
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Associação do Divino Espírito Santo de Kitchener,
Kitchener, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Autónoma.

Ano de fundação 1973. Segundo Gil Barbosa, vice-presidente
da Associação, “os fundadores foram o
Senhor Manuel de Melo, o Senhor Maciel do
Pico, que vivia na Terceira, já morreu; na
coroa grande está o nome dele. Havia o
barracão velho e a comida era feita ali fora.
Eu já não me lembro, mas temos aqui uma
senhora que sabe que o pai foi fundador.”
De acordo com a Senhora Maria Oliveira
“apareceu na minha casa o Senhor Miguel
Maciel e o meu pai Manuel de Melo, a falar
com o meu marido, António Barcelos
Oliveira, e foi assim que começou.”

Número atual de
membros

O vice-presidente afirmou: “temos muitos
irmãos, uns 300-400, chegámos a ter 600-
700, não temos conta certa. Andamos de
porta em porta 3 a 4 semanas, tínhamos
uma lista, mas já desapareceu, serão para
cima de 500 irmãos. Um irmão pode sê-lo
sem comprar pensão. Sabemos quem é
irmão pelo peditório que fazemos pelas
portas. É assim que vamos a casa de para
cima de 500 a 600 pessoas. Desde 1973,
houve anos em que enfraqueceu, mas há
coisa de 4 anos para cá, desde que o Paulo
[do Catita] começou a fazer [a festa], temos
tido a casa cheíssima. Vem algumas
pessoas dos arredores, de Brantford, de
Hamilton, Cambridge.”

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Amaioria dos membros é originária da
Terceira e de São Miguel.
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Atividades durante o
ano

O vice-presidente referiu as seguintes
atividades anuais: “no mês de novembro,
[realizava-se] a primeira [festa],
antigamente, dizíamos que eram as
vindimas, [mas] dava prejuízo, largou-se
isso da mão e passou-se a fazer a ‘Festa
das Rainhas’. Em março é a festa do
mordomo.”

Instalações As instalações são alugadas. AAssociação
do Divino Espírito Santo é independente da
igreja e do clube, mas usa o salão e a
cozinha do Clube de Kitchener para as suas
festas. Segundo Gil Barbosa, “temos
contrato anual com o Clube desde 1973
para fazermos as festas, arrendamos o
salão, e, para as reuniões temos um amigo
que tem uma garagem grande e fazemos lá
as reuniões.”

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação De acordo com a Senhora Maria Oliveira,
esposa dum dos fundadores, “O terreno do
clube já existia desde 1969. Tínhamos uma
casa e um barracão velho, e a primeira
Festa do Espírito Santo foi feita aqui em
1974. Agente fazia a sopa era no barracão,
mas o clube foi inaugurado no Natal de
1972. O meu marido pôs o dinheiro, porque
não tínhamos nada, e quando foi para fazer
o vinho, cada um entrou com um tanto.
Tenho isso tudo em casa, num livro. Tinha
um grupo de gente que depois entrou e pôs
dinheiro e quando se fez a Festa tinha
enough dinheiro. O meu marido é que
pagou a carne, fomos à Schneider’s buscá-
la, que é uma fábrica da carne aqui em
Kitchener. E quando acabou a Festa,
fizemos dinheiro para pagar tudo e a partir
daí fazíamos a Festa, pedíamos os tachos a
Cambridge. Comprámos as coisas de uma
Festa em Cambridge que arrebentou e
fomos comprar as bandeiras.”
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Data preferencial da
festa

9 semanas depois da Páscoa, sempre na
primeira ou na segunda semana de junho,
com o Dia de Portugal.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta integra pessoas de São Miguel e da
Terceira, dada a origem da maioria dos
seus membros, como é o caso do mordomo
de 2012, descendente de terceirenses,
António Augusto (bem como a esposa,
Tiffany).

Organização da festa AFesta é organizada pela direção com o
mordomo. Segundo o vice-presidente, “a
direção somos nós 4, mas depois temos
uma média de 10 casais que pertencem à
nossa comissão, em caso de não haver
mordomo, nós fazemos a Festa. Os casais
ficam connosco, mesmo que mude o
mordomo, mas isto só acontece desde há
dois ou três meses. Antes disso, o mordomo
novo trazia a sua direção, que saía com
ele.”

