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IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Arrancaram festividades
na cidade de Port Richey
 Os mordomos Marta e Bob Chapell junto ao altar do Divino Espírito Santo

As festas do Espírito
Santo em Port Richey, que
se celebram desde 2007,
incorporam a tradição das
Domingas. Para além de
certas comunidades portuguesas, esta componente é
observado nalgumas ilhas
dos Açores e regiões de
Portugal, como é a festa

dos tabuleiros de Tomar,
festa esta que se manteve
por muitos anos sob a
denominação Festa do
Divino Espírito Santo e
adquiriu o título actual sob
pressões do estado e da
igreja.
São sete o número de
Domingas, que, por tradi-

ção, se iniciam logo após a
Páscoa, concluindo a série
com a sétima no domingo
de pentecostais. Para além
de ser uma bênção para o
organizador e participantes
de homenagear o DES, a
Dominga é também uma
forma de angariar fundos
para a sétima grande festa.

 Aspecto do jantar na PACA que marcou o arrancar das festividades em louvor do DES na cidade de Port Richey
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PORTUGUESE-AMERICAN CLUB OF SOUTHWEST FL

Mais um evento bem sucedido
 O bom humor também a manifestar-se...

Normalmente, a Dominga difere da grande festa em
pelo menos três aspectos,
sendo que a última inclui
missa solene, cortejo e está
aberta ao público. Por
várias razões, a data da
sétima dominga tem-se
alterado e é celebrada noutras datas - geralmente após
a Páscoa.
Como já apresentado em
artigo anterior, a selecção
dos candidatos para as
domingas do ano seguinte é
feita por sorteio no fim da
grande festa. Assim, a
comunidade de Port Richey
arrancou as festividades
com a primeira Dominga no
passado sábado, 24 Março,
presidida por Bob e Marta
Chapell. Como indica a
foto, o altar incorpora as
insígnias do Divino, no■ Cont. pág. seg.

 Como sempre, a gastronomia foi tónica dominante da Festa das Rosas no Portuguese-American Club of Southwest Florida

No passado dia 10, o
Portuguese-American Club
of Southwest Florida levou
a efeito uma belíssima
‘Festa das Rosas’, com um
salão bem emoldurado de
associados e convidados,
apetitosa gastronomia portuguesa e a música do grande Eddie Couto, com convidados especiais Margarida,
Robin e António.
A festa foi um tremendo

sucesso e a presidente da
colectividade, Hermínia Raposo, aproveitou a oportunidade para discutir propostas de alteração aos
estatutos perante os associados.
A próxima festa, entretanto, foi já foi anunciada
para o próximo sábado, dia
7 de Abril, também no
salão dos Knights of
Columbus - em 16351 Slater

Road, North Fort Myers.
Trata-se da grande festa
dedicada ao Espírito Santo,
coordenada pelo mordomo
Roque Avelar.
A entrada será gratuita
para todos os associados
com as cotas em dia.
A cozinha irá confeccionar as célebres sopas do
Espírito Santo, à boa e tradicional moda portuguesa.
Em palco, para animar toda

 Alguns convivas servindo-se do bufê

gente, estarão pela primeira
vez no nosso clube quatro
artistas portugueses diferentes: Eddie Couto, Armando Santos, Margarida e
Robin Mota, com música
para todos os gostos.
A direcção pede a todos

para que façam a vossa
reserva com a maior antecedência possível, já que se
prevê casa cheia, como é
costume. Marque através
dos números de telefones
(941) 628-1615 ou (239)
699-9590.

 Outro aspecto do evento
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NA SEDE DA PORTUGUESE-AMERICAN CULTURAL ASSOCIATION

Comemorações do 22.º aniversário foram um êxito
 Port Richey, FL
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A comunidade de
Port Richey, no estado
norte-americano
da
Flórida, representada
pela Portuguese-American Cultural Association, celebrou o 22.º
aniversário da fundação
da sua organização, no
passado 17 de Março,
com um jantar-dançante, contando mais de
220 pessoas, animadas

 Os fundadores Abel Ferreira, Lúcia Botelho e Manuel Mendes

 O presidente Tony Riquinha com as viúvas de falecidos presidentes
da colectividade: Natércia Ferraro, Maria Botelho e Rhonda Azevedo

pela cantora Carla Bento.
O presidente actual,
António Riquinha, prestou
homenagem aos fundadores
- Abel Ferreira, Lúcia
Botelho e Manuel Mendes,
e aos ex-presidentes presentes (Ocílio Reis e
Bárbara Mendes) com uma
oferta, reconhecendo também as viúvas dos presiden-

tes falecidos Natércia Ferraro (João Melo), Maria
Botelho (Norberto Botelho), Rhonda Azevedo
(Octávio Azevedo) e sobrinha do fundador falecido,
Dina Kalefadis (Fernando
Gomes).
Ausentes da festa estiveram os ex-presidentes
Tony Gouveia, Tony Fernandes e Armando Santos.
Parabéns a esta jovem
comunidade portuguesa da
Flórida e votos de continuação e expansão por muitos
anos.

 O presidente Tony Riquinha com os antigos presidentes Bárbara
Mendes e Ocílio Reis junto ao bolo do 22.º aniversário da PACA

IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Arrancaram festividades
na cidade de Port Richey

 O animado pé-de-dança na sede da PACA em Port Richey: o arranque dos festejos em louvor do DES

 Também se brindou à saúde e felicidade de todos

■ Cont. pág. ant.

meadamente a coroa, o
ceptro e a bandeira.
A festa foi grande mas
íntima, contando com fami-

liares e amigos próximos e
no ambiente unido e de
devoção incomparável. Iniciou com o terço seguido

de cânticos entoados
por todos os presentes, enchendo a sala
com a presença palpável do Espírito Santo.
O cantor da casa,
Steven Amaral, interpretou uma canção
espiritual e comovente que fez brotar
lágrimas aos que
ouviam com atenção.
O jantar oferecia
variedades de pratos e
sobremesas para deliciar todos os paladares. E a complementar
a festa, fez-se um
bom leilão.

