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Comunidades maio 11, 2020

Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra 2020 canceladas

 

“É com muito pena que neste meu primeiro ano de presidência das
Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra me vejo obrigado a
cancelar este grandioso evento”
- Duarte Câmara, presidente da comissão organizadora

. Terço e distribuição das 365, que este ano poderão ser de 500
pensões, ou mais, serão distribuídas a 29 de agosto em local e
formato a anunciar pela organização 

 

As Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, que
deveriam ter lugar de 26 a 30 de agosto com jantar de encerramento a 31, não se realizam este ano devido a pandemia
do Covid 19.
“As Grandes Festas, devido à sua grandiosidade e às mais de 200 mil pessoas que movimentam, veem a sua
realização impedida por motivos de segurança. 
Com todas as paróquias e irmandades a cancelar as suas festas tradicionais, algumas centenárias e sendo estas que
fazem o cortejo etnográfico, a procissão de coroação, enchem o pavilhão das sopas, rezam o terço em frente ao
Império, não nos parece que depois de cancelada a sua festa, viessem a Fall River. E além de tudo isto, temos de ter
em conta as restrições estaduais e locais para grandes ajuntamentos.  
Acima de tudo temos de ter bem presente a segurança das pessoas. Não se pode brincar com a vida. E infelizmente
este vírus coloca em perigo a vida de todos nós. Tinhamos confirmadas 3 bandas do Canadá, de São Miguel vinha a
Banda dos Mosteiros, o grupo Belaurora, das Capelas. Estava tudo preparado. Os programas estavam prontos.
Entidades convidadas e confirmadas. É com muito pena que neste meu primeiro ano de presidência das Grandes
Festas me vejo obrigado a cancelar. Mas com a ajuda do Divino Espírito Santo fica tudo pronto preparado para Fall
River voltar a ser palco da edição 2021 das Grandes Festas do Dívino Espírito Santo da Nova Inglaterra”, sublinhou
Duarte Câmara, presidente da comissão organizadora das Grandes Festas em Fall River e que foi o consenso que
registamos dos diretos elementos das Grandes Festas, desde o presidente a todos os seus mais diretos colaboradores.
Todos foram unânimes em colocar em primeiro lugar a vida das pessoas. 
Sendo as Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra um grande jornada de tradição, religiosidade e bem
fazer, mais uma vez se teve em conta os mais desprotegidos da sorte.
E como tal mantém-se para este ano de 2020 a distribuição das 365 que deverão passar para 500 pensões, que poderá
acontecer a 29 de agosto. Haverá a recitação do terço em agradecimento ao Divino pelas ofertas, seguido da
distribuição em local e moldes a informar, ao que já sabemos, em moldes de total segurança. 
Já não é a primeira vez que as Grandes Festas são interrompidas, devido às más condições atmosféricas, mas com a
Fé no Dívino tudo se retomou e a grandiosidade tem sido uma constante nos últimos anos.

 

• Fotos e texto de Augusto Pessoa
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