FESTAS DO ESPÍRITO SANTO
Irmandade do Divino Es pírito Santo de Ge org e town,
Georgetown, Ontario
IRMANDADE
Tipo de irmandade

Autónoma.

Ano de fundação

O ano da fundação da irmandade foi 1984.
Segundo o mordomo de 2012, António
Farias, “não havia nada em Georgetown.
Quem fundou [a irmandade] foram o Luís e
a Margarida Botelho. Eles fizeram [a festa]
durante 11 anos na velha Igreja de Holy
Cross. Nós fomos mordomos em 1994.
Nesses 10 anos houve dois mordomos. Isto
tudo começou com o dinheiro da algibeira
desse casal e dos outros que estavam na
comissão, incluindo o meu tio. O casal ainda
está vivo. Compraram uma coroa e assim
começou. Depois de 2 anos, pagarem para
trás [reembolsaram] o dinheiro que tirarem
das algibeiras.”

Número atual de
membros

Cerca de duzentos. Os irmãos das pensões
são cerca de 100. Segundo António Farias,
“a maioria dos irmãos são de Brampton,
alguns de Mississauga e de Streetsville,
meia dúzia de Toronto, de Woodbridge, um
casal de criadores, de Hamilton, outra meia
dúzia. Tivemos 16 criadores este ano.
Dantes não tínhamos criadores. Quem
começou isso foi um dos mordomos que
conhecia muitos farmeiros. Só um é que
criava reses em Dundalk. Há dois ou três
anos deu-me o bezerro. Este ano pagou em
dinheiro. Os criadores são de aqui perto. O
meu irmão é, os dois de Mississauga, o
Hermínio Botelho, o Manuel Botelho, o Brian
Costa, um rapaz novo solteiro, que tem sido
um anjo para a gente e fez a decoração do
Espírito Santo.”
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Origem dominante
dos membros por
relação aos Açores

A maioria dos membros é proveniente de
São Miguel, principalmente de Água de Pau,
mas também de Vila Franca e de Água do
Alto.

Atividades durante o
ano

Organizam-se duas festas: no dia 24 de
novembro uma festa de angariação de
fundos para as Festas; em fevereiro, a
matança do porco.

Instalações

Alugadas. A Festa realiza-se no Croatian
Centre, no campo, desde 2008, porque o
padre da Holy Cross Church da vila de
Georgetown não autoriza a festa lá.

FESTA: DADOS GERAIS
Ano de fundação

1984

Data preferencial da
festa

Costuma realizar-se no primeiro fim de
semana de junho, exceto em 2011 e 2012,
porque, segundo a mordoma, “o Salão
estava busy pro cancer e ele [dono/gerente]
pediu-me se eu podia trocar de data, eu
disse-lhe se podia ser mais cedo, a 24 de
maio, ele disse que sim. Se fosse mais
tarde, começavam as festas todas,
começando por Brampton, e a gente ia ter
pouco pessoal. Este ano vai ser a 11-13
maio.”

Modelo preferencial
A festa está organizada por referência à Ilha
para a organização da de São Miguel.
festa
Organização da festa

A festa é, geralmente, organizada pela
comissão, com o mordomo. Mas, em 2012,
o mordomo António Farias decidiu
prescindir da comissão.

Mordomo

Alguns mordomos têm promessa, foi o caso
em 2012. Geralmente, o mordomo velho
escolhe o novo. Um dos critérios de escolha
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é a localidade: o mordomo tem de viver em
Georgetown. Os mordomos de 2011-2012,
António e Maria Frias, já o foram também
em 1994-1195 e 1996-1997.
Número de ajudantes

Ajudam cerca de 15 senhoras e 15 a 20
homens.

Número de coroas

A irmandade possui 8 (oito) coroas.
Segundo António Farias, “uma coroa veio
de Portugal, mas já tínhamos uma aqui.
Temos 8 coroas, a irmandade foi crescendo
e os outros mordomos forem comprando.
Eu comprei a grande do mordomo o ano
passado.”

Circulação das coroas

Segundo a mordoma, Maria Frias, “este ano
tive senhoras, três em Brampton, a tomar
conta [das coroas]. Dei-lhes uma lista e elas
telefonam para a casa das pessoas. E eu
tive uma senhora e um rapaz aqui para me
ajudarem. De domingo a domingo, para
levar e trazer, dá muito trabalho e as
pessoas não podem estar o dia inteiro à
nossa espera.”

