
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Holy Ghost Society of Jamestown, Jamestown, Rhode Island, 

 

IRMANDADE 
 

  

Tipo de irmandade Autónoma 

 

Ano de fundação 

 

1926 

 

Número atual de membros 

 

10 a 12 membros ativos.  

 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

 

Os membros da Irmandade são todos de 3ª e 4ª geração 

de descendentes de açorianos, oriundos principalmente 

do Faial. Não é permitida a entrada a não descendentes 

de portugueses.  

A maioria da população açoriana que viveu na ilha de 

Jamestown, no início do séc. XX, - época em que maior 

número de açorianos se fixou aí - veio da Ilha de São 

Miguel. 

 

Atividades durante o ano 

 

No dia da Festa do Espírito Santo costumavam ser 

atribuídas duas bolsas de estudo a jovens luso-

descendentes. 

Atualmente, a irmandade aluga o salão para alguns 

eventos.  

A irmandade organiza algumas festas de angariação de 

fundos, quando existe alguém na comunidade que se 

encontra numa situação problemática e necessita de 

apoio financeiro.  

O restaurante que a irmandade também possui está 

arrendado. 

 

Instalações 

 

Próprias. A terra foi doada pela família Sylvia, que 

sempre esteve ligada à Festa. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação A festa foi fundada em 1926 mas não se realiza desde 

2007. Houve uma interrupção na Festa, no período da II 

Guerra Mundial; recomeçou durante alguns anos, no 

período dos anos 1970 e, mais tarde, em 1999, foi 

revitalizada pelo grupo de pessoas que ainda está hoje 

(2012) na Holy Ghost Society.  
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Data preferencial da festa 

 

Inicialmente, a Festa terá sido celebrada no Pentecostes, 

mas, desde há muitos anos, passou a ser realizada no 

sábado mais próximo do dia 14 de Agosto, data do V-J 

Day (dia em que se celebra a rendição do Japão aos 

Aliados e o final da II Guerra), porque, nessa altura do 

ano, há muita movimentação na ilha, vinda de turistas, 

etc. Desde 2007 faz-se uma celebração mais pequena, 

denominada de Heritage Day, em Outubro. Em 2012 não 

se realizou. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa  

 

Não se sabe qual o modelo de referência. Em 1999, data 

em que a Festa foi revitalizada, a irmandade foi apoiada 

por dois organizadores da Festa do Espírito Santo da 

Jesus Saviour Church, de Newport, no que concerne à 

forma de realização dos festejos, da sua sequência ritual 

e da sua simbologia. Desta forma, o modelo utilizado em 

Newport pautou a recriação da Festa em Jamestown.  

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada por um grupo de 12 pessoas, com 

direção do presidente e co-presidente. 

 

Mordomo 

 

Em geral, o chairman voluntaria-se para desempenhar o 

papel de mordomo. 

 

Número de coroas  

 

1 (uma). 

 

Origem das coroas 

 

A coroa é a mesma desde o início da Sociedade. Segundo 

Donna Dutra, a coroa foi trazida de Portugal pela família 

Andrade. Terá sido um avô ou bisavô de um dos 

membros que pertence atualmente à organização da 

Festa, que foi expressamente dos Estados Unidos da 

América a Portugal para comprar a coroa.  

 

Coroação 

 

O presidente escolhe uma pessoa, entre os membros mais 

antigos, para ser coroada. Desde que é celebrado o 

Heritage Day, realiza-se uma missa em memória dos 

membros já falecidos, mas sem coroação. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Acompanhamento musical das 

festas 

No Heritage Day, não há procissão, nem atuação de 

bandas.  
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Anteriormente, uma banda filarmónica de East 

Providence ensinou à banda local, Jamestown 

Community Band, algumas músicas portuguesas para 

serem tocadas na Festa. A Jamestown Band ensaiava 

semanalmente, de graça, nas instalações da Holy Ghost 

Society e, em troca, tocava gratuitamente na Festa do 

Espírito Santo. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

No Heritage Day não há cortejo, nem procissão. 

Anteriormente, o cortejo incluía as bandeiras Portuguesa, 

Açoriana e Americana. Tinha a participação de 

autoridade e políticos locais e também de outras 

irmandades: The Holy Ghost Committee da Jesus 

Saviour Church e o Clube Vasco da Gama de Newport. 

Desfilava também o Rancho Folclórico de Cranston. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

Há distribuição de sopas, mas não se sabe qual a ilha de 

referência para a sua confeção. 

 

Número de pessoas que acorre 

às sopas 

 

Participam cerca de 250 a 300 pessoas na Festa do 

Espírito Santo  

No Heritage Day houve há cerca de 100 a 150 

participantes. 

 

Outras distribuições de 

alimentos 

 

Na Festa do Espírito Santo, só havia distribuição de 

massa sovada nas arrematações.  

No Heritage Day não se faz arrematação, mas sim um 

penny social/Chinese raffle, que se assemelha a um 

sorteio de rifas. 

 

Informação adicional pertinente 

 

Já não se celebra a Festa do Espírito Santo em Jamestown há 

cerca de cinco anos (referente a 2012). Desde essa altura é 

apenas realizado o Heritage Day. Em 2012 este evento 

também não foi realizado, porque as atuais responsáveis - 

Donna e Laurie -estavam indisponíveis e não há pessoas 

suficientes envolvidas na organização da Festa.  
 

Autoria do texto: Catarina Faria (CRIA – UNL - Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida por Catarina Faria 

em 2012, através de entrevista a Donna Dutra Wood e Laurie Dutra, duas irmãs que, 

durante muitos anos, alternaram entre si o papel de presidente e vice-presidente da Festa. 

Os seus bisavós, materno e paterno, foram ambos membros fundadores da Holy Ghost 

Society em Jamestown. Edição do texto final: Dulcinea Gil. 

 


