
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Império de São Pedro Banda Filarmónica de Hamilton,
Hamilton, Ontário

IRMANDADE

Tipo de irmandade Autónoma

Ano de fundação 1988. Airmandade foi fundada pela direção
da filarmónica. Mais tarde, considerando
que era muito trabalho para uma direção
só, passou a haver duas direções: uma
direção da filarmónica e outra da
irmandade.

Número atual de
membros

O número de membros – 790 – é
coincidente com o número das pensões. Há
membros de Burlington, Cambridge,
Mississauga, Oakville e Brampton.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Os membros da irmandade são todos
originários de São Miguel, de várias
freguesias: Maia, Sete Cidades, Ribeirinha,
Rabo de Peixe, Ponta Delgada, etc..

Atividades durante o
ano

Realizam-se várias festas, de angariação de
fundos para a Festa do Espírito Santo:
aniversário da banda, matança do porco e
arrematação dos bezerros, com folia. Além
destas, há a ceia dos criadores.

Instalações De acordo com o tesoureiro da Banda, as
instalações foram adquiridas pela direção,
em 1997. Contudo, as festas são
organizadas no salão da Igreja de Santa
Maria.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1989.

Data preferencial da
festa

No final de junho, em geral no dia de São
Pedro.
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Modelo preferencial
para a organização da
festa

Afesta está organizada por referência à Ilha
de São Miguel.

Organização da festa Afesta é organizada, conjuntamente, pela
direção e pelo mordomo. Como refere o
presidente: “não podemos ter o mordomo
sozinho a fazer a festa.
(…) lá nos Açores é o mordomo que faz
tudo, mas aqui não pode ser. Aqui eu, como
presidente, tenho que lidar com a [Câmara
da] cidade para fazer os permits, fechar as
ruas, vir a polícia e ser tudo aprovado pela
Câmara e isso é feito pelo presidente.”

Mordomo Cada ano, o mordomo, cerca de um mês
antes da Festa, propõe à direção o nome do
próximo mordomo. Cabe à direção a
aprovação do mordomo e o contacto com a
pessoa em questão, para saber da sua
disponibilidade. De acordo com o
presidente, “escolhe-se segundo a tradição,
a classe para ter aquela categoria porque
isto é uma organização muito grande”.
Geralmente, é um casal que assume a
mordomia. Às vezes, na Festa, quando se
entrega a coroa e a bandeira a um
mordomo novo, há pessoas que se
oferecem. Nunca houve falta de mordomo.

Número de ajudantes Os ajudantes são voluntários, pertencem à
família e ao núcleo dos amigos do
mordomo. Há cerca de vinte senhoras,
ligadas à direção, que confecionam a
comida e procedem à decoração.

Número de coroas e
respetiva circulação

Há quatro coroas: uma que fica sempre em
casa do responsável da primeira dominga,
outra que permanece em casa do mordomo
todo o ano, uma outra que corre as casas
das pessoas e, finalmente, uma coroa que
fica em Brampton, com a senhora que a
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ofereceu à irmandade. Apartir da Páscoa,
coroa uma família em cada domingo. A
circulação das coroas é assegurada pela
direção.

Origem das coroas Abanda ofereceu $5mil dólares à direção
da irmandade, para a compra da primeira
coroa e da bandeira, que foram adquiridas
em Toronto, na Casa das Prendas. A
segunda coroa foi comprada pela
irmandade, em 1990, e as outras duas
foram oferecidas: uma por um senhor que
foi mordomo, e a outra por uma senhora de
Brampton, que a mantém lá.

Rainhas Não há rainha. Mas, por vezes vão duas
meninas no cortejo com as capas grandes.
Depende do mordomo, ou de haver
raparigas que queiram desfilar na Festa
grande. As capas, pertencentes à
irmandade, foram confecionadas pela
Senhora Filomena Roque, mulher do
presidente.

Coroação Geralmente quem coroa é o mordomo e
respetiva família. Quando a banda
desempenha a função de mordomo, leva a
coroa, as bandeiras e escolhe as crianças
para coroar.

