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Foi com muito regozijo, e até surpresa, que tomei conhecimento que o VI Congresso
Internacional sobre as Festas do Divino Espírito Santo ia ser realizado na nossa cidade de
Winnipeg. Regozijo porque ía poder tomar parte e conhecer congressistas provenientes de
várias comunidades açorianas, espalhadas pelo mundo, e surpresa porque não esperava que
um congresso internacional sobre este tema chegasse até nós.
Ao inscrever-me escrevi “As festas ao Divino vêm sendo celebradas, há já vários anos, na
comunidade portuguesa de Winnipeg: na paróquia da Imaculada Conceição, na Casa dos Açores
e na Associação Portuguesa [ parque recreativo em Saint Laurent ].
Os organizadores procuram manter o tradicional mas a influência do meio em que vivemos fazse notar nas decorações e na maneira como decorrem as festividades.
Através de narrativa, fotos e vídeo tentarei apresentar aos Congressistas a forma como
mantemos viva a fé no Divino e como celebramos as Festas do Espírito Santo na nossa
comunidade”
Como membro desta comunidade desde Dezembro de 1963 aproveito para saudar todos os
que não se deixaram desanimar pela distância e aqui se encontram e agradecer aos
responsáveis pela realização deste Congresso.

Comprometi-me a compartilhar convosco a história das Festas em honra do Divino Espírito
Santo nestas paragens do Canadá Central.
Fi-lo num impulso sem ter bem a noção do trabalho que isso iria requerer pois já lá vão mais de
quarenta anos desde a primeira festa e alguns dos que as iniciaram e nelas participaram
partiram já para a outra margem da vida. Outros não conseguem recordar com precisão datas e
alguns pormenores.
Durante as minhas pesquisas compreendi melhor a necessidade de preservarmos os dados e
recordações ainda existentes pois com o rodar dos anos a tarefa irá ser muito mais difícil e
alguns pormenores preciosos serão irremediávelmente perdidos para sempre.
Não há dúvida que a história da nossa comunidade, sem as festas em louvor do Espírito Santo,
seria muito mais pobre. Se tomarmos em consideração o elevado número de pessoas, desde
crianças aos mais idosos, que duma forma ou doutra participam nestas festas, podemos afirmar
que elas atingem quase todos os membros da comunidade.
Ao longo dos anos continuamos a observar as crianças que vão coroar, sem terem a noção do
que está a acontecer. Encontram-se ali, muito bem vestidas, levadas pelos pais ou avós, no
centro duma cerimónia, para eles estranha, ao som de música e cânticos, e começam assim a
registar recordações que irão durar uma vida inteira. São essas crianças que depois, em futuras
funções, irão levar os candelabros ou a bandeira e mais tarde levar os filhos e netos a coroar e a
tomar parte nos cortejos.

Crianças a coroar na Igreja Portuguesa

Quem somos? Donde viemos? Quando chegámos e como conseguimos manter a nossa língua,
cultura e tradições, particularmente as festas do Espírito Santo, tema deste congresso?
Somos uma comunidade de entre doze a vinte mil indivíduos, na maioria emigrantes
provenientes das ilhas dos Açores e de Portugal continental e seus descendentes.
Aproximadamente setenta por cento da comunidade é oriunda dos Açores. Desses, cerca de
setenta e cinco por cento, são oriundos da ilha de São Miguel.
A cidade de Winnipeg, capital da província de Manitoba, é uma das principais cidades do
Canadá com uma população de cerca de 633 mil habitantes. É um centro multicultural pois
acolheu imigrantes de todas as partes do globo.

Primeiros emigrantes portugueses

Winnipeg nos anos sessenta

A imigração portuguesa para este país principiou em 1953 mas só em 1957 é que começou a
atingir números mais elevados.
Para os imigrantes portugueses que decidiram trazer as famílias para o Canadá, Winnipeg
tornou-se um local atrativo por ser um centro de cruzamento de linhas de caminhos de ferro,
com muita construção e várias fábricas de téxteis, o que significava possibilidades de emprego
tanto para homens e como para mulheres.

