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Comunidades

Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra
de 24 a 29 de Agosto de 2022
O programa está alinhavado e o cortejo etnográfico do bodo de leite, que leva milhares
de pessoas a Fall River já está pronto a vir para o caminho
• Fotos e Texto de Augusto Pessoa
Quem nos diz é Clemente Anastácio, coordenador
do cortejo etnográfico do
bodo de leite das Grandes
Festas do Espírito Santo da
Nova Inglaterra, que desfila em Fall River a 27 de
agosto de 2022.
O homem da Terra Chã
não perde uma única reportagem sobre as atividades
da comunidade, retratadas
no Portuguese Times. E
tudo o que vê se é motivo
para o cortejo etnográfico,
chama a pedir o contacto.
A última achega será um
Império da Graciosa. E
quem tem de resolver a
presença em Fall River é o
empresário Al Medina, que
por sua vez está a contactar
um grupo ativo da Graciosa radicado em Lowell
para completar a presença
da Graciosa no cortejo etnográfico do bodo de leite
em Fall River.
Entretanto Joe Silva,
coordenador geral, e Duarte Câmara, presidente da
comissão organizadora, ao
informar a edição 2022 das
Grandes Festas desfazem-se em contactos com as
organizações para confirmar as suas presenças nas
diversas atividades.
O cortejo etnográfico do
bodo de leite, a missa e a
coroação, os arraiais no
Kennedy Park, acarretam
um ano de trabalho, coroado pela adesão da comunidade. Ali oferece-se um
espaço aberto, localização
privilegiada de acesso à estrada 195, 24.
Arruamentos de fácil
acesso ao Kennedy Park.

Duarte Câmara, presidente das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra com a esposa e o bispo nt nio atalino Dantas

Estão reunidas todas as
condições para mais um
êxito depois da redução
das atividades face à pandemia do Covid-19.
“Vamos manter vivo o
programa que tem sido
êxito nos anos anteriores.
Desde 24 de Agosto de
2022 (quarta-feira) com
a Recitação do Terço, seguido da distribuição das
Sopas. Noite de Juventude e folias são atividades
que vão trazer ao Kennedy
Park as já habituais multidões de gente e muito mais
pela interrupção dos anos
anteriores, motivados pela
pandemia”, dizia, deixando transparecer grande entusiasmo, Joe Silva, coordenador geral das Grandes
Festas.
“Clemente Anastácio,
vai ficar radiante ao saber
que o seu cortejo etnográfico do bodo de leite vai po-

der voltar a subir a Columbia Street e virar à direita
na Main Street em direção
ao Kennedy Park. Vamos
voltar ter um mar de gente
a viver os nossos costumes e tradições”, subinhou
Duarte Câmara que vai, se
Deus assim o permitir, ver
a sua presidência passear-se pelas ruas de Fall River.
“Os festivais folclóricos,

os concertos das bandas
vão voltar a encher o Kennedy Park”.
Mas aliado a tudo isto
temos a componente religiosa.
Somos religiosos por excelência. Missa e Procissão
de coroação são duas componentes que completam o
teor das Grandes Festas.
Resumindo e concluin-

do, diz-nos Joe Silva: “As
Grandes Festas do Divino
Espírito Santo da Nova
Inglaterra regressam com
toda a sua potencialidade.
Vão ser de 24 a 29 de agosto de 2022.
Vão ser umas festas direcionadas à prata da casa.
Tal como começaram. As
nossas bandas. Os nossos ranchos folclóricos.
As nossas irmandades. As
nossas associações. Vamos
enviar convites a todos. E
no respeitante ao Canadá
e aos Açores, dada a situa-

ção que ainda se vive por
essas regiões, a deslocação
de bandas é uma incógnita. Podemos informar que
foram enviados convites
ao presidente do Governo Regional dos Açores
e diretor regional das Comunidades. No respeitante à entidade religiosa, o
convidado será o Bispo de
Fall River, Edgar Moreira
da Cunha. Por sua vez os
representantes da comunidade serão os empresários,
Ronald e José Miranda”,
concluiu JoeSilva.

Numa promoção das Grandes Festas
do Espírito da Nova Inglaterra

Grandiosa cantoria ao desafio
em Fall River dia 23 de abril
em Fall River
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
E quando já se ouvem a guitarra de Luís Melo e o violão de José Medeiros vamos ouvir Lénio Parreira, Califórnia; Eduardo Papoila, Água Retorta; Rodrigo Almeida, Mosteiros; José Plácido, Lombinha. O local vai ser
o salão do Centro Cultural, 205 South Main Street, Fall
River, MA, sábado 23 de abril, 2022 das 6:00 às 12:00
pm. A ementa do jantar é, sopa, salada, filetes de peixe,
galinha, doces e café.
Os bilhetes serão de 50 dólares por pessoa. Para bilhetes contactar: Duarte Câmara, 508 292 3195. José Plácido, 508 617-4892.
Se já tinha saudades de uma boa cantoria, não perca,
eles são bons. E já que falamos em saudades, pode ser
este ano que as vai matar das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra e pode já começar pela presença nas cantorias. As festas acarretam muitos gastos e
todos podem ajudar a começar pela presença nesta tão
popular manifestação popular.
E pensando bem, o povo, essa multidão anónima que
movimenta a comunidade, é afinal o fulcro das grandes
iniciativas. E as Grandes Festas do Divino Espírito Santo
da Nova Inglaterra são a sua coroa de glória.
Movimentam cerca de 300 mil pessoas pelas ruas de
Fall River. A pandemia parou todo este colorido único no
mundo luso dos EUA. Mas aquela gente da têmpera do
ferro não desistiu e se é o povo que lhe dá voz e concretização nada melhor para começar do que uma cantoria
ao desafio.
Entretanto os dirigentes, formados nas tradições das
freguesias dos Açores, chefiados por Duarte Câmara e
Joe Silva, reuniram e alinhavaram os detalhes.

José Bolieiro, presidente do Governo Regional dos
Açores, com Clemente Anastácio, coordenador do
corte o etnográfico do bodo de leite das festividades
em Fall River.

Açores Bakery
19 Norfolk Street, Fall River, MA

Tel. 508-677-3223

Pão fresco diariamente
Pastelaria variada
Agradecendo a preferência
dada ao longo de 2021
As Grandes Festas do Espírito
Santo da Nova Inglaterra
regressam este ano na sua
plenitude e dimensão
no Kennedy Park
em Fall River

