
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Irmandade do Imigrante em Louvor Do Divino Espírito Santo (IILDES), 

Toronto, Ontário 

 

Tipo de irmandade Autónoma 

Ano de fundação A irmandade foi fundada em 1983, a partir de uma 

dissidência na Irmandade da paróquia de Santa Helena, 

por um grupo de paroquianos que se opôs à aplicação 

do modelo estatutário definido pela Arquidiocese de 

Toronto, que punha em causa a autonomia das festas 

face à Igreja. 

Número atual de membros 680 irmãos. 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

Os membros são provenientes de várias ilhas e até do 

continente, mas com ligeira predominância de oriundos 

da Ilha Terceira. 

Atividades durante o ano Incluem jantares, para angariação de fundos para a 

Festa, com centenas de participantes. A Irmandade 

dinamiza também um grupo de danças da Terceira e 

aluga as suas instalações durante o ano para eventos 

vários como baptizados e casamentos. 

Instalações Alugadas: a irmandade tem uma sede alugada, mas, 

para a Festa do Espírito Santo, recorre a recintos 

maiores (em 2008, recorreu à Casa do Alentejo). 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação Segundo o Senhor Manuel da Costa (natural da 

Terceira e fundador da festa), “o primeiro ano em que a 

Festa foi organizada foi em 1983, mas as origens da 

Festa remontam a 1978 e à primeira Festa do Espírito 

Santo da paróquia de Santa Helena. A partir de 1979, a 

seguir à Festa, quando era para ser nomeada outra 

comissão, o padre iniciou uma série de diligências no 

sentido de integrar as Festas na paróquia, querendo que 

fossem adotados uns estatutos que vinculariam de 

forma mais efetiva a Irmandade à Igreja”. Começou 

então um conflito entre a irmandade e o pároco, que 

conduziu a uma votação na comissão: “na primeira 

votação, vinte votaram contra o padre e apenas três a 
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seu favor. Houve então uma segunda votação: 23 

pessoas votaram contra o padre e os mesmos três a 

favor. Então o padre disse: ‘retirem tudo da igreja que 

seja do Senhor Espírito Santo’”, tendo si retiradas 

cinco coroas e estandartes. No ano seguinte – 1980 – os 

irmãos que estavam em oposição ao padre decidiram 

avançar com a Festa fora da Igreja. Apesar disso, “a 

Festa teve coroação, a cargo do Padre Fernando (da 

Agualva, na Terceira), que estava de visita na 

Califórnia e veio de propósito para a Festa. Na Festa, 

participou também a filarmónica de Oakville, porque a 

da igreja tinha sido proibida pelo padre”. Entretanto, 

em 1981, voltou a haver Festa na igreja de Santa 

Helena, já sob o controlo da igreja. Nesse mesmo ano, 

o senhor Manuel da Costa dirigiu-se ao Padre Santo – 

da paróquia de Santo António – “para fazerem a Festa 

nessa Igreja, uma vez que não havia Festa lá e este 

padre, pertencendo a uma ordem religiosa, não devia 

obediência à Igreja de Toronto”. No ano seguinte – 

1982 – a Festa realizou-se em Santo António, mas em 

1983, “o padre não aceitou a irmandade na igreja e 

botou o Espírito Santo fora da igreja.” E, no mesmo 

ano, iniciou-se a festa promovida pela Irmandade do 

Emigrante em Louvor do Divino Espírito Santo. 

Data preferencial da festa Primeiro domingo a seguir ao domingo da Trindade. 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

Alguns aspectos da festa estão organizados ritualmente 

por referência à Ilha Terceira. 

Organização da festa A Festa é organizada pela direção da irmandade com o 

mordomo. 

Mordomo O mordomo é escolhido pela direcção. 

Número de ajudantes Cerca de 60 ajudantes, envolvidos tanto na distribuição 

das pensões como na preparação e distribuição das 

sopas, no dia da Festa. 

Número de coroas  15 (quinze). 

Rainhas A Festa tem duas rainhas, uma grande e uma pequena, 

cada uma com as suas respetivas damas de honor. 

Inicialmente, a Festa não tinha rainhas. Estas foram 

introduzidas em 1989, pelo senhor Manuel da Costa: 

“Fui às festas a Gustine, na Califórnia, onde havia 

rainhas, e gostei: ‘isto é uma coisa linda, que a gente 

também podia fazer aqui’. Dois anos depois, da Igreja 
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de Santa Maria – onde foram feitas as primeiras festas 

em Toronto – pediram os moldes para fazerem lá 

rainhas também. Mas fomos nós” [este ponto foi 

sublinhado enfaticamente] que fomos os primeiros”. 

