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Clube Amor da Pátria Community Centre – Toronto, Ontário 

 

CLUBE 

 

Tipo de irmandade A festa é organizada pelo Clube Amor da Pátria. 

Ano de fundação O clube foi fundado em 1976. Segundo a Senhora Rosa 

Machado (Presidenta do Clube em 2008), nasceu de 

uma comissão de festas “que tinha por fim representar 

o distrito da Horta no 10 de Junho (dia de Portugal), 

com carros alegóricos, em coordenação com a igreja de 

Santa Maria, chefiada na altura pelo senhor Padre 

Cunha”. 

Número atual de membros O clube tinha em 2008 mais de 100 sócios. Mas, em 

1976/1977, no período áureo do Clube, eram mais de 

300. Confrontada com os baixos números de adesão, a 

Senhora Rosa Machado salientou o carácter familiar do 

clube: “é como um convívio familiar”. Daí que uma a 

duas vezes por tenha lugar um jantar mais informal, 

não pago. “Os sócios pagam $5 de quota mensal e as 

instalações são alugadas, a $750 por mês.” 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

Os membros do clube são, maioritariamente, 

provenientes da Ilha do Pico: “Na origem do Clube 

estiveram pessoas do Pico e do Faial. Atualmente, a 

maioria dos sócios são do Pico. E embora a força seja 

do Pico e do Faial, também há de São Miguel e do 

continente.” 

Atividades durante o ano Segundo a Senhora Rosa Machado, “no dia 3 de Maio 

– dia da Mãe – o Clube promove um jantar; no final de 

Setembro, princípio de Outubro, organiza um jantar das 

vindimas, que é também matança de porco; no Natal, 

realiza-se o ‘Natal das crianças’; a 1 de Fevereiro 

comemora-se o aniversário do clube”. Quase todos os 

anos, o Clube apresenta um carro alegórico para a 

parada do Dia de Portugal. 

Quanto à matança do porco: “dantes o porco era 

pendurado e partido no Clube. Agora já vem partido 

aos bocados. Não se fazem chouriços, mas o resto sim: 

torresmos de carne e de toucinho, molha, morcela, 

fígado, tudo acompanhado com batata-doce cozida, 
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inhame, broa de milho” 

O clube realizava outras atividades, relacionadas 

nomeadamente, com um grupo de cantares e danças 

dos Açores e do resto do país, composto basicamente 

por continentais, mas que em 2008 estava 

momentaneamente desativado ou em reorganização, 

por causa da reforma do antigo maestro. “A dança já 

não funciona mas a ideia é reativar o grupo coral, com 

um novo maestro”. 

Instalações As instalações do clube são alugadas 

Informação adicional 

pertinente sobre o Clube 

De acordo com um documento facultado por um 

membro fundador, o Senhor Silveira, relativo à 

fundação do clube – com estatutos e narrativa de 

origem (título: Amor da Pátria Community Cente. 

Estatutos) – salientam-se os seguintes aspectos. Logo 

no início do documento, é feita  referência ao Pico, 

Faial e Flores (Distrito da Horta) como estando na 

origem do clube, fundado “num espírito de saudade, de 

amor à Pátria, Portugal e muito em especial àquelas 

terras açorianas”. Sentiu-se que os “imigrantes do 

Distrito da Horta, aqui radicados, necessitavam de uma 

forma de entretenimento. Este vácuo deveria ser 

preenchido por uma associação que promovesse cultura 

e recreio.”  

O nome dado ao clube – nome já dado a um clube da 

Horta – foi escolhido como forma de “fortificar os 

laços que por amor nos ligavam à Mãe Pátria.” “Assim 

[o nome] foi aceite para perpetuar enquanto os filhos, 

netos, bisnetos e descendentes de todos quantos se 

venham a associar a esta organização, que hoje acaba 

de nascer a mantenham de pé”.  

O 1º baile realizou-se em Fevereiro de 1971, no salão 

da igreja de Santa Helena.  

