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NA PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION (PASA)

Mais uma festa em homenagem ao Divino Espírito Santo
 St. Petersburg, FL
HENRIQUE CHIPELO  (727) 347-8229
 dolchip@yahoo.com



O serviço religioso também decorreu no interior da PASA
 Muito populares na Nova
Inglaterra e na Califórnia, estes
festejos começam a afirmar-se
também nas comunidades portuguesas espalhadas pela Flórida



sidente da PASA, Rui
Correia, e a esposa Lucy,
que contaram com o apoio
de muitos voluntários.

A procissão é componente importante dos festejos

 Port St. Lucie, FL
ALDA CUNHA  aldacunha@hotmail.com

AINDA A FESTA EM LOUVOR DO DES

Agradecimento à comitiva de Peabody, MA



Aspecto do convívio que decorreu na sede da PASA de St. Petersburg

 Por ANGELINA PHELAN,
COLABORAÇÃO

Decorreram em St.
Petersburg, FL, associados
à
Portuguese-American
Suncoast Association (PASA), os Grandes Festejos
em louvor do Divino Espírito Santo.
Foi um fim-de-semana
de devoção, que contou
ainda com um jantar e baile

- tendo este sido abrilhantado pela banda visitante
LBR e pelo grupo da casas,
os ‘Horizonte’. Aos dois
juntou-se o talento de Dinis
Paiva, que ofereceu fado e
humor - vindo da Nova
Inglaterra.
O programa dos festejos
começou com a missa,
seguindo-se então a procissão nos terrenos da PASA,

para depois se servirem as
tradicionais sopas e o
vinho.
Refira-se que a missa foi
celebrada pelo Pe. Manuel
Pereira, que contou com a
colaboração para os cânticos do grupo ‘Horizonte’ que também abrilhantou os
festejos e ajudou nas rifas e
sorteios.
Foram mordomos o pre-

Pensa mudar-se para a Florida?
´
Torne a mudança mais fácil contactando
um agente imobiliário que fala português:
Deodoro (Ted) Tomás
PARA TUDO O QUE PRECISE
• Residências • Condomínios • Terrenos
• Propriedades de rendimento • Alugueres, etc.

COLDWELL BANKERS
REAL ESTATE, INC.

3325 66th St. North, St. Petersburg, FL • (727) 381-2345, 343-4542 (à noite)
ou 1-800-352-7325

O Portuguese-American Cultural Club de
Port Saint Lucie, na
Flórida, quer agradecer ao
grupo de Peabody, Massachusetts, que conseguiu
vir a esta cidade com uma
dança carnavalesca e um
autocarro de pessoas amigas alegrar-nos.
Têm que ter vontade e
gostar mesmo das suas
raízes para andarem num
autocarro 30 horas sem
saber como ia correr. Foi
pena ser só um fim-desemana, mas vai ficar
escrito nos livros das nossas recordações.
Trouxeram alegria, animação, ideias das nossas
raízes, que alguns de nós
já não se lembravam;
houve pessoas que se reuniram depois de muito
tempo sem se verem, até
conhecemos filhos de
amigas pela primeira vez.
Foi um fim-de-semana
cheio de emoções, muito
obrigado e um grande
abraço do PACC, sócios e
amigos. Esperamos que
voltem-nos a visitar com a
mesma força!

