
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festa do Espírito Santo do Centro Comunitário Amigos da Terceira, 

Pawtucket, Rhode Island 

 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade Não existe uma irmandade. A Festa é realizada pela 

direção do Centro Comunitário Amigos da Terceira. 

 

Ano de fundação 

 

O Centro Comunitário Amigos da Terceira existe desde 

1988, mas a Festa começou em 2006. 

 

Número atual de membros 

 

Cerca de 700. 

 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

 

A maioria de sócios é terceirense, embora exista uma 

grande variedade de origens entre os sócios do clube: 

açorianos de outras ilhas, continentais e alguns cabo-

verdianos. 

 

Atividades durante o ano 

 

Não há festas de angariação de fundos porque a Festa é 

muito simples e tudo o que é oferecido advém de ofertas 

feitas pelos sócios e simpatizantes da associação. O 

dinheiro para as pensões é reunido a partir de donativos e 

as pensões são todas oferecidas.  

A associação realiza diversas atividades culturais e 

recreativa: aulas de português, de karaté, de música, de 

folclore, de teatro, noites de fado, etc.  

Entre os meses de Setembro e Maio realizam-se, na 

primeira sexta-feira de cada mês, sessões de cantoria, e, 

na última sexta- feira, têm lugar as noites de fado, que 

culminam com uma gala final, a “Gala do Fado” que faz 

parte do programa das Festas do Espírito Santo.  

A associação promove também diversas obras de 

caridade: doações a instituições de assistência social nos 

E.U.A. e nos Açores, ou apoio em situações de 

calamidade, como foi, por exemplo, o caso das cheias na 

Madeira. 

 

Instalações 

 

Próprias 
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FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação 2006 

 

Data preferencial da festa 

 

Último fim-de-semana de Maio (Memorial Weekend). 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à ilha 

Terceira 

 

Organização da festa 

 

Quem organiza a Festa é a Direção do Clube. 

 

Número de coroas  

 

1 (uma) 

 

Origem das coroas 

 

A coroa foi comprada nos Açores e oferecida por 

Clemente Anastácio – também ligado à organização das 

Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Nova 

Inglaterra (Fall River) – no ano de 2006, com a sugestão 

de realização de uma Festa do Espírito Santo, sob a 

alçada do Clube. 

 

Rainhas 

 

Não há a rainha da Festa, com capa vermelha, mas sim 

uma rainha que representa a organização e que desfila no 

cortejo do Espírito Santo com um vestido branco 

simples, uma tiara na cabeça e com uma faixa ao peito 

com o dizer “Rainha do Ano”. A rainha coroa. Por vezes, 

as rainhas dos anos anteriores também acompanham o 

cortejo. O destaque à rainha do clube é sobretudo dado 

na festa do Padroeiro, São Vicente de Paulo, realizada 

em Setembro.  

 

Coroação 

 

Coroa a rainha e também quem quiser. 
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COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 
 

Outras cerimónias antes do dia 

da festa  

 

Incluem a reza do terço durante toda a semana que 

antecede a Festa: Na quinta-feira dessa semana, tem 

lugar um jantar de fressura, e, na sexta-feira, é 

organizada uma Gala de Fado, na qual participam os 

melhores artistas de fado que se apresentaram nas noites 

de fado realizadas durante o ano. No sábado, tem lugar o 

Almoço dos Benfeitores, no qual as pessoas que fizeram 

grandes ofertas para a Festa, incluindo animais, são 

convidadas para um almoço de convívio no Clube. 

Depois do almoço, são colocados no exterior do edifício 

dois “carros de toldo”, típicos da Terceira, um com 

diversos petiscos – chouriço, linguiça, tremoços – e outro 

com um barril de vinho, e os convidados juntam-se para 

comer e beber, como era tradição na Praia da Vitória, na 

Terceira. Às 3h da tarde realiza-se a bênção e 

distribuição das esmolas.  

No domingo anterior ao domingo da Festa tem lugar o 

“enfeite do bezerro”, celebração na qual um dos bezerros 

- que será sacrificado para a Festa - é enfeitado com 

flores de papel de cores e é coroado com a coroa do 

Espírito Santo. É cantado o “pézinho”, cantoria de 

improviso e desafio, típica da Terceira.   

Pensões Há “esmolas” e também “pensões de criador”. Em 2010 

forma distribuídas 600 “esmolas” e, em 2011, 500 

“esmolas”. 

Essa diferença deve-se ao facto de ter havido menos 

ofertas de gado: enquanto em 2010 foram oferecidos 14 

bezerros, em 2011 foram oferecidos 10. Em 2011, 50 a 

70 esmolas foram entregues a instituições de caridade. 

 

Valor das pensões 

 

As pensões não são pagas, são oferecidas. 

As “esmolas” destinam-se a pessoas com dificuldades 

económicas. São distribuídos bilhetes, previamente, que 

terão de ser apresentados para recolher a pensão/esmola. 

As “pensões do criador” são oferecidas a quem faça 

grandes donativos monetários ou a quem ofereça animais 

para a Festa.  
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Composição das pensões 

 

“Esmola” - 8 libras de carne, um pão e uma massa 

sovada. 

“Pensão do Criador” - a composição da pensão varia 

conforme o valor do donativo. Por exemplo, no caso de 

alguém que ofereceu um bezerro, a pensão terá 20 libras 

de carne, um garrafão de vinho e uma rosquilha; e, para 

quem tenha feito uma oferta menor, pode ser dada uma 

pensão de apenas 10 libras de carne e uma garrafa de 

vinho, além da rosquilha. 

 

Distribuição das pensões  

 

A distribuição faz-se em regime de takeaway. 

 

Acompanhamento musical das 

festas  

 

A Festa é acompanhada por folia e também por uma 

banda filarmónica: em 2011, a Banda Lusitânia. 

Depois da chegada da igreja, à porta do Clube, a cantoria 

faz quadras de improviso, dirigidas à rainha e ao 

presidente do Clube. São levadas rosquilhas - à conta – 

que serão oferecidas, no final, a cada um dos 

participantes que cantaram e tocaram. 

Distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo 

As sopas são á moda da ilha Terceira. Com as sopas, é 

servido cozido, com linguiça, morcela, sangue, carnes e 

batata.  

Depois das sopas, vem a alcatra terceirense, com pão-de-

leite e massa sovada e, no final, são distribuídos pelas 

mesas os confeitos regionais dos Açores. 

Depois das sopas do Espírito Santo, os convivas reúnem-

se no salão, para assistirem ao concerto das bandas que 

tocaram na procissão. Em seguida, reza-se o terço, pela 

última vez, e arrumam-se as insígnias, que ficam o ano 

inteiro no clube.   

 

Número de pessoas que acorre 

às sopas 

 

Há duas salas: uma, com capacidade para 400 pessoas, e 

outra, com capacidade para 200. São cerca de 600 as 

pessoas que comem sopas.  

 

Outras distribuições de 

alimentos 

 

No domingo, depois da procissão da coroação, os 

participantes regressam ao clube, onde tem lugar o “pão 

do bodo”:  distribuição de pão - tipo pão de água 

comprido/pão de viana - e vinho, pelos presentes.  

 

 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

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

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida em 2011, através de 

conversas informais e de entrevistas semi-estruturadas com membros da organização da 

Festa. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 


