
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Holy Spirit Marching Band/ Lira do Divino Espírito
Santo, London, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Autónoma

Ano de fundação Em 1971 foi constituída a direção da
irmandade.

Número atual de
membros

Cerca de 25-30 membros. Saem e entram
alguns elementos anualmente, mas 70%
dos irmãos ainda são membros fundadores.
Inicialmente, havia cerca de 50 irmãos,
homens na sua maioria. As esposas
geralmente ajudam e há uma secretária. As
mulheres orientam várias funções e estão
presentes nas reuniões, mas a filiação na
irmandade faz-se através dos maridos.
Verifica-se a presença de cerca de 5% de
jovens de segunda geração, alguns dos
quais se sentem “obrigados” a participar:
apreciam as tradições, mas acham
aborrecido o trabalho das Festas.
Dos cerca de 40 músicos da Banda, grande
parte não pertence à irmandade. Cerca de
metade dos músicos são jovens, rapazes e
raparigas, até aos 14-15 anos, que mais
tarde deixam de tocar na Banda, sobretudo
no caso das raparigas.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

A maioria dos membros é proveniente de
São Miguel (cerca de 85%), distribuindo-se
os restantes pelas ilhas do Faial, do Pico e
da Terceira.

Atividades durante o
ano

Entre as atividades ligadas às Festas do
Espírito Santo, realiza-se uma matança de
porco, essencial para angariação de fundos
para a Festa, e, em fins de setembro-
outubro há uma festa em honra de Santa
Cecília, com jantar e convívio, para
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agradecer aos músicos e respetivas
famílias.
ABanda tem também uma escola de
música.

Instalações Inicialmente, fazia-se a Festa em casa dos
vários fundadores, em especial na de Tiago
Lima. Desde 1977, a irmandade passou a
alugar instalações no Portuguese Club of
London, tendo lá a sua sede.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação Aprimeira Festa foi organizada em 1970,
por Jeremias de Sousa e João Carvalho,
ainda sem coroa, tendo a Festa tido lugar
no salão da cave da Igreja de Santa Maria
(dos italianos); a missa realizou-se numa
high-school, mas não houve procissão. Após
a fundação da irmandade, em 1971, a
primeira procissão fez-se da casa do Senhor
Jeremias para a Western Fair (District)
recinto de festas.

Data preferencial da
festa

Domingo de Pentecostes.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

A Festa está organizada por referência a
São Miguel.

Organização da festa Adireção da Banda, composta por 10
membros, assegura a organização da Festa.

Mordomo Inicialmente, caso se apresentasse alguém
com promessa para ser mordomo, tomava
conta da Festa; não havendo ninguém com
promessa, escolhia-se um membro da
irmandade, para desempenhar as funções
de mordomo.
Mas verificando-se dificuldade em encontrar
voluntários para organizar a Festa, a
direção da Banda assumiu essa
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responsabilidade desde há alguns anos,
passando o presidente a ser o mordomo da
Festa. Todavia, trata-se de um trabalho de
equipa, em que a comissão trabalha unida,
de tal modo que o presidente em 2012, João
Teves, afirmou: “sou só o mordomo em
nome”. O trabalho é distribuído e
assegurado por todos.

Número de ajudantes Cerca de 10-15 ajudantes: alguns do Clube
Português de London, outros da Irmandade
Coroa de São João, outros ainda da
comunidade de London.

Coroas Existem 4 (quatro) coroas: 2 (duas) antigas
e 2 (duas) recentes.

Origem das coroas Aprimeira coroa foi oferecida por Manuel
Vicente e comprada em São Miguel. Sendo
as duas primeiras coroas já muito antigas e
frágeis, foram compradas duas outras em
Toronto – no Manata e na Loja do Espírito
Santo - mas todas são expostas na Festa.

Rainhas Houve rainhas, por um período curto de
cerca de três anos, mas depois terminou,
devido à falta de raparigas interessadas. A
iniciativa foi da responsabilidade de um
mordomo oriundo do Faial, por na sua terra
alegadamente existir essa prática.

