FESTAS DO ESPÍRITO SANTO
Irmandade Açoriana do Divino Espírito Santo / Sociedade Açoreana ou
Holy Ghost Society, Peabody, Massachussets
IRMANDADE
Tipo de irmandade

Autónoma

Ano de fundação

Fundada em 19 de Dezembro de 1979.

Número atual de membros

Cerca de 1800 membros. Entre 1200 a 1300 membros
pagam quota.

Origem dominante dos
membros por relação aos
Açores

Cerca de metade dos irmãos são descendentes de
açorianos da Ilha Graciosa.

Atividades durante o ano

Incluem a festa de eleição da rainha e das damas: é
realizado um jantar em que as candidatas se apresentam e
depois é feito um sorteio para a escolha da rainha, da
primeira-dama e da segunda dama.
Há também festas de angariação de fundos para a
Irmandade, mas não se destinam especificamente à Festa.

Instalações

Próprias

FESTA: DADOS GERAIS
Ano de fundação

A primeira coroação realizou-se em 1980.

Data preferencial da festa

Domingo de Pentecostes.

Modelo preferencial para a
organização da festa

A Festa está organizada ritualmente por referência à ilha
da Graciosa

Organização da festa

A Festa é organizada pela direção da irmandade.

Número de ajudantes

50 a 70 ajudantes

Número de coroas

9 (nove).

Origem das coroas

Três coroas foram compradas pela Irmandade, se iniciou
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a Festa, na Casa Cristal, em Fall River. Na altura, forma
compradas três coroas e seis bandeiras.
A maioria das restantes coroas foi oferecida. Duas
irmandades que terminaram ofereceram também as suas
coroas à Irmandades; por exemplo, a coroa da família
que fazia a festa da Nossa Senhora da Ajuda, foi
oferecida em 2012.
A Casa de Portugal, loja de venda de produtos
portugueses em Peabody, ofereceu a coroa maior.
Rainhas

Há uma rainha (e duas damas), desde, aproximadamente,
1985. As rainhas coroam. As capas que usam pertencem
à irmandade, tendo sido feitas na Califórnia.

Coroação

Coroa quem quiser e pedir para ser coroado. Usualmente,
quem tem promessas e fez ofertas de reses para a Festa,
tem prioridade na escolha de pessoas para coroar. Essas
pessoas levam também as coroas na procissão.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS
Domingas

Há 7 domingas. A sétima dominga é sempre da “casa”,
ou seja, é sempre organizada e celebrada na Sociedade
Açoriana do Divino Espírito Santo. Quem quiser faz
coroação no domingo da sua dominga

Circulação das coroas

Se alguém prometeu ter a coroa em casa o ano inteiro e
não teve dominga, a irmandade dispõe de uma coroa para
essas situações. As outras coroas também são cedidas a
pessoas que têm promessas, ficando uma a duas semanas
em casa dessas pessoas.

Outras cerimónias antes do dia Cada dominga reza o terço na sua casa durante uma
da festa
semana, com familiares e amigos do responsável.
Acompanhamento musical das Foliões à moda da Graciosa vão na frente da procissão. A
festas
Banda de Peabody também acompanha as Festas.
Cortejos do dia da festa

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras
Portuguesa, Americana e Açoriana e têm a participação
de políticos locais: o Mayor, o Cônsul e mais alguns
representantes do Estado. O padre acompanha a
procissão.
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Distribuição de Sopas do
Espírito Santo

As sopas são á moda da Ilha Graciosa. Apesar de não
haver controlo relativamente a quem come sopas no
espaço da Sociedade, as sopas destinam-se apenas a
sócios que pagaram as quotas.

Número de pessoas que acorre Em 2012, 540 pessoas comeram sopas nas instalações da
às sopas
Sociedade e 700 pessoas levaram as sopas para casa.
Entre as 8h e as 10h da manhã, os sócios, mediante a
apresentação de comprovativo do pagamento da quota
anual, podem levar uma sopa para casa.
Outras distribuições de
alimentos

Distribui-se massa sovada.
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