
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Mariense Holy Ghost Brotherhood, East Providence, Rhode Island 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Irmandade autónoma. Funciona em articulação 

com o Centro Cultural Mariense. 

 

Ano de fundação 

 

1986 

 

Número atual de membros 

 

700 irmãos 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Os membros são maioritariamente da Ilha de 

Santa Maria 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem jantares para angariação de fundos para 

a Festa e iniciativas culturais. 

 

Instalações 

 

Próprias 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1986 

 

Data preferencial da festa 

 

Primeiro fim-de-semana de Julho. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por 

referência à Ilha de Santa Maria. 

 

Organização da festa 

 

A direção organiza a Festa, juntamente com o 

imperador. O imperador é geralmente escolhido 

através de promessa. Contudo, caso num 

determinado ano não exista promessa, é 
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escolhido pela direção. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 30; como em Santa Maria, há os 

ajudantes grados: trinchante; mestre-sala e dois 

briadores. 

 

Número de coroas  

 

4 (quatro) 

 

Rainhas 

 

Há uma rainha, desde a fundação da Festa 

(1986). A rainha coroa. A capa usada pela rainha 

pertence à Irmandade. 

 

Coroação  

 

É coroado o imperador (ou uma criança por ele 

escolhida) e também a rainha. 

 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas As domingas organizam jantares, mas não há 

coroações. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem alumiação e terço, junto à coroa, em 

casa do imperador. Realiza-se também um 

cortejo (no sábado anterior à Festa) para "levar o 

Império para a copeira", com massa sovada 

transportada à cabeça das pessoas. 

 

Pensões 

 

Há cerca de 700 pensões. Existem também as 

‘pensões grandes’, que retribuem as maiores 

ofertas.  

 

Valor das pensões 

 

Cada pensão custava $25, em 2001. 

 

Composição das pensões 

 

Carne crua de vaca (3 libras), pão de trigo, massa 
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sovada, biscoitos, vinho.  

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são distribuídas porta-a-porta. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A festa é acompanhada por uma folia e por uma 

banda filarmónica. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana, bem como a 

bandeira Açoriana. No desfile, participam 

autoridades e políticos locais e representantes 

dos Impérios marienses de Hartford 

(Connecticut) e de Bridgewater (Massachusetts). 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

Há distribuição de sopas, confecionadas à moda 

de Santa Maria. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas? 

 

Cerca de 1.200 

 

Outras distribuições de alimentos  

 

É também distribuída massa sovada.  

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Cerca de 1.500 pessoas. 

 

Dados recolhidos por João Leal (CRIA – UNL, Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa), em 2001, através de observação, conversas 

informais e entrevistas semi-estruturadas, com membros da organização da Festa. Edição 
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