
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Divino Espírito Santo da Igreja da Imaculada Concepção, New 

Bedford, Massachusetts   

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Ligada à igreja. 

 

Ano de fundação 

 

A paróquia foi fundada em 1909.  

 

Número atual de membros 

 

A paróquia tem cerca de 2.000 famílias , 

aproximadamente 5.000 pessoas. A irmandade é 

formada por 30 pessoas. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros é micaelense, mas também há 

alguns terceirenses e continentais (transmontanos). 

 

Atividades durante o ano 

 

Matança do porco. 

 

Instalações 

 

Da igreja 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação Não se obteve uma informação precisa, mas, pelo 

menos desde 1968 (data em que a entrevistada chegou 

aos Estados Unidos da América) que a Festa existe. 

Nessa altura, as Festas eram realizadas por 

descendentes de portugueses, não havia domingas, 

não havia mordomo, nem procissão. Nos finais dos 

anos 1980, princípios dos anos 1990, a Festa começou 

a ser presidida pelo senhor Eugénio Pontes, originário 

de São Miguel, tendo passado a haver coroação, 

procissão e domingas, o que contribuiu para o 

crescimento da Festa. Em 1996, quando o atual 

presidente entrou em funções, havia bodo de leite e 

arrematação de gado, eventos que deixaram de se 

realizar   por volta de 2003/04, por falta de capacidade 

de organizar uma Festa com tão grande dimensão. A 

partir daí, a Festa passou a ser pequena, de dois dias, 

no salão da igreja, realizada na altura do Pentecostes. 

Atualmente, realizam-se domingas, procissão, 

pensões, coroação e sopas. 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo de Pentecostes. Quando a Festa se 

prolongava por três dias, realizava-se no verão: a 
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coroação mantinha-se no Pentecostes, mas o a Festa 

propriamente dita ocorria em Julho.  

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel 

 

Organização da festa  

 

É a direção da irmandade.que organiza a Festa.  

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 40. 

 

Número de coroas  

 

8 (Oito). 

 

Origem das coroas 

 

Em 1968, a irmandade possuía apenas uma coroa. As 

outras sete foram compradas ou oferecidas, porque o 

presidente da irmandade e a sua esposa acharam que 

deveria haver uma coroa para cada responsável pelas 

domingas, já que todos os anos tinham de pedir coroas 

e bandeiras emprestadas. Uma das coroa foi oferecida 

em 1999, pelo casal Couto, em memória do seu filho 

falecido, Brian. Uma segunda coroa foi oferecida 

pelos “criadores”, e outra, por uma senhora em 

memória do seu marido, José Medeiros. Foram todas 

adquiridas em Fall River. 

 

Rainhas 

 

Terão, provavelmente, existido rainhas - uma rainha e 

duas damas - desde o início da Festa. As rainhas 

coroam. As capas, pertencentes à irmandade, foram 

confecionadas em Fall River. 

 

 

Coroação  

 

Os responsáveis pela 7ª dominga (dominga que 

pertence à irmandade) escolhem uma criança para 

coroar. A criança leva uma pequena capa. Após a 

coroação da criança, são coroados os organizadores 

das domingas, a rainha e as suas damas, e, em 

seguida, quem desejar coroar. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Há sete domingas. Alguns responsáveis pelas 

domingas organizam jantares, no salão da igreja, em 

que são servidas sopas do Espírito Santo. 

 

Circulação da coroa 

 

A coroa mais antiga fica na casa dos responsáveis pela 
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primeira dominga o ano inteiro, e, na altura das 

domingas, é esta coroa que “roda” pelas casas dos 

organizadores das outras domingas. As outras coroas 

são distribuídas pelas casas de membros da 

irmandade, da direção e outros. Pessoas com 

promessas podem ter a coroa em casa durante o 

período que quiserem, chegando a ficar dois ou mais 

meses com ela, se assim o desejarem.  

Realizam-se coroações dos responsáveis pelas 

domingas. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço, em casa dos organizadores 

das domingas; num dia da semana – geralmente à 5ª 

ou 6ª feira - o padre vai a casa de cada um desses 

responsáveis, para rezar o terço. Na semana que 

antecede a Festa, o terço é rezado no salão da igreja. 

 

Pensões 

 

420 pensões (em 2012). 

 

Valor das pensões 

 

$30 

 

Composição das pensões 

 

5 libras de carne, 1 garrafa de vinho, 1bolo de massa 

sovada e 1 pão de trigo.  

 

Distribuição das pensões  

 

A maioria das pensões é distribuída porta-a-porta, 

embora, nalguns casos, seja usado o sistema de 

takeaway. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Existe folia, fazendo-se a apresentação de cantadores 

ao desafio, no sábado que antecede o dia da Festa. 

Não se recorre a banda filarmónica, desde 2003/4, 

altura em que a Festa foi reduzida e passou a realizar-

se no Pentecostes.  

Anteriormente, estavam presentes duas bandas, a do 

Senhor da Pedra e a da Senhora dos Anjos, mas, como 

no Pentecostes estas bandas já se encontravam 

ocupadas - assim como, todas as outras bandas da 

região - deixou de haver acompanhamento musical 

com banda filarmónica. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Portuguesa, Açoriana e Americana. 

Dantes, havia participação de autoridade e políticos 

locais e desfilavam outras irmandades, 
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nomeadamente, a Irmandade do Senhor da Pedra, 

mas, atualmente, apenas desfilam as outras 

organizações da igreja da Imaculada Concepção.  

O padre acompanha a procissão. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são confecionadas à moda da Ilha de São 

Miguel. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

700/800. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Existe distribuição de massa sovada e de arroz doce 

caseiro, confecionado por algumas senhoras da 

irmandade. 

 

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 entrevista realizada à senhora Leonor Couto, esposa do presidente da 

comissão de festas em 2012. Edição final do texto : Dulcinea Gil. 

 

 


