
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Associação Cultural do Espírito Santo de São João,
Hamilton, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Autónoma.

Ano de fundação Fundada em 1987. O presidente que deu
início à Irmandade foi Evaristo Resendes,
que possuía um store de mobílias chamado
Fátima Furniture. Segundo o presidente em
2012, João Pires Silva, “ele contactou com 4
ou 5 pessoas: o João Barbosa, o João Rita, o
João Raposo, o João Salgadinho, mas ele
tinha mais uns velhotes consigo, o Tio
Manuel Pereira, o João Grilo Pereira;eram
umas 7 pessoas.”

Número atual de
membros

411 criadores e 112 irmãos. Quem é irmão
da coroa e dá um bezerro chama-se criador.
Segundo o presidente, “com criadores é
que crescem as festas! Temos alguns de
Brampton, uns 30, de Toronto uns 20, 10 de
Cambridge, 7 ou 8 de Brantford, 7-8 de
Kitchener e London, e o resto, 80% é de
Hamilton. 10% tem farmes e o resto só tem
as suas casas.”

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Os membros da irmandade são
maioritariamente originários de São Miguel.

Atividades durante o
ano

As atividades durante o ano são ligadas às
Festa do Espírito Santo, isto é, destinam-se
a financiar a Festa. Durante o ano, a
primeira festa, que é a da Amizade, realiza-
se em setembro, depois tem lugar a
matança do porco, o Aniversário da
Irmandade, e, por fim, o Jantar dos
Criadores e a festa do farme [arrematação
do gado], que já pertence à mordomia.
Segundo o presidente, “muitos mordomos
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organizam, se sabem como isto funciona,
mas outros dizem, estou aqui but I need
help, whatever you guys do, I’m okay with
it”

Instalações Alugadas à Igreja. Airmandade não paga
renda fixa, mas dá parte dos lucros à Igreja.
Segundo o presidente, “o fundamento de
São João começou na rua James St., num
clube chamado ‘Os Lusíadas’ que já fechou.
Houve alguns problemas lá e eles [a direção
na altura] compraram a sua site, na 746
Barton St., que vendemos aos deficientes, e
viemos para a 56 Mulberry em 2008, por
debaixo do salão da igreja de Santa Maria.
Arazão para a mudança foi que as nossas
festas cresceram e a gente arrendava este
salão e outro salão, para todas as festas,
porque a gente tinha 250 a 350 pessoas na
festa do aniversário ou da amizade. E o
nosso salãozinho o mais que lá cabia eram
175. Também tínhamos o nosso stock e
meetings e pensámos, it’s a waste of
money, ou a gente compra um salão grande
para a gente, mas o Espírito Santo deve
estar na paróquia das igrejas. Debaixo do
salão da igreja tem vários ofícios, três
quartos, um para nós, outro para a
comissão de festas da igreja, que fazem a
festa de Nossa Senhora dos Anjos em
agosto, e outro para o Divino Espírito Santo
de Santa Maria.
Falámos com o Padre Janeiro, que já não
está aqui, ele ficou muito contente e aberto
a tudo o que a gente queria. Foi mostrar os
quartinhos lá em baixo, gostei. Agente não
paga renda, mas no fim do ano, depende da
mordomia, se está fraca a gente dá pouco,
se estiver forte, damos mais. O senhor
padre pôs isso à nossa confiança e a gente
já demos $12 mil, $14mil.”
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FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1987.

Data preferencial da
festa

AFesta realiza-se no domingo mais
chegado ao dia de São João.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada por referência à
Ilha de São Miguel.

