
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Espírito Santo da Igreja de Santa Isabel de Bristol, 

Bristo, Rhode Island 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Ligada à Igreja 

 

Ano de fundação 

 

Foi fundada em 1895 como irmandade independente 

e, em 1945, foi incorporada pela Igreja. 

 

Número atual de membros 

 

Entre 90 a 100 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros são americanos, descendentes 

de açorianos de São Miguel. Rondam a faixa etária 

dos 50/60 anos. 

 

Instalações 

 

Da Igreja 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1895 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo de Pentecostes 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel. 

 

Organização da festa 

 

Quem organiza a Festa é a direção com o mordomo. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido através de sorteio. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 30. 

 

Número de coroas  

 

3 (três). Uma do mordomo, uma das Domingas e uma 

«peregrina».  

A primeira coroa - e a primeira bandeira - foram 

compradas há mais de 100 anos, pelos membros 

fundadores. A presidente da irmandade em 2011, 

Maurie Maurício, crê que tenha sido oferecida pela 

família Rodrigues, família que esteve na origem da 

Festa. 

 

Rainhas 

 

Há, pelo menos, uma rainha escolhida pelo mordomo. 

As rainhas coroam.  



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Tanto a igreja como a comissão da Festa possuem 

capas. A comissão tem uma capa grande branca, uma 

vermelha (para a rainha do mordomo) e duas meias 

capas, que qualquer pessoa pode pedir emprestadas. 

 

Coroação 

 

Coroa quem o mordomo escolher e também quem 

desejar fazê-lo. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas As domingas organizam jantares, no salão da igreja ou 

em casa. Realizam-se coroações nas domingas. 

 

Circulação das coroas 

 

A coroa peregrina “corre”, durante todo o ano, as 

casas das pessoas que desejam tê-la.  

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Realizam- se Ceia dos Criadores e arrematação de 

gado. 

 

Pensões  

 

Existem pensões pequenas – 300 a 400 – e pensões de 

criador ou pensões grandes – cerca de 200.  

Há 60 criadores ou benfeitores que oferecem animais 

para a arrematação de gado e carne - gueixos - para as 

sopas do Espírito Santo.  

Valor das pensões pequenas: $30 

 

Composição das pensões 

 

Pensão Pequena - 5 libras de carne,1 pão, 1 garrafa de 

vinho e 1 massa sovada. 

Pensão do Criador - 10 libras de carne, 1 pão, 1 

garrafa de vinho e 1 massa sovada. 

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são distribuídas porta-a-porta. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Duas bandas filarmónicas acompanham a Festa. 

 

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, bem 

como de outras irmandades: Irmandade da Santíssima 

Trindade da Igreja de Santa Isabel, Irmandade do 

Espírito Santo da Igreja de São Tomás de Warren e 

Irmandade do Espírito Santo do Warren Soccer Club 

de Warren. 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

Há distribuição aberta de sopas, que são à moda da 

Ilha de São Miguel. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

No momento da distribuição das sopas, é oferecida 

massa sovada. 

 

Outra informação relevante 

 

Na Igreja de Santa Isabel de Bristol há duas 

irmandades: a Irmandade do Espírito Santo e a 

Irmandade da Santíssima Trindade. A primeira foi 

fundada no final do século XIX e é formada na sua 

maioria por pessoas de 2ª e 3ª e 4ª geração de 

descendentes de portugueses. A a segunda foi iniciada 

nos anos 1980, depois do grande fluxo migratório dos 

anos 1960 e 1970 e por essa razão, a maioria dos seus 

membros é natural dos Açores.  

Os criadores de gado estão envolvidos nas três festas 

da paróquia: Trindade, Espírito Santo e Santo Cristo. 

Compram e oferecem gado para as três festas e 

recebem pensões grandes das duas comissões: 

Trindade e Espírito Santo. 

 

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, através de conversas informais e entrevistas semi-estruturadas com membros da 

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

 

 

 

 

 


