
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade do Espírito Santo de Nossa Senhora dos
Anjos , Toronto, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Ligada à igreja.

Ano de fundação AIrmandade foi fundada a 27 de outubro de
1984. Dois dos fundadores foram o Senhor
Viveiros e o Senhor Dutra, que ainda se
encontravam na direção em 2009.
Por ocasião da fundação, o padre Amadeu
Pereira veio da igreja de Scarborough para
esta paróquia, cuja igreja era dos
franciscanos italianos. O padre resolveu que
haveria irmandade do Espírito Santo caso
existisse um número suficiente de
portugueses, tendo pedido ao Senhor João
Viveiros para os contar nas diferentes
missas, uma vez que com menos de 25
interessados o bispo da diocese de Toronto
não autorizava que se fizesse uma
irmandade. O Senhor Viveiros ainda tem
uma lista em casa de mais de 300 nomes.

Número atual de
membros

Em 2009, eram 420 irmãos; chegou a haver
mais de 600, mas muitas pessoas
mudaram-se para outras zonas. 50% dos
irmãos vivem em redor da igreja, a outra
metade vive em Oakville, Brampton,
Bradford, Mississauga, etc. São
considerados Irmãos os membros que
pagam e recebem as pensões.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Quanto à composição da comissão, dois
casais são da Terceira, um é continental, os
jovens nasceram aqui, mas um diz-se do
Pico e o outro de São Miguel. Quatro outros
casais são da Ribeira Grande, um da Água
de Pau, um de Santo António (Senhor
Viveiros) e da Figueira no Nordeste (Senhor
Vieira). O casal continental foi mordomo em
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2002 e já há 14 anos que ajudam a
comissão. Foi-me apresentado um outro
continental ativo na irmandade, minhoto, o
senhor António Passos, que foi mordomo
em 2005.

Atividades durante o
ano

Realizam-se festejos para angariação de
fundos para financiar a Festa: a matança do
porco, em outubro ou princípios de
novembro; a Passagem do Ano; em
fevereiro, a Festa da Família ou a do
Carnaval; e, em abril, a Festa da Primavera.

Instalações Da Igreja.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1985.

Data preferencial da
festa

Realiza-se no domingo da Trindade.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada ritualmente por
referência a São Miguel. O mordomo
afirmou que havia diferenças em relação
aos Açores: “nos Açores as Festas estão a
morrer e lá o mordomo resolvia tudo, aqui é
a comissão. Aqui ninguém quer
responsabilidades. Omordomo não tem
encargo financeiro”.

Organização da festa AFesta é organizada pela comissão com o
mordomo. Acomissão é constituída por
casais e o mordomo escolhe com quem
quer trabalhar. O Padre José Maria passou a
ser o presidente em 2000 e passou a
escolher a direção. O anterior presidente,
João Arruda, passou a vice-presidente.
Ainda se referem a ele como presidente,
dizendo que ele e o padre são presidentes
de coisas diferentes – o padre, da paróquia,
e o Senhor Arruda é da irmandade. Aordem
da importância na hierarquia é a seguinte:
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1oé o padre, 2oo mordomo e 3oo vice-
presidente. Segundo o Senhor Arruda,
havia10 pessoas na comissão (contando
apenas os homens).

Mordomo Os casais vão-se revezando na mordomia.
Assim, o Senhor Barbosa foi já mordomo em
2004 e agora [2009] é-o de novo, o que já
aconteceu com a maioria dos casais.
Dantes, a comissão escolhia o mordomo,
mas, depois o padre passou a ter um papel
mais ativo, tendo decidido que os irmãos
(com a pensão em dia) votassem para
escolher o mordomo, no dia da Festa. Os
votos para escolher o novo mordomo e as
Domingas começaram há sete anos, com o
padre Cabral. Geralmente, os nomes das
pessoas que queriam ser mordomos eram
escritos num quadro.

Número de ajudantes 20 a 40 ajudantes, na Festa grande.