Organização da Festa AFesta é organizada pela direção com o
mordomo. Segundo o presidente, “a gente
diz ao mordomo, isto fica tudo à tua
confiança, não estamos aqui para te pedir
nada. Em 2011, a gente pagou tudo e ficou
um dinheirinho para ajudar o novo
mordomo. Agente diz-lhe quanto tem para
não pesar na família dele, nem entrar em
dívida, dás o que podes, se quiseres dar
uma vaca, uma cabra, se não podes não
dás. Eles dão o que está no seu coração
that’s it. Abanda, a música isso é da conta
da direção. Tínhamos 6 diretores,
atualmente temos 13 e o mordomo faz
parte, é um novo todos os anos. E quando
eles [mordomos] gostam da maneira de a
gente trabalhar, vão ficando. Mas muitas
vezes os mordomos acabam e vão-se
embora, mas desde que eu aqui estou, eles
vão ficando.”

Mordomo O novo mordomo é escolhido pelo mordomo
anterior, mas coloca o nome à consideração
da direcção. Tal como referiu o presidente,
“por aqui os mordomos escolhem os outros.
Eles falem com a gente: escolhi a pessoa
assim, assim, vocês acham que ele é de
uma família boa? Agente diz: tu é que
mandas na mordomia, se achas que ele é
capaz de ter a mordomia, dá a bandeira a
ele! E tem sido assim. Omordomo mais
idoso é o deste ano, o José Bulhões, desde
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que eu estou aqui há 13 anos. Tirando o
meu filho que tinha 10 anos, os outros
tinham dos 28 anos até aos 50. Tem
pessoas de primeira e segunda geração,
[numa proporção de] 60% para 40%.”

Número de ajudantes Apartir de sexta-feira antes da Festa há
cerca de 30 pessoas a ajudar. Segundo o
presidente, “são pessoas que gostam da
nossa irmandade, nós ajudamo-los a eles,
eles à gente, mas quase sempre irmãos da
nossa coroa, mais uns 2 ou 3 que queiram
vir de fora.
As nossas festas estão a crescer muito, mas
se não é as senhoras que fazem as
comidas, e tiram dias para vir fazer…99%
da comida elas é que fazem, porque se
tivesses que pagar a caterers, os fundos
não cresciam.”

Coroas Há 5 (cinco) coroas e 6 (seis) bandeiras. A
maioria das coroas foi obtida com base em
peditórios. Tal como afirmou o presidente,
“fui mordomo em 2001-2002 e tinha só
uma coroa e duas bandeiras. Eu e a minha
esposa dissemos: ‘mais uma coroa era nice
para a nossa procissão’. Ela trabalhava
numa fábrica e a gente resolveu pedir umas
esmolas, umas donations para comprarmos
mais uma, e a fé do Espírito Santo é tão
grande, que a gente comprou 3 (três)
coroas num ano e 2 bandeiras! Só da
fábrica ela trouxe $4,500. Eram ingleses,
italianos, filipinos, toda a gente deu $5, $3,
ela todos os dias trazia um saquinho e toda
contente dizia, temos quase $6.000!
Depois, os meus amigos aqui, foi mais
$2.500. Comprámos em Toronto, ao lado do
Manata, já fechou esse store [Liberal?].
Temos mais uma, aquela muito grande que
está ali, foi o mordomo que quis oferecer
uma coroa ao Espírito Santo.”
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COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Há 7 domingas. Uma das coroas vai para os
organizadores das domingas. Vai passando
de casa em casa. Asétima dominga
pertence ao mordomo, que fica com uma
coroa em casa, todo o ano.
Segundo o presidente, “antigamente, as
seis domingas tinham banda de música,
procissão, depois fazíamos um jantarzinho
no salão ou em casa de quem tinha a
dominga, mas agora a city cortou os
permites. Toda a associação só pode ter
dois permites e a gente precisa de 7, 6 para
as domingas, e para as nossas festas, e já
não temos permites para fazer as
domingas.”
Realizam-se coroações nas domingas.

Circulação das coroas Há 3 coroas que circulam pelas casas dos
irmãos que têm promessas e pedem para
ficar com a coroa. Segundo o presidente,
não há um limite do tempo durante o qual
podem ter a coroa: “todo o ano, as outras
coroas, a gente dá para as promessas, se
querem rezar, uma semana, um mês, o que
quiserem.
Muitas pessoas metem uma oferta para o
Espírito Santo, pode ser $10, pode ser $20,
ou $100, a gente não diz nada e é tudo
privado, é o que as pessoas quiserem dar.”