Mordomo O candidato a mordomo informa a direção
do seu interesse em desempenhar o cargo.
Segundo Gil Barbosa, “o mordomo é
voluntário, um casal decide que quer ser
mordomo, como agora estamos registados,
eles têm que se aproximar da comissão, ou
dum de nós, e dizer do seu interesse. Se
tiver mais do que um, vai por ordem de
chegada até nós. Antes de sermos
registados, passava de um para outro
mordomo, se estivessem interessados, o
mordomo falava com o outro.” E
acrescentou: “fazemos a Festa do mordomo
em março, para quem quiser ser,
apresenta-se aqui para mordomo para o
ano seguinte. É mais próprio ser casal, pode
haver problemas com o padre, se não for.
Poderá haver um filho, mas os pais é que
estão por detrás. Já tivemos um que não
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era casado quando foi mordomo, o José
Lourenço, mas os pais é que ajudarem. O
mordomo que temos este ano já nasceu cá,
mas é da Terceira e eles são crentes no
Espírito Santo que é uma coisa fora de
série. Aminha filha nasceu cá e já fez a
Festa quatro vezes!”

Número de ajudantes Há muitos voluntários. Nas Festas grandes,
são cerca de 50-60 pessoas. Os mordomos
novos pedem ajuda a pessoas que já
tiveram essa experiência.

Número de coroas e
sua circulação

Segundo Gil Barbosa, “temos 4/5 coroas
que andam todo o ano pela casa dos
irmãos. Uma semana para cada pessoa
interessada e vai sempre passando.
Temos umas listas feitas e quase todos os
anos são sempre os mesmos irmãos. Quem
não estiver na lista, podemos acrescentar o
nome deles. Dão os seus donativos,
segundo os envelopes, o mordomo toma
conta disso para dar parte no fim do ano,
quando acabar a mordomia.”
José Vieira acrescentou: “no meu ano, não
guardei a coroa em casa todo o ano, a
coroa ficou por fora. Só uma semana ou
duas antes da Festa é que ficou em minha
casa. Mas em alguns casos, fica a coroa em
casa do mordomo todo o ano.” E José
Baptista referiu: “enfeitámos lá um quarto.
No fim de semana e mesmo durante a
semana vinha família e amigos e rezavam
lá o terço.”

Origem das coroas Um dos fundadores, o Senhor Maciel,
ofereceu a coroa do Espírito Santo,
comprou-a em Toronto, e assim começou a
Festa. As outras coroas foram compradas
pelos outros mordomos. Cada um dá $100,
a direção compra. Aúltima foi comprada
em 2010, pela direção, em Toronto, no
Manata, e custou quase 4 mil dólares.
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Rainhas As rainhas começaram no tempo do Senhor
José Vieira: “a gente escolhia raparigas,
para fazer de rainhas, e o júri, para as
escolher, a que ficasse em primeiro lugar
era a rainha do Espírito Santo e, depois, a
Santa Isabel e mais duas que era as damas
de honor; mas, ultimamente, o mordomo é
quem escolhe a rainha, uma criança ou
moça. (…) Deixou de haver moças, já não
se interessem com as Festas.”
Segundo o vice-presidente, “a gente
continua com o nome da Festa das Rainhas,
mas as únicas que temos agora é a rainha
Santa Isabel e a rainha do Santíssimo
Espírito Santo, e duas damazinhas.”
As capas pertencem à irmandade, como
afirmou o vice-presidente: “temos capas,
ultimamente, desde há 3 anos, feitas pela
minha esposa e outra senhora, e a minha
esposa é que toma conta das capas. As
damas de honor só usam fita. As rainhas
ficam com a tiara como recordação.”

Coroação Coroa quem estiver interessado.
De acordo com o vice-presidente e com o
Senhor Vieira, “a maioria são crianças. Há
organizações que trazem a sua coroa e, às
vezes, nós pedimos também, quando fazem
a procissão. Mas a coroa que vem de fora
não pode coroar, só as nossas. Em
Cambridge coroam pessoas adultas, mas
aqui nunca vi [com a coroa da Festa].” Mas,
segundo Janet: “podem ir [coroar] se
tiverem coroas pequeninas. Uma senhora
da Ribeira Grande, a Connie, foi coroada na
nossa Festa, por promessa.”

