ao desafio”, em que os cantadores improvisam quadras. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Foliões à moda da Graciosa vão na frente da procissão. A 

Banda de Peabody acompanha a procissão à saída da 

igreja, no final da missa da coroação. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana e a bandeira Açoriana. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são à moda da ilha Graciosa. 

 

Número de pessoas que acorre 

às sopas 

 

Cerca de 200 pessoas. 

 

Outras distribuições de 

alimentos 

 

È feita distribuição de massa sovada e, como petisco, 

servem-se pratinhos com ‘mão de vaca’.Também há 

arroz doce.  
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