
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade da Paróquia de Santa Maria, Toronto,
Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Ligada à igreja.

Ano de fundação Airmandade existe desde 1965-1966,
tendo-se realizado a primeira coroação em
1966. As Festas fazem-se na igreja desde
1991.

Número atual de
membros

800 a 900. Como os irmãos por vezes
pertencem a outras paróquias – por
exemplo Mississauga –muitos cancelam a
pensão no ano seguinte. Os criadores
podem ir de 6 a 10, dependendo dos
mordomos, e até pode não haver criadores,
dependendo do que se praticava na
freguesia de origem.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

90% dos membros são originários de São
Miguel.

Atividades durante o
ano

O número de festas para angariação de
financiamento para a Festa do Espírito
Santo depende do mordomo. Amordoma de
2010 organizou duas festas: a Passagem do
Ano e a matança do porco.
Por vezes, realiza-se um almoço de
agradecimento aos voluntários que
trabalharam na Festa.

Instalações Da igreja.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1966.

Data preferencial da
festa

AFesta realiza-se no domingo de
Pentecostes.
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Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada por referência a
São Miguel.

Organização da Festa Todos quantos foram mordomos estão
envolvidos na organização das festas,
desde que possam. Omordomo escolhe
uma pessoa para ser seu tesoureiro mas é
ele toma conta de tudo e escolhe os seus
ajudantes entre amigos e família. Não há
reuniões para planear as festas, mas os
“mordomos velhos” apoiam o novo, com
aconselhamento e ajuda prática.
Não há comissão das Festas. Alguns
pensam que isso não é boa ideia porque
depois o mordomo terá que andar “ao
mando da comissão”.

Mordomo O candidato a mordomo transmite a sua
intenção ao padre, que tem a
responsabilidade de aceitar ou recusar o
pedido. Nunca aconteceu não haver um
candidato a mordomo. Por vezes, o futuro
mordomo tem promessa.

Número de ajudantes Cerca de 90 senhoras participam nos
preparativos. Participam também os
mordomos velhos, casais, e também novas
pessoas que os mordomos podem trazer.

Número de coroas 7 (sete) coroas e bandeiras. O número 7 -
das bandeiras e das coroas – foi uma
decisão do Senhor Padre, por serem 7
domingas.

Origem das coroas 80% das coroas e bandeiras foram
oferecidas. 20% das coroas foram
compradas pelos 7 mordomos, no início das
Festas.

Rainhas Há 1 (uma) Rainha, com duas damas de
honor, desde 1982, ano em que foi
mordoma a Senhora Maria do Espírito
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Santo. As rainhas não coroam, a não ser
que o mordomo ou familiar tenha feito essa
escolha. As capas usadas pelas rainhas
pertencem à irmandade.

Coroação Às vezes, coroam o/a mordomo/a e os
organizadores das domingas. Em 2010,
apenas coroou o neto do mordomo na Festa
grande.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Os responsáveis das domingas são
escolhidos através de sorteio, mas antes de
1994 o procedimento não era este.
Segundo Mary Joe Lopes, “and then, in
1994, I opened the door to the younger
generation. Before that time, there was a
person in charge of the domingas – not the
mordomos - and it was basically the same
people who wanted to have them in their
homes, not anyone of the close to 1,000
people who had pensões; it was the same
men in charge, Geraldes and Arruda, since
the 1970s. But I changed that. The first
thing I did was to put everyone’s name in
one bag for a draw. I typed all those names
and put them in one bag. I said, I’m the
mordoma and that is how I want this, to
give everyone an opportunity to have a
dominga. And it has been like this since
then. It wasn’t easy. I was a female telling
a man old enough to be my father but that
first year everyone was happy. Some of the
older generation are flexible, they love to
have the young generation and family
organizing.”
Realizam-se coroações nas domingas, com
uma pequena procissão do salão à igreja,
em cada dominga, mas sem banda
filarmónica. Em 2010, de volta ao salão,
não houve massa sovada nem refrescos,
apenas uma troca relativamente rápida de
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bandeiras e coroas, para os que iniciariam
as Domingas em suas casas.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Realiza-se a reza do terço no salão da
igreja, a partir da 6ª dominga, durante toda
a semana, até quinta-feira antes da Festa
grande, último dia de terço. Segundo Mary
Joe, “also we started to decorate the hall
with the Espirito Santo, up until then it used
to be only at home, as well as the terço.
Since then it has been in the church hall.”
Serve-se jantar depois de cada serão de
terço.
Realiza-se também uma cerimónia de
Abertura do Divino Espírito Santo, no
domingo anterior à Festa, tal como
aconteceu em 2009.

