
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Imp é rio das Crianças de Cambridg e Cambridge, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Ligada ao Oriental Sports Club Inc. de
Cambridge.

Ano de fundação 1980. Os fundadores eram originários de
Santa Maria e de São Miguel e já faleceram.

Número atual de
membros

100 pessoas: 62-70 “irmãos das sopas” e
28-32 “amigos”, que doam mais de $100 e
recebem uma pensão. O Império é baseado
em ofertas, ou seja, em donativos: cada um
dá o que pode.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Em 2012, todas as pessoas na direção eram
marienses, ou casadas com marienses. Mas
os membros são de todas as ilhas e do
Continente.

Atividades durante o
ano

As atividades destinam-se a angariar fundos
para a Festa. Em outubro ou novembro, tem
lugar a Festa do Peixe; em janeiro, a Festa
das Sopas, com sopas do Espírito Santo, e
em março, a matança do porco. A
apresentação do novo mordomo realiza-se
em janeiro.

Instalações É utilizado o salão do clube, embora sem
pagamento de aluguer.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1980 foi o ano em que foi realizado o
primeiro império.

Data preferencial da
festa

É sempre o último império que tem lugar
em Cambridge. Adata varia mas tende a
realizar-se nos últimos por volta de meados
de Julho.
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Modelo preferencial
para a organização da
festa

Segundo o mordomo, “a Festa poderá ser
realizada à moda de outras ilhas, mas em
princípio, é por referência a Santa Maria;
usamos as varas, mas depende de onde
vem o imperador. Por exemplo, como o
Senhor Melo é de São Miguel, se quiser à
sua maneira, não as leva. Se é da Terceira,
o ano passado foi da Terceira, fizeram o
Pezinho do Bezerro, este ano não temos, é
à maneira do imperador. Este ano, por
exemplo, o Senhor Melo quis dar carne
guisada no sábado à noite. O que nós
costumamos dar é a sopa. Damos o caldo
da meia-noite.”

Organização da festa AFesta é organizada pela direção com o
mordomo. Este permanece geralmente um
ano no cargo, mas pode ficar depois, para
ajudar. O mordomo dá o seu donativo e
angaria fundos junto dos amigos e
conhecidos e de casas comerciais,
entregando os fundos à direção.

Mordomo/ imperador Omordomo oficial é sempre uma criança
representada por um adulto.
Usa-se não só a designação de imperador,
mas também de mordomo, por haver
mordomos de outras ilhas. Os candidatos a
mordomo transmitem o seu interesse à
direção do clube. Frequentemente, fazem-
no por promessa. Àdireção compete
proceder à aprovação. Existe uma lista de
espera para os mordomos. Segundo o
mordomo de 2012, “eu já estava na lista há
4 anos.”

Número de ajudantes Cerca de 50 pessoas.

Número de coroas 3 (três)

Origem das coroas e
respetiva circulação

Acoroa mais antiga foi comprada pelos
fundadores.
Asegunda foi oferecida pelo Senhor Liberal,
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de Cambridge. Segundo um dos
responsáveis do império, “um grupo de
amigos, eu mais o Senhor Fernando
Bettencourt e os restantes amigos,
resolvemos comprar uma nova, que vai ser
inaugurada este ano.”
De acordo com outro responsável, “o
mordomo que sai, pega na pequenina, fica
com ela em sua casa e o novo pega na
outra. E depois, se querem alumiar o
Espírito Santo durante a semana, vai a
pequenina. Se não tem ninguém que pegue
nela, fica em casa dele até à outra Festa,
daqui a um ano. Se várias pessoas querem,
vão buscar a casa do mordomo e trazem-na
para trás.
Até agora eram só duas, a partir de agora é
que vai sobrar uma coroa.”

Coroação Geralmente, são crianças que coroam.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Outras cerimónias
antes do dia da festa

O Senhor José, avô do mordomo fez uma
alumiação no Clube. Reza-se o terço, o
senhor padre vem e, como é de Santa
Maria, os foliões tocam e cantam. A
alumiação é a abertura do Império, tem
lugar na semana anterior ao dia da festa,
podem vir umas 100 pessoas. Asemana
das Festas começa com a apresentação do
gado no recinto do Oriental, com comida
servida aos presentes.

Pensões Há entre 28 a 32 pensões.

Valor das pensões São oferecidas a quem der mais de $100.

Composição das
pensões

Carne, 2 litros de vinho, um bolo de massa,
uma rosca.

Distribuição das
pensões

Adistribuição é, na quase totalidade, feita
em regime de takeaway. Atualmente, só
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são entregues pensões porta-a-porta junto
de pessoas idosas, que não se podem
deslocar ao clube.

Acompanhamento
musical das festas

Há folia e o cozinheiro do império é folião, o
senhor Tibério. Afilarmónica Banda Lira do
Divino Espírito Santo de Cambridge
acompanha o cortejo da coroação.

Cortejos do dia da
festa

O cortejo da coroação integra as bandeiras
de Portugal, do Canadá e dos Açores. São
convidadas as irmandades de Barrie,
Listowell, Brantford, as cinco de Cambridge,
São Pedro de Hamilton, Kitchener e Clube,
Guelph. São também convidadas a Escola
Portuguesa de Cambridge e a Ganadaria Sol
e Toiros e políticos: o Mayor, councillour
Frank Monteiro, Cônsul de Portugal. São
igualmente convidados os órgãos de
comunicação social, mas é raro
comparecerem, só Nellie Pedro – uma
conhecida jornalista de Toronto – costuma
ir.
O cortejo parte da capela do Espírito Santo.
Há açafates e distribuição de massa, 3 ou 4
vezes, na rua.
No ano em que o Senhor Cardoso foi
mordomo, havia um bezerro a puxar uma
carrocinha com um barril de vinho.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

Há distribuição de sopas que começam a
ser servidas ao meio-dia, para a terceira
idade. As sopas, no princípio, eram
confecionadas à moda de Santa Maria, mas
mudaram para “sopa de todas as ilhas”: a
sopa tem um tempero e diferente e a carne
cozinha ao lado, com repolho, hortelã.

Número de pessoas
que acorre às sopas

400, em média. Omáximo que houve foi
2.000 pessoas.

Outras distribuições
de alimentos

Distribuição de massa sovada. Já se chegou
a realizar bodo de leite, quando houve um
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mordomo terceirense

Arraial No sábado há cantorias ao desafio. No
sábado à noite. atuam três cantores da
América e um do Canadá, o DJe a marcha
de São João de Cambridge,

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 400 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 Alzira Cabral, Tibério Braga, Carmo e José Braga, e
o avô do mordomo, José de Melo. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


