
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Espírito Santo do Sommerville SportsClub, Sommerville, 

Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma. 

 

Ano de fundação 

 

O Sommerville Sports Club foi fundado em 1978 e a 

Irmandade do Espírito Santo foi criada em 1988. 

 

Número atual de membros 

 

O Clube tem cerca de 80 membros. A irmandade 

funciona de forma independente e tem, como 

membros, cinco casais, um senhor solteiro e, ainda, 

dois casais que entraram para a irmandade 

recentemente, como auxiliares. Durante o primeiro 

ano, na irmandade, os casais têm a função de 

auxiliares, até conhecerem bem em que consiste e 

como se organiza a Festa, para que depois sejam 

considerados definitivamente como membros.   

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

São Miguel. Apenas o casal Maria e José Silva é do 

Pico. 

 

Atividades durante o ano 

 

De Setembro a Abril, são realizados 6 jantares, para 

angariar fundos para a Festa. Os bilhetes são vendidos 

a $30 cada um e a lotação da sala é de 110 pessoas. A 

rceita de cada jantar é de cerca de $2.000 a $3.000.  

O Clube tem as suas próprias atividades, como 

jantares, etc. 

 

Instalações 

 

As instalações são cedidas pelo Sommerville Sports 

Club, a custo zero, porque o Clube apoia a realização 

das Festas. O presidente do clube é familiar da D. 

Maria Silva. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1988. 

 

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  
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Organização da festa É o mordomo que organiza a Festa. É escolhido 

através de sorteio: é sorteado entre os casais de 

irmãos, que são apenas sete. A D. Maria Silva e o 

senhor José Silva já foram mordomos quatro vezes e 

outro casal já desempenhou essa função dez vezes.  

 

Número de coroas  

 

3 (três). 

 

Origem das coroas 

 

A 1ª coroa foi oferecida pela esposa do Senhor Jaime 

Pereira, em sua memória. A 2ª foi oferecida pelo 

Senhor Manuel Couto, em 1993. A 3ª coroa foi 

comprada pela irmandade, em Fall River, em 1998. 

 

Rainhas 

 

Há três rainhas, desde 1995. As três capas existentes 

pertencem à irmandade; uma delas veio da Califórnia. 

 

Coroação 

 

Coroam os mordomos e quem eles escolherem e, em 

seguida, todos os presentes se colocam em fila, para 

serem coroados.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Em 1993 começou a haver domingas, por sugestão de 

um dos casais de São Miguel, porque os actuais 

mordomos, originários do Pico, nunca tinham 

organizado domingas. 

Os responsáveis pelas domingas organizam jantares. 

 

Circulação das coroas 

 

A 1ª dominga fica com a coroa o ano inteiro.  

A coroa que circula fica um mês em casa de cada 

irmão – são oito irmãos – e, uma vez por mês, rezam 

o terço em conjunto, na casa de cada um deles, e 

oferecem alguns comes e bebes.  

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Na sexta-feira que antecede o dia da Festa, começam 

os preparativos e vêm muitas pessoas ajudar. Nessa 

noite, é oferecido o jantar a cerca de 100 pessoas, e 

também é rezado o terço em conjunto.  

No sábado, depois do levantamento das pensões, 

também é rezado o terço e é oferecido um jantar de 

“steak”. 

 

Pensões  

 

Há 200 pensões, que são distribuídas pelos irmãos a 

quem estes acharem conveniente. 
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Valor das pensões 

 

As pensões não são vendidas, são oferecidas a 

organizações sociais, igrejas, abrigos, etc. Outras são 

oferecidas às pessoas que frequentam as festas de 

angariação de fundos, realizadas durante o ano. 

 

Composição das pensões 

 

1 garrafa de vinho, 5 libras de carne, 1 repolho, 2 

chouriços, 1 pão de trigo, 1 bolo de massa sovada, 1 

pão de leite e 5 libras de batatas. 

 

Distribuição das pensões  

 

A distribuição das pensões é feita em regime de 

takeaway: são recolhidas no sábado que antecede o 

dia da Festa, entre as 10 horas da manhã e as 4h30 da 

tarde. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Uma  folia e uma banda filarmónica acompanham os 

festejos. Costuma haver foliões à moda de São 

Miguel, que vêm de Fall River. Organiza-se cantoria 

ao desafio, depois das sopas do Espírito Santo. Numa 

das suas mordomias, o casal Silva mandou vir foliões 

do Pico. Há 10 anos que a procissão é acompanhada 

pela Banda de Santo António de Cambridge. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Portuguesa, Açoriana e Americana.  

Uma prima da D. Maria Silva tem uma promessa e há 

10 anos que leva na procissão um açafate com 12 

rosquilhas para oferecer aos “inocentes” que, segundo 

a tradição picoense, são crianças com idade inferior a 

7 anos. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são, com raras exceções, confecionadas à 

moda da Ilha de São Miguel. 

No primeiro ano em que a D. Maria Silva e o senhor 

José Silva foram mordomos, fizeram metade das 

sopas à moda de São Miguel e metade à moda do 

Pico. E noutra mordomia sua, um primo do casal, que 

estava doente prometeu oferecer as sopas, tendo sido 

distribuídas 100 sopas à moda do Pico.  

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 300 pessoas. 
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Outras distribuições de alimentos Duas senhoras da mesma freguesia da D. Maria Silva, 

no Pico, oferecem rosquilhas e bolos de massa sovada 

para a Festa.  

Antes das sopas, quando as pessoas chegam da 

procissão, distribui-se massa sovada e rosquilhas, com 

queijo de São Jorge.  

 

 

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

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida em 2012, através de 

entrevista realizada a Maria e José Silva. Este casal teve a mordomia em 1991 pela 

primeira vez, e como é originário do Pico, introduziu diversas tradições do Pico na Festa, 

nomeadamente, a utilização de quadras na procissão. Em 2011 foram mordomos pela 

última vez. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 


