
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festa do Espírito Santo da Paróquia Portuguesa de Vancouver,  

Vancouver, British Columbia 
 

IRMANDADE 
Tipo de irmandade Ligada à Igreja: surgiu no contexto de um grupo de 

curso bíblico na paróquia portuguesa. 

 

Ano de fundação 

 

1986. 

 

Instalações 

 

A irmandade não tem instalações próprias. 

A Festa decorre no salão da Igreja Portuguesa de 

Vancouver que é cedido gratuitamente. Desde a sua 

fundação, esta Festa já rendeu à Igreja perto de 150 

mil CAN$: todo o montante resultante da Festa – 

retiradas as despesas – é oferecido à igreja para as suas 

obras de caridade.  

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação 1986 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo de Pentecostes. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A referência central da Festa é a Ilha de São Miguel – 

há uma sobre representação de micaelenses na 

organização e a figura central – A Dona Iria – é do 

Nordeste, São Miguel.  

 

Organização da festa 

 

A Festa é organizada pela Dona Iria, com um grupo de 

membros da paróquia que são, em cada ano, os 

responsáveis. 

 

Mordomo 

 

Não há mordomo – são voluntários.  

 

Número de ajudantes 

 

20 a 30 pessoas – familiares do grupo da igreja e 

outros – que se voluntariam (incluindo membros de 

outras irmandades e associações). 

 

Número de coroas  

 

1 (uma) coroa que pertence à paróquia – comprada em 

Toronto ($5 mil, em 1986).  

 

Rainhas 

 

Desde a origem da Festa, o padre recusou sempre a 

presença de rainhas ou capas, situação que se manteve 
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até à data.   

 

Coroação  

 

Coroam crianças, mas não têm capas ou tiaras, como 

acontece na Califórnia e na Irmandade de Surrey: As 

crianças vestem roupas semelhantes às usadas na 

Primeira Comunhão. A coroação é efetuada junto ao 

altar, na igreja, pelo padre.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Domingas As Domingas são sorteadas, no final da Festa, pela 

Dona Iria. O responsável da 1ª Dominga pode, desde 

logo, levar a coroa para casa. Reza-se o terço, todos os 

dias, entre a Páscoa e o Pentecostes. É um momento de 

grande emoção.  

 

Outras cerimónias antes do dia de 

festa 

 

No sábado antes da festa, o padre procede à cerimónia 

de bênção dos alimentos: carne, vinho e massa sovada. 

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Inclui a atuação da Chamarrita da Irmandade Amigos 

Pico, no sábado à noite. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Realiza-se uma pequena procissão, em volta da Igreja 

Portuguesa de Vancouver, com um número reduzido 

de participantes (50 a 60, no máximo), sendo a coroa 

levada por uma criança (na cabeça), precedida do 

estandarte do Espírito Santo, que vai à frente do 

cortejo. 

Na procissão, desfilam também pessoas que 

transportam massa sovada. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

Há distribuição de sopas - confecionadas à moda de 

São Miguel - no Domingo, a seguir à procissão.  

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Cerca de 200 pessoas. 
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