
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Comunidade do Divino Espírito Santo de Brantford,
Brantford, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Autónoma.

Ano de fundação AComunidade do Divino Espírito Santo
começou em 1981 Os fundadores foram:
presidente, Lionel Andrade, do Pico; vice-
presidente, José Bettencourt, da Graciosa;
tesoureiro, José Pacheco (S. Miguel),
secretário Arménio Muche (do Continente,
Aveiro).

Número atual de
membros

300-400 irmãos de Brantford, Hamilton,
Mississauga, Cambridge, Simcoe, Delhi,
Scotland, Vanessa, Waterford.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Amaioria dos membros é originária de São
Miguel.

Atividades durante o
ano

As atividades durante o ano incluem a
matança do porco, em Novembro, e a festa
da Rainha, em março. Segundo a
presidente da Irmandade, Maria Martins,
“escolhemos a rainha para o ano, ela coroa
com a tiara no dia da festa da rainha e fica
a rainha para a Festa grande, para ir na
procissão”.

Instalações Alugadas. Segundo a presidente, “usamos
sempre o Civic Centre de Brantford. Anossa
Festa é uma das bonitas festas do Espírito
Santo. Porque é dentro da arena, do hockey
ring, estamos protegidos da chuva e do
vento, há sempre Festa, as pessoas
admiram muito a nossa Festa. E a dos
outros é lá fora.”
Acoroação realiza-se na igreja de St.
Mary’s. Segundo a presidente, “ o padre
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não é português. Durante anos tivemos um
padre italiano mas foi para Kitchener, o
Father Don, já sabia o que fazia. Agora é um
polaco e ele gosta muito de fazer esta
Festa, ele é novo, fui ter com ele e expliquei
que não tínhamos padre e ele foi muito bom
para a gente. Fazia a Festa mas eu tinha
que lhe dar a história disso. Fui buscar um
livro de história, tirei fotografias como se
faziem antigamente e tirei fotos”.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação Em 1981, no Dia do Pai (junho). Durante 20
anos realizou-se no Dia do Pai.

Data preferencial da
festa

Afesta realiza-se no domingo anterior ao
Dia do Pai, em junho. Segundo a presidente,
“fui eu que mudei a data, quando entrei
para presidente, porque as pessoas se iam
embora mais cedo [saíam para férias].”

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. Segundo
a presidente, “comecei em 2004, a 20 de
fevereiro. Agora na direção só estão três,
eu, a vice-presidente, Estrela Sousa e a
tesoureira, Olímpia Oliveira. Já tivemos
muitos mais membros, mas o problema é
que as pessoas estavam muito cansadas e
forem saindo. Eu e a minha vice-presidente
somos de segunda geração. E as outras
pessoas que estavam na direção, era tudo
de segunda, porque a primeira foi a do meu
pai. E os irmãos também temos da terceira
geração porque os vou puxando, como a
minha filha e o filho da Estrela. Eu penso
que a juventude vai continuar e eu queria
fazer uma direção com ela.”
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Mordomo Antigamente, um mordomo escolhia outro,
mas agora a direção escolhe. Também pode
ser por promessa; tem prioridade quem tem
promessa por doença, e os outros, se
houver, ficam na lista para os anos
seguintes. Apresidente deu exemplos,
nomeadamente o seu: “eu vim para aqui de
pequenina. Isto é coisa dos meus pais, mas
eu continuo com isto porque foi promessa
que eu fiz, até que alguém pegasse nisto.
Porque o meu marido esteve muito doente,
nem podia andar. O meu marido é do
Continente e tem muita fé nisso. O doutor
disse que ele ia para uma cadeira de rodas,
já fez 3 operações nas costas. E eu pedi ao
Santíssimo Espírito Santo que, se curasse o
meu marido, que eu não saía desta
irmandade enquanto não houvesse outra
pessoa para pegar nisso. Até hoje…”

Número de ajudantes 30-40, contando com os 20 homens que
fazem a entrega das pensões. De acordo
com a presidente, “eu penso que isto vai
continuar, porque mesmo as pessoas que
saíram ficaram a ajudar, chegando a Festa
todos ajudam, mas não querem
responsabilidades.”

Número de coroas 7 (sete) coroas e 7 (sete) bandeiras.

Origem das coroas Cinco coroas foram compradas em Toronto,
pela direção. Duas foram oferecidas por
duas mordomas

Circulação das coroas Segundo a presidente, “eu fico com uma
coroa, a Estrela (vice-presidente) fica com
outra, duas coroas vão para Mississauga
para a Senhora Melo, para senhoras que
têm pensões e querem a coroa em casa.
Todos os anos aquela coroa vem de
Mississauga, com 1.500 ou 1.700 dólares! A
coroa vai andando sempre de roda nos
irmãos, as senhoras vão pedindo. Cada uma
dá o que quer $10-$20-$50-$100, e assim
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se mantém o império. Ainda segunda a
presidente, “a mordona tem uma coroa
todo o ano e também a pessoa que fica com
a primeira dominga. So, no domingo a
seguir à Pascoa, a primeira dominga, ela
começa a distribuir pelas domingas todas.
Algumas pessoas estão em London e as
outras em Brantford e arredores.”

