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Associação Portugue sa de São Migue l Arcanjo / The
Portugue se Association of St. Michae l Archange l
(Impé rio de São Migue l Arcanjo), Hamilton, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Autónoma.

Ano de fundação AAssociação foi fundada em 1974 por uma
banda filarmónica.

Número atual de
membros

Há cerca de 150 sócios, incluindo alguns
que vivem em Oakville, Mississauga e
Toronto.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Amaioria dos membros é originária de São
Miguel, embora haja também alguns
naturais da Terceira e de Santa Maria.

Atividades durante o
ano

Aquase totalidade das atividades
organizadas pela Associação durante o ano
destina-se à angariação de financiamento
para a Festa do Espírito Santo. Aprimeira é
a festa do Aniversário da Associação, depois
realizam-se a matança do porco, em
janeiro, e o jantar da Páscoa. Deixou de se
realizar a Festa das Crianças, por falta de
interessados. Também se realiza o Jantar
dos Criadores, em maio, com cerca de mil
pessoas.

Instalações AAssociação possui instalações próprias,
mas aluga o salão e o parque da igreja para
a realização da Festa.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1975.

Data preferencial da
festa

AFesta realiza-se no domingo da Trindade.
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Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada por referência a
São Miguel.

Organização da festa Aorganização da Festa é da
responsabilidade da direção da associação,
que inclui o mordomo, uma vez que este
também pertence à direção.
Os membros da direção eram, em 2012:
Carlos Cabral, presidente, Luís Alves vice-
presidente, Gilberto Simão, diretor, José de
Medeiros, tesoureiro, José Carlos de
Medeiros, secretário, e Manuel Cordeiro,
mordomo.

Mordomo O mordomo em funções escolhe o novo
mordomo, cujo nome propõe à direção. Esta
pronuncia-se e toma a decisão. Apessoa
escolhida tem de ser um irmão.

Coroas AAssociação possui 4 (quatro) coroas. A
primeira adquirida, foi a grande. Foram
todas compradas, em Toronto.

Rainhas Existe 1 (uma) rainha e também duas
princesas. Arainha é selecionada através
de sorteio, no domingo de Páscoa. Segundo
o presidente, “é a única rainha em
Hamilton. Antes fazíamos uma festa para as
rainhas, arrendávamos o hall, mas não
vinha quase ninguém. Resolvemos fazer no
jantar da Páscoa. Aque foi rainha já não
pode voltar a concorrer, mas as princesas
podem. Têm que ser solteiras.” As capas
utilizadas pertencem à irmandade.

Coroação Só podem coroar 4 pessoas, adultos ou
crianças. É o mordomo que decide quem
coroa.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Os organizadores das domingas são
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escolhidos através de sorteio, realizado
durante a Festa. Segundo o presidente da
associação, “há sorteio para os irmãos da
coroa, que se faz a meio da Festa. Temos o
livro com o nome das pessoas. O que não
estiver, paga $10 para ajuda da Festa. São
Xde sortes e podem ser 7 ou 8 pessoas.
Temos sempre pessoas para tudo. Apessoa
que tem a primeira dominga leva a coroa
para casa e guarda a coroa duas semanas e
depois entrega.”

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Organiza-se a reza do terço, em casa de
cada responsável das domingas.
Também se realiza a arrematação de gado.
Segundo o presidente, “faz-se a
arrematação dos bezerros muito antes das
semanas das Festas [as outras duas Festas
de Hamilton], para se apanharem os
animais a bom preço. Fazemos aqui mesmo
atrás, no nosso parque de estacionamento,
sempre os primeiros, mesmo antes da
[irmandade da] igreja.”

Pensões Há cerca de 270 pensões grandes e 120
pequenas.

Valor das pensões As pensões grandes custam $120 e as
pequenas $60. Há, ainda, cerca de 30
pensões de esmola.

Composição das
pensões

Pensão grande - 11 lbs de carne, 1 argola
grande de massa (típica de São Miguel), 1
Garrafa de vinho do Porto. Pensão pequena:
7 lbs de carne “e o resto é o mesmo mas
em ponto mais pequeno.” Segundo o
presidente da associação, “quem oferece
um bezerro, leva mais do que as pensões
grandes.”

Distribuição das
pensões

Previamente - em geral com um mês de
antecedência - é enviada uma carta aos
irmãos. Na semana anterior à Festa, na
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sexta-feira e no sábado, são distribuídas as
pensões. Em geral, apenas levantam as
pensões na associação – takeaway – os
irmãos que estão fora, na cottage, em
Burlighton, Milton, Oakville, Cambridge.
Na grande maioria, a distribuição é
realizada porta-a-porta. Segundo o
mordomo, “arrendamos vans, fazemos
delivery, começando na sexta, sábado ou
mesmo domingo. Muita gente não vem
buscar porque querem que a bandeira lhes
entre em casa. Custa-me muito chegar lá e
não os encontrar em casa. Duas ou três
vezes que lá vamos por vezes. Vão três
homens ou dois, com uma criança, distribuir
pensões. Temos jovens a participar, muitos
não vêm porque os pais não deixam, mas
os que vêm] vêm com vontade, e a partir
de uma certa idade já não querem. Depois
casam com a geração inglesa, já não vêm.”

Acompanhamento
musical das festas

ABanda Filarmónica de Hamilton
acompanha musicalmente a Festa.

Cortejos do dia da
festa

O cortejo sai da associação para a Igreja,
para a missa da coroação. No regresso, vai
da igreja para o parque – adro e salão da
igreja - onde decorrem os festejos. Na
procissão, incluem-se as bandeiras do
Canadá, de Portugal, dos Açores e a do
Espírito Santo. Os políticos convidados
raramente comparecem. Segundo o
mordomo, “mandam os outros abaixo, ou
dizem que não podem vir.” Há sempre
participação de outras irmandades. ABanda
Filarmónica de Hamilton acompanha o
cortejo. Desfila também o rancho folclórico
de Hamilton.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

Há distribuição de sopas que são
confecionadas à moda de São Miguel.
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Número de pessoas
que acorre às sopas

Entre 400 e 500, pois o salão, cuja
capacidade é de 450 pessoas sentadas,
enche e ainda ficam pessoas à espera.

Outras distribuições
de alimentos

É também distribuída massa sovada.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 500 pessoas.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2012, através
de entrevista com a direção - Carlos Cabral, presidente, Luís Alves,
vice-presidente, José de Medeiros, José Carlos de Medeiros, Gilberto
Simão, José Gasparinho - e com o mordomo, Manuel Cordeiro. Edição
final do texto: Dulcinea Gil.


