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Quarta-feira, 27 de abril de 2022

Mais de 250 pessoas numa cantoria ao desafio

Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra
as maiores nos EUA, numa integração perfeita entre
as componentes religiosa e popular deram sinais de vida
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
A comissão organizadora das Grandes Festas
do Espírito Santo da Nova
Inglaterra, que têm lugar
em Fall River de 24 a 29
de agosto 2022, as maiores
dos portugueses nos EUA,
numa integração perfeita
entre o popular e religioso,
organizou uma cantoria ao
desafio no passado sábado,
23 de abril de 2022, levando ao Centro Cultural em
Fall River mais de 250 pessoas.
O êxito da iniciativa do
presidente Duarte Câmara
é um sinal de que as Grandes Festas conseguiram
sobreviver a uma limitação
de dois anos, com a distribuição das pensões nas
instalações do Fall River
Sports.
A noite de cantorias levou ao palco Lénio Parreira, Califórnia; Eduardo
Papoila, Água Retorta, Rodrigo Almeida, Mosteiros,
José Plácido, Lombinha da
Maia. Este último com largas provas dadas do envolvimento nesta tão popular
tradição desde autor de
livros a um dos mais conceituados cantadores, foi
mestre de cerimónias.
O êxito conseguido é
uma manifestação de que
as pessoas aguardam ansiosas o regresso a Fall River das maiores festas dos
portugueses nos EUA.
Começam com a recitação do terço e distribuição
das sopas na quarta-feira,
24 de agosto, em pleno
Kennedy Park. Segue-se o
25 de agosto, com programa musical para a juventude. A sexta-feira, 26 de
agosto, realça pela bênção
e distribuição gratuita de
365 pensões (pão e carne).
Atuação de folias do Espírito Santo e mais géneros
musicais.
O sábado, 27 de agosto,
é dia para o cortejo etnográfico do bodo de leite,
que, segundo o seu coordenador Clemente Anastácio, já está pronto para sair.
Esta manifestação movimenta milhares de pessoas,
ligando com um cordão
humano o parque das Portas da Cidade e o Kennedy
Park, onde os convidados
de honra têm possibilidade
de ver de perto os motivos
que constituem um êxito
anual. O 28 de agosto é dedicado mais à componente
religiosa. Missa de Coroação na Catedral de Santa

Duarte Câmara, presidente da comissão organizadora das Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, com a esposa e cantadores de improviso
que participaram na noite de festa do passado sábado em Fall River.

Maria. Procissão que integra as mordomias da Nova
Inglaterra. Já desfilaram
mordomias do Colorado,

Duarte Câmara e um elemento da comissão das
Grandes Festas com a coroa e a bandeira do Divino.

Connecticut, Canadá, Açores.
O jantar de encerramento
tem lugar a a 29 de agosto.

O empresário Álvaro Pacheco e Lucindo Vieira com o
cantador João Plácido.

A comissão organizadora das Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova
Inglaterra presidida por Duarte Câmara.

INMAN SQUARE
HARDWARE INC.
Duarte Câmara e esposa ladeiam João Plácido que
foi também mestre de cerimónias.

Açores Bakery
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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

• Ferramentas • Tintas • Escadotes • Janelas
• Materiais de construção • Eléctrico • Canalização
• Reparações em portas e janelas • Papel decorativo
Saudamos a comissão
organizadora do convívio de
naturais do concelho da Ribeira
Grande, S. Miguel pelo sucesso
do evento!

— Álvaro Pacheco

