
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Portuguese Canadian Integration Movement (PCIM),
Lakeview-Mississauga, Ontario (Primeira Irmandade do
Divino Esp írito Santo de Mississauga)

Tipo de irmandade Autónoma.

Ano de fundação Afundação da irmandade teve lugar a 4 de
março de 1971. Os fundadores do PCIM
foram o falecido Manuel de Melo, José
Botelho Rebelo e Alfredo Sousa.
O primeiro centro e comissão começou a
funcionar em maio de 1972, em Streetsville
- Lakeview, Ontario, com o nome de
Primeira Irmandade do Divino Espírito Santo
de Mississauga. Airmandade foi registada e
incorporada em julho de 1972, ao abrigo do
PCIM, para fazer uma Festa do Espírito
Santo e promover a integração dos
portugueses, distribuir pensões a troco de
donativo, oferecer sopas. Também poderia
requisitar padre da diocese, ou pastor de fé
cristã. Aprimeira administração tinha
presidente, secretário e tesoureiro.
Mas houve problemas com a diocese de
Toronto e, por isso, a irmandade mudou
para Oakville, que pertence à diocese de
Hamilton.

Número atual de
membros

Em 2008, havia 760 irmãos, em Toronto,
Brampton, Mississauga e Oakville. Também
havia 3 criadores.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Os membros são predominantemente
originários da Terceira e de São Miguel,
embora também haja irmãos provenientes
de outras ilhas (Pico e Faial, etc.)

Atividades durante o
ano

As atividades destinadas a angariar
financiamento para as Festas do Espírito
Santo são a festa de São Martinho e a
Matança do Porco.
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Instalações O escritório é em casa do presidente,
Manuel Martins, em Brampton. Amorada da
irmandade é em Mississauga na casa de
Dinarte Teves, presidente do executivo.
Mas, para a Festa, as instalações são
alugadas: salão da igreja de Oakville, para
as sopas e o Hall numa pequena plaza de
Mississauga

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1973.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada por referência às
ilhas Terceira e São Miguel.

Organização da festa AFesta é organizada pela direção da
irmandade com os mordomos. Adireção
executiva é quem paga as despesas. Os
mordomos de 2008 assumiram o cargo,
pela primeira vez, em pagamento de
promessa. Pagaram as sopas e escolheram
as rainhas.

Mordomo Relativamente à escolha dos mordomos,
segundo Manuel Martins, “eles aparecem.
Se não aparecerem, nomeamos [a direção]
um.” Alguns dos candidatos a mordomo
têm promessa. Não pertencem à direção,
mudam todos os anos, mas participam nas
reuniões.

Número de ajudantes Cerca de 30 pessoas entre diretores e
amigos convidados.

Coroas 18 coroas, duas bandeiras e dois guiões.
Todas as coroas pertencentes à irmandade
foram compradas em Toronto, nas
ourivesarias portuguesas ‘Manata’ ou
‘Liberal’.
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Rainhas Há rainhas desde 2004. Foi o tesoureiro da
irmandade que, tendo visto rainhas noutras
Festas, trouxe essa inovação para a Festa
da PCIM. São 2 (duas) rainhas, uma leva a
coroa, a outra um ramo de flores, sendo a
primeira acompanhada de damas de capas
curtas. As capas das rainhas e damas
pertencem à irmandade.

Coroação Geralmente, só coroam 4 a 5 crianças. O
mordomo e/ou membros da sua família
apenas coroam se quiserem.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Antigamente, havia arrematação de gado.
Não se realiza, em geral, a reza do terço em
comum; contudo, o mordomo pode
organizar a reza em sua casa.

Pensões Há cerca de 700 pensões, algumas de
esmola.

Valor das pensões $60.

Distribuição das
pensões

Amaioria da distribuição é feita porta-a-
porta, devido à preferência dos membros.
Alugam-se vans, sendo a entrega efetuada
pelos diretores responsáveis pela circulação
das coroas. Airmandade preferiria o regime
de takeaway mas só alguns membros vão
diretamente levantar as suas pensões.

Acompanhamento
musical das festas

O acompanhamento musical está a cargo
da Filarmónica Lira do Bom Jesus de
Oakville. Geralmente, contrata-se um
cantor e um DJpara o arraial.

Cortejos do dia da
festa

As coroas vão para a igreja de Oakville,
acompanhadas pela banda, no dia anterior
à Festa. Realiza-se cortejo antes e depois
da missa.
Em 2012, o cortejo era encabeçado pelo
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estandarte do “PCMI. LAKEVIEW–
MISSISSAUGA”. Depois de um rancho
folclórico, seguiam uma série de
bandeiras – do Canadá, de Portugal, dos
Açores, outra amarela ocre que é o guião
do PCIM, seguida pela bandeira do Espírito
Santo. Não são convidadas autoridades e
políticos locais, pois, segundo um dos
responsáveis da Festa, “não queremos
política!”
Participam várias irmandades no cortejo. O
padre seguiu na procissão sob o pálio,
segurando o Santíssimo. E também
desfilaram as senhoras do coro vestidas
com togas azuis e brancas.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

As sopas são à moda da Terceira, com
alcatra porque a cozinheira é originária
dessa ilha. Mas quem introduziu a alcatra
terá sido um mordomo terceirense e, a
partir daí, tornou-se tradição.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 2000 pessoas. O salão tem lugar
para sentar 535 pessoas, sendo as sopas
servidas entre as 2h e as 6h da tarde.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 2.000.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2008 e 2012,
através de observação e de entrevista com Manuel Martins, presidente
da assembleia geral. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


