
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Império de Santo António de Harrow, Harrow, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Autónoma. Ligada ao Camões Portuguese
Club, local onde se realiza a Festa.

Ano de fundação 1988, por um grupo de cerca de 11
pessoas.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

O grupo fundador foi constituído por
açorianos e continentais. Os mordomos têm
sido dum e doutro grupo. Amaior parte dos
casais são de continentais com açorianos.
Segundo o presidente do Clube, senhor José
Raposo, “não há aquela divisão de
antigamente entre os dos Açores e os do
Continente”.

Atividades durante o
ano

Realiza-se apenas um jantar, em fevereiro
ou março, para angariar fundos para a
Festa do Espírito Santo.

Instalações AFesta realiza-se no Camões Portuguese
Club. Segundo o presidente, “a inauguração
do novo clube foi em 2006, levou dois anos
e meio a construir e 70% do trabalho foi
feito por portugueses, voluntariamente. [O
arquiteto, filho do presidente, ofereceu o
projeto]. É uma comunidade pequena em
que se dão uns com os outros e fomos os
primeiros a fazer este clube de raiz, nós
juntos é que fizemos este Clube, uns deram
paredes, outros mosaicos”.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1988.

Data preferencial da
festa

Final de junho, geralmente na data em que
calha a festa de São Pedro.
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Modelo preferencial
para a organização da
festa

Afesta está organizada por referência à Ilha
de São Miguel mas com elementos
inspirados na Festa dos Tabuleiros de
Tomar (continente).
Segundo o mordomo de 2013, Senhor
Carlos Fernandes, “nós fomos a Portugal
[Continental] e trouxemos dois andores de
lá que andaram sempre na Festa dos
Tabuleiros de há três anos. Foram benzidos
com o pão e circularam lá [fica emocionado,
as lágrimas correm-lhe], eram de pessoas
amigas. Depois nós pensámos que, como
viemos de lá e passei a juventude naquelas
festas, eu pensei que se um dia for o
mordomo, vai ser com o símbolo de Tomar,
o tabuleiro.”

Organização da Festa AFesta é organizada pela Comissão do
Império de Santo António de Harrow, que
inclui o mordomo. De acordo com o
mordomo de 2013, “são talvez uns 11, mas
não são casais, são só homens, por
enquanto, metade dos Açores e metade do
Continente, sempre foi assim, como a
população de Harrow. As pessoas da
comissão geralmente vão ficando, mas
depende do mordomo, que sempre traz
algumas pessoas novas. Omordomo é
quem tem a maior responsabilidade na
organização da Festa, faz as contas e no fim
entrega a Festa”.

Mordomo Na seleção dos mordomos, tem prioridade
quem tem promessa nesse ano sendo-lhe
entregue a bandeira. Quando há mais
algum candidato, fica para o próximo ano. A
mordomia dura um ano. Segundo o
mordomo de 2013, “o costume era o
mordomo pegar na bandeira, dar uma volta
no salão e entregar a bandeira a outro.
Antigamente não se falava com essa
pessoa antes, agora não sei. Pode ter
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alguns na ideia, onde caísse, caía. Nós já
tínhamos uma ideia que íamos ser nós
porque já andemos envolvidos nas festas há
muitos anos e nós já sabíamos que
estávamos para ser escolhidos em 2003,
mas o meu pai faleceu, já estávamos na
lista e sempre a ser procurados. Às vezes
eu não vinha, ou saía, ou não estava
presente para evitar fazer a Festa, mas
depois dissemos: tem que ser um dia, mais
vale a pena ficarmos, espero que seja a
última [risos], dá trabalho e
responsabilidade.”

Número de ajudantes Mais de 50 pessoas ajudam na Festa.

Coroas 3 (três) coroas.
De acordo com o mordomo de 2013, “a
primeira coroa foi a do Nascimento, o
António Nascimento foi quem ofereceu a
primeira coroa, tinha um store aqui e ainda
hoje faz parte da direção. Asegunda, das
domingas, não sei, talvez comprada. A
terceira ainda é nova, vai ser usada a
primeira vez este ano, foi comprada em
Toronto, no Manata [ourivesaria
portuguesa].”

