
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade da Ig re ja de Santa He lena , Toronto, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Ligada à igreja.

Ano de fundação 1977.

Número atual de
membros

Airmandade chegou a ter 1.300 irmãos. Em
2008, eram 960 membros.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

90% dos irmãos são originários de São
Miguel, havendo alguns de outras ilhas.
Segundo os entrevistados, 80% dos irmãos
têm mais de 50 anos: “isto vai diminuindo”.

Atividades durante o
ano

Durante o ano, a irmandade organiza várias
festas para angariação de fundos para a
Festa: 2 matanças de porco,
respetivamente em outubro e março, com
mais de 200 pessoas cada; festa do Ano
Novo; festa do Chicharro em Outubro; festa
do Bacalhau em fevereiro. Dantes, a
irmandade organizava mais festas – por
exemplo, Valentine´s Day – mas agora já
não. Fez-se um bacalhau para o dia de São
Valentim, chamando-se ao evento festa da
Alegria. Cada mordomo tem as suas ideias.
Arazão para se ter diminuído o número de
festas anuais advém da concorrência dos
jantares dos clubes.

Instalações As instalações pertencem à igreja.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação AFesta começou em 1977, sendo um dos
seus fundadores o senhor Manuel da Costa
que hoje, no seguimento de um conflito
com a Igreja, é da Irmandade do Imigrante
em Louvor do Divino Espírito Santo.
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Data preferencial da
festa

AFesta realiza-se no domingo da Trindade.

Organização da festa AFesta é organizada pelo mordomo com a
direção. Tudo é coordenado pelo que é
auxiliado pela restante direção da
Irmandade, com mandato por 2 anos.
Adireção é composta por 12 casais,
escolhidos pelo mordomo. (Por vezes, a
direção ‘velha’ é convidada pelo ‘novo
mordomo’ a continuar).
Em 2008, a direção era composta por uma
maioria de membros de São Miguel, alguns
dos quais na faixa etária dos 40-50 anos.

Mordomo O mordomo é escolhido através de eleição,
após escolhas preliminares do Padre: os
candidatos ao cargo de mordomo – pessoas
que, de modo geral, estavam já envolvidas
na Festa – dão o nome ao padre; os pré-
selecionados pelo padre vão a votos e o
mais votado é eleito.
Os mordomos, além das Festas do Espírito
Santo também têm de organizar as festas
com procissão do Sagrado Coração de
Jesus, o padroeiro de Santa Helena e a
procissão do Senhor Morto.

Número de ajudantes Cerca de 70 ajudantes, só para a
preparação das sopas.

Número de coroas 15 (quinze) coroas. Inicialmente, havia só 7
(sete) coroas (compradas). Há alguns
irmãos de Mississauga e Brampton, mas a
maioria ainda é de Toronto.
As outras 8 (oito) coroas, entretanto
adquiridas, foram, na sua maioria,
compradas, tendo algumas sido oferecidas.

Coroação Acoroação incide sobre pessoas escolhidas
pelo mordomo: crianças e adolescentes,
membros ligados à comissão, pessoas que
ajudaram, etc.
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COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Os organizadores das domingas são
escolhidos por sorteio, após preenchimento
de um cupão por cada interessado.
Os responsáveis das domingas guardam a
coroa em casa durante uma semana.
Geralmente, montam um altar, que pode
ser mais ou menos elaborado (embora nem
todos o façam), onde é rezado o terço,
todos os dias, e no domingo respetivo vão à
igreja coroar. Na semana em que têm a
coroa, os organizadores das domingas
costumam dar uma pequena festa no
sábado, ou durante a semana, quando é
rezado o terço.
No dia da coroação, realiza-se um cortejo
entre o salão e a igreja.

Circulação das coroas Durante o ano, as coroas “correm as
casas”. Aordem seguida é alfabética e,
geralmente, em cada ano, ficam 150 irmãos
“para trás”.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

O altar do Espírito Santo é montado na
semana antes do Domingo da Trindade no
hall paroquial, onde durante toda a semana,
às 8 p.m., é rezado o terço.

