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IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade Autónoma. 

Ano de fundação Segundo Filomena Costa, esposa do presidente, 

“diretora e 1ª dama”, o Centro começou em casa de 3 

amigos, fundadores, os senhores Eduíno Moniz, José 

Raposo (já falecido) e Amílcar da Paz: dois eram de 

São Miguel e um da Terceira.  

Em 28 de Fevereiro de 1982, nasceu a “Missão”, com a 

sua sede no 3902, rue de Marteau, na casa de Eduíno 

Moniz, sempre com a ideia de vir a a realizar as Festas 

do Divino Espírito Santo. Forama feitos jantares para 

angariar fundos para as Festas. Um ano mais tarde, 

decidem registar o centro oficialmente, que passa a ser 

Centro Comunitário do Espírito Santo de Anjou e 

Montreal Est, mas houve uma pequena zanga entre os 

membros de Hochelaga e de Anjou e separaram-se por 

causa do registo do nome do centro; essa zanga é que 

deu origem à Festa de Hochelaga. 

Número atual de membros Existem 299 sócios inscritos, dos quais 150-160 estão 

ativos e pagam as quotas, segundo os diretores. Os 

sócios não são considerados irmãos. Mesmo no início 

do centro, em 1985, a ajuda para as festas foi feita na 

base das contribuições dos membros. 

Origem dominante dos 

membros por relação aos 

Açores 

A maioria dos membros é originária de São Miguel, 

com alguns sócios de outras ilhas. O presidente é de 

Rabo de Peixe e a mulher, continental. A Ville 

D’Anjou estava na periferia de Montreal, mas, 

atualmente faz parte da cidade. Aí vivem, em maioria, 

continentais. Residiam mais terceirenses, mas agora é 

mais misturado. Trata-se de uma zona residencial 

muito verde e calma. 

Atividades durante o ano A ajuda financeira do Centro para as Festas consta das 

receitas dos convívios organizados nas sextas-feiras, 

sábados e domingos, durante o ano. Ao longo do ano 

organizam-se as seguintes festas: Passagem do Ano, 

Dia da Mãe, Dia do Sócio, piquenique, São Valentim, 
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matança do porco, em março, Jantar da Bola. Também 

se organizam aniversários, showers, mas nestas 

ocasiões privadas, o bar é a pagar e os utentes do salão 

dão ao Centro um presente de $200-$300.  

Organizam-se, ainda, reuniões de informação, 

atividades sociais e culturais para reagrupar os jovens, 

tais como futebol e artes. O Centro tem uma sala de 

encontros sociais, de jogos de cartas e de televisão. 

Instalações Instalações próprias. O Centro tem capacidade para 120 

pessoas e está sempre cheio; na matança do porco 

chegam a estar presentes 130 pessoas, colocando-se, 

nessas ocasiões, uma mesa na cave, para os músicos, e 

até uma mesa se põe à porta. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação Junho de1982, segundo o presidente do Centro. 

Contudo, segundo o terceirense Norberto Lima, o 

primeiro bodo de Ville d’Anjou teve lugar em 1981, 

feito pelo Sr. Raposo, na sua casa, depois de ter 

comprado uma coroa e uma bandeira. Este senhor era 

um micaelense que tinha ido com dois anos para a 

Terceira. Em 1983, realizou-se um segundo bodo, 

numa escola em Anjou, com 14 pessoas, mas houve um 

desacordo, diferenças de opinião sobre a comida, e, 

como resultado, 7 pessoas saíram e foi assim que foi 

formada a Associação de Hochelaga.  

Data preferencial da festa Em 2011, a Festa de Anjou foi a quinta do Espírito 

Santo agendada em Montréal, juntamente com a de 

Sainte Thérèse, nos subúrbios, coincidindo com o 

feriado de La Saint Jean-Baptiste, feriado provincial. 

Entre a última dominga de 2010 e as Festas houve três 

semanas de intervalo, mas depende do ano. 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

A Festa está organizada ritualmente por referência à 

Ilha de São Miguel  

Organização da festa A Festa é organizada pela direção com o mordomo. 

O mordomo paga a Festa, os artistas e a banda, e a 

comida e a bebida no arraial de apresentação do gado. 

O Centro não dá contributo como tal, só cobre as 
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despesas que o mordomo não puder pagar, tal como a 

música e o aluguer da arena. Os gastos do mordomo 

dependem da pessoa, mas há sempre ajuda. 

Atualmente, os comerciantes locais auxiliam 

financeiramente os mordomos.  

Por vezes, várias pessoas juntam-se para oferecer um 

animal, ou compram individualmente uma rês. Os 

benfeitores vão com o pessoal do Centro fazer arraial no 

matadouro, compram o animal e pagam. Se há animais 

suficientes, oferecem o dinheiro para as Festas. Precisam de 

abater 6-7 animais.  

Mordomo No dia da Festa, domingo, realiza-se o grande sorteio 

das domingas e do mordomo. Geralmente há mais do 

que uma pessoa que se oferece como candidato a 

mordomo.  

Contudo, de acordo com a mãe da mordoma da Festa 

de 2011, “ela pediu-me autorização porque mora na 

minha casa. Mais oui, dou-te a minha autorização. 

Perguntou-me se havia mordomo para o ano, não havia. 

