
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

Irmandade do Espírito Santo da Paróquia de Nossa
Senhora de Fátima, Brampton, Ontário

Tipo de irmandade Irmandade ligada à igreja.

Ano de fundação AFesta, em Brampton, terá começado em
1979, segundo o senhor João Barbosa, o
irmão mais antigo nesta irmandade: “era
uma irmandade que começou no tempo de
Manuel de Melo (de Toronto) e Tomás Ponte
(de Brampton), presidente e tesoureiro. [Era
uma irmandade] fora da igreja, fazia-se
numa escola, em Mississauga. Foram-me
buscar em 1978 e andámos até que
levámos as 3-4 coroas para Brampton em
1979, para a igreja de Santa Maria, antes
de se construir a nova igreja.”
De acordo com Grace Farias, membro da
Comissão de Festas do Espírito Santo, o seu
pai, Tomás Ponte, terá iniciado a Festa “em
1974 […] em Mississauga, depois ele trouxe
aqui para Brampton.”

Número atual de
membros

Cerca de 1.100 irmãos. Cerca de 200
irmãos são criadores em Mississauga,
Brampton, Georgetown, em Dundalk e em
Cambridge.
Só é considerado criador quem arremata o
gueixo no farm e, em seguida, o oferece
para tornar a ser arrematado.

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

São Miguel.

Atividades durante o
ano

As atividades realizadas pela irmandade
destinam-se a obter financiamento para as
Festas do Espírito Santo. É o mordomo que
toma a decisão sobre as festas – duas ou
três – que quer organizar. Geralmente,
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IRMANDADE:

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação 1979.

Data preferencial da
festa

AFesta realiza-se sempre no Pentecostes.

Modelo preferencial
para a organização da
festa

AFesta está organizada por referência à
Ilha de São Miguel.

Organização da festa AFesta é organizada pela Comissão das
Festas. O padre é o presidente e fazem
parte dela o mordomo – e vice-presidente –
marido e esposa, em 2012 John e Maria
Medeiros; secretários, tesoureiro, os vogais
da comissão da irmandade. De acordo com
o mordomo, a escolha da equipa é da sua
responsabilidade: “isto é a minha comissão,
portanto começou este ano; são oito casais,
família e amigos. Um único casal ficou para
esta comissão [do ano anterior] e já foi
mordomo.”
Mas, segundo Grace Farias, membro da
Comissão existe uma subcomissão –
responsável pelas coroas e pelas pensões –
que se mantêm, mesmo que o mordomo
mude: “there is one sub-committee, to take
care of the coroa and the pensões. These
people stay even if the mordomo changes,
like me doing this for the last 4 years.”
De acordo com um dos responsáveis pelas
coroas, em 2012, o senhor João Barbosa, “a
primeira comissão começou há 20 anos e,
nessa altura, era a comissão que controlava

realizam-se os seguintes eventos: Dança
dos Chicharros, matança do porco, jantar
dos criadores e arrematação de gado.

Instalações As instalações pertencem à Igreja.
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as Festas e, ainda em 2005, a comissão
controlava o padre.”

Mordomo Omordomo é escolhido por sorteio, no dia
da Festa, domingo à noite. Mas pode ter
feito promessa, como é o caso do mordomo
de 2012. O mordomo é a pessoa que tem
mais autoridade na Comissão, a seguir ao
padre.
Cada mordomo escolhe a sua própria
equipa – a comissão – e, geralmente, não
existe repetição de cargos.
Segundo o mordomo de 2012, “não tem
havido falta [de candidatos ao cargo], o ano
passado tínhamos 16 para serem
mordomos!”

Número de ajudantes Há mais de 20 pessoas a ajudar na Festa.
Alguns são amigos, outros irmãos. Segundo
o mordomo, John, “tenho ajudantes,
famílias, amigos. O pessoal das coroas que
não faz parte da comissão andam todo o
ano, telefonam às pessoas todas as
semanas e vão levar a coroa. São 13 que
andam com as coroas, mais em Brampton.”

Número de coroas Airmandade possui 18 (dezoito) coroas.
Segundo Grace Farias, “nós temos uma lista
das coroas, correm as casas o ano inteiro,
menos umas quatro a cinco semanas, as
que vão a limpar e para as domingas.
As pessoas ficam contentes quando
recebem as coroas pela Páscoa ou pelo
Natal ou pelo Ano Novo. Mas isto acontece
segundo a lista. Depois as pessoas esperem
o ano inteiro para a próxima vez.”

Origem das coroas De acordo com o senhor João Barbosa, “as
primeiras 3-4 coroas foram trazidas da
irmandade independente, compradas por
peditórios.” Segundo Grace Farias, “it’s a
combination of bought and offered. Irmãos
have purchased and donated crowns to the
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church due to promessas, or to replace
crowns that were getting older.”
As coroas foram compradas em Portugal e
em Toronto.

Rainhas Não há rainhas, mas vão raparigas com
capa na coroação.