Sede da Associação Portuguesa

Padre Pedro Fernandes

1966 foi um ano notável na história da comunidade portuguesa de Winnipeg. A 3 de Março foi
fundada a primeira organização, a Associação Portuguesa de Manitoba e em Agosto chegou
aqui o reverendo Padre Pedro Fernandes, natural de Goa, que durante 25 anos prestou
assistência religiosa à comunidade, na sua maioria católica.

Uma das primeiras equipes de Futebol da Comunidade

Logo surgiram as equipas e clubes de futebol e os ranchos folclóricos; foram organizadas várias
actividades sócio-culturais e iníciada a Festa em honra de Nossa Senhora de Fátima com
projeção em toda a cidade.

Em 1968 foi ao ar pela primeira vez o Programa [ radiofónico ] Português de Manitoba. A 13 de
Maio de 1972 saíu a primeira edição do “Mundial” iniciativa de Manuel Guerra, Abel Gaspar e
Joaquim Lopes. Este jornal, que continua a ser publicado mensalmente, tem sido um
instrumento muito importante na divulgação das Festas do Espírito Santo que tiveram início no
ano seguinte.
Em Agosto de 1972 a Associação Portuguesa começou a participar no Festival das Nações, o
Folklorama. Em várias exposições culturais o Pavilhão apresentou aspetos das festividades do
Espírito Santo.

Em 1973 João de Sousa Craveiro, natural das Feteiras, ilha de São Miguel, foi o primeiro
Mordomo da Festa do Espírito Santo. Teve a ajuda de, entre outros, sua esposa Minalvina e de
seus compadres, Alfredo e Odete Medeiros, também naturais de São Miguel. A função religiosa,
presidida pelo Rev. Padre Pedro Fernandes, teve lugar na Igreja francesa “Sacre Coeur” e a
parte social na arena da Logan. Foi formada uma Irmandade e o Sr. Craveiro manteve-se
envolvido no Império da Festa, celebrado no Domingo de Pentecostes, durante uns dez a onze
anos.

Também em 1973 foi fundada a Banda Lira de Fátima pelo Rev. Padre Pedro Fernandes e um
grupo de músicos de várias ilhas. Esta filarmónica continua a ser uma das mais preciosas
expressões da nossa cultura.
Ano após ano a Banda participa em quase todas as festas da comunidade e continua a
abrilhantar as do Espírito Santo tocando na cerimónia da Benção da Carne, na Missa da
Coroação, no Cortejo e com concertos durante os programas recreativos.
Ainda em 1973 a festa Nossa Senhora de Fátima foi presidida pelo cardeal de Boston, D.
Humberto Medeiros, natural dos Arrifes, São Miguel.

Em 1974 foi fundada a “Casa do Minho” que promove principalmente o folclore do norte e,
entre os seus variados programas sócio-culturais, destaca-se o Domingo de Páscoa, festejado
sempre com grande solenidade. Desde 1983 participa também no Festival Multicultural
“Folklorama”.
A comunidade continuava a crescer. O Padre Fernandes residia no complexo da Catedral de
Santa Maria, na baixa da cidade, mas celebrava missa e administrava os sacramentos em
português na igreja francesa enquando a comunidade não conseguiu adquirir ou construir
igreja própria.
Em 1975 D. Aurélio Granada, Bispo dos Açores, presidiu à festa de Nossa Senhora de Fátima.

Grupo de crianças da Comunhão Solene, na igreja do Sacré Coeur, com o arcebispo de São
Bonifácio, D. Antoine Hacault, que falava português e com o padre Fernandes

Em 1977 sentiu-se a necessidade de formar uma irmandade que estivesse mais unida à
comunidade católica portuguesa e tivesse como foco a parte religiosa. No dia 20 de Junho na
residência do Sr. José e da Sra. Maria Evelina Machado, 651 Bannerman Avenue, foi realizada a
primeira reunião duma irmandade que tinha como objectivo fazer as festas do Divino Espírito
Santo da Santíssima Trindade.
Em lugar de mordomia foi decidido haver uma comissão composta por presidente; vicepresidente; primeiro e segundo secretário; primeiro e segundo tesoureiro e três vogais. Os
primeiros irmãos foram José Machado, Augusto Raposo, José Moreira, Manuel Neves, João Vaz
Martins, José Braga, António José Rodrigues, Gilberto Galvão e José Caetano.
Foram elaborados regulamentos que asseguravam todos os lucros das festas e actividades
reverterem a favor da igreja.