Pensões As pensões, em 2008, foram 960.
Já havia 890 irmãos com marcação de
pensões para 2009.

Valor das pensões Não há um valor estabelecido para as
pensões, depende do que os irmãos querem
dar como oferta.
Há cerca de 20 pensões maiores (cerca de
$100) e as pensões pequenas são à volta
de $60. Há também pensões de esmola,
para pessoas que, não podendo dar
dinheiro, pedem pensões (cerca de 40) ou
para famílias referidas como tendo
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necessidades. Há também irmãos que
compram as pensões para dar a outras
pessoas mais necessitadas.

Composição das
pensões

Cada pensão corresponde a 10 lbs (5
quilos) de carne crua, 1 litro e 1/2 de vinho,
1 pão de trigo e 1 pão de massa sovada.
As chamadas pensões de criador – cerca de
20 – destinadas aos ajudantes que
trabalharam mais ou a doações mais
avultadas, têm o dobro da carne. Estas são
distribuídas com folia.

Distribuição das
pensões

Adistribuição de pensões está
informatizada. Foram membros na casa dos
40-50 anos que introduziram os
computadores e os mapas para as pensões.
Em 2008, faltava introduzir o GPS.
Na sexta-feira e no sábado, antes da Festa
da coroação, são distribuídas as pensões.
75% dos irmãos, cerca de 700, vão levantá-
las ao salão paroquial (takeaway). Na parte
de trás do salão, ao pé do bar, está posta
uma mesa com vinho, massa e
refrigerantes, para estes irmãos.
Mas 25% das pensões - cerca de 260 -
foram entregues porta-a-porta, no sábado,
sobretudo a irmãos muito idosos, ou aos
que não têm transporte ou querem ter o
Espírito Santo em casa. Para esta
distribuição porta-a-porta de pensões são
necessárias entre 50 a 60 membros,
organizados em grupos de dois (de ano
para ano são sempre as mesmas pessoas) e
10 a 15 vans. As pensões foram para
Toronto, Mississauga, North York e
Brampton. Havia cerca de 10 pensões do
criador, a serem entregues com folia, quase
todas em Mississauga e Brampton.

Acompanhamento
musical das festas

Afolia, além de acompanhar a distribuição
das pensões de criador, atua também
depois das sopas.
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Abanda filarmónica da paróquia, Sagrado
Coração de Jesus, e outra banda,
acompanham o cortejo.

Cortejos do dia da
festa

Em 2008, o cortejo do dia da festa, além de
ter um trajeto curto era integrado por
grupos de pessoas – presumivelmente
parentes – organizados em torno de uma
Coroa e de um estandarte. Muitas pessoas
com flores. Idades muito variadas, desde
pessoas de mais idade a homens e
mulheres de 20/30 anos, adolescentes e
meninas e meninos pequenos.
Não há representações de outras
irmandades. Nunca houve rainha da Festa,
mas desde há 10 anos há uma Rainha
Santa Isabel – que este ano será uma filha
do mordomo. Há um vestido especial para
esta Rainha.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

As sopas são confecionadas à moda de São
Miguel e são servidas no domingo anterior
ao da Festa, respetivamente, às 15 horas,
às 17 horas e às 19 horas.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Em 2008 houve menos pessoas nas sopas
por ser o Dia da Mãe. No total, estiveram
cerca de 750 pessoas, à volta de 300
pessoas em cada mesada. Depois das
sopas, a folia canta, há arrematações e
bingo para sorteio de um prémio maior.

Outras distribuições
de alimentos

Durante a procissão, são também levados
uns tabuleiros com pão, que é distribuído
na ocasião.

Arraial No domingo da Trindade, depois da
procissão há arraial, com DJ, estando 2
bares instalados no salão.
Abanda da paróquia - Sagrado Coração de
Jesus -também dá um concerto no arraial.
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Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 750.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos, em 2008, por Ilda Januário,
através de observação e de entrevista com os mordomos, Luís e Maria
Silvana, e por João Leal (CRIA– UNL- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia, Universidade Nova de Lisboa), através de observação
e de entrevista com a direção. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


