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CONVÍVIO DE 2018 AGENDADO PARA DIA 15 DE ABRIL

Comunidade portuguesa de St. Petersburg
na festa do DES no condado de Palm Beach
 St. Petersburg, FL
Angelina Leandres Phelan  (941) 730-8816
 asaatlantica@yahoo.com

 A Portuguese-American Suncoast Association de St. Petersburg a marcar presença nos festejos

Em câmbios de amizade
entre as comunidades portuguesas e laços de fraternidade fomentados pelas
Festas do Divino Espírito
Santo, um grupo da comunidade portuguesa de St.
Petersburg viajou quatro
horas de automóvel da
costa do Golfo à do

Atlântico, em direcção a
sudeste, à cidade de West
Palm Beach, no passado 30
abril, a fim de participar nas
festividades do Espírito
Santo, tendo sido cordialmente e calorosamente
recebido pela comissão da
festa, liderada por Lígia
Amaral, tanto no jantar de

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

sábado à noite como no
domingo.
O grupo teve a honra de
participar nos elementos
religiosos de missa e coroação na igreja de St. John
Fisher, integração no cortejo tradicional com folia na
sede da comunidade da
área, partilhando das sopas
e vinho, massas e arroz
doce, do baile animado, e
sobretudo observando testemunhos vivos e emocionantes de fé no Divino
Espírito Santo, cuja chama contagiosa mitigava o
calor intenso desta zona
tórrida.
O grupo tenciona voltar
no próximo ano a esta festa,
já também assinalada para
o dia 15 abril 2018.

 O salão de festas engalanado para a ocasião: bom gosto e dedicação dos voluntários da comunidade

 À esquerda, aspecto da cerimónia da coroação e, à direita, outro aspecto da participação de St. Petersburg na festa
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 Os Vassal foram os mordomos da festa deste ano; as tradições religiosas continuam a
cumprir-se e a respeitar-se no
seio das comunidades portuguesas do ‘Sunshine State’

 O numeroso grupo de St. Petersburg que foi à festa do Divino Espírito Santo em West Palm Beach durante a refeição

