
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Divino Espírito Santo do Clube Luís de Camões, 

Stoughton, Massachusetts  
 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade A irmandade é autónoma da igreja (em 1974 ou 1975, 

não há certeza, foi integrada no Clube). A integração 

no Clube fez-se por causa das instalações 

(nomeadamente, do recinto para a Festa). A irmandade 

tem os seus próprios proventos e recursos, havendo 

uma quase total separação entre ambos.  

 

Ano de fundação 

 

1969. 

 

Número atual de membros 

 

365 irmãos (350 a 400 membros do clube). 

 

Atividades durante o ano  

 

Em fevereiro/março, realiza-se a festa das eleições das 

rainhas (há 3 rainhas: primeira e segunda rainha e 

Rainha Santa Isabel), com jantar florentino (torresmos, 

linguiça -  produzida localmente - galinha, entre outros 

pratos). Em Outubro realiza-se também a festa de 

agradecimento – festa com todos os ajudantes da Festa 

do Divino Espírito Santo, com DJ, baile e jantar grátis.  

 

Instalações 

 

As instalações pertencem ao clube. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação 1969. 

 

Data preferencial da festa 

 

Primeiro fim-de-semana de junho. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

Um terço dos membros são florentinos (originários da 

Ilha das Flores) e a Festa tende a seguir o modelo das 

Flores, ainda que os restantes membros sejam 

originários de várias outras ilhas e haja também 

“continentais”, madeirenses e cabo-verdianos.   

 

Organização da festa 

 

A festa é organizada pela Comissão de Festas (8 a 10 

pessoas). 

 

Número de ajudantes 

 

25 a 30 pessoas. 
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Número de coroas   6 (seis) coroas, mas só 2 (duas) vão na procissão (as 

maiores). A mais antiga está muito frágil e, portanto, 

não sai. 

 

Rainhas 

 

A eleição das rainhas é feita por sorteio, no jantar 

organizado para o efeito. As raparigas interessadas no 

cargo podem manifestar-se no próprio dia; em 2012, 

houve 7 candidatas. Começou a haver rainhas logo nos 

primeiros anos da celebração da Festa. São 3 rainhas: 

primeira e segunda rainha e Rainha Santa Isabel.  O 

clube possui capas próprias para as rainhas usarem.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Domingas Os organizadores das domingas são escolhidos por 

sorteio. Nem todos os responsáveis das domingas 

organizam jantar. De acordo com o presidente da 

direção, “levam o Espírito Santo à missa e, depois, 

fazem o jantar nas suas casas”. Também não realizam 

cortejos. 

 

Pensões 

 

Em 2012 houve 366 pensões. 

 

Valor das pensões 

 

$25 cada pensão. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

O acompanhamento musical da festa, no sábado é da 

responsabilidade de um conjunto. No domingo, uma 

banda filarmónica segue na procissão e, 

posteriormente, a música fica a cargo de um DJ. Atua 

também um grupo folclórico.  

 

Cortejos do dia da festa 

 

A procissão dirige-se à Igreja da Imaculada Conceição.  

As bandeiras de Portugal, dos Estados Unidos e dos 

Açores são levadas no cortejo, em que participam os 

membros da irmandade, com as respetivas Rainhas e 

Coroas, a comissão da Festa, os diretores do clube, e 

os irmãos, bem como os clubes da região e uma banda 

filarmónica. 

 

Distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo 

 

 As sopas são confecionadas à moda das Flores e, de 

acordo com o presidente, “alguns dizem que são as 

melhores sopas aqui ao redor”. São feitas com pão 

fatiado e hortelã, carnes e couves. Atualmente, 
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servem-se cerca de 225 sopas (no passado já se 

serviram 700 sopas).  

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Há distribuição de massa sovada. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Cerca de 700 pessoas. 
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Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Dados recolhidos por José Mapril e 

Catarina Faria (CRIA – UNL - Centro em Rede de Investigação em Antropologia, 

Universidade Nova de Lisboa), em 2012, através de entrevista semi-estruturada, com 

João Vasconcelos, presidente da direção da irmandade. Edição final do texto: Dulcinea 

Gil 

 


