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Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra

“Assumo a presidência após ter começado o meu
trajeto com o fundador Heitor Sousa, tendo servido
na direção do primeiro presidente Manuel Costa”
— John Medeiros, presidente das Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra 2018
• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA
Com uma longa experiência junto das Grandes Festas
do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, John
Medeiros, vai este ano de 2018 orientar o êxito da 32.ª
edição, das iniciativas “das mais fortes, senão mesmo a
mais forte da comunidade portuguesa no mundo”, segundo
o confirmou José Luís Carneiro, secretário de Estado das
Comunidades e convidado de honra em 2017, que tem
visitado as iniciativa comunitárias pelo mundo da diáspora.
“Comecei o meu trajeto junto das Grandes Festas com o
saudoso e fundador Heitor Sousa. Servi na direção do
primeiro presidente e não menos saudoso Manuel Costa.
Fiz parte da comissão de
angariação de fundos e
assumi a responsabilidade,
dentro da minha vida
profissional, do preenchimento dos income taxes. Fiz
parte da tesouraria e mesmo
na venda de bilhetes. Tenho
feito um pouco de tudo”,
prossegue John Medeiros,
que não esconde o nervosismo ao assumir a
presidência das Grandes
Festas, que movimentam 250
mil pessoas e têm por palco
a cidade de Fall River,
constituindo o maior e mais John Medeiros, presidente
significativo cartaz turístico da comissão organizadora
das Grandes Festas do
da velha cidade dos teares. Espírito Santo da Nova
“Mas o que me levou a Inglaterra.
aceitar este grandioso
emprendimento foi o facto de ver-me rodeado de gente
com mais de 30 anos de experiência junto das Grandes
Festas. Se não tivesse a certeza que me iria ver apoiado
por gente experiente e sabedora jamais aceitaria este

Duarte Nuno Carreiro e esposa fazem entrega das insígnias do Divino Espírito Santo ao novo presidente John
Medeiros e esposa durante a cerimónia de tomada de posse que teve lugar em janeiro deste ano em Fall River.

Os corpos diretivos das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra presididos por John Medeiros, vendose ainda na foto Duarte Carreiro, presidente das GF em 2017.

Alfredo Alves, antigo conselheiro municipal da cidade
de Fall River, conferiu posse ao novo presidente das
Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra,
John Medeiros, em cerimónia ocorrida em janeiro deste
ano no Ateneu Luso-Americano, em Fall River.

encargo. Não é fácil manter o patamar de sucesso das
Grandes Festas. Quando convidados que correm o mundo
nos dizem que nunca viram nada semelhante com esta
dinâmica cultural, social, empresarial, gostamos de ouvir.
Mas é o aumento do encargo que nos coloca em cima das
costas. Não podemos falhar. Temos de continuar a brilhar”,
prossegue John Medeiros, que encara o projeto com toda
a responsabilidade e virado a mais um grandioso êxito.
“Estou rodeado de um numeroso grupo de ativos e
competentes elementos. Mas sem desprestígio e melindres
para os restantes, Joseph Silva, tem sido um ativo e
competente vice-presidente. Vem de duas vicepresidências. Vem de duas presidências. Como presidente

da Irmandade do Bom Jesus de Rabo de Peixe surge
anualmente com uma representação ao mais alto nível,
quer no cortejo etnográfico do bodo de leite, quer na
procissão de coroação. Desde a réplica da igreja da Vila
de Rabo de Peixe até à numerosa e qualitivamente presença
na procissão de coroação, Joseph Silva mostra a sua
devoção e o empenho junto das Grandes Festas. Foi na
sua presidência que se serviram pela primeira vez no
Kennedy Park as tradicionais Sopas do Divino Espírito
Santo. Perante esta experiência conjunta que mais podia
pedir de um vice-presidente? Mas como acima refiro, nada
de melindres, todos são bons e produtivos numa direção

Ildeberto Medina, proprietário
da Medina Construction
and Maintenance saúda
a comissão organizadora das
Grandes Festas do Espírito Santo
da Nova Inglaterra com votos
dos maiores sucessos!
Tel. 401-438-8771

Os nossos trabalhos espelham-se nas sofisticadas moradias
da área do East Side em Providence

(Continua na página seguinte)
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John Medeiros, presidente das Grandes Festas:

“A vasta experiência de grande parte dos elementos
da direção torna este trabalho muito mais facilitado”
(Continuação da página anterior)

virada a mais um grandioso êxito. Esta experiência de
grande parte dos elementos da direção torna um trabalho
muito mais facilitado”, salienta John Medeiros.
Mas se para as Grandes Festas o convite público é
enviado a mais de 250 mil pessoas, temos os convites
especiais que oficializam as edições anualmente.
“Este ano vamos ter na qualidade de convidados de
honra: D. António Vitalino Dantas, bispo emérito da
Diocese de Beja, pela terceira vez nas Grandes Festas em
Fall River.
José Manuel Bolieiro, presidente da Câmara Municipal
de Ponta Delgada; Duarte Câmara, convidado em
representação da comunidade; Paulo Teves, diretor regional
das Comunidades do Governo dos Açores; Jasiel Correia,
mayor de Fall River; D. Edgar Cunha, bispo de Fall River.
Todos estes nomes aliados a mais individualidades que
anualmente nos honram com a sua presença”.
E John Medeiros prossegue na sua descrição da maior
manifestação da comunidade portuguesa do género, onde
as componentes religiosa e popular andam de mãos dadas
no dias 22, 23, 24, 25, 26, 27 de agosto, atraiando a Fall
River mais de 250 mil pessoas.
Mas entre os grandes nomes e as grandes iniciativas
surge Clemente Anastácio. O homem sonha. O homem
não pára. O homem ateima. O homem leva a Fall River o
cortejo etnográfico do bodo de leite das Grandes Festas,
que liga o parque das Portas da Cidade ao Kennedy Park

por um cordão humano, demonstrativo do entusiasmo que
atrai aquele quadro vivo de costumes e tradições.
“Clemente Anastácio vive o cortejo etnográfico do bodo
de leite, como sendo uma continuação de si mesmo. Não
gosta de ouvir não por resposta. Se todos os anos brilha
com o que apresenta, no ano seguinte quer ainda mais.
Tem feito um trabalho excecional. São milhares que
acorrem às ruas de Fall River. São milhares que acorrem
ao Kennedy Park”, salienta John Medeiros.
Mas não podemos esquecer Manuel Costa, António
Carvalho, Nuno Pimentel, na coordenação das cerimónias
na igreja, Luís Caetano a coordenar a cozinha, José Moniz
e Manuel Costa a coordenar o parque, Dionísio Garcia a
coordenar a parte artística e este ano recheada de valores.
Quinta-feira, Nadia, Studio 2, Portuguese Kids.
Sexta-feira, Legacy, Great Escape.
Sábado, Eratóxica, Iran Costa.
Domingo, Luis Neves Show, Starlight.
Como se pode depreender, temos um programa que
inclui as componentes religiosa e popular capaz de atrair
as grandes multidões dos anos anteriores.

John Medeiros, novo presidente da comissão
organizadora das Grandes Festas do Divino Espírito
Santo da Nova Inglaterra, com Duarte Nuno Carreiro, que assumiu durante dois anos (2016-2017) o
comando das maiores festas dos portugueses nos
Estados Unidos e que este ano se realizam de 22 a
27 de agosto, em Fall River.

