
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festa do Divino Espírito Santo da Associação Tradição Ilha Terceira, 

Surrey, Vancouver, British Columbia 

 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade A irmandade é autónoma da Igreja. 

 

Ano de fundação 

 

2000 

 

Número atual de membros 

 

O número atual de membros é de 80 pessoas, mas a 

associação está a perder membros. De acordo com o 

senhor Lima: “as pessoas parecem querer participar 

cada vez menos; só nós é que organizamos a Festa e 

mais ninguém se chega à frente.”   

 

Atividades durante o ano  

 

Incluem a organização de duas ou três danças durante 

o ano, bem como de um churrasco, em Agosto, onde 

se apresentam as contas e se preparam as Festas do 

ano seguinte (o churrasco de Agosto junta perto de 

200 pessoas). Todo o lucro daqui resultante é usado 

para a Festa. 

 

Instalações 

 

É alugado o salão da igreja Our Lady of Sorrows; este 

espaço é alugado por um preço especial, como 

compensação pela ajuda que os membros da 

Associação dão na preparação da comida durante as 

Festas do Senhor Santo Cristo e a Festa de Nossa 

Senhora de Fátima. 

 

A direção da irmandade 

 

A direcção tem sido assegurada, até agora  (2012), 

pela família Lima. O primeiro presidente foi o senhor 

Jorge Lima. Seguiu-se-lhe o senhor José Lima e, em 

2012, era presidente a senhora Maria Lima. Os 

mandatos são de dois anos, mas como ninguém quer 

assumir a presidência da instituição, esta família tem-

se mantido sempre na direção, desde o início. Na 

reunião que se realiza em Agosto, de dois em dois 

anos, pergunta-se sempre se alguém quer assumir a 

realização da Festa, mas, como ninguém se oferece, a 

família tem continuado a assumir os cargos.  
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FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação 2000. 

 

Data preferencial da festa 

 

A Festa do Espírito Santo ocorre no fim-de- semana 

de São João. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa  

 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha Terceira, isto é, as sopas são à moda da Terceira, 

“tipo cozido”, e a ementa inclui alcatra à moda da 

Terceira servida com pão de leite.  

 

Organização da festa 

 

A organização da Festa é coordenada pela direção da 

Associção da Tradição Ilha Terceira – Jorge, José e 

Maria Lima. Estes, aliás, têm sido os seus principais 

dinamizadores, mas contam com o apoio de outros 

membros da direcção, bem como de um casal que veio 

de Victoria – Maria Helena e Tony Lima – e, ainda, de 

João Pimentel, músico, e de dois outros grupos de 

pessoas, uns ligados à Igreja de Nossa Senhora de 

Fátima e outros pertencentes à Irmandade Amigos do 

Pico. 

As tarefas estavam bem delimitidas:  O grupo Amigos 

do Pico confecionou o arroz doce e as sopas (sob a 

coordenação de um terceirense), enquanto as senhoras 

da igreja confecionaram uma parte da comida de 

cozinha. Cabe também à Irmandade Amigos do Pico a 

organização do altar para as coroas.  

À direção e respetivos amigos e membros da 

Associção da Tradição (10 a 12 pessoas) cabe a 

coordenação global de todo o evento e as restantes 

atividades, incluindo a arrumação do salão, o 

transporte dos materiais necessários e a arrumação 

geral. 

 

Número de ajudantes 

 

 20 a 30 pessoas  - os ajudantes provêm de redes 

socias centadas na Igreja, na  Irmandade Amigos do 

Pico” e de redes pessoais das pessoas envolvidas na 

Festa.  

 

Número de coroas  

 

2 (duas) coroas. Uma foi oferecida pelo Governo 

Regional dos Açores, através da Secretaria Regional 

das Comunidades.  A outra foi oferecida por um 
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açoriano que a comprou em Portugal. 

 

Origem das bandeiras  

 

Há um estandarte, que foi uma oferta decorrente de 

uma promessa. As bandeiras do Canadá e de Portugal 

são emprestadas.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Circulação das coroas Não há domingas, mas as coroas circulam. A 

associação possui duas coroas que as pessoas pedem 

consoante desejam; podem ficar com elas em casa 

alguns dias ou até mesmo um mês, dependendo dos 

seus desejos. E podem ou não rezar os terços.  

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa 

 

O terço é rezado coletivamente, no salão, com a coroa 

já devidamente colocada no altar, apenas no sábado 

anterior à Festa, constituindo esta a cerimónia que 

marca o início das atividades festivas. O terço é 

rezado às 17 horas, dirigido pelo padre da Igreja 

portuguesa. 

Alguns dos convidados, nomeadamente os membros 

da Igreja, levam a sua coroa para o salão já no sábado 

e rezam o terço com os restantes convivas.  

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

O cortejo conta com a presença da Banda Filarmónica 

de Vancouver. 

Em 2011, realizou-se também um Concerto de João 

Pimentel (nos dois dias de Festa).  

Atuaram igualmente os Grupos Folclóricos da 

Madeira, Ilha Verde, e o dos Séniores (Seniors Club of 

Vancouver – essencialmente composto por 

continentais”).  

 

Cortejos do dia da festa 

 

Seguem no cortejo: (i) uma bandeira da Associação, 

que vai logo à frente; (ii) os estandartes das 

associações/irmandades convidadas; e, por fim (iii) as 

bandeiras nacionais do Canadá e de Portugal 

(pertencentes à Filármonica de Vancouver); 

Participam várias irmandades – Os Amigos do Pico, a 

Irmandade de Surrey, a Irmandade da Paróquia 

Portuguesa e a Irmandade de Ossoyos (são muito 

próximos dos Lima). Estas Irmandades desfilam com 

as suas coroas na procissão.  



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

Há sopas, distribuídas por todos os que queiram 

participar na Festa. Como diz Tony Lima: “O Espírito 

Santo é para todos.” 

As sopas são confecionadas à moda da Terceira, mais 

parecidas com um cozido. Serve-se também alcatra à 

moda da Terceira, com pão-de-leite, que  é colocado 

nas mesas, em vez da massa sovada.  

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

500 a 600 pessoas. 

  

 

Autoria do Texto: José Mapril (CRIA – UNL - Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia, Universidade Nova de Lisboa). Dados recolhidos por José Mapril, em 

2011, através de entrevistas semi-estruturadas com Maria Lima, presidente da 

Associação, e Tony Lima, membro da direção. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 

 


