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PALM COAST, FL

Visita do embaixador Fezas Vital

PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Mais uma edição da Festa das
Vindimas em St. Petersburg, FL
 O presidente do PACC, António Macedo, e o embaixador Domingos Fezas Vital nas suas respectivas intervenções

 Alguns dos associados que quiseram estar na Festa das Vindimas da PASA em St. Petersburg, Flórida

 Dois aspectos da
Festa das Vindimas na
PASA de St. Petersburg,
Flórida, onde está bem
patente a animação que
ali se viveu entre gente
de todas as idades

Decorreu no último sábado a edição
anual da Festa das
Vindimas na sede da
PASA (PortugueseAmerican Suncoast
Association), na cidade de St. Petersburg. Como sempre
sucede, a gastronomia aliou-se à música, numa combinação perfeita que deixou todos os sócios
na maior alegria.
Ou seja, o bacalhau à Gomes de Sá
estava uma maravilha e a música do
Kenny Real não ficou
atrás.

 Momento da actuação do Rancho Folclórico ‘Corações de Portugal’ perante o embaixador de Portugal nos EUA

 Grupo de ex-presidentes da colectividade com o embaixador Domingos Fezas Vital e o cônsul honorário Caesar DePaço

&$5/266$5$0$*2
y/d</E'Z>dz
ϭϴϬϰdĂŵŝĂŵŝdƌĂŝů^
sĞŶŝĐĞ͕&>ϯϰϮϵϯ
dĞů;ϵϰϭͿϰϬϬͲϲϱϱϮ
ŵĂŝů͗ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞůĞĂĚĞƌΛĨƌŽŶƟĞƌ͘ĐŽŵ

0BFAB@LJMO>PBSBKA>PAB
FJoSBFPK>$IoOFA>
^ĞƉĞŶƐĂĞŵƌĞĨŽƌŵĂƌͲƐĞŽƵŝŶǀĞƐƟƌŶĂ&ůſƌŝĚĂͲdĞŵŽƐǀĄƌŝĂƐŽƉĕƁĞƐ͘
ŽŶƚĂĐƚĞͲŵĞĞŶƋƵĂŶƚŽŽƐƉƌĞĕŽƐĞƐƚĆŽƌĂǌŽĄǀĞŝƐĞŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
ĐŽŵũƵƌŽƐďĂŝǆŽƐ͘
ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƚĂŵďĠŵĞŵŐĞƌġŶĐŝĂĚĞŝŵſǀĞŝƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂůƵŐƵĞƌ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĞǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽͲƉŽƌƵŵĂŵĞŶƐĂůŝĚĂĚĞŵŝŶƷƐĐƵůĂ͘
^ĞƉƌĞĐŝƐĂƌĚĞĂůƵŐĂƌƵŵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĂĐƵƌƚŽŽƵůŽŶŐŽƉƌĂǌŽͲĐŽŶƚĂĐƚĞͲŵĞ͊

 Domingos Fezas Vital e a embaixatriz Isabel Fezas Vital com elementos do ‘Corações de Portugal’
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PACC e de outros associados - tendo ainda feito uma
impecável actuação o
Rancho Folclórico ‘Corações de Portugal’.
A passagem do embaixador Domingos Fezas Vital
entra assim para os anais da
presença lusa nesta zona da
Flórida.

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

