
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade da Paróquia de Our Lady of Fatima de
Kings ton, Kingston, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Afesta é organizada por uma comissão
ligada à igreja. Segundo um dos
responsáveis da Festa, “aqui não há
irmandade. É comissão da Festas do Divino
Espírito Santo, aqui não existe fora da
igreja. Mas fomos criados com a palavra
irmandade.”

Ano de fundação Afesta foi fundada em 1980, por um grupo
de pessoas dos Arrifes, cerca de 25-30
casais, com a ajuda do Padre Pinheiro. A
festa iniciou-se primeiro e depois foi
construída a igreja.

Número atual de
membros

Cerca de 1.000 paroquianos, de origem
portuguesa.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Amaioria é de origem micaelense. Segundo
um dos membros da comissão, “temos
alguns continentais. Enquanto o açoriano dá
para todas as festas, os do Continente é
diferente, embora comam e bebam nas
festas todas”.

Atividades durante o
ano

Antes tinham lugar 4 festas durante o ano,
para angariar fundos. Mas agora são apenas
3: em novembro, no carnaval e a festa das
crianças em abril. As festas de angariação
de fundos são da responsabilidade do
mordomo.

Instalações As instalações pertencem à igreja. A
construção da igreja começou em Setembro
de 1979 e a inauguração teve lugar em
maio de 1980. Foi construída com o Padre
Pires, que angariou fundos e houve muitos
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donativos, em parte também da
comunidade italiana, dado que muitos
portugueses trabalham para italianos e
existe um Italian Club, onde os portugueses
fazem as receções dos casamentos; mas a
maior parte dos fundos vieram das festas.
Hoje em dia a igreja é menos usada pelos
portugueses e já mais é usada por hispanos
e chineses, que trazem anglo-canadianos.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação Aprimeira Festa do Espírito Santo teve
lugar em 1981. O primeiro mordomo foi
Manuel Teves, que ainda está vivo, com
quase 80 anos.

Data preferencial da
festa

Domingo da Trindade.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

Afesta está organizada por referência a São
Miguel.

Organização da festa AFesta é organizada pela Comissão das
Festas com o mordomo. Quando não há
mordomo, a comissão organiza a Festa.
Segundo um dos membros da comissão,
para 2014 “não havia pessoas que queriam
pegar na Festa, nem a juventude, de
maneira que vai ter que se fazer a festa de
maneira a dar menos trabalho, para a
juventude pegar nela. O mordomo é
escolhido por um ano e nunca se repetiu o
mordomo até agora.”

Mordomo Geralmente, o primeiro candidato a
mordomo a comunicar a sua intenção à
comissão ficava com a mordomia e o
segundo ficava para o ano seguinte, e
assim sucessivamente. De acordo com um
membro da comissão, “durante os
primeiros 20 anos, eram sempre 2 ou 3 a
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querer a mordomia. Mas agora é “como ir à
pesca”. Não há mordomo para 2014, talvez
seja a Comissão a fazer, está para ser
decidido, como em 2010.”
Também há promessas, como é relatado
por um dos responsáveis da Festa: “na
Festa de 2012, apresentou-se um casal
Silva para pegar na bandeira, de surpresa,
que não frequentavam à igreja, o que não
agradou à Comissão, mas que tiveram que
aceitar. O tesoureiro recusou trabalhar para
eles.”

Número de ajudantes Há 80 pessoas ativas, sendo a base 30
casais.

Número de coroas Há 1 (uma) coroa oficial da mordomia. O
padre encoraja todos quantos têm coroas a
trazerem-nas para a Festa grande.

Origem das coroas Acoroa da mordomia foi oferecida em
1981, por promessa, por um casal já
falecido e que fazia parte do grupo original
de casais fundadores.

Rainhas Não há rainha: “aqui já se fez, mas eram as
‘misses’”. Segundo o padre, “não queremos
manequins. Para nós é uma novidade total,
isso não tem nada a ver com São Miguel.”