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Não há domingas.
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Outras cerimónias
antes do dia da festa

Realiza-se a arrematação de gado. Segundo
o vice-presidente, “temos criadores,
variam. Quase sempre temos os mesmos 3
ou 4. Mas depois há pessoas que oferecem
uma cabeça de gado, uns anos [o total é
de] 11 cabeças, outros 15, fazemos
arrematação do gado uma semana antes da
Festa grande, aqui no clube, lá fora. Tudo
se passa aqui. Acarne é toda oferecida:
usamos entre 3.500 libras a menos de 5
mil. Aseguir à arrematação do gado, uma
semana antes da Festa grande, o gado vai
para o matadouro e é a partir daí que
começa.”
Organiza-se também a reza do terço. De
acordo com José Vieira, “aqui, na semana
da Festa, da segunda à sexta, rezem o
terço às 8 da noite, na capela.
Ultimamente, de há 3 ou 4 anos para cá,
temos um senhor de Hamilton, que
pertence à irmandade de Santa Maria, o
Senhor António, faz a decoração da capela
[situada no terreno nas traseiras do
Clube].”

Pensões Segundo o vice-presidente, Gil Barbosa,
“temos pensões. São pessoas que fazem
promessas, se alguém está doente, de
comprarem uma pensão ou de dar uma
cabeça de gado. Agente dá uma posta de
carne e o resto, se oferecerem uma cabeça
de gado. E podemos ter 30-40. Este ano
tivemos umas 15 a 20 das grandes, que são
para oferecer, mas um irmão pode
comprar.”

Valor das pensões Apensão maior é oferecida aos criadores.
As pensões regulares e custam $100 cada.

Distribuição das
pensões

Amaioria das pensões sai em regime de
takeaway. Apenas são entregues porta-a-
porta 2 ou 3 pensões para London.
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Acompanhamento
musical das festas

Há sempre acompanhamento de
filarmónica, tal como referiu o vice-
presidente: “o mordomo deste ano, quando
os músicos estiveram cá na Festa grande,
contactou-os logo para o ano que vem. Tem
que ser um ano antes. Costumava a ser a
banda de London, mas também a de
Oakville e a de Cambridge. Já tivemos uma
banda em Kitchener durante vários anos
que fazia a Festa, mas ela acabou.”

Cortejos do dia da
festa

De acordo com o vice-presidente, “a
coroação é no domingo, o cortejo tem
outras irmandades, antigamente vinham os
políticos e o chefe da polícia, a Mayor daqui.
Sai da capela aqui, vamos de roda do
campo de futebol, de roda do Clube e
vamos parar à capela. O padre costuma vir
aqui dizer a missa campal, é português,
Padre Gabriel Catarino. Ele está aqui há 26
anos, é de Esposende. Temos missa e
depois da capela vimos para aqui, para a
frente do clube, para servirmos as sopas.
Não andamos na rua; andávamos,
antigamente, mas dava-nos problemas com
a polícia e com a Câmara e parámos com
isso. Temos tanto terreno, fazer a Festa lá
fora no caminho é igual, porque aqui não
temos residências de roda e já não custa
dinheiro. As outras irmandades acorrem à
nossa Festa e nós tentamos fazer o mesmo
para as deles. Os de São João de Cambridge
também têm uma Festa esta semana. A
gente manda dois ticketes de graça para as
mordomias todas. Se têm Festa no mesmo
dia não podemos ir à deles nem eles à
nossa. Irmandades vêm as de Cambridge,
Hamilton, London, Guelph, Brantford, dos
arredores. No cortejo o número de pessoas
varia, antigamente vinha mais gente,
portanto mais de 100-180-200 pessoas, a
procissão era maior. Costumamos ter o
rancho folclórico de Kitchener e às vezes
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vem algum de fora”.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

Há distribuição de sopas. Segundo Gil
Barbosa, “costumamos fazer sopas de
esmolas, deliveries para pessoas doentes,
que não podem vir, pessoas da irmandade
que dizem esta ou aquela pessoa não pode
vir e a gente une-se, umas 20-30 pessoas,
dependendo de quem é doente ou pobre.
Temos aqui um building de São José que
tem pessoas de mais idade, e o a que a
gente costuma a fazer, levar metade de um
tacho grande de sopa e eles despejam e no
outro dia levamos o tacho da carne, trazem
as marmitas e a gente põe um bocado”.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Segundo o vice-presidente, “na Festa
grande enchemos o salão duas e três vezes.
Pessoas sentadas a comer, a capacidade é
350, com mesas na pista de dança, 440
pessoas. Damos comida de graça nos três
dias – de sexta a domingo. Na sexta é a
carne assada, carne guisada no sábado e
sopa no domingo. Costumamos a dar
comida a 1.000-2.000 pessoas.”

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Entre 1000 e 2000 pessoas.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2012, através
de entrevistas com Gil Barbosa, vice-presidente, Janet Barrows, José
Baptista, presidente, José Vieira, e com o Padre Gabriel Catarino, da
Igreja Our Lady of Fatima Church. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