Em 2008, para além das rainhas da Festa foram 

também convidadas duas rainhas das Festas do Espírito 

Santo de Chino CA.  

Segundo o senhor Manuel da Costa, “as rainhas são 

escolhidas entre as filhas do presidente da irmandade, 

mas este ano (2008) fizemos diferente: entre as filhas 

dos membros da direção, escolhemos seis e elas é que 

escolheram entre si as rainhas.” 

As rainhas coroam. As capas usadas pelas rainhas – 

confecionadas pela esposa do presidente -  pertencem à 

irmandade. 

Coroação Segundo o senhor Manuel da Costa, “além das rainhas, 

coroa quem quiser, dentre as pessoas que, na semana 

anterior à Festa, têm a coroa em casa”.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Circulação das coroas Diferentemente das Festas organizadas por irmandades 

ligadas às paróquias portuguesas de Toronto, a Festa da 

Irmandade do Imigrante em Louvor do Divino Espírito 

Santo não tem domingas.  

Durante o ano, as coroas vão circulando, numa base 

semanal, pelas casas dos diferentes irmãos, sendo a 

prioridade dada àqueles que fizeram promessa de ter a 

coroa em casa. Depois circulam de acordo com a lista 

dos irmãos. Geralmente, em casa de cada irmão é 

montado um pequeno altar e realiza-se pelo menos um 

terço, seguido de um jantar para o qual o irmão pode 

convidar os parentes mais próximos. “Se os irmãos 

quiserem podem levar essa coroa a uma igreja 

portuguesa e coroarem”. 

Pensões  As pensões são em número de 680. Não costuma haver 

pensões de criador. 

Valor das pensões $60 cada. 

Composição das pensões São compostas por: carne crua, 2 litros de vinho, 1 pão 
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de massa sovada, 1 pão-de-leite e 1 pão de trigo. 

Distribuição das pensões  São maioritariamente distribuídas em regime de take 

away. Uma semana antes da Festa os irmãos são 

informados que as podem levantar e é na altura em que 

as levantam que as pagam. Simultaneamente, algumas 

pensões – caso os irmãos não se possam deslocar ao 

recinto – podem ser distribuídas porta-a-porta. 

Acompanhamento musical 

das festas 

Em 2008, a Filarmónica da Igreja de Santa Helena 

acompanhou a Festa. 

Cortejos do dia da festa Em 2008, a missa da coroação foi celebrada por um 

“padre inglês”, uma vez que a diocese de Toronto 

proibiu – desde 1978 – a participação de padres 

portugueses nas Festas do Espírito Santo organizadas 

fora das paróquias portuguesas.  

Quanto ao cortejo da coroação – que partiu e regressou 

à Casa do Alentejo – tinha a seguinte composição, de 

acordo com o guião escrito que foi fornecido pelo 

presidente da direção da Irmandade: “Bandeiras 

Portuguesa Canadiana Açoriana/ Estandarte Festa do 

Imigrante/ Rainhas pequenas com coroas pequenas/ 

Estandarte do Espírito Santo/ Rainhas grandes com 

coroa/ Membros da direção da irmandade/ Estandarte 

do Divino Espírito Santo/ Mordomos e pessoal do gado 

com coroas/ Rancho Folclórico/ Estandarte do Espírito 

Santo/ Rainhas da Califórnia com coroas desta 

Irmandade/ Outras irmandades que apareçam / 

Filarmónica / quem quiser acompanhar”. De destacar, 

para além da participação das duas rainhas da 

Califórnia, a participação da Banda Filarmónica de 

Santa Helena, do rancho folclórico da Casa de Barcelos 

e ainda da chamada Irmandade do Manuel Augusto, 

nascida também ela a partir de um processo de conflito 

com a diocese de Toronto, decorrente da tentativa de 

imposição do modelo de estatutos definido pela 

Arquidiocese de Toronto e apontado ao controlo 

eclesiástico das festas.  

Distribuição de Sopas do 

Espírito Santo 

Há distribuição de sopas, confecionadas à moda da Ilha 

Terceira. 

Número de pessoas que 

acorre às sopas 

Em 2008, a distribuição das Sopas do Espírito Santo, 

teve lugar em duas mesadas e envolveu cerca de 1.200 

pessoas. 
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Estimativa do número total 

de pessoas que acorre à 

festa 

Cerca de 1.500. 

 

Autoria do texto: João Leal (CRIA – UNL - Centro Em Rede de Investigação Em 

Antropologia, UNL – Universidade Nova de Lisboa). Informação recolhida em 2008, 

através de observação, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas com Manuel 

da Costa, presidente da direção e fundador da irmandade. Edição final do texto: Dulcinea 

Gil. 

 

 

 

 


