
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade Picoense do Divino Espírito Santo do
Ontário, Cambridge, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Autónoma, incorporada. Trata-se da única
irmandade picoense independente, no
Canadá.

Ano de fundação 1988.

Número atual de
membros

270 irmãos. Airmandade não tem
criadores, apenas um farmeiro - onde se faz
a compra e a apresentação do gado - que,
por vezes, oferece uma rês para ser
arrematada.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Picoenses, provenientes de várias
freguesias, até à terceira geração. As
pessoas originárias de outras ilhas ou do
continente só podem ser membros através
de casamento com picoenses.

Atividades durante o
ano

Só se realizam atividades para angariação
de financiamento para a Festa do Espírito
Santo: Matança do Porco, Carnaval e
Aniversário da Irmandade (março).

Instalações As instalações são alugadas ao Clube
Português de Cambridge, tanto o escritório,
na cave, como o salão, para as festas.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1989.

Data preferencial da
festa

Perto do dia do Pai, entre 15 e 20 de junho.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada por referência à
Ilha do Pico, sobretudo à freguesia da
Prainha.



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Organização da festa AFesta é organizada pela direção da
irmandade com o mordomo. Adireção é
composta por um Presidente, 2 Vice-
presidentes, um tesoureiro e um auxiliar. O
Corpo de diretores tem 5 a 11-12 casais e o
conselho fiscal 2 a 3.

Mordomo O candidato a mordomo apresenta-se à
direção e, após aprovação, é visitado pelo
presidente e pelo vice-presidente para as
Relações Públicas; mas a Festa pode
realizar-se mesmo sem mordomo, caso em
que este é substituído por um dos diretores.

Número de ajudantes Cerca de 150 voluntários, no dia da Festa.

Número de coroas 3 (três) coroas. Aprimeira das coroas foi
comprada de início, pelos fundadores, na
sequência de um peditório em London; as
outras duas foram adquiridas pela direção.

Circulação das coroas Uma das coroas fica em casa do presidente
ou do mordomo, durante todo o ano. As
outras duas circulam, todo o ano, numa
base semanal ou mensal. Um dos membros
da direção ocupa-se das coroas, fazendo-as
circular entre os irmãos que as solicitem.

Rainhas Há 1 (uma) rainha e duas damas,
desde1989. Arainha é escolhida pelo
mordomo. As rainhas podem coroar,
dependendo do mordomo. As capas - 3
capas grandes - pertencem à irmandade.

Coroação Coroa quem o mordomo escolher.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Aescolha do gado num farme realiza-se em
março ou abril. Aapresentação do gado
num farme tem lugar uma semana antes da
Festa. Realiza-se também a reza do terço
em casa do mordomo, só por um dia. No
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sábado à noite serve-se a carne assada.

Acompanhamento
musical das festas

Atua o grupo de foliões da Ribeirinha do
Pico. ABanda Filarmónica de Brampton
acompanha o cortejo e toca à entrada da
igreja e do império do Espírito Santo,
atuando também no coreto do recinto do
Clube.

Cortejos do dia da
festa

Integram o cortejo as bandeiras do Canadá,
de Portugal e dos Açores. Em 2008
participaram políticos locais como o
deputado federal e deputado provincial da
área. Também participam outras
irmandades: todas as de Cambridge e
também de Strathroy, Guelph, Kitchener,
Listowell, Brantford. Vêm de fora mais de
200 participantes. Desfilam ainda ranchos
folclóricos, senhoras com açafates de
rosquilhas à cabeça, acompanhadas de
homens com bordão, os briadores. São
usadas varas vermelhas e brancas para
fazer “quadros” para o mordomo e para
quem vai coroar. As
rosquilhas são benzidas em frente do
império, no recinto do Clube, antes da
recolha das coroas.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

As sopas são confecionadas à moda do
Pico, ao estilo da Prainha: não têm repolho
e a carne que acompanha é só vaca, cozida
e assada. Esta última circula como se fosse
alcatra. Faz-se também distribuição de
sopas a irmãos quer da terceira idade quer
doentes ou enlutados.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 3.000 pessoas. Em 2008, tinham
sido 2.700 e em 2007, 5.000.

Outras distribuições
de alimentos

São distribuídas rosquilhas, que os irmãos
encomendam na padaria e oferecem à
irmandade, para serem oferecidas a todos
os participantes na Festa. Também se
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fazem, distribuem e arrematam, bolos de
véspera.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 3.000 pessoas, dependendo do
número de Festas na mesma data, e do
tempo (já chegaram a estar presentes
7.000 pessoas, no primeiro ano da Festa).

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2008 através
de observação e de entrevista com Fátima Serpa, e em 2012 através
de entrevista com membros da direção - José Rodrigues, presidente,
Manuel Lemos, tesoureiro, e José Matos, auxiliar de tesoureiro. Edição
final do texto: Dulcinea Gil.


