
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Casa dos Açores do Ontário (CAO), Toronto, Ontário 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade A festa é organizada pela Casa dos Açores do Ontário. 

Ano de fundação A Casa dos Açores do Ontário foi fundada em 1996. 

Número atual de membros Cerca de 360. 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

Há membros originários de todas as ilhas dos Açores. 

Atividades durante o ano Durante o ano, os mordomos organizam quatro jantares 

para angariação de fundos para a Festa. Um deles, em 

2008, foi um jantar com matança de porco: uma parte 

do porco é comida, outra parte é arrematada. Realiza-se 

também uma arrematação de gado, cujo lucro ajuda a 

pagar as despesas da Festa. São organizados jantares 

dedicados a cada uma das ilhas dos Açores e eventos 

culturais, como lançamento de livros.  

Instalações Próprias. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1996. 

Data preferencial da festa Junho. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

A Festa está organizada ritualmente por referência às 

várias ilhas, mas depende também da ilha de origem do 

mordomo, nomeadamente no que respeita à confecção 

das sopas. 

Organização da festa A Festa é organizada pela direção, sendo o mordomo 

um dos seus membros. 

Mordomo O mordomo é escolhido por sorteio entre os diretores 

da Casa dos Açores.  

Número de coroas  Quatro (4). 

Coroação São coroados os mordomos e família. 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Quanto à missa da coroação: tradicionalmente era feita 

por um padre ortodoxo e tinha lugar na Casa dos 

Açores, uma vez que os padres das Igrejas Portuguesas 

de Toronto foram proibidos pela diocese de Toronto de 

realizarem a missa da coroação em festas não 

organizadas por Irmandades ligadas às paróquias. Em 

2008, no seguimento de tentativas anteriores, o 

presidente da CAO tentou arranjar uma solução 

diferente: foi privilegiada uma estratégia de 

convencimento de padres portugueses. As tentativas 

ocorreram junto do Padre Amadeu, da paróquia de 

Santa Inês, e conduziram a que este aceitasse coroar o 

mordomo na missa do meio-dia de domingo. De 

qualquer forma, foram estabelecidas condições pelo 

Padre Amadeu, nomeadamente, que a coroação tivesse 

lugar na Igreja, e que só houvesse uma coroa. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Cerimónias antes do dia da 

festa  

Na semana antes da Festa, a partir de 15 de Junho, 

reza-se o terço na Casa dos Açores. Num dos dias, 

havia 60 a 70 pessoas, com as mulheres em maioria, 

mas com mais homens do que é usual. As escadas que 

davam acesso ao salão estavam totalmente enfeitadas 

de verdura e o altar encontrava-se montado num canto 

da sala, com quatro coroas e uma estátua de Nossa 

Senhora de Fátima.  

No final do terço, foi servido um buffet (que de resto se 

realizou todos os dias em que foi rezado o terço) com 

favas, feijoada, iscas, camarões fritos, bolos vários para 

além de massa sovada e fruta. 

Pensões A festa tem pensões, incluindo pensões de criador. Em 

2008 foram oferecidos onze vitelos distribuídos por 

cinco “farmers”. As pensões são distribuídas por 360 

irmaõs. 

Valor das pensões $60 cada pensão normal. 

Composição das pensões As pensões são compostas por um pedaço de carne de 

vaca crua, pão, massa, bolo de leite e uma garrafa de 

vinho.  
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Distribuição das pensões  A distribuição de pensões ocorre na 5ª-feira, 6ª feira e 

sábado antes do dia da festa. 

Acompanhamento musical 

das festas  

O acompanhamento musical da festa é assegurado por 

uma folia. Durante as sopas, atuou o grupo do Tony 

Cordeiro, que cantou alguns de um terço ao Espírito 

Santo. 

Distribuição aberta de 

sopas do Espírito Santo 

No domingo têm lugar as sopas, que são para toda a 

gente.  

Quanto à receita das sopas depende da ilha de 

naturalidade do mordomo. No final, tem lugar o sorteio 

para a escolha do mordomo do ano seguinte. 

Número de pessoas que 

acorre às sopas 

Cerca de 400. 
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