
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Senhor Bom Jesus de Rabo de Peixe,  

East Providence, Rhode Island. 

 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade Autónoma 

 

Ano de fundação 

 

Fundada em 2007. 

 

Número atual de membros 

 

Cerca de 120 membros. 

 

Origem dominante  dos membros 

por relação aos Açores 

 

Os membros da irmandade são oriundos de Rabo de 

Peixe, vila da Ilha de São Miguel. 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem matança do porco e um jantar, em Outubro, 

para angariação de fundos para a oferta de cabazes, na 

altura do Thanksgiving. A irmandade oferece cerca de 

30 cabazes por ano. 

 

Instalações 

 

A irmandade aluga o salão do Philips St. Hall., para a 

realização da Festa. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação A Festa foi fundada em 2007. 

 

Data preferencial da festa 

 

A Festa realiza-se no primeiro domingo de Junho, 

mas a data está dependente da disponibilidade do 

salão do Clube Phillips St. Hall, que também celebra 

as suas Domingas. Por essa razão, muitas vezes é 

necessário um ajustamento das datas.  

Além disso, sendo esta a irmandade mais recente na 

área de East Providence, tenta adaptar-se ao 

calendário festivo já existente. 

Em 2011, a Festa realizou-se a 25 e 26 de Junho. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

vila de Rabo de Peixe, Ilha de São Miguel. 

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela direção, com o mordomo. 

 

Mordomo 

 

O mordomo é escolhido pela direcção. A pessoa que 
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desejar desempenhar a função de mordomo apresenta 

esse pedido à direcção da irmandade que dá o seu 

parecer. Em 2011, já havia uma lista de mordomos até 

2014. A maioria dos candidatos à função de 

mordomo, fá-lo por devoção e nalguns casos por 

promessa. Por exemplo, a senhora que será mordoma 

em 2014, fez uma promessa relativa ao filho que está 

doente. 

 

Número de ajudantes 

 

Ajudam cerca de 20 pessoas, no dia da Festa, entre 

irmãos e familiares. 

 

Número de coroas  

 

1 (uma).  

A insígnia mais importante, na tradição de Rabo de 

Peixe, não é a coroa mas a bandeira. Além da 

bandeira, existe outra insígnia, o bastão, que é um 

elemento específico da tradição da vila de Rabo de 

Peixe, e, mais concretamente, de uma das duas 

irmandades lá existentes, a Irmandade da Caridade. 

 

Origem da coroa 

 

A coroa foi oferecida por um amigo da irmandade que 

vive na Bermuda, o Senhor José Lopes. 

 

Coroação  

 

São coroadas as pessoas da família do mordomo e, 

seguidamente, quem o desejar. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Cerimónias antes do dia da festa  Durante duas semanas, é rezado o terço, na casa do 

mordomo. Comparecem 50 a 60 pessoas, diariamente.  

Não se organizam domingas. 

 

Pensões  

 

Pensões pequenas – cerca de 350.  

São, geralmente, oferecidas cerca de 40 pensões a 

instituições de apoio social e a pessoas necessitadas, 

nos Açores, e cerca de 25 pensões a instituições, nos 

Estados Unidos da América.  

Valor das pensões: Pensão Pequena - $30; Pensão 

Grande - $125 

 

Composição das pensões 

 

Pensão Pequena - 5 libras de carne, 1 garrafa de 

vinho, 1 pão e 1 bolo de massa sovada. 

Pensão Grande - 10 libras de carne, 1 argola de massa 
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sovada, 1 pão-de-ló, 3 suspiros, 1 garrafão de 5 litros 

de vinho e 1 pão.  

 

Distribuição das pensões  

 

A distribuição das pensões realiza-se porta-a-porta: 

cerca de 15 carros, alguns dos quais enfeitados, saem 

para distribuir as pensões. Cada grupo leva uma 

bandeira do Espírito Santo. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

É sempre a Banda Filarmónica de Santo António de 

Fall River que acompanha a procissão, porque o 

presidente da irmandade é simultaneamente 

presidente da Assembleia desta banda.  

Não há folia, por não ser uma tradição rabopeixense. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa não incluem bandeiras 

nacionais. Têm a participação de autoridade e 

políticos locais: em 2011, estiveram presentes Robert 

da Silva (deputado estadual, descendente de 

micaelenses), John Faria (presidente do Partido 

Democrata no Estado de Rhode Island), Bruce Rogers 

(Mayor de East Providence) e Thomas Rose. 

 

Distribuição de Sopas 

 

As sopas são distribuídas apenas a membros da 

irmandade, familiares, convidados e participantes na 

procissão.  

Não são servidas sopas de Espírito Santo. Tal como é 

feito em Rabo de Peixe, também aqui, é servido um 

caldo, tipo canja, com massa, batata, cenoura, frango 

e couve.  

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 190 a 200 convidados: são 24 mesas, com 

oito lugares em cada uma.   

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Há distribuição de massa sovada, depois do caldo de 

galinha. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

 200 
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