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NA PORTUGUESE-AMERICAN CULTURAL ASSOCIATION

11ª edição dos festejos em louvor do DES

SE a FLORIDA está nos seus planos 
para viver ou investir...
Contacte o Casal Almeida, 
Exit King Realty
1800 Tamiami Trail So., Venice, Florida

mbalmeida@comcast.net 
Maria Belmira (856)364-8652
Adelino Almeida (856)718-6065
Podemos ir buscá-los ao aeroporto: 
Fort Myers, Sarasota ou Punta Gorda

� Port Richey, FL
Angelina Leandres Phelan � (941) 730-8816

� asaatlantica@yahoo.com

� Os mordomos da festa
José e Helena Carlos

� A saída do cortejo religioso para a procissão em louvor do Divino Espírito Santo

� Derrick Amaral no momento em que se levantou da sua cadeira e andou

� Figuras do clero à frente e atrás a banda filarmónica que participou na procissão

à tradição, celebrou todas
as Domingas nos preceden-
tes fins-de-semana, culmi-
nando a festa da sétima
Dominga no dia 7 de Maio,
com a missa solene, corte-
jo, concerto de filarmónica,
animação musical e sorteio
de Domingas para o ano
2018, para alem das sopas e
massas tradicionais. 

Está de parabéns o novo

JOSÉ MARQUES � (561) 439-5542
� Marques3561@comcast.net 

� West Palm Beach, FL

Rescaldo da festa do Dia da Mãe
UMA DATA ESPECIAL NA SEDE DA PACS

Com um almoço muito
apetitivo, a tarde onde se
comemorou o Dia da Mãe
na PACS (Portuguese-
American Cultural Society)
de West Palm Beach, na
Flórida, começou com a
entrega de uma orquídea às
mães mais jovem e mais
idosa presentes naquele
salão nobre.

Seguiu-se-lhe o animado
baile, com um tema inter-
pretado e muito bem pelo
nosso conhecido músico
Victor Pontes, dedicado a
todas as mães. É uma can-
ção muito linda e muito
mais linda e chocante tam-
bém,  para quem já não tem

a felicidade de ter a sua
mãe viva e junto de si.

O reportório musical do
cantor Victor Pontes, como
se sabe radicado na Flórida,
foi bem escolhido e fez
com que o ambiente se tor-

Na época festiva do
Espírito Santo na Flórida, a
qual geralmente começa
logo após a Páscoa, a
comunidade de Port Richey
e a PACA (Portuguese-
American Cultural As-
sociation), celebrou tam-
bém a sua 11ª festa alusiva à
data.

Esta comunidade, com
intensa devoção ao divino e
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mordomo, Tony Riquinha,
que é o actual presidente da
direcção da PACA.

O ponto mais alto e mais
emocionante da festa foi o
testemunho de fé do Divino
Espírito Santo, quando
Derrik Amaral, levantando-
se da cadeira de rodas, deu
uns passos e fez vários per-
cursos com o apoio dos
seus pais, feito este que

ultrapassa todas as expecta-
tivas da medicina.

Em conversa pessoal
com o Derrik sobre a sua
luta constante pela vida,
disse-me: “Deus escolhe os
mais fortes.”

E é assim, com esta ati-
tude, que ele se tornou
fonte de inspiração e moti-
vação para quem tem a feli-
cidade de se lhe cruzar pelo
caminho.

nasse muito agradável.
E assim se passou mais

um Dia da Mãe nesta comu-
nidade de West Palm
Beach, onde a vida portu-
guesa gira realmente em
volta da PACS.

� A PASA de St. Petersburgh a marcar presença


