
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Associação Portuguesa de Sainte-Thérèse, Império de São Pedro, 

Montréal  

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma. 

Ano de fundação 1974. 

Número atual de membros 120. 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

A maioria dos membros é originário da Lagoa (São 

Miguel). Como um dos reponsáveis pela festa disse: 

“somos açorianos por dentro e portugueses por fora”.  

Atividades durante o ano Realiza-se um jantar, mensalmente. A sala costuma 

estar cheia ou quase: 140-160 comensais, incluindo de 

West Island e Blainville. A Irmandade investiu também 

$5.000 numa parabólica para ver os jogos da RTP. Em 

2003, organizou-se uma festa comemorativa da 

chegada oficial dos portugueses ao Canadá. Organiza-

se anualmente a festa de Nossa Senhora dos Anjos em 

Setembro. 

Instalações A Irmandade dispõe de instalações próprias. Mas a 

Festa realiza-se num espaço emprestado pela Câmara 

Municipal, onde se montam algumas tendas alugadas e 

um palco; são também utilizados os telheiros 

permanentes, assim como um local para cozinhar as 

sopas. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1978 - Império de S. Pedro. 

Data preferencial da festa 
Em 2011, a Festa teve lugar no fim de semana do 

feriado provincial de São João, mas deveria ter sido no 

feriado do fim de mês de junho, S. Pedro 

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 pela Comissão de Festas do 

Espírito Santo, juntamente com o mordomo.  
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Humberto Soares, presidente da Comissão de Festas do 

Espírito Santo, em 2011, referiu que a comissão era 

formada por 12 pessoas, mas que, na prática, se 

resumia a ele e às mordomas de 2011: Andrea e Kathy 

(filha de Humberto); e a antiga mordoma, Sonia.  

Dado o facto de a Comissão ter a despesa da 

mordomia, o mordomo não tem despesas e, por isso, é 

diferente das outras Festas, o que explica a existência 

de jovens mordomos. 

Em 2012, passou a ser presidente da Comissão Manuel 

Arruda (da Lagoa) com mais 9 elementos. A comissão 

será permanente e os membros são diferentes dos da 

direção. A comissão organiza Domingas e coroações e 

toma as decisões relativas às Festas. 

 Em 2010, o VP era o único continental ativo na 

direção da associação, da Gafanha da Nazaré (Aveiro).  

Mordomo Por vezes, o mordomo tem promessa, como em 2012, 

em que o mordomo fez a Festa em honra do falecido 

pai. Contudo, o mais comum é ser o mordomo a 

apresentar-se no palco, no dia da Festa, sem que a 

Associação saiba de antemão. Em cerca de um quarto 

dos casos, porém, é o mordomo que se aproxima da 

comissão antes da Festa. Até agora não tem havido 

falta de mordomo. Só se procede ao sorteio quando há 

mais de um mordomo.   

O mordomo da Festa, em 2013, foi a Associação, dado 

que se celebraram os 35 anos do Império de S. Pedro. 

Número de ajudantes Calcula-se que sejam umas 30 pessoas, 15 casais. 

Coroas Há 4 (quatro) coroas.  

Rainhas Há 2 rainhas: a rainha principal, a rainha da Festa, e a 

segunda rainha, da Associação. O mordomo traz 

sempre a sua rainha. As duas capas existentes - uma 

vermelha e uma azul - pertencem à irmandade. Uma 

das capas foi confecionada por Odália Cabral, da 

Terceira, que vive em Laval.  

Coroação No dia da Festa só coroam o mordomo e respetiva 

família. 
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COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Cada responsável de dominga fica com as 3 das 4 

coroas, que depois passam para as domingas restantes. 

A esmola da coroa vai para o mordomo. Os 

responsáveis das domingas organizam jantares, 

individualmente, em suas casas. Realizam-se coroações 

nas domingas. Cada organizador de dominga escolhe 

quem vai coroar, já que podem coroar 3 pessoas.  

Outras cerimónias antes do 

dia da festa  

Os preparativos para a Festa começam na semana 

anterior. Na Associação, apenas se realiza o terço do 

mordomo, na semana da Festa. Este terço termina na 

sexta-feira, com jantar de carne assada e espetáculo. 

Nesse dia, também tem lugar a bênção da carne e da 

massa, às 20h. 

Pensões  Total de 229 pensões, em 2011, e 250, em 2012. Há 

pensões de esmola/ oferta: 6-7; e pensões do benfeitor: 

cerca de 20.  

Em Sainte Thérèse não se costuma oferecer reses, mas 

são 20 os benfeitores, que receberam as pensões de 

oferta porque prestaram serviços vários, em géneros ou 

dinheiro para a Festa e para as arrematações (rolas, 

garrafas de bebida), tais como as vans de graça para 

distribuir as pensões, descontos nas flores, farinha para 

as malassadas, outros pagaram a carne assada, etc. 

Valor das pensões  $65 cada pensão. 

Composição das pensões  8 libras de carne, 1 pão de “capelo”, 1 bolo de massa e 

1 garrafa de vinho. 

Distribuição das pensões  A distribuição realiza-se em regime de porta-a-porta. 

Em 2011, no sábado, estava programada a distribuição 

das pensões em Blainville – 90; Laval – 62; Sainte-

Thérèse e Boisbriand: 47; Montreal, cerca de 20. As 

equipas de entrega de pensões eram constituídas por 3 

homens, com uma fita vermelha a tiracolo.  

16 homens e crianças participaram na distribuição das 

pensões. Na Associação, a mesa estava posta para as 

equipas, no regresso, com carne guisada, pão, vinho, 

refrigerantes e cafés.  

O regime de takeaway só é usado pelas pessoas que 
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não vão estar em casa, que levantam as suas pensões 

depois da bênção pelo padre, na sexta-feira. 

Acompanhamento musical 

das festas 

A filarmónica de Laval costuma acompanhar a Festa.  

 

Arraial Sábado à noite, em 2011, como entretenimento, 

tiveram lugar as Marchas do São João, do Clube 

Oriental, às 20h, e o conjunto Starlight, às 21h, seguido 

dum caldo da meia-noite. Também havia bazar. No dia 

da Festa, asseguraram a animação musical o DJ Eddie 

Sousa, que atuou às 17h e um conjunto de São Miguel, 

às 19h. Em 2012, veio o Jorge Ferreira. Realizam-se 

também duas arrematações, nos dias da Festa: uma no 

sábado e outra no domingo 

Distribuição aberta de 

sopas do Espírito Santo 

Há distribuição de sopas, depois da procissão. 

Número de pessoas que 

acorre às sopas 

Cerca de 500 pessoas.  

Estimativa do número total 

de pessoas que acorre à 

festa 

Poderão ser, nos dois dias, umas 700-800 pessoas. 

Outros A primeira coisa que se vê, ao chegar ao endereço da 

Associação, é a Boulangerie Cabral. A Associação 

encontra-se situada como se no pátio da padaria. Entrar 

lá é um pouco como voltar ao passado. Os jovens falam 

francês e reina um ambiente de classe trabalhadora.  

Ste-Thérese é uma vila pequena e antiga no contexto 

canadiano. Em 1994, a vila foi geminada com Lagoa e 

várias delegações se têm deslocado de parte a parte. 

 

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA - Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2011, 2012 e 2013, através de 

entrevistas com Humberto Soares, presidente da Comissão de Festas, em 2011, e José 

Medeiros, mordomo em 2012 e presidente da Associação em 2013. Edição final do texto: 

Dulcinea Gil. 

 

 

 


