FESTAS DO ESPÍRITO SANTO
Irmandade do Divino Es pírito Santo da Ig re ja de Santo
Antó nio, Toronto, Ontário
IRMANDADE
Tipo de irmandade

Ligada à igreja

Ano de fundação

A irmandade original – a dita Primeira
Irmandade de Santo António – foi fundada
em 1983, mas era autónoma. A irmandade
atual existe desde 1991, data em que o
Bispo de Toronto decidiu que todas as
irmandades de Toronto fossem organizadas
no âmbito da igreja. Deixou de existir em
2014.

Número atual de
membros

Em 2008, havia 250 irmãos.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Cerca de 40% dos irmãos eram
provenientes de São Miguel, cerca 30% da
Terceira, mas também havia pessoas do
Faial e de outras ilhas.

Atividades durante o
ano

Tradicionalmente, havia duas festas de
angariação de fundos para a Festa grande:
São Martinho e a matança do porco. Uma
matança de porco costumava atrair cerca
de 300 pessoas. Mas a diminuição do
número de interessados levou ao
cancelamento de ambas: a festa de São
Martinho foi cancelada em 2012, e na
última matança, em 2013, só 50 pessoas se
inscreveram, pelo que foi cancelada uma
semana antes da data prevista.

Instalações

Da Igreja.
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FESTA: DADOS GERAIS
Ano de fundação

1991. O fundador foi um continental com
dois açorianos e um padre. Segundo o
Senhor António Teves, tesoureiro da
irmandade, “eu era o tesoureiro, o
secretário, o José Barreto, o mordomo era o
Álvaro da Silva e o presidente era o padre.”

Data preferencial da
festa

A Festa realiza-se no Pentecostes,
coincidindo com as Festas em St. Mary’s e
em São Sebastião.

Modelo preferencial
De acordo com o Senhor Teves, cuja
para a organização da resposta se centrou nas sopas, estas “são à
festa
moda da Terceira, à moda de São Miguel foi
só um ano.”
Organização da festa

A Festa é organizada pela Comissão com o
mordomo.

Mordomo

Para escolher o mordomo, vai-se a votos
em reunião de irmãos, de dois em dois
anos. O Senhor António Teves já é
mordomo há 18 anos [em 2011] e faz
também as vezes de tesoureiro e secretário
porque, diz ele, ninguém mais se quer
voluntariar.

Número de ajudantes

Havia cerca de 16 ajudantes.

Número de coroas

6 (seis) coroas. Só uma foi comprada; as
restantes foram oferecidas, por pessoas
que fizeram promessas.

Rainhas

Nunca houve rainhas, só uma rainha Santa
Isabel.
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COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS
Domingas

Os organizadores das domingas são
escolhidos por sorteio, na noite da Festa.
Estes não organizam jantares. A procissão
da festa da coroação das Domingas limitase a ir da igreja para o salão, porque se
tornou impossível obter o permit para andar
na rua, já que a igreja tem mais duas
procissões por ano e existem outras igrejas
por perto.

Circulação da coroa

Durante o ano, as coroas circulam entre os
irmãos. Quem estiver interessado em ter a
coroa, dá o nome antes da Festa – as
chamadas “arrifas” - com os nomes dos
irmãos. Segundo o mordomo, “sou eu que
as faço a circular em Toronto, Brampton e
Mississauga. Temos uma pessoa para
receber as coroas na missa e outra no
salão.”

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Na semana da Festa, reza-se o terço na
Igreja, de quarta-feira a sábado, depois das
missas. Na sexta-feira tem lugar a bênção
das pensões, às 17h.

Pensões

A irmandade distribui 250-300 pensões,
todas iguais, exceto quando algum irmão
faz uma oferta significativa à irmandade e,
nesse caso, faz-se uma pensão maior para
lhe dar.

Valor das pensões

Em 2011, cada pensão custava $ 65.

Distribuição das
pensões

A maioria das pensões sai em regime de
takeaway, sendo levantadas no salão.
Cerca de 30% são distribuídas porta-aporta, por voluntários, com três vans.

Acompanhamento
musical das festas

Não há acompanhamento de folia, nem de
banda filarmónica. Segundo o mordomo,
houve “uma vez [que houve] uma banda
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filarmónica, mas foi um desastre porque
pouca gente apareceu e gastou-se $1.500
para a banda.”
Também deixou de haver atuação de
conjuntos e de DJ, pois, de acordo com o
mordomo “as pessoas na comissão não
concordam, por ser muita despesa.”
Cortejos do dia da
festa

O pequeno cortejo sai do salão da igreja,
pela porta lateral, dá a volta à igreja e entra
pela porta principal. Não se incluem
bandeiras nacionais, apenas do Espírito
Santo. Também não há participação de
autoridade e políticos locais, nem de outras
irmandades. Na procissão integra-se a
Rainha Santa Isabel. Só uma vez participou
um rancho folclórico.

Distribuição aberta de Costumava haver distribuição gratuita de
sopas do Espírito
sopas, mas em 2013 não houve, por voto
Santo
da Comissão, em protesto contra o padre,
tendo apenas sido servida massa sovada e
refrigerantes, depois da missa da coroação.
As sopas costumavam ser confecionadas à
moda da Terceira.
Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 350 a 400 sopas.

Gastos totais
envolvidos pelas
Festas

Os lucros foram assim divididos em 2008:
25% para a irmandade, 25% para a igreja,
50% “para os pobres”, distribuídos por
casas que fazem beneficência e ONGs no
Brasil e na Etiópia.

Estimativa do número Entre 350 a 400pessoas.
total de pessoas que
acorre à festa
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