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IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma. 

 

Ano de fundação 

 

Cerca de 1918/1920.  

 

Número atual de membros 

 

11 pessoas na direção da Festa. Não há irmãos 

filiados, mas uma lista de pessoas que têm estado 

envolvidas com a Festa, ou por trabalharem nela, ou 

por contribuírem com doações; todos os anos, são 

enviadas cartas a cerca de 5 mil pessoas, a pedir 

doações para a Festa.  

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

São Miguel. A maioria das pessoas envolvidas na 

Festa pertencem família Vaz, proveniente de São 

Miguel. Atualmente, são descendentes de segunda e 

terceira geração e já poucos nascidos em Portugal. Na 

direção, há dois elementos naturais de São Miguel.  

 

Atividades durante o ano 

 

Costumava haver penny sales, jantares e venda de 

malassadas, para angariar fundos para a Festa, de três 

dias, mas, desde que a Festa é mais pequena, realiza-

se com o dinheiro das doações. 

Anualmente, são oferecidas três bolsas de estudo, no 

valor de $500. 

 

Instalações 

 

Próprias. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1918/20. Inicialmente, a Festa realizava-se 

nas instalações do Young America Club. No período 

entre 1941 e 1946, por causa da Segunda Guerra 

Mundial, a Festa foi interrompida. Depois, voltou a 

terminar, mas foi reavivada em 1958. Em 1965, a 

irmandade comprou a propriedade que possui 

atualmente. A Festa tinha a duração de três dias, mas, 

há cerca de 20 anos, passou a ser de apenas um dia. 

 

Data preferencial da festa 

 

3º Fim-de-semana de Julho. Em 2012, a Festa 

realizou-se a 15 de Julho. 
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Modelo preferencial para a 

organização da festa 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel. 

 

Organização da festa 

 

O atual Presidente está na direção da organização há 

cerca de 30 anos e, desde essa altura, são os membros 

da direção que organizam a Festa, até porque já não 

há quem se proponha para a realizar. Deixou, por isso, 

de haver mordomo.  

 

Número de ajudantes 

 

30. 

 

Número de coroas  

 

1 (uma). 

 

Origem das coroas 

 

A coroa foi trazida de São Miguel pelo senhor João 

Vaz, natural de Santa Cruz, Lagoa, avô do atual 

presidente. 

 

Rainhas 

 

Há mais de 30 anos, pelo menos, que há 1 (uma) 

rainha. A rainha não coroa. As capas pertencem à 

irmandade, tendo sido a capa mais recente 

confecionada por duas senhoras, lusodescendentes, 

pertencentes à direção. 

 

Coroação 

 

Coroa apenas uma criança. A igreja, na qual é 

realizada a coroação, é americana e os padres têm 

sido, na maioria das vezes, de ascendência irlandesa e 

italiana, nunca portugueses. Por isso, são os membros 

da direção da Festa que os colocam a par do ritual. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Terminaram há 25/30 anos. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

A coroa fica guardada, durante todo o ano, em casa de 

um primo do Presidente. Quem pretender levar a 

coroa para casa, pode pedi-la, sendo de uma semana o 

tempo máximo que a pode manter em casa. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Costumam acompanhar os festejos duas bandas 

filarmónicas: a Portuguese-American Band, de New 

Bedford, e a American Legion Band, que é presidida 

pela mesma pessoa que preside à Sociedade do 

Espírito Santo. 

Há, ainda, uma banda de jazz que costuma atuar no 
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dia da Festa, depois do rancho folclórico português. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana. O padre vai 

também na procissão. O Rancho Folclórico de 

Pawtucket costuma desfilar, todos os anos. Incluem-se 

igualmente na procissão as imagens do Senhor Santo 

Cristo dos Milagres, de Nossa Senhora de Fátima, de 

Santo António, do menino Jesus de Praga, etc. Estas 

imagens foram sendo adquiridas, ao longo dos anos, 

pela irmandade.  

Embora não participem outras irmandades no desfile, 

há um senhor, António Pereira, que possui uma coroa 

que diz ter pertencido, no passado, a uma organização 

que realizava as Festas do Espírito Santo em 

Plymouth, e que, em sua representação, leva a coroa 

todos os anos nesta procissão. 

 

Distribuição de Sopas do Espírito 

Santo  

 

Não há distribuição de sopas. São vendidas comidas e 

bebidas várias, enquanto o rancho folclórico dança, 

depois da coroação e da procissão. Entre os produtos 

vendidos contam-se: chouriço e linguiça, ‘sandes’, 

cachorros-quentes, favas, malassadas, pão doce 

(massa sovada), arroz doce caseiro, etc.  

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

400 a 500. 

 

 

Dados recolhidos por Catarina Faria (CRIA – UNL - Centro Em Rede de Investigação 

Em Antropologia, Universidade Nova de Lisboa), em 2012, na entrevista com o Senhor 

Souza, descendente de açorianos da ilha de São Miguel, atual Presidente da irmandade e 

membro da direção há mais de 30 anos.  

Edição do texto final: Dulcinea Gil. 

 

 


