
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Divino Espírito Santo Cultural Society of British 

Columbia, Surrey, Vancouver, British Columbia 
 

IRMANDADE 
Tipo de irmandade A irmandade é autónoma da Igreja. 

 

Ano de fundação 

 

A irmandade foi fundada em 1968. 

 

Número atual de membros 

 

O número actual de membros é 200 (com tendência 

para diminuir).Há 10 anos atrás 90% dos membros 

eram originários da Ilha das Flores. Hoje, a maioria 

continua a ser de açorianos, sobretudo das Flores, mas 

há também muitos continentais.  

 

Atividades durante o ano  

 

A Irmandade organiza vários eventos, ao longo do 

ano, que se destinam a fazer face aos custos mensais 

da sede e também para angariação de fundos para a 

Festa. Usualmente realiza-se uma matança do porco, 

além de vários jantares por ano – uma vez por mês – e 

da celebração de algumas festas importantes como o 

Natal, a festa de Passagem do Ano ou a festa de 

aniversário da associação. Os jantares mensais são 

pagos, com um custo por pessoa, correspondente a 

cerca de $25 para membros e $30 para não membros.  

Ao todo, ao longo do ano 2010-2011, a Irmandade 

organizou 11 eventos, incluindo a Festa do Divino 

Espírito Santo, a última atividade do ano antes da 

apresentação das contas, no final do mês de Julho, 30 

dias depois da Festa, em assembleia geral.  

 

Instalações 

 

A irmandade tem instalações próprias em Surrey. O 

terreno foi comprado em 1998, mas o edifício só ficou 

construído em 2000. O terreno custou $800 mil e o 

salão terá custado $600 mil. Atualmente, o conjunto 

está avaliado em mais de 2 milhões de euros e está 

completamente pago.  

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 
Ano de fundação 1968. 

 

Data preferencial da festa 

 

Realiza-se no long weekend de 1 de Julho, o dia do 

Canadá. Inicialmente, a Festa fazia-se no próprio dia 
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de Pentecostes, mas a Irmandade decidiu mudar 

porque o tempo era mau, e agora, com um fim de 

semana grande, as pessoas podem participar mais na 

Festa. A mudança foi feita nos anos 1990, quando 

ainda não havia outras Festas do Divino Espírito 

Santo.     

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

O presidente da irmandade definiu a sua Festa como 

sendo um misto entre as Flores e a Califórnia. O 

argumento é que as sopas são à moda das Flores, mas 

existem também queens, que são uma influência da 

Califórnia (ainda que reconheça que há cada vez mais 

queens nas Flores).    

 

Organização da festa 

 

É sempre a direção da irmandade que organiza a 

Festa. Já houve mordomos, mas atualmente cabe à 

direção da irmandade fazer as vezes do mordomo.  

Repartição das funções entre membros da direção:  

- Presidente: coordenação geral; 

- Vice-presidente: sopas; 

- Diretores: tudo o que for necessário fazer: cortar 

massa sovada, engarrafar aguardante, decorar o salão, 

montar as mesas, cortar o pão e picar a carne para as 

sopas, etc.  

A cozinha estava muito controlada pelas mulheres e as 

sopas pelos homens.   

 

Número de coroas  

 

Há 4 (quatro) coroas mas só são usadas 3 (três) na 

Festas: uma grande, uma média e uma pequena; a 

quarta, que não é usada, foi oferecida à irmandade 

pela Direção Regional das Comunidades dos Açores 

(bem como estandarte). A primeira coroa foi 

comprada pela direção – custou $600 – na Califórnia e 

é uma coroa dourada, banhada a ouro e que é a coroa 

central da Festa. As outras duas foram ofertas 

individuais e foram ambas compradas nos Açores, nos 

anos 1980. A coroa dourada faz parte dum conjunto 

que inclui um estandarte vermelho e um branco.  

 

Rainhas 

 

Há 3 rainhas: uma jovem adulta, uma criança perto 

dos 12 ou 13 anos, e uma criança de 6 ou 7.  

