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---A Noite do Mordomo
em Port Richey, estado da
Flórida, foi repleta de devo-
ção, amizade, boa comida e
muita animação. Este jan-
tar-dançante tem como
objectivo angariar fundos
para a Festa do Divino
Espírito Santo, que terá
lugar futuramente.

Este ano, a presidente da
festa, Rhonda Azevedo,
abriu o evento anunciando
o começo do terço e a apre-
sentação dos mordomos -
Tony e Alice Riquinha.

A agremiação encerrou
respeitosamente a zona do
bar e a maioria dos presen-
tes reuniram-se em frente
do altar, rezando e acompa-
nhando o terço, liderada
pelo altamente respeitado
João Raposo, e pelo coro
familiarmente conhecido
como ‘coro citrino’, sim-
plesmente porque os mem-
bros residem no condado
de Citrus.

A cerimónia do terço
terminou afectivamente
com a bênção de "dar de
beijo" ao ceptro pelos mor-
domos.

Após o servir da sopa e
da entrada de queijo fresco
e vinho tinto, oferecido
pelo mordomo, a presiden-
te prosseguiu com a apre-
sentação das domingas: 1a
Marta e Bob Chapell; 2a
Maria e John Mendonça; 3a
Serafim e Cecília Monteiro
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(ausente); 4a Nancy e Dede
Raposo; 5a Diana e Tony
Andrade; 6a Ana Paula e
Ermelindo Andrade e 7a
Tony e Alice Riquinha. A
ordem e selecção das
domingas, tradição obser-
vada por algumas irmanda-
des, é estabelecida por sor-
teio no ano anterior duran-
te a grande festa do Divino,
ou seja, na festa da sétima
dominga.

Após saciados os apeti-
tes com delícias preparadas
pela Júlia Sequeira, e sobre-
mesas oferecidas por mui-
tos dos presentes, a noite
foi animada pelo Kenny
Real e pelo leiloeiro da
casa, Frank Mendes.

Parabéns à organização

da PACA e da irmandade
do DES pelo convívio calo-
roso e acolhedor. A grande
festa em louvor ao Divino
Espírito Santo será realiza-
da no domingo, dia 6 de
Maio. Mais pormenores
serão anunciados em futu-
ras edições do LA.

Lembra-se que, para
melhor planeamento do lei-
tor, as festas em louvor ao
Divino Espírito Santo no
Estado da Florida estão
programadas para as
seguintes datas: West Palm
Beach, 15 de Abril; St.
Petersburg, 28 e 29 de
Abril; Port Richey, 4, 5 e 6
de Maio; Palm Coast, 27 de
Maio e Port Saint Lucie, 20
de Maio.

� Criança luso-americana a beijar o ceptro

� Participantes à Noite dos Mordomos na PACA de Port Richey

� Aspecto das cerimónias que decorreram durante a Noite dos Mordomos na Portuguese-American Cultural Association

� Uma das mesas de convivas; todos quiseram ajudar a angariar fundos para a festa de Maio do DES

� Figuras ligadas ao movimento do DES na festa da N oite dos Mordomos

A Portuguese-American
Cultural Society do conda-
do de Palm Beach, na
Flórida, elegeu recentemen-
te os seus novos corpos
gerentes para o ano em
curso. Um grupo de volun-
tários que assim garante a
continuidade das activida-
des nesta agremiação lusa.

Assim, começando pela
mesa da Assembleia Geral,

No passado dia 18 de
fevereiro, a um domingo,
realizou-se na PACS mais
um almoço-dançante, desta
vez com a animação musi-
cal a cargo da dupla Eddie
& António.

Por motivos imprevistos,
houve um certo atraso ao
servir-se o almoço, que
constava de um tradicional
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Foi um êxito jantar-dançante
rar, mas em seu lugar tive-
mos a surpresa de ouvir a
irmã do Eddie, que fez uma
boa actuação, embora
tivéssemos notado que a
sua voz está mais indicada
às famosas canções interna-
cionais. Uma voz muito
agradável, que também nos
presenteou com uns fadi-
nhos.

cozido à portuguesa, mas
valeu a pena esperar pois
estava saboroso.

A sala estava cheia, com
algumas caras novas e
outras bem conhecidas.
Embora tivesse sido anun-
ciado que o Eddie &
António iria animar a festa,
o António, por motivos
pessoais, não pode colabo-

esta fica com Aquiles
Fontes como presidente,
integrando ainda Mário
Costa e Olga Franco.

Já o Conselho Fiscal
inclui Filomena Sequeira e
Dionísio da Silva.

No que toca à direcção,
esta fica com Joaquim
Martins como presidente e
João Paiva no cargo de vice-
presidente; integram-na

ainda a secretária Eduarda
Vassala, o secretário-assis-
tente Américo Nunes, o
tesoureiro Vítor Piorro, o
vice-tesoureiro Salvador
Vilaverde e os auxiliares
Joaquim Barros, Tina
Cadete, Maria Martins,
Eduarda Mortágua, Carlos
Vassal, Manuel Abelha,
Carlos Monteiro e Joaquim
Oliveira.

AQUILES FONTES À CABEÇA DA MESA DA ASSEMBLEIA

Joaquim Martins assumiu presidência