A bandeira “representa um sentido duplo de amor a 

duas pátrias”, depois explicado: “o verde, o branco e o 

vermelho, cores da bandeira Portuguesa e Canadiana. O 

azul é a cor do pendão do Distrito da Horta e, bem 

assim, a cor da primeira bandeira que nos deu o nome 

de Portugueses. Ao centro, a cruz de Gama levada às 

cinco partidas do Mundo pelos descobridores e 

colonizadores de então. A folha da Acerácea (Maple) 
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representa para os Canadianos o que o escudo nacional 

representa para os Portugueses. As aceráceas (maples) 

proporcionaram para os primeiros colonizadores 

chegados a estas terras do Canadá, o mel que utilizaram 

na confeção dos seus alimentos, madeira para edificar 

suas habitações e combustível para aquecimento e por 

último para as tábuas do seu caixão. Numa palavra, as 

cores e os símbolos que imperam na confeção da nossa 

Bandeira são a personificação do Amor da Pátria, a 

estes dois países que muito amamos: Portugal e 

Canadá” (Estatutos, p. 7). Em 1974 o clube foi 

incorporado.  

“Divulgando a nossa cultura em ‘Terras Canadianas” 

Entre os objetivos estatutários contam-se: “Capítulo III. 

Objectivos. 1. Estimular e preservar, por todos os 

meios a língua, o folclore, a cultura e tudo o que há de 

válido nas tradições Portuguesas 2. Promover o 

desenvolvimento cultural e social da comunidade 

Portuguesa e a sua integração na sociedade 

Canadiana”. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1976. 

Organização da festa A Festa é organizada pela direção do Clube. 

Número de coroas  Não há coroas; a Festa é constituída só por um jantar: 

“Houve um ano em que montaram um altar com coroa, 

estandarte, mas foi só nesse ano”. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Distribuição de Sopas do 

Espírito Santo 

O jantar conta de sopas: “As sopas são servidas à moda 

do Pico, uma vez que a maioria dos sócios é também 

do Pico”. 

Número de pessoas que 

acorre às sopas 

60 a 70 pessoas. 

Outras distribuições de Há distribuição de massa sovada e de arroz doce. 
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alimentos 

Estimativa do número total 

de pessoas que acorre à 

festa 

60 a 70 pessoas. 

Informação adicional 

pertinente sobre a Festa 

“Não é propriamente uma Festa do Espírito Santo, pois 

trata-se apenas de um jantar, de tipo familiar”. 

Relativamente à faixa etária, foi feita referência à 

ausência de jovens: “gente nova é que é pouca”. 

Quanto a relações transnacionais. “A Dra. Alzira Silva 

esteve uma vez para vir aqui”. Sobre outras autoridades 

açorianas, a resposta da Senhora Rosa Machado foi um 

bocado evasiva: “se estão cá aparecem”. A Direção 

Regional das Comunidades ofereceu livros, mas a 

biblioteca – numa salinha pequena onde está o arquivo 

e instrumentos musicais – não parece ser muito 

utilizada. Os trajes do grupo folclórico eram 

confecionados por uma senhora dos Açores, mas não 

eram especificamente de nenhuma região; a Direção 

Regional das Comunidades ofereceu também um traje 

do Pico. De resto, o folclore tem sido ultimamente 

alimentado por algumas deslocações transnacionais aos 

Açores de um diretor que traz destas ilhas cassetes com 

música: “vão buscar músicas lá”. Trata-se do senhor 

João Vieira, que não ia aos Açores há mais de 20 anos. 

Quanto ao senhor Silveira, membro fundador do Clube, 

emigrou para o Canadá em 1968 e tem os filhos 

casados com canadiano(a)s. Vai de 3 em 3 anos aos 

Açores, onde tem um cunhado e as irmãs. “Mas os 

irmãos estão todos em Toronto”. 

 

Autoria do texto: João Leal (CRIA – UNL - Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia, UNL – Universidade Nova de Lisboa). Dados Recolhidos em 2008 por 

João Leal através de observação, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas com 

membros da direcção do Clube (presidenta, senhora Rosa Machado e senhor Manuel 

Silveira, do núcleo fundador). Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 


