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Duarte Nuno Carreiro tomou posse como presidente das
Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra
“As Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra são o resultado de
uma numerosa equipa de trabalho que mostra em quatro dias os nossos valores
tradicionais e culturais de que nos podemos orgulhar”

— Duarte Nuno Carreiro

• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

Grandes Festas do Divino Espírito
Santo da Nova Inglaterra

Presidente ........................... Duarte Nuno Carreiro
Vice presidente .................................. Luís Carreiro
Secretário ....................................... Ramiro Mendes
Secretário adjunto ................ Francisco Fernandes
Relações Públicas .............................. Luís Carreiro

Coordenadores:
Parque .......................... José Moniz, Manuel Costa.
Cortejo Etnográfico .... Clemente Anastácio, Paulo
Miranda
Igreja, Procissão, Banquete ........... Nuno Pimentel,
Manuel Machado
Entretenimento .. Dionísio Garcia, Victor Nobrega
Cozinha e Restaurante ...António Carvalho e Luís
Caetano
Angariação de fundos ...................... João Medeiros
Conselho Consultivo ...... Joseph Silva e Mary Lou
Furtado

Conselho fiscal
Presidente ....................................Manuel Medeiros
Vice-presidente ............................ António Andrade
Vogal ................................................... Manuel Teves
Contabilidade ................................... João Medeiros

Duarte Nuno Car reiro
prestou juramento como
presidente da comissão
organizadora das Grandes
Festas do Espírito Santo da
Nova Inglaterra perante o
cônsul de Portugal em New
Bedford, Pedro Carneiro, em
cerimónia que te ve lugar
numa dependência do Centro
Cultural  Português em Fall
River.

Com Duarte Nuno Carrei-
ro juraram os restantes cor -
pos diretivos que têm sobre
os ombros a enorme respon-
sabilidade da concretização
da 30.ª edição das Grandes
Festas em Fall River.

São umas festas que levam
mais de um ano a or ganizar
e que conhecem a sua coroa
de glória no último f im de
semana de agosto na “ca-
pital” dos por tugueses nos
EUA.

Não será a cidade mais
visitada pelos senhores de
Lisboa, que se f icam mais
pelas imediações de Ne w
York, não obstante ser nesta
área dos estados de Mass. e
RI que e xiste o mais rele-
vante poder associativo nos
EUA e possi velmente em
todo o mundo português.

As Grandes F estas do
Espírito Santo da No va
Inglaterra congregam um
historial que desde a sua
fundação fomos os únicos a
dar-lhes o de vido valor,
continuando a ser os únicos
possuidores de material que
atesta os v alores da sua
realidade.

Este trabalho foi um
desafio de Heitor Sousa, o
fundador e g rande dinami-
zador do que hoje são as
Grandes Festas e que por
direito tem de ser mencio-
nado em tudo o que se escre-
va sobre esta g randiosa
iniciativa.

É daquelas iniciativas que
imitar é difícil e ultrapassar
impossível.

Duarte Nuno Carreiro, que
vem da vice-presidência de
Joseph Silva, o presidente
mais concretizador dos

últimos tempos, falou ao PT
após a tomada de posse.

“As Grande Festas são na
verdade o espelho dos valo-
res culturais trazidos das
ilhas dos Açores. São na
verdade o resultado de anos
sucessivos de trabalho, que se
espelham anualmente pelas
ruas de Fall River. São o
resultado de uma numerosa
equipa de trabalho que mos-
tra em quatro dias os nossos
valores tradicionais e cultu-
rais de que nos podemos
orgulhar. Não sei onde é que
se pode f azer um cordão
humano entre o par que das
Portas da Cidade e o K en-
nedy Park, na ordem das 200
mil pessoas a aplaudir sob,
muitas vezes, sol abrasador,
um cortejo etnográfico de
um Bodo de Leite que le va
entre quatro e cinco horas a
desfilar. Não sei onde e pela
primeira vez se ser viram
sopas do Espírito Santo a
cerca de 2 mil pessoas em
pleno Kennedy Park. Não sei
qual é a iniciativa que anual-
mente vê a parte eclesiástica,
presidida por um bispo,
vindo dos Açores ou do
Continente. Deixem-me que
vos diga que é uma tarefa
deveras complicada, mas ao
mesmo tempo facilitada pelo
apoio dos coordenadores,
que não obstante o peso dos
anos, rejuvenescem anual-
mente para dar o seu con-
tributo às Grandes F estas”,
diz Duarte Nuno Car reiro,
deixando transparecer a
satisfação de ter assumido a

presidência das maiores
festas dos por tugueses nos
EUA.

Quem também estava feliz
era Joseph Silva, presidente
cessante das Grandes Festas
do Espírito Santo da No va
Inglaterra.

“Estou feliz não por ter
deixado a presidência das
Grandes Festas, como que
isto seja um sacrifício. Estou
feliz porque no meu mandato
consegui concretizar o que há
anos pairava no ar. As Sopas
do Espírito Santo foram

finalmente servidas em pleno
Kennedy Park, com uma
adesão de cerca de 2 mil
pessoas. E o mais interes-
sante com planos de conti-
nuidade.

Uma outra iniciativa que
ficou enraizada foi o arco
indicativo das Grande Festas
que se er geu à entrada do
Kennedy Park. Ali se levanta
anualmente e arreia tal como
uma bandeira, no f im das
festas.

Perante isto, não posso
deixar de não estar feliz, ao

ter feito história no já v olu-
moso palmarés das Grandes
Festas”, disse ao PT Joseph
Silva.

Se bem que já em primeira
mão, tenhamos dado conhe-
cimento dos corpos diretivos
das Grandes Festas, aqui os
voltamos a imortalizar, pois
que só assim, se fará a his-
tória desta grande iniciativa.

Antes porém uma palavra
aos coordenadores, pilares de
sucesso da maior manifes-
tação sócio-cultural que se
realiza no seio das comu-
nidades dos EUA.

Coordenadores: parque,
José Moniz e Manuel Costa;
do Cortejo Etnográfico do
Bodo de Leite, Clemente
Anastácio e Paulo Miranda;
da Igreja, procissão e jantar
de encerramento, Nuno
Pimentel, Manuel Machado;
do Entretenimento, Dionísio
Garcia, Victor Nobrega; da
cozinha e restaurante, Antó-
nio Carvalho e Luís Caetano.

A comissão das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra presidida por Duarte Carreiro

Duarte Nuno Carreiro, presidente das Grandes Festas, com a esposa, Goreti Carreiro, e o presidente cessante Joe
Silva e esposa Laurinda, e as meninas Beatriz Botelho e Madaline Botelho.

O cônsul de Portugal em New Bedford, Pedro Carneiro, confere posse a Duarte Nuno
Carreiro como presidente das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra.
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azores airlines

Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra na senda do contínuo sucesso




