
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade do Divino Espírito Santo de São João, da
Igre ja de Saint David, Maple, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Inicialmente, a irmandade pertencia à
igreja, mas tornou-se depois autónoma.
Contudo, a partir de 2010, regressou à
igreja.

Ano de fundação Segundo o senhor João Cordeiro, vice-
presidente da irmandade, “Manuel Correia
fundou esta irmandade em 2006, mas
depois saiu da igreja. Faziam-se as Festas
na Bella Banquet Hall e havia missa campal.
Retiraram-se [a irmandade] da igreja por
dois ou três anos. Chegou a ter missa
portuguesa mas sem autorização do bispo.
Um ano mais tarde a missa acabou. Envolvi-
me para ver se trazia o Espírito Santo outra
vez para a igreja, pois pertence a ela. Em
2010, a maioria quis voltar para a igreja.
Arranjámos uma ganga boa, temos uma
boa comunidade e direção, todos nos
ajudam numa alegria e decidem se vamos
ou não fazer. Trocámos ideias uns com os
outros. Fomos então falar com o padre
Ernesto que é o padre novo, que foi para
Saint David em 2009-2010, e é o pastor da
igreja. Adireção da Comissão de Festas foi
lá falar com ele e ele abriu-nos as portas e
pôs-nos à vontade. É italiano e fala pouco
português. O padre italiano, Ernesto di
Ciccio é ele agora o presidente da
irmandade, como mandam os estatutos.”

Número atual de
membros

160 irmãos, mas tem vindo a aumentar.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Amaioria é originária de São Miguel, muitos
de Rabo de Peixe, mas há irmãos das várias
ilhas.
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Atividades durante o
ano

As atividades realizadas destinam-se à
angariação de financiamento para as Festas
do Espírito Santo.
Os mordomos de 2012, o casal Rego,
tiveram uma comissão de 12 casais que
organizou várias festas, durante o ano.
Segundo o vice-presidente, “temos uma
senhora que faz as relações públicas que é
uma pessoa muito importante na comissão.
Fazemos 4 jantares e a festa da Passagem
do Ano. Temos festa no dia 22 de setembro,
o primeiro jantar do Divino Espírito Santo, é
a Nomeação dos Novos Mordomos e nova
direção, que afinal é quase a mesma com
mais elementos, porque precisamos de
gente nova para trabalhar, estamos a ficar
velhos. Ao segundo jantar chamamos a
Matança do Porco, a 3 de novembro. E
temos a Passagem do Ano, e, para
fevereiro, vamos fazer o jantar do Dia dos
Namorados e, depois, outro jantar em abril,
é o quartimo jantar do Espírito Santo.”

Instalações As instalações pertencem à Igreja. As
Festas realizam-se no salão da Igreja de
Saint David.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação Fundada inicialmente em 2006, voltou a ter
lugar na Igreja em 2010.

Data preferencial da
festa

O fim de semana mais perto do dia de São
João.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada por referência a
São Miguel.

Organização da festa AFesta é organizada pela direção com o
mordomo. Segundo o vice-presidente, “ao
todo temos seis casais no executivo e o
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resto são todos ajudantes ou vocais, uma
comunidade de 36 pessoas, que inclui o
cozinheiro, o bartender, etc…O presidente,
claro, é o padre. O mordomo muda todos os
anos. Segundo os estatutos, o novo
mordomo tem de um mês a 6 semanas para
escolher a direção para trabalhar com ele.
Mas normalmente ele diz: se essa direção
era boa para o antigo mordomo, também o
é para o novo. Aquilo tem mais
responsabilidade do que trabalho porque
este é todo igual.”

Mordomo O candidato a mordomo é proposto pelo
mordomo ainda em funções, à Comissão
que, por sua vez, o propõe à direção.
Frequentemente, o candidato a mordomo
tem promessa.
De acordo com João Cordeiro, o vice-
presidente da irmandade, “escolhemos o
mordomo na base de vermos as pessoas de
que gostamos. Se tem mais aquele temor
do Espírito Santo, assim vemos a fé da
pessoa, a contribuição do trabalho que ele
dá e a amizade dele. O mordomo atual fala
com a comissão e esta com os executivos,
nós os quatro, e decidimos: fulano é bom,
pode ser. Depois falamos com ele para
aceitar. Eu não gostava assim, mas eles
querem assim e assim têm. Eu gostava de
ser surpresa. Chegar ao dia, às vezes tem
banda, se não tem pomos o CD do hino do
Espírito Santo a tocar e os mordomos vão
com a bandeira dar a roda, e então chega
ao pé da pessoa, dá-lhe um abraço e
entrega-lhe a bandeira. Ameu ver, isto dá
aquele choque porque a pessoa não está a
contar. Mas eles dizem, é melhor, para
preparar o pessoal. Apessoa pode não
querer, se for surpresa, mas é raríssimo.
Para este ano já quase toda a gente sabia.”

Número de ajudantes Àvolta de 40 voluntários.
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Coroas 4 (quatro) coroas.
Sobre a origem das coroas, o vice-
presidente afirmou desconhecer a
proveniência da primeira coroa. As
restantes coroas e as bandeiras foram
oferecidas por irmãos, alguns dos quais são
membros da comissão.
Ainda de acordo com o vice-presidente,
“vamos talvez chegar às sete, porque há
mais promessas de ofertas a vir, mas
também não queremos mais do que sete,
para as sete domingas e por serem sete os
dons do Espírito Santo.”

