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ca as componentes despor-
tiva e social. 

Alguns dos concorrentes 
referiram-se com pena ao 
desaparecimento dos tor-
neios do BES, que prima-
vam pela boa organização. 
Com o seu desaparecimen-
to temos os torneios da 
S&F, que em nada ficam 
atrás e que tem por finali-
dade o apoio ao poder as-
sociativo.   

A coordenação do tor-
neio de golfe deste ano es-
teve, uma vez mais, sob a 
respon sa bili dade de Lizett 
e Rodney Frias. 

O evento, além da prá-
tica daquela modalidade 
des portiva, visa, como 
sempre, a confrater nização 
traduzi da no apoio finan-
ceiro ao poder asso cia tivo 
daquela comuni dade.

Era notória a presença 
dos magnatas da indústria 
dos cimentos, do ferro, 
com que os irmãos Frias 
têm as me lhores relações 
e facili dade de reunir num 
campo de golfe e contri-
buirem para apoiar uma 
das mais prestigiadas orga-
nizações no mundo portu-
guês.

Um dia que se revelou 
uma vez mais o êxito des-
portivo conseguido num 
campo de golfe bem trata-
do, para a prática da moda-
lidade. 

O Juniper Hill Golf Cou-
rse, localizado em Nor-
thborough, está entre os 10 
me lhores campos de golfe 
públi cos no estado de Mas-
sachusetts, e como tal não 
seria de estranhar a forma 
impecável com que é cui-
dado e como se apre senta 
para as largas cente nas de 
adeptos da moda lidade 
que por ali passam sema-
nal mente. 

Começando por agra-
decer a presença de todos, 
Rodney Frias, que assumiu 
o lugar de mestre de ceri-
mónia, sublinhou: “É bom 
ver que esta iniciativa da 
S&F Concrete se traduz 
numa forte adesão de pra-
ticantes de golfe e num 
grande apoio ao Clube 
Português de Hud son e ao 
conjunto de ati  vi dades que 
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— Paulo Teves, diretor regional das Comunidades do Governo dos Açores 
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
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Será verdade. Parece-
-nos que sim. Quem dis-
so nos deu exemplo foi 
Mário Miranda Duarte, 
diplomata em Rhode Is-
land, em 1997, precisa-
mente nos tempos áureos 
do Consulado de Portugal 
em Providence. 

Onde, tal como nos 
tempos gloriosos do Ben-
fica, qualquer treinador se 
arriscava a ser campeão, 
tal a qualidade da equi-
pa. E ali pelo consulado, 
com a equipa chefiada por 
Rogério Medina, todos os 
cônsules conheceram o 
êxito e entre estes Mário 
Duarte. 

O então consul Mário 
Duarte teve honras de 
prestar serviço diplomá-
ticos nas Nações Unidas, 
quando Portugal foi pre-
sidene da Comissão Eu-
ropeia.

Era então cônsul de Por-
tugal em Providence. 

O distinto diplomata 
tem desempenhado altos 
cargos nos organismos da 
Comunidade Europeia e 
fez parte como a acessor 
diplomata dos gabinetes 
dos então primeiro mi-
nistros, Durão Barroso e 
Santana Lopes. 

O anfitrião desta ines-
perada e memorável vi-
sita foi Rogério Medina, 

então vice-cônsul e que 
lhe abriu as portas a uma 
receção, como só ele o 
sabe fazer, com todos os 
requintes, mesmo os pro-
tocolares, adquiridos com 
trinta anos de serviço di-
plomático. 

Pois o antigo cônsul, e 
que nos perdoe se come-
temos alguma imprudên-
cia, mas como já estamos 
habituados a avançar com 
notícias em primeira mão, 
tivemos conhecimento 
que foi convidado para 
embaixador de Portugal 
num país da Ásia e do 
qual poderá entrar em 
funções no ano de 2020.

Mas Mário Duarte re-
cordou com saudade que 
o trouxe a reviver o estado 

de Rhode Island onde teve 
casa por quatro anos. 

Pois é, Rhode Island 
tem mais encanto na hora 
da despedida e que obriga 
ao regresso, mesmo que 
além de noites de luar, 
também tenha alguma es-
curas.

