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A chamada Festa do
Mordomo, de angariação
de fundos para a realização
da festa em louvor do
Divino Espírito Santo, teve
lugar no passado dia 25 de
Fevereiro na PACA (Portu-
guese-American Cultural
Association), em Port Ri-

Antes da era dos
Descobrimentos marítimos,
a rainha Santa Isabel estava
longe de imaginar que a
tradição por ela iniciada em
Alenquer, tornada popular
em Portugal no século XIII,
chegaria também um dia às
terras do sol – a Flórida.

A todos que desejam
participar e/ou conhecer
melhor esta tradição, anun-

COLDWELL BANKER
REAL ESTATE 

3325 66th St. North, St. Petersburg, FL  • www.fl oridamoves.com/ted.tomas
 (727) 410-2284 ou 1-800-352-7325 • tedtomas@realtor.com

´Pensa mudar-se para a Florida?
Torne a mudança mais fácil contactando um agente imobiliário 

que fala português e com 45 anos de experiência:

Deodoro (Ted) Tomás
PARA TUDO O QUE PRECISE

• Residências • Condomínios • Terrenos
• Propriedades de rendimento • Alugueres, etc.

� Uma das mesas de convivas durante a Festa do Mordomo na PACA

� Os mordomos Helena e José Carlos

� Victor Ponte, como já é habitual, levou muita gente para a pista de dança

� Figuras envolvidas na organização da Festa do Mordomo

� A festa serve de angariação de fundos para outro evento, ligado ao Divino Espírito Santo

Festa do Mordomo leva
muita gente à PACA

FORAM ANFITRIÕES HELENA E JOSÉ CARLOS

chey.
Os mordomos José e

Helena Carlos, oriundos da
ilha de São Jorge e de
Alcobaça, respectivamente,
sortearam com júbilo a
Sétima Dominga pela festa
do Espírito Santo na PACA,
em Maio de 2016. Ambos

de relação estreita com esta
tradição, agradeceram a
todos os participantes do
evento pela colaboração e
convidam todos a estar na
festa de Maio.

O jantar do mordomo foi
um grande sucesso, com
uma ementa convidativa de
cabrito estufado, um leilão
divertido e a animação vul-
cânica do cantor popular
Victor Ponte, cujo magne-
tismo superlotou o palco,
número após número.

E não faltaram os caloro-
sos vivas ao Espírito Santo.

Lembra-se aos leitores
que, conforme a tradição, o
dia da Festa do Divino
Espírito Santo é constituído
por vários elementos,
incluindo missa, procissão
e uma refeição tradicional
grátis.

Festas em louvor do DES na Flórida
DE ST. PETERSBURG A PALM COAST

ciam-se aqui as festas de
2017 um pouco por toda a
Flórida:

■ St. Petersburg, pelo
11.º ano consecutivo: dia 23
de Abril;

■ West Palm Beach,
pelo 7.º ano consecutivo:
30 de Abril;

■ Port Richey, pelo 11.º
ano consecutivo: 7 de
Maio;

■ Palm Coast, pelo 9.º
ano consecutivo: 28 de
Maio;

■ Port Saint Lucie, pelo
9.º ano consecutivo: 4 de
Junho.

Apesar de serem uma
tradição muito enraizada
junto dos emigrantes aço-
rianos, estas festas já vão
mobilizando portugueses
de todas as origens.


