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IRMANDADE

Tipo de irmandade Ambas as irmandades funcionam em
conjunto, mas são autónomas, tendo
diferentes direções.

Ano de fundação De acordo com o senhor José Viveiros, co-
fundador de ambas as irmandades, “o
Divino Espírito Santo foi fundado em 1974,
antes da Santíssima Trindade. Eu também
fui o primeiro mordomo da Irmandade do
Divino Espírito Santo. O Divino Espírito
Santo tinha 23 fundadores.”
O presidente da Irmandade do Divino
Espírito Santo era, em 2012 o senhor João
Raposo e o presidente da Irmandade da
Santíssima Trindade era o senhor José
Vieira.
A fundação da Irmandade da Santíssima
Trindade, segundo o senhor José Viveiros,
ocorreu em1979: “tínhamos umas 50-60
famílias portuguesas. Eu era o mais novo
das pessoas todas e perguntei porque não
fazem as Festas do Espírito Santo e da
Santíssima Trindade? As pessoas vieram ter
comigo, você é o mais novo e é quem nos
pode orientar, veio há poucos anos de São
Miguel, tem mais experiência nisso.
Juntámo-nos meia dúzia de homens e fomos
falar com o senhor Padre. Ele disse okay,
vou mandar uma carta para o senhor Bispo.
E assim foi, os nossos estatutos são mesmo
oficiais, e eu disse logo a eles: eu quero
fazer uma coisa que fique na memória e
100% legal. A Santíssima Trindade tinha
seis [fundadores], já faleceram dois. Nos
nossos estatutos está mencionado que no
caso que os pais morram, os filhos têm a
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opção de ser os fundadores, se querem.
Fizemos os estatutos pela religião católica.”

Número atual de
membros

A Irmandade do Divino Espírito Santo tem
240 irmãos e a da Santíssima Trindade tem
360.
De acordo com o senhor Viveiros, “a razão
de serem menos irmãos no Divino Espírito
Santo do que na Santíssima Trindade já era
comum nos Açores, a gente corre mais para
o império da Santíssima Trindade. Mas 80%
dos irmãos e dos voluntários nas Festas
grandes são os mesmos, menos a direção e
o pessoal das coroas.
Afirmou também o senhor Viveiros: “as
Festas têm crescido sempre. O meu gosto
todo [emociona-se] era a gente juntar e
com Toronto fazermos uma Festa grande,
ou nos arredores de Toronto, juntarmos
uma dúzia de irmandades, ou mais.
Fazíamos como fazem em Nova Inglaterra,
em Fall River, ainda há dois anos estive lá,
e como agora fazem em Ponta Delgada, em
São Miguel, já estive numa. Tenho esta
vontade de a gente se juntar. Talvez em
Toronto seja muito difícil, mas aqui temos
um terreno tão grande, temos um campo de
bola. Podemos fazer tendas aí fora, nem
que fosse meia dúzia de irmandades. Ainda
não comecei a contactar ninguém mas é o
que me está no pensamento. Mas para isso
tenho que ter mais ajudas. Brampton,
Mississauga, Oakville, Bradford, e Toronto.”

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

De acordo com o senhor José Viveiros,
“temos gente de todas as ilhas e do
Continente, já está tudo mixed-up, Açores,
Madeira. Um terço são terceirenses.”

Atividades durante o
ano

Na irmandade do Divino Espírito Santo,
segundo o seu presidente, João Raposo,
“fazemos um baile e as Festas do Espírito
Santo. O senhor Viveiros [da Santíssima
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Trindade] ajuda. Fazemos reunião para
combinar as datas.”
O presidente da Santíssima Trindade,
senhor José Vieira, também referiu as
atividades organizadas pela irmandade:
“também temos jantar, um por ano, sempre
em outubro-novembro, ou fevereiro, para
apresentação de contas aos membros. Na
festa de outubro também ganhamos algum
para as Festas [do Espírito Santo], que dão
uma despesa muito grande.”

Instalações Ao longo dos anos, a irmandade foi
mudando de instalações. Segundo o senhor
José Viveiros, “a gente fez uma Festa em
minha casa e eu por acaso já tinha uma
casa jeitosa com terreno, podíamos juntar o
povo lá que não era tanto como agora.
Juntavam-se 100-150 pessoas e já se fez
uma Festa muito grande, em 1979.
Depois começámos a fazer as Festas na
Bradford Arena. Fui falar à Town de
Bradford e logo me disseram, quando vocês
quiserem fazem as Festas na Arena, sem
problema. Durante 25 anos fizemos lá as
Festas. [Atualmente], fazemos as Festas no
clube, mas não somos do clube. Os
portugueses começaram a dar [dinheiro]
para fazermos o salão e depois começámos
a fazer as Festas [no salão]. Foi feito e
acabado como está, em 1982-3. E é nosso,
não dos bancos. Estamos a pensar em fazer
um salão novo e deitar este abaixo. A
comunidade está a fazer tudo por tudo, já
temos o desenho.”

