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Tipo de irmandade A festa é organizada por um Clube. 

Nome da irmandade Realizam-se duas festas do Espírito Santo no Clube, 

durante o ano: 

- A Festa do Divino Espírito Santo do Portuguese 

Canadian Club of Strathroy, que é independente da 

Igreja, mas vai coroar à Igreja All Saints; 

- O Império das Crianças, sempre no Pentecostes, 

realizado no Clube, mas com uma direção independente.  

Ano de fundação As Festas no Portuguese Canadian Club of Strathroy 

foram fundadas em 1972, por 6 pessoas: José Silveira 

(Faial), José da Alice (Continente), Maciel Mota (São 

Miguel), José Mendonça (Flores), Manuel Monteiro 

(Pico) e Manuel Gonçalves (Flores). 

Em 1998, foi fundado o Império das Crianças, no 

Pentecostes, destinado às crianças de Strathroy e 

arredores. Tem jogos e outras brincadeiras. É uma Festa 

mais pequena do que a do Clube. 

Número atual de membros O Clube tem cerca de 200 membros, dos quais 165 

pagam quotas e cerca de 40, mais idosos, não pagam. 

Em 2012, havia também 8 criadores. Há criadores 

(donativos em gado) e criadores secos (donativos em 

dinheiro iguais ou superiores a $100).  

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

A maioria dos membros de origem açoriana é 

proveniente das ilhas de São Miguel e das Flores. 

Instalações Inicialmente, as Festas realizavam-se na “arena velha” 

de Strathroy [pavilhão desportivo], cujas instalações 

eram alugadas. Mais tarde, o Clube comprou o terreno e 

foi construindo o seu próprio edifício. As Festas 

realizam-se no salão do Clube. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação As Festas do Portuguese Canadian Club of Strathroy 

foram fundadas em 1972. 

O Império das Crianças teve início em 1998. 

Data preferencial da festa A Festa do Império do Clube realiza-se no dia 1 de julho, 

ou no fim de semana mais próximo, para aproveitar o 

feriado. O Império das Crianças realiza-se no domingo 

de Pentecostes. 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

As Festas têm influências de diferentes ilhas, mas as 

sopas são confecionadas à moda das Flores. 

Organização da Festa Ambas as Festa - do Clube e das Crianças – são 

organizadas pelas direções respetivas. Em 2012, o 

Presidente do Império das Crianças é José Carlos 



Silveira e o Presidente do Império do Clube, Ed da 

Costa. Embora cada uma das Festas tenha a sua direção, 

ambas se apoiam e colaboram mutuamente nas Festas. 

Mordomo No Império do Clube, não há mordomo. Segundo o 

presidente, “a direção é quem faz a Festa, porque, 

quando há mordomos, passa a haver divisão.” 

Número de ajudantes Cerca de 20 pessoas.  

Coroas  O Império do Clube tem 4 (quatro) coroas. Havia 5 

(cinco) coroas, mas uma foi emprestada e nunca mais foi 

devolvida. A primeira coroa foi comprada em Toronto 

na Dundas, em 1975. Posteriormente, foram compradas 

mais três. A quinta coroa foi oferecida por uma senhora 

de Toronto.  

O Império das Crianças tem 3 (três) coroas. Uma foi 

oferecida e duas compradas. 

Coroação  Na Festa do Clube coroam os membros da direção, o 

presidente, a esposa e o filho.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas No Império do Clube, a sétima dominga pertence ao 

clube. Dantes, fazia-se sorteio para escolher os 

responsáveis das domingas. Mas, a partir da existência 

do Império das Crianças, que também tem 7 domingas, 

passou a ser difícil encontrar 14 ou mais pessoas 

interessadas. Daí que se tenha dispensado o sorteio e, se 

não há pessoas suficientes, os responsáveis do Clube 

pedem à Igreja para lembrar os fiéis que devem dar os 

nomes para as domingas.  

