
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade do Divino Espírito Santo da Caridade da
Cidade de Gue lph, Guelph, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Autónoma. Baseada nos membros da
família Rego.

Ano de fundação 1976, tendo sido incorporada em 1989. De
acordo com o diretor, Senhor José Rego, “a
nossa família é que fundou. Começámos
em1976, fomos muito devotos do Espírito
Santo nos Açores, chegámos aqui e não
tínhamos nada. Combinámos com os meus
sogros, começámos com uma coroa muito
pequenina, pois todos os que vêm de São
Miguel trazem uma coroa e uma bandeira
pequeninas.”

Número atual de
membros

Há 120 irmãos criadores, de Toronto,
Mississauga, Cambridge, Guelph, Brampton,
Kitchener. São considerados criadores os
membros que dão uma oferta igual ou
superior a $120.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Micaelenses, na sua maioria. Mas também
há alguns irmãos originários do Pico e de
São Jorge.

Atividades durante o
ano

Incluem 4 festas: da charity em março,
jantar dos criadores, matança do porco e
Festa grande.
A17 de março de 2012 realizou-se uma
festa de charity a favor da casa para
deficientes que estava a ser construída em
Hamilton. A16 de fevereiro de 2013
organizou-se uma festa para angariar
fundos para ressuscitar a banda da Ribeira
Grande.

Instalações Alugadas no Slovenski Park, que fica a 13
km de Guelph. O salão tem capacidade para
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200-220 pessoas.
As reuniões realizam-se em casa do casal
Rego.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1976, como festa entre a família Rego: 7
irmãos e esposas e 2 irmãs e maridos, e os
pais.

Data preferencial da
festa

AFesta grande realiza-se quase sempre em
maio, mas a data concreta varia por causa
da disponibilidade do salão e da banda
filarmónica

Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada por referência a
São Miguel, pois a família fundadora é
originária da Ribeira Grande.

Organização da Festa Adireção é que organiza a Festa. Segundo
o diretor, Senhor José Rego, “o mordomo
toma conta da bandeira e da coroa todo o
ano, vem para as festas, se quer fazer
alguma coisa diferente, diz, a gente junta-
se e se concorda, faz-se, senão a gente
experimenta, se não dá certo não se volta a
fazer. O mordomo não fica a trabalhar com
a gente se já não o fazia antes da
mordomia.”

Mordomo Omordomo é escolhido pela direção. Os
candidatos a mordomos, às vezes, pedem
para o ser, por terem promessas. Segundo
o presidente, Manny Rego, “a gente vai à
procura, se não se apresenta ninguém,
cada um dos nossos diretores também faz o
Espírito Santo, sem problema nenhum. Este
ano foi uma senhora que foi para o hospital
e pediu-nos para ser mordoma e a gente
deu-lhe o Espírito Santo. Para o ano, pediu-
nos um rapaz que é de São Jorge, já está
aqui connosco há anos.”
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Número de ajudantes 30 voluntários na Festa grande.

Coroas 3 (três) coroas.

Origem das coroas De acordo com a Senhora Isabel Rego, “a
família do meu marido não quis dar a coroa,
pois foi o pai dele que fundou [a festa].
Portanto, no primeiro ano ficámos com uma
coroa que uma irmandade nos emprestou.
Como temos irmãos e todos querem ter o
Espírito Santo em casa uma semana, uma
coroa não era bastante. Afamília reuniu-se
toda, cada um deu dinheiro e fomos a
Toronto, ao Manata [ourivesaria
portuguesa], comprar uma coroa maior e
uma bandeira oferecida por mim que veio
de Portugal. Assim começou. Depois,
começámos a pedir a pessoas em
Kitchener, etc., fizemos um peditório por aí,
eu ofereci outra vez a bandeira.”

Circulação das coroas Segundo José Rego, “os nossos irmãos é
que fazem circular as coroas. Temos o Joe
Sousa que tem por conta dele uma parte de
Cambridge, temos a Senhora Natália
Cordeiro que tem outra parte de
Cambridge, tem o genro deles, o Vítor
Silveira que faz em Guelph, uma pessoa em
Mississauga, outra em Kitchener, é segundo
as pessoas que são devotas com a gente e
que fazem o favor de distribuir a coroa, que
regressa com uma esmola.”