Coroação São utilizadas todas as coroas (18) na
cerimónia da coroação. É o mordomo que
escolhe as pessoas - adultos e/ou crianças -
que são coroadas.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Os responsáveis das domingas são
escolhidos por sorteio. Aúltima dominga
pertence ao mordomo pois, segundo o
mordomo, John Medeiros, “na minha
freguesia, o mordomo tem a última
dominga. Eles não faziam isso e eu pedi ao
padre para fazer. O senhor padre gostou e
agora segue sempre assim.”
De acordo com Grace, “when couples get
picked it’s almost like a calling. You should
feel honored and on their dominga they’ll
have like mini-sopas and have people over
and prayers with a mini-altar like in the
church.”
Realizam-se coroações nas domingas. A
banda filarmónica também acompanha as
coroações das domingas.
Os responsáveis das domingas costumam
organizar jantares. Segundo Grace, “muitas
domingas convidem as famílias e fazem as
sopas como um jantar em suas casas
naquela dominga. Só quem foi convidado
vai jantar, mas vêm cá para baixo [cave da
igreja] comer depois das coroações, vêm cá
baixo comer massa e beber uns
calcezinhos.”
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Outras cerimónias
antes do dia da festa

Incluem a reza do terço – em casa dos
organizadores das domingas – e
arrematação de gado.
Segundo John Medeiros, “as pessoas têm
que ter conhecimento de pessoas que têm
farms, por causa de ser com gado vivo.
Faziam-se as arrematações num sítio em
Mississauga, num centro de uma
comunidade, que se pedia emprestado, mas
depois proibiram, as leis mudem. Num
farme não tem problema, nem precisa de
permits para bebidas, logo que se seja
dado, que não se venda, foi o que me
informaram quando fui tirar os permits.
Toda a gente come e bebe, por ser
propriedade privada, são mais os criadores.
Na minha freguesia, quem tinha animais
dava e criava, quem não tinha davam
dinheiro”.

Pensões 1.100 a 1.200, incluindo as pensões
oferecidas aos criadores e a outras pessoas
com donativos num montante significativo.
Segundo o mordomo John Medeiros, “na
festa dos criadores, todos tinham pensão de
criador, mais de 200 pessoas, contando
mulher e marido.”

Valor das pensões As pensões dos criadores são $250 ou
$300, depende do mordomo. As pensões
pequenas são a $65 cada.

Composição das
pensões

Pensão pequena: carne, 1 garrafa de vinho
de 1,5l, 1 bolo de massa sovada, 1 pão.
Pensão de Criador: mais quantidade de
carne, o dobro do pão e da massa ou pão-
de-ló, 2 garrafas de vinho de 1,5l e 1
garrafa de vinho do Porto.

Distribuição das
pensões

As pensões são distribuídas em regime de
takeaway, na sexta-feira antes da festa,
depois de estar tudo benzido.
Para os irmãos que não puderem ir levantar
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as pensões, faz-se distribuição porta-a-
porta, no sábado. Essa distribuição é
assegurada pela subcomissão que tem a
seu cargo a circulação das coroas e a
organização das pensões.

Acompanhamento
musical das festas

Há folia, só para os criadores.
Afilarmónica acompanha a Festa no
domingo da coroação.

Cortejos do dia da
festa

Aprocissão sai de casa de um irmão que
vive perto da igreja. As coroas e bandeiras
são todas expostas no seu salão, onde
oferece massa, bolos, etc. Com a rua calma,
as pessoas reúnem-se na entrada para a
garagem e depois desfilam até à da igreja.
Aparticipação de autoridade e políticos
locais depende do mordomo. Relativamente
à participação de outras irmandades, no
cortejo, segundo John Medeiros, “convida-se
os mordomos do passado para virem com
as suas faixas, não outras irmandades.”

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

Adistribuição de sopas tem lugar no
sábado. As sopas são confecionadas à
moda de São Miguel, com carne cozida com
toucinho, chouriço, morcela e galinha. Na
sexta-feira é servida carne guisada.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 1.100. São servidas três mesadas
a 400 pessoas de cada vez, embora à
terceira vez a sala não fique bem cheia.

Outras distribuições
de alimentos

Distribui-se massa sovada, mas só dentro
do salão, na mesa.

Estimativa do número
total de pessoas que
acorre à festa

Acima de 1.000. De acordo com Grace
Farias, “there has been a steady growth in
the number of people that come to the
Festa. The community is growing and this is
a cultural [event].”

Outros De acordo com Grace Farias, “everyone is
equal, no one is better than anyone else,
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everybody pitches in, with what they can do
best, everybody knows what to do and gets
involved, and they have a great time! It’s a
great community and everybody likes
everybody else, we have a very good
group.”
Também de notar que esta irmandade é
diferente de muitas outras do Canadá pelo
número de pessoas de segunda geração e
de classe média envolvidas. Além de se
tratar de uma festa com números
impressivos, é caraterizada por uma grande
vitalidade. Omesmo sucede com as Festas
do Senhor Santo Cristo, em setembro, que
já se diz serem as maiores no Ontário
(destronando Santa Maria no Portugal
Square).

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 Grace Farias, membro da
Comissão de Festas do Espírito Santo, João Barbosa, membro mais
antigo da irmandade, e o mordomo, John Medeiros. Edição final do
texto: Dulcinea Gil.


