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A Irmandade do Holy Ghost Brotherhood Mariense celebrará a sua
trigésima-quarta Festa Anual do Espírito Santo nos dias 26, 27 e
28 de Julho de 2019. Celebra-se nesses três dias a Festa do
Espírito Santo segundo a tradição de Santa Maria, Açores. As
atividades da festa serão as seguintes:
Imperadores: Sr. e Sra. João e Helena Sousa

Sexta-Feira 26 de Julho:
As barracas abrirão às 6:00 horas da noite com uma grande variedade de comidas à moda portuguesa e
americana incluindo malassadas. Haverá vários divertimentos e concerto ao ar livre com Tony Borges até à
meia-noite.
Sábado 27 de Julho:
A procissão para a mudança da Coroa para o Centro Cultural começará às 5:00 horas da tarde, saindo do
salão da igreja de São Francisco Xavier. A procissão será acompanhada pela Holy Rosary Band Society.
Convidamos e agradecemos a todos que poderem participar na procissão a se encontrarem no salão às 4:00
horas da tarde.
Após a chegada da Coroa, todas as barracas abrirão com uma grande variedade de deliciosas comidas incluindo
malassadas. Atuação do Grupo Cantares Amigos Açorianos e concerto ao ar livre com o Arlindo Andrade até
à meia-noite.
Domingo 28 de Julho:
As festividades começarão às 10:30 horas da manha com a procissão para a Igreja de S. Francisco Xavier
para a missa da Coroação às 11:30. A procissão será acompanhada pela Holy Rosary Band Society, Banda
Santo António de Fall River, e várias organizações do Espírito Santo de Rhode Island, Massachusetts e
Connecticut. A seguir à missa, a procissão regressará ao Centro Cultural, onde será servida a tradicional
sopa do Espírito Santo a todos com bom apetite.
Ao longo do dia todas as barracas estarão abertas com a grande variedade de deliciosas comidas incluindo
malassadas. Outras atividades incluem vários entretimentos, um breve leilão, sorteio anual, musica pelo DJ
Underground Sound, prevista atuação dum Rancho Folclórico e concerto ao ar livre com José Manuel até às
10:00 horas da noite.
A Irmandade do Holy Ghost Brotherhood Mariense e a família Sousa aproveita esta oportunidade para
agradecer a generosidade de todos e convida a comunidade em geral a participar nas atividades da festa.
António Nunes, Presidente

João P. Sousa, Imperador