As primeiras festas da Santíssima Trindade foram realizadas nos dias 19, 20 e 21 de Maio de
1978. O programa recreativo incluiu a participação dos Ranchos Folclóricos da Associação e da
Casa do Minho, assim como a Banda Lira de Fátima e o conjunto musical New Evolution.

Na manhã de 5 de Março de 1978 o fogo destruiu uma das igrejas católicas mais antigas da
cidade, a igreja da Imaculada Conceição em Point Douglas.
Em Julho do mesmo ano a paróquia da Imaculada Conceição tornou-se também a igreja da
comunidade portuguesa, com o rev. Padre Pedro Fernandes como pároco.
O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, veio presidir à festa de Nossa Senhora de
Fátima. No dia da sua chegada a Winnipeg ele participou na cerimónia de lançamento da
primeira pedra da nova igreja da Imaculada Conceição, cerimónia presidida pelo cardealarcebispo de Winnipeg, D. George Flahiff, um grande amigo da comunidade portuguesa.

Durante 1979 e 1980 os portugueses, graças à generosidade de muitas famílias, conseguiram
construir um novo e amplo templo, projecto do Arquiteto Gustavo da Roza, natural de Macau.
A nova Igreja foi inaugurada no dia 7 de Dezembro de 1980, véspera da Festa da Padroeira.

Alguns aspetos da nova Igreja da Imaculada Conceição -

Em 1983 o Rev. Padre António Júlio Cruz, de Trás-os-Montes, veio como coadjutor para a nossa
paróquia onde permaneceu durante 11 anos.

Padre António Cruz coroando

Em 1985 foi ordenado em Winnipeg o padre João Jacinto Cabral, natural da Ribeirinha, São
Miguel. Ainda em 1985 foi fundado o Império das Crianças por José Câmara, Armando Câmara,
José Fonseca, Octávio Carreiro e esposas e celebrado no Domingo do Corpo de Deus.
No mesmo ano surgiu também Império de São Pedro, tendo o primeiro mordomo sido João
Soares com a colaboração da esposa Odília, João Paulo Melo, José Tavares, António Andrade,
Agostinho Melo, Carlos Jerónimo, João Botelho e Raul Rodrigues.
Todos os impérios, uns mais do que outros, angariaram fundos que reverteram a favor da igreja
e financiaram, em grande parte, a construção das novas instalações.
A 24 de Maio de 1992 principiaram em Winnipeg as Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres

No dia 5 de Agosto Monsemhor Pedro Fernandes entregou a liderança da paróquia ao Rev.
Padre Maurice Comeault, continuando o Rev. Padre Cruz como vigário-adjunto, por mais dois
anos.

O Padre António Cruz e o novo pároco, Pe. Maurice Comeault, coroando

No Outono de 1992 foi fundada a Casa dos Açores que tem como objectivo preservar e
promover a cultura, tradições e valores das ilhas dos Açores.

Em Outubro de 1994 a paróquia deu as boas vindas ao Rev. Padre Américo Rodrigues que
voltou para Portugal em Junho de 1996. Nos próximos dois anos a paróquia recebeu os serviços
do Rev. Padre Osvaldo Franklin, natural de Angola, o último ano como administrador da
paróquia após a partida do Rev. Padre Comeault.
Durante esse ano trabalhou com ele o Rev. Padre José Francisco Cabral, natural dos Arrifes,
recentemente ordenado, que por sua vez passou a administrar a paróquia em Junho de 1988
até à chegada do Rev. Padre José Eduardo Viveiros Medeiros, natural de Mosteiros, São Miguel
em Setembro de 1999.