Mário Miranda Duar-
te chegou sózinho, jun-
tou-se-lhe a esposa, Ana 
Duarte. Eram dois regres-
saram quatro. Os filhos, 
Catarina e João, tiveram a 
sorte de nascer em terras 
do Tio Sam. Sim, porque 
nascer na maior e mais 
potente nação do mundo 
é um cartão de visita que 
milhões gostariam de pos-
suir. É o abrir as portas a 
oportunidades únicas aos 

mais diversos níveis.
Mário Miranda Duarte 

viveu pessoalmente as ce-
lebrações do Dia de Por-
tugal, quando se andava 
em sistema rotativo pelas 
organizações.

E teve oportunidade de 
confirmar através da edi-
ção do Portuguese Times 
a memorável visita e re-
ceção, prestada ao presi-
dente Marcelo Rebelo de 
Sousa, nas celebrações do 
Dia de Portugal em Provi-
dence em junho de 2018. 

E já que estamos a re-
ferir ao assunto, pode-
mos acrescentar que as 
celebrações regressaram 
a Providence, graças ao 
arrojo e dedicação de Ro-
gério Medina.
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Paulo Teves, tendo ao longo de ante-
riores visitas presenciado a grandiosi-
dade desta manifestação sócio-cultural, 
fala com experiência e entusiasmo de 
uma iniciativa que movimenta cerca de 
200 mil pessoas.

“Estou aqui em Fall River, nas Gran-
des Festas do Espírito Santo da Nova 
Inglaterra, primeiro porque é uma das 
maiores manifestações do povo açoria-
no no mundo. Essa genuina forma de 
estar no mundo são sem dúvida as Gran-
des Festas. Depois o facto da comissão 
presidida por John Medeiros ter-me 
dado o privilégio de ter sido o convida-
do de honra”, salienta o diretor regional 
das Comunidades.

Mas já não é a primeira vez que Paulo 
Teves está presente nesta grandiosa ma-
nifestação sócio-cultural.

“Tenho o prazer de tomar parte nes-
tas festas desde 2013, o que me dá um 
certo àvontade para falar desta grande 
iniciativa. Estou aqui este ano, com uma 
responsabilidade acrescida e ao mesmo 
tempo em condições de poder enaltecer 
o trabalho desta comissão, por mais um 
estrondoso êxito. Tenho de enaltecer o 
facto de se transformar o Kennedy Park 
num espaço de concentração de uma 
grande comunidade e neste caso espe-
cífico, da região Açores. Podemos aqui 
reviver a solidariedade, a partilha e a 
confraternização”, sublinha Paulo Te-
ves.

Mas será que desde a sua primeira vi-
sita em 2013, o  jovem político açoriano 
acreditava que nas sucessivas visitas e 
agora como convidado de honra, conti-
nuaria a encontrar entusiasmo junto da 
grande iniciativa.

“Cheguei na quarta-feira a tempo de 
ainda presenciar mais um ano do servi-
ço de sopas do Espírito Santo, no Ken-
nedy Park. Curiosamente, ali fui encon-
trar pessoas vindas das mais diversas 
regiões dos EUA e mesmo do Canadá. 

Dos Açores veio este ano a Tuna Mas-
culina da Universidade dos Açores. 
Apoiamos a sua vinda na certeza de que 
iriam ser um grandioso êxito”.

E o diretor regional das Comuniidade 
vai mais longe:

“Presenciando o cortejo etnográfico 
do bodo de leite, a bênção e distribuição 
de 365 pensões. A bênção e distribuição 
da massa e leite, após o cortejo. Tomar 
parte na missa e procissão de coroação 
de domingo. Com tudo isto feito com 
grande êxito, temos de admitir que te-
mos Grandes Festas para muitos e lon-
gos anos. Cada vez que aqui venho en-
contro mais e mais entusiasmo”.

Se o Governo dos Açores apoiou a 
vinda da Tuna, será que vai continuar a 
apoiar as Grandes Festas?

“Atendendo a projeção das Grandes 
Festas ultrapassar as fronteiras desta ci-
dade. O reconhecimento dos líderes lo-
cais. A importância das Grandes Festas 
e o impacto das mesmas no comércio 
local. É importantissimo o apoio do Go-
verno Regional pela visibilidade dada a 
esta grande comunidade e aos Açores.” 

Sobre o futuro desta iniciativa a in-
cógnita é a adesão da juventude. Está 
bem partente no cortejo etnográfico do 
bodo de leite, nas bandas, nos ranchos, 
nas irmandades.

