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IRMANDADE

Tipo de irmandade Irmandade autónoma, registada em 2012
como Portuguese Club of Windsor, Casa do
Espírito Santo.

Ano de fundação Segundo o presidente da Casa, “o ano da
fundação da Casa foi em 1990, as the
Catholic Portuguese Mission something like
that, it was father Sílvio Gaspar he said that
we should put ‘Portuguese Community of
Windsor, Casa do Espírito Santo’ and that’s
what we are. It’s a Club. But at the time we
didn’t have this [building], isto foi comprado
em 1992”.

Número atual de
membros

Segundo o presidente da Casa do Espírito
Santo, “we have 40 retired members and
about 10-15 couples active.” Segundo o
mordomo de 2013, Enrique Ávila participa,
“a comunidade inteira, os que participam,
compram as pensões, que é como um
donativo que se dá em retorno de uma
esmola que é pão, vinho, carne e massa. Os
nossos criadores são pessoas que
participam com o donativo da pensão
grande. Este ano foram 175 criadores,
difere de ano para ano, depende do
mordomo, mas é quase sempre 170-180.”

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Amaioria dos irmãos é originária de São
Miguel.

Atividades durante o
ano

Segundo o Presidente da Casa do Espírito
Santo, John Alves, são por vezes realizados
jantares para angariar os fundos para a
Festa: “depende do mordomo, mas fazem-
se duas festas pequenas aqui e, depois,
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uma grande na igreja aqui à beira, Our Lady
of Perpetual Help.” Para além das
atividades ligadas à Festa, realizam-se
outras actividades: “once a month we try to
have a dinner, except summer because of
the Festas, junho e julho, and we have Natal
das Crianças, compramos prendas para
elas, 35-40, que são os netos, bisnetos ou
filhos, das pessoas que frequentam o Clube.
Muita gente vem cá que não são sócios mas
que ajudam o Clube bastante. Vêm aos
bailes todos os meses. Em janeiro temos
sempre o Jantar dos Sócios, aquando do
aniversário. And the other thing you should
know is that every Tuesday, we have the
Terceira Idade here, they cook and have
complete meal for $10, play cards, women
do crochet, there’s three women in the
kitchen – one is my mom - and take a turn,
do groceries and put money in the account.
They gave us $11.000. for the outside of
this house, also for the inside.”
Em 2013, segundo o mordomo desse ano,
foram realizadas “três festas para angariar
fundos. Aprimeira festa é um BBQ feito em
setembro, o São Martinho, e a festa
tradicional, em março. Usamos a igreja de
Our Lady of Perpetual Help, em que eles
nos dão o salão grátis e nós fazemos um
donativo de $500.”

Instalações Instalações próprias, embora para a Festa
grande seja alugado outro espaço.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação Segundo o presidente da Casa do Espírito
Santo, John Alves, “the first Festa do
Espírito Santo was in 1980 at a school. We
have a plaque but I can get you the paper.
Foi o Padre Sílvio que puxou a comunidade
para fazer a primeira Festa, pela igreja
dele.”
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Data preferencial da
festa

AFesta realiza-se no domingo da Trindade.

Número de ajudantes Segundo o presidente da Casa do Espírito
Santo, “usually if they associate with the
Casa, it’s over 50 people helping.” Em
2013, segundo o mordomo, houve “umas
100 pessoas a ajudar na Festa em cada dia:
desde as pessoas a servir, como a cozinhar,
as pessoas no bar, que ajudam cá fora com
as carnes, a tomar conta dos fogões de gás,
dos contentores do gás, etc.”

Número de coroas Segundo John Alves, presidente da Casa do
Espírito Santo, “we have 5 (five) coroas but
only one is at the Club. The first one that
started it belongs and stays here and the
rest the mordomo keeps, the one goes with
the domingas and the other stays at the
mordomo’s house for the whole year.”

Coroação Segundo o presidente da Casa Espírito
Santo, “the mordomo picks the people and
it’s basically his family. Amaior parte são
crianças, por causa da inocência delas.” Em
2013, segundo o mordomo, quem corou foi
“uma criança que tem um tumor e que vai
ser operada em breve, e pode perder a
visão ou a voz.”

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Segundo o presidente da Casa do Espírito
Santo, “the first dominga gets the crown for
the whole year, after drawing the names, at
the end of the Festa. After that they pass it
on and bring it to each other’s house. On
your dominga everyone goes to your house
to pray the rosary, a lot of them, only do it
on Sunday but the mordomo it’s the whole
week.” Os responsáveis das domingas
organizam jantares. Segundo John Alves,
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“when I had my dominga I did it here [at the
Casa] because my wife works, and we had
the prayers for a week. But normally it’s at
people’s home and they have a “petisco” na
casa deles, but some want to come and
cook here. Our cozinha is good.” Segundo o
mordomo de 2013, “há pessoas que fazem
coroações nas domingas, outras não,
[sobretudo] se a igreja onde vão não tem
padre português, [o que é] a maioria dos
casos.”

