
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade do Divino Espírito Santo de São Pedro da Paróquia de São 
Francisco Xavier de East Providence, Rhode Island.

IRMANDADE

Tipo de irmandade Ligada à igreja de São Francisco Xavier em 
East Providence, Rhode Island.

Ano de fundação Na página da igreja de São Francisco Xavier 
pode ler-se:
“In 1914 the Most Reverend Matthew 
Harkins, Bishop of Providence, realized the 
great need for a Portuguese-speaking parish 
in the Town of East Providence.  The 
Bishop appointed Fr. Joseph Lopes, an 
assistant pastor in Our Lady of the Rosary 
Church, to conduct a census in order to 
determine the number of parishioners that 
would form the nucleus of the new parish, 
Saint Francis Xavier Church.  In November 
of that year, a committee was formed to start 
fund-raising and build a new Church.
In the meantime, the Brotherhood of the 
Divine Holy Ghost in East Providence, a 
social organization formed by the 
Portuguese immigrants, offered their hall on 
Phillip Street to be used as a provisional 
church, and a house on Purchase Street was 
used as the provisional rectory.  The first 
mass was said on January 10, 1915 in this 
provisional church and quickly thereafter, 
Saint Francis Xavier Church was founded.  
Land was purchased on North Carpenter 
Street to build the new church. (…) On May 
21, 1916, a year and five months after the 
parish was founded the Rev Bishop Harkins 
dedicated Saint Francis Xavier Church.  The 
provisional rectory was moved to Grove 
Avenue to be closer to the new Church.  It 
wasn't until February 1931 that the parish 
was able to build the new rectory at 81 
North Carpenter Street.” 
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http://www.saintfrancisxavierchurch.com/W
ebPages/history.html#history%20portuguese

Número atual de membros 2000 famílias de paroquianos. 

Origem dominante  dos membros por 
relação aos Açores

Não é possível dizer. Segundo os 
entrevistados provavelmente além dos 
portugueses a maioria dos paroquianos 
atualmente são descendentes de portugueses, 
havendo também paroquianos americanos, 
caboverdianos, etc. 
A direção da comissão de festas em 2011 era 
formada por dois senhores de São Miguel, 
uma senhora de Santa Maria e uma senhora 
do Pico. 

Atividades durante o ano Não realizam atividades para angariar 
fundos para a festa. O dinheiro reunido das 
domingas, das pensões e das doações na 
coroa do Espírito Santo é que paga a festa. 
Para angariar fundos para a igreja fazem 
malassadas na altura do Entrudo.

Instalações Da igreja

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação A irmandade original (irmandade de São 
Pedro) pensa-se que foi criada em 1919. A 
sua sede ficava na Edward Avenue, em East 
Providence. A festa foi interrompida e 
reiniciada várias vezes ao longo do tempo : 
foi suspensa na altura da segunda Grande 
Guerra, sendo posteriormente reiniciada, 
vindo a terminar nos anos 80. Em 1997 a 
festa foi revitalizada pela Banda Lira de São 
Francisco Xavier, e em 2006, por falta de 
pessoas para manter a festa, a banda 
entregou a coroa, a bandeira, o guião e o 
estandarte da irmandade à Igreja de São 
Francisco Xavier.
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Data preferencial da festa A irmandade original (irmandade de São 
Pedro) e depois a banda Lira de São 
Francisco Xavier, realizava a festa no dia de 
São Pedro. Quando a festa começou a ser 
feita pela igreja de São Francisco Xavier 
passou a realizar-se no father’s day, e 
atualmente, é sempre no fim-de-semana 
após a festa do padroeiro da Igreja, São 
Francisco Xavier. Em 2011 foi a 3 de Julho.

Modelo preferencial para a organização da 
festa

Os entrevistados dizem que atualmente é 
difícil dizer porque têm pessoas de várias 
ilhas: Faial, Pico, São Miguel, Santa Maria. 
No entanto, começaram a festa por 
referência à Irmandade do Divino Espírito 
Santo Micaelense de São Pedro da Banda 
Lira São Francisco Xavier, que já seguia a 
tradição da irmandade de São Pedro, 
fundadora da festa.

Organização da festa? A Festa é organizada pela comissão da festa 
da paróquia de São Francisco Xavier com a 
colaboração do mordomo.

Mordomo O mordomo é escolhido por sorteio.

Número de coroas Duas 

Origem das coroas A primeira coroa da irmandade foi 
comprada na loja “Sonho do Lar” situada na 
South Main St. em Fall River. Ambas as 
coroas foram oferecidas pela banda Lira São 
Francisco Xavier.

Coroação É coroada a rainha e outras pessoas 
escolhidas pelo mordomo, geralmente 
membros da sua família: netos ou filhos. 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Além da mordomia todas as domingas têm 
coroação. Têm um pequeno cortejo desde o 
salão da igreja até à igreja. Esse cortejo é 
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simples, não levam o guião da irmandade, 
levam a bandeira e a coroa. São coroadas até 
quatro crianças por dominga. 

Há outras cerimónias antes do dia da festa 
(alumiação, terços, etc.)

Há reza do terço durante a semana na casa 
das domingas e jantar no domingo da 
coroação de cada dominga, no salão da 
igreja. Nos jantares há leilões que revertem 
para a igreja. 

Pensões Pensões – 100 valor das pensões – $30 

Distribuição das pensões As pensões são recolhidas pelas pessoas na 
igreja.

Cortejo No dia da festa é realizado um pequeno 
cortejo do salão para a igreja, só com o 
mordomo e família. No cortejo desfila o 
mordomo, a rainha acompanhada por duas 
damas, e familiares. São transportados o 
guião da irmandade, a bandeira do Espírito 
Santo e a coroa. A rainha é que transporta a 
coroa, acompanhada pelas damas. Uma 
jovem acompanha a procissão vestida de 
rainha santa Isabel. 
Além da família do mordomo, apenas é 
convidada para participar no cortejo a 
Irmandade do Phillips St.Hall, que se faz 
representar pelo mordomo e domingas. Essa 
relação privilegiada entre a igreja e a 
irmandade do Phillips St. Hall advém de 
uma história de proximidade que data do 
início da formação da Igreja mantendo-se 
até ao presente. Foi nas instalações da 
irmandade do Phillips St. Hall que foram 
celebradas as primeiras missas, quando o 
edifício da igreja ainda estava em 
construção. 

Sopas As sopas são distribuídas no salão da igreja 
e exclusivamente a convidados. As sopas 
são confecionadas por pessoas que a 
comissão de festa da paróquia escolhe pois, 
segundo os informantes, a sopa tem que ser 
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feita “à moda de São Pedro” (como eram 
confecionadas pela Irmandade de São 
Pedro), ou seja, segundo a tradição 
micaelense.

Estimativa do nº total de pessoas que acorre 
à festa

Cerca de 100 pessoas. 

Autoria do texto: Catarina Faria (CRIA – UNL - Centro em Rede de Investigação em 
Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida por Catarina Faria e 
Miguel Moniz através de observação, conversas informais e entrevistas com o 
Monsenhor Victor Vieira (padre da Igreja de São Francisco Xavier em 2011), Aldino 
Rodrigues (membro da banda Lira São Francisco Xavier) e Mariana Marques (secretária 
administrativa da Igreja de São Francisco Xavier).