Coroação O padre não concorda com a coroação das
crianças: “a teologia interessa-me, a
tradição é um exagero. Os políticos
exploram isso. Aespiritualidade e a família
[é que interessam]. Por exemplo, coroei
uma criança a custo. Temos que valorizar
mais adultos e jovens. Apareceu uma avó
que veio com os netos que não sabiam o
que estavam a fazer”. Logo o tesoureiro da
comissão interveio: “Senhor Padre,
desculpe interromper: ‘para dizer a
verdade, eu quando vi uma pessoa adulta
para coroar, eu fiquei chocado! Na minha
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terra era mais as crianças. Quem pegava na
mordomia era um casal adulto, mas, para
coroar era uma criança, os filhos’”.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Festejam-se as 7 domingas. Acoroa fica na
igreja todo o ano, uma decisão do Padre
Manuel. Anteriormente, o organizador da
primeira dominga ficava com a coroa em
casa todo o ano. Depois, passou a ir de casa
em casa. E agora fica na igreja todo o ano.
Os organizadores das domingas só têm a
coroa em casa, durante uma semana, no
tempo pascal. Amaioria dos responsáveis
das domingas oferece um almoço no salão,
para os seus convivas. Há duas salas, uma
maior outra mais pequena, segundo o
número de pessoas. Há coroações nas
domingas.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Costumava realizar-se o bodo de leite no
sábado, mas, a partir de 2012, a Festa
concentra-se no domingo.
Também se organizava arrematação de
gado, no salão.
Areza do terço passou a fazer-se em casa,
sendo apenas um dia reservado ao terço
cantado, depois de decorado o salão.
Deixou de realizar-se também o jantar de
carne guisada, por razões financeiras; uma
decisão do tesoureiro, na sequência do
prejuízo verificado durante 9 anos [desde
2004], na Festa grande.

Pensões Segundo um dos responsáveis da Comissão,
“tínhamos uma lista, batíamos a 400-500
portas, levávamos o programa das Festas
para saber quem queria pensão.
Costumavam vender-se 400-500 pensões,
agora são cerca de 200. E agora quem
quiser que dê o nome. Quem vier comprar é
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mesmo porque que quer.”
Há pensões oferecidas a 20-30 criadores,
cujos donativos para a Festa são avultados -
de $400 ou $500 -, o equivalente à compra
dum bezerro. De acordo com um membro
da Comissão, “mesmo quando há
falecimentos, quem fica atrás [do criador]
continua a dar [donativos para a Festa]”.

Valor das pensões Cada pensão custa $85.

Composição das
pensões

As pensões do criador incluem uma garrafa
de brandy, além do vinho.

Distribuição das
pensões

Adistribuição das pensões passou a ser
efetuada exclusivamente em regime
takeaway, em 2012. Deixou de se fazer as
entregas porta-a-porta, porque já não havia
pessoas disponíveis para realizarem essa
tarefa, também morosa e dispendiosa.
Segundo um dos membros da Comissão,
“as pessoas vêm ao salão, mas muitos já
não querem a pensão completa. Assim, têm
que vir cá e só vem quem quer, porque o
ano passado íamos a casa das pessoas e às
vezes diziam, com vergonha, ‘deixe ficar’”.

Acompanhamento
musical das festas

Na sexta-feira ou no sábado atua “um
conjunto” dentro do salão. No domingo,
vem, geralmente, uma banda filarmónica
de Gatineau, ou de Laval, que acompanha
as festividades.

Cortejos do dia da
festa

Amissa é às 11 h com coroação, depois de
um pequeno cortejo do salão para a igreja.
Aprocissão inclui as bandeiras canadiana,
portuguesa e açoriana. Não participam a
autoridade nem políticos locais, pois esses
convites são apenas feitos para as festas do
Senhor Santo Cristo e de Nossa Senhora de
Fátima. Também não há participação de
outras irmandades. Apenas desfilam todos
os responsáveis das domingas, seus
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familiares e convidados, e pessoas que
acompanham a banda filarmónica. Também
desfila o Rancho Folclórico da Igreja e, por
vezes, vêm ranchos de fora: de Otava ou de
Laval.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

Há distribuição de sopas e de carne assada
à moda de São Miguel.

Número de pessoas
que acorre às sopas

400-500 pessoas.

Outras distribuições
de alimentos

Há distribuição de rosquilhas, aqui
designadas de argolas.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Cerca de 400 pessoas a 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 a comissão das Festas do Divino
Espírito Santo - Fernando Bulhões, Manuel Cordeiro, Jacinto e Germana
Freitas -, com o padre Manuel Tavares e com a mordoma Aldora Falcão
(entrevista telefónica). Edição final do texto: Dulcinea Gil.