Pensões Na sexta-feira anterior à Festa, procede-se
à entrega e corte das carnes no salão,
assim como à bênção das pensões. A
bênção realiza-se com grande aparato, com
cortejo e banda de música, e traje formal
para os antigos mordomos.
Em 2009, o número total das pensões foi
1.200, das quais 18 pensões grandes e 70
pensões de esmola.
Em 2012, o número tinha baixado para 800-
900. Os idosos compravam pensões para os
filhos que moravam em Mississauga mas
depois do seu falecimento estes passam a
comprá-las localmente.

Valor das pensões Cada pensão custa $65. As 18 pensões
grandes são para dar de presente: ao
padre, ao mordomo que inicia funções, e
aos criadores, como agradecimento pelas
significativas doações (cerca de $400 ou
oferta de gueixos) para a Festa.

Composição das
pensões

Pensão pequena: 1 bolo de massa, 1 pão, 1
garrafa de 1.5l de vinho e 12lbs de carne.
Pensão grande: 18-20lbs de carne.
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Distribuição das
pensões

Algumas pensões são levantadas na 6ª feira
(takeaway). Ageneralidade das pensões é
distribuída no sábado, em regime de porta-
a-porta, por 18 vans. Uma das vans, em
que seguiu a mordoma, estava enfeitada e
levava 6 músicos. Muitos jovens estão
envolvidos na distribuição de pensões.
Segundo Mary Joe, “my son wants to be
involved in the delivery of the meats and in
the computer part of it.”

Acompanhamento
musical das festas

Afolia pode acompanhar as Festas,
dependendo da decisão do mordomo.
Na procissão, integram-se duas bandas:
Banda Lira de Nossa Senhora de Fátima e
Banda do Senhor Santo Cristo.
Na noite de sábado, depois das sopas, há
espetáculo que, em 2009 foi animado pelo
cantor Henrik Cipriano. Também atua um
rancho.

Cortejos do dia da
festa

Desfilam duas bandas com 40 músicos
cada: Banda Lira de Nossa Senhora de
Fátima e Banda do Senhor Santo Cristo,
sendo que esta última transporta as
bandeiras - 3 bandeiras, a dos Açores no
meio, ladeada pelas de Portugal e do
Canadá. As bandas, com meninos e casais
que marchavam aos lados, perfaziam,
talvez, cerca de 160 pessoas. O Presidente
do Governo Regional dos Açores, de visita a
Toronto, para as celebrações do Dia dos
Açores, nas novas instalações da Casa dos
Açores do Ontário, esteve também presente
nesta Festa. Em geral, não participam
outras irmandades, na procissão. Além da
rainha com damas de honor, desfilaram
também no cortejo: meninas segurando o
estandarte com os 7 dons do Espírito Santo,
com três ou quatro casais desfilando ao
lado, elas segurando ramos de jarros, uma
rapariga com uma almofada e fitas, com 3
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meninos e 4 meninas; o Anjo de Portugal,
ladeado de duas raparigas segurando
jarros-flor, seguidos de três crianças: um
rapazinho e duas meninas vestidas de
branco, como mini-rainhas; uma menina
vestida de vermelho com faixa branca,
segurando uma bíblia.
Na igreja, aguardavam a procissão os três
padres: João Serpa, Agostinho Pacheco e
Fernando Couto, este no meio, sendo o
anfitrião. Depois da missa, é servida uma
refeição, no salão.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

Há distribuição de sopas, no sábado, ao fim
da tarde. Segundo Mary Jo Lopes, “another
change was in 1992, the soups used to be
served on Sunday, after the mass, but the
irmãos found it too tiring for the same day,
so Santa Maria do Espírito Santo, changed it
to the Saturday.” O serviço de mesa foi
coordenado por uma senhora de segunda
geração e as sopas foram servidas por
jovens. As sopas são confecionadas à moda
de São Miguel. Têm fama as sopas de Santa
Maria.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Em 2009, foram servidas 350 a 375 sopas.
O salão tem capacidade para 150 pessoas,
portanto são 15 mesas X10 pessoas/cada.
Foram servidas 2 mesadas eDomingas
Os responsáveis das domingas são
escolhidos através de sorteio, mas antes de
1994 o procedimento não era este.
Segundo Mary Joe Lopes, “and then, in
1994, I opened the door to the younger
generation. Before that time, there was a
person in charge of the domingas – not the
mordomos - and it was basically the same
people who wanted to have them in their
homes, not anyone of the close to 1,000
people who had pensões; it was the same
men in charge, Geraldes and Arruda, since
the 1970s. But I changed that. The first
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thing I did was to put everyone’s name in
one bag for a draw. I typed all those names
and put them in one bag. I said, I’m the
mordoma and that is how I want this, to
give everyone an opportunity to have a
dominga. And it has been like this since
then. It wasn’t easy. I was a female telling
a man old enough to be my father but that
first year everyone was happy. Some of the
older generation are flexible, they love to
have the young generation and family
organizing.”
Realizam-se coroações nas domingas, com
uma pequena procissão do salão à igreja,
em cada dominga, mas sem banda
filarmónica. Em 2010, de volta ao salão,
não houve massa sovada nem refrescos,
apenas uma troca relativamente rápida de
bandeiras e coroas, para os que iniciariam
as Domingas em suas casas.