“Veja-se por exemplo dos Tunídeos 
constituídos na sua totalidade por jo-
vens.

Aqui deve-se continuar a apostar na 
juventude. Devem-se criar condições 
para que se mantenham junto destas tra-
dições. Temos agora prestes a acontecer 
um grandioso festival, tendente a movi-
mentar a comunidade e que esperamos 
atraia a juventude”, sublinhou Paulo 
Teves, cuja presença constituiu um for-
te elo de ligação à origem, baseado na 
sua amabilidade e prontidão na resposta 
aos mais diversos assuntos relacionados 
com o Governo dos Açores.

“As Grandes Festas do Espírito Santo 
são uma das maiores expressões da co-
munidade que tenho encontrado”, con-
cluiu Paulo Teves, diretor regional das 
Comunidades do Governo dos Açores, 
em pleno Kennedy Park em Fall River.
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ali se desen rolam”. 
Por sua vez, Kevin San-

tos presidente do Hudson 
Portuguese Club disse: 
“Continua a ser im pres -
sio nante o apoio que re-
cebemos da S&F Con-
crete, independentemente 
do movimento financeiro 
que a nossa organização 
desen volve”. “Escola por-
tu guesa, rancho folclórico, 
banda de música, secção 
des portiva e festas em 
hon ra de Nossa Senhora 
de Fátima são atividades 
que se desenvolvem como 
forma de manter uma iden-
tidade”, acrescentou Kevin 
Santos

António Frias está sem-
pre por perto. Vive a sua 
fa mília, a sua empresa, o 
seu clube e a sua origem. 
“Vie mos de outras terras. 
Chegamos e rapidamen-
te nos apercebemos que 
quan  to mais nos aplicás-
se mos nas nossas funções 
mais probabilidades tinha-
mos no sucesso”, subli-
nhou António Frias ao Por-
tuguese Times, dado que 
uma inesperada gripe o 
impediu de estar presente.   

“Esta iniciativa da S&F 
Concrete visa uma maior 
projecção no mundo em-
presarial aproveitando a 
presença de gente de gran-
de nome no ramo, atraídos 
por esta modalidade des-
por tiva. A outra finalidade 
é o apoio ao Hudson Por-
tuguese Club, a coroa de 
glória de quantos sentem 
orgulho naquela majestosa 
presença lusa em Hudson”, 
concluiu António Frias.

Mas o apoio da S&F 
Concrete Contractors não 
se limita só ao torneio de 
golfe. Se bem que podia 
ter optado por uma grande 
unidade turística da área 
para a festa dos 50 anos da 
S&F Concrete, deu prefe-
rência ao Hudson Portu-
guese Club, mais uma vez 
no sentido do apoio e da 
projeção do nome daquela 
presença lusa em Hudson. 

“Desde 148 participantes 
em 2008 tivemos 244 este 
ano com um número ainda 
maior (288) no almoço de 
entrega de troféus”, disse 

António Frias. 
“Este torneio de golfe foi 

feito para ter con tinuidade 
anual dado o êxito de 244 
praticantes, o que deno-
ta o entusiasmo cres  cente 
em volta da ini ciativa. Os 
presentes eram todos da 
indústria da cons trução”, 
concluiu António Frias.

Esta iniciativa dos ir-
mãos Frias bem poderá 
ser um exemplo junto de 
bem su cedidos empresá-
rios peran te grandes valo-
res associa tivos que temos 
em Massachusetts e Rhode 
Island. 

Joe Pimentel, Ric ardo Oliveira, Silvino Cabral, Carlos  Coutros  e Tony  Frias  Jr.

N a foto ao lado, Tony  
Lafuente, Rui Domingos  

e W alter Sous a 
durante o torneio de 

golfe promovido 
pela S& F Conc rete Con-

ac o   cio o 
H uds on 

Portugues e Club.

Para grandes males, grandes remédios!
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CAPE VERDE Gala & Auction, domingo, 29 de setembro, pelas 4:30 no Liberty Hall 
no Revere Hotel Boston Common em apoio ao PROJECT HEALTY CV

• Texto e fotos de Augusto Pessoa

Diz o povo com toda 
a sua sabedoria: “Para 
grandes males, grandes 
remédios”. Os grandes 
males são o deficente e 
degradado apoio de saúde 
aos residentes em Cabo 
Verde. Os grandes remé-
dios é o apoio impres-
sionante dos médicos do 
Beth Israel Lahey Health 
em Boston, que têm pro-
cessado autênticos mila-
gres no apoio e cura das 
mais diversas enfermida-
des, em sucessivas des-
locações a Cabo Verde, 
onde têm trabalhado em 
situações degradantes e 
onde tem prevalecido o 
entusiasmo em fazer bem 
sem olhar a quem. E o 
mais curioso, assumindo 
as próprias despesas de 
deslocação.

