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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
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fundos para as vítimas dos
fogos em Portugal, convívio
esse que decorreu dia 8 de
Julho.

Obrigado a Fernando e
Ivone Carneiro pelos cen-
tros de mesa e a decoração
do salão. A direcção do
PACC, mais uma vez, agra-
dece ao Grupo Benfiquista
de Palm Coast pela sua
festa e camaradagem para
com a comunidade portu-
guesa de Palm Coast.

PALM COAST, FL

Convívio anual do Grupo Benfiquista

� Outro aspecto da muito concorrida festa do Grupo Benfiquista de Palm Coast, na Flórida

� Os novos Mordomos para a festa de 2018: e a tradição continua...

� O bufê foi muito concorrido - não tendo faltado nem a lagosta...

� A rainha do DES na procissão, à esquerda; na imagem da direita, vêem-se os Mordomos da festa - Luís e Inês Sousa - com o padre António

Recentemente, celebrou-
se o Império do Divino
Espírito Santo em Palm
Coast, mais propriamente
na sede do Portuguese-
American Cultural Center.

O IMPÉRIO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PALM COAST, FL

Grande manifestação de fé no seio da comunidade

A PASA (Portuguese-
American Suncoast Associ-
ation) vai aderir ao movi-
mento de solidariedade
para com as vítimas dos
incêndios no centro do
país, organizando um even-
to de angariação de fundos
a ter lugar dia 5 de Agosto,
a partir das 7:00pm, na sua
sede.

A animação musical es-
tará a cargo de Vítor Ponte.

Preços: $20 para adultos
e $5 para quem tiver de 13 a
17 anos de idade. Até 13 a
entrada é grátis.

A organização agradece

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

� asaatlantica@yahoo.com

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

� g.sousa64@gmail.com

DIA 5 DE AGOSTO NA PASA

Comunidade vai ajudar vítimas dos
incêndios em Pedrógrão Grande

a oferta de sobremesas.
Para mais informações e

reservas, é favor contactar
Rosalina pelo (727) 458-
2768.

O PACC de Port Saint
Lucie, na Flórida, leva a
efeito dia 22 de Julho um
evento com morares locais
a incluir um passeio de

A 22 DE JULHO, SÁBADO, NA SEDE DA PASA

Angariação de fundos a favor das
vítimas dos incêndios em Portugal

mota seguido de jantar-
dançante.

O passeio e desfile de
motas arranca às 2:00 da
tarde, na sede do PACC, em

A Missa foi celebrada pelo
padre António na Igreja das
Carmelitas em Bunnell.

Os mordomos deste ano
foram Luís e Inês Sousa.

Depois da missa, houve

uma procissão com os pães
da mesa previamente aben-
çoados. O resto das cele-
brações, tal como a doação
das sopas, decorreu no
salão nobre do PACC, onde

este ano estiveram presen-
tes cerca de 300 pessoas.

No final, cantaram a
entrega da coroa aos mor-
domos para 2017.

A Irmandade do Divino
Espírito Santo agradece a
todos os voluntários pelo
seu trabalho e a todos que

deram os pães da mesa e os
pães leves.  

A Irmandade do Divino
Espírito Santo da cidade de
Palm Coast, na Flórida,
tem como elementos:
Presidente Maria Concei-

ção Andrade, vicer-presi-
dente Jennifer Cabral,
secretário Jesse Costa,
tesoureira Natália dos
Santos, ajudantes Leonilde
Costa, Vitorino Andrade e
muitos voluntários.

1482 Village Green Drive,
onde também decorrerá o
jantar-dançante a partir das
7:00 da noite.

Preço de entrada à
porta: $20. Menores dos 10
aso 15 de idade: $10.

A refeição inclui sopa,
salada, carne de porco à
alentejana e sobremesa.

De acordo com uma
nota da organização, todos
os fundos angariados rever-
terão a favor das vítimas
dos incêndios de Pedrogão
Grande, em Portugal.

Para mais informações, é
favor ligar para Natália
Fernandes, através do (772)
335-554 ou para Glória
Sousa, (772) 342-3921.

� O bolo alusivo à festa, com motivos obviamente desportivos