Coroação São coroados, quase sempre, filhos ou
netos de membros da irmandade,
geralmente por iniciativa dos avós. Por
vezes, coroam alguns adultos.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Os organizadores das domingas são
escolhidos por sorteio. Asétima dominga
pertence à Banda. Faz-se um anúncio no dia
da Festa, o secretário assenta os nomes dos
interessados e procede-se ao sorteio. O
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organizador da primeira dominga fica com a
coroa em casa o ano inteiro, até coroar,
mas também pode emprestá-la a familiares.
Os responsáveis das domingas não
organizam jantares. Realizam-se coroações
nas domingas. Antigamente, a Banda
acompanhava as coroações e fazia-se um
cortejo desde o parque da escola até à
igreja; não foi possível dar continuidade ao
cortejo porque as três irmandades de
London coroam nos mesmos domingos e
não seria justo que apenas nesta irmandade
houvesse acompanhamento musical nas
coroações. Além disso, a Banda tem
também outros compromissos.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Há outras cerimónias antes do dia da Festa:
alumiação, reza do terço. Começa-se a
preparar a Festa com dois meses de
antecedência, com uma reunião cuja
principal finalidade é a reserva dum
conjunto musical. Um mês antes, fazem-se
as encomendas de comida. Uma semana
antes, decora-se o Clube Português de
London e faz-se o quarto do Espírito Santo,
mas também se reza o terço durante a
semana, em casa do mordomo-presidente,
com a presença de familiares e amigos. Na
sexta-feira organiza-se a reza do terço no
Clube Português de London, vem o Padre
benzer os alimentos e, em seguida, inicia-se
a distribuição das pensões. No sábado,
continua a distribuição das pensões e
realiza-se um convívio, com baile, à noite,
com conjunto ou D.J.

Pensões Cada um dos membros da comissão tem as
listas com os contactos dos irmãos, a fim de
serem contatados telefonicamente para
confirmar se pretendem ter pensão. Há
cerca de 300 pensões. “Antigamente” eram
quase 600.
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Valor das pensões $40 (só há tem um tipo de pensão).

Composição das
pensões

Entre 5-8lbs de carne, 1 garrafa de vinho, 1
pão e 1 bolo de massa.

Distribuição das
pensões

Adistribuição é maioritariamente feita em
regime de porta-a-porta, pois os irmãos
gostam de ter o Espírito Santo em casa. São
os membros da comissão da banda e da
irmandade que procedem à distribuição, em
London, Strathroy, Woodstock, West Lorne.
“Antigamente”, incluía-se também
Kitchener.
Cerca de 30% das pensões são distribuídas
em regime de takeaway: os irmãos
deslocam-se ao Clube Português de London,
para levantar as pensões, incluindo os que
habitam em Sarnia.

Acompanhamento
musical das festas

AFesta tem acompanhamento musical dum
conjunto local, o United, que pratica no
Clube Português de London, nas instalações
da Banda. Raramente há folia, mas a Banda
tem uma “orquestrazinha” que, por vezes,
toca nos impérios. ABanda Filarmónica
acompanha a procissão e realiza um
concerto, depois das sopas. Também há
uma atuação do rancho do Clube Português
de London.

Cortejos do dia da
festa

O cortejo inclui as bandeiras nacionais de
Portugal e do Canadá. Acoroa e a bandeira
da Banda seguem à sua frente, no desfile.
Participam no cortejo membros do Clube
Português de London e também a
Irmandade da Coroa de São João e a
Comissão da Igreja, que seguem à frente da
coroa e da bandeira da Banda. Desfila ainda
o rancho do Clube Português de London,
que atua depois das sopas.
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Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

As sopas são confecionadas à moda do Pico,
desde 1976, por influência de um casal,
Senhor Manuel Leal e esposa, sogros do
presidente João Teves. Mas as sopas têm
também influência de São Miguel e da
Terceira.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 250-300 pessoas.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Comparecem na Festa cerca de 350
pessoas, no total; no sábado, cerca de 50
pessoas, no domingo, nas sopas, à volta de
300.

Outros O entrevistado foi Jorge Teves, 50 anos, que
veio para o Canadá com cinco anos de
idade. Aentrevista foi feita em português. É
presidente da Banda desde 2010. ABanda
participa anualmente nas Festas do
SSCristo e uma semana antes na do
SSCristo em London. Participa também nas
festas das comunidades italiana e
portuguesa de London, Chatham e Sarnia.
Já “correu” o Ontário e até Portugal. Os
compromissos mantêm-se mas as festas
religiosas estão a diminuir em número de
participantes, estes são mais idosos e as
procissões são mais curtas.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados inicialmente recolhidos por João Leal (CRIA,
UNL- Centro em Rede de Investigação em Antropologia, Universidade
Nova de Lisboa) em 2008, e completados por Ilda Januário, em 2012,
através de entrevista com Jorge Teves, presidente da Banda. Edição
final do texto: Dulcinea Gil.


