
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irm anda de do Div ino Es p írit o Santo do s Po rtug ue s e s
de Ba rrie ou Po rtug ue s e Ho ly Sp irit S o c ie t y o f Ba rrie ,
Barrie , Ontário

IRMANDADE:

Tipo de irmandade Autónoma.

Ano de fundação A Irmandade foi fundada em 2006. Surgiu na
sequência de uma irmandade de Toronto,
“Os Amigos dos Açores”, fundada por um
senhor do Pico, que tinha acabado por falta
de voluntários para a dirigirem. Alguns anos
depois, um grupo de antigos irmãos, decidiu
fundar esta irmandade, sediada em Barrie. A
coroa que pertencera aos Amigos do Açores
foi cedida pela família do fundador à nova
irmandade.

Número atual de
membros

Entre 55 e 60 membros. Há irmãos em Barrie,
Mississauga, Brampton, Toronto e Oakville,
até um em Burlington e outro em Cambridge.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Há irmãos originários das seguintes ilhas:
Pico, Terceira, São Miguel, um casal das
Flores. Também há alguns continentais.

Atividades durante o
ano

Realiza-se, geralmente a matança do porco,
em março. e a Festa Grande. Mas em março
de 2013 organizou-se o baile da primavera ou
baile em favor das festas do Espírito Santo,
no Centro de Stroud.

Instalações As instalações são alugadas. Geralmente, a
irmandade aluga um salão no Stroud-Innisfil
Recreation Centre. Mas, em 2012, esse salão
já estava alugado, por isso a Festa realizou-
se em Barrie, no Allandale Recreation Centre.
Previa-se, em 2012, que, quando terminasse
a construção da Igreja Holy Spirit Church, se
passasse a fazer a Festa no salão dessa
igreja.
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FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação Aprimeira Festa realizou-se em 2006.

Data preferencial da
festa

Adata é variável.

Modelo preferencial
para a organização
da festa

Em geral, a Festa está organizada por
referência à Ilha do Pico, mas depende do
mordomo.

Organização da festa A Festa é organizada pela direção que é
constituída por seis elementos: António
Tavares - Presidente, Luciana - vice-
presidente, Rosa Tavares - tesoureira, José
Luís - segundo tesoureiro, Gilda Luís -
secretária e Jorge Silva - segundo
secretário.

Mordomo Geralmente, era o presidente que
desempenhava, simultaneamente, a função
de mordomo. Em 2012, o senhor Alziro
ofereceu-se para o cargo, devido a
problemas de saúde do presidente. Mas, por
vezes, há promessas, como chegou a
acontecer com a esposa do presidente.

Número de ajudantes Cerca de 15 pessoas.
O presidente e a esposa é que costumavam
cozinhar as sopas, por vezes com ajuda de
uma irmã de Burlington
e de um primo, José Tavares, que cozinha
para as Festas de Oakville.

Número de coroas 1 (uma) coroa.

Origem das coroas Foi comprada no Manata (ourivesaria
portuguesa em Toronto) e pertencia à
irmandade “Os Amigos dos Açores”.

Rainhas Não há rainhas, mas sim adolescentes que
acompanham a procissão. De acordo com o
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presidente, “Não temos aqui mocidade
suficiente”.

Coroação De modo geral, coroa quem tem promessa e
também uma criança ou duas, familiares de
membros da Irmandade. Havendo mordomo,
coroa o casal mordomo.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Segundo o presidente, “não temos
domingas, não as podemos fazer, os nossos
irmãos estão muito espalhados”.

Circulação da coroa Durante o ano a coroa corre as casas dos
irmãos que o desejarem. Mas é complicado
fazê-la circular, devido à dispersão
geográfica dos irmãos. Por vezes, tem de ser
o presidente a assegurar essa circulação.
A coroa é devolvida, pelos irmãos que a
tiveram em sua casa, com uma pequena
esmola.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Compreendem a reza do terço em casa dos
irmãos, quando a coroa corre a casa destes.
Há também um terço que reúne todos os
irmãos no próprio dia da Festa.

Pensões Há tantas pensões como o número dos
irmãos – 55-60.

Valor das pensões Cada pensão custa $60.

Composição das
pensões

A pensão é composta por 1 posta grande de
carne, 1 garrafa de vinho, 1 bolo de massa
sovada e 1 pão.

Distribuição das
pensões

As pensões são distribuídas em regime de
takeaway, no próprio dia da Festa grande.

Acompanhamento
musical das festas

A irmandade não contrata banda
filarmónica, devido aos preços demasiado
elevados que são praticados.
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Cortejos do dia da
festa

A procissão realiza-se dentro do salão,
porque se fosse fora, a irmandade teria de
se pagar permit.
A procissão começa na porta de entrada do
Centro e dirige-se para o salão. De acordo
com o presidente, “temos varas para fechar
as quadras, mas não tivemos necessidade. A
minha mulher fez oito vestidos para fechar
duas quadras, uma para a coroa, outra para
a bandeira, estandarte, mas não há moças
para os vestir. Se conseguirmos continuar e
fizermos na igreja, nessa altura faremos a
procissão à volta da igreja, se não for com
crianças, com gente grande.”
Na procissão, incluem-se as bandeiras
Portuguesa, Açoriana e Canadiana. São
convidadas outras irmandades, participando
algumas delas na Festa.

Distribuição aberta
de sopas do Espírito
Santo

As sopas são geralmente confecionadas à
moda do Pico. Servem-se cerca de 200. O
que resta das sopas, é oferecido à Salvation
Army.

Outras distribuições
de alimentos

Há uma distribuição de rosquilhas,
resultante de uma promessa da esposa do
Presidente da irmandade, que já
confeccionava rosquilhas no Pico.

Arraial Depois das sopas, há arraial, com DJ e
também atua o Rancho folclórico.

Estimativa do
número total de
pessoas que acorre à
festa

Em média, 200 pessoas.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA–UNL- Centro em Rede de
Investigação em Antropologia) Dados recolhidos por Ilda Januário, em
2012, através de observação e de entrevista ao presidente da
Irmandade, António Tavares. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