Padre José Eduardo V. Medeiros e Padre André Lico na procissão de Santo Cristo

Achei por bem incluir na minha apresentação dados referentes aos vários padres que serviram
a comunidade pois todos eles, mesmo os que não eram de orígem açoriana, apoiaram a
realização das Festas do Espírito Santo.
No fim da década dos noventas a comunidade começou a ficar preocupada com a falta de
transparência nas contas de algumas das irmandades e saturada com a frequência das festas:
Nossa Senhora de Fátima; Senhor Santo Cristo dos Milagres; Império da Festa; Império da
Santíssima Trindade; Império das Crianças; Primeiras Comunhões, Crismas; Festa de Santo
António no Centro Cultural Português, Festa de São João no parque da Associação em Saint
Laurent e o Império de São Pedro.

Por essa altura, em consulta com a Arquidiocese de Winnipeg, a paróquia portuguesa elaborou
estatutos sobre as irmandades do Espírito Santo, que foram aprovados pelo arcebispo, Dom
James Weisgerber. Os estatutos rezam que seja celebrada apenas uma Festa e função do
Espírito Santo, liderada por um mordomo, em colaboração com a paróquia portuguesa da
Imaculada Conceição e que esta seja realizada no Domingo de Pentecostes,
Após vários encontros com os líderes das irmandades chegou-se a um acordo que as coroas
seriam entregues à paróquia mas nem todos cumpriram o prometido.
Em 1999, 2000 e 2001 a Festa do Espírito Santo ou Império foi celebrada apenas na paróquia.

Em 2002 a Casa dos Açores decidiu celebrar também as Festas do Divino Espírito Santo pois elas
são uma parte muito importante da religiosidade, tradições e folclore açoriano. O pároco da
Imaculada Conceição, Rev. Padre José Eduardo Medeiros e o Conselho Pastoral acharam por
bem respeitar os estatutos em vigor e convidar as pessoas ligadas à Casa dos Açores, que
desejavam coroar ou tinha feito promessa, a se integrarem na Festa da Paróquia.
Os dirigentes da Casa dos Açores escreveram ao Arcebispo pedindo autorização para celebrar a
Festa noutra paróquia da cidade mas foram informados que as festas religiosas portugueseas
deviam ser celebradas sómente na paróquia portuguesa.

Durante alguns anos a parte religiosa do Império da Casa dos Açores teve lugar na paróquia
onde trabalhava o Rev. Padre Maurice Comeault, que durante cinco anos havia sido o pároco
da Imaculada.
Felizmente em 2006 chegou-se a um acordo entre a paróquia e a direcção da Casa dos Açores.

Na carta, com data de 4 de Outubrfo de 2006, enviada pelo pároco da Imaculada ao Sr. José
Machado Ferreira dos Santos, Presidente da Direção da Casa dos Açores, lê-se
“É com grande alegria que convido os sócios da Casa dos Açores a celebrarem as suas festas
do Divino Espírito Santo na Paróquia da Imaculada Conceição no fim de semana do Domingo
da Trindade como foi proposto no passado.
Entende-se com isso, que as Domingas das Irmandades do Divino Espírito Santo da Paróquia
da Imaculada Conceição e da Casa dos Açores irão coroar na Paróquia da Imaculada
Conceição durante as semanas da Páscoa.
As festas da Casa dos Açores depois irão concluir com a Bênção da Carne e Coroação da
Mordomia no final da Missa do Domingo da Trindade seguindo-se o Cortejo das coroas e
bandeiras.
Espero que este gesto sirva para trazer à nossa comunidade mais unidade e serenidade
espiritual segundo a protecção do Divino Espírito Santo que tanto amamos e louvamos.”

Terminava assim o conflito que preocupara muitas famílias ligadas à Casa dos Açores e à
paróquia e que desejavam ardentemente poder celebrar as Festas do Espírito Santo em
colaboração com a igreja portuguesa.

