
�comunidades | JULY 20, 2016 | 24

West Palm Beach também
vibrou pelo nosso Portugal

Convívio dos Lavores
continua às 5ªs feiras

PALM COAST, FL

JOSÉ MARQUES � (561) 439-5542
� Marques3561@comcast.net 

� West Palm Beach, FL

■ Rectificação de
data anunciada
A festa em louvor do

Divino Espírito Santo de
Palm Beach, no estado da
Flórida, tem uma data erra-
da, anunciada anteriormen-
te. Aqui deixamos a nova
data  de 19 de Novembro,
que, como é costume, se
realizará nas instalações da
PACS (Portuguese-Ame-
rican Cultural Society).

Em Palm Beach, possi-
velmente como em outros
locais onde existem comu-
nidades, foi um delírio a
final do EURO’16 entre
Portugal e a França.

Durante o jogo, assistiu-
se a uma ou outra jogada
menos boa e aquela que
mandou o nosso Cristiano
para o estaleiro, foi suja e
muito mais quanto se trata

SE a FLORIDA está nos seus planos 
para viver ou investir...
Contacte o Casal Almeida, 
Exit King Realty
1800 Tamiami Trail So., Venice, Florida

mbalmeida@comcast.net 
Maria Belmira (856)364-8652
Adelino Almeida (856)718-6065
Podemos ir buscá-los ao aeroporto: 
Fort Myers, Sarasota ou Punta Gorda

Esta festa é para recolha
de donativos para cobrir as
despesas da outra festa gra-
tuita que se realizará mais
tarde e que aqui anunciare-
mos. A nossa popular artis-
ta Carla Bento  estará a
cargo da animação musical
da mesma. Tome nota.

■ As vitórias de
Portugal no desporto
No passado fim-de-

semana, fui ate ao German
Club em Lantana e foi com
muito orgulho que recebi
dos meus vastos amigos
alemães os parabéns pela
nossa vitória perante os
franceses, país que elimi-
nou a forte equipa alemã.

Como se isso não che-
gasse, o Campeonato
Europeu de hóquei em
patins também foi ganho
por Portugal, reconquistan-
do um título muito familiar,
que nos deixa também
muito orgulhosos. Como se
traduz este orgulho? Só
com um viva a Portugal e
aos portugueses espalhados
pelo mundo, pois não
somos só onze milhões,
mas sim muitos mais espa-
lhados por este mundo
fora. Somos nós, os emi-
grantes lusos na América e
no Globo.

de um país anfitrião.
Aqui em Palm Beach,

tanto a Portuguese-
American Cultural Society
como o restaurante Iberia
Grill estiveram cheios.
Muita gente assistiu ao
jogo, das mais variadas ida-
des; vibraram connosco
brasileiros, angolanos, aço-
rianos, madeirenses, vene-
zuelanos…

Na PACS, depois do
apito final, o Frank
Medeiros fez-nos a surpre-
sa de executar e muito bem
o hino nacional, que fez
vibrar ainda muito mais o
sangue da nossa raça.

Estamos todos de para-
béns e um caso a anotar é a
nossa juventude estar inte-
ressada em seguir o jogo.
Ainda bem.

■ Cont. pág. ant.

Depois há as vendas na
Lojinha do Convívio onde
se troca, vende ou oferece
algo e também esse dinhei-
ro vai para essa conta. É um
convívio e sempre se recebe

mais do que se dá...
Trocam-se receitas, flo-

res e plantas e muitas novi-
dades em trabalhos
manuais. Usa-se a mente
nos novos jogos que se
aprendem facilmente.
Aprende-se, compartilha-se
e ensina-se. Afinal todos

� O convívio dos lavores atrai todo o tipo de associados, como a imagem bem documenta

nós viemos para Palm Coast
à procura de um mundo
diferente, de uma vida
melhor e mais serena. Este
convívio pode ser um dos
benefícios que tanto procu-
ramos, especialmente
quando chegamos à tenra
terceira idade.

A jovem luso-americana
Braylin Carvalho vai fazer
parte do elenco juvenil de
uma montagem do musical
‘Alladin’, que subirá ao
palco de um teatro da
Broadway, no coração de
Nova Iorque, no próximo
dia 29 de Julho - a uma
sexta-feira. Para o efeito, a
pequena artista passará
uma temporada de uma
semana em Manhattan com
a família.

A Braylin é filha de Jack
e Brenda Carvalho e neta de
Rosa Carvalho, associada
de longa data e membro

� St. Petersburg, FL
Angelina Leandres Phelan � (941) 730-8816

� asaatlantica@yahoo.com

De St. Petersburg para
os palcos da Broadway

BRAYLIN CARVALHO

� As irmãs C aydince e Braylin: inclinação para os palcos

� Brayin Carvalho em ‘The Little Mermaid’

activo da PASA
(Por tuguese-Amer ican
Suncoast Association) e da
comunidade lusa da cidade
de St. Petersburg. A irmã
de Braylin, Caydince, tam-
bém segue os passos de
actriz - tendo inclusive par-
ticipado numa montagem
de ‘The Little Mermaid’
com Braylin que levaram à
PASA durante as recentes
comemorações do Dia de
Portugal, de Camões e das
Comunidades naquela co-
lectividade.

A jovem actriz e dançari-
na também esteve no Junior
Theater Festival em Atlanta,
no estado da Geórgia, em
Janeiro deste ano - onde
participou com o Bay Area
Performing Arts and Cas-
ting da zona de Tampa.

A montagem de
‘Aladdin’ que traz Braylin
Carvalho no final deste mês
a Nova Iorque acontece no
contexto da I-Theatrics.


