
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade do Divino Espírito Santo dos Portugue se s
no Canadá, Toronto, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Autónoma.

Ano de fundação Em 1966, por sete senhores da Flores:
Américo Dias, João Ventura, Manuel Silveira,
João Silveira, Jaime da Ponta, José Fraga,
Augusto Lourenço.

Número atual de
membros

23 irmãos, mas chegou a haver cerca de
400. Os irmãos pagam quotas.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Os membros são, maioritariamente,
originários da ilha das Flores.

Instalações Alugadas. Airmandade costumava alugar o
salão do Sport Clube Angrense, mas em
2012 e 2013 a Festa realizou-se na Casa
dos Açores.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1966.

Data preferencial da
festa

Primeiro fim de semana de junho, durante
dois dias.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada por referência à
ilha das Flores.

Organização da Festa AFesta é organizada pela direção da
irmandade. Segundo a esposa do
presidente, é “tudo simples, são os
fundadores que se reúnem, conversem à
moda antiga, na casa uns dos outros e
fazem as contas. Entram os mordomos, se
quiserem ver as reuniões.”
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Mordomo O mordomo é escolhido através de sorteio.
De acordo com o presidente, “botem-se os
nomes dos irmãos na coroa e três
papelinhos e o resto em branco e depois
chama-se um de cada vez, botem a mão e
desembrulhem. O papelinho sai em branco
ou diz: 1ª , 2ª ou 3ª cabeça. São os
mordomos para o ano.”

Coroas 1 (uma) coroa e duas bandeiras. Os
fundadores juntaram o dinheiro necessário
para a coroa, enviaram-no para um casal
amigo a viver nos Açores, que a comprou
em São Miguel.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Os organizadores das domingas são
escolhidos por sorteio, no final da Festa.

Outras cerimónias
antes da festa

Cada um dos responsáveis das domingas
leva a coroa para casa, por uma semana.
Durante essa semana, fazem-se
alumiações, organiza-se a reza o terço e
cozinha-se um caldeirão de sopas.
No sábado, primeiro dia da Festa, realizam-
se arrematações, com música à noite.

Acompanhamento
musical das festas

Costumava realizar-se um baile, com
atuação de uma banda musical; contudo,
em 2012 e 2013 a música esteve a cargo
de um D.J.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

No domingo, há distribuição de sopas
confecionadas à moda das Flores. Acomida
consiste de sopa e carne assada.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 200: os irmãos e suas famílias e
quem quiserem convidar (são quase
sempre as mesmas pessoas).

Outras distribuições
de alimentos

Distribui-se massa sovada.
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Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 200 pessoas, pois muitos têm
falecido e há muitas Festas do Espírito
Santo.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2008, através
de observação e de entrevista com Américo Dias, presidente da
Irmandade. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


