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Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra 2020

Faltou à tomada de posse mas justificou a ausência
com o virar dos 83 anos de vida
Fotos e texto de Augusto Pessoa
Clemente Anastácio é
sem dúvida um dos grandes pilares do sucesso das
Grandes Festas do Espírito
Santo da Nova Inglaterra,
que anualmente atraem a
Fall River mais de 200 mil
pessoas.
Nunca falta a uma reunião. Nunca falta a uma tomada de posse. O “home”
da Terra Chã, da ilha Terceira, vive as Grandes
Festas como um prolongamento da sua vida.
Mas por estranho que pareça não esteve presente na
última tomada de posse da
nova direção.
Será que adoeceu... era a
pergunta generalizada.
Ao finalizar as reportagens do dia, fomos indagar
o motivo da ausência.
“Não, a saúde vai-se tenteando. Não estamos doen-

tomada de posse. Vai somando anos. Sem esquecer a sua coroa de glória.
O cortejo etnográfico do
Bodo de Leite das Grandes
Festas.
É gente deste calibre
que consegue as melhores
referências dos visitantes,
bispos, presidentes, secretários. Todos se rendem
à forma como Clemente
Anastácio encara o seu
projeto anualmente. Mas
um projeto que leva um
ano de preparação.
Um projeto que liga o
parque das Portas da Cidade ao Kennedy Park
por um autêntico cordão
humano de milhares de
pessoas, caso único no
seio das comunidades nos
EUA.
Mas este trabalho em
prol das Grandes Festas

Clemente Anastácio recebe da cônsul de Portugal em New Bedford,
Shelley Pires, a Medalha
de Mérito das Comunidades com que lhe foi
atribuída pela Secretaria
de Estado das Comunidades.

e a procissão de coroação.
E já agora os nossos
agradecimentos à referência do presidente Duarte
Câmara, à reportagem da
tomada de posse. Não é
mais do que dar o valor,
onde ele existe.
Clemente
Anastácio
nasceu na ilha Terceira,
freguesia da Terra Chã em
1937. Frequentou a Escola Comercial de Angra do
Heroísmo que finalizou
em 1955. Em 1958 deu entrada nas Forças Armadas
Portuguesas tendo concluído o curso de Sargento
Miliciano em Tavira. Foi
integrado no Batalhão de
Infantaria aquartelado em
Leiria partindo em missão
de serviço para Angola.

Clemente Anastácio com Joseph Silva, atual coordenador geral das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra, e com Paulo Teves, diretor das Comunidades do Governo Regional dos Açores.

A foto documenta a atividade inicial a nível comunitário de Clemente Anastácio
fazendo parte do rancho folclórico de Santo António de Pawtucket

tes. O motivo foi a passagem dos 83 anos.
Os filhos e os netos reuniram-se e fizeram-me
uma festa de aniversário”.
Em tom de brincadeira inquirimos: mas ainda
não são 90. “Tens razão.
Mas agora todos os anos
são para festejar. Já são 83.
Temos que festejar um a
um. Quem sabe, se chegamos aos 90. Era bom. E em
condições para coordenar
o cortejo etnográfico do
Bodo de Leite”.
Como se depreende,
justitificou a ausência na

do Espírito Santo da Nova
Inglaterra valeu-lhe a Medalha de Mérito das Comunidades, atribuída pelo
então secretário de Estado
das Comunidades, José
Luís Carneiro e entregue
pela cônsul de Portugal
em New Bedford, Shelley
Pires.
No ano de 2015 recebeu
mais uma distinção das comissão das Grandes Festas, então presidida por Joe
Silva.
E já agora que falamos
em pilares das Grandes

Festas, veio à mente Nuno
Pimentel, o coordenador
da missa e procissão. E
sem saber porque carga
de água, o nome não saiu
na lista de tomada de posse das Grandes Festas do
Espírito Santo da Nova
Inglaterra. Mas Joe Silva,
na posição de coordenador geral, teve o cuidado
de nos alertar para tal e
cá está a retificação. Nuno
Pimentel, natural das Furnas, continua a coordenar
os dois mais altos momentos religiosos das Grandes
Festas. A solene eucaristia

Em 1964 “descobriu” a
América e a comunidade
ganhou um grande e ativo elemento. Após se ter
naturalizado deu início ao
apoio a membros da família na vinda para os EUA.
A sua ação foi meritória,
pois que não só se responsabilizava pela vinda como
também na procura de emprego, local para residir,
colocação dos filhos na escola e muitas vezes idas ao
médico. Era um mini-centro de ajuda ao imigrante.
A sua ação no mundo
comunitário tem por coroa de glória as Grandes

O casal Clemente e Alcide Anastácio.

Clemente Anastácio com José M. Bolieiro, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e na ocasião convidado de honra às Grandes Festas.

Festas do Dívino Espírito
Santo da Nova Inglaterra
na cidade de Fall River, as
maiores dos portugueses
no Mundo.
Começou a ser um dos
braços direitos de Heitor
Sousa, ação que se foi tornando cada vez mais notória com o agravamento do
estado de saúde do fundador e coordenador geral
das Grandes Festas.
É um dos responsáveis
pelo hoje famoso Bodo
de Leite uma das maiores
atrações das Grandes Festas do Dívino Espírito Santo da Nova Inglaterra e que

atrai milhares de pessoas
no sábado do programa
festivo.
Foi dos fundadores da Irmandade do Divino Espírito Santo da igreja de Santo
António em Pawtucket e
tem sido um dos principais
impulsionadores da tradição do Romeiros naquela
paróquia de RI.
Foi dos fundadores do
grupo Amigos da Terceira,
rancho folclórico de Santo António de Pawtucket,
Portuguese American Citizens Committe com uma
ação constante junto destas mesmas organizações.

Nuno Pimentel, que tem sido coordenador da missa solene da procissão de coroação, continua a desempenhar as mesmas funções para as Grandes Festas do
Espírito Santo da Nova Inglaterra em 2020.

