
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Horseneck Holy Ghost Society, South Dartmouth, Massachusetts 
 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma 

 

Ano de fundação 

 

1900 

 

Número atual de membros 

 

A irmandade tem 130 membros, na sua maioria luso-

descendentes de 2ª geração. 

Até recentemente, os membros tinham que ser 

portugueses, homens e católicos. As mulheres estavam 

excluídas. Os novos bylaws foram mudados, depois 

duma reivindicação por parte das mulheres, que se 

recusaram a cozinhar nas festas, caso não pudessem 

passar a ser membros. Há também membros 

honorários.  

A direcção é composta por: presidente, vice-

presidente, tesoureiro, financial secretary, secretary, 

mordomo(a), 3 auditors. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Há membros originários das Ilhas do Faial, do Pico, 

São Jorge, São Miguel e outras ilhas. 

 

Atividades durante o ano  

 

Durante o ano, as actividades da irmandade são da 

responsabilidade do presidente. Incluem matança do 

porco e, entre 19 de abril e 10 de maio, há confeção e 

venda de rosquilhas, que passaram a ser feitas com a 

chegada de açorianos do Pico. 

 

Instalações 

 

A irmandade possui instalações próprias que incluem 

um terreno com uma capela e um salão onde se servem 

as sopas do Espírito Santo. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação  A festa foi fundada em 1900. 

 

Data preferencial da festa 

 

A festa tem lugar no primeiro e segundo fins-de-

semana de Junho. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

Não há um modelo único de organização das festas, 

mas encontram-se elementos de diversas ilhas. Por 
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exemplo, fazem-se rosquilhas como no Pico, mas 

originalmente era uma festa muito próxima dum 

modelo de São Miguel. A influência do Pico é 

associada à chegada de novos migrantes portugueses. 

 

Organização da festa 

 

A festa é organizada pelo mordomo, que tem a sua 

equipa, mas o presidente da irmandade ajuda em tudo 

o que é necessário.  

 

Mordomo 

 

Existe um mordomo ou uma mordoma. Sendo um 

mordomo, é a sua esposa que é responsável pela 

preparação das sopas (caso não saiba ou não queira, 

tem de se procurar alguém que a substitua). O 

mordomo é independente do presidente da irmandade 

e o responsável pela organização da Festa do Espírito 

Santo, embora o presidente ajude em todo o processo. 

 

Número de ajudantes 

 

20 a 30 ajudantes 

 

Número de coroas  

 

Quatro (4) coroas.  

 

Origem das coroas 

 

A coroa mais antiga foi comprada em 1900, em 

Portugal. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas A festa inclui domingas. Uma das coroas grandes sai 

com os organizadores das domingas e as duas 

pequenas permanecem na casa do presidente. Em cada 

dominga tema lugar a mudança de coroa.  

 

Pensões 

 

As pensões são distribuídas no sábado anterior à 

Páscoa. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Durante algum tempo, a irmandade recorreu a bandas 

filarmónicas, mas atualmente o acompanhamento 

musical da festa é feito por DJ. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

O programa do dia da festa inclui: procissão até à 

igreja (de carro) em South Dartmouth; 

missa da coroação (com a coroa principal) às 10 horas 

na igreja de Saint Mary; procissão as seguir à missa; 

procissão de regresso (realizada de carro) 
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Distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo 

No domingo da festa, as sopas são oferecidas entre as 

12h00 e as 15h00, mas a partir daí, quem quiser comer 

sopas tem que pagar. A sopa é acompanhada por um 

prato de carnes.  

No sábado, também há sopas, a partir das 18h00, mas 

são pagas à entrada.  

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

200 - 300 
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Catarina Faria (CRIA – UNL - Centro em Rede de Investigação em Antropologia, 

Universidade Nova de Lisboa), em 2012, através de entrevista semi-estruturada, com 

Wayne Paulino - presidente da direcção da irmandade. Edição final do texto: Dulcinea 

Gil. 

 


