
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Espírito Santo da Igreja de Our Lady of Mount Carmel, New 

Bedford, Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Ligada à igreja 

 

Ano de fundação 

 

A Igreja foi inaugurada a 16 de Julho de 1902. 

 

Número atual de membros 

 

30 a 40 irmãos.  

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

A Irmandade é aberta a toda a paróquia (mais ou 

menos 6.000 pessoas) mas são sobretudo os açorianos 

que participam na organização das Festas. A maioria 

dos membros é micaelense, mas existem pessoas de 

todas as ilhas. 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem a organização de 2 jantares por ano e 1 ou 2 

vendas de malassadas e filhoses.  

 

Instalações 

 

Igreja 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1902/1903 (desde a criação da paróquia) 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo de Pentecostes. De início era num só dia 

que se realizava uma pequena festa. Só depois de 

1978, durante a última vaga migratória, o padre 

autorizou as Domingas e os arraiais e modificou as 

Festas, de acordo com o modelo que prevalece hoje. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa não está organizada ritualmente por referência 

a qualquer ilha em particular, embora a maioria dos 

açorianos na paróquia seja de São Miguel. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela Direção, que inclui 

mordomo, vice-mordomo, secretário e tesoureiro. 

Mas, como a Festa está sob a alçada da igreja, o padre 

tem de ser informado de tudo, principalmente, no que 

concerne à parte financeira, porque as receitas 

revertem para a igreja. 

 

Mordomo 

 

O vice-mordomo é, automaticamente, o mordomo do 
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ano seguinte. O vice-mordomo é escolhido pelo 

mordomo, sujeito ao consentimento do Padre.  

 

Número de ajudantes 

 

50 a 75 pessoas. 

 

Número de coroas  

 

A paróquia tem 3 (três) coroas. A mais antiga data do 

início da Festa, é de prata com 4 asas apenas (e não 6 

como as mais recentes). A coroa fica sempre em casa 

do Padre, só vai à igreja no dia da Festa.  

 

Origem das coroas 

 

A coroa mais antiga deve ter vindo do continente. As 

outras duas foram adquiridas em ourivesarias, em 

New Bedford, mas também vieram do continente. 

 

Rainhas 

 

Não há rainha, no sentido em que há noutros lugares, 

sobretudo na Califórnia.  

Pode haver uma jovem que leva a coroa, mas depende 

do mordomo e dos costumes da ilha, ou da freguesia, 

da família da jovem que levar a coroa no cortejo.  

A irmandade possui uma capa grande, para a jovem 

que leva a coroa, se ela a quiser usar. 

 

Coroação  

 

Quem estiver na igreja, aquando das coroações das 

domingas, pode, se quiser, ser coroado, o que pode 

significar centenas de pessoas. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Há domingas desde 1978.  

Durante a semana, depois do terço, são servidos 

refrescos, salgados e doces. Só no Domingo, depois 

da missa e da coroação, é que são servidas sopas. 

Quase todas as pessoas que organizam as domingas 

escolhem o centro paroquial para fazerem esses 

jantares, não só porque as casas são pequenas, mas 

também para recorrerem aos serviços de cozinha da 

igreja. 

 

Circulação das Coroas 

 

Das duas coroas, uma fica na casa da 1ª dominga e, 

depois, corre a casa das outras 6 domingas; e a outra, 

que é chamada a «coroa do criador», circula pelas 

casas de todos os beneméritos ou outros paroquianos 

que o solicitem, ao longo do ano. Esta é a coroa que 

angaria mais esmolas para ajuda da Festa. 
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Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza de terço. Na primeira semana de 

Dezembro, realiza-se a Ceia dos Criadores, que 

consiste num jantar oferecido aos criadores e seus 

acompanhantes. Além do jantar, é também oferecido 

um cabaz com frutas e uma garrafa de aguardente a 

cada criador. 

 

Pensões 

 

Há pensões grandes e pensões pequenas. 

 

Composição das pensões 

 

As pensões grandes e as pensões pequenas só diferem 

nas quantidades e são entregues da mesma maneira – 

porta-a porta – e pelas mesmas pessoas. São 

compostas de carne, pão de trigo e pão doce, massa 

sovada e vinho.  

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Duas bandas filarmónicas acompanham as Festas. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

No domingo, a missa da Festa é às 11.30h e, nesse 

dia, é celebrada em português.  

As Domingas juntam-se no salão e fazem, em 

conjunto, uma entrada solene na igreja. Há missa 

cantada, coroação, e, depois, um cortejo com duas 

bandas filarmónicas.O cortejo inclui as bandeiras 

americana e portuguesa. São convidados políticos 

locais (presidente da câmara e vereadores); alguns 

integram o cortejo. Geralmente, não são convidadas 

outras Irmandades, apenas entidades ligadas à 

paróquia. Para além das Domingas, desfilam também 

duas bandas filarmónicas. 

 

Distribuição de sopas 

 

Após o cortejo, servem-se as sopas, mas apenas a 

quem integrou o desfile.  

Pela descrição, as sopas parecem ser “à moda de São 

Miguel”, mas o padre refere que, como há pessoas 

oriundas de diferentes ilhas, não se pode dizer que 

sejam à moda de uma ilha em particular. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

200 a 300 pessoas. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Mais ou menos 1500 pessoas. 
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Outra informação relevante 

 

Há 52 criadores. Os criadores são pessoas que fazem 

ofertas de bezerros (3 ou 4 desses criadores) para as 

sopas ou para as pensões, ou fazem doações 

monetárias elevadas, para a Festa. 
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