Mamã eu vou pegar porque se não há mordomo não se 

faz para o ano”. Segundo a jovem mordoma: “Minha 

mãe foi mordomo em 2008, eu já sei o que é ser 

mordomo, a única diferença é que agora é o meu nome, 

estou acostumada. Se eu puder passo aos meus filhos, 

faz parte da nossa vida e da nossa cultura dos Açores, 

quero guardar essa tradição.”  

Número de ajudantes 50 pessoas ajudam na Festa. 

Número de coroas  Há 2 (duas) coroas para circular; a 3ª coroa, a chamada 

coroa das promessas, devia ficar no Centro, para quem 

tivesse uma promessa. Há 4 bandeiras.  

Origem das coroas Todas as coroas foram oferecidas há muitos anos 

Rainhas Há 1 (uma) rainha adulta [neta do mordomo] com a aia, 

menina pré-adolescente, a coroa sendo levada pela 

rainha. Houve rainha nesta Festa desde o início, sendo 

aliás conhecida em Montreal pelas suas rainhas. As 

rainhas não coroam. As capas pertencem ao Centro. 

Vieram da Ilha Terceira ou de terceirenses residentes 

na Califórnia. 

Coroação Coroaram 3 pessoas, 1 adulto e 2 crianças, uma delas a 

aia da rainha e outra o sobrinho da mordoma. 
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COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Os responsáveis das domingas são escolhidos por 

sorteio, no dia da Festa. As coroas circulam entre os 

organizadores das domingas. Apenas o mordomo 

guarda coroa por duas semanas e coroa no dia da Festa. 

Os responsáveis das domingas coroam na semana em 

que têm a coroa em casa. Até 2012 as coroações 

realizavam-se na Igreja de Anjou. A partir de 2013, 

passam a ter lugar na Igreja de Santa Cruz.  

A D. Filomena, mulher do presidente, fez duas 

Domingas, a primeira foi em 2005, a segunda em 2006. 

Referiu que os amigos ajudam e levam comida ou 

deixam dinheiro no império. Segundo a jovem 

mordoma de 2011, “Para mim não foi a primeira vez, já 

tive as Domingas todas em casa, com os meus pais.” 

Os responsáveis das domingas organizam jantares nas 

suas casas.  

Outras cerimónias antes do 

dia da festa  

Os preparativos têm início duas semanas antes das 

Festas, que são as maiores de Montreal. 

No sábado, uma semana antes da festa, são distribuídas 

as pensões. O Centro faz uma semana como se fosse 

responsável por uma dominga. Há reza do terço e, no 

último dia, é servido um jantar de guisado de bofe. 

Depois da refeição, há baile. 

Pensões  São 250 pensões, incluindo as dos benfeitores 

[criadores], que se repetem ao longo dos anos (pessoas 

antigas que gostam da Festa) 

Valor das pensões Há 221 pensões, no valor de $60/cada. As 25 pensões 

de benfeitor são oferecidas.  

Distribuição das pensões  A distribuição das pensões realiza-se porta-a-porta. 

Logo a seguir à refeição de guisado de bofe, após o 

terço no Centro, os homens começam a pôr os pães e as 

garrafas de vinho em sacos, para levar para os carros, 

como preparação para a distribuição de pensões Só se 

utiliza o takeaway para quem não vai estar em casa. 

Mas a maioria prefere receber a pensão em casa. 
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Acompanhamento musical 

das festas 

Em 2011, as Festas foram acompanhadas por duas 

bandas filarmónicas: a de Laval e a de Hochelaga 

Cortejos do dia da festa No cortejo do dia da Festa, não estão incluídas 

bandeiras nacionais, apenas o guião e bandeiras do 

Espírito Santo. O Cônsul de Portugal participa no 

cortejo. Alguns vereadores aguardavam à entrada da 

igreja.  Participam também no cortejo outras 

irmandades: a da Missão de Santa Cruz e a da Casa dos 

Açores. Na procissão, desfila uma Rainha Santa Isabel, 

com diadema, e o Rei D. Dinis. Seguem ainda no 

cortejo: um grupo de senhoras de danças sãojoaninas, 

da Associação Portuguesa do Canadá (APC), 2 anjos, 

os responsáveis das domingas e a jovem mordoma, que 

usou faixa de imperatriz, diadema, e estava ladeada de 

duas damas de honor, com vestido comprido de cor 

salmão, que lhe seguravam a capa, as 3 com ramos de 

flores.   

Distribuição aberta de 

sopas do Espírito Santo 

As sopas são confecionadas à moda moda da Ribeira 

Grande e de Rabo de Peixe. Têm a responsabilidade da 

preparação, as esposas do vice-presidente e do 

tesoureiro. Trabalharam 7 mulheres na arena Chénier 

onde se cozinha, sob uma tenda de plástico, as sopas, 

servidas depois no interior do pavilhão. Há um mesmo 

grupo de 3-4 senhoras que cozinham na confeção das 

sopas de Hochelaga e de Santa Cruz.  

Número de pessoas que 

acorre às sopas 

Servem-se à volta de 1.000 pessoas, no sábado, e outras 

1.000, no domingo. Para além das sopas há carne 

guisada, queijo e massa sovada. Preparam-se 2.500 

sopas e as que sobram são distribuídas na Jeunesse 

Soleil, na rua St-Urbain e na Place Chaumont em 

Anjou.  

Estimativa do número total 

de pessoas que acorre à 

festa 

Cerca de 1.000 em cada dia, num total de 2.000 

pessoas. 
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