
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Divino Espírito Santo da Igreja de Santo António, de 

Pawtucket, Rhode Island  

 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade Ligada à igreja 

 

Ano de fundação 

 

Em Fevereiro de 1977 foi fundada a Irmandade e a Festa 

foi realizada pela primeira vez em Setembro do mesmo 

ano. 

 

Número atual de membros 

 

945 famílias de paroquianos. 

 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

 

Há muitos paroquianos portugueses, mas também já há 

muitos descendentes de portugueses, sendo que a maioria 

dos paroquianos talvez já seja de americanos, de 

ascendência portuguesa, de 2ª e 3ª geração. 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem a Festa de Natal, o Dia da Mãe, matança do 

porco, etc. Estas festas são realizadas pelo mordomo e 

sua Comissão do Espírito Santo, mas o dinheiro reunido 

com estas festas reverte para a paróquia e, desse 

montante, $2500 são guardados para a Festa do Espírito 

Santo, do ano seguinte.  

A festa principal da paróquia é a Festa de Santo António. 

 

Instalações 

 

Da igreja. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação Setembro de 1977 

 

Data preferencial da festa 

 

A festa realiza-se em Setembro. Em 2011, a irmandade ia 

propor à Assembleia Geral mudar a data da Festa para o 

fim-de-semana de Agosto, antes das Grandes Festas de 

Nova Inglaterra, de Fall River. Isso porque na atual data 

já há muitas festas – Nossa Senhora de Fátima de 

Cumberland, Festa do Espírito Santo da Holy Ghost 

Society de West Warwick, etc.  

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

Segundo a mordoma de 2011, terceirense, o modelo da 

festa depende da origem do mordomo, pois é ele o 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

responsável pela direção dos festejos. Na sua mordomia, 

foi tudo à moda da Terceira, incluindo o altar, com um 

império montado à moda da Terceira. 

 

Organização da festa 

 

Quem organiza a Festa é o mordomo, auxiliado por uma 

comissão escolhida por ele. 

 

Mordomo 

 

O mordomo que cessa funções fica responsável por 

convidar alguém para ocupar o seu lugar. Quando havia 

mais interessados, a seleção era feita por sorteio mas, 

atualmente, tem havido dificuldade em encontrar quem 

aceite desempenhar essa função.  

 

Número de ajudantes 

 

Mais ou menos 20 famílias ajudam todos os anos, mas 

depende dos mordomos. 

 

Número de coroas  

 

Três (3) 

 

Origem das coroas 

 

Uma coroa foi comprada pela irmandade Outra coroa foi 

oferecida por uma família emigrante da Terceira por 

volta dos anos 30. Desde essa altura o Padre da Igreja 

trazia a coroa no dia de Pentecostes e chamava uma 

criança para ser coroada. Depois voltava a arrumar a 

coroa no Oratório.A partir de 1977 institui-se a 

irmandade e a Festa. Em 1996, O Sr. António Reis 

Bettencourt deu uma coroa à irmandade em memória da 

sua esposa falecida, Mª Rosa Bettencourt. 

 

Rainhas 

 

Há uma rainha, que coroa, e usa uma capa pertencente à 

irmandade 

 

Coroação  

 

Coroa quem o mordomo e as domingas escolherem. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Domingas As domingas começam logo a seguir à Páscoa e vão até 

ao Pentecostes. Mas, como a Festa só se realiza em 

Setembro, a coroa continua rodar a coroa pelas casas dos 

irmãos, uma semana em cada casa. Assim, entre há mais 

12 domingas, no período entre o Pentecostes e duas 

semanas antes da Festa, altura em que a coroa vai para a 

casa do mordomo, regressando ao salão da igreja uma 

semana antes da Festa.  
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As domingas podem realizar jantares, se os seus 

responsáveis desejarem. 

 

Pensões 

 

Pensões pequenas - cerca de 800. Pensões grandes – 

cerca de 30. 

 

Composição das pensões 

 

Pensão pequena - bolo de massa, pão-de-leite, 1l de 

vinho. 

Pensão grande - bolo de massa, pão-de leite, 5l de vinho. 

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões grandes são distribuídas porta-porta com 

folia, à moda da Terceira – com tocadores de acordeão, 

violão, ferrinhos, e cantadores.  

As pensões pequenas são recolhidas, com senhas, no 

exterior das instalações da igreja no sábado da Festa. 

 

Outras cerimónias antes do dia 

da festa  

 

Incluem o Bodo de leite, no sábado que antecede o dia da 

Festa. Em 2011, o rancho folclórico “Ramos de 

Oliveira”, da União Beneficiente de Pawtucket, 

participou no desfile do bodo de leite.  

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Em 2011, a Festa foi acompanhada por duas bandas 

filarmónicas: a Banda da Candelária, dos Açores, e a 

Banda de Santo António, de Pawtucket. 

 

Cortejos  

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana e têm a participação 

de políticos locais: o Mayor (presidente da câmara) e 

outros state representatives (representantes do Estado).  

Participam também outras irmandades: a Irmandade de 

Attleboro e a Irmandade da Igreja de São Tomás de 

Warren. 

Em 2011, desfilou, igualmente, uma menina vestida de 

Rainha Santa Isabel.  

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são á moda da Ilha Terceira. 

 

Número de pessoas que acorre 

às sopas 

 

600. 

 

Frequentadores da festa 

 

Além de portugueses, a Festa é muito frequentada por 

americanos, com ou sem ascendência portuguesa, e 

muitos caboverdianos porque Pawtucket tem uma 
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comunidade caboverdiana muito grande. 

 

Outros 

 

Esta irmandade tem relações especiais com a Festa de 

Attleboro.  

 

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

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida em 2011, através de 

observação, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas com membros da 

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

  

 

 


