
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Igreja de Santo António, West Warwick, Rhode Island 

 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade A organização da festa está ligada à Igreja 

 

Número atual de membros 

 

A paróquia tem 800 famílias, mas apenas 

cerca de 400 são activas. 

 

Origem dominante dos membros por relação 

aos Açores 

 

A maioria das famílias é da Ilha de São 

Miguel, principalmente da freguesia de 

Rabo de Peixe. 

 

Atividades durante o ano 

 

Para angariar fundos para pagar a banda de 

música que toca no salão no dia da Festa, 

organiza-se um jantar, durante o Inverno. De 

resto, não há necessidade de juntar dinheiro 

para a Festa, porque o jantar das sopas é 

pago com o dinheiro que as domingas fazem 

com as doações na coroa.  

Existem outras atividades na paróquia, 

inclusive a grande festa do padroeiro, Santo 

António. 

 

Instalações 

 

Da igreja 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Data preferencial da festa Pentecostes 

 

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 por uma comissão 

formada por três famílias de paroquianos. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido no sorteio das 

domingas, como responsável pela sétima 

dominga 

 

Número de coroas  

 

2 (duas).  

 

Origem das coroas 

 

Uma coroa já estava na paróquia quando o 
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Padre Fernando chegou, mas nunca tinha 

havido Festa anteriormente. A segunda 

coroa foi comprada nos Estados Unidos da 

América, quando se iniciou a Festa. 

 

Coroação  

 

Coroa quem o mordomo da dominga escolhe 

e quem mais quiser. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Domingas As domingas não fazem jantares, mas sim 

um convívio, no qual se servem bebidas e 

doces. Há coroações nas domingas. 

 

Circulação das coroas 

 

A primeira dominga guarda a coroa durante 

o ano inteiro e abre a casa no primeiro 

Domingo de Páscoa. 

 

Outras cerimónias antes do dia da festa  

 

Incluem a reza do terço, na casa dos 

responsáveis pelas domingas e na do 

mordomo. 

 

Acompanhamento musical das festas 

 

A banda filarmónica toca no salão da Festa, 

durante a distribuição das sopas. 

 

Distribuição aberta de Sopas do Espírito 

Santo 

 

Há dois horários de distribuição de sopas: 

um ao meio dia e outro às duas horas. Ao 

meio dia, as sopas são para as pessoas mais 

necessitadas que a igreja conhece e apoia; 

depois é que começa a entrar o público em 

geral. As sopas são á moda da ilha de São 

Miguel 

 

Número de pessoas que acorre às sopas 

 

350 pessoas. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

É distribuída massa sovada com as sopas. 

 

Estimativa do número total de pessoas que 

acorre à festa 

 

350 

 

 

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

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida por Catarina Faria 
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em 2012, em entrevistas com o Padre Fernando, pároco da Igreja de Sto António, e 

Margarida Faria, um dos elementos das três famílias responsáveis pela organização da 

Festa. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 


