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E o Pai Natal volta a passar pelo Clube Português
de St. Petersburg, para alegria de miúdos e graúdos

 À esquerda, o grupo de crianças à espera da chegada do Pai Natal; à direita, a famosa figura com a bebé mais pequena presente à festa - a Juliana, com apenas duas semanas de vida, que já se sentou ao colo do Pai Natal

Mais uma vez, o salão
de festas do clube português de St. Petersburg
esteve praticamente esgotado para a sua festa anual
de Natal. Resultado de um

familiares e amigos juntaram-se para celebrar o 90.º
aniversário natalício de
Margie St. George, uma
oferta das suas filhas. Não
faltaram os sorrisos e as

delicioso jantar, boa música e a presença do Pai
Natal.
O jantar de bacalhau
com todos e bifes de porco
foi confeccionado por

lágrimas devido à reunião
de tantas amizades recentes e algumas desde sua
infância. Parabéns e muitos mais.
Boas festas.

A Família Ponte

PORTUGUESE AMERICAN
SUNCOAST ASSOCIATION

PASA
PASSAGEM DE ANO
Sócios: $55
Não sócios: $65
13 - 17anos: $20
Até aos 12:
Grátis

 Joe, de 94 anos de idade, com a esposa Margie,
que celebrou 90 anos. É de salientar que estão casados há 69 anos.
Margie nasceu nos EUA, filha de pais açorianos

Deseja agradecer a
todos os clientes e
desejar um
Feliz Natal e
Próspero
Ano Novo

Reservas:
Cris Matos
(727) 938-5272
Música:
Triple Play Trio

Boas Festas e agradecimento aos
sócios, amigos e a toda a comunidade
A Direcção

7808 46th Avenue No.,
St. Petersburg, FL 33709

 O trio ‘Nite Shift’, que animou a festa

Fátima Teixeira e um grupo
de ajudantes.
A música para os dançarinos foi fornecida pelo
trio ‘Nite Shift’, de Port St.
Lucy, que satisfez agradavelmente a assistência com
um reportório diferente

dos outro conjuntos locais.
Também não faltou a
presença do Pai Natal com
presentes para todas as
crianças que ali se encontravam.
E aproveitando a ocasião, cerca de cinquenta

St. Petersburg Donuts Inc.
Dunkin Donuts
6132-9th St. N., St. Petersburg, FL 33703
Pinellas Park Donuts Inc.
Dunkin Donuts
US Highway 19 N., Pinellas Park, FL 33781

