
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Império do Divino Espírito Santo de Leamington,
Leamington, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Ligada ao Portuguese Community Club,
mas não pertence ao Clube.

Ano de fundação 1979.

Número atual de
membros

São 35 mordomos e cerca de 200
criadores. Segundo o mordomo de 2012-
2013, Juvenal Medeiros, “uns 6 têm
farmes: o João, o Santos, o Dimas, são os
que ajudam mais.”

Origem dominante dos
membros por relação
aos Açores

Amaioria dos que têm feito a Festa são
provenientes de São Miguel. Há irmãos
do Pico, mas nunca fizeram a Festa.

Atividades durante o
ano

Não se realizam atividades durante o ano
para angariar fundos para a Festa.

Instalações As instalações pertencem ao Clube, mas
a mordomia não paga aluguer do salão,
pois, segundo o mordomo, “o Clube
ajuda bastante – a gente não paga pelo
salão porque somos todos sócios, a gente
faz as nossas festas e paga por elas –
empregados e cozinheiros -, o clube
manda vir as business, as bebidas, e eles
é que paguem, os mordomos só fiquem
com uma percentagem daquilo que
fazem nas bebidas, 10%. Fica um pouco
para a Festa e outro pouco para o Clube.”

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação AFesta teve início em 1979, com os
mordomos Benjamin e Otília de Melo.
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Data preferencial da
festa

AFesta realiza-se no domingo de
Pentecostes.

Modelo preferencial para
a organização da festa

AFesta está organizada ritualmente por
referência a São Miguel.

Organização da festa Aorganização da Festa é da
responsabilidade dos mordomos.
Segundo o Senhor Juvenal Medeiros, “não
há comissão com presidente, etc., é só os
mordomos que, com a gente, faz 35.”

Mordomo É o mordomo em final de funções que
escolhe o novo mordomo. É surpresa
para todos, exceto se houver alguém
com promessa, que tenha pedido para
ser o próximo mordomo. Aescolha do
mordomo é assim descrita por Juvenal
Medeiros: “It’s very hot! Quando chega a
altura para escolher os mordomos, eles
põem a música, a banda a tocar, o
mordomo vai buscar a bandeira e a
mordoma vai buscar o ramo para dar à
nova mordoma. Pegam a bandeira,
fazem o percurso dentro da sala com a
bandeira, vão ao bar, até encontrar a
pessoa certa. Porque o ano passado eu
não esperava ser o mordomo. (…) O
Espírito Santo guia a gente, porque a
gente tinha duas ou três pessoas na
cabeça, mas o Espírito Santo guiava
sempre a gente era para ali. O meu
coração só puxava para aquela pessoa
que estava ali sentada. Parece que é do
dom do Espírito Santo, ou as músicas que
eles tocam na banda, é uma coisa que
não se sabe explicar. O padre deu-nos a
benção antes de a gente ir fazer
[escolher] o mordomo e a gente já estava
a chorar.
(…) [Só se sabe quem é o mordomo] se
houver alguma promessa e nos disserem:
eu estive muito doente e gostava de
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fazer esta Festa, tu podes-me dar a
bandeira? Fora disso, ninguém sabe
quem vai ser o mordomo.

Número de ajudantes Costumam estar cerca de 50 pessoas a
ajudar, só nas pensões. Segundo o
mordomo, “este ano vi as pessoas novas
a ajudar, especialmente a distribuir
pensões. O meu filho ajuda-me a
distribuir pensões desde os 4 anos de
idade. Amaioria dos que ajudam são
mordomos. Só pessoas casadas podem
ser mordomos, mas tem muita família a
ajudar. Quase sempre são as mesmas
pessoas na cozinha: as senhoras mais
idosas que vão descascar batatas, mas a
minha família esteve toda lá.”

Coroas AFesta tem 2 (duas) coroas, a da
irmandade que é a que vai para as
domingas e a outra que vai para o
mordomo. Foram as duas oferecidas por
irmãos.

Coroação Segundo a mordoma, Madalena
Medeiros, “quem coroou na minha Festa
foram os meus sobrinhos todos,
geralmente crianças, mas quem quer,
pode. Mas este ano vou mudar: ou eu ou
esse [marido] vai coroar, porque nunca
fomos”.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Segundo Madalena Medeiros, “fazemos
só as 7 domingas. (…) Durante o ano, só
a primeira dominga fica com a coroa todo
o ano e depois corre [pelas casas dos
irmãos]. E o mordomo tem uma coroa e
bandeira o ano inteiro.”
Aprimeira dominga tem lugar no
domingo de Páscoa. Os responsáveis das
domingas organizam a reza do terço, nas
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suas casas. Realizam-se coroações e
jantares, em casa, nas domingas.
Segundo a mordoma, “quando chega ao
domingo para coroar, eles convidam a
pessoas para ir comer para lá e tem
comida para todos. Costumamos coroar
na missa do meio-dia e, quando é cinco
horas, a segunda dominga vai buscar a
[coroa] a casa dela e começa a reza às 7
horas, toda a semana, outra vez. E
depois é de domingo em domingo em
casa das pessoas e ninguém vai para o
clube fazer nada disso.”
Ainda segundo a mordoma, “o dinheiro
que põem na coroa [das domingas], dão
para o mordomo, num envelope, das
domingas todas.”

