
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO

São João Baptis ta de Wheatley, Wheatley, Ontario

IRMANDADE

Tipo de irmandade Autónoma.

Ano de fundação 1980. Segundo Maria Cardoso, filha do
primeiro mordomo, “a Festa surgiu assim: o
meu pai e uns tios meus, e talvez meia
dúzia de senhores de Wheatley – e muitos
deles da mesma família, porque quase
todas as pessoas aqui estão ligadas –
fizeram uma reunião e decidirem comprar a
coroa e a bandeira do Espírito Santo. E
como já tinha o Divino Espírito Santo em
Leamington, a Trindade no Windsor, e o
Santo António no Harrow, eles decidiram
deitar a coroa no nome de São João Baptista
de Wheatley.”

Número atual de
membros

Segundo Maria Cardoso, “naquela altura
[1980], talvez tinha 60 e poucas famílias
portuguesas. E todos contribuírem para a
Festa.” Em 2013, havia cerca de 30 casais,
dado que muitas famílias se mudaram para
Leamington e Kingsville.

Instalações Alugadas. De acordo com Maria Cardoso, a
primeira mordomia foi feita na arena de
Wheatley e aí continuou até 2009. Apartir
de 2009, a festa ganhou um cariz mais
restrito.

FESTA: DADOS GERAIS

Ano de fundação O senhor Amâncio de Freitas, cofundador,
foi o primeiro mordomo da Festa em 1980.

Data preferencial da
festa

AFesta realiza-se sempre na semana de 24
de junho.
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Organização da festa Em 2013, a Festa era organizada pela
comissão de São João de Wheatley. Mas,
até 2009, o mordomo era o responsável
pela organização da Festa.

Mordomo O mordomo, geralmente, era alguém com
promessa. Segundo Maria Cardoso, “daqui
para a frente não sabemos, porque tem
sido tudo promessas. Por acaso o meu filho,
que era muito novo, foi mordomo porque os
velhos estavem a fugir. E quando ele foi, os
novos também começaram a fugir, porque
os da idade dele pensaram, é ele agora e
depois vamos ser nós. Mas o meu filho
subiu ao palco e disse a chorar, e todos
chorámos porque não queríamos ver isto
acabar, que fazíamos com muito gosto e
vontade: ‘eu gostava que isto continuasse,
o que meu avô trouxe para cá. Mas a gente
tem que ter alguém que venha pegar no
Espírito Santo’. Nessa altura, uma prima
minha, que já morava em Leamington
pegou na bandeira e fez a sua Festa. E
tornou a continuar até há 4 anos. Este ano
tem uma rapariga que nem ao menos é
portuguesa, mas o marido era, tinha muito
gosto nisso. Nosso Senhor levou-o, queria-o
para Si, vai fazer dois anos em julho. Mas
ela diz que ia fazer o sonho do marido. Vai
fazer a Festa na sua casa no dia 22 de
junho [2013]. So outra vez, vamos ajudar
todos com comidas, toda a gente de
Wheatley vai ajudar mas também outras
pessoas de Leamington e Kingsville, vão
fazer donativos para ela continuar”.

Número de ajudantes Cerca de 50 pessoas ajudam na Festa.
Coroas 1 (uma) coroa. Os fundadores da Festa

reuniram-se e decidiram comprar a coroa e
a bandeira do Espírito Santo. Acoroa foi
comprada em Portugal.
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COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS

Domingas Os responsáveis das domingas são
escolhidos por sorteio. Acoroa circula pelos
6 organizadores das domingas e, depois,
vai para casa do mordomo.

Valor das pensões Alguns mordomos faziam dois tipos de
pensão: pensão pequena, que custava $50,
e pensão grande ou de criador, no valor de
$100.

Composição das
pensões

Apensão pequena era composta por 5
pounds de carne, 1 garrafa de vinho, 1 pão
e 1 bolo de massa.

Distribuição das
pensões

Amaioria das pensões era distribuída porta-
a-porta. Segundo Maria Cardoso, “eles
arrendavam 6 vans muito grandes, o
máximo de 4 homens em cada, vestidos de
calça preta, camisa branca e faixa
vermelha, era muito bonito, mas
infelizmente tudo acabou.”

Distribuição aberta de
sopas do Espírito
Santo

Até 2009, havia distribuição gratuita de
sopas.

Número de pessoas
que acorre às sopas

Nos últimos anos, a refeição do dia da Festa
teve uma participação variável: entre 60 a
200 pessoas.

Autoria do texto: Ilda Januário (CRIA- Centro em Rede de Investigação
em Antropologia). Dados recolhidos por Ilda Januário, em 2013, através
de entrevista com Maria Cardoso, filha do cofundador e primeiro
mordomo. Edição final do texto: Dulcinea Gil.