Número de coroas 7 (sete) coroas e 8 bandeiras.

Origem das coroas O vice-presidente comprou a sétima coroa e
pensa que as outras foram também
compradas.

Coroação Coroam o mordomo e respetiva família, no
dia da Festa.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Há domingas, sendo os seus responsáveis
escolhidos através de sorteio, depois do
baile, no domingo da Festa. Os
responsáveis das domingas, em geral não
organizam jantares. Realizam-se coroações
nas domingas. Antes e depois da missa da
coroação, faz-se a troca das coroas e
bandeiras dos irmãos. Forma-se um cortejo
para a missa, a qual é acompanhada com
órgão e coro. Acoroação tem lugar no fim
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da missa, antes da despedida. No salão, é
servida massa sovada e café.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Realiza-se a reza do terço em casa dos
organizadores das domingas. Na semana da
Festa, a partir de quinta-feira, na igreja, as
pessoas da direcção comparecem ao terço
realizado usualmente na igreja.

Pensões Há 45-50 pensões grandes e 390 pequenas,
sendo o número total de pensões de 425.
50 são especiais (ou maiores), uma vez que
são oferecidas aos irmãos que dão mais de
$100, ao entregarem as coroas. Há ainda
10 pensões de esmola.

Valor das pensões As pensões grandes custam $80 e as
pequenas $60. As especiais são oferecidas
aos irmãos que dão mais de $100.

Composição das
pensões

As pensões normais incluem: 8 lbs de
carne, 1 bolo de massa, 1 pão de trigo e 1
garrafa de vinho. As pensões especiais
incluem: 10 a 12 lbs de carne, 1 bolo de
massa, 1 pão de ló, 1 pão de trigo caseiro, 1
garrafa de vinho.

Distribuição das
pensões

Amaioria dos irmãos vem buscar as
pensões ao salão, sendo as restantes
distribuídas em regime de porta-a-porta.
Vão 5 ou 6 carros fazer as entregas, logo às
7h da manhã para os arredores –
Mississauga, Brampton e Scarborough - e
para o Sul, área da Dundas. As entregas,
dantes, levavam o dia todo e as pessoas
perdiam-se frequentemente. Em 2009, a
distribuição de pensões estava mais
simplificada porque os jovens fizeram
mapas Google para os condutores dos
carros e, em princípio, as pessoas que
distribuíam iam para as zonas que já
conheciam, onde tinham estado em anos
anteriores.
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Acompanhamento
musical das festas

ABanda Filarmónica Lira de Nossa Senhora
de Fátima acompanha a Festa,
nomeadamente o cortejo.

Cortejos do dia da
festa

Realiza-se a procissão no dia da Festa. [Em
2009], todos os que participaram nas
Domingas estiveram presentes, em fato
domingueiro, as meninas de vestido branco,
etc. Na procissão, incluem-se as bandeiras
do Vaticano, do Canadá e dos Açores, bem
como os estandartes da Irmandade e do
Espírito Santo transportados por 5 meninas.
Desfilaram, no cortejo, um grupo de
meninos com a almofada, segurada por
uma menina de nove anos. Iam também
dois diretores, além do presidente, vice-
presidente, mordomo e esposa. ABanda
Filarmónica seguiu, com menos membros
do que é costume e não tocou durante o
percurso.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

As sopas são confecionadas à moda de São
Miguel. O Padre João Cabral queria que
todos e todas participassem na procissão e
por isso se começou a tradição de contratar
cozinheiras.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Servem-se 250 de cada vez, no salão.
Geralmente, as sopas são servidas duas
vezes. Houve, porém, uma terceira leva,
estando a sala meia cheia, ou seja, foram
servidas cerca de 600 sopas. Comentou-se
que não tinha havido outras sopas do
Espírito Santo, nos arredores, neste
domingo, daí a enchente.

Outras distribuições
de alimentos

Há distribuição de massa sovada.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

O número de pessoas que vem à Festa é de
cerca de 500-600.
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