Circulação das coroas Omordomo fica responsável pelas coroas
todo o ano.
Acoroa e a bandeira do mordomo ficam
todo o ano em casa dele. Segundo o vice-
presidente, “agora, de duas em duas
semanas percorre a lista dos irmãos, 150, e
o que eu lhe disse foi: vamos pela lista, do
primeiro ao último, e pega numa folha de
papel e marcas, fulano de tal levou a coroa
tal dia que é para ir buscar e trazer tal dia,
para ter um record das coroas. Chega ao
fim do ano não deu para todos, no outro
começa onde acabou. Quem não teve este
ano, tem para o ano que vem.
As pessoas dão aquilo que podem nos
envelopes, ninguém sabe, só quem sabe é
o mordomo, e no fim do ano ele dá a conta
das coroas.”

Rainhas AFesta tem rainhas desde o início.
Geralmente, há uma rainha acompanhada
de aias. Usualmente, as rainhas não
coroam, embora o possam fazer. Segundo o
vice-presidente, as rainhas “são para
enfeitar a procissão. Elas não levam a
coroa, apenas flores.”
As capas usadas têm sido emprestadas,
mas a irmandade pensa vir a comprar
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capas.

Coroação De acordo com o vice-presidente, “toda a
gente pode coroar, e pode coroar mais de
uma vez, desde que tenha vontade e fé.
Não devia coroar se não for irmão, mas
podemos fazer isso também, depende da
pessoa e da promessa, não há problema.
Este padre sabe coroar porque, antes de vir
para aqui, já esteve na igreja de São Pedro,
na Bathurst e Bloor, em frente do subway,
que agora é uma igreja espanhola, ao norte
da Bloor. Aquela igreja foi portuguesa em
1973 ou 1974 e este padre Ernesto esteve
lá também, com o padre Janeiro, e sabe o
que é [coroar].”

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Por enquanto ainda não há domingas, mas
há a intenção de as realizar.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Uma semana antes da Festa, organiza-se a
reza do terço, em comum, geralmente no
salão da igreja.

Pensões Há 160 pensões normais e cerca de 40
pensões grandes. Segundo o vice-
presidente, “as grandes são para nós, a
comissão, que oferecemos. Eles pagam a
sua pequena e levam uma grande, especial,
oferecida pelo Espírito Santo pelo trabalho e
pelo contributo que fazem. É um mimo que
fazemos ao pessoal.”

Valor das pensões Cada pensão normal custava $65 em 2012.

Composição das
pensões

Pensão normal: 12lbs de carne, 1 garrafa de
vinho, 1 pão de trigo, 1 pão de leite, 1 bolo
de massa sovada. Apensão grande leva
mais carne, 1 pão de ló e 1 argola (em vez
de massa) e um suspiro dentro da argola.
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Distribuição das
pensões

Agrande maioria das pensões é distribuída
em regime de takeaway, deslocando-se os
irmãos ao salão, para levantarem as
pensões, a menos que não o possam de
todo fazer. Há, no entanto, 7 a 8 pensões
que são entregues porta-a-porta.

Acompanhamento
musical das festas

No sábado, quando se come a carne
guisada e a badofa, atua a Folia, se o
mordomo quiser. Geralmente, é o grupo de
foliões de António Cordeiro que é
convidado. No domingo da Festa, o
acompanhamento musical é da
responsabilidade da Banda Filarmónica do
Senhor Santo Cristo.

Cortejos do dia da
festa

O vice-presidente denomina o cortejo de
“coroação” ou procissão das coroas. Nele se
incluem as bandeiras canadiana,
portuguesa e do Vaticano, bem como o
estandarte do Espírito Santo, para
identificar a irmandade. Participam na
procissão a autoridade e políticos locais, em
geral representantes da City Hall de Maple.
Os Knights of Colombus também participam
na coroação do Espírito Santo. Os padres
também integram o desfile da coroação e a
missa do dia da Festa é rezada em
português. Também se verifica a
participação de outras irmandades,
nomeadamente as de Bradford, tal como
referiu o vice-presidente: “fomos a
Bradford, que fazem as Festas juntas com
as nossas, e então a gente pede-lhes 3 ou 4
coroas, saem na procissão com elas e a
gente no mesmo dia leva para a igreja.
Pensamos convidar a de Barrie, que não
fica muito longe, mas não conheço as
pessoas.” Costuma também desfilar o
rancho folclórico “As Tricanas”, por haver
um casal do rancho na irmandade, e, por
vezes, o rancho do Clube Português de
Vaughan.
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Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

As sopas são à moda da Terceira embora
sem alcatra.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 450 pessoas.

Outras distribuições
de alimentos

Na coroação, há uma senhora vestida de
rainha que vai dando uns bolos de massa às
crianças que observam o cortejo da
coroação. Amassa sovada vem da Dundas
Bakery, que é de um terceirense, o senhor
Francisco.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 700 pessoas.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2012, através
de observação e de entrevista com o senhor João Cordeiro, vice-
presidente da Irmandade. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


