
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

Império de São Pedro do Senhor da Pedra, New Bedford, Massachusetts  

 

IRMANDADE 
 

Tipo de irmandade Autónoma em relação à igreja, mas ligada a um clube 

– o Clube Senhor da Pedra – de uma banda 

filarmónica. 

 

Ano de fundação 

 

A filarmónicaa foi fundada em 1991 e o Clube em 

1996.  

 

Número atual de membros 

 

10 a 12 casais, mas no total, entre membros do clube e 

da irmandade, são 150 membros (para se ser membro 

da irmandade tem que se ser membro do clube).  

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros é originária de São Miguel – 

Nordeste. 

 

Atividades durante o ano  

 

Esta é uma sociedade baseada numa banda filarmónica 

que também organiza a Festa do Senhor da Pedra e a 

Festa do Espírito Santo. As várias atividades do clube 

contribuem para a organização das Festas. São 

organizados jantares (“ceias” - o número é variável de 

acordo com o mordomo e a comissão), com fins 

específicos – jantares para financiamento das Festa do 

Espírito Santo (da responsabilidade dos mordomos) e 

da Festa do Senhor da Pedra. Em 2011, a irmandade 

realizou um jantar para 300 pessoas.  

 

Instalações 

 

O Clube tem instalações próprias – é um clube 

associado a uma banda filarmónica (do senhor da 

Pedra). 

 

FESTA: DADOS GERAIS 
 

Ano de fundação 1996.  

 

Data preferencial da festa 

 

Entre os dias 15 e 17 de junho (para não coincidir com 

outras festas, tal como o dia de Portugal). 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa é, geralmente, organizada por referência à Ilha 

de São Miguel. Mas se o mordomo for originário de 
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outra ilha, pode organizar a Festa de acordo com as 

suas próprias referências. 

 

Organização da festa 

 

No final da Festa, nomeiam-se os novos mordomos e 

estes escolhem a sua equipa incluindo o tesoureiro, o 

secretário, o presidente e os directores. As famílias dos 

membros desta nova equipa ajudam nos preparativos 

para a Festa, durante o ano. O mordomo, escolhe o 

presidente e o vice-mordomo e estas são as três 

pessoas mais importantes da Festa. São parte da 

comissão organizadora. 

O rendimento da Festa é utilizado, pelo mordomo e 

pela sua comissão, para a organização da Festa do ano 

seguinte. Nalguns casos, o lucro resultante das festas – 

da Festa do Espírito Santo e da festa do Senhor da 

Pedra - pode contribuir para financiar ambas.  

 

Mordomo 

 

No final da Festa, o mordomo desse ano convida o 

vice-mordomo para assumir a organização no ano 

seguinte. São quase sempre as mesmas pessoas, que se 

vão revezando. A direcção da filarmónica não tem 

influência na decisão.  

 

Número de ajudantes 

 

Os ajudantes são, em geral, familiares e amigos dos 

membros da comissão organizadora (não há um 

número fixo). 

 

Número de coroas  

 

4 (quatro) coroas – uma foi oferecida e as outras 3 

foram compradas no mesmo ano, em New Bedford. 

Em 2011, havia 7 coroas, três das quais eram privadas. 

 

Origem das bandeiras  

 

As bandeiras existentes resultam de doações.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 
 

Domingas Os responsáveis das domingas são sorteados no final 

da Festa; só a coroa mais antiga é que é tirada em sorte 

e vai andando de casa em casa, todas as semanas. 

Realizam-se 7 domingas e as coroas saem em cada 

dominga. Os responsáveis das domingas oferecem 

refeições de sopas nas suas casas ou nas instalações do 

clube. Alguns organizadores das domingas recorrem a 

uma banda filarmónica.  
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Circulação das Coroas 

 

As coroas ficam com os responsáveis pela organização 

da Festa do ano seguinte. Se houver promessas, os 

organizadores cedem as coroas por uma ou duas 

semanas.  

O mordomo, o vice-mordomo, e o presidente ficam 

com uma coroa cada, durante todo o ano. 

 

Pensões 

 

Em 2011 houve 420 pensões. 

 

Valor das pensões 

 

O valor de cada pensão é de $30. 

 

Composição das pensões 

 

A pensão é composta por vinho, carne e massa sovada. 

 

Distribuição das pensões 

 

São entregues porta-a-porta, por voluntários, com 

coroa e bandeira, mas sem folia.   

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A Festa é, geralmente, acompanhada por duas bandas 

filarmónicas, mas esta decisão depende dos 

mordomos, podendo o acompanhamento musical ser 

feito apenas por uma banda. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Há cortejo com coroas, rainhas, bandeiras, etc.  

 

Distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo 

 

“As sopas são oferta do Espírito Santo”. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

 Incluem malassadas e caçoila. 

 

Autoria do texto: José Mapril (CRIA – UNL - Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Dados recolhidos por José Mapril, através 

de entrevista semi-estruturada, com Rosa Brandão (membro da direcção) da organização 

da Festa. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 

 

 


