
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Espírito Santo da Santissima Trindade (Festa Ward 5  

Athletic Club), Taunton, Massachusetts 

 

IRMANDADE 
Tipo de irmandade Ligada ao Clube Ward 5 Athletic. Os irmãos tinham 

começado por pertencer ao Taunton Eagles Club, mas 

mudaram para este, pois, segundo a presidente da 

direção, “O Taunton Eagles era mais ligado ao futebol 

e nós precisávamos de outra estrutura (…) Não davam 

o relevo que nós achávamos que a irmandade deveria 

ter.” Contudo, a relação com o Ward 5 é 

exclusivamente de utilização do espaço.   

 

Ano de fundação 

 

1997 

 

Número atual de membros 

 

214  

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

 Os membros da irmandade provêm, maioritariamente, 

das Ilhas de São Miguel, Santa Maria e Terceira. 

 

Atividades durante o ano  

 

Incluem: prova de vinhos; matança do porco (“à 

açoriana”); festa de Carnaval; festa da Escolha das 

Rainhas (através de sorteio), acompanhado por um 

jantar. A escolha realiza-se antes da Páscoa (esta 

escolha só ocorreu em 2012 porque, até lá, só havia 

uma rainha que era escolhida pelo mordomo). O padre 

também está presente, para benzer as coroas. Todas 

estas festas revertem a favor da Festa do Divino 

Espírito Santo. 

 

Instalações 

 

As instalações pertencem ao clube. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação A festa inicial foi fundada em 1995 no Taunton Eagles 

Club e foi realizada pela primeira vez no Ward 5 em 

1997. 

 

Data preferencial da festa 

 

A festa realiza-se na terceira semana de junho (a data 

foi escolhida para evitar sobreposição como outra festa 

que se realiza na região). Inicialmente era realizada no 

Domingo da Trindade, mas, 4 anos após o inicio, a 

data foi mudada.  
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Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A festa tem um modelo variável, porque depende das 

escolhas do mordomo. 

Aquando da inauguração da festa, ainda no Taunton 

Eagles, a maioria dos diretores e membros da 

assembleia geral eram de origem mariense, daí que 

Santa Maria tenha sido a ilha de referência.  

 

Organização da festa 

 

A direção é responsável pela organização da Festa. O 

mordomo oferece a carne e o vinho (uma parcela) e 

responsabiliza-se pela decoração da sala, bem como 

pela escolha da rainha. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido através de sorteio. Na data do 

sorteio do mordomo sorteiam-se também os 

organizadores das domingas. 

 

Número de ajudantes 

 

45 a 50 pessoas (4 ou 5 famílias que são as principais 

ajudantes da Festa e que têm ligações à direção do 

clube). 

 

Número de coroas  

 

8 (oito) coroas. 

 

Origem das coroas 

 

6 (seis) coroas foram compradas e 2 (duas) foram 

oferecidas. Todas foram compradas em Portugal. 

 

Rainhas 

 

A Festa sempre teve rainhas – uma rainha – escolhida 

pelo mordomo. Em 2012, houve mais do que uma 

rainha. 

 

Origem das bandeiras  

 

As bandeiras foram feitas por Normanda Velha, uma 

vizinha do Clube.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Domingas Nas primeiras 6 domingas, reza-se o terço em casa dos 

organizadores de cada uma das domingas. A sétima 

dominga inclui uma pequena procissão e reza-se o 

terço no clube. Os responsáveis das domingas 

oferecem refeições, por vezes sopas do Espírito Santo. 

Cada um dos organizadores das domingas fica com 

uma coroa em casa, tal como o mordomo.A oitava 

coroa é usada na distribuição das pensões. 
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Acompanhamento musical das 

festas 

 

Já houve foliões (quer à moda mariense quer à 

micaelense), mas essa decisão depende do mordomo.  

 

Cortejos do dia da festa 

 

No cortejo do dia da festa desfilam as seis domingas, o 

mordomo, um representante do poder local e, durante 

algum tempo, participaram também representantes de 

outras irmandades, mas como a procissão se tornava 

demasiado longa (2 horas e meia), as irmandades 

convidadas deixaram de participar. Atualmente a 

procissão dura 1 hora e meia.  

 

Distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo 

 

De modo geral, as sopas são confecionadas à moda de 

São Miguel ou de Santa Maria.   

Mas, em 2012, foram à moda de São Jorge, porque 

quem fez as sopas foi um jorgense, primo do 

presidente da irmandade. As sopas são servidas a 700 

pessoas.  

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

A Festa dura 3 dias, começa sexta-feira e termina no 

domingo. Inclui dois arraiais (sexta-feira e Sábado) e, 

no Domingo, inclui a procissão, missa campal e, no 

final da festa, são sorteados os responsáveis das 

domingas. 

Comparecem cerca de 3500 a 3600 pessoas. 
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