
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Espírito Santo da Igreja de São Tomás, Warren,  

Rhode Island 

 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade A irmandade está ligada à igreja 

 

Ano de fundação 

 

A Sociedade do Espírito Santo teve início em 1915, num 

clube português na Arlington Avenue, em Warren. Não 

se sabe quando é que a Festa passou a fazer parte da 

igreja, mas pensa-se que terá sido logo após a fundação 

da paróquia, em 1952. 

 

Número atual de membros 

 

Existem 600 famílias de paroquianos, das quais 60% são 

portuguesas. 

 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

 

A maioria dos membros é de São Miguel e da Terceira, 

mas também há membros de outras ilhas e alguns do 

continente. 

 

Atividades durante o ano   

 

Durante o ano, organizam-se três Ceias, em que 

participam de 200 a 300 pessoas, em cada uma. 

Em Novembro, tem lugar a “Apresentação das 

Domingas”. Nessa festa, cada dominga e a respetiva 

família é apresentada ao conjunto de paroquianos que 

está presente no evento.  

Em Janeiro, realiza-se um Jantar de Caçoila. Em Março 

tem lugar a “Matança do Porco”. 

 

Instalações 

 

Da igreja. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação A Festa começou em 1915, num clube português, na 

Arlington Avenue, em Warren 

 

Data preferencial da festa 

 

A Festa realiza-se na 3ª ou 4ª semana de Junho. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa por 

referência a que ilha 

 

A Festa está organizada ritualmente “à moda dos 

Açores”, como dizem os seus responsáveis. Estão 

presentes elementos da tradição de São Miguel e da 

Terceira. As sopas são à moda de São Miguel. Realiza-se 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

também o bodo de leite.  

 

Organização da festa 

 

Quem organiza a Festa é uma Comissão das Festas - da 

qual o tesoureiro é o padre - e o mordomo.  

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido por sorteio. O casal de 

mordomos, em 2011, o Sr. José Veríssimo e a D. Lúcia 

Veríssimo, era oriundo da Terceira. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 20 

 

Número de coroas 

 

Há três (3) coroas e três bandeiras. Uma das coroas 

existe desde o início da Festa e fica sempre na igreja. As 

outras duas foram oferecidas. 

 

Rainhas 

 

Há uma rainha e duas damas. Em 2011 houve duas 

rainhas: a mordoma quis ter duas porque cada uma delas 

iria acompanhar um dos seus filhos na procissão. As 

rainhas coroam.  

Há uma capa pertencente à Igreja. Uma segunda capa foi 

feita pela mãe da rainha e a família irá ficar com ela, no 

final da Festa.   

 

Coroação 

 

Coroa quem o mordomo escolhe e, depois, quem quiser.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Domingas As domingas fazem jantares, em casa dos respectivos 

responsáveis ou no salão da igreja. Há coroações nas 

domingas.  

Reza-se o terço, na casa dos responsáveis das domingas. 

O padre vai, uma vez por semana, rezar o terço com a 

família que tem a dominga. 

 

Circulação das coroas 

 

Uma coroa vai para casa do mordomo e outra vai para a 

casa da pessoa que tem a primeira dominga. 

 

Pensões  

 

Em 2011, foram distribuídas cerca de 200 pensões 

pequenas  

 

Valor das pensões 

 

Pensão pequena - $30.  

As pensões grandes são oferecidas aos “criadores”, ou 

seja, a pessoas que oferecem um animal para a Festa.  
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Composição das pensões 

 

Pensão pequena - Um bolo de massa sovada, um pão, 

uma garrafa de vinho e 5 libras de carne. 

Pensão grande – cerca de 10 libras de carne, um garrafão 

de 5l de vinho, um bolo de massa, argolas de massa e um 

pão de trigo. 

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são entregues porta-a-porta, uma semana 

antes da Festa. 

 

Outras cerimónias antes do dia 

da festa 

 

No sábado anterior ao dia da Festa, é realizada uma 

arrematação de gado e a “Ceia de Criadores”, jantar 

oferecido aos ajudantes da Festa e aos benfeitores – 12 

no total - que são pessoas que oferecem, 

recorrentemente, gado para a Festa, tanto para as sopas 

como para a arrematação. 

 

Bodo de leite 

 

Em 2011, houve um bodo de leite no sábado que 

antecedeu o dia da Festa. Estiveram presentes a 

irmandade do Warren Soccer Club de Warren e as duas 

irmandades da Igreja de Santa Isabel de Bristol: a 

Irmandade do Espírito Santo e a Irmandade da 

Santíssima Trindade. Desfilaram também, o rancho 

folclórico “Nove ilhas” pertencente à Holy Ghost 

Beneficial Brotherhood de East Providence, a Banda da 

Nova Aliança de Pawtucket, carros alegóricos feitos 

pelos organizadores da Festa, pessoas vestidas com trajes 

típicos portugueses, senhoras que levavam cestos com 

bolos de massa sovada. No final do cortejo, à porta do 

hall paroquial foram distribuídos massa sovada e leite. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A Festa tem folia à moda da Terceira. Em 2011, a Banda 

da Nova Aliança, de Pawtucket, acompanhou também a 

Festa. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana. Participam no cortejo 

outras irmandades: irmandade do Warren Soccer Club, 

de Warren, e as duas irmandades da Igreja de Santa 

Isabel de Bristol – a Irmandade do ES e a Irmandade da 

Santíssima Trindade. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são á moda da ilha de São Miguel 
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Número de pessoas que acorre 

às sopas 

 

400 a 500 pessoas 

 

Outras distribuições de 

alimentos 

 

Depois da procissão, no salão da igreja, são distribuídos 

“brindeiros” - pequenos bolos de massa sovada - às 

crianças. 

 

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. 

 

 


