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John Medeiros tomou posse como presidente das
Grandes Festas do Espírito Santo da Nova inglaterra
• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA
John Medeiros, que
haviamos noticiado em
primeira mão, que seria o
presidente das Grandes
Festas do Espírito Santo da
Nova Inglaterra, tomou
posse no passado domingo
como presidente das
maiores festas dos portugueses nos Estados Unidos
a movimentar mais de 250
mil pessoas, na cidade de
Fall River.
Esteve presente à cerimónia da tomada de posse
a cônsul de Portugal em
New Bedford,
Shelley Pires, que já teve
oportunidade de ver a
potencialidade das celebrações na última edição,
após o ter assumido aquele
cargo em agosto de 2017.
Mas, como prometemos
a nós próprios, sempre que
se fale nas Grandes Festas,
teremos em forma de
homenagem enaltecer a
obra de Heitor Sousa,
fundador e coordenador
geral da maior manifestação sócio-cultural da
comunidade lusa nos
Estados Unidos.

“Na presidência de
Manuel Costa, o saudoso
Heitor Sousa, convidou-me
para tesoureiro, depois fui
tesoureiro adjunto. A partir
daí, passei sempre a
colaborar com as Grandes
Festas na posição de
contabilista”, salienta John
Medeiros.
Mas as Grandes Festas
são um projeto de enormes
responsabilidades.
“Na verdade são algo que
não se pode encarar de
ânimo leve. Mas como
vamos ter a colaborar
connoso indivíduos com
trinta e mais anos de
experiência, o desenrolar
não se nos apresenta muito
complicado. Temos gente
que vive as festas. Quer
seja uma tradição trazida
dos Açores, quer seja uma

tradição aqui vivida pela
primeira vez, os valores
que encerram são de uma
importância tal, que a
colaboração das pessoas, é
de veras impressionante”,
refere ainda o novo presidente das Grandes Festas
do Espírito Santo da Nova
Inglaterra, acrescentando:
“Vou depender do profissionalismo dos valiosos
elementos que tomaram
posse comigo. O sucesso
deles é o sucesso das
festas”.
John Medeiros apostou
forte no vice-presidente.
“Apostei em Joseph Silva
como vice-presidente,
baseado na sua longa
experiência. Foi o fundador
e mantém a presidência da
Irmandade do Bom Jesus
de Rabo de Peixe, que para
os mais atentos é uma das
mais relevantes presenças,
quer no cortejo etnográfico
do bodo de leite, quer na
procissão de coroação.
Vem acompanhado de dois
anos de presidência. No seu
ano, arriscam-se com todo
o êxito, pela primeira vez

o serviço das Sopas do
Espírito Santo no Kennedy
Park. Continuam na
presidência de Duarte
Nuno Carreiro. E se Deus
o permitir vão voltar a
preencher a quarta-feira
das Grandes Festas, na
minha presidência”.
Como se pode avaliar, há
responsabilidade
em
prosseguir o êxito que vem
rodeando as Grandes
Festas.
Há
responsabilidade
em
manter no top a maior
manifestação
sóciocultural da comunidade.
John Medeiros pode
considerar-se um homem
de sorte, ao poder contar
com a colaboração de
Ramiro Mendes, na
qualidade de secretário.
Tem sido o responsável

Os novos corpos diretivos das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra chefiados por John Medeiros.

pela coordenação dos
cadernos do cortejo etnográfico do bodo de leite e
da procissão de coroação.
Tem uma experiência não
só junto das Grandes Festas
como junto da igreja de
Nossa Senhora do Rosário
em Providence, a mais
antiga nos EUA.
José Moniz e Manuel
Costa, mais dois ex-presidentes, na categoria de

coordenadores do parque.
E surge na categoria de
coordenadores, Clemente
Anastácio. O homem que
vive as Grandes Festas. Se
bem que a saúde já lhe
pregue algumas partidas. O
entusiasmo, a dedicação, o
amor aos costumes e as
tradições que faz desfilar
pelas ruas de Fall River, é
um museu vivo de quanto
nos serviu de berço. Agora
já não pode correr entre o
parque das Portas da
Cidade e o Kennedy Park.
Mas dá a partida e está à
chegada.
Todas
as
atividades que saem no
Portuguese Times é certo e
sabido que vão desf ilar
pelas ruas de Fall River.
E o mais impressionante,
perante milhares de pessoas. Caso único nos

