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PORTUGUESE-AMERICAN CULTURAL CENTER

 Palm Coast, FL

Um olhar em retrospectiva

Elizabeth F. Pereira  pacc-elizabeth@hotmail.com

16 DE FEVEREIRO

Importante reunião
na câmara municipal
A Comissão do novo terreno do PACC pede a todos
os sócios e à comunidade
portuguesa em geral, que
compareçam numa reunião
marcada para o dia 16 de
Fevereiro, no ‘City Hall’
(‘Câmara Municipal’) de
Palm Coast (Council Chambers), às 9:00 AM, com a
finalidade da mudança da
qualificação da zona do terreno de EST-2 para Pub-

lic/Semi-Public use (PSP).
Esta é a primeira reunião da cidade e é muito
importante a comparência
da maioria possível, para
que este projecto seja
aprovado pelas autoridades.
Como sabem, todos
estes trabalhos têm várias
etapas e esta será para a
aprovação pela cidade.
Não falte!

DIA 19 DE MARÇO

A propósito do 29.º
aniversário do PACC
Para facilitar a preparação da festa do 29.º aniversário do PACC (Portuguese-American Cultural Center), a direcção desta colectividade agradece que os
sócios façam as suas reservas com a máxima antecipação possível.
Os bilhetes estarão à
venda só para sócios até ao

dia 5 de Março. A partir
dessa data, os mesmos
estarão disponíveis para
todas as pessoas interessadas.
Avisa-se também que,
para não causar confusão
na entrada do salão, se
agradece o pagamento dos
bilhetes antes do dia da
festa.

 Mário Carmo

Em alguns aspectos, o
ano de 2015 passou muito
rápido, mas noutros, pareceu uma eternidade. Agora
chegando ao fim, eu acho
apropriado rever brevemente o ano. Nós provavelmente enfrentámos muitos dos
desafios encontrados pelas
administrações anteriores,
começando pelo número
decrescente de voluntários,
o aumento do número de
sócios e o envelhecimento
do actual equipamento.
Dois projectos que consumiram a maior parte do
nosso tempo e esforço este
ano: a tão necessária
ampliação do escritório
administrativo e da expansão do parque de estacionamento. Gostaria de reconhecer e agradecer publicamente à Comissão do
Parque de Estacionamento
(António Amaral, João
Costa e João Furão, com o
auxílio de Manuel Costa e

Luís Medeiros) por todo o
trabalho. Em particular,
destaco o Sr. António
Amaral pelos conselhos,
palavras de apoio e informações profissionais em
ambos os projectos até ao
fim dos mesmos. A sua
experiência foi fundamental, ajudando-nos a navegar
na burocracia local da
Câmara Municipal de Palm
Coast.
Uma vez mais, agradeço
aos voluntários que generosamente deram o seu tempo
e talento ajudando o centro. É arriscado nomear
indivíduos porque inevitavelmente esquece-se alguma pessoa que em retrospectiva deveria ser incluída.
No entanto, agradeço em
especial os seguintes elementos, sem os quais o
PACC não poderia realizar

as suas operações quotidianas: João Costa, Dino e
Elizabeth Pereira e Rosa
Costa.
Finalmente, e sem ofensa, penso que realizámos
um pouco mais este ano do
que no ano passado. Por
isso, deixo um desafio para
a Direcção de 2016, para
que façam melhor do que

fizemos e à direcção do ano
seguinte, melhor ainda.
Somente continuando o
progresso das anteriores
direcções podemos atingir
o objectivo de transformar
a nossa comunidade e o
PACC “no orgulho” de Palm
Coast.
Mário V. Carmo,
presidente (2015)

 Ft. Lauderdale, FL
JOSÉ A. CARVALHEIRO  (954) 520-3459
 j.carvalheiro@aol.com

Torneio de sueca no FPAC
Realiza-se dia 13 de
Fevereiro, sábado, no
FPAC, um torneio de sueca,
que depois se prolonga até
dia 27; no .º dia haverá coq
au vin de galo e no 2.º caldeirada de peixe.

O jantar é às 7:00 e o
torneio às 8:00; preço $15,
bebidas excluídas.
Para mais informações,
contacte Lee Cruz pelo
número de telefone (954)
806-4980..

 St. Petersburg, FL
Angelina Leandres Phelan  (941) 730-8816
 asaatlantica@yahoo.com

A CONVITE DE FAMILIARES

Visitantes de Toronto em St. Petersburg

POR DETERMINAÇÃO DA NOVA DIRECÇÃO

Convívio dos Lavores passa a
ser às sextas-feiras no PACC
 O convívio familiar na sede da PASA de Saint Petersburg

 O grupo de senhoras do Convívio dos Lavores na sua festa de Natal, em Dezembro último

A nova direcção do
PACC para 2016, prefere
que o Convívio dos Lavores
seja às sextas-feiras.
Portanto, informa-se todas
as senhoras que geralmente
vão ao Convívio que este

continuará a fazer-se com
os mesmos propósitos, e
sempre a partir das 2:00
horas da tarde.
Os maridos interessados
podem dar um “break” às
suas esposas porque logo a

seguir ao Convívio dos
Lavores, o PACC irá servir o
jantar das sextas-feiras com
comida regional portuguesa
ao som duma música suave
e romântica. E que tal, teremos mais clientes assim?

Mandy Almeida e Jacinto
Pereira, jovens namorados
visitantes dos arredores de
Toronto, Canadá, passaram
o último jantar de férias nas
instalações da PASA (Portuguese-American Suncoast
Association), no sábado,
dia 16 de Janeiro, a convite
dos pais da Mandy - Licinho
e Cristina.
A jovem desejava também satisfazer a curiosidade de conhecer pessoalmente esse lugar que os
pais frequentam regularmente durante o inverno no
‘Sunshine State’ e confirmou o sentimento amistoso
e acolhedor.

Licinho convidou também alguns vizinhos que
manifestaram grande gosto
pelo ambiente social e a
culinária da PASA. A acompanhar o grupo, estavam os

avós de Mandy, António e
Santana dos Santos e afilhada Alia. A PASA estende
boas-vindas a todos os visitantes, residentes permanentes e temporários.

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

