
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Fe s ta do Espírito Santo da Igre ja de São Mateus ,
Toronto, Ontário

IRMANDADE

Tipo de irmandade Ligada à igreja.

Ano de fundação O Senhor José Cunha, que faz parte da
Comissão das Festas de Nossa Senhora da
Luz, foi um dos três fundadores da
irmandade do Espírito Santo da Igreja de
São Mateus, em 1991, juntamente com o
Senhor José Cabral e o Mestre António
Tabico. O senhor Cunha esteve na
irmandade 5-6 anos. José de Sousa (e
Deolinda), que foi presidente 2 a 3 anos
mais tarde, desistiu da irmandade em 2003,
mas voltou a revitalizá-la em 2008. Disse
ele: “era uma vergonha, uma paróquia com
tantos portugueses não ter uma irmandade
do Espírito Santo”. Entre 2003 e 2008,
embora tenham continuado as coroações,
deixou de existir irmandade.

Número atual de
membros

Em 2008, havia 310 irmãos.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

A maioria dos irmãos é de origem
micaelense.

Atividades durante o
ano

As festas de angariação de fundos para a
Festa do Espírito Santo, em 2008, teriam
lugar a partir de novembro: S. Martinho,
Valentine’s Day, e o Dia da Mãe, em maio.
Estas festas, por vezes, variam segundo o
mordomo. A antiga irmandade fazia
matança do porco, mas como a comissão
de Nossa Senhora da Luz já a faz, deixou de
se realizar.

Instalações As instalações são da Igreja. Os
portugueses frequentam a igreja desde
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1988.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1990, ano em que se trabalhou para
angariar fundos para a irmandade, comprar
coroas e bandeiras.

Data preferencial da
festa

Desde 2008 realiza-se no domingo de
Pentecostes.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

A Festa está organizada por referência a
São Miguel, exceto as sopas que são à
moda da Terceira, com carne cozida e
alcatra.

Organização da Festa A direção e o mordomo trabalham em
conjunto para a organização das Festas. A
direção tem 12 elementos, escolhidos pelo
mordomo: a Senhora Teles é a vice-
presidente, a secretária é Suzana, a ex-
mordoma, a tesoureira e Ana Maria, que
são vogais e há uma pessoa encarregada
de entregar as coroas. A tesoureira e a
secretária integravam a direção anterior,
ocupando os mesmos cargos.

Mordomo O padre é o presidente da direção e é ele
que escolhe o mordomo. Segundo o pároco
(padre Andre Grecki, de origem polaca), “na
diretoria [direção], se não for paroquiano
não pode; na verdade, eu não entendo toda
essa estrutura; grupo, não consegui eleger,
eu é que aponto o mordomo e, se ele não
for paroquiano praticante não vai entrar na
direção da irmandade em São Mateus, mas
não é uma irmandade como as dos clubes,
se reúnem em qualquer lugar e fazem o
que querem; usam a igreja, mas não fazem
parte dela (…) Tem direção de irmandade,
secretário e tesoureira, e oficialmente sou o
presidente.” O mordomo desempenha o
cargo durante dois anos.
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O mordomo em 2008 era um “continental”,
o Senhor António Cunha.

Número de ajudantes Na Festa grande, há cerca de 25 ajudantes.

Número de coroas 7 (sete) coroas e bandeiras em 2008.

Origem das coroas As coroas foram compradas ao longo dos
anos, à medida que se ia juntando dinheiro.
A compra terá sido efetuada na Ourivesaria
Aguiar. No início da Festa havia 3 coroas, 2
compradas e 1 oferecida.

Coroação Coroa quem quiser ser coroado, desde que
combine com a comissão e com o mordomo
e o padre coloca os nomes no boletim da
igreja.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Inicialmente, sorteavam-se as domingas
quando se fazia a Festa, mas agora já não.
De acordo com o mordomo, “pergunta-se
quem quer ter uma dominga e qual, tudo
promessas. Agente é que escolhe e liga às
pessoas. Como são 7 coroas e muita gente
quer escolher a dominga, ficava confuso se
houvesse sorteio.” Os responsáveis das
domingas coroam mas não organizam
jantares, nem fazem cortejo.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Organiza-se o terço, na semana antes do
Domingo do Espírito Santo, na capela, na
cave da igreja.

Pensões 350 pensões em 2008.

Valor das pensões $65 cada pensão, à exceção da nova
categoria – sponsors – a quem as pensões
são oferecidas.

Composição das
pensões

10 lbs de carne, 1 garrafa de vinho, 1 pão, 1
bolo de massa. Para os sponsors, a pensão
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inclui mais vinho e uma argola, em vez de
bolo de massa.

Distribuição das
pensões

Amaioria das pensões (80%) é distribuída
porta-a-porta. Entrega-se uma ou outra
pensão em Oshawa, Hamilton, Woodbridge
e Vaughn, nos subúrbios. Na sexta-feira,
algumas pessoas vão levantar as suas
pensões ao salão.

Acompanhamento
musical das festas

Costumava haver banda filarmónica, mas
há já uns anos que o cortejo se faz sem
banda, porque no domingo de Pentecostes
não as há disponíveis.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

Há distribuição de sopas, depois das
coroações, no domingo. As sopas são
confecionadas à moda da Terceira, porque
na Igreja de São Mateus quem fazia as
sopas era uma senhora dessa ilha.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Serviram-se 500 sopas em 2008. Segundo o
mordomo, “não foram muitas por causa de
ser dia da Mãe e de a irmandade estar a
recomeçar a funcionar.” Antigamente, fazia-
se arraial no parque de uma escola, agora
não se faz mais nada depois das sopas.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Como não se realiza arraial, o número das
pessoas é idêntico ao número de sopas
servidas – cerca de 500.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2009, através
de observação e de entrevistas com José de Sousa e José Cunha,
mordomos em anos diferentes. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


