
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Divino Espírito Santo dos Benfeitores da União Portuguesa  

Beneficente de Pawtucket, Rhode Island 

 

IRMANDADE 
Tipo de irmandade Ligada à União Portuguesa Beneficente 

 

Ano de fundação  

 

A Irmandade do Divino Espírito Santo foi fundada em  

2004, mas a União Portuguesa Beneficente de 

Pawtucket existe desde 1925.  

 

Número atual de membros 

 

Existem 18 irmãos que são também sócios da União 

Portuguesa Beneficente. Há mais pessoas interessadas 

em pertencer à irmandade, mas como a sua lotação 

máxima, em termos de capacidade das instalações 

para receber pessoas para a distribuição das sopas, é 

de 200 lugares, a irmandade não quer aceitar mais 

irmãos, até porque já existe um número certo de 

bilhetes que são distribuídos por cada irmão, para que 

este decida a quem os oferecer.  

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

A maioria dos irmãos é oriunda das Ilhas do Pico, do 

Faial e de São Miguel. Há, ainda, alguns terceirenses 

e continentais.  

 

Atividades durante o ano 

 

Não são desenvolvidas atividades de angariação de 

fundos para a Festa, porque todos os géneros 

necessários para a realização das sopas são oferecidos 

pelos irmãos e outros amigos e familiares. O lucro 

obtido com a arrematação de ofertas, realizada após as 

sopas, é canalizado para acções de solidariedade. A 

título de exemplo, a irmandade presta ajuda 

financeira, em casos específicos de necessidade de 

apoio, como um incêndio ou outra fatalidade. Na festa 

do Thanksgiving, são oferecidos cabazes e dinheiro a 

instituições que fornecem refeições, nesse dia, a 

pessoas sem-abrigo ou com outras carências 

económicas.  

Existem outras atividades próprias da União 

Portuguesa Beneficente, mas que são independentes 

da Irmandade. Os irmãos apenas organizam o jantar 

de sopas do Espírito Santo.   

A União Beneficente fornece um seguro a alguns 

membros beneficiários que pagam uma quota mais 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

elevada. Entre as suas atividades são de destacar a 

existência dum rancho folclórico e a realização de 

jantares temáticos com comida típica de diferentes 

países, como, por exemplo, uma noite havaiana, com 

comida e música alusiva à temática.    

 

Instalações 

 

A irmandade encontra-se sediada nas instalações da 

União Portuguesa Beneficente. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação A Festa teve início em 2004. 

 

Data preferencial da festa 

 

A Festa realiza-se no terceiro domingo de Março. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa começou por ser organizada ritualmente por 

referência às Ilhas do Pico e do Faial, nomeadamente, 

no que diz respeito à confeção das sopas do Espírito 

Santo. Posteriormente, foram sendo introduzidos 

elementos da tradição micaelense, como, por 

exemplo, o facto de se servir uma travessa com 

chouriço, batata, couve, com as sopas. Agora as sopas 

são uma combinação de elementos dessas diferentes 

ilhas.  

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela direção da irmandade. 

 

Número de ajudantes 

 

40 a 45  

 

Número de coroas  

 

1 (uma) coroa 

 

Origem das coroas 

 

Manuel Soares ofereceu a coroa, que foi comprada em 

Fall River. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Cerimónias antes do dia da festa  Reza-se o terço e faz-se um jantar entre os irmãos e 

familiares no sábado que antecede o domingo da 

distribuição das sopas.   

 

Circulação das Coroas  

 

A partir do dia da Festa (domingo), a coroa começa a 

“correr” a casa dos irmãos, ficando em cada casa por 

um período de duas semanas. Nesse período, alguns 
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familiares vão a casa desse irmão, rezar o terço em 

conjunto, mas é algo mais circunscrito ao âmbito 

familiar. 

 

Distribuição de sopas do Espírito 

Santo 

 

As sopas são confecionadas à moda do Pico: O caldo 

da sopa é derramado sobre o pão, e a carne assada é 

servida à parte, acompanhada de massa sovada. 

Depois, são trazidas travessas com chouriço, couve, 

batata, que é uma tradição micaelense. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 200 pessoas. 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Serve-se arroz doce, depois das sopas. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Cerca de 200 pessoas. 

 

Informação adicional pertinente 

 

A irmandade foi criada apenas por homens. As suas 

esposas também ajudaram, desde o início, mas não 

faziam parte da irmandade. A partir de 2009, as 

mulheres mostraram vontade de participar nas 

reuniões, o que passou a acontecer. Simultaneamente, 

foi decidido que iria ser criada a função de presidente 

para que alguém assumisse a direção, tendo o cargo 

sido atribuído a uma mulher.  

 

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

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Dados recolhidos por Catarina Faria, em 

2011, através de entrevista com Jovenália Pacheco, tesoureira da Irmandade. Edição final 

do texto: Dulcinea Gil. 

 

 


