
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festa do Espírito Santo da Igreja de São João de Deus, Somerset, 

Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Não há irmandade. A festa está ligada à igreja. 

 

Ano de fundação 

 

A igreja foi fundada em 1930 e, segundo informação 

disponível no site da igreja, desde a fundação da 

paróquia que se celebra a Festa, que continuou até ao 

presente, embora sofrendo algumas alterações ao 

longo do tempo. 

 

Número atual de membros 

 

Não há membros, mas paroquianos. 

 

Origem dominante  dos membros 

por relação aos Açores 

 

Os paroquianos são originários de várias Ilhas dos 

Açores. 

 

Atividades durante o ano 

 

Realizam-se três festas ao longo do ano, para 

angariação de fundos para a paróquia. Conjunto de 

atividades da paróquia divulgadas no site da igreja: 

“Among the fund activities many of the senior 

parishioners will remember the chicken suppers, the 

annual minstrel shows, and the monthly whist party. 

The Malassada suppers have managed to become a 

tradition since its beginning in the 1930’s.  The Lawn 

Party, which is also an annual event, last for 3 days 

and features Portuguese food and music.” 

 

Instalações 

 

Da igreja 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1930 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo da Trindade. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa é considerada “à moda de Portugal”.  

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela comissão da Festa do 

Espírito Santo e pelo mordomo. 

 

 

 

 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Mordomo Em cada ano, o mordomo é convidado pelo mordomo 

anterior. 

 

Número de coroas  

 

1 (uma). 

 

Origem das coroas 

 

A coroa foi oferecida e veio de Portugal. 

 

Coroação  

 

Coroa quem o mordomo escolher, geralmente, 

crianças.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Há sete domingas. O padre vai a casa dos 

organizadores das domingas, à sexta-feira, às 19.00h, 

para rezar o terço. É oferecido um buffet. Realizam-se 

coroações nas domingas.   

 

Outras cerimónias antes do dia da  

festa  

 

Incluem a reza do terço, em casa dos responsáveis das 

domingas. 

 

Pensões 

 

Há 600 a 700 pensões pequenas e 60 a 70 pensões 

grandes. 

 

Composição das pensões 

 

Pensão pequena – 5 libras de carne, vinho e massa 

sovada. 

 

Distribuição das pensões  

 

A distribuição das pensões é feita porta-a-porta. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

É assegurado por uma banda filarmónica. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

Embora as sopas sejam consideradas como “à moda 

de Portugal”, pela descrição efetuada, parecem ser 

confecionadas à moda de São Miguel. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

300. 

 

Outra informação pertinente 

 

No site da Igreja é apresentada a história da origem da 

festa associada à Santa Rainha Isabel: 

http://www.stjohnofgodsomerset.org/spirit.htm 

 

 

 

http://www.stjohnofgodsomerset.org/spirit.htm
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