
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Saint Antony of Padua Parish, New Bedford, Massachusetts 
 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade A Irmandade está ligada à igreja. A igreja é de origem 

franco-canadiana. 

 

Ano de fundação 

 

1912 

 

Número atual de membros 

 

20 pessoas trabalham na organização da Festa 

 

Origem dominante  dos 

membros por relação aos 

Açores 

 

Ilha de São Miguel. 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem duas ceias por ano, para angariação de fundos 

para a igreja. Numa das ceias, faz-se uma apresentação 

de teatro de comédia. Há venda de malassadas no 10 de 

Junho e Entrega de Cabazes, no Thanksgiving. 

 

Instalações 

 

Da igreja 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação 2002 

 

Data preferencial da festa 

 

Pentecostes. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à Ilha 

de São Miguel. 

 

Organização da festa 

 

Os organizadores da Festa são o mordomo e vice-

mordomo, com a ajuda das respetivas esposas. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido pela direção. Há já 9 anos que é 

sempre o mesmo 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 30 ajudantes. O mordomo tem uma família 

grande que vem sempre ajudar na Festa. Também há 

continentais na paróquia que ajudam na Festa. 

 

Número de coroas  

 

1 (Uma) 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Origem das coroas Comprada pela comissão, com dinheiro reunido entre os 

principais organizadores da Festa. 

Rainhas A rainha (1) é sempre a mesma há 9 anos. É filha do 

mordomo. A capa foi feita especialmente para a filha do 

mordomo. 

 

Coroação 

 

Coroa quem o mordomo quiser, depois coroam os 

responsáveis pelas domingas e alguém que tenha pedido 

à mordoma para coroar.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Domingas Algumas domingas organizam jantares, ou em casa do 

respetivo responsável – com convidados mais chegados – 

ou no salão da igreja – aí o convite é alargado a quem 

quiser ir e são oferecidas sopas e outras comidas e 

bebidas 

 

Outras cerimónias antes do dia 

da festa  

 

Incleuem a reza do terço, em casa das domingas. No 

sábado que antecede o dia da Festa, há reza do terço e 

um jantar em casa dos mordomos.  

 

Pensões 

 

Pensões pequenas - 149; 10 “esmolas” (números 

referente a 2012) 

 

Valor das pensões 

 

Pensões pequenas - $35; Pensões grandes - $130 

 

 Composição das pensões 

 

5 libras de carne, vinho, pão trigo e massa sovada 

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são distribuídas porta-a-porta. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da festa incluem as bandeiras 

nacionais Portuguesa e Americana. O padre acompanha a 

procissão. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são á moda da Ilha de São Miguel. 

 

Número de pessoas que acorre 

às sopas 

 

200 
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Distribuições de outros 

alimentos 

Há distribuição de massa sovada, depois das sopas. 
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em 2012, em entrevista com António Amaral, vice-mordomo da Festa em 2012. Edição 

final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 


