FESTAS DO ESPÍRITO SANTO
Irmandade da Coroa de São Pe dro , London, Ontário
IRMANDADE
Tipo de irmandade

Ligada ao Centro Cultural dos Açores e à
Banda Santa Cecília.

Ano de fundação

1985. Segundo Maria Amaral, fundadora da
irmandade com os falecidos marido,
Manuel, e pai, José, “[depois do peditório
para compra da coroa] começámos a falar
com amigos, se queriam as pensões, e o
meu pai dizia que tinha que ter uma
recordação da nossa terra, a gente criou-se
com isso lá. E daí para diante começámos a
fazer Festa pela comissão. Começámos com
um grupo muito grande, alguns que o
Senhor já levou. (…) Desses tempos sou a
única”.

Número atual de
membros

Segundo Maria Amaral, “temos uns 300-400
irmãos de London, Kitchener, Strathroy e
alguns de Sarnia. Chegámos a ter entre 400
a 500 irmãos. Temos poucos ou nenhuns
jovens, a juventude não quer isso. A
tradição está aí mais meia dúzia de anos e
depois vai-se embora! Acabando-se os
velhos… I know, os meus filhos também
começarem, mas estes rapazes aqui
querem é um bar, uma festa, uma praia,
não querem saber… “

Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

Há membros do Faial, Continente, São
Jorge, Flores, mas a maioria (cerca de 80%)
é São Miguel.

Atividades durante o
ano

Realiza-se a matança do porco em
Fevereiro.
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Instalações

Segundo Maria Amaral, “começámos a fazer
Festa no Clube Português, porque tem a
Festa do Divino Espírito Santo da Banda da
música, e tem a Festa de São João e a gente
comunicávamos com os outros para
organizar as Festas. Uns faziam num mês,
São João fazia em julho e a gente fazia nos
princípios de junho. A maioria das vezes foi
no Clube, depois fomos para a Igreja e, em
seguida, fundámos o Centro [Cultural dos
Açores]. O Clube Português de London já
tem 30 anos. A falar a verdade, os
açorianos também correm para o Clube
Português, a maioria vai para lá, festejam
lá.
O que nos levou a querer ter algo foi a
Banda de Santa Cecília. Começámos [a
Festa] no Clube, depois na Holy Cross
[Igreja], mas não podíamos fazer os
ensaios, e resolvemos comprar uma casa.
Andámos à procura de uma casa para
ensaiarmos, mas decidimos procurar uma
maior, para termos uma sala para festas e
para jantar. As instalações do Centro foram
organizadas para o São Pedro e a Banda de
Santa Cecília, ambas afiliadas ao Centro
Cultural dos Açores, que comprámos em
julho, em 2008, mas foi aberto em abril de
2009, porque renovámos tudo.
Eu, Marcelino, o João, o Fernando, o
Mariano, o António Fernandes e o Marcelo
Santos (6 pessoas) juntámos o nosso
dinheiro, uns deram mais, outros menos, e
comprámos o prédio.”

FESTA: DADOS GERAIS
Ano de fundação

1986

Data preferencial da
festa

Por ocasião da Festa de São Pedro, em
meados de julho.
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Modelo preferencial
A festa está organizada por referência à Ilha
para a organização da de São Miguel.
festa
Organização da festa

Quem organiza a Festa é a Direção e o
mordomo. Segundo o Presidente, “agora,
temos uma base de 20 pessoas, homens e
mulheres, na direção da irmandade. Eu,
Marcelino, sou o Presidente e o João o VicePresidente, fomos os fundadores da Banda
[com John Resendes e Eduardo Raposo]. O
mordomo também dá os seus fundos, mas
a direção paga a Festa. O mordomo ajuda:
oferece uma rês ou bezerro, ou ajuda a
pagar o rancho folclórico. Não é dever, o
coração dele é que manda, mas não é
preciso ter promessa. Ele tem a
responsabilidade praticamente de tudo
menos do dinheiro, que pertence ao
tesoureiro. Mas ninguém gosta de ser
mordomo, dá muito trabalho!”

Mordomo

O mordomo, geralmente, pertence à
direcção.

Número de ajudantes

Cerca de 10 a 15 ajudantes.

Número de coroas

7 (sete) coroas.

Origem das coroas

Segundo Maria Amaral, “comecei a
organização com o meu marido e o meu pai
José, que estava com os seus 60 e tal anos.
Queriam organizar uma Festa, mas não
tinham dinheiro; a gente começou a falar
com uns e outros e começarem a dar
dinheiro, uns $150, outros à vontade do
Divino Espírito Santo. Mandámos buscar
uma coroa e uma bandeira a Portugal. A
primeira, a grande, naquele ano [1985]. A
gente tem outra, a pequena; outro irmão
entrou para a Festa e, ao fim de 3 ou 4
anos, ofereceu [a coroa] para a Festa. Ela
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estava gravada Luís Ferreira porque foi o
pai e o filho que ofereceram. E temos a
bandeira pequena que foi o meu compadre
Manuel mais a mulher que ofereceram.”
Rainhas

Havia duas rainhas mas hoje em dia já não
há rainhas.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS
Domingas

Incluem coroação

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Realiza-se o terço no Centro a partir da 6ª
feira anterior à Festa.

Pensões

Cerca de 10 a 20 pensões grandes e 300350 das pequenas.

Valor das pensões

As pensões pequenas custam $40.

Distribuição das
pensões

A distribuição é maioritariamente feita
porta-a-porta: “os grupos que se oferecem
para distribuir as pensões, nos seus carros,
levam 4 ou 5 coroas, e os outros levam
bandeiras. Portanto, como temos 10 ou 12
grupos a distribuir as pensões, quem não
tem coroa, leva a bandeirinha”.

Acompanhamento
musical das festas
Cortejos do dia da
festa

A cargo da Banda de Santa Cecília, que está
junta com o Centro Cultural dos Açores”.
Por vezes participam autoridades e políticos
locais. Participam também outras
irmandades de
London: “a gente antigamente saía mais
para fora, tínhamos mais convites mas
agora ficamos mais na freguesia, há outros
mordomos novos, outra direção e já não
conhecem o pessoal de London.”
São também convidadas a comissão das
festas da Igreja da Holy Cross.
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Distribuição aberta de Realiza-se um jantar de carne guisada.
Sopas do Espírito
Santo
Número de pessoas
que acorre às sopas

Cerca de 300 pessoas

Estimativa do número Cerca de 300 pessoas.
total de pessoas que
acorre à festa
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