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Segundo o presidente da Casa, John Alves,
“usually we go to people’s houses before
the snow comes, or after, to sell the
pensões to about 600 people in Harrow,
Windsor, Leamington, Kingsville, Wheatley,
Amehurstberg Chatham, London, it
depends, even Brantford, we’ve never been
to Sarnia, only if the mordomo has family
there”. Realiza-se também a Ceia dos
Criadores, no sábado antes da Festa. De
acordo com o mordomo de 2013, “os
criadores têm o direito a uma festa que é
feita no sábado, antes da Festa grande, por
convite, e também outras pessoas que
colaboram durante o ano, os patrocinadores
que nos ajudam durante o ano com
donativos. No sábado [em 2013], na ceia
dos criadores, estiveram umas 400-450
pessoas.”

Pensões Entre 300 a 400.

Valor das pensões Segundo o presidente da Casa do Espírito
Santo, “temos dois tipos de pensões, uma
grande e uma pequena. Uma é $130 e a
pequena é $65. Aqueles que compram uma
grande são os criadores.”

Composição das
pensões

As pensões grandes são compostas de 15
pounds de carne, 4 litros de vinho, 2 pães
de massa doce e 1 pão caseiro. As pensões
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são compostas de 7 pounds de carne, 1 pão
de massa, 1 pão e 1 litro de vinho.

Distribuição das
pensões

As pensões são distribuídas na sexta-feira,
porta-a-porta. Segundo John Alves “we set
everything here according to area and when
the car comes we just load it and it goes for
delivery. It usually takes 2 or 2.5 hours. On
Friday we only deliver in Kingsville and
Leamington, and Ruthven, a small town with
lots of Portuguese. And on Saturday we
deliver in Windsor and Harrow, Lasalle,
Essex, and areas around here.
Everybody dresses in black &white and red
fita, and they go around 1 per van or more.”
Asecretária da Casa, Amélia Seixas,
acrescentou: “mostly they are delivered
because it’s a social thing as well. It’s
usually an older person, because they visit
people have a glass here, a piece of cheese
there, by the time they get back, they’re
hammered!”
Mas as pensões também podem ser
levantadas (takeaway): “people have the
option of coming here to get them. Alot of
times, it’s here on Friday”.

Acompanhamento
musical das festas

Nas palavras do presidente da Casa do
Espírito Santo, “a folia do Espírito Santo
stopped in 1989, there were 4-5 guys who
went to the houses, my dad had one. You
can still call them up but they are getting
old. [Amelia doesn’t know what it is, John
reels off names]. They will do it at the
church. Usually they did it for nothing, just
gave them some whisky and bread.
Filarmónica depends on the mordomo,
marching band, last year, they had two,
from Leamington or Oakville. There’s at
least one, one is enough, but there are
politics, and they paid for the one in
Oakville also.”
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Cortejos do dia da
festa

Segundo a secretária da Casa do Espírito
Santo, Amélia Seixas, “chamamos procissão
da coroação [ao cortejo]”. O cortejo inclui as
bandeiras nacionais canadiana e
portuguesa. Sobre a participação de
autoridade e políticos locais, bem como
sobre a participação de outras irmandades,
o presidente afirmou: “Only Lucy Pires
invited a lot of the dignitaries. We invite the
other mordomias - Leamington, Harrow,
even those from Chatham, da Nossa
Senhora de Fátima. It used to be Wheatley
but they’re done! They still do it, a little
festa when they go back to the house”. E
ainda sobre o cortejo, acrescentou: “and
then there are the ranchos, this one
normally does. Now that Harrow and
Leamington have ranchos, actually is half
and half from each of those places and
there used to be one in Chatham, who
competed in Ottawa and won. They used to
come here all the time, before we had ours.
We can’t get carros de bois in Windsor,
because of the by-laws, they do it in
Leamington, because it’s a tradition but
their by-laws let it go, because it’s been
going on for so long. We had rainha Santa
Isabel.” Segundo o mordomo de 2013,
nesse ano, além da Rainha Santa Isabel,
participou também no cortejo um “D. Dinis,
a acompanhar” e houve também raparigas
“em representação de uma ilha ou de um
local.”

Distribuição aberta
de sopas do Espírito
Santo

Segundo o presidente, John Alves, há
distribuição de sopas que são, em geral,
confecionadas à moda de São Miguel,
embora essa decisão dependa do mordomo:
“Sopas, the cooking depends on the
mordomo, [normally] à moda de São Miguel,
depends on the mordomo. It depends on
their tradition: sopa with the hickory stick,
hortelã.”



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2013, através
de entrevistas com Enrique Ávila, mordomo, com John Alves e Amélia
Seixas, presidente e secretária da Casa do Espírito Santo, e com o
Padre Nelson Cabral. Edição final do texto: Dulcinea Gil.

[Na realidade em 2013 as sopas foram à
moda da Terceira, com alcatra]

Outras distribuições
de alimentos

Há distribuição de massa sovada.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 500 pessoas.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Mais de 500 pessoas costumam comparecer
na Festa.


