
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Lusitânia Sport Clube, Toronto, Ontário 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade A irmandade que realiza a festa do Espírito Santo 

integra-se no Lusitânia Sport Clube. 

Ano de fundação A irmandade começou a funcionar no clube em 2007. 

Número atual de membros 120. 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

A maioria dos membros é oriunda da Ilha Terceira. 

Atividades durante o ano As atividades do Clube incluem a organização de 

espetáculos de dança no Carnaval e na Páscoa, uma vez 

que o Clube tem 2 ou 3 grupos de dança. São também 

organizados bailes e jantares: Baile de São Martinho, 

Passagem do Ano, Festa de Natal das Crianças, 

matança do porco, Haloween, Dia das Mães, São João, 

etc. O Clube tem também uma equipa de futebol 

sénior, que disputa uma liga canadiana.  

Instalações As instalações do clube são alugadas. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 2007 

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

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha Terceira. 

Organização da festa A Festa é organizada pela direção com o mordomo. 

Número de ajudantes 20 pessoas na entrega das pensões. 

Número de coroas  Duas (2) 

Coroação  Não há coroação porque a Arquidiocese de Toronto 

não autoriza a coroação de irmandades não 

enquadradas nas paróquias portuguesas. 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Outras cerimónias antes do 

dia da festa  

Incluem a reza do terço. 

Pensões As pensões ‘normais’ têm o valor de $60. 

Mas também há pensões de “criadores” - pessoas que 

ajudaram a criar os bezerros e também pessoas que 

fizeram ofertas de $200, $300, $400. 

Composição das pensões 5 pounds de carne, 2 litros e meio de vinho, 1 pão de 

leite, 1 pão caseiro e 1 rosquilha. 

Distribuição das pensões  As pensões são distribuídas em regime de takeaway. 

No dia da distribuição, em 2008, estavam cerca de 20 

pessoas a ajudarem na distribuição de pensões, com 

clara maioria feminina. 

Distribuição aberta de 

Sopas do Espírito Santo 

Há distribuição de sopas, confecionadas à moda da Ilha 

Terceira. 

 

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

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

observação, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas, com o senhor João 

Toste, secretário do Clube e responsável pela Irmandade, e com o presidente, senhor Luís 

Ferreira. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 


