FESTAS DO ESPÍRITO SANTO
Irmandade da Coroa de São Jo ão, Portuguese Club of
London, London, Ontario
IRMANDADE
Tipo de irmandade

Autónoma. Teve início no Portuguese Club
of London,
ao qual continua ligada, embora seja
independente.

Ano de fundação

Junho de 1975. Os fundadores foram José
Serpa, das Flores, outro irmão de Santa
Maria e alguns de São Miguel.

Número atual de
membros

Os membros são cerca de 25, da Comissão
de Festas. (também referida como
executivo, direção ou diretiva). Na maioria,
são homens que vão às reuniões;
antigamente, só iam homens, agora já há
senhoras que participam. Os irmãos (cerca
de 400) não são considerados membros.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Os membros são maioritariamente naturais
de São Miguel, mas também há alguns de
São Jorge e das Flores, um casal da Terceira
e outro do Pico.

Atividades durante o
ano

Só se realiza a matança do porco, em fins
de janeiro, para angariação de
financiamento para a Festa do Espírito
Santo.

Instalações

As instalações pertencem ao Clube, onde a
irmandade tem um quarto para arrumações
e utiliza a sala das reuniões e o salão para
festas, sem pagar aluguer.

FESTA: DADOS GERAIS
Ano de fundação

1975
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Data preferencial da
festa

O mais perto possível do dia de São João
Baptista, 24 de junho.

Modelo preferencial
A Festa já tem influências de várias ilhas.
para a organização da
festa
Organização da Festa

O primeiro e o segundo mordomos são
quem assume a mordomia, com as esposas.
A direção colabora na organização, mas
deixa os mordomos à vontade na realização
da Festa. Os membros da direção são
responsáveis pelas pensões.

Mordomo

A direção escolhe o primeiro mordomo e
esposa, e este escolhe o segundo mordomo
e esposa. Quando se chega a junho já se
tem uma ideia do mordomo que vai ser
escolhido pelos 25 membros.

Número de ajudantes

Cerca de 30 ajudantes.

Número de coroas

Há 3 (três) coroas. Foram compradas em
São Miguel, a primeira depois de um
peditório feito em London.

Rainhas

Pode haver rainhas, depende do mordomo.
A rainha pode coroar, se o mordomo assim
o decidir.

Coroação

Coroam pessoas escolhidas pelo mordomo:
filhos, sobrinhos, família, incluindo adultos.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS
Domingas

Os responsáveis das domingas são
selecionados através de sorteio, no
domingo da Festa, que tem lugar entre o
concerto da filarmónica e a atuação dos
ranchos.
Nalguns casos, dão o nome, por promessa.
Geralmente, uma ou duas domingas – a
terceira e quarta – ficam em aberto, para
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irmãos que tenham promessas. Se não se
aproximar ninguém, essas também são
sorteadas.
A sétima dominga pertence sempre ao
mordomo.
Cada responsável das domingas organiza a
reza do terço, em casa, durante a semana
em que tem a coroa. No final do terço,
servem-se petiscos e doces.
Realizam-se coroações nas domingas.
Alguns organizadores das domingas
convidam um grupo da Filarmónica para ir
tocar na coroação, “mas há que pagar”.
Outras cerimónias
antes do dia da festa

Durante a semana da Festa, de segunda a
quinta-feira, o terço é rezado em casa do
mordomo, mas na sexta-feira tem lugar no
clube, depois de vir o padre benzer as
carnes, o pão e o vinho.

Pensões

A responsabilidade das pensões é dos
membros da direção. Vendem-se cerca de
350 pensões, dependendo dos anos, mas
adquirem-se mais 10 acima da conta, para
os irmãos que encomendam à última da
hora, e, caso não sejam necessárias, são
oferecidas ao Clube.

Valor das pensões

Cada pensão custa $45.

Composição das
pensões

As pensões são compostas por 6 lbs de
carne, 1 pão, 1 bolo de massa e 1 garrafa
de vinho.

Distribuição das
pensões

A distribuição tem início na sexta-feira à
noite, em regime de takeaway, para os
irmãos que as queiram levantar (cerca de
20%). A distribuição porta-a-porta realiza-se
no sábado, em vans, pelos membros do
executivo, por vezes acompanhado pelos
filhos: vão a London, West Lorne,
Woodstock e Strathroy.
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Acompanhamento
musical das festas

A Banda Filarmónica de London acompanha
a procissão e também dá um concerto.
Quando acaba a Festa, a banda toca o Hino
do Espírito Santo, procede-se à escolha do
mordomo, com a entrega da bandeira,
coroas e faixas e flores, aos novos
mordomos.

Arraial

No sábado à noite, há entretenimento para
jovens e venda de bifanas. Atua um D J e/ou
uma orquestra que volta a atuar no
domingo, depois das sopas. No arraial
também há danças, pelos ranchos
folclóricos do clube. Realizam-se
arrematações e venda de bilhetes para um
sorteio.

Cortejos do dia da
festa

Os mordomos vão ao Clube buscar as
coroas e as bandeiras, por volta das 10h, e
dirigem-se à igreja, para a missa da
coroação. No cortejo, incluem-se as
bandeiras portuguesa, canadiana, açoriana
e a bandeira da Coroa de São João.
As meninas da primeira comunhão também
vão na procissão, com flores ou castiçais
providenciados pelos mordomos. Por vezes,
verifica-se a participação de autoridade e
políticos locais - um ou dois vereadores mas raramente comparecem. Participam no
cortejo as outras duas irmandades de
London; antigamente, também vinham de
Woodstock, que já não tem irmandade, e de
Strathroy. Os presidentes do Clube executivo e assembleia-geral – integram o
desfile, bem como algumas pessoas de
fora. A banda e os dois ranchos folclóricos
do Clube (juniores e seniores) também
desfilam na procissão, assim como o andor
de um santo, transportado por rapazes.

Distribuição aberta de As sopas são servidas com uma travessa de
sopas do Espírito
carnes à parte. Geralmente, são
Santo
confecionadas por um grupo de 5 pessoas
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da comissão das Festas. A equipa da
cozinha é mista, há mulheres e homens. O
padre benze as sopas.
Número de pessoas
que acorre às sopas

Entre 500 e 600 pessoas.

Estimativa do número Cerca de 800 pessoas.
total de pessoas que
acorre à festa
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