Outras cerimónias antes do dia da festa
Realiza-se a reza do terço no salão da
igreja, a partir da 6ª dominga, durante toda
a semana, até quinta-feira antes da Festa
grande, último dia de terço. Segundo Mary
Joe, “also we started to decorate the hall
with the Espirito Santo, up until then it used
to be only at home, as well as the terço.
Since then it has been in the church hall.”
Serve-se jantar depois de cada serão de
terço.
Realiza-se também uma cerimónia de
Abertura do Divino Espírito Santo, no
domingo anterior à Festa, tal como
aconteceu em 2009.

Pensões
Na sexta-feira anterior à Festa, procede-se
à entrega e corte das carnes no salão,
assim como à bênção das pensões. A
bênção realiza-se com grande aparato, com
cortejo e banda de música, e traje formal
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para os antigos mordomos.
Em 2009, o número total das pensões foi
1.200, das quais 18 pensões grandes e 70
pensões de esmola.
Em 2012, o número tinha baixado para 800-
900. Os idosos compravam pensões para os
filhos que moravam em Mississauga mas
depois do seu falecimento estes passam a
comprá-las localmente.

Valor das pensões
Cada pensão custa $65. As 18 pensões
grandes são para dar de presente: ao
padre, ao mordomo que inicia funções, e
aos criadores, como agradecimento pelas
significativas doações (cerca de $400 ou
oferta de gueixos) para a Festa.

Composição das pensões
Pensão pequena: 1 bolo de massa, 1 pão, 1
garrafa de 1.5l de vinho e 12lbs de carne.
Pensão grande: 18-20lbs de carne.

Distribuição das pensões
Algumas pensões são levantadas na 6ª feira
(takeaway). Ageneralidade das pensões é
distribuída no sábado, em regime de porta-
a-porta, por 18 vans. Uma das vans, em
que seguiu a mordoma, estava enfeitada e
levava 6 músicos. Muitos jovens estão
envolvidos na distribuição de pensões.
Segundo Mary Joe, “my son wants to be
involved in the delivery of the meats and in
the computer part of it.”

Acompanhamento musical das festas
Afolia pode acompanhar as Festas,
dependendo da decisão do mordomo.
Na procissão, integram-se duas bandas:
Banda Lira de Nossa Senhora de Fátima e
Banda do Senhor Santo Cristo.
Na noite de sábado, depois das sopas, há
espetáculo que, em 2009 foi animado pelo
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cantor Henrik Cipriano. Também atua um
rancho.

Cortejos do dia da festa
Desfilam duas bandas com 40 músicos
cada: Banda Lira de Nossa Senhora de
Fátima e Banda do Senhor Santo Cristo,
sendo que esta última transporta as
bandeiras - 3 bandeiras, a dos Açores no
meio, ladeada pelas de Portugal e do
Canadá. As bandas, com meninos e casais
que marchavam aos lados, perfaziam,
talvez, cerca de 160 pessoas. O Presidente
do Governo Regional dos Açores, de visita a
Toronto, para as celebrações do Dia dos
Açores, nas novas instalações da Casa dos
Açores do Ontário, esteve também presente
nesta Festa. Em geral, não participam
outras irmandades, na procissão. Além da
rainha com damas de honor, desfilaram
também no cortejo: meninas segurando o
estandarte com os 7 dons do Espírito Santo,
com três ou quatro casais desfilando ao
lado, elas segurando ramos de jarros, uma
rapariga com uma almofada e fitas, com 3
meninos e 4 meninas; o Anjo de Portugal,
ladeado de duas raparigas segurando
jarros-flor, seguidos de três crianças: um
rapazinho e duas meninas vestidas de
branco, como mini-rainhas; uma menina
vestida de vermelho com faixa branca,
segurando uma bíblia.
Na igreja, aguardavam a procissão os três
padres: João Serpa, Agostinho Pacheco e
Fernando Couto, este no meio, sendo o
anfitrião. Depois da missa, é servida uma
refeição, no salão.

