
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Império do Divino Espírito Santo de Thunde r Bay,
Thunder Bay, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Ligada à Associação Portuguesa de Thunder
Bay.

Ano de fundação Foi fundada em 1978, por um grupo de 7 a
8 pessoas, fora da Associação. As primeiras
Festas realizaram-se no basement de uma
igreja, por ainda não existir o Hall da
Associação.

Número atual de
membros

Não existem irmãos. O mordomo trabalha
com a direção da Associação, que tem 150
membros, entre os 350 a 400 casais
residentes em Thunder Bay. Segundo
Valdemiro Morgado, vice-presidente da
Associação Portuguesa, “a comunidade
[portuguesa] é pequena.”

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Quase todos os fundadores eram originários
de São Miguel, tal como a maioria dos
membros da Associação, embora haja
também um número significativo de
terceirenses.

Atividades durante o
ano

Para além da Festa do Espírito Santo,
realiza-se apenas a matança do porco, em
fevereiro, bem como a festa de Nossa
Senhora de Fátima, que tem lugar na Igreja.

Instalações Próprias (da Associação).

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1978.

Data preferencial da
festa

Geralmente entre 18 e 20 de junho.
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Modelo preferencial
para a organização da
festa

A Festa está organizada por referência às
ilhas de São Miguel e da Terceira.

Organização da Festa AFesta é organizada pela direção da
Associação Portuguesa e pelo mordomo.

Mordomo O mordomo é escolhido pela direcção da
Associação. Pode ser qualquer um, mas, em
geral, é um dos membros da direção. Por
vezes, é o próprio mordomo que assegurou
a festa quem escolhe o novo mordomo.
Também há casos em que se trata de uma
promessa. O cargo é anual.

Número de ajudantes Cerca de 15-20 pessoas ajudam na Festa.

Coroas 1 (uma) coroa e 1 bandeira. Acoroa foi
comprada em Montreal, na sequência de
um peditório promovido pela Associação.

Coroação Coroa o mordomo e respetiva família, bem
como os organizadores das 6 domingas. A
coroação realiza-se na Igreja de Santo
André, mas como não há padre português,
a Associação manda vir um padre de
Toronto ou Winnipeg, ou “da América”,
“mesmo que seja brasileiro”.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Os organizadores das domingas são
escolhidos por sorteio. Asétima dominga
pertence ao mordomo. As coroações só se
realizam no domingo da Festa.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Organiza-se a reza do terço, na Associação,
uma semana e meia antes da Festa.

Pensões Vendem-se 150 a 200 pensões.
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Distribuição das
pensões

Adistribuição das pensões é
maioritariamente feita em regime porta-a-
porta, porque a maioria das pessoas gosta
da tradição, principalmente os mais velhos.
Entregam mesmo pensões em
Manitouwadge, uma vila situada a quatro
horas de Thunderbay, onde existem muitos
portugueses. Alguns membros, poucos,
levantam as suas pensões na Associação.

Acompanhamento
musical das festas

Segundo o vice-presidente, “estamos
isolados, não temos [música ao vivo],
temos os CDs a tocar atrás da coroação. Em
2013, tivemos a banda de Winnipeg [a
Banda Filarmónica Lira de Fátima] e foi a
primeira vez.”

Cortejos do dia da
festa

Acerca do cortejo da Festa, o vice-
presidente afirmou: “a Associação fica
demasiado longe da igreja, damos um giro
em roda dela, no parque de
estacionamento, durante meia hora, e
regressamos para a igreja.” Sobre a
participação de autoridade e políticos
locais, foi referido que a Associação
costuma endereçar os convites, mas estes
nunca compareceram. Contudo, segundo o
vice-presidente, “há 2 anos (2012) tivemos
o bispo de Thunder Bay para assistir às
Festas.” No cortejo, desfilam dois ranchos
folclóricos pertencentes à Associação – um
de crianças e outro de adultos.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

Há distribuição de sopas, que são
confecionadas à moda de São Miguel e da
Terceira. Segundo o vice-presidente da
Associação, “no domingo, temos duas
qualidades de sopa: sopa do Espírito Santo
e fazemos uma outra. Temos a carne cozida
e assada e alcatra, temos pessoal da
Terceira.”
Ainda de acordo com o vice-presidente,
“depois das sopas, atua o rancho, há a
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arrematação, e, quando acaba a gente
‘alumeia’ o mordomo.”

Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 350 pessoas.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 350 pessoas.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2014, através
de entrevista telefónica com Valdemiro Morgado, vice-presidente da
Associação Portuguesa. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