Mas vamos saber em 
pormenor o que na verda-
de é este grandioso proje-
to em termos de prestação 
de serviços de saúde.

“O Project Health CV 
(PHCV) é uma organiza-
cão sem fins lucrativos 
fundado em 2009 pelos 
profissionais de saúde 
do Beth Israel Lahey 
Health, conjuntamente 
com  caboderdianos que 
ali desempenham as suas 
funções profissionais. É 
uma iniciativa bilateral. 
Quando vamos levamos 
cuidados especializados 
para Cabo Verde e de lá 
para cá, vêm médicos, 
enfermeiros, terapeutas, 
para aprender métodos 
mais modernos do de-
sempenho das suas fun-
ções”, diz-nos Ernestina 
DaMoura-Moreira, dire-
tora executiva do Project 
Health CV.

Ao lado direito estava 
Carla Melo, que faz parte 
da equipa fundadora do 
Project Health CV e dei-
xando transbordar entu-

siasmo, acrescenta:
“Quando o paciente se 

desloca de Cabo Verde 
aos EUA para tratamento 
de um problema de saú-
de, é uma situação que se 
pode evitar, com a deslo-
cação de equipas médicas 
de Boston a Cabo Verde. 
Por este motivo estamos 
a tentar o envolvimento 
governamental dos dois 
países de forma a facilitar 
o apoio médico. O Projet 
Health CV é uma organi-
zação sediada em Boston. 
Quem fundou a organiza-
ção foram funcionários 
caboverdianos do Beth 
Israel Lahey Heath, ven-
do a necessidade do apoio 
médico necessário em 
Cabo Verde”, sublinha 
Carla Melo, do grupo de 
intérpretes de uma das so-
fisticadas unidades hospi-
talares da área de Boston. 

“A organização teve o 
seu início em 2000 e em 
2015 é-nos dado o es-
tatuto de - organização 
sem fins lucrativos, o que 
nos facilita uma maior 
autonomia e uma maior 
facilidade de poder pedir 
apoio, aqui nos EUA, mas 
sempre tendo em vista o 
auxílio em Cabo Verde”. 

E sempre atenta ao de-
senrolar da entrevista, 
estava Ernestina DaMou-
ra Moreira, supervisora 
dos serviços de intérprete 
do hospital Beth Israel 
Lahey Health, onde todo 
este projeto nasceu de 
parto natural e tem cres-
cido respirando saúde no 
apoio ao serviço médico 
em Cabo Verde. 

“Cuidando dos cabo-
verdianos em Boston os 
médicos começaram-se 
a aperceber das doenças 
que os afetavam. E daí 
surge o nosso trabalho de 
convidar os médicos que 
prestavam serviço em 

Boston para se desloca-
rem a Cabo Verde onde se 
inteiraram das necessida-
des de serviços de saúde 
ali existentes”. 

O trabalho dos funda-
dores do projeto vêem a 
sua primeira vitória com 
a deslocação de uma 
equipa médica a Cabo 
Verde.

“Arrancamos com a 
primeira missão a Cabo 
Verde. A finalidade dos 
médicos era auscultar a 
situação. Mas passou de 
simples visita a trabalho 
imediato, dado as neces-
sidades prementes com 
que se depararam. Foram 
três médicos de urulogia, 
três intérpretes. Após a 
primeira missão passa-
ram a deslocar-se a Cabo 
Verde, missões de 20 a 30 
pessoas, constituídas por 
médicos, enfermeiros e 
intérpretes”.

Mas será que Cabo Ver-
de tem condições para se 

poder desenvolver o tra-
balho das equipas que ali 
se deslocam?