Rainhas Há 2 (duas) rainhas. Segundo o mordomo,
de 2013 “há quase sempre rainha, depende
dos mordomos, e nós vamos ter, a minha
filha. Vou ter uma rainha pequenina
também. As rainhas coroam, mas depende
da vontade do mordomo. As capas
pertencem a particulares, são usadas
noutros impérios.”

Coroação Coroa seja quem for, depende do mordomo,
embora normalmente sejam crianças.
Segundo o mordomo de 2013, “coroam os
meus filhos e mais 3 meninas, uma delas
rainha, 5 no total”.
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COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Aescolha das dos organizadores das
domingas é feita por sorteio. Acoroa que é
específica para as domingas fica durante o
ano em casa do organizador da primeira
dominga. Os responsáveis pelas domingas
costumam devolver a coroa com uma
esmola, realizam geralmente almoços em
sua casa e coroam.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Realiza- se a reza do terço em casa do
mordomo na semana que antecede a festa.

Pensões Em 2013, houve 320 pensões de criador e
204 de irmão.

Distribuição das
pensões

As pensões são benzidas na sexta-feira e
depois podem ser levantadas pelos irmãos
residentes em Harrow.
Adistribuição porta-a-porta faz-se,
geralmente, no sábado de manhã. Segundo
o mordomo, “as pessoas oferecem as
carrinhas, e vêm aqui ao Clube, temos o
pequeno-almoço, e comecemos logo, está
tudo dividido segundo o norte, sul, oeste e
carregamos as carrinhas, temos 3-4
indivíduos por carrinha, os que estiverem
voluntários. Vamos a Harrow, Leamington,
Ruthven,Wheatley, Lasalle, Amhersburg,
Chatham, até às vezes a London, ou até
Kitchener, dependendo da família de cada
mordomo.”

Acompanhamento
musical das festas

ABanda Filarmónica de Nossa Senhora de
Fátima, de Leamington, acompanha a Festa.

Cortejos do dia da
festa

No domingo, a procissão sai da casa do
mordomo para a igreja e, depois da missa
da coroação, volta para o Clube. Aprocissão
inclui as bandeiras portuguesa, açoriana e
canadiana, depois do guião. Participam no
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desfile autoridade e políticos locais,
geralmente o Mayor e os vereadores.
Também há participação de outras
irmandades e mordomias de Leamington,
de Windsor e de Wheatley as mais
próximas. Desfilam todos os responsáveis
das domingas, até à sétima, depois as
rainhas. Segundo o mordomo, participam
também cavalos na procissão: “os cavalos
vêm de Leamington e são lá usados na
procissão” Foram também introduzidos
tabuleiros de Tomar: “andámos à procura
em Tomar e encontrámos dois tabuleiros;
tivemos que os montar e agora ando a fazer
um maior, que vai ser o principal, tem à
volta de metro e meio de altura, para pôr o
Espírito Santo, a coroa principal em cima, e
os outros dois ao lado. Omaior fica no
Clube, os outros dois são transportados por
rapazes na procissão com fogaças para
leiloar no meio da Festa.”

Distribuição aberta
de sopas do Espírito
Santo

Segundo Nicolau, o cozinheiro, “a gente faz
as sopas mais à moda da Ilha do Pico.
Tempero à moda do Pico, dão um paladar
diferente, por causa dos cominhos e da
canela em pau. É sopas, carne assada e
depois tem carne guisada.”

Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 500 pessoas.

Outras distribuições
de alimentos

Nos últimos 3-4 anos, no domingo, depois
da missa, a festa tem tido carros de bois,
com o vinho tradicional atrás e cestos com o
pão de massa doce pequenos para dar aos
meninos.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

500-600 pessoas.



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Outros Apopulação total de Harrow é de 3.000
pessoas, 1.000 das quais são de origem
portuguesa.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2013, através
de entrevistas com Carlos e Marlene Fernandes, mordomos, e Nicolau
Medeiros, um dos fundadores da Festa. Edição final do texto: Dulcinea
Gil.