Distribuição aberta de sopas do Espírito
Santo
Há distribuição de sopas, no sábado, ao fim
da tarde. Segundo Mary Jo Lopes, “another
change was in 1992, the soups used to be
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served on Sunday, after the mass, but the
irmãos found it too tiring for the same day,
so Santa Maria do Espírito Santo, changed it
to the Saturday.” O serviço de mesa foi
coordenado por uma senhora de segunda
geração e as sopas foram servidas por
jovens. As sopas são confecionadas à moda
de São Miguel. Têm fama as sopas de Santa
Maria.

Número de pessoas que acorre às sopas
Em 2009, foram servidas 350 a 375 sopas.
O salão tem capacidade para 150 pessoas,
portanto são 15 mesas X10 pessoas/cada.
Foram servidas 2 mesadas e meia.
Em 2010, serviram-se 450 sopas, mais do
que era costume nos anos anteriores.
Segundo a mordoma, “servíamos muitas
sopas antigamente, mas menos agora
porque mais igrejas oferecem, incluindo a
de Mississauga. Chegámos a servir 600.
Menos agora também porque a igreja de
Santa Inês passou a fazer as sopas ao
sábado, no mesmo fim de semana. E São
Mateus ao domingo. Servimos mais sopas
quando calha o Espírito Santo ser no
mesmo dia do que Dia de Portugal, por irem
à ‘parada’. Se o tempo está muito quente,
afeta porque não temos ar condicionado.”

Outras distribuições de alimentos
É distribuída massa sovada, no salão da
igreja, antes das sopas.

Gastos totais envolvidos pelas Festas
Em 2010, três gueixos e meio vieram de
matadouros em Mississauga. Houve mais 5
reses e 4 porcos. Algumas reses são
oferecidas por criadores mas apenas um, o
Hermínio, tem farm própria e o Joe Cabral
tem farm arrendada. Há mordomos que
compram a carne no Pavão outros, no
Nosso Talho. 90% do vinho vem do De
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Sousa Wine Cellars

Estimativa do número total de pessoas que
acorre à festa
Cerca de 500 pessoas.

Outros
Comparativamente a Santa Maria dos
Anjos, existem mais pessoas de classe
média e de segunda geração, no aspeto e
maneira de falar. O padre disse-me também
que esta área está bastante modificada. As
casas estão caras, portanto grande parte
dos paroquianos portugueses já não vive
aqui, a não ser alguns mais idosos.

meia.
Em 2010, serviram-se 450 sopas, mais do
que era costume nos anos anteriores.
Segundo a mordoma, “servíamos muitas
sopas antigamente, mas menos agora
porque mais igrejas oferecem, incluindo a
de Mississauga. Chegámos a servir 600.
Menos agora também porque a igreja de
Santa Inês passou a fazer as sopas ao
sábado, no mesmo fim de semana. E São
Mateus ao domingo. Servimos mais sopas
quando calha o Espírito Santo ser no
mesmo dia do que Dia de Portugal, por irem
à ‘parada’. Se o tempo está muito quente,
afeta porque não temos ar condicionado.”

Outras distribuições
de alimentos

É distribuída massa sovada, no salão da
igreja, antes das sopas.

Gastos totais
envolvidos pelas
Festas

Em 2010, três gueixos e meio vieram de
matadouros em Mississauga. Houve mais 5
reses e 4 porcos. Algumas reses são
oferecidas por criadores mas apenas um, o
Hermínio, tem farm própria e o Joe Cabral
tem farm arrendada. Há mordomos que
compram a carne no Pavão outros, no
Nosso Talho. 90% do vinho vem do De
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Sousa Wine Cellars

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 500 pessoas.

Outros Comparativamente a Santa Maria dos
Anjos, existem mais pessoas de classe
média e de segunda geração, no aspeto e
maneira de falar. O padre disse-me também
que esta área está bastante modificada. As
casas estão caras, portanto grande parte
dos paroquianos portugueses já não vive
aqui, a não ser alguns mais idosos.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2008, através
de entrevista com o Padre Fernando Couto, e em 2009, através de
observação e de entrevistas com Maria Elvira Ramos, mordoma, e
Mary-Jo Lopes, ex-mordoma. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