“Cabo Verde aprecia 
imenso o trabalho das 
sucessivas missões. Têm-
-se estado a desenvolver 
esforços no sentido de 
criar condições para o 
apoio médico que vai de 
Boston. É uma das razões 
pelo que vamos ter na 
Cape Verde Gala & Auc-
tion, o primeiro-minis-
tro de Cabo Verde, José 
Ulisses de Pina Correia e 
Silva. Temos de despertar 
nas entidades governa-
mentais caboverdianas, 
com o apoio de entidades 
governamentais america-
nas, o interesse na resolu-
ção do apoio dos serviços 
de saúde inerentes em 
Cabo Verde. Já assistimos 
300 mil casos e 340 cirur-
gias, que não seria possí-
vel em Cabo Verde, sem 
a ajuda dos especialistas 
americanos”.

Mas não obstante todas 
as boas vontades, não se 
consegue fugir aos encar-
gos financeiros que mis-
sões deste género acarre-
tam.

“Aqui entra o apoio de 
nós próprias. Os médicos 
que nos acompanham pe-
dem apoio aos colegas. 
A organização tomou 
uma nova dimensão pelo 
que recorremos ao esta-
do americano para nos 
ser facilitado o estatuto 
de organização sem fins 
lucrativos. No momento 
atual temos mais de 40 
médicos nas diferentes 
especialidades que se 
deslocam anualmente a 
Cabo Verde. 

Mas deixe-me que lhe 
diga que este movimento 
de solidariedade médi-
ca já encontrou eco em 
North e South Carolina, 
Pennsylvania, Virginia e 
mesmo Flórida”.

E Carla Melo mostra 

que está atenta à conver-
sa e acrescenta: “A nossa 
intenção não é simples-
mente ir a Cabo Verde e 
fazer as cirurgias. Após 
este procedimento, indis-
pensável a uma melhor 
qualidade de vida dos 
pacientes, o trabalho tem 
sido ensinar aos provedo-
res de saúde, após o ato 
cirúrgico, a continuidade 
do apoio ao paciente”.

Mas no meio de tudo 
isto e dado o complexo 
dos novos equipamen-
tos tecnológicos tem de 
haver o cuidado do ensi-
namento do uso dos mes-
mos.

“Tem havido uma gran-
de preocupação da nossa 
parte em ensinar os pro-
fissionais de saúde em 
Cabo Verde a utilizar os 
equipamentos que entre-
tanto têm sido enviados 
para Cabo Verde. Sendo 
assim, os médicos que em

Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra 

Duarte Câmara na presidência das Grandes Festas 
na passagem dos 34 anos das maiores festas dos portugueses 
nos EUA e Joseph Silva assume a Coordenação Geral
• Fotos e texto de Augusto Pessoa 

Duarte Câmara assu-
miu, no passado domingo, 
a presidência da comissão 
das Grandes Festas do 
Espírito Santo da Nova 
Inglaterra para o biénio 
2020-2021. Com uma for-
te e relevante componente 
popular e religiosa, que à 
priori a distingue de qual-
quer outra manifestação 
da comunidade, estas fes-
tividades orgulham-se de 
canalizar para Fall River, 
mais de 200 mil pessoas. 
Vêm de toda a Nova Ingla-
terra, Canadá, Califórnia, 
Bermuda e Açores. 

Assumir a presidência 
das Grandes Festas do 
Espírito Santo da Nova 
Inglaterra, que têm por 
palco a cidade de Fall Ri-
ver, MA, constituindo as 
maiores dos portugueses 
nos EUA movimentando 
mais de 200 mil pessoas, 
não só é uma honra, que 
o mais feliz dos mortais, 
(devoto do Espírito Santo) 
pensa em conseguir, como 
um privilégio, para quem é 
escolhido. Duarte Câmara 
passa a fazer parte do his-
torial de uma manifestação 
sócio cultural que honra a 
presença dos portugueses 
nos EUA, neste caso espe-
cí�co oriundos dos Açores.   
Fall River viveu um mo-
mento histórico no mundo 
comunitário a 8 de Março 
de 1986 quando nos escri-
tórios do Comercial dos 

Comissão das Grandes Festas 
do Espírito Santo 

da Nova Inglaterra 2020/2021
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Marc Dennis

Coordenadores da Cozinha
Luís Caetano e Alberto Amaral

Conselho Consultivo
João C. Medeiros, Duarte Nuno Carreiro
Joseph Silva, José Moniz e Luís Carreiro.