COMPOSIÇÃO RITUALDAS FESTAS

Domingas Há seis domingas, sendo a sétima da
responsabilidade do mordomo. Os
organizadores das domingas são sorteados,
com base numa lista de 120 ou 130
pessoas interessadas.
Se uma pessoa a quem coube a
organização de uma dominga não está
presente é contactada por telefone. De
acordo com o presidente, “dantes, a nossa
banda tocava no arraial e vinha outra
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banda tocar o hino ‘nas sortes’, como em
São Miguel antigamente, mas acabámos
com isso para encurtar, porque temos que
acabar às dez horas por causa das
arrematações e do arraial.”
Os responsáveis das domingas não
organizam jantares, mas há cerimónia de
coroação, na igreja. Anteriormente, havia
procissão em redor da igreja e jantar no
salão, mas, por causa dos permits, deixou
de se realizar.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

O terço é sempre rezado na casa do
mordomo, exceto quando a banda é
mordomo: aí o terço reza-se no salão, todos
os dias, durante as duas semanas antes da
Festa.
“Na quinta-feira, às 15h da tarde, já vem o
senhor padre benzer a carne e é o princípio
da festa. No sábado à noite começa o
arraial.”
Realiza-se também a arrematação de gado.
De acordo com o presidente, “o gado que
compramos já foi do dinheiro oferecido ao
mordomo. Compramos de 7 a 10 bezerros,
conforme as ofertas que há. Costumam ser
9-10 bezerros. Usamos um sempre para as
sopas. (…) Temos uns 20 cabritos [para
arrematar]. Na arrematação, algumas
pessoas arrematam e voltam a oferecer.”

Pensões Há cerca de 780 pensões: à volta de 400
pensões grandes e 370-380 pequenas. A
irmandade oferece cerca de 30 pensões de
esmola. E aos criadores dos bezerros, que
os oferecem para arrematação, ou que dão
um donativo maior durante o ano, oferece-
se uma pensão maior.

Valor das pensões Apensão grande custa $130 e a pequena
$70.



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Composição das
pensões

Pensão grande: 1 argola de massa grande,
1 garrafa de vinho de 1.5l, 11 lbs. de carne,
2 pães, 1 garrafa de vinho do Porto, 1
garrafa de brandy, uma rosa e uma fita.
Pensão pequena: 1 garrafa de vinho de 1.5l,
1 garrafa de vinho do Porto, 1 argola mais
pequena, 1 pão e 7 lbs de carne.

Distribuição das
pensões

As pensões são distribuídas, de quinta-feira
a sábado, porta-a-porta, com vans.
Também há pessoas que as vão buscar
(takeaway).

Acompanhamento
musical das festas

Na arrematação há sempre folia. Na
procissão, toca a Banda da casa. Segundo o
presidente, “temos sempre uma banda de
fora e por vezes, duas, ou seja, três
connosco. Mas, quando a Banda é
mordomo, não toca, e vêm duas bandas de
fora.

Cortejos do dia da
festa

É a chamada procissão do Império. A
procissão sai da sede da Banda, no
domingo de manhã, vai para a igreja, onde
se celebra a missa e, depois, volta para o
salão, onde são servidas as sopas do
Espírito Santo. Incluem-se no cortejo as
bandeiras Canadiana e Portuguesa e a
bandeira dos Açores se houver quem a
possa transportar. Participam no cortejo
autoridades locais. Segundo o presidente,
“convidamos sempre o Mayor”. Participam,
igualmente, todas as irmandades de
Hamilton e, por vezes, vêm as irmandades
de Cambridge e de Guelph, que são
convidadas.
Segundo o presidente, “temos 4 coroas na
procissão e, às vezes, pedimos mais uma
ou duas. Temos um pequeno São Pedro
dentro de um barco, com rodas. Já tivemos
carro bois ou um pick-up enfeitado, como
em São Miguel, como no ano em que fui
mordomo e levei o meu.”
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Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

As sopas são confecionadas à moda de São
Miguel.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Servem-se 500-600 sopas.

Outras distribuições
de alimentos

Há distribuição de massa sovada.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

1.000 pessoas, só no sábado.

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 o tesoureiro, senhor Manuel Guido,
e o presidente, senhor Manuel Roque. Edição final do texto: Dulcinea
Gil.


