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IRMANDADE

Tipo de irmandade Irmandade autónoma, incorporada, sem fins
lucrativos. Ligada ao Clube Português de
Cambridge. Segundo o vice-presidente,
Jerónimo Silveira, “o nosso dinheiro vem
das donations e do que fazemos na Festa.
Este império vive muito de donations e é
criado para as dar. Esta parte monetária
não tem problema nenhum porque a nossa
organização é coletada no governo.”

Ano de fundação 1979. ASociedade foi fundada por dois
micaelenses, que pertenciam ao Império
Micaelense, juntamente com um
terceirense e um jorgense.
Chegou a haver o Império de São Jorge em
Cambridge, mas acabou, por falta de
membros, dado que a Ilha de São Jorge é
pouco representativa nesta região. Muitas
dessas pessoas são agora amigos do
Império de São João.

Número atual de
membros

Há cerca de 700 irmãos, dos quais 10 a 12
são criadores. Há irmãos em Oakville,
Mississauga, Brampton, Toronto, Guelph,
Cambridge, Woodstock, Kitchener.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Há membros originários das várias ilhas -
Faial, São Miguel, Terceira, Santa Maria -
embora com alguma predominância de
terceirenses, já que o Império é
considerado, por muitos, como sendo da
Terceira.

Atividades durante o
ano

As atividades existentes destinam-se ao
financiamento das Festas do Espírito Santo.
Segundo Jerónimo Silveira, “alugamos o
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Clube Português [de Cambridge] e fazemos
duas festas, para sobreviver. Aprimeira é
no mês de novembro, para apresentação da
nova direção, com jantar, e, depois temos a
festa da nossa rainha, [para a] escolha da
rainha.”

Instalações As instalações são alugadas ao Clube
Português de Cambridge e englobam o
escritório e o salão, para reuniões e para as
festas - incluindo a Festa do Espírito Santo -
e um quarto, na cave, para armazenamento
de utensílios.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1979-1980.

Data da festa Realiza-se nas vésperas do dia de São João.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada ritualmente por
referência à Ilha Terceira, com ‘pezinho de
bezerro’ e marcha sanjoanina.

Organização da Festa AFesta é organizada pela direção, uma vez
que o próprio mordomo acumula o cargo de
presidente da direção, por um ano.
Contudo, o vice-presidente, Jerónimo
Silveira, no cargo há 16 anos,
desempenhava, na realidade, o cargo de
“presidente vitalício.” Segundo este
responsável, “os mordomos são os
presidentes e nós colaboramos. O único dia
em que eles mandam em tudo é no
domingo, é a ‘parada’ deles, organizam-na
à sua maneira, da sua freguesia nos
Açores.”

Mordomo Nesta Sociedade, o candidato a mordomo
tem de se apresentar um ano antes de
exercer efetivamente o cargo; durante esse
ano, fica como diretor, para inteirar-se do
funcionamento do Império, antes de se
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tornar mordomo e presidente.
Segundo o vice-presidente, “só num ano,
em 16 anos, é que não tivemos ninguém
novo a entrar. Se por exemplo, não
houvesse mordomo para o ano, a direção
passa a ser mordomo. Qualquer um pode
ser mordomo do Império de São João
porque os custos são da direção, não é
obrigado a dar nada, se quiser dar uma
donation dá”.

Número de ajudantes Para cima de 100 ajudantes, amigos do
presidente e dos diretores, especialmente
no dia da Festa.

Coroas 8 (oito) coroas. As primeiras 5 (cinco)
coroas foram compradas, a pouco e pouco,
tendo sido a maioria adquirida em Toronto.
Houve 1 (uma) oferecida, recentemente,
por um membro que a herdara de um
familiar. Em 2012, foram compradas, na
Califórnia, mais 2 (duas) coroas. Segundo o
vice-presidente, “foram compradas para
andarem pela casa dos irmãos com o
dinheiro que angariámos nas nossas Festas.
As coroas vão ficando velhas e têm que se
ir substituindo.”

Rainhas Desde o início da Festa que existem
rainhas. Arainha (uma) e as damas (duas)
são escolhidas, por um júri, na Festa da
Rainha. Segundo o vice-presidente,
“embora agora seja mais difícil de arranjar
raparigas, arranjamos 8 raparigas para ficar
3, na festa da rainha, com júri; vêm pessoas
amigas de Toronto, que não conhecem a
família, para escolher a rainha, primeira e
segunda damas. As capas pertencem ao
Império, que também dá uma ajuda
monetária para a compra dos vestidos.”

Coroação Coroam os organizadores das domingas e
os mordomos.
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COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Há 6 domingas, a sétima dominga é a do
mordomo.
Os responsáveis das domingas não
organizam jantares. Há uma coroa que
corre as casas dos organizadores das
domingas. Segundo o vice-presidente, “aqui
coroam todos os que têm as domingas, o
primeiro e o segundo bodo, ou seja, a sexta
e a sétima dominga, na Festa grande, no
São João, nunca antes.”.

