
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade do Divino Espírito Santo da Igre ja do
Centro Cultural Portuguê s de Miss issauga, Mississauga,
Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade O Centro não tem irmandade do Espírito
Santo. Trata-se de um “convívio anual do
Espírito Santo”.

Ano de fundação 2003. Aideia foi do presidente e mordomo
que era mais dedicado à igreja, o Senhor
José Câmara.

Número atual de
membros

O Centro tem cerca de 1.000 sócios, de
origem açoriana na sua grande maioria.
Contudo, apenas cerca de 700 são
membros ativos. Entre estes, há 40 a 50
sócios-criadores, também designados de
“mordomos”, que oferecem donativos para
a Festa, num montante geralmente superior
a $100. Há um grupo de cerca de 60-70
jovens ativos. Organizam os seus próprios
eventos. Ajudam a servir nas festas dos
adultos.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Os sócios do Centro são, maioritariamente,
de origem micaelense, terceirense e
picoense.

Atividades durante o
ano

No âmbito das Festas do Espírito Santo,
organiza-se um almoço de agradecimento
aos mordomos/criadores, no dia a seguir à
Festa.
Em maio, realiza-se a Carassauga, o festival
multiétnico de Mississauga sendo que o
Pavilhão de Portugal se localiza no Centro, o
que constitui motivo de orgulho para a
direção. Em outubro tem lugar a festa do
“Dia dos Açores”, e em março, o evento do
“Dia do Pico”, com chamarrita e caldo de
peixe. Em novembro comemora-se o
Aniversário do Clube. No domingo anterior
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ao Aniversário, o Centro organiza um
almoço gratuito, destinado aos sócios
O Centro organiza também atividades para
a terceira idade, durante a semana, que
abrangem cerca de 60 idosos Outra
atividade relevante do Centro é a “Escola
de Português”. Antigamente, também havia
“Escola de Inglês”.

Instalações Próprias.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 2003.

Data preferencial da
festa

Ultima semana de abril ou primeira de
maio.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

As caraterísticas da Festa dependem da ilha
de origem do mordomo. Em 2007, foi
organizada à moda terceirense, em 2008, à
moda micaelenses, noutros anos, à moda
picoense.

Organização da Festa AFesta é organizada pelo executivo
(diretores) do Centro em conjunto com os
mordomos. Há entre 30 e 40 pessoas
envolvidas na organização a Festa. O
Centro tem 31 diretores, homens, mas as
esposas devem ser contabilizadas, porque
trabalham tanto ou mais que os homens. Os
mordomos de 2007-2008 foram José
Câmara e a esposa, Angie Câmara, e Carlos
Lopes e a esposa, Mena Lopes.
Os mordomos são, em geral, pessoas da
família mais chegada dos diretores, e
pessoas de posses.
Segundo o presidente, “temos várias
comissões para angariar dinheiro, mas os
maiores, eu é que vou ter com eles [para
oferta de donativos] de $500 para cima.”
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Mordomo Geralmente, os mordomos são convidados
pelo presidente. Como o próprio afirmou,
“vou ver quais as pessoas que têm
melhores posses e convido-os.”
Amordoma de 2008, no final da Festa,
agradeceu nestes termos: “foi uma grande
honra ter o Espírito Santo em casa, me
terem convidado para ser mordoma”. Mas,
por vezes, o mordomo oferece-se para
desempenhar o cargo, por promessa ou por
outras razões.

Número de ajudantes Cerca de 40 pessoas.
Coroas 1 (uma) coroa, em 2008 mas 4 (quatro) em

2013. Aprimeira coroa foi comprada à
irmandade da Igreja de Saint Joseph, de
Streetsville, depois da Festa portuguesa ali
acabar.

Circulação das Coroas Em 2007-2008, a coroa esteve o ano inteiro
em casa dos mordomos (primeiro e
segundos mordomos).
Atualmente as 4 coroas estão em casa dos
mordomos que as fazem circular, ficando
uma semana em casa de cada pessoa e
recolhendo donativos.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Na última semana antes da Festa reza-se o
terço no Clube e na sexta-feira realiza-se o
“terço geral”, após o qual são servidas
iguarias.

Cortejos do dia da
festa

Acoroação realiza-se no domingo, na igreja
do Cristo Rei, depois da missa, que tem
lugar às 12.30h. Dá-se a volta à igreja,
antes e depois da coroação. No cortejo,
incluem-se as bandeiras de Portugal, de
Mississauga, do Espírito Santo, e do Clube.
O Centro convida para a Festa a autoridade
e políticos locais. Como afirmou o
presidente, “convidamo-los sempre por
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carta. O Cônsul manda sempre o chanceler.
Convidamos o Charles Sousa [deputado por
Mississauga atualmente ministro das
finanças do Ontário] e o Peter Fonseca, cuja
mulher é política [Chris Fonseca] e o
George Carlson [vereador] que vem
sempre”. AIrmandade de Mississauga
também é convidada.
[Nota: em 2012 não se fez procissão porque
o pároco só deixou fazer a procissão na
entrada da igreja até ao altar, não
autorizando o cortejo à volta da igreja.]

Número de pessoas
que acorre às sopas

400 a 500 pessoas.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 500 pessoas comparecem na
Festa.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2008, através
de entrevistas com os mordomos José e Angie Câmara e Carlos e Mena
Lopes. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


