
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Holy Ghost Brotherhood of Teofilo Braga Club/ Teófilo Braga 

Brotherhood Literacy and Social Club, East Providence, Rhode Island 

 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade Autónoma 

 

Ano de fundação 

 

A Irmandade teve início em 1911, em Providence, com o 

nome de Lecture and Brotherhood, mas o Clube, com o 

nome de Teófilo Braga Brotherhood Literacy and Social 

Club, existe desde 1913. Em 1968, houve um incêndio 

que destruiu o edifício, tendo a Irmandade e o Clube 

deixado de funcionar durante alguns anos. Depois de 

outras moradas, em 1980, o clube mudou-se para a atual 

propriedade, na rua Teófilo Braga, em East Providence, 

e, desde 1987, que são feitas todos os anos as Festas do 

Espírito Santo. 

 

Número atual de membros 

 

O número actual de membros é de 100.  

As mulheres não podem ser membros. Só podem ser 

membros homens de origem portuguesa e respetivos 

descendentes. Os ‘não portugueses’ podem ser apenas 

social members, não tendo direito a votar, nem a 

desempenhar cargos de direção. 

 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

 

A maior parte dos membros são descendentes, de 

segunda e terceira geração, de portugueses oriundos de 

São Miguel. As reuniões são realizadas em inglês.  

Mas há também membros do Faial, da Terceira e do 

Continente. 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem festas de angariação de fundos e a matança do 

porco. 

Com o dinheiro angariado nas Festas do Espírito Santo 

são realizadas algumas ações de solidariedade. O clube 

apoia o Jerry Lewis Fund, destinado a crianças com 

cancro, entre outras organizações. Todos os anos são 

atribuídas bolsas de estudo a jovens.  

No início da fundação do clube havia uma forte intenção 

de apoio aos imigrantes portugueses que acabavam de 

chegar aos Estados Unidos da América. Os portugueses 

que já estavam no país há mais tempo ensinavam inglês 

aos compatriotas que iam chegando, ajudavam-nos na 
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procura de empregos, na preparação dos documentos 

para a regularização da sua situação nos Estados Unidos 

da América, etc. 

O clube tem também uma equipa de baseball, e faz festas 

de angariação de fundos, para apoio a pessoas da 

comunidade. 

 

Instalações 

 

Próprias. 

 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação 1913 

 

Data preferencial da festa 

 

Segunda semana de Julho. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à Ilha 

de São Miguel 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada conjuntamente pela Direção do 

Clube, Comissão de Festas e pelo mordomo. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido por sorteio.  

O mordomo assina um contrato – sem validade oficial - 

no qual assume um certo número de responsabilidades. O 

mesmo se verifica com os responsáveis pelas domingas. 

De acordo com o presidente do clube, trata-se de uma 

forma de explicar quais são as respetivas funções e de as 

fazer cumprir e, também, no caso de haver problemas, 

poder ser facilmente justificado o afastamento da pessoa 

em causa, do cargo que assume. 

 

Número de ajudantes 

 

Mais de 30. 

 

Número de coroas  

 

 8 (Oito).  

 

Origem das coroas 

 

Algumas coroas foram compradas pelo clube. Outras 

foram oferecidas por membros. 

 

Rainhas 

 

Há uma rainha, que coroa, e usa uma capa pertencente à 

irmandade. 

 

Coroação 

 

O mordomo escolhe quem coroa. 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Domingas Os responsáveis pelas domingas, tal como o mordomo, 

assinam um contrato – sem validade oficial - no qual 

assumem um certo número de responsabilidades. 

A maioria das domingas faz jantares de sopas do Espírito 

Santo, nas instalações do clube. Não há coroações nas 

domingas. 

 

Circulação das coroas 

 

Cada dominga fica com uma coroa o ano inteiro.  

A coroa maior vai circulando por todas as casas; a partir 

do início das cinco semanas que separam a semana da 

última dominga do dia da Festa, a coroa grande vai 

passando uma semana em casa de cada pessoa que tenha 

uma promessa, mas que não teve dominga.   

 

Outras cerimónias antes do dia 

da festa  

 

Incluem a reza do terço, na semana de cada dominga, no 

clube ou em casa do responsável pela dominga, em que 

são oferecidos doces e bebidas.  

Há arrematação de gado, no sábado que antecede o dia 

da Festa. 

Realiza-se uma ceia dos criadores, com folia que 

improvisa cânticos de agradecimento aos criadores. 

 

Pensões 

 

Número de pensões, em 2011: pensões pequenas – 340; 

pensões grandes – 52.  

 

Valor das pensões 

 

Pensão grande - $100. 

Algumas pensões pequenas são oferecidas às viúvas de 

membros da irmandade e a pessoas com necessidades 

económicas. 

 

Composição das pensões 

 

Pensão pequena – 5 libras de carne, 1l de vinho, 1 pão-

de-leite e 1 bolo de massa sovada.  

Pensão grande - 10/12 libras de carne, 5l de vinho, 1 pão-

de-leite e 1 bolo de massa sovada. 

 

Distribuição das pensões  

 

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

pensões dos criadores são entregues 2 a 3 semanas antes 

da Festa. A folia acompanha a entrega das pensões 

grandes a casa dos criadores. 

O responsável por cada grupo de entrega de pensões é 
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chamado de capitão. Além dessa função, desempenha 

outras funções específicas, na organização dos festejos.  

 

Acompanhamento musical das  

festas 

 

Em 2011, acompanharam as Festas duas bandas: a Banda 

Lira de S. Francisco Xavier e a Banda de Santo António 

de Pawtucket. 

 

Cortejos  

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana e têm a participação 

de políticos locais: Mayor e membros do Senado. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são à moda da Ilha de São Miguel. 

 

Outras distribuições alimentos 

 

Oferece-se massa sovada. 

 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

 

700 a 800 pessoas 

 

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

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida por Catarina Faria  

em 2011 através de entrevistas semi-estruturadas com membros da organização da Festa. 

Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 


