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“Há grandes manifestações da comunidade
em vários países, mas direi que esta é
aquela que pela sua dinâmica cultural, social
empresarial e económica se afirma como uma
das mais fortes, senão mesmo a mais forte
da comunidade portuguesa no mundo”
— José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades e convidado de honra às
Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra em 2017

Convidados às Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra de 2018
que se realizam de 22 a 27 de agosto
D. António Vitalino Dantas, bispo emérito da diocese de Beja, será o convidado de honra
eclesiástio. Pela terceira vez nas Grandes Festas.
José Manuel Bolieiro, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, São Miguel,
será o convidado civil.
Duarte Câmara, de Fall River, será o representante da comunidade.
Estarão ainda presentes, Paulo Teves, diretor regional das Comunidades do Governo dos
Açores; Jasiel Correia, mayor de Fall River; D. Edgar Cunha, Bispo de Fall River. As
festas são presididas este ano pelo empresário John Medeiros
• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

John Medeiros, presidente
da comissão organizadora
das Grandes Festas do
Espírito Santo da Nova
Inglaterra 2018.

José Manuel Bolieiro, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, convidado de honra às Grandes Festas em Fall River.

“Há grandes manifestações da comunidade em
vários paises, mas direi que esta é aquela que pela
sua dinâmica cultural, social, empresarial e
económica se afirma como uma das mais fortes,
senão mesmo a mais forte das manifestações da
comunidade portuguesa no mundo”, disse José
Luís Carneiro, secretário de Estado das
Comunidades, exprimindo-se sem qualquer sombra
de dúvida ao PT, manifestando a sua visão perante
o desenrolar das Grandes Festas do Espírito Santo,
a que teve honras de presidir em 2017.
Podiamos ser nós a referir uma vez mais todo o
potencial que vão envolver as Grandes Festas,
numa dinâmica única das componentes religiosa e
popular, mas preferimos registar as declarações
daquele ilustre membro do Governo português, que
acompanhamos na sua visita a esta região de
Massachusetts e Rhode Island.
Mas José Luís Carneiro esteve nesta região na
qualidade de convidado de honra das Grandes
Festas, tendo tido palavras de elogio à organização
presidida por Duarte Nuno Carreiro, que brilhou
perante uma multidão de 250 mil pessoas, que não
passou despercebida ao secretário de Estado das
Comunidades.
Quando um elemento do Governo português não se
intimida a declarar que está perante a maior
manifestação da comunidade portuguesa no
mundo, vem completar o nosso pensamento,
quando temos vindo a afirmar esta visível
realidade.
Mas uma manifestação, com cortejo etnográfico
num bodo de leite recheado da maior manifestação

D. António Vitalino Dantas, Bispo Emeritus de
Beja, convidado de honra
às Grandes Festas em Fall
River.

D. Edgar Moreira da Cunha,
bispo da Diocese de Fall
River, convidado das Grandes Festas do Espírito
Santo da Nova Inglaterra.

da cultura popular, com carros alegóricos, carros de
bois, ranchos folclóricos e petiscos distribuídos
pelo caminho no sábado das festas e uma procissão
de coroação, com as mordomias, entidades
religiosas no domingo, após a missa solene na
Catedral de Fall River.
São estas duas componentes, distintas, mas que se
completam que voltaram a ser um contributo ao
êxito das festas.
São milhares e tudo leva a crer que sejam milhares
este ano, uma constante no decorrer das Grandes
Festas, onde uma vez mais vai haver um programa
direcionado à comunidade que corresponde à sua
presença.
Uma comunidade que apoia as festas, que vive as
festas e tal como o saudoso Heitor Sousa nos dizia,
“hoje todos querem um pedaço do bolo do sucesso”.
Vai-se ultrapassar a 32.ª edição, quando poucos o
previam e muitos o criticaram.
Os suplementos não são mais do que um
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documento histórico, que ilustra o que de novo se
faz aliado ao tradicional, no âmbito das Grandes
Festas. Contamos com o apoio das firmas
comerciais e industriais. Contamos com o apoio do
poder associativo, na certeza de que vão ver o seu
esforço imortalizado na reportagem.
As Grandes Festas, sendo a maior iniciativa comunitária por terras da diáspora, não se podem limitar
a uma foto e legenda. Merecem muito mais. Está
ali o trabalho de um ano. Gente que vive as festas.
Gente que teima em manter vivo o sonho de Heitor
Sousa, que lá no assento eterno onde subiu se
memórias desta vida se consentem deve estar
orgulhoso pelo legado que deixou em terra.
Heitor Sousa, homenageado no suplemento do
Portuguese Times, por obrigação e respeito e que
foi recordado por Duarte Carreiro, presidente da
comissão organizadora das Grandes Festas no
biénio 2016/2017.
Ditosa Pátria que tai filhos teve e continua a ter.
Filhos que longe das origens, sentem orgulho
naquilo que fazem. Filhos que vão rezar o terço.
Filhos que vão comer as sopas da tradição. Filhos

Jasiel Correia, mayor de
Fall River, convidado de
honra às Grandes Festas
do Espírito Santo da Nova
Inglaterra, que se realizam
de 22 a 27 de agosto em
Fall River.

que vão presenciar o cortejo etnográfico do bodo
de leite. Filhos que vão estar na missa de coroação
e vão presenciar o cortejo religioso.
Tudo isto acontece de 22 a 27 de agosto. Desde as
Sopas servidas quarta-feira, 22 de agosto, até ao
jantar de encerramento, 27 (segunda-feira) vai ser
um desenrolar de costumes, sábado, 25 de junho
(Cortejo Etnográfico do Bodo de Leite), domingo,
26 de agosto, (missa e procissão de coroação).
Já podemos acrescentar que teremos entre nós o
grupo de cantares Vozes ao Mar do Norte, vindos
da vila de Rabo de Peixe, São Miguel.
Se bem que superficialmente já podemos
acrescentar que o conjunto Legacy atua sexta-feira.
Eratoxica sobe ao palco sábado. Luís Neves terá à
sua responsabilidade o arraial de domingo.
Na sexta-feira teremos a folia da igreja de Nossa
Senhora do Rosário pelas 7:30. Pelas 8:00 o grupo
Vozes do Mar do Norte, vindo de Rabo
Peixe. Pelas 8:30 será vez de atuar a Dispensa de
Rabo de Peixe.
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