Pensões Cerca de 520 pensões.

Distribuição das
pensões

Adistribuição das pensões é
maioritariamente feita em regime de porta-
a-porta. Tem início na quinta-feira à tarde,
depois da bênção das pensões pelo padre e
de uma refeição ligeira. De acordo com o
presidente, “eu hoje tenho 6 vans para aí.
Começaram a distribuição às 4:30 pm. Vão
a Stony Creek, duas vans para a montanha,
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tem uma van para Stony Creek e uma van
de Stony Creek para cá e outra van a fazer
a área de Burlington até à Guelph line e até
à Lapp Street. Amanhã tem Hamilton todo,
tem os farmes, tem duas vans para
Brampton, para Mississauga e Toronto, e,
depois, no sábado, duas para Brantford,
Guelph, Cambridge, Kitchner e London.
Sábado, ainda vamos a casa de pessoas
que não estavam em casa. Agente mandou
cartas a todos a dizer que se ia distribuir
nos dias 21-22, mas alguns vão para a
cottage. Quando fazem confusão com o dia,
damos o dinheiro para trás. É chato quando
não se encontra as pessoas em casa, mas é
a fé do pessoal. O meu pai nunca vem
buscar, ele gosta de ver o Espírito Santo a
entrar pela porta dentro. Vêm cá [apenas]
umas 15 pessoas buscar.”

Acompanhamento
musical das festas

Afolia atua na distribuição das pensões e
na arrematação do gado. Segundo o
presidente, “a folia é de Hamilton. Quem a
criou fui eu, mais o meu tio e o Manuel.
Vinha sempre o Vasco Aguiar de Toronto, o
dinheiro era muito e eu disse, temos gente
aqui que percebe da folia e do Espírito
Santo tão nice e dizem quadras tão bem: o
João Duarte e o irmão, e o Manuel Guido
ajeita-se muito a isto, e arranjámos umas
pessoas para tocar as guitarras, e o resto, e
assim começou a folia do São João. E 90%
dos impérios de Hamilton estão-os usando”.
No dia da Festa, nomeadamente no cortejo,
o acompanhamento musical está a cargo da
Banda Filarmónica de São Pedro de
Hamilton.

Cortejos do dia da
festa

Participam habitualmente no cortejo
autoridade e políticos locais, como é o caso
do Mayor, do Alderman do Ward 2, bem
como de políticos “running for office”.
Também integram a procissão outras
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irmandades: “convidamos todos os de
Hamilton, os Espírito Santo todos (São
Miguel, Igreja e São Pedro da Banda) e o
rancho folclórico, o Espírito Santo de
Brantford, de Cambridge, de Toronto, os
que puderem vir. Geralmente são sempre 5
ou 6. Agente também vai na [festa]
deles.” Desfilam, ainda, dois grupos
folclóricos, a Banda de São Pedro de
Hamilton. De acordo com o presidente, “já
se usou carros de bois, mas agora não: é
muito longe e dá muito trabalho.”

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

Há distribuição de sopas, confecionadas à
moda de São Miguel. Além das sopas,
também são distribuídas esmolas a pessoas
que têm necessidade. Segundo o
presidente, “temos aí uns 30 nomes, vamos
bater à porta, aparecemos lá com as coisas.
Damos: 1 pão, 2 cakes ou massas, 1 garrafa
de vinho e 1 bocadinho de carne.”

Número de pessoas
que acorre às sopas

São servidas cerca de 600 pessoas.

Outras distribuições
de alimentos

Distribui-se também massa sovada.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 600 pessoas.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2012, através
de observação e de entrevista com João Pires Silva, presidente. Edição
final do texto: Dulcinea Gil.


