
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Espírito Santo da Caridade/ Holy Ghost Brotherhood of Charity ou 

Irmandade do Brightridge, East Providence, Rhode Island 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Irmandade autónoma 

 

Ano de fundação 

 

Fundada a 10 de julho de 1915.  

De 1950 a 1954 houve uma interrupção nos festejos. 

 

Número atual de membros 

 

176 

 

Origem dominante dos membros  

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros é originária da Ilha do Faial. 

Número de membros e respetivas origens: Faial - 50; 

São Miguel - 30; Pico - 10; Flores - 6; São Jorge - 2; 

Terceira - 2; Graciosa - 1; Angola -1; Brasil - 1; luso-

descendentes e não descendentes - 60; membros 

honorários -13 (dados referentes ao ano de 2011). 

 

Atividades durante o ano 

 

Festa do Dia das Mães, em que são atribuídas bolsas 

de estudo a jovens, filhos de membros da irmandade. 

Festa de São Martinho, com uma prova de vinhos e 

atribuição do reconhecimento de “membro do ano” à 

pessoa que, por consenso, é reconhecida como a que 

mais trabalhou como voluntária na organização, 

durante o ano. Jantar de Carnaval, Jantar do Membro 

do Ano, de Passagem de Ano, etc. 

 

Instalações 

 

Instalações próprias. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1915 

 

Data preferencial da festa 

 

3º Domingo de Julho 

 

Modelo preferencial  

para a organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha do Faial.  

Nos últimos 3 ou 4 anos, sendo o mordomo originário 

do Pico, têm sido confecionadas rosquilhas à moda do 

Pico que são depois levadas na procissão. Foram 

feitas 31 rosquilhas em 2011. 
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Organização da festa A Festa é organizada pela direção do Clube, 

juntamente com a comissão de festas e o mordomo. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido por sorteio. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 60 

 

Número de coroas  

 

 2 (Duas) 

 

Origem das coroas 

 

A primeira coroa tem, pelo menos, 50 anos; a segunda 

é de 1992. Foram ambas oferecidas por sócios. 

 

Rainhas 

 

Há uma rainha e, por vezes, duas damas. As rainhas 

coroam. Existem duas capas pertencentes à 

irmandade, que são usadas pelas rainhas. 

 

Coroação 

 

Coroa a Rainha e também quem desejar fazê-lo. 

 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Algumas domingas organizam jantares, ou na própria 

casa dos seus organizadores ou nas instalações do 

Clube. As domingas também têm rainhas. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Num dia por semana, em cada dominga, a porta é 

aberta a convidados e amigos, para a reza do terço. 

 

Pensões 

 

Número de pensões: 181 (em 2011). Valor: $30. 

 

Composição das pensões 

 

1 garrafa de vinho, 5 libras de carne, 1 pão de mesa, 1 

massa sovada. 

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são distribuídas porta-a-porta. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Duas bandas filarmónicas acompanham as Festas. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Portuguesa, Americana e Açoriana. Têm a 

participação de autoridades e políticos locais: em 

2011 esteve presente o Vice-Consul de Portugal, 

Leonel Teixeira, o Deputado Robert da Silva, o 

Mayor da Câmara de East Providence, Bruce Rogers, 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

e um representante da Polícia de Pawtucket.  

 

Distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são à moda da Ilha do Faial. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 800. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

É distribuída massa sovada depois das sopas. 

 

Outros 

 

Em 1992, a irmandade começou a admitir mulheres: 

um grupo de senhoras, que trabalhava há muitos anos 

na Festa, expôs esta vontade ao Presidente do Clube 

que aceitou a pretensão.  

 

Autoria do texto: Catarina Faria (CRIA - 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. 

 


