FESTAS DO ESPÍRITO SANTO
Irmandade de Santo António (ou Manuel Augusto), Toronto, Ontário
IRMANDADE
Tipo de irmandade

Autónoma. Conhecida pela designação de Irmandade
de Santo António ou ainda “Irmandade de Manuel
Augusto”, do nome do seu principal animador, já
falecido. Esta Irmandade saiu da paróquia portuguesa
de Santo António, quando o pároco da altura (Padre
Santo) tentou impor o modelo de estatutos definido
pela Arquidiocese de Toronto, que punha em questão a
autonomia – face à Igreja – das Irmandades do Espírito
Santo de Toronto

Ano de fundação

1978.

Número atual de membros

Cerca de 400 membros, em 2008.

Origem dominante dos
membros por relação aos
Açores

Os seus membros são, maioritariamente, provenientes
da Ilha Terceira.

Atividades durante o ano

Incluem Danças de Carnaval e da Páscoa. É organizado
um torneio de golfe a 23 de Agosto. Têm lugar
jantares, como o da matança do porco, e outras festas,
como a Festa de Passagem de Ano.

Instalações

Em 2008, a Irmandade não tinha sede, mas tinham
estado 5 anos no basement do Clube Lusitânia.
Tal como a Irmandade do Imigrante em Louvor do
Divino Espírito Santo (IILDES), a Festa realiza-se na
Casa do Alentejo e a IILDES colabora com esta
irmandade: acompanham os respectivos cortejos,
emprestam-se mutuamente material.

FESTA: DADOS GERAIS
Ano de fundação

1978.

Data preferencial da festa

Domingo da Trindade.
Alguns aspetos da Festa estão organizados por
referência à Ilha Terceira.

Modelo preferencial para a
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organização da festa
Organização da festa

A Festa é organizada pela direção com o mordomo.

Número de coroas

Onze (11)

Coroação

Depois de ter saído da paróquia de Santo António, a
irmandade tentou voltar a essa paróquia, mas sem
sucesso. Segundo o seu presidente “as paróquias
portuguesas só querem uma irmandade por paróquia e
o padre tem que ser o presidente”. Comentário: “então
isto é tudo nosso e o padre é que ficava com tudo. Não
concordei e viemos para trás.” Mais tarde a Irmandade
tentou ser aceite na paróquia de São João Bosco – que
não tem irmandade – mas o padre não aceitou, “porque
dava muito trabalho”.
Por isso, não se realiza missa nem coroação, embora se
faça um pequeno cortejo. Era usual haver missa com
coroação mas, perante a dificuldade de obter a
colaboração de padres portugueses, já não se realiza.
De qualquer modo, os irmãos que querem coroar ou
que têm promessas, podem levar as coroas e ser
coroados noutras igrejas, como aconteceu este ano
(2008) com três irmãos que foram coroar na paróquia
de São Mateus.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS
Circulação das coroas

Embora não haja Domingas, a coroa circula durante o
ano pelos irmãos, de casa para casa, uma vez que a
irmandade não tem sede. Na direção, existe um
elemento responsável por cada uma das coroas, sendo
esses elementos que coordenam as transferências das
coroas.

Outras cerimónias antes do
dia da festa

Incluem a reza do terço. No sábado, na véspera da
Festa, tem lugar um terço seguido de um jantar com
carne guisada, com a presença, em 2008, de 250
pessoas.

Pensões

A festa inclui pensões.

Cortejos do dia da festa

Realiza-se um pequeno cortejo no dia da festa, antes da
distribuição de sopas. Nele participa a Irmandade do
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Imigrante em Louvor do Divino Espírito Santo
(IILDES)
Distribuição aberta de
Sopas do Espírito Santo

Há distribuição de sopas, confecionadas à moda da
Terceira.

Número de pessoas que
acorre às sopas

700 pessoas, em 2 mesadas.
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