
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DA PARÓQUIA DA SANTA 

CRUZ, Toronto, Ontário 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Ligada à Igreja. Está integrada na paróquia portuguesa 

de Santa Cruz. 

Nome da irmandade Irmandade do Divino Espírito Santo de Santa Cruz 

Ano de fundação A paróquia foi fundada em1974. As Festas do Espírito 

Santo existem desde que a paróquia foi criada. 

Número atual de membros 400. 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

A maioria dos paroquianos são açorianos (90%), com 

predominância de micaelenses. 

Atividades durante o ano Incluem jantares para angariação de fundos para a 

Festa do Espírito Santo e festa de Nossa Senhora dos 

Anjos. 

Instalações Da Igreja. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 1974 . 

Data preferencial da festa Domingo mais próximo da data de celebração do São 

João. 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 
A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel.  

Organização da festa A Festa é organizada pela direção com o mordomo. 

Mordomo Os interessados na função de mordomo oferecem-se e 

procede-se a votação.  

Número de coroas  Sete (7). 

Coroação Coroam, maioritariamente, crianças, mas também os 

organizadores das Domingas e, no ano de 2008, coroou 

ainda uma sobrinha do mordomo. 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas As Domingas têm lugar entre a Páscoa e o Pentecostes 

e são atribuídas geralmente por sorteio às pessoas que 

se oferecem para o efeito. Nalguns casos, as pessoas 

oferecem-se porque têm promessas, noutros casos 

porque gostam de ter o Espírito Santo em casa.  

Usualmente, o responsável de cada dominga promove 

um jantar em sua casa. 

Circulação das Coroas Há circulação de coroas durante o ano, mas só a partir 

de Janeiro 

Outras cerimónias antes do 

dia da festa  

Incluem o terço, durante a semana. A bênção das 

pensões realiza-se na na 6ª feira anterior ao dia da 

festa. No sábado, ao fim da tarde, depois do último 

terço, realiza-se um convívio, com massa sovada, 

malassadas e vinho tinto. 

Pensões Há 500 pensões, no valor de $65 cada. Também há 

pensões grandes 

Composição das pensões 3 pounds de carne (do Nosso Talho), 1 litro e meio de 

vinho (De Sousa Winery), 1 bolo de leite, 1 pão 

caseiro, 1 bolo de massa. 

Distribuição das pensões  As pensões são distribuídas quer em regime de porta-a-

porta quer de takeaway. Algumas pensões são levadas 

a casa, pois muitas pessoas pedem para ter o Espírito 

Santo em casa. No sábado, a distribuição de pensões é 

realizada com folia, constituída por foliões que estão 

ligados ao grupo de “Amigos de Rabo de Peixe”. 

Acompanhamento musical 

das festas 

A Banda Filarmónica de Santa Helena acompanha os 

festejos. 

Distribuição aberta de 

Sopas do Espírito Santo 

Há distribuição de sopas, confecionadas à moda de São 

Miguel. 

Número de pessoas que 

acorre às sopas 

Cerca de 400 pessoas. 

Arraial O arraial tem lugar num parque situado perto da Igreja. 

No arraial de 2008 havia vários artistas convidados: 

José Malhoa – vindo directamente de Portugal – 

Starlight, Young Fire e Lucy & Bela.  
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Havia também barbecue, mas pago. 

Estimativa do número total 

de pessoas que acorre à 

festa 

Cerca de 400. 

Informação adicional 

pertinente 

De notar o maior protagonismo ritual das mulheres, 

que, em 2008, tomavam também conta do dinheiro das 

pensões. Uma das senhoras presentes foi apresentada 

como a “bossa”.  
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padre António Pereira, da paróquia de Santa Cruz e com os senhores Luís Silva e Mário 

Almeida membros da comissão que tomou conta da Festa em 2006. Edição final do texto: 
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