
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Holy Ghost Feast of Jesus Saviour Church, Newport, Rhode Island. 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Ligada à igreja 

 

Ano de fundação 

 

Em 1897, a Festa foi iniciada pela Vasco da Gama 

Holy Ghost Society e, em 1956, passou a estar sob a 

alçada da Igreja de Jesus Saviour.   

 

Número atual de membros 

 

A paróquia tem 600 famílias. Não existe uma 

irmandade independente dos paroquianos da igreja.  

 

Origem dominante dos membros  

por relação aos Açores 

 

Netos e bisnetos de imigrantes que vieram, 

principalmente, de São Miguel e do Faial. A maioria 

dos membros é descendente de micaelenses. Também 

há membros descendentes de irlandeses, de polacos, 

de franceses e de alemães, que têm um papel ativo na 

realização dos festejos, assumindo cargos na comissão 

de festas e na mordomia.  

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem um jantar para angariação de fundos para a 

Festa, atividades dos diversos grupos da igreja, 

Summer bazar, venda de malassadas, etc. 

 

Instalações 

 

Alugadas: a Festa realiza-se nas instalações do 

Portuguese American Vasco da Gama Holy Ghost 

Society Newport, RI. Não é pago aluguer porque há 

uma relação de enorme proximidade entre o clube e a 

igreja, devido à história partilhada. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação A Festa na Igreja começou em 1956.  

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo da Trindade. 

 

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 pelo Holy Ghost Feast 

Committee que pertence à igreja. 

 

 

 

 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Mordomo O mordomo é escolhido por sorteio. Os paroquianos e 

membros da comissão de festas podem sugerir quem 

acham apto para desempenhar a função de mordomo e 

comunicam-no ao presidente das Festas. Podem ser 

nomes de pessoas que demonstraram interesse em ser 

mordomos ou, não sendo esse o caso, o presidente das 

Festas averigua da disponibilidade das pessoas 

indicadas para o efeito. Depois do acordo do padre 

sobre os nomes encontrados, no dia da Festa faz-se o 

sorteio do próximo mordomo; se houver apenas um 

nome, essa pessoa será anunciada como mordomo, 

perante todos os presentes. 

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 30. 

 

Número de coroas  

 

3 (Três). 

 

Origem das coroas 

 

A primeira coroa da Festa - que existe desde 1956 - 

foi comprada pelo padre Cardoso, nos Açores. A 

segunda foi comprada nos Estados Unidos da 

América. A terceira foi doada por um casal, uma 

família chamada Parvo’s, e foi comprada nos Açores. 

 

Coroação  

 

O mordomo ou uma dominga indicam a pessoa 

escolhida para coroar. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas As domingas organizam uma refeição (tipo lanche) 

em que são servidas massa sovada e vinho (referidos 

como sendo o corpo e sangue de Cristo) e, em 

seguida, outros doces e bebidas (além do vinho), em 

regime de buffet. Há coroações nas domingas: coroa 

uma pessoa escolhida pelo organizador da  dominga. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço, às 19h30m, durante as oito 

semanas de domingas, na casa de quem tem a 

dominga.  

 

Pensões 

 

Número de pensões: 200 a 300.  

Valor: $6 é a oferta mínima por uma pensão. Quem 

quiser obter uma pensão, coloca um donativo dentro 

de um envelope e deixa-o na casa de uma das pessoas 

que tenha uma dominga. 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

Composição das pensões 

 

1 garrafa de vinho e 1 pão de massa sovada. 

 

Distribuição das pensões  

 

As pensões são distribuídas porta-a-porta. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A Festa é acompanhada por duas bandas filarmónicas. 

Uma delas é a North Tiverton Band. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Os cortejos do dia da Festa incluem as bandeiras 

Portuguesa e Americana. Participam no cortejo outros 

grupos da Igreja Jesus Saviour: Rosary Sodality, Holy 

Name Society, St. Vincent de Paul Society. 

Também são convidados grupos de outras paróquias: 

St.Anthony’s, St. Barnabes´s in Porstmouth e Saint 

Elizabeth em Bristol. Knight of Columbus. 

As crianças do Catholic Education Program, um 

grupo de educação católica da igreja, desfilam no 

cortejo, vestindo trajes alusivos a diferentes figuras: 

Rainha Santa Isabel, Papa, um bispo, diferentes 

santos; uma criança vestida com um fato que 

representa a bandeira portuguesa, outra que representa 

a bandeira americana. Há também um Float com a 

Nossa Senhora de Fátima e os Pastorinhos. 

 

Distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são à moda da Ilha de São Miguel. A sopa é 

oferecida, mas as bebidas são pagas à parte. A banda 

filarmónica toca, enquanto as pessoas comem as 

sopas. 

 

Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

Cerca de 200 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Cerca de 200 a 250 
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2011, através de observação, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas com 
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