Rainha Sempre houve rainha, desde 1981. Segundo
a presidente, “a rainha, por vezes, é filha da
mordona e se não ela tiver ninguém,
pedimos-lhe para escolher uma rapariga.”
As rainhas coroam. Acapa pertence à
irmandade, que também oferece a “coroa”
[diadema] à rainha. De acordo com a
presidente, “o Espírito Santo (…) veio do
Continente. É por isso que a rapariga leva
uma capa cor de rosa por representar a
rainha Santa Isabel. Antigamente, também
tínhamos rainha com a capa vermelha, mas
já não.”

Coroação Coroam os mordomos e as pessoas
responsáveis pelas domingas (ou crianças
por elas escolhidas).

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Segundo a presidente, “temos domingas, a
7ª é do mordomo. Agente na Festa
pergunta quem quer uma dominga. As
pessoas dão o nome na Festa, para um
papelinho, botamos numa basket e elas vão
tirando. Acoroa começa a sair na primeira
semana da Páscoa. Nesse domingo, a coroa
vai para a casa de uma pessoa no domingo
depois e depois vai para todas que tiverem
uma dominga. Quem tem a primeira
dominga, reza sempre o terço e convida a
família para jantar, e amigos, ou mesmo as
outras domingas”.
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Outras cerimónias
antes do dia da festa

Pode ser rezado o terço em casa do
mordomo, mas não é obrigatório.
Também costuma haver arrematação de
gado. Segundo a presidente, “a gente
também temos uma arrematação de vacas
antes, para fazer dinheiro para a Festa, mas
este ano não tivemos, porque a mordona
não quis, coitada, era de muito longe.
Costumamos fazer em casa de uma
senhora que tem um farm que é a Ana
Ravesi, em Scotland. O gado é arrematado
lá. Sempre o fizemos. Este ano tivemos um
criador e o ano passado, dois. O nome deles
é João e Maria Maduro. Um criador dá uma
rês, umas $800; este senhor dá mil dólares.
Há dois anos tínhamos uns seis criadores.
Uns anos tem mais, uns menos. Amordona
deste ano foi criadora porque deu a carne
toda para comerem – a Senhora Maria Melo.
Uma rês não chegou; só para a carne foram
$3mil dólares e ela deu a carne e a massa,
150 bolos de massa, para as sopas.”

Pensões Há pensões do criador, cerca de 50, e
pequenas, cerca de 250.

Valor das pensões Cada pensão pequena custa $60. Há
também pensões grandes, ditas de
“criador”, que custam $120.

Composição das
pensões

Pensão pequena: uma garrafa de vinho, um
pão, uma massa, e um bocado de carne.
Pensão grande: duas garrafas de vinho,
uma garrafa de vinho do Porto, 1 pão de ló,
2 pãos, 2 massas, e um bocado de carne,
muito maior.

Distribuição das
pensões

Segundo a presidente, “a gente distribui as
pensões porta-a-porta, porque senão as
senhoras não querem pensões, [uma vez
que] querem o Santíssimo Espírito Santo
entrar em sua casa. Este ano tivemos 7
vans arrendadas. Quem vai entregar são
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quase sempre os mesmos irmãos, senão
peço a um mais velho que vá com o novo.
Eu tomo conta de tudo. No sábado da Festa,
distribuímos as pensões só em Brantford,
alguns levem os seus carros; e, na semana
antes, fora da cidade, e aí vão com vans
arrendadas. Comecei isto este ano.”

Acompanhamento
musical das festas

AFesta é acompanhada por banda
filarmónica: de Hamilton, de Cambridge, ou
de Brampton, conforme as datas.

Cortejos do dia da
festa

O cortejo inclui as bandeiras do Canadá, de
Portugal e dos Açores. De acordo com a
presidente, “convidamos os políticos
portugueses de Brantford e os polícias
portugueses, mas só vêm se podem. Não
temos polícia nem permit, porque só
fazemos [a procissão ] de roda do Centre;
antigamente tínhamos, mas fui eu que tirei
isso. Primeiro vamos à igreja, para a missa
das 11 e depois a missa acaba ao meio-dia,
o cortejo vai para o Centre, de carro.
Costumam vir as irmandades todas de
Cambridge, Kitchener, Hamilton e de
Guelph. O ano passado, tivemos o rancho
folclórico de Windsor. Isso é a Comunidade
[direção] que paga. Gostava também de
fazer um rancho folclórico porque,
antigamente, a gente tinha, e escola
portuguesa, clube português, o Brantford
Portuguese Club. Já não existe.”

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

Há distribuição de sopas, incluindo cerca de
10 de esmola. As sopas são confecionadas
à moda de São Miguel.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 700, tem-se mantido o mesmo
número.

Outras distribuições
de alimentos

Dentro da Arena há distribuição de massa
sovada, que vem quase sempre de
Cambridge, mas depende do gosto do
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mordomo.

Arraial Segundo a presidente, “este ano veio o
Mário Marinho cantar e o Jorge e a Helena
Ferreira, os que foram mordomos, os
Tropical 2000.”

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 700.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2012, através
de entrevista telefónica com Maria Martins, presidente da irmandade.
Edição final do texto: Dulcinea Gil.


