
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festa do Divino Espírito Santo do Domingo da Trindade da Associação  

dos Amigos do Pico, Vancouver 

 

IRMANDADE 

 
Tipo de irmandade A Irmandade é autónoma da Igreja. 

 

Ano de fundação 

 

A irmandade foi fundada em 1993. Várias pessoas do 

Pico – que à época trabalhavam na mesma serração 

que o senhor Eduíno e o senhor João – pensaram que 

seria interessante fazer uma Festa do Espírito Santo, à 

moda do Pico, com rosquilhas e sopas feitas como no 

Pico.  

 

Número atual de membros 

 

120 a 130 membros. 

 

Atividades durante o ano  

 

As atividades da Associação, para além da Festa do 

Espírito Santo, incluem: (i) a matança do porco (o 

porco é comprado já morto e limpo), com bifanas e 

chouriças. 

(ii) a Escola da Santíssima Trindade e 

( iii) o Grupo Chamarrita dos Amigos do Pico. 

Os lucros obtidos com estas atividades contribuem 

para o financiamento da Festa.   

 

Instalações 

 

A Irmandades possui instalações próprias em Surrey. 

A Festa ocorre no Salão da Igreja de Surrey, mais 

especificamente no Dom Bosco Youth Centre, que está 

ligado à Our Lady of Good Councel Parish, em Surrey.  

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação 1993. 

 

Data preferencial da festa 

 

De acordo com a combinação estabelecida com as 

restantes irmandades e associações que organizam 

Festas do Espírito Santo em Vancouver (cidade), a 

Festa dos Amigos do Pico, como é informalmente 

conhecida, decorre habitualmente no Domingo da 

Trindade 
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Modelo preferencial para a 

organização da festa 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha do Pico. Os seus organizadores fazem questão de 

o afirmar, sublinhando que as sopas são à moda do 

Pico e que a Festas inclui também rosquilhas, como no 

Pico. Estas últimas seriam, segundo os seus principais 

representantes, um dos elementos que simbolicamente 

marcam a ligação desta Festa do Espírito Santo à Ilha 

do Pico.   

 

Organização da festa 

 

Geralmente, é a direção (eleita de 2 em 2 anos) que se 

encarrega de organizar a Festa. Os membros da 

direção dividem-se em pelouros, juntamente com 

algumas pessoas que participam na Assembleia Geral 

da Associação, que ocorre em Maio de cada ano. 

Nessa altura, distribuem-se os vários pelouros pelas 

pessoas que se chegam à frente: “geralmente são 

sempre as mesmas”. A organização da Festa conta 

também com o apoio de membros das direções 

passadas (em 2011 estavam também presentes os dois 

filhos de um dos membros da direção) e com a 

participação de alguns voluntários (provenientes, por 

vezes, de outras irmandades, nomeadamente, de 

terceirenses).   

 

Mordomo 

 

Não há mordomo. Embora seja o presidente da 

associação que leva a coroa principal da associação até 

junto das coroas (outras coroas da mesma instituição e 

coroas “visitantes”), quando as rosquilhas são 

benzidas, ele não é coroado formalmente. Mas, em 

certo sentido, toda a performance, é o reconhecimento 

da sua importância para toda a Festa.  

 

Número de ajudantes 

 

10 a 15 pessoas. 

 

Número de coroas  

 

Há 2 (duas) coroas.  

Uma primeira foi oferecida por dois partculares – 

Manuel Moniz e António Amaral – que pagaram 1700 

dólares para oferecer a coroa aos Amigos do Pico.  

A segunda coroa foi oferecida pela Direção Regional 

dos Açores para as Comunidades, representada pela 

Dr.ª Alzira que, aquando de uma viagem que fez à 

região, a prometeu enviar aos Amigos do Pico, o que 

veio a acontecer. 
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Origem das bandeiras  Há três estandarte, um deles oferecido pela Direção 

Regional das Comunidade, tendo sido os restantes 

foram comprados pela irmandade.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Circulação das Coroas Embora não existam domingas, organiza-se a 

circulação das coroas. As duas coroas seguem 

diferentes destinos: uma fica na casa do presidente da 

Associação e a outra circula por casa das pessoas que 

desejem tê-la.  

As domingas são substituídas pelo “cantar” do terço, 

que ocorre todos os dias, ao longo da última semana 

antes da Festa. Todas as noites, os membros da 

Associação e seus convidados – em 2011 participavam 

também membros da Irmandade do Espírito Santo e 

visitantes de Kitimat – “cantam” o terço, de acordo 

com umas pautas musicais que são distribuídas de 

antemão. O cantar do terço acontece todos os dias à 

mesma hora, incluindo no sábado em que se inicia a 

Festa. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

A procissão é acompanhada pela Filarmónica 

Portuguesa de Vancouver. 

Durante a Festa há atuações de folia, de ranchos 

folclóricos e um concerto (em 2011, João Pimentel). 

 

Cortejos do dia da festa 

 

O cortejo inclui as bandeiras nacionais de Portugal e 

do Canadá e também as bandeiras Regionais dos 

Açores e da Madeira (neste caso, porque em 2011 a 

Casa da Madeira foi também convidada).  

Relativamente a autoridade e políticos locais, o desfile 

contou apenas com a participação do Cônsul de 

Portugal em Vancouver. 

 Participaram também no cortejo outras irmandades: a 

Irmandade da Igreja da Nossa Senhora de Fátima, a 

Irmandade da Tradição da Ilha Terceira, a Irmandade 

do Espírito Santo.  

Esta circulação entre irmandades verifica-se também 

nas outras Festas: há reciprocidade na participação.  

As rosquilhas são dispostas nos açafates e 

devidamente decoradas. Em 2010, não saíram na 

procissão porque muitas das pessoas alegaram estar 
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doentes e, portanto, incapazes de as transportar. Em 

2011 os açafates, saíram. 

 

Distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo 

 

Há distribuição de sopas, gratuitas para todos os 

convidados, confecionadas à moda do Pico. 

Nas vésperas das Festas, a irmandade envia convites e, 

no dia da Festa distribui senhas para controlar a 

afluência. A ideia é garantir que todos os presentes têm 

acesso às sopas e que ninguém é excluído.  

 

Outras distribuições de alimentos 

 

Há também distribuição de rosquilhas.  

Aqui, a massa sovada é, geralmente, usada apenas para 

arrematar.  

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

A Festa tem uma afluência de aproximadamente 700 

pessoas (a contagem inclui os ajudantes). Já houve 

uma maior afluência, mas tem-se verificado algum 

declínio.  

É de salientar também que os jovens parecem estar 

algo arredados de toda a celebração. 

 

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 entrevista com Heduíno Raposo, membro da organização da Festa. 

Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 

 

 

 