Conselho Fiscal
Presidente ............................................Manuel Medeiros
Vice-Presidente ................................... António Andrade
Vogal .........................................................Manuel Teves
Contabilista ..............................................João Medeiros

Coordenadores Adjuntos

Marco Tavares, Catia Tavares, João Almeida, Sidónio 
Vital, António Beijamin, Anselmo Fernandes, José Duar-
te, Vinicio Cordeiro, José Dias, José Figueiredo, Carlos 
Dias, Dionisio Costa, (apresentador), Pedro Alves, João 
Viveiros, Norberto Bravo, Fernando Raposo, Carlos Ra-
poso, Carlos Pacheco, Paulo Casimiro, Luís Rodrigues, 
Cláudio Chaves, Manuel Reis, António Pimentel, Adria-
no Pereira, Madalena e Carlos Silva, Luís Garcia, Maria 
José Soares, Lidia Gonsalves, Brian Silva, Ricardo Fa-
rias, (apresentador). 

Açores se lança a semente 
daquilo que viria a ser a 
maior festa dos Portugue-
ses nos EUA. Perguntamos 
ao saudoso Heitor Sousa, 
nos princípios desta gran-
diosa epopeia sócio-cultu-
ral da comunidade. 

“Guarda grandes me-
mórias destas Festas? “Os 
dias 8.9.10 de Agosto de 
1986 �caram gravados na 
minha mente, não só pela 
concretização de um sonho 
como pela receptividade 
demonstrada. Pela primei-
ra vez no historial da co-
munidade se consegui con-
gregar 7 bandas de música 
e 29 irmandades”. 

“E no ano de 1988”, con-
tinuava o saudoso Heitor 
Sousa, “para não fugir à 
regra surgiram os arautos 
da desgraça cujas vozes 

gradualmete foram desa-
parecendo, vergando-se 
ao sucesso que as festas 
teimavam em chamar a si 
de ano a ano. O meu ami-
go José Costa assume a 
presidência das festas e eu 
assumo a coordenação ge-
ral das festividades”.   Mas 
Heitor Sousa sonhava em 
ir mais longe.

“Estamos em 1988 e vai 
de arriscar uma nova face-
ta. Os festejos tinham de 
ter um cunho merecedor. 
Mota Amaral, presidente 
do Governo Regional dos 
Açores, aceita o convite e 
preside às festas. José Pa-
checo foi o presidente das 
festividades e des�lam 57 
irmandades e 13 bandas de 
música”. 

Mas a imaginação do 
homem não tem limites 

“1989 marca mais um 
marco histórico nas festi-
vidades. O Bodo de Leite 
surge no sábado das fes-
tas pela mão de Clemente 
Anastácio, Victor Santos 
e Francisco Santos. O su-
cesso não mais deixou a 
iniciativa. Tem vindo a 
aumentar em quantidade 
e qualidade completando 
da melhor forma mais uma 
faceta do mundo açoriano 
nos EUA”.

É tudo isto e muito que 
Duarte Câmara vai ter pe-
rante dois anos de admi-
nistração. 

Se bem que já há longa 
data, sabedores da nomea-
ção dos candidatos à pre-
sidência e resultado �nal, 
foi-nos pedido para não o 

(continua na página seguinte)

O c as al M edeiros  entrega ao c as al Câ mara as  ins í gnias  do Es pí rito Santo.

Duarte Câ mara, pres idente, dirigindo-s e aos  pres entes .

Co os i os as G a s s as o Di i o s i o a o  all Ri  si i os o  D a  C a a
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Os nossos trabalhos
espelham-se nas

sofisticadas
moradias

da área do East Side
em Providence

divulgar, aguardando para 
a tomada de posse. 

Continuamos a ser o úni-
co orgão de comunicação 
social, que por desa�o do 
fundador e coordenador 
geral das Grandes Festas, 
o saudoso e dinâmico Hei-
tor Sousa, apresenta dois 
suplementos anuais, em 
que se retrata na íntegra o 
programa e o resultado da 
edição das Grandes Festas, 
temos tempo mais que su-
�ciente para imortalizar a 
obra dos que agora assu-
mem a responsabilidade de 
mais uma edição deste co-
losso regional. Portuguese 
Times tem acompanhado 
o desenrolar das Grandes 
Festas nos bons e maus 
momentos e como tal pos-
suimos dados únicos. 

E cá estamos para acom-

Grandes Festas do Espírito Santo em Fall River
(continuação da página anterior)

apoio aos mais necessi-
tados. Mas não podemos 
esquecer que mesmo ten-
do em conta o sentido da 
partilha, temos sempre, 
como aliás se tem feito ao 
longo dos anos, uma gran-
de aposta no bem estar das 
pessoas”, sublinha. 