Em 2010 a Associação Portuguesa decidiu celebrar as Festas do Divino Espírito Santo durante o
fim de semana prolongado em princípios de Setembro no seu parque recreativo em Saint
Laurent, onde mais de 200 famílias portuguesas têm as suas casas de verão.

Nesse mesmo ano o rev. Padre José Eduardo foi nomeado pároco de São Paulo, Apóstolo e o
rev. Padre Vladimir Porreca do Estado de São Paulo, Brasil, foi quem assumiu a liderança da
Imaculada. Em Janeiro de 2012 ele regressou ao Brasil e foi substituido pelo atual pároco, Rev.
Padre André Lico da comunidade Missionária Providência Santíssima.

Todos os sacerdotes que passaram pela Imaculada apoiaram sempre a celebração das Festas
em louvor do Divino Espírito Santo.
Em traços largos procurei dar-vos uma ideia da história da nossa comunidade, e o papel
importantíssimo destas festas em Winnipeg.

Não mencionei todas as organizações ou grupos como o Lar de Santa Isabel, o Centro Adonai, a
Liga dos Combatentes, a Associação dos Comerciantes Portugueses e o Grupo dos Romeiros por
não terem uma ligação direta ao tema do Congresso no entanto são elementos importantes da
comunidade e fazem parte da nossa história.

Cada um de nós guarda recordações das festividades em honra do Espírito Santo. As minhas
principiam na pequena ilha de Santa Maria, na freguesia de Santo Espírito, onde foi celebrada
nos Açores a primeira Missa ao Espírito Santo.

Cresci saboreando a magia dessas celebrações, ao som do cantar dos foliões e cozinheiras;
maravilhado com o cerimonial medieval que transformava um simples camponês num
Imperador, com coroa e serventes; admirando a caridade praticada que alimentava todos num
pé de igualdade sem esquecer os doentes e anojados a quem, durante a madrugada, eram
levadas as primeiras sopas, em cabocas de barro; participando nos vivas ao Espírito Santo,
dados pela rapaziada reunida numa esquina do local da função para receberem uma fatia de
pão da mesa; observando os grupos de jovens a passear no receinto da festa, trajando a roupa
nova adquirida para usar no dia da festa e alguns a iniciar namoro e ainda decorando algumas
das quadras e falsetes que passaram de geração em geração, incluindo este verso, por um tio
meu, folião, que à porta da igreja improvisou:

Quantas lágrimas derramaram
Lá na rua da amargura
Quando os judeus maltrataram
O filho da mulher pura.

Ou então um dos favoritos de meu pai
Estévão mais Estevinho
Foram ambos a Belém.
Estévão já foi, já veio.
Só este vinho não vem.

Felizmente, dez anos após a minha vinda para o Canadá, poude tornar a participar em Festas do
Espírito Santo embora um tanto diferentes. Aqui em Winnipeg, com gente proveniente de
todas as ilhas, cada qual com a sua maneira de celebrar as festas do Divino, vamos urdindo uma
nova teia, tecendo uma nova manta, com retalhos do passado, combinando o tradicional com o
contemporâneo, e expressando a nossa fé e devoção da melhor forma que sabemos.

Ao longo dos anos minha esposa e eu tivemos a oportunidade de tomar parte em festas do
Espírito Santo em outras localidades: o Império Mariense em Sagus na costa leste dos Estados
Unidos, o de Cambridge no Ontário, um na ilha das Flores e já no príncipio deste ano tivemos a
felicidade de visitar a linda Igreja do “Holy Ghost” em Kalua, na ilha de Maui, Havaí, de formato
octagonal, semelhante a uma coroa, construida por imigrantes portugueses e consagrada em
1899. Ainda hoje um grupo de voluntárias, entre elas descendentes de japoneses, coze massa à
moda açoriana.

Numa das primeiras orações que aprendemos se diz:
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre... Assim seja
Termino com uma quadra simples que, para mim, diz muito.

HÁ MUITAS FESTAS E BODOS
POR ESSAS TERRAS ALÉM.
O ESPÍRITO SANTO É DE TODOS
MAS NÃO PERTENCE A NINGUÉM.
Agostinho Bairos

