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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
convidado de honra às Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra em 2017

D. Gilberto Décio Canavarro
dos Reis é o convidado
eclesiástico, Paulo Teves,
diretor regional das
Comunidades
do Governo Regional dos
Açores, sera o convidado civil
• Cônsul Shelley Pires
representa as comunidades
D. Gilberto Décio Canavarro dos Reis, Bispo
Emérito de Setúbal, será o
convidado eclesiástico das
Grandes Festas do Espírito
Santo da Nova Inglaterra.
Nasceu a 27 de maio de
1940 em Barbadães de
Baixo, concelho de Vila
Pouca de Aguiar, distrito de
Vila Real. Foi ordenado
presbitero a 21 de setembro
de 1963 na Diocese de Vila
Real.
Estudou Teologia Espiritual na Universidade
Gregroriana em Roma. Foi
Diretor Espiritual no
Seminário de Vila Real,
professor de Teologia
Fundamental. Prefeito de
estudos no Seminário do
Portoe pároco em Chaves.
Desempenhou
várias
posições administrativas.
Preside pela segunda vez
às Grandes Festas do
Espírito Santo da Nova
Inglaterra.
Paulo Teves, diretor
regional das Comunidades
do Governo dos Açores,
será o convidado civil à 33.ª
edição das maiores festas
dos portugueses fora de
Portugal e que se realizam
de 21 a 25 de agosto de
2019, em Fall River.
Paulo Teves tem sido uma
presença anual nas Grandes
Festas, desde que foi nomeado para o cargo de diretor regional das Comunidades.
Shelley Pires, cônsul de
Portugal em New Bedford,

será a representante da
comunidade.
Portuguese Times sabe
também que estará em Fall
River, durante as Grandes
Festas, o padre Adriano
Borges, reitor do Santuário
da Esperança em São
Miguel, a convite do
presidente das Grandes
Festas, José Medeiros, de
quem é amigo pessoal., bem
como o presidente da
Câmara Municipal da
Ribeira Grande, Alexandre
Gaudêncio,
também
presidente do PSD/Açores.
////////////////
“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

D. Gilberto Décio Canavarro dos Reis, Bispo
Emérito de Setúbal, convidado de honra às Grandes Festas de 2019.

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 etnográf ico
num bodo de leite recheado
da maior manifestação 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

Paulo Teves, diretor regional das Comunidades
do Governo dos Açores,
convidado de honra às
Grandes Festas 2019.

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 33ª
edição, quando poucos o
previam e muitos o criticaram. Fomos o único
órgão de comunicação
social a acreditar desde a
primeira edição.
Os suplementos não são
mais do que um documento
histórico, que ilustra o que
de novo se faz aliado ao

Cónego Adriano Borges,
reitor do Santuário da
Esperança em S. Miguel,
convidado às Grandes
Festas 2019.

John Medeiros, presidente
das Grandes Festas do
Espírito Santo da Nova
Inglaterra

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 diás-

Shelley Pires, cônsul de
Portugal em New Bedford,
representa a comunidade
nas GF 2019.

Alexandre Gaudêncio,
presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande,
convidado às Grandes
Festas 2019.

pora, 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.

