
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade da Paróquia de São José de Oakville ,
Hamilton, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Airmandade começou por ser
independente, mas atualmente está ligada
à igreja. Foi fundada pelo micaelense
Manuel de Melo.

Ano de fundação 1971. Em 1980 foi registada.

Número atual de
membros

Não há irmandade propriamente dita mas
um grupo de 7 famílias que se
responsabiliza pelas festas

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

De São Miguel, maioritariamente, mas
também do Pico.

Atividades durante o
ano

Organizam-se as seguintes festas: a festa
da família em outubro, a primeira que a
irmandade faz; em Novembro tem lugar a
matança do porco; há também o jantar do
mordomo e o dos criadores e a festa da
Passagem do Ano.

Instalações Da igreja.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação Talvez em 1972. Começou numa farm.

Data preferencial da
festa

AFesta realiza-se no domingo de
Pentecostes.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada por referência às
Ilhas de São Miguel e do Pico. Segundo o
mordomo de 2012, Senhor Carlos Estrela,
“a tradição das pensões não é do Pico. Uma
coisa muito bonita, é que esta Festa é a
única no sul do Ontário onde as Festas do
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Espírito Santo têm as pensões à moda de
São Miguel e as sopas à moda do Pico, que
são as comunidades açorianas maiores de
Oakville. Há 41 anos é sempre assim”.

Organização da festa AFesta é organizada pelo mordomo em
conjunto com as domingas - são 7 as
famílias que organizam. Em setembro ou
outubro, o mordomo reúne com as
domingas e com o padre e começam a
trabalhar juntos. Mas o padre não faz parte
da organização.

Mordomo Os mordomos mudam todos os anos, por
sorteio. De acordo com o mordomo, Carlos
Estrela, “quando peguei [na festa], não
havia mordomo. Quem criou essa ideia fui
eu, em 1985, quando fui mordomo. É que a
pessoa que iniciou a Festa só ia a casa das
pessoas amigas e conhecidas. E eu disse ao
Padre Lima: eu para ser mordomo tenho de
fazer diferente do que está a ser feito. E
peguei num grupo de 3 homens que me
acompanharam e fui correr a comunidade
toda. Batemos de porta em porta e naquele
ano servimos 600 pensões! Antigamente a
gente ia escolher o mordomo. A
comunidade aqui é muito diferente de
Portugal. E há mordomos que se oferecem,
como tem sido o caso ultimamente.”
Também se pode ser mordomo por
promessa, mas entra no sorteio.

Número de ajudantes Cerca de 50.

Número de coroas 3 (três) coroas.

Origem das coroas Uma coroa foi oferecida, já há muito anos, e
outra foi comprada. Havia mais uma coroa,
mas desapareceu da igreja.
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Rainhas Nem sempre há rainha, depende. De acordo
com a Senhora Dutra, “não usávamos
rainhas. Arainha leva um ramo de flores,
teve um ano que coroou, mas não é
geralmente o caso, é mais para enfeitar a
procissão. Essa tradição veio da Califórnia e
agora até tem nos Açores, mas não tem
nada a ver com o Espírito Santo, apenas
embeleza a procissão. Por vezes, até
metem a rainha D. Leonor, mas se
estudassem bem a questão saberiam que
foi só a rainha Santa Isabel”.

Coroação No dia da Festa coroam o mordomo e
respetiva família.
Segundo a Senhora Dutra, “geralmente, as
pessoas de São Miguel, coroam muito as
crianças. Já as pessoas das outras ilhas, são
os adultos que coroam mais. O meu marido,
José Dutra, é da Criação Velha, do Pico.”

