
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade do Divino Espírito Santo da Igre ja do
Santíss imo Salvador do Mundo e de Cris to Re i,
Mississauga, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Ligada à igreja. Aparóquia é dirigida por
um padre vietnamita e por um padre
filipino. Existe um grande
descontentamento com ele. Segundo um
membro da irmandade, “está a diminuir, a
irmandade, já faz diferença, as festas
também têm estado a sofrer nos últimos
dois anos, desde que o padre novo entrou
para aqui (…). Os portugueses, como
pagaram duas igrejas, não ficaram
contentes de não ter um padre português.
Há um padre que é polaco em Brampton e
outro noutro lugar que fazem as tradições
todas portuguesas e este aqui não quer
fazer. Quer fazer tudo à sua maneira e ele é
que manda, e ele diz mesmo! Agente agora
devia dizer assim: os nossos envelopes de
dinheiro dos domingos (da coleta), dos
portugueses, acabou. (…) Os portugueses
são muito bons é para trabalhar, não dizem
nada. Havera de se juntar aqui era um
grupo de nossos, que falem bem inglês e
dizerem [que] a gente quer um padre aqui
de origem portuguesa.”

Ano de fundação 1976. Segundo um elemento da irmandade,
“o Espírito Santo começou antes de ser
feita a igreja Salvador do Mundo, em 1977,
numa arena, era uma fábrica. Faziam-se as
sopas nas garagens das casas ali ao pé do
São Salvador do Mundo, na Melting Drive,
não havia esta igreja. As pessoas deixavam
a gente fazer e [as sopas] eram servidas na
escola que fica ao lado da igreja [no gym].
Fazíamos as sopas no corredor da escola.
Havia um senhor Manuel Melo e a sua
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esposa, que trabalharam muito para aqui.
Fizeram muitos almoços para as pessoas
que estiveram aqui a trabalhar. [Mas] agora
a gente entrega tudo [lucros] ao padre.”

Número atual de
membros

Os irmãos são mais de 700 e existem 30
criadores

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Amaioria dos membros são originários de
São Miguel e da Terceira.

Atividades durante o
ano

Incluem três festas: a festa de São Martinho
em Novembro; a matança em fim de Janeiro
ou princípio de Fevereiro; a festa/jantar dos
irmãos em Março.
Afesta dos criadores era um BBQ duas
semanas antes da Festa Grande que foi
descontinuada em 2010.

Instalações Da igreja.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1976.

Data preferencial da
festa

Domingo da Trindade.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

Afesta está organizada por referência às
ilhas Terceira e São Miguel.

Organização da Festa Em 2012, pela primeira vez, vai ser a
comissão com 7-8 casais que vai fazer a
Festa, com o mordomo. Apresidente é
também a mordoma, em conjunto com o
marido.

Mordomo Se alguém está interessado em
desempenhar o cargo de mordomo, dá o
seu nome. Se não se apresentar nenhum
candidato, a comissão nomeia alguém na
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Festa grande. O cargo tem a duração de
dois anos.

Número de ajudantes 30 a 40 pessoas. Aajudante mais antiga é a
Rosarinha: “há 27 anos, que estou a ajudar
no Espírito Santo. AJoselina Neves está há
22 anos. Eu todos os anos digo que vou
parar e todos os anos aqui estou batida.” A
especialidade dela é malassadas.

Coroas Há 11 (onze) coroas. No princípio, eram só
2 ou 3 coroas, mas depois Mississauga
cresceu muito. Airmandade foi crescendo,
foram-se comprando mais coroas. Também
algumas pessoas que tinham promessas
ofereceram coroas e bandeiras.

Coroação Todos aqueles que têm promessas podem
coroar (os próprios ou crianças).

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Segundo um dos responsáveis da Festa,
“cada qual faz um jantar com a sua família,
compra massa, no dia das domingas, dá
esmolas a crianças e coisas assim. Na
nossa Terceira, se tinha uma dominga,
convidava as pessoas para a nossa casa, ia
a filarmónica atrás a tocar. E depois vinham
para casa para comer sopa e alcatra.”
Realizam-se coroações nas domingas.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Organiza-se a reza do terço, todos os dias,
desde o começo das domingas.

Pensões Há cerca de 580 pensões: cerca de 500
pequenas e 80 grandes (pensão de criador).

Valor das pensões Cada pensão pequena custa $65 e a pensão
grande $150.

Distribuição das
pensões

Em regime de takeaway.
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Acompanhamento
musical das festas

ABanda Filarmónica de Brampton
acompanha a Festa.

Arraial No sábado de Festa atuou [em 2012] o
“Grupo da Amizade” e também há D.J.

Cortejos do dia da
festa

No cortejo incluem-se as bandeiras
portuguesa e canadiana. Não há
participação de autoridades e políticos
locais. Os criadores vêm a seguir na
procissão e em 2012 desfilou também uma
criança representando a rainha Santa
Isabel.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

As sopas são confecionadas à moda das
ilhas Terceira e São Miguel.

Número de pessoas
que acorre às sopas

1.500 a 1.800 pessoas.

Outras distribuições
de alimentos

Há distribuição de massa sovada dentro do
salão.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

1.500 a 1.800 pessoas.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2012, através
de entrevista de grupo com a direção: Rosária Barros, Jocelina Neves,
José Teixeira, Suzana Linhares (mordoma), João Neves e Maria José
Neves. final do texto: Dulcinea Gil.


