
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Divino Espírito Santo da Caridade, ou Irmandade do Tio Mateus, 
Rehoboth, Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma 

 

Ano de fundação 

 

1924. A Irmandade foi fundada por Mateus Amaral e 

dois filhos, naturais da Lomba do Cavaleiro, 

Freguesia da Povoação (São Miguel). 

 

Membros 

 

Para a admissão como sócio é necessário ser 

português ou descendente de portugueses. A 

Irmandade só aceita homens; as mulheres não são 

aceites como membros. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Atualmente, a maioria dos membros é de origem 

micaelense. 

 

Atividades durante o ano 

 

Apenas se desenvolvem atividades para angariação de 

fundos para a Festa: um jantar de caçoila, três jantares 

de marisco e um jantar de cabrito. 

 

Instalações 

 

Próprias 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1924 

 

Data preferencial da festa 

 

3º Domingo de Agosto - mês em que há a Festa Nossa 

Senhora das Dores, na Povoação. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela direção da irmandade. 

 

Mordomo 

 

O cargo  de mordomo é exercido por pessoas que se 

oferecem para o efeito. Em 2011 não havendo 

ninguém interessado em assumir esse papel, foi 

designado um membro da irmandade como mordomo 

honorário, mas não teve , porém, todas as 

responsabilidades correspondentes à função, as quais 

foram asseguradas pela direção da irmandade.  

 

Número de ajudantes 

 

40 a 50. 
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Número de coroas  4 (Quatro). A irmandade já não possui a coroa 

original, porque um dos filhos do Tio Mateus ficou 

com ela quando o pai morreu. 

 

Origem das coroas 

 

Duas coroas foram compradas: uma foi comprada na 

Ilha Terceira e a outra em São Miguel. Duas foram 

oferecidas: uma foi oferecida pelos outros dois filhos 

do Tio Mateus, em substituição da original, e trazida 

de São Miguel; a outra foi oferecida por um casal de 

simpatizantes da irmandade. 

 

Rainhas 

 

Há uma rainha e duas damas. As rainhas coroam. 

 

Coroação 

 

É coroada a rainha, bem como as pessoas escolhidas 

pelo mordomo, e, ainda, quem o desejar. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Não tem havido pessoas para todas as domingas. Em 

2010, houve apenas duas domingas e, por isso, em 

2011 a direção da irmandade decidiu, no dia da Festa, 

começar a aceitar que as mulheres colocassem o seu 

nome para o sorteio de domingas, algo que nunca fora 

permitido anteriormente.  

Os organizadores das domingas realizam jantares no 

Clube: ao sábado há jantar de sopas ou de carne 

assada.  

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço na casa dos responsáveis pelas 

domingas e arrematação de gado. 

 

Pensões  

 

Há pensões desde 1986.  

Número de pensões: Pensões pequenas: 340; Pensões 

de Criador - 26. 

 

Valor das pensões 

 

Pensão pequena - $30. São oferecidas pensões 

pequenas aos viúvos, aos idosos e aos responsáveis 

pelas domingas.  

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são distribuídas porta-a-porta pelos 12 

“capitães”, que são os responsáveis por cada grupo de 

distribuição das pensões.  

As pensões de criador são entregues com 

acompanhamento de folia. 
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Acompanhamento musical das 

festas 

 

É assegurado por duas bandas filarmónicas: Nossa 

Senhora da Conceição Mosteirense, de Fall River, e 

Banda Recreativa Portuguesa, de Peabody. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana e a bandeira 

Açoriana. Têm a participação de outras Irmandades: 

Holy Ghost Beneficial Brotherhood, de East 

Providence, e Império Mariense de East Providence. 

Desfila também o grupo de oração da Igreja de S. 

Francisco Xavier, de East Providence. 

A procissão inclui um andor do Senhor Santo Cristo 

dos Milagres, que pertence à irmandade. Desfilam 

também crianças, representando os sete dons do 

Espírito Santo. 

 

Distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são à moda da Ilha de São Miguel. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

1200 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Depois das sopas, é distribuída massa sovada. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Vêm pessoas de vários pontos dos Estados de Rhode 

Island e de Massachusetts, nomeadamente, de 

Stoughton, Peabody, Sommerville, Providence, Fall 

River, etc.  

Talvez, perto de 2000 pessoas, tendo em conta os 

vários dias de Festa. 

 

 

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

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

em 2011, através de observação, conversas informais e de entrevista com David Quadros, 

presidente da irmandade e seu membro há quarenta anos. Já foi mordomo quatro vezes, a 

primeira em 1977. Edição final do texto : Dulcinea Gil. 

 

 

 

 


