
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Portuguese American Holy Ghost Fraternity of Lawrence, Lawrence,  
Massachusetts  
 
IRMANDADE 
 
Tipo de irmandade Autónoma 
 
Ano de fundação 

 
A Festa foi fundada em 1906. 
Atualmente, esta irmandade está sediada no Corpus 
Christy Parish Center, em Lawrence.  
A irmandade tinha criado, em 1991, um Império das 
Crianças e, durante alguns anos, houve duas comissões: 
uma que fazia a Festa do Império das Crianças, em 
Maio, e outra, que fazia o Império do Espírito Santo, em 
Setembro. O Império das Crianças terminou nos anos 
1990.   

 
Origem dominante dos 
membros por relação aos 
Açores 

 
Na origem da Festa estiveram mais faialenses e 
terceirenses. Atualmente, há membros de Santa Maria, 
da Graciosa e de São Miguel. Segundo o presidente da 
Festa de 2012, a maioria dos membros teria a sua 
origem na ilha de São Miguel. 

 
Atividades durante o ano 

 
Realiza-se a “Festa da Rainha”: uma festa em que são 
sorteadas as rainhas e os reis da Festa do Espírito Santo 
e que se realiza no Portuguese American Club de 
Lawrence. 

 
Instalações 

 
As instalações pertencem à Igreja: a Festa é realizada no 
salão da igreja, desde que, há alguns anos, as 
instalações do Clube sofreram uma inundação. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 
 
Ano de fundação 1906 
 
Data preferencial da festa 

 
A festa realiza-se em meados de Setembro. A data da 
Festa está dependente da disponibilidade do salão da 
igreja. 

  



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Modelo preferencial para a 
organização da festa 

Na sua origem, a Festa terá sido organizada ritualmente 
por referência às ilhas do Faial e do Pico, tendo varas na 
procissão, bem como rosquilhas. Contudo, com a 
passagem dos anos, estes elementos foram-se 
perdendo.  

 
Organização da festa 

 
A Festa é organizada pela direção da irmandade. 

 
Número de coroas  

 
7 (sete).  

 
Origem das coroas 

 
Algumas coroas foram compradas pela irmandade. Duas 
das coroas pertenciam ao Império das Crianças, a outra 
festa do Espírito Santo que existia em Lawrence e que 
terminou há cerca de quinze/vinte anos. 

 
Rainhas 

 
A Festa conta com três rainhas - grande, média e 
pequena - e respetivas damas - e três reis – grande, 
médio e pequeno. 
As rainhas coroam. 
As capas pertencem à irmandade: há nove capas para as 
rainhas e damas e, ainda, capas para os reis. 

 
Coroação 

 
Coroam todos os que o desejarem.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 
 
Domingas Há sete domingas. 

Os responsáveis pelas domingas não organizam 
jantares, nem realizam coroações. 

 
Circulação da coroa 

 
As sete coroas rodam por sete responsáveis das 
domingas, ou seja, no dia da Festa são sorteadas sete 
pessoas para a primeira dominga, cada uma levando 
uma coroa para casa, que irão depois passar para os 
responsáveis da segunda dominga, e assim 
sucessivamente. As sete pessoas que tiverem a sétima 
dominga ficam com a coroa em casa todo o ano. 

 
Pensões 

 
Em 2012, houve 153 pensões. 

 
Valor das pensões 

 
O valor da pensão é de $30 cada. 
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Composição das pensões 

 
Cada pensão é composta por: 5 libras de carne, uma 
garrafa de vinho, um pão caseiro e um bolo de massa 
sovada. 

 
Distribuição das pensões  

 
As pensões são distribuídas em regime de takeaway. 

 
Acompanhamento musical das 
festas 

 
A folia e a Banda Filarmónica de Lowell acompanham a 
Festa.  

 
Cortejos do dia da festa 

 
Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 
Portuguesa, Americana e Açoriana. 
Os foliões vão no início da procissão. Um dos foliões leva 
um tambor, e outro, uma bandeira.  
As domingas levam cestos, tipo açafate, com 
argolas/roscas, enfeitados com cravos e outras flores. 
Anteriormente, realizava-se bodo de leite, mas 
terminou em 2002/03. 

 
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 

 
Entre 800 a 900 pessoas. 

 
Outras distribuições de 
alimentos 

 
É distribuída massa sovada, depois das sopas. 
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