
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Espírito Santo do Clube Recreativo e Cultural de  

Warren /Irmandade do Espírito Santo do Warren Soccer Club, Warren, 

Massachusetts  

 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade A Irmandade stá integrada no Clube Recreativo e 

Cultural Português de Warren. 

 

Ano de fundação 

 

O Clube foi fundado em 1974, por açorianos, na sua 

maioria terceirenses. A Festa, porém, só teve início 

em 1987. 

 

Número atual de membros 

 

Os sócios do Clube são 140. A pertença ao Clube é 

restrita a portugueses e seus descendentes, até à 

terceira geração.  

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria dos membros é originária da Ilha Terceira – 

cerca de 60% - mas também há muitos sócios 

micaelenses. 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem matança do porco, Jantar de Apresentação 

das Domingas, Festa do Chicharro, Festa de 

Valentine´s Day.  

No clube funciona também o clube de futebol “A 

Velha Guarda”, formado por um grupo de pessoas 

acima dos quarenta anos de idade, e que já jogou 

numa pequena liga.  

Realizam-se também Danças de Carnaval, à moda da 

Terceira. As instalações são arrendadas para a 

realização de eventos diversos. 

 

Instalações 

 

As Festas são realizadas nas instalações do Clube, 

sem custo adicional para a Irmandade. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1987 

 

Data preferencial da festa 

 

Geralmente, a Festa realiza-se nas primeiras semanas 

de Agosto. 

As domingas têm início no dia em que a Igreja de São 

Tomás de Warren faz a sua Festa do Espírito Santo, e, 
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sete domingos depois, realiza-se a Festa da 

irmandade.  

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha Terceira 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela Comissão de Festas e pelo 

mordomo. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido por sorteio. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 20.  

 

Número de coroas  

 

Três (3). Uma das coroas foi oferecida por um casal 

de Bristol. 

 

Rainhas 

 

Existiram rainhas desde a fundação da Festa, mas, 

devido a desentendimentos, deixou de haver rainhas 

durante 11 anos, tendo estas sido reintroduzidas em 

2011. Em 2011 houve duas rainhas e uma dama. Mas 

a sua existência depende do mordomo.  

As rainhas coroam. O Clube possui uma capa, mas 

outras capas são emprestadas. 

 

Coroação  

 

Coroam a rainha, o mordomo e a sua família, bem 

como duas ou três pessoas indicadas por cada 

Dominga.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas A primeira dominga é sempre do Clube. Os 

responsáveis das domingas organizam jantares, ou em 

sua casa ou, mais frequentemente, no salão do Clube. 

O jantar é em regime de buffet.  

Em 2008 começou a haver uma “dominga das 

crianças”, que tem lugar na quinta dominga.  

Algumas domingas têm rainhas. 

De modo geral, não se realizam coroações nas 

domingas. Mas, em 2011, pela primeira vez, a 

presidente das Festas, que pertencera à Igreja de Saint 

Elizabeth em Bristol, conseguiu que o padre dessa 

igreja, o Padre Rocha, celebrasse uma missa e 

coroasse crianças e outras pessoas que o desejassem, 

na ‘dominga das crianças’, realizada no salão do 
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Clube. 

 

Circulação das coroas 

 

A ‘coroa do mordomo’ fica todo o ano em sua casa.  

A ‘coroa das crianças’ também fica todo o ano na casa 

da criança associada à  dominga das crianças. A 

terceira coroa passa pelas casas dos responsáveis pelas 

várias domingas e também de outras pessoas que 

peçam para ter a coroa por um certo período de 

tempo, geralmente devido a promessa. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Realiza-se Ceia dos Criadores.  

Cada dominga celebra, à quinta-feira, o “Dia das 

Comissões”, dia em que são recebidas as Comissões 

de Festa e os mordomos das duas irmandades da 

Igreja de Santa Elizabeth de Bristol e da Irmandade da 

Igreja de St. Thomas em Warren, para um jantar de 

caçoila ou fressura. 

Em 2011, na quinta-feira da dominga das crianças, 

teve lugar o “enfeite do bezerro”, uma tradição 

terceirense. 

No sábado antes da Festa realiza-se o bodo de leite.  

 

Pensões 

 

Em 2010, houve 170 pensões pequenas e, em 2011, 

130.  

Número de pensões grandes - 29 

Número de esmolas – 24 

 

Valor das pensões 

 

Pensão pequena: $30 

Pensão grande ou “Pensão de Criador” - é, 

geralmente, oferecida aos “criadores” – pessoas que 

oferecem um animal (ou mais) para a Festa, ou que 

criam o animal na sua farm e, ainda, indivíduos que, 

nas arrematações de gado, comprem animais por 

valores muito superiores ao seu valor real para, em 

seguida, os oferecerem para nova arrematação, 

doando esse valor à Festa. Há pessoas que adotam 

este procedimento regularmente e como forma de 

pagamento de promessas, sendo denominados de 

“Criadores Secos”. A pensão de criador é, ainda, 

oferecida a quem faça donativos superiores a $100.  

 

Composição das pensões 

 

Pensão pequena: 1 garrafa de vinho de 1l, 1 massa 

sovada, pão e carne.  

Pensão grande: 1 garrafão de 5l de vinho, 1 pão 
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grande, 1 argola grande de massa sovada, 1 parcela 

maior de carne.  

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são distribuídas porta-a-porta. 

A distribuição das pensões grandes costumava ser 

acompanhada pela folia; contudo, esta tradição 

terminou em 2011. 

 

Bodo de leite 

 

No sábado que antecede a Festa, realiza-se o bodo de 

leite. Em 2011, o desfile contou com um rancho 

folclórico, uma “despensa” à moda de Rabo de Peixe 

(da organização “Amigos de Rabo de Peixe”), uma 

banda filarmónica, e também com a presença das 

Comissões do Espírito Santo da Igreja de Santa Isabel 

de Bristol e da Igreja de São Tomás de Warren. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Duas bandas filarmónicas acompanham a Festa: são, 

quase sempre, a Banda Filarmónica de Santo António 

de Pawtucket e uma banda de música de Bristol. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Portuguesa, Americana e Açoriana. 

Contam com a participação de outras irmandades: A 

Irmandade do Espírito Santo e a Irmandade da 

Santíssima Trindade - da Igreja de Santa Isabel de 

Bristol -, e a Irmandade do Espírito Santo da Igreja de 

São Tomás, de Warren. 

Em 2011, desfilou uma criança vestida de Nossa 

Senhora de Fátima, como forma de pagamento de uma 

promessa que o seu avô tinha feito quando ela estivera 

doente. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são à moda da Ilha Terceira, com molho de 

alcatra.  

Os ajudantes - e demais pessoas que trabalham na 

organização dos festejos – comem, ao almoço, no dia 

da Festa, “sopa de ossos”, cuja receita consiste em 

cozinhar os ossos de vaca, os nervos, as gorduras e as 

carnes à volta dos ossos, com o mesmo tempero da 

alcatra. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 700. 
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Outras distribuições de alimentos Distribui-se massa sovada. 

 

 

 

Autoria do texto: Catarina Faria (CRIA – UNL - Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida por Catarina Faria 

em 2011, através de conversas informais e entrevistas semi-estruturadas com membros da 

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

 

 

 