“Vão ser tomadas me-
didas para melhorar ainda 
mais a receção a quem nos 
visita. Sabemos que mais 

de 200 mil pessoas é mui-
ta gente. E por este motivo 
temos de fazer algo, para 
evitar as longas �las na 
área do restaurante”, reve-
la Duarte Câmara.  O novo 
responsável pelas Grandes 
Festas quer “aumentar o 
número de esmolas até 
aqui atribuídas”. “Vou pe-
dir cabeças de gado para a 
oferta da carne. O Espírito 
Santo é ajuda. É partilha. É 
apoiar o necessitado”, ex-
plica. 

Duarte Câmara com a 
experiência de duas mor-
domias junto da igreja de 
São Miguel, concluiu que 
vai “dar seguimento aos 
ensinamentos colhidos, 
tendo sempre bem pre-
sente que estamos perante 
um grande projecto que 
se chama Grandes Festas 

do Espírito Santo da Nova 
Inglaterra a movimentar 
mais de 200 mil pessoas”.   

Joseph Silva, com um 
saber de experiência fei-
to, assume a Coordenação 
Geral das Grandes Fes-
tas  Depois do saudoso, 
dinâmico e grande em-
preendedor Heitor Sousa, 
natural de Rabo de Peixe, 
fundador e coordenador 

geral das Grandes Festas 
do Espírito Santo da Nova 
Inglaterra, Joseph Silva, 
também ele natural daque-
la parcela açoriana, recebe 
o testemunho da Coorde-
nação Geral das maiores 
festas dos portugueses nos 
EUA.  

Os tempos aureos das 
Grandes Festas do Espírito 
Santo da Nova Inglaterra 
são subinhados pelas vi-
sitas dos presidentes dos 
governos regionais dos 
Açores, com Mota Amaral, 
Carlos César e Vasco Cor-
deiro e da Madeira, João 
Jardim; e também pelos 
sucessivos bispos dos Aço-
res e da Madeira, aliados 
às mais diversas entidades 
eclesiásticas que anual-
mente integram a procis-
são de coroação, realizada 

no domingo. De referir, 
ainda, a presença de An-
tónio Costa, atual primei-
ro ministro em Portugal e 
de Ferro Rodrigues, hoje 
presidente da Assembleia 
da República Portuguesa. 
Também tem marcado pre-
sença, ao longo dos anos, 
todos os secretários de es-
tado das comunidades, do 
governo da República e re-
gional dos Açores.  Todas 
estas visitas foram uma 
aposta de Heitor Sousa 
na projeção das Grandes 
Festas, para além de Fall 
River, e dos Estados Uni-
dos.  E conseguiu. Local-
mente, teremos de realçar 
que, sem dúvida, trouxe 
uma nova lufada de êxito 
às Grandes Festas. 

O Cortejo Etnográ�co do 
Bodo de Leite. E como nos 
disse seu coordenador Cle-
mente Anastácio “o cortejo 
etnográ�co já está pronto 

para sair, mas por favor e 
pelo Espírito Santo, pre-
ciso de tempo, para as fo-
lias, para as arrematações e 
para os ranchos folclóricos 
no Kennedy Park”.  Todos 
os presidentes seguiram 
as suas pisadas e apostou-
-se em novas iniciativas: 
ergueu-se o Pavilhão dos 
Açores, com inauguração 
do presidente Vasco Cor-
deiro; serviram-se as So-
pas do Espírito Santo no 
Kennedy Park e ergueu-se 
o arco de identi�cação das 
Grandes Festas à entrada 
do Kennedy Park.  Duarte 
Câmara, ao assumir a pre-
sidência, aposta em Joseph 
Silva para a Coordenação 
Geral das Grandes Festas 
do Espírito Santo da Nova 
Inglaterra. Aposta, assim, 
no saber de experiência 
feito, que começou com a 
orientação desta tomada de 
posse.  Tem pela frente um 
projeto, não muito diferen-
te do ano das presidências 
de João Medeiros, que 
apostou em Joseph Silva, 
não com o título de coorde-
nador geral, mas, como ele 
o dizia, “o meu braço di-
reito”. João Medeiros está 
ligado às Grandes Festas 
desde a sua fundação pelo 
saudoso Heitor Sousa, mas  
fazendo a contabilidade 

