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Morreu Veiga Simão
O único português que
foi ministro na ditadura e em democracia.
Em 1974 foi exonerado
durante o Gonçalvismo do cargo de embaixador de Portugal
na ONU e viveu alguns
anos em Fall River.
• 12

Festas do
Espírito Santo
na Flórida

St. Petersburg

As comunidades portuguesas na Flórida resultaram da f ixação de imigrantes da Nova Inglaterra
que gozam a reforma naquele estado e onde dinamizam festas idênticas às
que têm lugar em Fall River,
Newark e outras cidades
com portugueses. É o caso
das festas do Espírito Santo
que agora tiveram lugar nas
cidades de St. Petersburg e
West Palm Beach. • 07 e 14

Alberto Carvalho recebe prémio
das mãos de Barak Obama
Alberto M. Carvalho, superintendente escolar do
condado de Miami-Dade,
na Florida, foi homenageado dia 1 de maio pelo
presidente Barack Obama
e pela secretária de Educação, Arne Duncan, durante uma cerimónia realizada na Casa Branca e em
que lhe foi entregue o galardão de superintendente
escolar nacional do ano,
atribuído pela American
Association of School
Admnistrators.
• 03

Barack Obama e Alberto Carvalho

Descida do
desemprego
O desemprego nos
EUA caiu de 6,7% de
março para 6,3% em
abril, com a economia a
criar mais empregos do
que o previsto (288 mil).
A queda foi espetacular em abril, para o
seu nível mais baixo
desde setembro de
2008.
Os analistas estimavam uma taxa de desemprego em leve queda, da ordem de 6,6% e
a criação de 210.000
empregos e foram criados mais 78.000 empregos.

Aniversário da Associação de Veteranos das FAP de Taunton

A Associação de Veteranos das Forças Armadas Portuguesas, sediada em Taunton, assinalou o seu décimo
aniversário no passado dia 26 de abril, no Clube Ward Five, com um jantar em que participaram antigos
combatentes das guerras do Ultramar, familiares e amigos, e durante o qual teve lugar a cerimónia de entrega de
boinas aos novos membros.
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Festa do Espírito Santo em St. Petersburg, Flórida
A Portuguese American
Suncoast Association
(PASA), de St. Petersburg,
Flórida, celebrou no último
fim de semana de abril, e
pela oitava vez, a festa do
Divino Espírito Santo.
A festa constou de jantar
e baile no sábado, abrilhantado por Armando
Santos e pelo consagrado
artista português, Clemente.
No domingo, o padre,
Manuel Pereira, do Santuário de La Salette,
Attleboro, celebrou a missa
no salão do clube, convidando todos a partilhar na
graça e misericórdia do
Divino Espírito Santo,
nesta oitava da Páscoa

Armando Santos abrilhantou a tarde bem
animada e durante a qual
exibiu-se o rancho da casa,
liderado pelos jovens
Nicole Hulse, Melianie
Diaz e Kevin Matos, sendo
muito aplaudidos pelos
presentes.

Para o próximo ano a
festa promete ter a mesma
animação e envolvência e
cujos mordomos serão
Jorge e Maggie Chaves
(imperadores).
O presidente e vicepresidente da PASA, Rui
Correia e Rosalina Rebelo,

resptivamente, bem como
toda a direção, e ainda os
mordomos, agradecem o
apoio de inúmeros
voluntários que contribuiram para o sucesso
desta festa do Divino
Espírito Santo, bem como
a todos que participaram.

A juventude do Rancho Folclórico Português de St. Petersburg, que mantém
com grande entusiasmo os costumes e tradições da terra dos seus pais e
avós, foi muito aplaudida durante a sua exibição nas festas do Divino Espírito
Santo daquela localidade da Flórida.

Na foto ao cimo, José
e Theresa Ponte,
mordomos da festa
doDivino Espírito
Santo do Portuguese
American Suncoast
Association, de St.
Peterburg, Flórida. Na
foto acima, aspeto do
cortejo.
Na foto ao lado e
abaixo, momentos da
coroação pelo padre
Manuel Pereira, do
Santuário de La
Salette, Attleboro e
que celebrou missa.

(primeiro domingo após a
Páscoa), Domingo da
Divina Misericórdia, após
o que se seguiu a coroação
dos mordomos, o casal José
e Theresa Ponte.
Seguiu-se o cortejo em
volta da sede com a
participação de todos os
presentes. As tradicionais
sopas do Espírito Santo,
confecionados por Davide
Janeiro, saciaram todos os
presentes, alguns dos quais
comparecendo
pela
primeira vez. A tradicional
massa e pudim de arroz
complementou
esta
refeição ritual.
Os mais jovens divertiram-se na compra de rifas
e os adultos participaram
com grande interesse no
leilão muito animado,
dirigido por João Correia.