Circulação da coroa Há uma coroa que circula em Cambridge
durante todo o ano. Segundo o vice-
presidente, “temos uma coleta aqui em
Cambridge, uma coroa que vai a casa dos
irmãos todos, fica lá uma semana, e rezam
o terço e convidam os amigos.” Outra coroa
circula em Oakville e, em 2012, previa-se
colocar uma terceira coroa em Brampton.
Como afirmou o mesmo responsável do
Império: “estamos a pensar em botar outra
em Brampton porque aí arranjei um grande
amigo meu que já arranjou quase 30
pensões lá, e estamos a pensar em comprar
uma coroa para correr as casas dos
irmãos.”

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Organiza-se a reza do terço, 8 dias antes da
Festa, em casa do mordomo, que guarda
uma coroa todo o ano em casa.

Pensões Cerca de 700 pensões. Acarne das pensões
já vem pronta do talho “Nosso Talho” de
Toronto.

Valor das pensões Pensão grande: $90
Pensão pequena: $55 (cerca de 500)
Pensão do criador: $165
Segundo o vice-presidente, “os criadores
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são aqueles que pagam uma pensão ou
oferecem ao Divino Espírito Santo um
bezerro, uma vaca, de $500 para cima.
Temos poucas [pensões] do criador, vão de
6 a 12 [criadores], variam de ano para ano;
essas não pagam porque já ofereceram um
bezerro, como dão uma donation têm uma
pensão grande de criador. É uma
lembrança. As [pensões] médias são as de
Oakville e daqui.”

Composição das
pensões

Pensão grande: 1 rosca grande de massa, 1
pão e 2 garrafas de vinho e carne.
Pensão pequena: 1 garrafa de vinho, 1 pão,
1 rosca de massa mais pequena e carne em
menor quantidade.
Pensão do criador: 4 garrafas de vinho, 3
pães, 1 rosca grande de massa e 20 pounds
de carne.

Distribuição das
pensões

Segundo o vice-presidente, “a partir do mês
de abril, e dado que tenho 70 pensões à
minha conta, vou a casa das pessoas saber
se querem pensão, se sim, dão-me o
dinheiro, recebem um recibo, se quiserem ir
levantá-la ao Clube; se não recebo quando
a vou entregar.
Cada vez que temos pensões a entregar
[porta-a-porta], levo três pessoas comigo.
Eu tenho uma van, o mordomo outra, e
empresto a minha a um amigo meu. Na
quinta-feira à tarde, antes da Festa, vamos
distribuir pensões para Oakville. Na sexta-
feira, acabamos a distribuição lá e vamos
entregar aos irmãos em Kitchener,
Cambridge e arredores. Levamos uma
bandeirinha do Espírito Santo, para 95%
dos irmãos. Vêm buscar [takeaway]
também à sexta-feira, ao Clube, mas é uma
minoria. Émais os que vão para a trailer ou
por outra razão não podem estar em casa.”
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Acompanhamento
musical das festas

No que respeita à folia, segundo Jerónimo
da Silveira, “já fizemos folia, mas
infelizmente o senhor Mariano é que fazia,
mas estava sempre sozinho, mas isso é do
critério dos mordomos. Ultimamente temos
feito o pezinho à moda da Terceira, os
tocadores tocam quando temos que
enfeitar o bezerro lá fora, a coroa do
Espírito Santo a acompanhar, chega-se à
frente do império e cantam-se umas
cantigas, no sábado, quando se faz um
grande BBQ para toda a gente.” Quanto à
filarmónica, segundo o mesmo responsável,
“costuma ser a do Clube Português,
estamos bem servidos, mesmo com as
marchas do São João, que eles tocam.
Pagamos, claro. Já tivemos a filarmónica de
Oakville, a de Brampton, mas só podemos
ter uma.”

Cortejos do dia da
festa

O presidente chama “parada” ao cortejo:
“temos em média 500 pessoas na parada,
dependendo dos anos. Quando fui mordomo
por promessa, tive umas mil: 22 coroas e
bandeiras.” O cortejo inclui as bandeiras
portuguesa, canadiana e a açoriana. Quanto
a convidados como autoridade e políticos
locais, segundo Jerónimo da Silveira, “pouco
os convidamos, mais pessoal rural, dos
clubes (Angrense e Casa dos Açores) e de
outras organizações. Nós também vamos a
Toronto. Geralmente, participam no cortejo
as irmandades todas de Cambridge,
Kitchener, e fazemos o mesmo [comas
festas deles], mandamos um grupo de duas
ou três pessoas. Temos as pombinhas numa
gaiola e o Santo Padroeiro, o São João, num
andor, somos os únicos em Cambridge.”

Arraials Há marchas sanjoaninas, exibição de um
rancho e espectáculo com um cantor do
Canadá ou dos EUA.



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 3.500 de pessoas.

Distribuições de
massa sovada
(rosquilhas, sweet
bread, etc.)

Segundo o senhor Jerónimo Silveira, “em
tempos fazíamos o bodo de leite, no
sábado, com o Pezinho, o bezerro enfeitado,
mas como havia BBQ, as pessoas já não
queriam a massa doce.

Cerca de 3.500 pessoas.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2012, através
de observação e de entrevistas com os senhores Jerónimo Silveira e
Glória e António Serôdio. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


