
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Divino Espírito Santo dos Açores de Stoughton,  

Massachusetts  

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma. 

 

Ano de fundação 

 

Fundada em 1982, em Stoughton. Teve 

origem numa cisão da Irmandade do mesmo 

nome, que foi criada em New Bedford, por 

volta de 1977. 

 

Número atual de membros 

 

340 membros. 

 

Origem dominante dos membros por 

relação aos Açores 

 

Os fundadores eram oriundos das Ilhas do 

Corvo e das Flores. A maioria, atualmente, é 

ainda das Flores e do Corvo, mas também há 

muitos irmãos da Ilha da Madeira. Em menor 

número, há alguns provenientes da Graciosa, 

São Miguel e Santa Maria. A comissão das 

Festas é formada por cerca de 20 pessoas, 

sendo a maioria corvense.  

 

Atividades durante o ano 

 

Em Janeiro ou Fevereiro realiza-se um 

grande jantar, a Festa da Rainha. Este evento 

constitui um dos principais meios de 

angariação de fundos para organizar a Festa. 

Nesse jantar, são sorteadas as Rainhas da 

Festa. 

 

Instalações 

 

A irmandade possui uma pequena sede desde 

1995, para as suas atividades , que, contudo, 

se revela insuficiente para albergar as 

pessoas que acorrem à Festa do Espírito 

Santo, pelo que se torna necessário alugar as 

instalações da Igreja. Foi construído um 

pequeno império, no exterior da Igreja, 

destinado a colocar as coroas, nos dias da 

Festa.  

A igreja não é portuguesa, tem cerca de 

30.000 paroquianos, dos quais apenas um 

terço é de origem portuguesa. 
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FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1982. 

 

Data preferencial da festa 

 

3º domingo de Julho. 

 

Modelo preferencial para a organização da 

festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por 

referência à Ilha das Flores. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela Comissão das 

Festas do Espírito Santo, constituída por 

mais de 20 membros. 

 

Número de coroas  

 

4 (quatro). 

 

Origem das coroas 

 

A primeira coroa foi comprada logo no 

início da Festas, com o lucro de um jantar de 

angariação de fundos para inciar a Festa. 

Outras duas foram compradas, uma em New 

Bedford, outra em Fall River. Mas há uma 

que foi oferecida, por promessa. 

 

Rainhas 

 

Há rainhas, desde a origem da Festa. 

Inicialmente, só havia uma rainha, agora são 

4 (3 rainhas e uma rainha Santa Isabel). 

Segundo um membro da irmandade: “À 

medida que comprámos mais coroas, 

também fomos criando mais rainhas. A 

nossa procissão ficou mais bonita.”  

As capas pertencem à irmandade: algumas 

vieram da Califórnia, outras foram 

confecionadas por uma costureira, na Nova 

Inglaterra. 

 

Coroação 

 

A coroação depende do padre. Podem coroar 

ou só as crianças ou a Comissão das Festas 

e, ainda, as pessoas que pedirem para ser 

coroadas. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Para as seis primeiras Domingas, são 

sorteadas duas pessoas em cada semana, que  

ficam com a coroa em casa. Faz-se deste 
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modo, para que um maior número de 

pessoas possa ter a coroa em casa.  

A 7ª dominga pertence sempre à Casa do 

Espírito Santo. Ou seja, na última semana 

antes da Festa, a coroa permanece nas 

instalações da irmandade e o terço é rezado 

em conjunto todos os dias. Servem-se doces 

e bebidas.  

Alguns organizadores das domingas 

organizam jantares de sopas do Espírito 

Santo, nas suas casas. Alguns podem 

também promover coroações. 

 

Outras cerimónias antes do dia da festa  

 

Incluem a reza do terço, em casa dos 

organizadores das domingas. 

 

Pensões 

 

As pensões apenas são vendidas a irmãos; 

em 2012, venderam-se 48. 

 

Valor das pensões 

 

$30 cada pensão 

 

Composição das pensões 

 

5 libras de carne,1 pão branco,1 pão doce e 

1 garrafa de vinho 

 

Distribuição das pensões  

 

Para distribuir as pensões usa-se o regime de 

takeaway. Apenas se entregam pensões 

porta-a-porta, no caso de idosos que não 

possam deslocar-se. 

 

Acompanhamento musical das festas 

 

No passado, houve, por vezes, uma folia de 

Lowell. Atualmente, toca a Banda 

Filarmónica de São João. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as 

bandeiras nacionais Portuguesa e 

Americana. Esporadicamente, têm a 

participação do representante do Consulado 

Português. Além das Rainhas da Festa, 

desfila também a Rainha Santa Isabel.  

Participam, ainda, no cortejo, a Irmandade 

Luís de Camões (desfilam com a sua rainha 

e coroas), a Irmandade de Nossa Senhora de 

Fátima, pertencente à paróquia, e o Clube 

Nacional Português. 
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Distribuição aberta de Sopas do Espírito 

Santo 

 

As sopas são confecionadas à moda da Ilha 

das Flores. 

 

Número de pessoas que acorre às sopas 

 

800 a 900. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Serve-se massa sovada, caseira, ao mesmo 

tempo que as sopas. 

 

 

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, em entrevista com João Marçal e José Avelar, membros da organização dos 

festejos, nesse ano. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 

 


