
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Espírito Santo Taunton Eagles, East Taunton, 

Massachusetts  

 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade A irmandade está ligada a um clube, mas possui uma 

direção e cargos autónomos 

 

Ano de fundação 

 

A irmandade foi fundada em 1995. Em 1997 houve 

uma cisão e alguns dos membros da Taunton Eagles 

mudaram para outra irmandade (Ward 5) 

 

Número atual de membros 

 

A direcção tem 10 membros. A irmandade não tem 

membros fixos, à exceção da direção. Neste caso, 

“irmandade” é um termo que engloba os membros da 

direção e todos aqueles que organizam as domingas 

(que são sorteadas) e também as pessoas que fazem 

ofertas no âmbito de promessas. 

 

Atividades durante o ano  

 

Incluem nomeadamente matança do porco e prova dos 

vinhos. 

 

Instalações 

 

As instalações pertencem ao clube. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação A festa foi fundada em 1995. 

 

Data preferencial da festa 

 

A festa realiza-se no primeiro fim-de-semana de junho. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

De acordo com o presidente da direção, a festa é 

organizada “à açoriana” 

 

Organização da festa 

 

A festa é organizada pelo presidente da direção da 

irmandade que reúne uma equipa.  

 

Mordomo 

 

A festa tem mordomo. O mordomo é sorteado no 

último dia da Festa (juntamente com os organizadores 

das domingas). Na organização da Festa, o mordomo 

contribui com o que puder, mas a responsabilidade 

central é da direção.  

Se ninguém se oferecer para desempenhar o cargo de 
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mordomo, a mordomia é assumida por um membro da 

direção. 

 

Número de coroas  

 

6 (Seis).  

 

Origem das coroas 

 

As coroas foram compradas em Fall River, 

Providence, em “lugares portugueses” Duas das coroas 

foram oferecidas. 

 

Origem das bandeiras  

 

3 bandeiras – 1 das bandeiras foi oferecida como 

pagamento de uma promessa. 

 

Rainhas 

 

O mordomo escolhe a rainha que coroa no dia da festa 

e duas damas. O clube possui três capas, uma grande 

da rainha e duas mais pequenas para as damas. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Domingas Há sete domingas. Cada responsável das domingas fica 

como com a coroa e a bandeira, que identifica a 

irmandade.  

Entre os organizadores das domingas há quem ofereça 

sopas, sendo estas confecionadas à moda da sua ilha. 

Reza-se também o terço e as pessoas fazem donativos 

nas coroas que revertem a favor da Festa.   

 

Circulação das Coroas 

 

No último dia da festa, o organizador da primeira 

dominga e o mordomo levam uma coroa e uma 

bandeira para casa, e ficam com eles o ano todo. As 

restantes quatro coroas circulam pelos outros 

responsáveis das domingas ou são cedidas a quem as 

solicitar.  

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A filarmónica acompanha a procissão, bem como o 

Grupo Folclórico de Tauton 

Na sexta-feira e no sábado há arraial com banda.  

 

Cortejos do dia da festa 

 

Realiza-se um cortejo para a missa - numa igreja 

americana, mas com padre fluente em português - para 

a coroação e, em seguida, o cortejo regressa ao salão.  

O cortejo inclui as bandeiras Portuguesa e Americana. 

Participam no cortejo o Presidente da Câmara de 

Taunton e, também,  
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outras irmandades de Taunton. A Banda Filarmónica 

também integra o cortejo. 

 

Distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo 

  

As sopas são distribuídas às 11 horas de domingo. As 

sopas são confecionadas à “açoriana”, segunda a 

responsável pela cozinha. Os ingredientes da sopa são: 

carne de vaca, chouriço e linguiça, repolho, pão e 

água. As carnes são servidas à parte. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

No final da festa é distribuída massa sovada.   

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

1500 a 2000 pessoas “só para as sopas” – americanos e 

luso-descendentes  
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