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� Port St. Lucie, FL
GLÓRIA SOUSA � (772) 342-3921

� g.sousa64@gmail.com

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

A Portuguese-American
Suncoast Association (PA-
SA) apoia a comunidade
local de várias formas. No
jantar de sábado, 3 de
Junho, realizou um espectá-
culo especial da Bay Area
Performing Arts & Casting,
para ajudar o grupo na
angariação de fundos para
as próximas viagens de

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

� asaatlantica@yahoo.com

No passado dia 4 de
Junho, a Holy Ghost
Society de Port Saint
Lucie, na Florida, realizou
na sede do Portuguese-
American Cultural Club a
sua tradicional solenidade
religiosa em honra e lou-
vor ao Divino Espírito
Santo. 

A solenidade constou
de missa celebrada pelo
padre Diogo Fernandes,
acompanhada por um
magnífico coro liderado
pela bonita voz de Judite
Ribeiro e acompanhada ao
órgão e voz pelo conheci-
do Armando Santos.

Após a missa, houve a
coroação, que percorreu a
cercania do Clube. Ao
recolher, foram servidas
as tradicionais sopas do
Espírito Santo confeccio-
nadas já há vários anos
pelos muito conhecidos
irmãos José e Manuel
Leal, que todos os anos se
deslocam de Nova Iorque
para este fim, e também
por vários irmãos da
sociedade do DES. 

O resto da festa foi ani-
mada por Armando San-
tos e o seu sistema de
som.

Só resta congratular os
mordomos Carlos e Gina
Machado pelo êxito desta
bonita festa.

Carlos e Ana Cardoso
foram contemplados co-
mo novos mordomos para
2018.

■ Dia de Portugal na PACS
Foi festejado o nosso dia dedicado a Portugal, no pas-

sado 11 de Junho, com a uma assistência não muito volu-
mosa. Os presente tiveram todos um bom presente, boa
comida e animada música com a voz de João Luís, que
ultimamente aqui se radicou. O duo Leomar apresenta
uma nova era, agora reforçado com uma excelente voz que
a todos faz por proporcionar boa disposição.

■ Férias na PACS
No próximo dia 25 (domingo), pela uma hora da tarde,

irá ser servido um tradicional prato português que é, como
se sabe, o cozido - um parto muito apetitoso que irá tra-
zer até nós muitos compatriotas. Reservas devem ser fei-
tas contactando Lígia Amaral pelo telefone (508) 364-
9432. Este almoço irá ser o último desta temporada, pois
a PACS estará encerrada entre os meses de Julho até prin-
cípios de Setembro. No entanto, os alugueres já requeri-
dos fazem com que esta Sociedade esteja aberta para
estes eventos.

■ Novos estabelecimentos
Recentemente, abriu as suas portas uma nova churras-

queira portuguesa, situada em 3897 N.Haverlhill Road, em
West Palm Beach. É propriedade de Celeste Ferreira.
Também em Deerfield Beach, abriu uma garrafeira em que
não faltam as nossas tradicionais aguardentes.

� O espectáculo inspirado no musical ‘Lion King’, com duas luso-americanas no elenco

JOSÉ MARQUES � (561) 398-9404
� Marques3561@comcast.net 

� West Palm Beach, FL

competição em Atlanta e
Los Angeles. Dois dos
membros do elenco são
Braylin e Caydince Car-
valho, netas de Rosa
Carvalho, desta colectivi-
dade.

Os trajes das crianças
foram do tema “selva” e
eles entretinham o público
com números selecciona-

dos de músicas e dança do
‘Lion King’.  Nos momentos
silenciosos do espectáculo,
todos respeitaram a soleni-
dade...

Foi uma noite memorá-
vel para todos. Sendo uma
organização que celebra
não só a cultura portugue-
sa, gozou esta noite de uma
vertente americana.

COM DUAS INTEGRANTES LUSO-DESCENDENTES

Um espectáculo diferente na PASA

� Aspecto da procissão, que integrou crentes de várias regiões do estado da Flórida

� O convívio realizado pela Holy Ghost Society de Port Saint Lucie, na Flórida

� Os mordomos transportando a coroa do Divino Espírito Santo

� A missa na sede do Portuguese-American Cultural Club de Port Saint Lucie

Celebrações em louvor do DES
PORTUGUESE-AMERICAN CULTURAL CLUB