Outras cerimónias antes
do dia da festa

Tem lugar a reza do terço, em casa dos
organizadores das domingas. Segundo a
mordoma, “a gente avisa na igreja que
vai ser em casa daquela pessoa, e
começam a rezar todos os dias, das 7 às
8. Depois têm café, desserts, todos os
dias, as pessoas levem muito, toda a
semana.”
Aceia dos criadores costuma ser uma
semana antes da Páscoa: só podem ir as
pessoas que criaram o gado, que deram
$275 e as que compraram as pensões de
$130.
Segundo Madalena Medeiros, os
mordomos organizam “uma festa da
mudança da coroa e da bandeira, quando
vêm para a nossa casa, uma semana
antes da Festa Grande. Tivemos quase
200 pessoas, quando se fez a abertura
do quarto. E rezaram o terço aqui uma
semana inteira.”
Aapresentação do gado, segundo o
mordomo, Juvenal Medeiros, “é como um
party, no farme do John Pavão; lá ou em
casa do pai do Larry Santos e, de vez em
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quando, aparece uma arrematação mas
não é do gado, mas um coelho, uma
cabra e depois tem o fogo de artifício lá.
O ano passado quem foi mordomo foi um
cunhado do João Pavão que fez tudo no
farme com o fogo de artifício em que
apareceu a coroa do Espírito Santo”.

Pensões Em 2012 houve cerca de 700 pensões.

Valor das pensões e
respetiva composição

Segundo o mordomo, “Temos três
qualidades de pensões: a de $275, com
25lbs de carne, 4 garrafas de vinho, dois
bolos de massa, dois pães; a de $130,
com 15lbs, de carne, 2 garrafas de vinho,
dois bolos e dois pães; e a de $60, de
7lbs de carne, com uma coisa de cada”
[1 garrafa de vinho, 1 bolo de massa e 1
pão]. Alguns dos irmãos que compram as
pensões grandes, em vez dos $275, dão
$500 ou $1000.

Distribuição das pensões As pensões são distribuídas porta-a-
porta, no sábado. São cerca de 60
pessoas que realizam o trabalho das
pensões. Segundo o mordomo, “às 7 da
manhã estão no clube. Muitas pessoas
oferecem-se no sábado de manhã, as
que têm fé aparecem lá. Às 7 e meia está
o padre para benzer a carne, massa, e a
gente canta a canção da família, reza
antes de sair e depois o pessoal sai. 98%
das pensões são distribuídas fora [de
Leamington]. Este ano fui a Chatham,
Windsor, Wheatley, Harrow, Amhersburg,
Kingsville, Ruthven e Leamington. Só
para levar as pensões às casas, são 5
homens em cada carro: um leva a coroa,
o chaufer a lista, outro para o vinho,
outro para o pão e massa e outro leva a
carne. Quando voltam, apresentam as
contas das pensões que receberam, a
gente guarda o dinheiro e depois faz
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festa no clube, com a comida. No
sábado, tivemos canja, pasta, carne
estufada, e salada e batatinhas redondas
com chouriço e toucinho defumado; as
senhoras fazem um prato com um
cozido.”

Acompanhamento
musical das festas

Afolia só é usada para agradecer aos
criadores do gado. Segundo o mordomo,
“não tivemos [folia] porque não criámos
gado”.
AFilarmónica de Nossa Senhora de
Fátima de Leamington acompanha a
procissão e dá um concerto.

Cortejos do dia da festa Amissa da coroação realiza-se ao meio-
dia na [na Igreja] Saint Mike e, em
seguida, organiza-se o cortejo até ao
Clube. Segundo a mordoma, que
organizou a procissão, “primeiro leva o
guião da Festa, depois a gente leva as
comunidades de fora: tive as de Windsor,
do Harrow, convidei-os todos; depois, as
direções do Clubes – convidamos as
direções dos nossos clubes de Harrow, o
do Windsor, a Casa do Espírito Santo, do
Wheatley e os Knights of Columbus - e os
mordomos todos, convidei os 35 casais.
Depois pomos as domingas e, depois
delas, as coroas e as bandeiras, até
chegar aos mordomos [de 2012], que
somos os últimos, e depois é a banda.
[Em vez de rainhas] fazemos as nossas
ilhas. Este ano tive 9 meninas, com as
faixas das nossas ilhas e tive uma que é
rainha, só com a fita, são 10. Temos
Rainha Santa Isabel mas não usei. São
para aí umas 500 pessoas.”
O Mayor de Leamington é sempre
convidado e costuma comparecer. De
acordo com a mordoma, nalguns casos
também desfila um carro de bois.
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Distribuição aberta de
sopas do Espírito Santo

As sopas são confecionadas à moda de
São Miguel. Segundo a mordoma, “temos
sopa e carne guisada; muitas freguesias
só usam as sopas mas nós usamos os
dois.”

Número de pessoas que
acorre às sopas

Cerca de 2.000 pessoas.

Outras distribuições de
alimentos

Distribui-se massa sovada e arroz-doce,
no domingo.

Arraial No sábado, atuou o conjunto “ANossa
Moda” e também um rancho. No
domingo, há o concerto da banda e outro
rancho. Segundo a mordoma, “temos
bazar, arraial com a banda no domingo,
temos dois ranchos, o do meu pequeno
[filho], “Ecos de Portugal”, de Harrow,
que tem o rancho de adultos e outro
infantil.” Também se realizam
arrematações de ofertas dos irmãos.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Estima-se que o número de pessoas na
Festa em 2012 tenha ultrapassado 3.000,
dado que no sábado vieram mais de
1.000 e às sopas mais de 2.000 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 entrevista com Juvenal e Madalena Medeiros,
mordomos de 2012-2013. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


