
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Divino Espírito Santo do Pico, New Bedford, Massachusetts  

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma. 

 

Ano de fundação 

 

1993. 

 

Número atual de membros 

 

Cerca de 300. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Ilha do Pico 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem matança do porco e outros jantares.  

Durante o ano, vendem-se rosquilhas - argolas de 

massa, menos doce que a massa sovada, parecida com 

o pão-de-leite. Até à data da Festa, em 2011, tinham 

sido vendidas 2700 rosquilhas. 

 

Instalações 

 

Próprias. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1993, 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha do Pico 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela comissão das festas e pelo 

mordomo.  

 

Mordomo 

 

É mordomo quem demonstra interesse em realizar a 

Festa. Tem havido dificuldade em encontrar alguém 

para assumir esse papel, daí que, por vezes, a mesma 

pessoa tenha de continuar como mordomo por mais 

do que um ano. Em 2011, a mordoma quis fazer a 

Festa, devido a promessa. 

 

Número de ajudantes 

 

40 a 50. 

 

Número de coroas  

 

7 (sete).  

 

Origem das coroas 

 

A coroa maior veio de São Miguel; outra foi 

comprada pela irmandade. As restantes foram 
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oferecidas por irmãos de New Bedford. 

 

Rainhas 

 

Há uma rainha, acompanhada por duas damas, desde 

o início da Festa (1993). As rainhas coroam e utilizam 

capas pertencentes à irmandade. 

 

Coroação 

 

Coroa o mordomo e quem ele escolhe para coroar.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Cerimónias antes do dia da festa  Na última semana antes da Festa, as coroas ficam no 

Clube e o terço é rezado em conjunto; cada 

participante leva alguns pratos de comida e também 

bebidas para o convívio. 

Organiza-se também um piquenique de agradecimento 

às pessoas que ofereceram as carnes e às que 

trabalharam durante o ano para a realização das 

Festas. 

 

Pensões 

 

Há pensões grandes, pensões pequenas e 10 

“esmolas” (pensões pequenas oferecidas). 

 

Valor das pensões 

 

Pensão pequena - $30; pensão grande - $100 

 

Composição das pensões 

 

Pensão pequena - 5 libras de carne, 1 pão branco, 1 

bolo de massa sovada, 1 rosquilha e 1 garrafa de 

vinho.  

Pensão grande - 10 libras de carne, 1 pão branco 

grande, 1 bolo de massa sovada grande, 1 rosquilha e 

1 garrafão de vinho de 5l.  

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são distribuídas porta-a-porta. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

As Festas são acompanhadas por folia e por banda 

filarmónica. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Portuguesa, Americana e Açoriana e, quando possível, 

as bandeiras dos três concelhos do Pico (Lajes, São 

Roque e Madalena). 

Participam no desfile a autoridade e políticos locais: o 

mayor de New Bedford e outros representantes do 

Estado. 

No cortejo, desfilam crianças a segurar as quadras que 
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rodeiam as bandeiras, as coroas, a rainha e os 

mordomos. Desfilam também mulheres com os 

açafates à cabeça; cada açafate leva cerca de 10 a 12 

rosquilhas e, em 2011, iam cerca de 50 açafates na 

procissão, enfeitados com cravos e outras flores 

variadas brancas e vermelhas. 

 

Distribuição aberta de  

Sopas do Espírito Santo 

 

As sopas são confecionadas à moda da Ilha do Pico. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 2000 a 3000 pessoas. O salão tem 

capacidade para 400 pessoas sentadas. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Há distribuição de fatias de rosquilha, com as sopas, 

e, a meio da tarde da Festa, são distribuídas rosquilhas 

“à corda” no espaço onde se realiza a Festa, no 

parking lot. É colocada uma corda a delinear um 

espaço entre quem já possui uma rosquilha e quem 

ainda não a recebeu, de forma a não dar mais do que 

uma rosquilha por pessoa. A corda vai percorrendo o 

espaço, até já terem sido distribuídas rosquilhas a 

todos os presentes. Posteriormente, as rosquilhas 

restantes são vendidas.  

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Cerca de 3000. Vêm pessoas do Canadá e da 

Califórnia 

 

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 entrevistas semi-estruturadas com 

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

 

 

 