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Os organizadores das domingas são
escolhidos por sorteio. Como as domingas
se realizam no salão, no encerramento da
primeira dominga, a segunda dominga está
presente. Os responsáveis das domingas
colaboram com o mordomo. Asétima
dominga é do mordomo, na Festa de
Pentecostes. Cada família coroa no seu
domingo, quando a coroa é levada à igreja.
Em cada dominga faz-se festa no salão da
igreja, com sopas, e cá fora também. Como
o grupo das domingas trabalha em
conjunto, vão às domingas uns dos outros.
Segundo a Senhora Dutra, “na minha
dominga também estivemos aqui toda a
semana a rezar o terço, depois na sexta
fizemos o jantar de convívio, no fim do
terço, no domingo então é que é a festa,
convidei os meus amigos. E no fim damos
uma volta pelas mesas com a coroa e as
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pessoas põem as esmolas e esse dinheiro
vai para a igreja. Porque até ali a despesa é
por nossa conta. Já está tão enraizado nas
pessoas, que toda a gente ajuda. É
inacreditável, como chega um e diz: ‘tens
aqui dinheiro para a ajuda do pão’, etc.”
Já houve uma dominga dos jovens, o rancho
folclórico teve uma, e este ano, pela
primeira vez, a banda de Oakville assegura
uma dominga.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Realiza-se a reza do terço na semana antes
de cada dominga e também na semana
antes da Festa grande.
Segundo a Senhora Dutra, “eu geralmente
é que levanto o terço, o que se faz das duas
maneiras: à moda do Pico e de São Miguel.
Este último é o típico a Nossa Senhora, mas
cantado. O do Pico, tem três mistérios:
quando vou rezar numa casa explico, por
ser o Pai, Filho e o Espírito Santo. E o de
São Miguel, tem cinco mistérios. Embora eu
seja de São Miguel, acho que o terço do
Pico e do Faial faz mais sentido, porque tem
mais a ver com o Espírito Santo e é mais
cantado. Agente sente uma alegria
diferente, que está na quadra certa.”
Ultimamente, tem havido arrematações de
gado, no dia da Festa. Há pessoas que
oferecem um bezerro, mas são poucas.
Para o almoço do Espírito Santo, no dia da
Festa, a carne vêm praticamente toda dos
criadores.

Pensões Há cerca de 350 pensões: cerca de 100
pensões grandes e perto de 250 pequenas.
Todos os que compram pensões são
considerados irmãos, incluindo os criadores.
Também há pensões de esmola: umas 30-
40 sopas, que são entregues em casa das
pessoas.
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Valor das pensões As pensões pequenas custam $75 e as
grandes $200.

Composição das
pensões

Pensão pequena: carne, 1 garrafa de vinho,
1 pão de massa e 1 de trigo.
Pensão grande: maior quantidade de carne,
1 rosquilha, 1 pão de massa, 1 galão de
vinho e 2 pães de trigo.

Distribuição das
pensões

Amaioria das pensões é distribuída em
regime de takeaway, começando no dia da
bênção das pensões, quinta-feira. Mas
também há distribuição porta-a-porta,
porque as pessoas querem receber o
Espírito Santo em casa.

Acompanhamento
musical das festas

Nem todos os anos há folia, depende do
mordomo: quando é originário de São
Miguel, geralmente atua a folia, que vem de
Toronto. No dia da Festa, o
acompanhamento musical está a cargo da
Filarmónica Lira do Bom Jesus de Oakville.

Cortejos do dia da
festa

Na procissão incluem-se as bandeiras
portuguesa, canadiana, da igreja e a
açoriana. Vai um estandarte do Espírito
Santo (como se chama no Faial e no Pico,
em São Miguel chama-se a bandeira do
Espírito Santo). O cortejo é integrado pelas
domingas e pelo mordomo Desfila também
a filarmónica, alguns criadores e o Grupo
Folclórico Português de Oakville. Não há
participação de políticos locais. Mas
participam outras irmandades: a
Portuguese Canadian Integration Movement
(PCMI) leva a sua coroa e estandarte e a
Lira do Bom Jesus, também leva os seus.
Segundo a Senhora Dutra, “quando fui
mordoma, eu usei a Rainha Santa Isabel e
mandei fazer a roupa. Fizeram [assim] mais
um outro ano depois de mim, depende do
mordomo.” No total, costumam desfilar
mais de 100 pessoas, incluindo os músicos.
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Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

As sopas são sempre à moda do Pico (e há
sempre rosquilhas). Foi-me afirmado que “à
moda do Pico é muito mais fácil: é pão,
sopa, e a carne”. Geralmente são os
mesmos cozinheiros, porque embora outros
venham ajudar, ninguém quer tomar a
responsabilidade.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Em geral, mais de 1.000 pessoas mas no
passado eram muito mais (“chegou a
4.000”).

Outras distribuições
de alimentos

Há a procissão das rosquilhas, no final da
Festa Grande, acompanhada pela banda.
Depois, distribuem-se as rosquilhas.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Entre 1.000 a 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 entrevistas com Carlos Estrela, mordomo, com a
Senhora Dutra, voluntária, e com o Padre Fernando Pinto. Edição final
do texto: Dulcinea Gil.


