
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Portuguese American Civic League, Sommerville, Massachusetts  

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma 

 

Ano de fundação 

 

A Festa começou em 1904, mas foi em 1912 que foi 

comprado o espaço onde hoje se situa o clube e, nessa 

altura, foi-lhe atribuído o atual nome de Portuguese 

American Civic League.  

O clube servia de base de apoio aos imigrantes que 

chegavam, tanto a nível de apoios burocráticos no 

país, como de ensino de inglês. 

 

Número atual de membros 

 

Há 14 Irmãos e perto de 200 membros do clube 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

São Miguel. O clube tem, além de açorianos, tem 

muitos membros brasileiros, continentais, 

madeirenses e luso-descendentes. 

 

Atividades durante o ano 

 

Realizam-se 5 jantares por ano, com arrematações, 

para angariar fundos. 

É atribuída uma bolsa de estudos de $5.000, todos os 

anos. 

 

Instalações 

 

Próprias (do Clube) 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação A Festa começou em Junho de 1904. Na altura foi 

denominada de Império de São Pedro, porque a coroa 

chegou à América na semana em que se celebra a 

festa de São Pedro.  

 

Data preferencial da festa 

 

A Festa é realizada duas semanas depois da festa de 

São Pedro, geralmente no segundo fim-de-semana de 

Julho.   

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

ilha de São Miguel 

 

Organização da festa 

 

Quem organiza a Festa é o mordomo, com a comissão 

de Festas. 
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Mordomo O mordomo é escolhido por sorteio. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 20 

 

Número de coroas  

 

3 (Três) 

 

Origem das coroas 

 

A coroa mais antiga veio da ilha Terceira. O dono de 

uma ourivesaria situada na Cambridge Sreet, em 

Cambridge, terá dito que a coroa deveria ter cerca de 

300 anos, pela forma como era trabalhada a prata – 

um trabalho de grande valor artístico e realizado 

manualmente. A coroa tinha uma cruz no topo, 

encimada por uma pomba, mas, ao ser restaurada, a 

cruz não voltou a ser colocada e, atualmente, só tem a 

pomba sobre a esfera.  

As duas outras coroas foram oferecidas em 1985. 

 

Rainhas 

 

Começou a haver rainhas há cerca de 20 anos. 

Inicialmente, só havia “rainha grande”. Costumava 

também realizar-se a Festa da Rainha, na qual a rainha 

era escolhida por sorteio, mas as pessoas não 

gostavam muito desse método. Então, os 

organizadores optaram por deixar a escolha das 

rainhas e princesas ao critério do mordomo.   

Há duas rainhas – uma pequena e uma grande – e 

quatro princesas – duas pequenas e duas grandes – 

que acompanham as rainhas. As rainhas coroam.  

As capas pertencem à irmandade: a da rainha grande 

veio da Califórnia e custou 10 mil dólares, em 1992; 

as da rainha pequena e das quatro princesas foram 

confecionadas em Fall River. 

 

Coroação  

 

Coroam as rainhas, quem quiser coroar e, no final, 

coroa o mordomo.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Circulação das Coroas  A “coroa real” ou “coroa do império”, como é 

designada, é a coroa que, no dia da Festa, é usada na 

coroação. As três coroas ficam em casa do mordomo 

o ano inteiro, mas a “coroa do império” sai para a casa 

de pessoas que tenham promessas e fica nas suas 

casas pelo tempo máximo de duas semanas.  

Duas semanas antes da Festa, a coroa vai para o clube, 
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para o terço ser rezado diariamente pelos irmãos, 

amigos e familiares.  

 

Pensões 

 

Número de pensões: 500 a 600; 100 pensões são 

oferecidas a pessoas carenciadas. 

 

Valor das pensões 

 

$30 

 

Composição das pensões 

 

Uma garrafa de vinho, batatas, repolho, chouriço, um 

pedaço de carne de 5 libras, um cravo vermelho e um 

ramo de hortelã. A ideia é oferecer os condimentos 

necessários para fazer as sopas do Espírito Santo. 

 

Distribuição das pensões  

 

A distribuição das pensões é feita em regime de 

takeaway: as pessoas vão buscar as pensões no sábado 

que antecede o dia da Festa, depois do meio dia. No 

local, é colocada uma mesa com vinho, massa sovada 

e queijo de São Jorge, para quem quiser. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Deixou de haver folia há 45 anos. O acompanhamento 

musical está a cargo da Banda de Santo António de 

Cambridge 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Não são utilizadas bandeiras nacionais. O cortejo tem 

a participação de autoridades e políticos locais: em 

2012, esteve presente o Presidente da Câmara de 

Somerville, membros da Assembleia de Somerville e, 

também, um membro do comité escolar da cidade de 

Cambridge. 

Participam também outras irmandades: o Império das 

Crianças e o Império de São João da Igreja de Santo 

António, de Cambridge, e o Império da Banda de 

Santo António de Cambridge. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são á moda da ilha de São Miguel 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Mais de 500. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Há distribuição de massa sovada, depois das sopas. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Cerca de 1000 pessoas. 
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Autoria do texto: Catarina Faria (CRIA – UNL - Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recohida em 2012, em 

entrevista com Vítor Vasconcelos, um dos membros mais antigos do Portuguese 

American Civic League. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


