FESTAS DO ESPÍRITO SANTO
Holy Ghost Society, West Warwick, Rhode Island
IRMANDADE
Tipo de irmandade

Autónoma da Igreja

Ano de fundação

A Irmandade foi fundada em 1911. Em 2011,
comemoraram-se os seus 100 anos.

Número atual de membros

500.

Origem dominante dos
membros por relação aos
Açores

A maioria dos membros é de Rabo de Peixe e também da
Ribeira Grande, embora em menor número (ambas na
ilha de São Miguel). Os descendentes de portugueses das
freguesias dessa zona já são atualmente a maioria. Os
membros que são descendentes de portugueses ou de
outras nacionalidades são social members. Podem
participar e ter cargos de direcção, mas não podem votar.

Atividades durante o ano

Incluem as Festas de Natal, de Passagem do Ano, Dia da
Mãe, Dia do Pai e o Dia do Sócio

Instalações

Próprias

FESTA: DADOS GERAIS
Ano de fundação

1911.

Data preferencial da festa

A festa realiza-se no primeiro fim-de-semana de
Setembro (Labour Day Weekend).

Modelo preferencial para a
organização da festa

A Festa está organizada ritualmente por referência à ilha
de São Miguel, freguesia de Rabo de Peixe.

Organização da festa

Quem organiza a Festa é a comissão de festas.

Mordomo

O mordomo é escolhido por sorteio.

Número de ajudantes

Cerca de 50

Número de coroas

3 (Três).

Origem das coroas

A primeira coroa veio dos Açores, de Vila Franca do
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Campo. O primeiro edifício da Irmandade teve um
incêndio e ardeu tudo, incluindo a coroa.
Uma das atuais coroas foi comprada nos Açores, em São
Miguel, em 1961, com dinheiro das contribuições dos
membros.
Rainhas

As rainhas são várias crianças, escolhidas pela comissão
de festas. A irmandade oferece-lhes os vestidos, algumas
levam capas - pertencentes à irmandade - e todas
desfilam no final do cortejo de domingo, após a
coroação. As rainhas coroam.

Coroação

Coroam as rainhas e outras pessoas que queiram.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS
Domingas

Os responsáveis pelas domingas, caso queiram,
organizam jantares.

Pensões

Em 2011, começaram a ser oferecidas pensões, embora
em pequeno número: 7 (sete) foram oferecidas à Igreja
de Santo António de West Warwick e algumas foram
oferecidas a membros reformados da Irmandade.

Acompanhamento musical das Duas bandas filarmónicas acompanharam a Festa, em
festas
2011, sendo uma delas a Bristol Band.
Cortejos do dia da festa

Em 2011, no domingo, a procissão foi suprimida pela
primeira vez, pelo facto de a sua realização ter sido
considerada muito dispendiosa e incomportável, visto
que a organização enfrentava problemas financeiros
graves.
Depois da coroação, foi formado um cortejo/parada no
qual desfilaram as rainhas, as domingas, as coroas e as
bandeiras, bem como diversas organizações locais:
bombeiros, partidos políticos, polícia, escuteiros, carros
enfeitados em memória de falecidos membros da Holy
Ghost Society, organizações portuguesas de West
Warwick, grupos desportivos, misses, etc.
Na segunda-feira, feriado do Labour Day.
Realizou-se outro cortejo/parada, de maior dimensão. No
trajeto da parada, fizeram-se paragens junto de cada uma
das organizações portuguesas – Portuguese Instructional
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Club, Portuguese American Sports Club e Portuguese
American Citizens Club - para a recolha de ofertas,
principalmente de produtos alimentares, destinados às
arrematações.
Os cortejos incluíam as bandeiras Açoriana, Portuguesa e
Americana, tiveram a participação de autoridade e
políticos locais: Town Comittee of West Warwick,
Senator, State Representative, Governor and ViceGovernor.
Tiveram também a participação de organizações locais e
de diversas organizações portuguesas das áreas
circundantes: as três organizações portuguesas de West
Warwick,– Portuguese Instructional Club, Portuguese
American Sports Club e Portuguese American Citizens
Club – “Amigos da Terceira”, Grupo Folclórico de Santo
António, de Pawtucket, marchas de São João do Clube
Lusitânia e associação “Amigos de Rabo de Peixe”, com
a apresentação de uma “despensa”, Grupo de Dança e
Cantares típicos dessa freguesia micaelense e de um
carro de bois enfeitado, etc.
Distribuição aberta de Sopas do Os cozinheiros são originários de Rabo de Peixe e/ou
Espírito Santo
descendentes desta mesma freguesia de São Miguel.
Confeccionam o que chamam “sopa portuguesa” (muito
distinta das sopas de Espírito Santo) – com ervilha,
couve, repolho, batata - tudo ralado - com massa
“estrela” e carne desfiada. O cozinheiro já fez sopas
noutras irmandades mas afirma que “a tradição deles
aqui é assim”. Eram 19 pessoas só a trabalhar nas sopas.
Número de pessoas que acorre Mais de 600.
às sopas
Outras distribuições de
alimentos

Ao longo dos cortejos, são atirados às crianças uma
grande diversidade de rebuçados.
No cortejo do Labour Day, é distribuída massa sovada
pelos transeuntes, tanto pela Holy Ghost Society, como
pelas outras organizações portuguesas locais.

Estimativa do número total de Sem contar com as Grandes Festas de Fall River, esta é a
pessoas que acorre à festa
maior Festa do Espírito Santo que existe na Nova
Inglaterra. Vem muita gente de Warwick, de
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Cumberland, de Providence, de Pawtucket, etc.
Contando com os vários dias da Festa, estima-se em
cerca de 2000 o número total de pessoas que assistiram à
Festa. Contudo, tendo sido em 2011 a celebração do
centenário da Festa, a frequência pode ter sido superior
ao habitual
Autoria do texto: Catarina Faria (CRIA - Centro em Rede de Investigação em
Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). INformação recolhida por Catarina Faria
em 2011 - ano da celebração do centenário da Festa - através de observação, conversas
informais e entrevistas semi-estruturadas com membros da organização da Festa. Edição
final do texto: Dulcinea Gil.

