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 St. Petersburg, FL

Festas em louvor do Espírito Santo em S. Petersburg

Angelina Leandres Phelan  (941) 730-8816
 asaatlantica@yahoo.com

a 7 de Maio; Palm Coast a
28 de Maio; terminando no
dia 7 de Junho em Port St.
Lucie.
A comitiva participou no
jantar da véspera, na missa
e no cortejo em redor do
edifício, e contou com amigos de Palm Coast e Port
Richey para levar as bandei-




O altar do Espírito Santo é uma réplica do Império na terra do Carlos Machado

ras e o estandarte.
O pequeno espaço do
salão contrastava com a
imensidade de colaboração
de todos os participantes.
Isto é uma das coisas que
distingue esta organização
da maioria de qualquer tipo
de organização de voluntários, a nível nacional ou
internacional. A colaboração estendia-se da meditação do terço, de ensaio dos
cânticos em uníssono, à
preparação das mesas para
o bodo.
As diferenças pessoais
desvaneciam sob o ânimo
do Espírito, manifestandose em gritos de “vivas”, e
ondas de cânticos que as
senhoras entoavam de um
lado do salão ao outro, com
uma energia convidativa.
Uma experiencia única para
quem observa do exterior e
gratificante para quem a
vive do interior.
Foram mordomos Carlos
e Gina Machado.

Próximas festas

A comunidade portugue- vor do Espírito Santo em
sa de St. Petersburg iniciou 2017 a 23 de Abril, peregria época das festas em lou- nando em seguida às outras

Já estão em andamento
planos para as festas comunitárias de 2018, bem como
a angariação de fundos para
as mesmas. A direcção
comunidades, nomeada- apela a todos para não permente: West Palm Beach no derem a oportunidade de se
dia 30 de Abril; Port Richey envolverem e participarem
nesta rica tradição portuguesa.
Os locais para as festas
já programadas para o próximo ano são os seguintes:
O preço é de $15 para
adultos e $8 para as crian• West Palm Beach – 15 de Abril
ças dos 11-15 anos.

Almoço de Thanksgiving na PASA
Vai ter lugar no dia 23 de
Novembro na PortugueseAmerican
Suncoast
Association (PASA) um
almoço de Thanksgiving,
com início às 2 pm.
A refeição constará to
tradicional perú e “ham”,

com todos os acompanhamentos.

As bebidas incluem refriPara reservas podem
gerantes, vinho Carlo Rossi
e cerveja, que serão incluí- contactar Rosie Rebelo
dos apenas entre as 2-4 pm. (727) 458-2768 ou Jason
José (407) 690-9992.
Aceitam-se sobremesas.

• St. Petersburg – 29 de Abril
• Port Richey – 6 de Maio
• Port Saint Lucie – 20 de Maio
• Palm Coast – 28 de Maio
• Ft. Lauderdale - Outubro

A mordoma Gina Machado durante a cerimónia de coroação



Um aspecto da procissão

EDIÇÃO

Electrónica
Acesso ilimitado ao Luso-Americano no
seu computador, smartphone ou tablet

$

25

/ anual*

E-edição, a réplica digital do
jornal Luso-Americano
www.lusoamericano.com
(973) 589-4600

*Os custos são mais elevados para prazos mais curtos.
**Entrega ao domicílio do Luso-Americano, a um custo adicional é opcional. Por favor, ligue para o nosso Departamento de Atendimento ao
Assinante em (973)589-4600 para providenciar a entrega em casa.

