
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade da Igre ja de São Sebas tião, Toronto, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Ligada à igreja.

Ano de fundação 1983.

Número atual de
membros

850 membros. Segundo o Senhor Peixoto,
secretário da comissão, “até há 4 anos, a
irmandade estava forte. Mas agora tem-se
mudado muita gente para Maple, Oakville,
Mississauga, e esses já vão desistindo de vir
buscar o Espírito Santo porque todas as
semanas a gente chama por um irmão para
ter a coroa uma semana na sua casa, fica
longe, ou vão ficando velhinhos, já não
podem conduzir e os filhos não estão em
casa para os vir buscar.”

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Os irmãos provenientes dos Açores são
originários da Terceira e de São Miguel.

Atividades durante o
ano

A irmandade organiza a matança do porco,
a passagem do ano e a festa do chicharro.

Instalações As instalações pertencem à Igreja. A
irmandade tem um escritório no salão e
utiliza o salão da igreja, no nível inferior,
onde se pode armar um palco. Autilização
de uma tenda exterior durante a festa
originou um conflito entre o pároco e a
comissão.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1983.

Data preferencial da
festa

Pentecostes.
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Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada por referência às
Ilhas Terceira e São Miguel.

Organização da festa AFesta é organizada por uma Comissão,
constituída por 7 casais - 12 vogais, o casal
de mordomos, um secretário e uma
tesoureira – que mudam de 2 em 2 anos.
Segundo um dos responsáveis da Comissão,
“há mais de 6 anos, era só os homens, as
senhoras iem ajudar porque o marido
estava lá, agora elas têm o mesmo direito
que nós temos. Foi a melhor coisa que se
pudesse mudar”.
Segundo o secretário, “esta comissão se
não entra agora, era para as coroas ficarem
fechadas na sacristia. Foi uma senhora da
direção anterior que se responsabilizou de
chamar as pessoas todos os domingos,
porque ninguém queria ir para a direção
nas condições que o padre queria.”

Mordomo O padre nomeia o procurador, como
também é chamado o mordomo, que se
torna a cabeça da comissão. Este convida
amigos para fazerem parte da sua equipa.
Antigamente, o mordomo era o presidente
e nomeava o vice-presidente, mas desde
2006, o padre é que é o presidente. Há 7 ou
8 anos (em 2000 ou 2001), o padre
mantinha-se afastado na Comissão. Como
disse um dos membros da Comissão, “o
padre na Terceira só benze coroas e carne.
Aqui, como é feito dentro da igreja e cheira
a esta coisa [diz esfregando o indicador no
polegar]…”. Em 2007, o padre já tinha
escolhido o mordomo e não informou a
Comissão. Antes havia abordado 4 pessoas
que recusaram. Segundo o mordomo desse
ano, “o padre disse-me que escolhia a
pessoa ele próprio porque a maioria dos
irmãos, cerca de 85%, não pertence à
paróquia o que é contra o regulamento da
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diocese continuarem a pertencer à
irmandade, uma vez que migram para a
periferia da cidade, como é o caso.”

Número de ajudantes Cerca de 50.

Número de coroas 9 (nove) coroas e estandartes do Espírito
Santo. As coroas de particulares não são
aceites nas coroações e no cortejo, mas
segundo um dos membros da comissão “a
divindade é a mesma (…) O padre impede-
nos de pôr a coroa no altarzinho ao pé do
palco, com uma vela, enquanto fazemos a
festa no salão, dançamos. Ninguém faz
poucas vergonhas nas Festas...”.

Origem das coroas Foram compradas. Segundo o Senhor
Peixoto, secretário: “quando comecei, em
1986, já havia 5 coroas, não sei como foi,
era uma irmandade fraquinha, só faziam
uma Festa ou duas dentro do salão. Mas
das últimas 4 [coroas], 3 foram compradas
pela irmandade e uma foi oferecida. Das
bandeiras, igual, uma comprada e outra
oferecida. Acho que a maior parte [das
coroas] foram compradas no Manata”.

Coroação Coroam os responsáveis das domingas e os
mordomos, tanto adultos como crianças. O
padre não aceita outras pessoas.

COMPOSIÇÃO RITUALDAS FESTAS

Domingas As domingas coroam. Não organizam
jantares, mas distribuem massa, vinho e
refrigerantes no salão da igreja, depois da
coroação.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Reza-se o terço na semana anterior à Festa.

Pensões 850 pensões.
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Valor das pensões Cada irmão paga $60 pela pensão. Não há
pensões de criador, mas dá-se-lhes esse
nome quando são feitas ofertas de cem
dólares para cima.

Composição das
pensões

Consistem de 4 lbs de carne, vinho, massa
e pão-de-leite.

Distribuição das
pensões

Segundo um dos responsáveis da comissão,
“desde há dois anos desistiu-se de ir levar
as pensões a casa das pessoas. Quem quer
pensões, tem que as vir buscar ao salão e
muitos desistirem nessa altura. O padre
queria acabar com isso, por serem 7-8
carros a distribuir em Mississauga,
Brampton, Maple, etc., e se acontecesse um
acidente, alguém vai fazer um sue à igreja
e lá vai o seguro da igreja pelo ar; mas
quando a gente se juntar para o ano, é que
se há-de ver.” Algumas pessoas, antes ou
depois de levantarem as pensões, vão à
mesa das coroas, beijam o cetro na
pombinha de tocam a testa e o peito com
ela. Ou fazem isso aos mais novos. No final
do dia em que são distribuídas as pensões
tem lugar o molho de bofe, antecedido de
um terço em honra do Divino Espírito Santo.
São Sebastião é das poucas paróquias
portuguesas em Toronto, com Santa Maria,
a fazer molho de bofe.

Acompanhamento
musical das festas

AFesta foi acompanhada pela Banda
Filarmónica da Igreja de Santa Maria, mas
no domingo da coroação a Banda só tocou o
hino dentro do salão porque não houve
cortejo.

Cortejos do dia da
festa

Geralmente, realiza-se um cortejo do salão
para a igreja, pelas ruas Brock e Pauline
(onde se situa a igreja), mas em 2008 não
foi possível, devido às más condições
atmosféricas.
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Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

As sopas são servidas no domingo, depois
da missa da coroação e do cortejo. São
confecionadas à moda da Terceira, com
alcatra. Em 2008, por imposição do padre
não se serviu vinho, quebrando-se uma
tradição de 25 anos, desde a formação da
irmandade. Conforme comentou um dos
presentes, “o irmão normalmente dá o seu
suporte à Festa mas as pessoas ficaram
revoltadas. E, como não se serviu vinho, os
irmãos com as sopas sentiram-se chateados
e a vingança/protesto deles foi não
levantarem 83 pensões.”

Número de pessoas
que acorre às sopas

Em 2008, serviram-se menos de metade do
número habitual de sopas, cerca de 600,
pois costumam ser 1.300-1.400. Em 2009,
serviram-se sopas por três vezes, de cada
vez a 270 pessoas, num total de 810.

Outras distribuições
de massa sovada
alimentos

Há distribuição de massa sovada, depois
das sopas.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Entre 600 a 800 pessoas.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, através de
observação (em 2008, 2009 e 2012), e de entrevistas com o Padre
João Mendonça (2008) a Comissão das Festas do Divino Espírito Santo
(2008, entrevista de grupo), com os mordomos Manuel e Maria
Cordeiro e com João Peixoto, o membro mais antigo da Comissão
(2013). Edição final do texto: Dulcinea Gil.


