
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

Holy Ghost Society, Westport, Massachusetts 

IRMANDADE 

Tipo de irmandade Autónoma - Ligada ao Holy Ghost Club. 

 

Ano de fundação 

 

1922 , incorporada em 1955. 

 

Origem dominante dos membros 

por relação aos Açores 

 

Os membros são originários de várias ilhas, 

sobretudo de São Miguel e da Terceira.  

Contudo, nenhum dos membros atuais nasceu em 

Portugal. 

 

Número atual de membros 

 

80 

 

Atividades durante o ano 

 

Realizam-se atividades ligadas às Festas do 

Divino Espírito Santo: o Clube promove vários 

jantares, espetáculos e bailes, para angariação de 

fundos para o financiamento da Festa e também 

aluga o salão. 

 

Instalações 

 

Próprias (do Clube). 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1922 (primeira referência à Festa na imprensa 

luso-americana). 

 

Data preferencial da festa 

 

2º fim-de-semana de julho. 

 

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 presidente do Clube, 
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que é escolhido, por um ano, através dos votos 

dos respetivos membros.  

 

Número de coroas  

 

1 (uma) 

 

Número de ajudantes 

 

10-12 durante o ano, 20-30 durante a Festa 

 

Coroação  

 

São coroadas as pessoas escolhidas pela 7ª 

dominga. 

 

 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Há sete domingas. Não há coroações nas 

domingas, mas a 7ª dominga é que escolhe quem 

vai coroar. As domingas não organizam jantares, 

mas oferecem café e bolos. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

As Festas são acompanhadas por uma banda 

filarmónica. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

No cortejo, desfilam as bandeiras nacionais, há 

participação de autoridade e políticos locais, mas 

sem grande destaque. Desfilam também outras 

irmandades, bem como os “Cavaleiros de 

Colombo”.  

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

Há distribuição aberta de sopas no domingo da 

festa, mas no sábado são pagas. As sopas não são 

à moda de nenhuma ilha em particular.   
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Número de pessoas que acorre às 

sopas 

 

60 

 

Outras distribuições de alimentos 

 

É distribuída massa sovada, durante as sopas. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

60 

Autoria do texto: Glória Sá (UMass Dartmouth). Informação recolhida por Glória de Sá 

através de observação, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas com membros 

da organização da Festa. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 


