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IRMANDADE
Tipo de irmandade

Irmandade ligada a um clube.

Ano de fundação

O Clube foi fundado em 1934, como clube desportivo,
com equipas de futebol e de basebol.

Número atual de membros

O Clube tem cerca de 110 sócios . A maioria dos
sócios nasceu nos Açores, mas há também americanos
- descendentes e não descendentes de portugueses nomeadamente, caboverdianos e descendentes de
irlandeses. Só é admitida uma percentagem de 15% de
membros que não sejam portugueses ou seus
descendentes.
Só a partir de 2008 é que as mulheres começaram a
ser admitidas como membros do Clube.

Origem dominante dos membros
por relação aos Açores

A maioria dos membros é oriunda de São Miguel, mas
também há muitos membros faialenses.

Atividades durante o ano

Realizam-se dois ou três jantares de angariação de
fundos para a Festa - matança do porco, São
Martinho, etc.
A partir de Setembro, são também organizados pelo
Clube, com regularidade, às sextas-feiras, jantares de
comidas típicas portuguesas e americanas –
chicharros, crawboil - para angariar fundos para o
Clube.
É também organizada uma Festa de Natal, para as
crianças.

Instalações

Próprias.

FESTA: DADOS GERAIS
Ano de fundação

A Festa teve início em 1989, parou por um ano, e,
depois, continuou até 1998. Em 1999, não se realizou
a Festa, devido a problemas com a Direcção.
Recomeçou em 2000 e, desde aí, tem-se realizado
todos os anos.
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Data preferencial da festa

A Festa realiza-se no último fim-de-semana de Junho,
mas depende do calendário festivo local. Em 2011, a
Festa realizou-se a 31 de Julho.

Modelo preferencial
para a organização da festa

A Festa está organizada ritualmente por referência à
Ilha de São Miguel, mas, por vezes, depende do
mordomo: a presidente da Comissão das Festas em
2011, ano em que foi mordoma, confecionou a sopa à
moda do Faial.

Organização da festa

A Festa é organizada conjuntamente pela Comissão
das Festas e pelo mordomo, embora com maior ênfase
na Comissão das Festas.

Mordomo

O mordomo é escolhido por sorteio.

Número de ajudantes

Cerca de 40.

Número de coroas

7 (sete). Em 2011, foi oferecida a sétima coroa.

Origem das coroas

A primeira coroa foi comprada por um dos
fundadores, Manuel Piriquito.
No segundo ano de Festa, a irmandade comprou mais
uma coroa. As restantes foram oferecidas por
membros da irmandade.

Rainhas

Há uma rainha e duas damas.
A capa da rainha foi oferecida no segundo ano de
Festa, altura a partir da qual passou a existir sempre
uma rainha. As capas pertencem à irmandade; uma
das capas foi confecionada pela Senhora Coelho,
sobrinha de um antigo presidente.
As rainhas coroam.

Coroação

São coroadas, para além das rainhas, as pessoas
escolhidas pelo mordomo e pelas domingas e, por fim,
quem o desejar.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS
Domingas

Os organizadores das domingas realizam jantares de
sopas do Espírito Santo, confecionadas no Clube.
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Circulação das coroas

Todas as domingas, bem como o mordomo, ficam
com uma coroa em casa, durante todo o ano. Durante
as domingas, os seus organizadores recebem
convidados e familiares para a reza do terço.
Depois das sete domingas, a coroa da primeira
dominga passa pelas casas das pessoas que têm
promessa mas não conseguiram uma dominga,
ficando uma semana em casa de cada uma, até ao dia
da Festa.

Pensões

260 pensões.

Composição das pensões

Carne crua, pão, vinho e massa sovada.

Distribuição das pensões

As pensões são distribuídas porta-a-porta.

Acompanhamento musical das
festas

Em 2011, acompanharam a Festa duas bandas
filarmónicas: Lira de São Francisco Xavier, de East
Providence, e Banda Nossa Senhora da Luz, de Fall
River.

Cortejos do dia da festa

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras
nacionais Portuguesa e Americana e a bandeira
Açoriana.

Distribuição aberta de Sopas do
Espírito Santo

As sopas são, geralmente, à moda de São Miguel, mas
depende do mordomo.

Número de pessoas que acorre às 250 a 300 pessoas.
sopas
Outras distribuições de alimentos É distribuída massa sovada, depois das sopas.
Estimativa do número total de
pessoas que acorre à festa

400
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