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1979

Data preferencial da
festa

As festas realizam-se no Domingo do Espírito
Santo e no Domingo da Trindade.
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Modelo preferencial
para a organização da
festa

O modelo preferencial para a organização
das festas é o São Miguel com sopas à moda
da Terceira.

Organização da festa Na festa do Divino Espírito Santo, segundo o
senhor João Raposo, “temos presidente, VP,
tesoureira e 4 ou 5 casais que ajudem
sempre quando fazemos bailes. Voluntários
umas 30-40 pessoas com a direção. Mudam
alguns todos os anos.
Na festa da Santíssima Trindade, segundo o
senhor José Vieira, “ao todo somos 12
pessoas na direção. Tem presidente, VP,
tesoureiro, que sou eu, temos vogais, temos
uma direção completa. Fui presidente por
muito ano, mas gosto de passar a pessoas
mais novas.
Em ambas as festas, colaboram também na
organização os respectivos mordomos, que
podem assumir o cargo por promessa.

Número de ajudantes Segundo o senhor João Raposo, “são sempre
as mesmas pessoas na cozinha que ajudam
o Divino Espírito Santo e a Santíssima
Trindade. São uns 30 sem contar com a
direção e as pessoas que fazem o trabalho
das coroas. Estas Festas lindas dão muito
trabalho, é preciso muita paciência e tem
que haver muito controlo do pessoal para
chegar ao fim da Festa, porque há muito
pessoal. Temos raparigas que trabalham
aqui todos os anos desde novitas”.

Número de coroas 5 (cinco) na irmandade da Trindade, 5
(cinco) na irmandade do Divino Espírito
Santo

Origem das coroas As primeiras foram oferecidas por pessoas
que tinham promessa e as restantes foram
compradas na Casa das Prendas e no Liberal
(ourivesarias portuguesas).

Rainhas Segundo o senhor João Raposo, “fizemos
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uma Festa em que tivemos rainhas mas
depois as moças aqui acharam que tinham
muito calor por causa das capas e que a
procissão era um bocado comprida e
deixamos de as ter. Mas penso que este ano,
esta mordoma nova parece que vai ter três
meninas. Ela vai nos fazer uma surprise”.

Coroação Coroam o mordomo e família e pessoas que
contatam o mordomo ou a direção para
poder coroar.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Existem 6 domingas sendo a sétima do
mordomo. As domingas são sorteadas e
podem decorrer também de promessas.
Segundo o senhor João Raposo “as pessoas
fazem reza e breakfast da coroação em sua
casa”. Há coroações nas domingas.

Cerimónias antes do
dia da festa

Segundo o senhor João Raposo, “rezamos o
terço no dia das pensões e, quando acaba,
temos o jantar para as pessoas”.

Pensões Existem pensões em ambas as festas. Cada
pensão pequena custa $65.

Composição das
pensões

Pensões pequenas: 10-12 lbs de carne, uma
garrafa de litro e meio, um pão de massa.
As pensões grandes teêm 20lbs de carne.

Distribuição das
pensões

A distribuição das pensões faz-se tanto
porta-a-porta como em regime de
takeaway.

Sopas do Espírito
Santo

Segundo o senhor José Viveiros, “as sopas
são à moda da Terceira. Estas Festas,
quando começaram, eram todos de S.
Miguel, mas como estavam aqui mais
terceirenses, começámos a fazer à maneira
deles mas também à de S. Miguel. No início
eram só umas 3-4 famílias de Terceira e
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umas 15 de S. Miguel. Mas fomos sempre
muito amigos, eles disseram à gente como
faziam as sopas.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 800 a 900 pessoas em cada festa.

Outras distribuições
de alimentos

Há distribuição de 200 pães de leite, à
entrada do salão, antes das sopas, e
também é distribuída massa sovada, no
salão.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 800 a 900 em cada festa.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2012, através
de observação da Festa da Irmandade da Santíssima Trindade e de
entrevistas com José Viveiros, co-fundador das duas irmandades e
atual tesoureiro da Irmandade da Santíssima Trindade, e com o senhor
João Raposo, presidente da Irmandade do Centro Cultural Português de
Bradford – Irmandade do Divino Espírito Santo e Irmandade da
Santíssima Trindade, Bradford, Ontário


