
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Espírito Santo da Saint Anthony Parish, Taunton, 

Massachusetts 
 

IRMANDADE 
Tipo de irmandade Integrada na paróquia de Santo António, a irmandade 

foi criada com o aval do padre Henrique Arruda e está 

registada na paróquia como uma irmandade legal da 

igreja.  

 

Ano de fundação 

 

A irmandade foi fundada em 2005.  

 

Número atual de membros 

 

80 membros. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Todos os fundadores eram originários de São Miguel e 

os atuais membros são, maioritariamente, micaelenses. 

 

Atividades durante o ano  

 

As várias atividades realizadas durante o ano 

destinam-se a ajudar a manter a igreja Realizam-se 

dois jantares e é organizado um sorteio de rifas uma 

vez por ano. Há, ainda, um jantar com todos os 

ajudantes da festa. 

 

Instalações 

 

As instalações da irmandades pertencem à Igreja. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 
 

Ano de fundação Segundo a presidente da irmandade, “O padre 

[Henrique Arruda] está aqui há 55 anos e quando ele 

veio para aqui ainda era só promessas (…). Até 1967 

era só promessas. A utilização das coroas estava 

apenas ligada a essas promessas e às respetivas 

coroações”. Em 1976, a festa começou só com 

domingas. Ainda de acordo com a presidente, “Em 

2005, quando o padre Henrique Arruda veio é que se 

começou a irmandade e a Festa como atualmente 

existe.” 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo de Pentecostes. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A festa é organizada por referência à Ilha de São 

Miguel.  

 

Organização da festa 

 

A organização da festa está inteiramente cargo da 
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irmandade. A maioria das despesas é da 

responsabilidade da irmandade. Segundo a presidente 

da irmandade, “o mordomo dá o que pode”. 

 

Mordomo 

 

No último dia da Festa, sorteia-se o mordomo (e os 

seis responsáveis das domingas)   

O mordomo tem um lugar de honra na procissão. A 

coroa mais bonita e antiga é transportada pelo 

mordomo. Ele escolhe alguém para o acompanhar na 

procissão - homem ou mulher – que leva uma coroa.  

 

Número de ajudantes 

 

50 ajudantes. 

 

Número de coroas  

 

A irmandade tem seis coroas.  

 

Origem das coroas 

 

Nos anos 1950, a paróquia já tinha duas coroas, mas 

estavam guardadas. Segundo a presidente da direção, 

“os antigos já faziam as Festas”, mas não sabe ao certo 

de onde as coroas vieram; sabe apenas que uma das 

coroas foi oferecida às crianças de Taunton, mas não 

se sabe por quem, porque não há registos da oferta. 

Quatro coras foram oferecidas: duas por um clube, que 

deixou de fazer a festa, e outras duas por um casal. 

 

Origem das bandeiras  

 

6 bandeiras – 2 foram feitas na paróquia. 

 

Rainhas 

 

Se houver rainha, a irmandade possui uma capa para o 

efeito.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 
 

Domingas Os seis responsáveis das domingas são escolhidos por 

sorteio. Todos eles, na dominga respetiva, organizam 

procissão, coroação e oferecem jantar.  

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa 

 

O padre e o diácono costumam ir às casas dos 

organizadores das domingas, para a reza do terço.  

 

Pensões 

 

Em 2012, houve mais de 400 pensões.  

 

Distribuição das pensões 

 

As coroas acompanham a distribuição das pensões. 

Como há várias equipas na distribuição e a irmandade 

não tem coroas suficientes, geralmente pedem-se 
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emprestadas a outros membros que têm coroas 

próprias. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A banda filarmónica acompanha musicalmente os 

festejos. 

A festa começa no sábado, com a reza do terço, depois 

há música com DJ e distribuem-se sandes, doces, 

sodas, café. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

No Domingo, realiza-se a procissão, com missa às 11 

horas. O cortejo inclui as bandeiras nacionais de 

Portugal e dos Estados Unidos e a Banner da Paróquia 

de Santo António, bem como a 

bandeira do Espírito Santo. Após as bandeiras, 

desfilam os seis responsáveis das  domingas. A banda 

filarmónica -Taunton City Band -também segue no 

desfile. 

No dia da festa, também se realiza uma arrematação. 

 

Distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo 

 

Distribuíram-se 250 galões de sopa (algumas sopas são 

distribuída para casas, “para os velhinhos e os 

doentes”). A sopa inclui couve, repolho, carne, cebola, 

chouriço, com pão. As carnes e as batatas são servidas 

numa travessa à parte. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Distribui-se massa sovada e, em 2012, também foi 

distribuído arroz doce. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

700 pessoas.  
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