
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Império das Crianças de Seabrook, New Hampshire 

  

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Trata-se de um Império realizado numa casa 

particular. 

 

Ano de fundação 

 

1994 

 

Origem dominante das pessoas  

 

São Miguel 

 

Instalações próprias 

 

A Festa é realizada na propriedade do casal João e 

Lurdes César. A missa é campal e tem lugar numa 

enorme tenda, no jardim da casa. O altar é montado 

dentro de casa, num quarto, o quarto do Espírito 

Santo, destinado exclusivamente a esse fim. A 

restante Festa decorre no jardim e num pequeno 

barracão, nas traseiras da propriedade. Há um império 

– estrutura feita em madeira – onde a coroa é colocada 

durante o dia da Festa. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1994 

 

Data preferencial da festa 

 

Primeiro domingo de Julho. Os anfitriões da Festa 

escolheram o fim-de-semana do 4 de Julho, para 

celebrar a Festa do Espírito Santo porque, dessa 

forma, festejam as duas culturas que lhes são 

próximas, a portuguesa e a americana, na mesma 

celebração.  

 

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 pelo mordomo, com a ajuda da 

família e amigos. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é sempre o senhor João César, dono da 

propriedade onde se realiza a Festa. 

 

Número de ajudantes 

 

30 pessoas, entre familiares e amigos. Vêm alguns 

familiares dos Açores, todos os anos. 
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Número de coroas  2 (duas) 

 

Origem das coroas 

 

Uma das coroas foi comprada, a outra foi oferecida. 

 

Coroação 

 

Organiza-se uma fila e todos os presentes coroam. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Há 6 (seis) domingas. Alguns dos responsáveis pelas 

domingas organizam jantares de sopas no domingo 

respetivo. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Reza-se o terço, em casa de alguns responsáveis pelas 

domingas, mas, como as casas são muito afastadas 

umas das outras, é um ritual de tipo mais familiar.  

Na semana antes da Festa, o terço é rezado na casa da 

mordoma.  

Na quinta-feira dessa semana, a vaca vai para o 

matadouro e, depois, é cortada por diversos ajudantes 

da Festa.  

Na sexta-feira, após a reza do terço, são servidos 

doces e bebidas.  

No sábado, depois do terço, realiza-se um jantar de 

carne guisada. Anteriormente, servia-se “badofa” – 

carne guisada com os fígados, coração – mas, nos 

últimos anos mudaram a ementa, porque muitas 

pessoas não gostavam, por ser uma comida muito 

forte. 

 

Cortejo 

 

O padre vem dos Açores, para celebrar a missa. O 

cortejo tem apenas cerca de 10 pessoas. Da porta da 

frente da casa até ao altar, montado na tenda, sai o 

casal que tem a primeira dominga, depois o que tem a 

segunda dominga, e assim sucessivamente; segue-se o 

mordomo, transportando a coroa, um familiar leva a 

bandeira, e, no final do cortejo, vai o padre. Cada 

dominga leva um elemento do ofertório para a missa: 

o cesto das uvas, o pão, o vinho, as hóstias, a bíblia, 

etc. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são à moda de São Miguel. 
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Número de pessoas que acorre às 

sopas 

300 a 350. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Há distribuição de massa sovada e de arroz doce 

caseiro. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

300 a 500 pessoas. 

  

Autoria do texto: Catarina Faria (CRIA – UNL, Centro em Rede de Investigação em 

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

em 2012, através de observação, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas com 

membros da organização da Festa. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 

 

 