Rainhas Há rainhas desde 2010. São 3 crianças. A
rainha tem as suas damas. Segundo o
diretor, “temos a Naya Rego, a nossa
netinha, a neta do Vítor, a Michelle, depois
a Samantha, e a pequena do Sousa, a
Rebeca. Pensamos ter daqui para a frente
[mais rainhas], se tivermos voluntárias. As
rainhas podem coroar. As capas pertencem
à irmandade, que as mandou fazer”.
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Coroação Pode coroar qualquer pessoa, “é só pedir”.
Amissa e as coroações fazem-se no salão.
Preside o Padre Alberto Cunha, que já vem
de Toronto há anos.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas De acordo com o diretor, Senhor José Rego,
“temos sete domingas, fazemos à moda da
terra, a Ribeira Grande. Aprimeira entrega-
se ao mordomo, a segunda é
automaticamente entregue ao mordomo
que sai. Depois, temos 20 nomes e tiramos
à sorte para as cinco domingas que restam,
no domingo da Festa, à tarde. Coroam
todos na Festa grande, se quiserem.”

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Realiza-se a reza do terço, uma semana em
casa de cada organizador das domingas e,
na semana da Festa grande, é em casa do
mordomo. Segundo o presidente,
“há arrematação de gado num farmezinho
três semanas ou quinze dias antes da Festa,
antes da carne ir para o talho – para a carne
guisada no sábado e para as sopas no
domingo. Alguns criadores dão uma rês. O
farme não é português, fica em Cambridge,
é de uma senhora hungariana. Realiza-se
um BBQ, em que comparecem 50-60
pessoas”.

Pensões Há pensões do criador, oferecidas a quem
faz uma doação igual ou superior a $120.
As pensões pequenas são todas para
caridade. Em 2011 houve 75 pensões de
esmola.

Composição das
pensões

As pensões grandes têm 15 pounds de
carne, argola, bolo de massa e galão de
vinho
As pequenas têm 7-8 pounds de carne,
vinho, pão, massa sovada. As esmolas
destinam-se a pessoas viúvas e
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necessitadas.

Distribuição das
pensões

AFesta começa na sexta-feira, com a
bênção das pensões. Segundo o diretor,
“vem aqui o Padre Alberto, vem cá cima,
duas vezes, vem a draivar sozinho. Alguns
vêm buscar as pensões, os que moram
perto. Mas, a maioria é entregue porta-a-
porta, no sábado,
no carro ou na van do director”.

Arraial Segundo o presidente, “no sábado há carne
guisada, baile, com DJou conjunto,
conforme o que a gente pode. Temos um
artista que vem cantar e dizer anedotas, o
Henrik Cipriano, eu pedi às senhoras para
darem uma ajuda e todas derem”.

Acompanhamento
musical das festas

ABanda Filarmónica de São Pedro de
Hamilton acompanha a Festa.

Cortejos do dia da
festa

Nos cortejos, participam outras irmandades:
Kitchener, Hamilton, Cambridge, Brantford.
Às vezes vêm ranchos folclóricos, por
exemplo de Kitchener.

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

Há distribuição de sopas, confecionadas à
moda de São Miguel.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Entre 1.000 a 1.100 pessoas. Tudo depende
da data. Segundo o Senhor José Rego, “este
ano fizemos a Festa no mês de julho porque
não tínhamos a banda para outra data, não
havia outras festas por aí, andámos numa
roda-viva, nunca tivemos uma coisa assim.
AFesta está sempre a aumentar.”

Outras distribuições
de alimentos

Distribui-se massa sovada e vinho.
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Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

1.000 a 1.100 pessoas.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2012, através
de entrevistas com José Rego (diretor) e Isabel Rego (cozinha), Manny
Rego, presidente, e Vítor Tavares, diretor. Edição final do texto:
Dulcinea Gil.


