FESTAS DO ESPÍRITO SANTO
Irmandade de Saint Mary’s Church, Fairhaven, Massachusetts
IRMANDADE
Tipo de irmandade

Ligada à Igreja (uma igreja de Saint Mary, uma igreja
Americana)

Ano de fundação

A Igreja foi fundada em 1933.

Número atual de membros

Fazem parte da irmandade cerca de oito famílias.
Dessas oito famílias, quatro estavam mais envolvidas
na realização da Festa e o papel de mordomo era, por
decisão conjunta, algo compartilhado entre estas
quatro famílias. Cada ano, uma delas assumia a
mordomia e as outras ajudavam. Em 1986, entrou o
último casal, Margarida e Arnaldo Mota, para a
irmandade e para o grupo mais restrito de
organizadores. Em 1987, foram mordomos pela
primeira vez e desde aí, de quatro em quatro anos,
assumem a mordomia. Recentemente, em vez de
quatro famílias, passaram a ser três. Estas famílias são
originárias dos Açores, enquanto as restantes famílias
de irmãos, que se propõem para domingas e que
ajudam na organização dos festejos, são descendentes
de 2ª e 3ª geração ou americanos sem ascendência
portuguesa.
A paróquia não é portuguesa, nem há padre português
a rezar a missa da coroação. Existem vários
paroquianos descendentes de portugueses, mas muito
poucos originários de Portugal. Os portugueses estão
mais concentrados noutras paróquias de New Bedford
(na paróquia de Imaculada Concepção ou na Our
Lady of Mount Carmel Parish)

Origem dominante dos membros

Ilha de São Miguel.

Atividades durante o ano

Realiza-se a Festa de Nossa Senhora dos Anjos, festa
grande pela qual é mais conhecida a paróquia.

Instalações

Da igreja.

FESTAS DO ESPÍRITO SANTO
FESTA: DADOS GERAIS
Ano de fundação

Pensa-se que a Sociedade do Espírito Santo, que
sempre foi associada à paróquia, terá sido criada logo
no início da fundação da paróquia, em 1933.

Data preferencial da festa

Domingo de Pentecostes.

Modelo preferencial para a
organização da festa

A Festa está organizada ritualmente por referência à
Ilha de São Miguel.

Organização da festa

A Festa é organizada por 3 mordomos. Há já muitos
anos que são sempre as mesmas pessoas a organizar a
festa.

Mordomo

Entre os três principais dinamizadores, são
distribuídas as tarefas e cada um deles assume à vez o
papel de mordomo.

Número de ajudantes

Cerca de 15.

Número de coroas

1 (uma).

Origem das coroas

A primeira coroa, que ainda é usada atualmente, foi
oferecida por Júlia Medeiros, na época da fundação.

Coroação

No dia de Pentecostes, coroa quem o mordomo
escolher e quem mais quiser.
Para pagar ao padre a missa de coroação, é utilizado o
dinheiro que é doado na coroa, nas casas dos
organizadores das domingas.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS
Domingas

A escolha dos organizadores das domingas faz-se por
sorteio; para colocar o nome para o sorteio paga-se
$2.
Os responsáveis das domingas organizam coroações:
em cada domingo são coroadas pessoas escolhidas
pelo organizador dessa dominga. Depois da missa da
coroação, há jantar de sopas, na casa da desse
responsável.

FESTAS DO ESPÍRITO SANTO
Outras cerimónias antes do dia da Incluem a reza do terço - em português e inglês, ou,
festa
conforme os presentes, só em português ou só em
inglês - em casa do organizador de cada dominga. O
padre costuma ir rezar o terço a casa de cada
organizador ou, no dia da coroação, vai jantar as sopas
a casa do responsável da dominga respetiva.
Pensões

Ofereceram-se pensões desde finais dos anos 1970 até
2009, último ano em que houve pensões.

Distribuição de Sopas do Espírito Há distribuição de sopas, mediante a compra de
Santo
bilhetes, a $6 cada um. As sopas são confecionadas à
moda da Ilha de São Miguel.
Número de pessoas que acorre às São vendidos 150 bilhetes.
sopas
Outras distribuições de alimentos Com as sopas, é oferecida massa sovada.
Outros

Só há um dia de Festa: o domingo de Pentecostes.
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