No jantar de maio, tiram-se as sortes para as rainhas, 

bem como para as damas de honor. Em 2011 havia 18 

candidatas, mas há cada vez menos raparigas 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

interessadas e as que estão vêm por recomendação 

familiar. Muitas delas não querem porque não se 

sentem bem nesse papel perante os namorados 

canadianos. 

As rainhas coroam, na missa de coroação que tem 

lugar no domingo da Festa, celebrada na cave do 

salão. As capas usadas pelas rainhas pertencem à 

irmandade e foram compradas ao longo dos anos. 

Inicialmente, as pessoas tinham que as comprar, mas, 

depois, decidiu-se mandar fazer várias capas. A 

associação possui 4 capas, que cede a quem delas 

precisa, mas os vestidos são da exclusiva 

responsabilidade das famílias das raparigas e/ou 

meninas. Ainda que tenha havido rainhas desde 1968, 

nunca se instituiu um sistema de transmissão de 

vestidos ou mesmo de reunião de rainhas passadas.  

Note-se que por exemplo, que a filha do atual 

presidente já coroou três vezes.    

 

Coroação  

 

As rainhas coroam, numa missa de coroação no 

Domingo, celebrada na cave do salão.   

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 
Domingas Há domingas, ao todo 8 (oito), que começam no 

domingo a seguir à Páscoa e vão até ao Domingo da 

Santíssima Trindade. Depois, a coroa regressa ao 

salão.  

Os responsáveis das Domingas são sorteados na 

assembleia geral do final de julho, 30 dias depois da 

Festa. A coroa fica na sede da irmandade até aos dias 

próximos da primeira Dominga, cujo responsável a vai 

então levantar. A coroa é levada para casa, onde o 

organizador da dominga erige um altar, reza o terço e 

oferece petiscos aos convidados.  

Depois, a coroa vai de casa em casa. Frequentemente, 

o presidente ou um membro da direção encarrega-se 

da transferência da coroa.  

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa 

 

O terço é rezado durante toda a semana antes da Festa, 

há petiscos e as pessoas que se juntam são amigos e 

família. Espera-se que quem faz as domingas tenha 

um papel mais activo na organização da Festa, 
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coadjuvando a direção.  

 

Acompanhamento musical das 

festas 

 

Atuam, durante a Festa, a Banda Filarmónica de 

Victoria, o Grupo Folclórico da Madeira e Joe Inácio, 

que dá um concerto.  

Simultaneamente, realizam-se o leilão e o bazar (nos 

dois casos com ofertas). 

 

Cortejos do dia da festa 

 

A procissão tem uma duração de 30 minutos: sai do 

salão e dá uma pequena volta nas imediações. 

Incluem-se no cortejo as bandeiras nacionais de 

Portugal e do Canadá e também a bandeira regional 

dos Açores, e os estandartes de alguns dos grupos 

convidados, seguindo-se o estandarte da irmandade, 

logo à frente das rainhas. Na procissão, desfila 

também a queen do ano anterior, para passar o 

testemunho à atual rainha. Carne, pão e vinho 

desfilam pela mão de alguns membros da irmandade.  

O padre integra-se também no cortejo.  

Não é habitual haver participação de políticos locais, 

mas, em 2011 o Cônsul foi convidado. Houve 

participação de outras irmandades: Amigos do Pico e 

a irmandade da Igreja. Outros convidados incluíram o 

Grupo Folclórico de Vila Verde e os Knights of 

Columbus (uma organização católica criada para 

ajudar famílias migrantes em necessidade). A 

Filarmónica de Victoria também segue no cortejo. 

Celebra-se uma missa de coroação, no basement do 

salão. Segue-se uma procissão nas imediações. 

Servem-se as sopas e depois atuam várias bandas. 

 

Distribuição aberta de Sopas do 

Espírito Santo 

 

As sopas são distribuídas a todas as pessoas que 

apareçam e não apenas aos convidados.  

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

Entre 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 entrevista com o Presidente da Irmandade. Edição final do texto: 

Dulcinea Gil. 


