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ou 1-800-352-7325

´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.

� St. Petersburg, FL
Angelina Leandres Phelan � (941) 730-8816

� asaatlantica@yahoo.com

ALDA CUNHA � aldacunha@hotmail.com

� Port St. Lucie, FL

No passado dia 26 de
Marco, o PACC de Port
Saint Lucie - no estado
norte-americano da Flórida,
teve a casa cheia de sócios
e amigos, todos a chegada
da primavera.

Este jantar dançante foi a

Vai realizar-se a 10ª
edição dos festejos em
louvor do Divino Espírito
Santo na PASA de St.
Petersburg, Flórida. Des-
ta feita, o evento arrastar-
se-á durante o fim-de-
semana de 23 e 24 de
Abril (sábado e domin-
go). No sábado, os feste-
jos começam às 7:00 da
noite com o jantar-dan-
çante - cuja animação
musical estará a cargo de

Festejos em louvor do
DES na sede da PASA

DIAS 23 E 24 DE ABRIL

Tony Borges, vindo de
Massachusetts.

Haverá bazar e venda de
rifas.

Preços: $25 para adultos
e $5 para quem tiver de 13 a
17 anos de idade.

Para mais informações, é
favor ligar para Cris Matos
através do (727) 938-5272.

No domingo, o progra-
ma de festividades arranca
com missa às 10:30 da
manhã, celebrada pelo Pe.

Manuel Pereira - logo se
seguindo a procissão, para
a qual estão todos convida-
dos.

Serão depois servidas as
tradicionais sopas aos pre-
sentes, havendo ainda
música com Armando
Santos, bazar e rifas.
Entrada grátis.

Para mais informações:
Alfredo Martins, (617) 309-
7070 ou Angelina Phelan,
(941) 730-8816. Participe!

PRIMEIRA FESTA DO NOVO PRESIDENTE DA DIRECÇÃO

Comunidade lusa-americana festeja chegada da
Primavera no Portuguese-American Cultural Club

� Grupo de convivas na festa� O presidente da direcção do PACC Luís Bento muito satisfeito a brindar
ao  êxito da festa, com Luís Cardoso a apoiar

primeira festa dirigida pelo
novo presidente da direc-
ção, Luís Bento; correu
tudo muito bem, com uma
ementa deliciosa e sobre-
mesa (e cafezinho para
satisfazer o todos…).

O baile foi abrilhantado

pelo "Nite Shift”, que con-
seguiu encher a pista de
dança com bons dançari-
nos, energia e alegria.

Só se poderá esperar o
mesmo da próxima festa,
que vai decorrer a 23 de
Abril no PACC.

� Vários aspectos do convívio
que decorreu no salão de fes-
tas do PACC de Port Saint Lucie,
abrilhantado musicalmente
pelos ‘Nite Shift’