da organização. Duarte 
Câmara não se intimidou 
ao aceitar o convite da 
presidência, na certeza de 
que iria contar com aquele 
natural de Rabo de Peixe, 
para Coordenador Geral.  
Joe Silva surge nas Gran-
des Festas em 2012/2013, 
como vice presidente de 
Luís Carreiro e assumiu a 
presidência em 2014/2015. 
Em 2016/2017, na presi-
dência de Duarte Carrei-
ro, passa a fazer parte do 
conselho consultivo.  Re-
gressa na presidência de 
João Medeiros, nos anos 
de 2018/2019, como o seu 
“braço direito”. 

A aposta de Duarte Câ-
mara é baseada na longa 
experiência de Joseph Sil-
va, que vai ter pela frente 
mais dois anos nas Gran-
des Festas do Espírito San-
to da Nova Inglaterra.

panhar a presidência de 
Duarte Câmara, que nos 
disse que assumiu a pre-
sidência baseado “numa 
profunda devoção ao Espí-
rito Santo”. 

“Recebi o convite como 
que um prolongamento de 
presidência da mordomia 
da igreja de São Miguel, se 
bem que consciente que se 
trata de algo, muito mais 
grandioso e repleto de de-
sa�os”, revela o novo pre-
sident.

Duarte Câmara é conhe-
cido nos meios comuni-
tários de Fall River pela 
sua ação benemérita, quer 
aqui pelos EUA, quer pe-
los Açores. E tudo basea-
do numa forte devoção ao 
Espírito Santo. “Temos de 
desenvolver uma maior 
componente caritativa em 

Duarte Câ mara, Joã o M edeiros , Jos é  Plác ido e Jos eph  Silva.

O c as al Câ mara c om Jos é  Plác ido, q ue foi mes tre c erimó nias .

Clemente Anas tác io, c oordenador do Bode de Leite, num dos  anos  em q ue Carlos  Cé s ar, 
entã o pres idente do governo regional dos  Aç ores  foi o c onvidado de h onra.

Duarte Câ mara, Paul E. Coogan, may or de Fall River, Jos eph  Silva e Ramiro M endes . 
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Obrigado pelo vosso patrocínio e lealdade!
Honestamente,

Rosemary, Manuel, Stephen Neto e funcionários

Saudamos as danças de Carnaval
pela forma como preservam

esta tradição popular
por terras americanas

Saudamos a nova comissão organizadora 
das Grandes Festas do Espírito Santo 

da Nova Inglaterra, presidida por Duarte Câmara
esperando que se empenhe na defesa dos nossos 

valores religiosos por estas paragens

CANDIDATE-SE PELA INTERNET

2020CENSUS.GOV/JOBS

Ótimo pagamento

Pagamento semanal

Treinamento pago

Para obter mais informações ou solicitar ajuda para se inscrever, ligue para 1-855-JOB-2020

Serviço Federal de Comunicação para Surdos 1-800-877-8339 TTY/ASCII

www.gsa.gov/fedrelay

A Agência do Censo dos EUA garante oportunidades iguais aos contratados.

As vagas do Censode 2020 oferecem:

$22-27.50/Hr

Podemos ser
entrevistadores

do Censo

As novas caras das Grandes 
Festas do Divino Espírito Santo 
da Nova Inglaterra

Joã o M edeiros  e es pos a, pres idente c es s ante das  G randes  Fes tas , faz  entrega das  ins í g-
nias  ao novo pres idente Duarte Câ mara e es pos a. A c erimó nia teve lugar na tarde do 
pas s ado domingo, no Fall River Sports .

A Co issão c a as G a s s as o Di i o s i o a No a la a  si i-
da por Duarte Câ mara, c om Coordenaç ã o G eral de Jos eph  Silva.

D a  N o Ca i o  João M i os  Jo  il a  a os si s as G a s s as 
ac olh em o novo pres idente Duarte Câ mara, q ue terá pela frente dois  mandatos .

A Co issão as G a s s as o Di i o s i o a o a No a la a  si i a 
o  D a  C a a  a o o la a o los co os i os  a ilia s

O may or de Fall River Paul E. Coogan dando pos s e à  Comis s ã o das  G randes  Fes tas , 
Ramiro M endes , Jos eph  Silva, Pedro Pavã o e Duarte Câ mara.