Rainhas

Geralmente, não há rainhas, exceto num
ano em que o mordomo quis ter uma
rainha.

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS
Domingas

Os organizadores das domingas são
escolhidos por sorteio. Nas domingas não
se realizam jantares, nem coroações. Os
responsáveis das domingas ficam com a
coroa em casa durante a semana, mas só
coroam no dia da Festa.

Outras cerimónias
antes do dia da festa

Realiza-se a reza do terço, mas já não vai
muita gente a casa do mordomo rezar,
como era hábito antigamente.
Na sexta-feira, há jantar de carne guisada e
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Pensões

distribuição de pensões em takeaway. No
sábado, realiza-se o jantar das sopas e
também há arrematações e arraial.
Há pensões: 325 pequenas (de irmão) e 18
de criador.

Valor das pensões

Cada pensão pequena custa $65 e a do
criador $300.

Composição das
pensões

Pensão de irmão: 9-10lbs de carne, 1 bolo
de massa, 1 pão de trigo e 1l de vinho.
Pensão de criador: 18lbs de carne, mais
vinho, 1 argola de massa, 1 garrafa de
vinho do Porto, 1 pão-de-ló, suspiros,
chouriço e morcela.

Distribuição das
pensões

Mais de metade das pensões são
levantadas em regime de takeaway, na
sexta-feira, dia em que há jantar de carne
guisada. No sábado, faz-se a distribuição
porta-a-porta, com a ajuda de várias
pessoas. Segundo o mordomo, vai “mais de
uma dúzia de pessoas, com bandeira e
lista”

Acompanhamento
musical das festas

Segundo o mordomo, “o ano passado
tivemos folia, mas este ano não, foi por
causa do dinheiro das flores que custaram
$1.500. O António Cordeiro disse-me que a
folia era $1.800 este ano, e por isso eu
cancelei por causa das flores. É bonito,
usamos para ir às portas dos 12 criadores; e
à noite no salão fazem uma brincadeira.”
Usualmente, a Banda Filarmónica de
London acompanha os festejos.

Arraial

Em 2012, no sábado, após o jantar das
sopas, atuou o cantor vindo dos Estados
Unidos da América, Tony Ferreira, seguido
pelo João Pimentel de Winnipeg. Por fim,
realizaram-se as arrematações.
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Cortejos do dia da
festa

O cortejo inclui as bandeiras portuguesa,
açoriana e canadiana, levadas por rapazes.
Não participam políticos locais, nem outras
irmandades. Segundo a mordoma, “muitas
crianças já não querem ir. Eu queria
organizar a coroação e já não tive a
juventude, tive que arranjar senhoras
casadas. A coroa, faltava alguém para ir ao
lado, ou ao lado da bandeira. Temos
também uma almofada com quatro fitas,
mas isso fica melhor com crianças.” De
acordo com o mordomo, há denominações
diferentes para o evento: “a gente chama a
procissão quando é de igreja, o cortejo em
São Miguel é nas domingas, com as violas
atrás, a gente diz a coroação no dia da
Festa, em vez de procissão.”

Distribuição aberta de As sopas são gratuitas, no sábado. Segundo
sopas do Espírito
Maria Farias, a mordoma, “decidiu-se dar as
Santo
sopas no sábado porque era muito trabalho
ter tudo no mesmo dia.” As sopas são
confecionadas à moda de São Miguel.
Número de pessoas
que acorre às sopas

A capacidade do salão é de 400 pessoas.
Em 2012 houve uma segunda volta, que
não terá enchido o salão.

Estimativa do número A maioria das pessoas que vem de fora
total de pessoas que
para as Festas é de Brampton. Segundo a
acorre à festa
mordoma em 2012 “tivemos muita gente
de sexta a domingo, não sei quantas. Há
anos aparecia muita gente nova nas festas,
agora não. Os primeiros mordomos eram
famílias grandes. Agora a juventude já não
aparece. O ano passado quase desistimos
de um jantar, ficou cheio de crianças
pequenas. Temos o costume de levar os
nossos filhos. Tenho gente portuguesa que
trabalha comigo que já não vão à Festa. Os
primeiros mordomos já nem vão às festas,
nem a pensão eles recebem. Há falta de
união e apoio”.
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