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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

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.

Carlos Cardoso e Glória
Sousa, duas figuras conhe-
cidas da comunidade portu-
guesa nesta zona da
Flórida, informam que
estão a promover um cru-
zeiro às Caraíbas, com
paragens em Jamaica e
Labadee, com saída a 5 de
Março de 2018 de Fort
Lauderdale e com a duração
de 5 dias.

A viagem far-se-á a
bordo do navio Royal
Caribean Independence of
the Sea, que oferece todo o
conforto e propostas de
entretenimento.

Farão parte da viagem os
cantores Vítor Ponte e
Carla Bento e o DJ Orlando
Dias - conhecidos artistas
da nossa praça, que são
uma garantia de que música

� Port St. Lucie, FL
GLÓRIA SOUSA � (772) 342-3921

� g.sousa64@gmail.com

■ Cont. pág. ant.

de todos os participantes
desta grave doença, a famí-
lia e amigos trajaram-se de
camisas lilás e/ou adorna-
ram-se de laços lilás.

Esta festa em Palm Coast
tem contado desde o início
com a presença de foliões
que improvisam versos
melodiosos ao ritmo de
tambor e testos, guiando os
rituais como a chegada da
coroa ao altar, a entrega de
pães na mesa do trinchante
(o encarregado de cortar a
massa). Por vezes entram
em desgarradas que atraem
interessados rodeando os
foliões na expectativa do
final surpreendente de cada
quadra. Mas o ponto mais
emocionante da festa foi a
balada no momento final da
separação da coroa do
Espírito Santo a personifi-
car a amizade, bondade,
esperança, alegria e amor,
que por um ano inteiro per-
manecerá na casa dos

PALM COAST, FL

PASA nas Festas do Espírito Santo

A Portuguese-Ameri-
can Suncoast Association
(PASA) de St. Petersburg,
no estado norte-america-
no da Flórida, vai efectuar
um evento de arrecadação
de fundos a favor das víti-
mas dos incêndios que
afectaram a região Centro
de Portugal, nomeada-
mente Pedrógão Grande.
A festa terá lugar dia 5 de

� A confraternização já no interior do Portuguese-American Cultural Center

� A fé continua a unir as comunidades portuguesas radicadas na Flórida em redor do Divino Espírito Santo

� A distribuição de alimentos

� Registo de outro momento dos festejos

� Vítor Ponte

imperadores, onde em
grupo ou a sós meditaram
diariamente. Conta a histó-
ria que os foliões têm ori-
gem nos palhaços que ani-
mavam as festas do Espírito
Santo nos tempos da rainha
Santa Isabel.

Seja onde for a festa,

quem observa e acompanha
alguma parte da jornada
dos mordomos e as pessoas
mais ligadas à festa do DES
descobre profunda intimi-
dade espiritual com o
Divino a quem os devotos
atribuem ser fonte de infini-
ta graça.

Agosto, sábado, a partir
das 7:00 da noite.

A animação musical vai
estar sob responsabilidade
de Vítor Ponte.

Foram estipulados os
preços de $20 para adultos
ou $15 para quem tiver de
13 a 17 anos de idade.

Agradecem-se ofertas
para leilão.

Para mais informações, é

favor contactar Rosalina
pelo número de telefone
(727) 458-2768 ou enviar
email para PASAreservas
@gmail.com . Também
pode enviar o seu donati-
vo para PASA - Attention:
Fires, 7808, 46th Avenue
North, St. Petersburg, FL
33709.

Seja solidário com esta
causa e participe!

DIA 5 DE AGOSTO, NA PASA

Festa a favor das vítimas dos
incêndios em Pedrógão Grande

SAÍDA A 5 DE MARÇO DE 2018

Cruzeiro às Caraíbas com artistas
da música portuguesa na Flórida

portuguesa (e outras) parea
dançar, não faltarão.

Para marcação de reser-
vas, é favor contactar a J&M
Travel Solutions pelo núme-
ro de telefone (954) 770-
2126. E passe cinco dias ao
sol das Caraíbas, em com-
panhia de amigos e familia-
res e em ambiente portu-
guês.


