
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Filarmónica Lira Bom Je sus de Oakville , Oakville -
(diocese de Hamilton)

IRMANDADE

Tipo de irmandade Autónoma. Mas a irmandade desenvolve
trabalho conjunto coma a igreja
portuguesa – São José de Oakville – e com
o rancho folclórico local.

Ano de fundação ABanda de Oakville começou em 1969,
formada por senhores do Pico, numa
garagem. Acoroa foi oferecida à Banda
numa ida ao Pico, em 1989.

Número atual de
membros

Os sócios são cerca de 200, contando com
diretores, músicos e estudantes de música.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Há muita gente do Pico, mas também de
São Miguel.

Atividades durante o
ano

Durante o ano são organizados outros
eventos: festa de Santa Cecília, que é a
santa padroeira da música, em Setembro;
Festa do Valentine’s Day, que passou a ser
a Festa do Mordomo. São também
organizadas festas para os jovens e
também bailes, chamarritas. Têm também
lugar jantares às sextas-feiras, abertos ao
público, para angariar fundos para as
Festas.

Instalações As instalações da Banda são alugadas. Mas
todas as alterações necessárias no espaço
foram feitas por sócios da irmandade e
amigos, e os recursos financeiros foram
obtidos através de doações.
Contudo, para a Festa do Espírito Santo, são
utilizados o salão e o recinto da Igreja.
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FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação AFesta realizou-se pela primeira vez em
1968. Começou por ser promovida pelo
Oakville Portuguese Canadian Club, por
pessoas do Pico e do Faial. O clube acabou
em 1989, tendo a Festa passado a ser
organizada – a partir de 1990 – pela
Filarmónica Lira do Bom Jesus
(incorporada).

Data preferencial da
festa

Domingo da Trindade.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está preferencialmente organizada
por referência à Ilha do Pico, mas muitas
vezes depende da ilha de origem do
mordomo. Só as sopas é que são sempre à
moda do Pico.

Organização da festa AFesta é organizada pela direção com o
mordomo.

Mordomo Omordomo é escolhido pela direção. De
acordo com a D. Fátima Soares, esposa do
vice-presidente, “se uma pessoa quer ser
mordomo, diz à direção que quer ser,
muitas vezes se tem promessa. Qualquer
pessoa se pode aproximar da direção, não
precisa de ser sócio, nem de ir a votos. Não
se pode negar o Espírito Santo a ninguém!
Todos anos os anos temos mordomo.”
Quando há mais do que um candidato ao
cargo de mordomo, faz-se sorteio.

Número de ajudantes Cerca de 10 a 14 senhoras, mulheres dos
diretores e de outros músicos da Banda. E
também os 10 a 12 diretores, com músicos
e amigos ou familiares. Segundo Fátima
Soares, “os homens levam a lista das
pessoas para as pensões, servem os vinhos
e as sopas. São pessoas da direção e até de
fora que queiram ajudar o mordomo.”
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Número de coroas Há 2 (duas) coroas. Uma fica em casa da
mordoma o ano inteiro, a outra “corre as
casas de quem a precisa. E essa fica a
semana ou mais, se a pessoa quiser”.

Origem das coroas De acordo com Fátima Soares, “temos a
original do Pico; em 1989, alguém da
Filarmónica foi aos Açores e a Câmara
Municipal da Madalena ofereceu a coroa do
Espírito Santo, que é a coroa ainda hoje
usada. Asegunda foi comprada numa loja
que eu tinha em Oakville, juntaram-se 7-8
casais e todos fizeram uma donation de
dinheiro. Esta é usada para quem quiser ter
a coroa em casa.”

Rainhas Pode haver rainha. Segundo Fátima Soares,
acontecu “há uns 9-10 anos, na festa do
Floriano, que queria uma.” Nessa ocasião, a
rainha foi escolhida pelo mordomo. Usou
um ramo de flores, mas a coroa foi levada
pela mordoma. Arainha coroa se quiser. Há
uma capa, pertencente à irmandade,
confecionada pela entrevistada, Fátima
Soares.

Coroação Coroa o mordomo e respetiva família, mas
pode coroar quem quiser, mesmo pessoas
de outras organizações que vão à procissão
e levam alguém que quer coroar. Quem vai
coroar, pode usar as coroas da irmandade
ou levar a sua.

COMPOSIÇÃO RITUALDAS FESTAS

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Incluem a reza do terço.

Pensões Segundo Fátima Soares, “temos pensões,
mas não usamos a palavra irmão, só
criador. Há 3 anos, quando entrou nova
direção, havia pensões de irmão e pensão
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do criador, mas desde há 3 anos para cá
que não usamos essa palavra. Usamos a
palavra “pensionistas”. Temos cerca de 120
pensões, só temos um size, dantes
tínhamos 3 mas cortámos isso, para não
haver confusões”.

Valor das pensões Em 2012, o valor era de $120 cada.
Composição das
pensões

9 pounds de carne, o pão doce, o pão da
sopa e o vinho.

Distribuição das
pensões

As pensões são maioritariamente
distribuídas em regime de takeaway, exceto
nos casos de pessoas que não as podem
levantar, sendo então levadas porta-a-
porta.

Acompanhamento
musical das festas

ABanda da Lira do Bom Jesus,
naturalmente, acompanha a sua Festa.

Cortejos do dia da
festa

Aprocissão integra as bandeiras de
Portugal, do Canadá, dos Açores, do
Ontário, de Oakville e a da Filarmónica. Não
há participação de políticos locais.
Geralmente, são convidadas as seguintes
irmandades: Irmandade da Paróquia de S.
José de Oakville, Portuguese Canadian
Integration Movement (PCIM), de
Mississauga, Irmandade do Picoense do
Divino Espírito Santo, do Ontário.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

As sopas são confecionadas à moda do
Pico. Para além das sopas servidas no
salão, também há 10-15 “sopas de
esmola”.

Número de pessoas
que acorre às sopas

As sopas são distribuídas no salão onde
cabem 300 pessoas e são servidas 3 vezes,
logo, participam cerca de 900 pessoas.

Outras distribuições
de alimentos

Em 1990 – ano em que o senhor Silveira foi
presidente da Filarmónica – foi introduzida a
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distribuição de rosquilhas. São distribuídas
cerca de 1.300 rosquilhas.

Arraial De acordo com Fátima Soares, “há bazar, a
banda toca também no arraial, há o
convívio, a ‘procissão das rosquilhas’ – em
que as senhoras levam as rosquilhas à
cabeça – para o padre benzer. Também é
no arraial que é anunciado o mordomo do
ano seguinte. O mordomo aceita a coroa e
a bandeira, no domingo de Trindade. Fazem
a procissão [das rosquilhas] para acabar
tudo e, quando estão prontos para ir
embora, nós estamos à porta para distribuir
as rosquilhas, somos famosos por isso, que
é uma coisa do Pico. Seja de onde for o
mordomo, as rosquilhas são sempre
servidas”.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 1.300 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 Fátima Soares, esposa do vice-presidente da
irmandade. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


