
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Clube Asas do Atlântico – Toronto, Ontário 

 

CLUBE 

 

Tipo de irmandade A festa é organizada por um Clube - Clube Asas do 
Atlântico - e consiste, unicamente, num jantar. 

Ano de fundação O clube foi fundado em 1973. 

Número atual de membros 80 casais. 

Origem dominante dos 
membros por relação aos 
Açores 

A maioria dos sócios do clube é oriunda das Ilhas do 
Pico e do Faial. 

Atividades durante o ano Incluem jantar do dia da Mãe, duas matanças de 
porco, em Novembro e Março, festa da Passagem de 
Ano e Jantar de aniversário do Clube.  

Instalações O Clube não tem sede. Segundo a Presidenta do Clube 
em 2008, “o clube nunca teve sede. Estiveram juntos 
com o Amor da Pátria, mas uns puxavam para uma 
banda, outros para outra, e foi assim que nasceu o 
Asas.” A direção aluga instalações para as festas que 
organiza, incluindo o Jantar-Festa do Divino Espírito 
Santo. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1973. 

Data preferencial da festa Data variável; em 2008 foi em Abril. 

Modelo preferencial para a 
organização da festa 

Alguns aspectos da Festa estão organizados por 
referência à Ilha do Pico. 

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

Número de ajudantes Cerca de 10. 

 

 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Distribuição de sopas do 
Espírito Santo 

As sopas do Jantar-Festa são confecionadas à moda da 
Ilha do Pico, isto é, carne cozida servida com sopas de 
pão. Há também carne assada e arroz doce. 

Número de pessoas que 
acorre às sopas 

Em 2008, eram esperadas cerca de 160 pessoas. 
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