Estados Unidos. Já nos
haviam mencionado manifestações semelhantes
em outras comunidades.
Fizemos como São Tomé.
Ver para crer. E Fall River
continua na vanguarda,
quer nos motivos a desfilar,
quer no mar de gente que
atraem.
Clemente Anastácio tem
por ajudante Paulo Miranda.
Na lista surge de novo
como coordenador da
procissão e da missa de
coroação, Nuno Pimentel.
Tem de contactar todas as
irmandades. Mas este
coordenador com a boa
vontade das irmandades
pode ter a vida facilitada.
Como as irmandades têm
gosto em desfilar, basta um
telefonema deixando uma
mensagem. Nós vamos
estar presentes.
Ainda na lista dos
veteranos coordenadores
temos António Carvalho.
Este antigo presidente
assume a responsabilidade
de coordenador da cozinha.
Dar de comer a 250 mil
pessoas não é nada fácil.
Mas além de todo este
grupo de veteranos, surgem
os mais novos a dar o seu
contributo à realização das
Grandes Festas.
Podemos depreender que
ainda vamos ter Grandes
Festas, por muitos e longos
anos. Há interesse. Há
entusiasmo. Há dinamismo. Há público. Não
vale a pena tentar vaticinar,
para mostar visão futura,
que afinal toda a gente vê.
Quando Heitor Sousa,
arrancou com a ideia,
diziam os mais pessimistas.
Vai ser sol de pouca dura.
Passados mais de trinta
anos, o sol ainda brilha no
Kennedy Park. Alguns já
partiram. O fundador
Heitor Sousa, o primeiro
presidente, José Costa. Mas

continua a haver gente
entusiasta, para mostrar
que a obra de Heitor Sousa,
merece continuidade. E os
pessimistas vão partir e as
Grandes Festas do Espírito
Santo da Nova Inglaterra

continuam. Na componente musical e exposições
volta a ter a responsabilidade de Dionísio Garcia.
O ano passado veio Roberto Leal. Quem virá este
ano. É a grande incógnita.

Comissão das Grandes Festas
do Espírito Santo
da Nova Inglaterra 2018/2019
Presidente ............................................ João Medeiros
Vice-presidente ....................................... Joseph Silva
Secretário .......................................... Ramiro Mendes
Secretário adjunto .................................. José Almeida
Tesoureiro ........................................... Jorge Machado
Tesoureiro adjunto ............................... António Melo
Relações públicas .......... João Medeiros, Joseph Silva
Coordenadores do parque José Moniz, Manuel Costa
Coordenadores Bodo de Leite
Clemente Anastácio, Paulo Miranda
Coordenadores Procissão/Missa
Nuno Pimentel, Manuel Machado
Coordenadores de finanças/Angariação de fundos
Membros da comissão
Coordenador de Exposições e Entretenimento
Dionísio Garcia
Coordenadores da cozinha
António Carvalho, Luis Caetano
Conselho Consultivo
Duarte Carreiro, Joseph Silva, José Moniz
Luís Carreiro, Nuno Pimentel

Conselho Fiscal
Presidente ....................................... Manuel Medeiros
Vice-presidente ............................... António Andrade
Vogal ..................................................... Manuel Teves
Contabilista .......................................... João Medeiros
Coordenadores adjuntos
Manuel Machado, Anselmo Fernandes, José Duarte,
Diniz Anselmo, Florentino Bettencourt, José
Figueiredo, Paulo Miranda, Dionisio Costa
(apresentador) Pedro Alves, Michael Antaya,
Clemente Arruda, Cláudio Chaves, Manuel Reis,
António Pimentel, Adriano Pereira, Madalena e
Carlos Silva, Luís Garcia, Maria José Soares, Lídia
Gonsalves, Ricardo Farias (apresentador).
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John Medeiros toma posse como presidente
das maiores festas dos portugueses nos EUA
John
Medeiros,
presidente
das Grandes
Festas do
Divino
Espírito
Santo
da Nova
Inglaterra,

A comissão organizadora da edição 2018-2019 das Grandes Festas do Espírito
Santo da Nova Inglaterra chefiada por John Medeiros.

agradece a

Presidente ........................................... João Medeiros
Vice presidente ...................................... Joseph Silva
Secretário .......................................... Ramiro Mendes
Secretário adjunto ................................. José Almeida
Tesoureiro .......................................... Jorge Machado
Tesoureiro adjunto ............................... António Melo
Relações públicas ......... João Medeiros, Joseph Silva
Coordenadores do parque José Moniz, Manuel Costa
Coordenadores Bodo de Leite .. Clemente Anastácio,
Paulo Miranda

disponibilidade
dos
elementos
que se
propuseram
a assumir
com ele a

Comissão das Grandes Festas
2018/2019

Conselho Fiscal: António Andrade, Manuel Medeiros. Ausente da foto: Manuel
Teves.

Coordenadores Procissão/Missa
Nuno Pimentel, Manuel Machado
Coordenadores de finanças/Angariação de fundos
Membros da comissão
Coordenador de Exposições e Entretenimento
Dionísio Garcia
Coordenadores da cozinha
António Carvalho, Luís Caetano

responsabilidade
de mais duas
edições da
maior festas
dos
portugueses
nos Estados
Unidos

John Medeiros, presidente empossado das Grandes Festas com Duarte
Carreiro, presidente cessante.

Tel. 1-800-762-9995

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 no passado domingo no Ateneu LusoAmericano, em Fall River.

Fall River:
211 South Main Street
New Bedford:
128 Union Street
Califórnia
1396 E. Santa Clara Street
San José

