
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Espírito Santo dos Açores de New Bedford, New Bedford, 

Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma. 

 

Ano de fundação 

 

1975.  

 

Número atual de membros 

 

Cerca de 700. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Os fundadores eram originários da Ilha Graciosa. A 

maioria, atualmente, é proveniente da Ilha de São 

Miguel. Também há irmãos continentais e 

americanos, lusodescendentes ou casados com 

portugueses. 

 

Atividades durante o ano 

 

Realizam-se duas festas para angariar fundos para a 

Festa: o jantar dos novos directores – quando é eleita 

a nova direção da irmandade – em Novembro, e a 

matança do porco, em Fevereiro. 

 

Instalações 

 

Próprias. A Irmandade tem uma sede, mas a Festa 

realiza-se no Clube Montepio Luso-Americano, 

localizado a um quarteirão de distância, cujas 

instalações alugam. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação A Festa começou com um grupo de amigos, em 1972, 

mas em 1975 é que foi fundada a irmandade. Em 

1976, foram pela primeira vez distribuídas pensões. 

 

Data preferencial da festa 

 

3º Domingo de Julho. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela direção da irmandade, 

juntamente com a comissão de festas e o mordomo. 

 

Mordomo 

 

A direção convida alguém a oferecer-se como 

mordomo, no dia da Festa. 
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Número de ajudantes Há 12 auxiliares que ajudam no dia da Festa, mas com 

a comissão de festas e outros ajudantes extra, são 

cerca de 40, no total. 

 

Número de coroas  

 

7 (sete) coroas. 

 

Origem das coroas 

 

O senhor Alfredo Nunes, oriundo da ilha do Corvo e 

fundador da Festa, ofereceu a 1ª coroa e uma 

bandeira. Há outra coroa oferecida, mas, como é 

muito grande, não é utilizada e fica em casa de uma 

irmã, todo o ano. As restantes coroas foram 

compradas em New Bedford e em Fall River, tendo 

havido  ofertas monetárias para comprar algumas 

delas.  

 

Rainhas 

 

Existe uma rainha (e duas damas), desde a fundação 

da Festa. Inicialmente, a rainha era escolhida por 

sorteio, no dia da Festa, mas há cerca de 20 anos 

passou a ser o mordomo a escolher a rainha e as 

damas. 

As capas pertencem à irmandade: as primeiras foram 

compradas em 1988, tendo a capa da rainha custado 

$1250 e, cada capa de dama, $250. Recentemente, 

foram adquiridas capas novas. 

 

Coroação 

 

São coroados os responsáveis das domingas, as 

pessoas escolhidas pelo mordomo e, ainda, quem mais 

o desejar, desde que tenha dado indicação prévia ao 

mordomo e se coloque na fila da frente, na missa.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Geralmente, os organizadores das domingas realizam 

jantares em suas casas, oferecendo, nalguns casos, 

sopas do Espírito Santo.  

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço, em casa dos responsáveis das 

domingas, com oferta de comes e bebes. A coroa fica 

em casa de cada responsável das domingas durante 

uma semana. Há também arrematação de gado, na 

sexta-feira que antecede o domingo da Festa.  

 

Pensões 

 

Há pensões grandes e pequenas; também são 

oferecidas algumas esmolas. 
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Valor das pensões 

 

Pensão grande - $50/$60; Pensão pequena -$30.  

 

Composição das pensões 

 

Pensão grande - 12 libras de carne, 1 gallon (cerca de 

4 litros) de vinho, 1 bolo de massa sovada grande, 1 

pão de trigo, cenouras, nabos, batatas, repolho, 

chouriço, toucinho, hortelã. 

Pensão pequena - 5 libras de carne, 1 litro de vinho, 1 

pão, batatas, repolho, chouriço. 

 

Distribuição das pensões  

 

A distribuição das pensões é feita porta-a-porta: há 8 a 

9 carros a distribuir as pensões. Cada grupo leva uma 

coroa do Espírito Santo. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Acompanha a Festa a Banda Filarmónica de Nossa 

Senhora dos Anjos e, por vezes, mais uma banda.  

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Portuguesa, Açoriana e Americana. O único politico 

que costuma estar sempre presente é Tony Cabral, 

porque ele é o Presidente da Banda que todos os anos 

acompanha a procissão.  

A rainha e as damas desfilam no cortejo. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são confecionadas à moda da Ilha de São 

Miguel. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

700. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

A seguir às sopas, serve-se massa sovada. 

 

Informação adicional pertinente 

 

O registo da Irmandade só está a ser tratado 

atualmente, pela primeira vez, sob o nome de 

Irmandade do Espírito Santo de New Bedford, porque 

já existe outra irmandade designada Irmandade do 

Espírito Santo dos Açores, em Stoughton. O facto de a 

designação das irmamdades ser idêntica deve-se ao 

facto de os seus membros terem pertencido a uma 

mesma irmandade, que existiu em New Bedford, mas 

que se separou, tendo dado origem às duas 

irmandades referidas, uma com sede em New 

Bedford, outra em Stoughton. 

 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

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

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

entrevista com Luis Vicente, presidente da comissão de Festas nesse ano. Edição final do 

texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 

 