Quando o responsável duma dominga tem muitos 

convidados para jantar, pode fazê-lo no salão do Clube: 

não paga pela utilização do espaço, apenas se 

responsabiliza pela comida.  

Outras cerimónias antes do 

dia da festa  

No Império do Clube, o terço é rezado uma semana antes 

da Festa, na casa do organizador dessa dominga. 

No Império das Crianças, a reza do terço realiza-se na 

sétima dominga, na Capelinha do Espírito Santo. Depois 

do terço, é servido um lanche, trazido pelos convivas. 

Na sexta-feira antes da Festa, serve-se massa sovada. 

Pensões  Em 2012 houve 455 pensões, no total, considerando as 

duas Festas. No Império das Crianças só há pensões do 

criador (oferecidas) e pensões de esmola (compradas). 

Há membros que compram mais do que uma pensão de 

esmola, para oferecer.  

Valor das pensões Cada pensão tem um custo de $45.  

Distribuição das pensões  As pensões são distribuídas nas duas modalidades: 

takeaway e porta-a-porta. Na sexta-feira, depois da reza 

do terço, o Padre benze a carne e o pão. A seguir, há 



muitos membros que levantam e levam as suas pensões 

(takeaway). As restantes pensões são distribuídas no 

sábado de manhã, porta-a-porta, como referiu o 

presidente do Clube: “E os que não vêm, no sábado de 

manhã a gente tem gangas que têm os seus destinos para 

ir entregar. Temos 6 gangas de 3 ou 4 pessoas cada, cada 

uma numa van. São umas 30 pessoas. As pensões são 

distribuídas em Strathroy, London, Westlorne, Sarnia.” 

Acompanhamento musical 

das festas 

No sábado ao serão há baile com um DJ. No domingo, a 

Banda Filarmónica de Santa Cecília, de London, 

acompanha o cortejo da Festa do Clube e também dá um 

concerto depois das sopas. 

Cortejos do dia da festa A procissão realiza-se após a missa da coroação, no 

percurso da Igreja para o Clube. Participam no desfile os 

organizadores das domingas, que convidam os seus 

familiares e amigos e cada qual traz a sua tradição, da 

sua terra. Chegam a ser 400-500 pessoas, incluindo os 

músicos. Incluem-se no cortejo as bandeiras portuguesa 

e canadiana. Participou no cortejo o chefe da polícia. Os 

políticos locais são sempre convidados, mas raramente 

comparecem. As irmandades mais próximas do Clube 

são também convidadas, participando geralmente a de 

Sarnia e algumas das de London. Integram, ainda, a 

procissão a Rainha Santa Isabel com o Rei D. Dinis, 

homens vestidos para ilustrar cenas da Bíblia, senhoras 

com faixas de cada ilha dos Açores, almofada com fitas 

levadas por crianças, um anjo, etc. 

Distribuição de sopas do 

Espírito Santo 

No Império das Crianças, a refeição de tipo buffet, que 

inclui sopas e outros alimentos, é paga. Em 2012, 

custava $10. 

No Império do Clube, há distribuição aberta de sopas do 

Espírito Santo. As sopas são confecionadas à moda das 

Flores, porque o atual encarregado, José Carlos Silveira, 

aprendeu com o Senhor António Gomes, das Flores, que 

foi o primeiro a cozinhá-las deste modo. 

A equipa das sopas é masculina e tem entre 5 a 10 

homens.  

Número de pessoas que 

acorre às sopas 

Na Festa do Espírito Santo do Clube, servem-se cerca de 

1.000 sopas, dependendo dos anos. 

No Império das Crianças são distribuídas 200 a 250 

sopas.  

Outras distribuições de 

alimentos 

Há distribuição de brindeiras, na igreja, e de massa, à 

mesa das sopas. 

Estimativa do número total 

de pessoas que acorre à 

festa 

Cerca de 1.000 pessoas, ou mais, dependendo dos anos. 
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