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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

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

� asaatlantica@yahoo.com

JOSÉ MARQUES � (561) 439-5542
� Marques3561@comcast.net 

� West Palm Beach, FL

� Do lado esquerdo da foto, temos Luís Gomes  (o Mágico da Trompete) que mais uma vez nos deliciou com
a magia da sua música. É pena não estar connosco pelo ano fora, pois só temos o prazer de escutar o choro da sua trompete

de tempos a tempos. Quem sabe um dia  sua esposa e o nosso amigo poderão  residir permanentemente aqui

� Uma mesa  composta por bons dançarinos: Castro, Frazão, Piedade, 
Portugal e as suas esposas que ajudaram também a festejar a noite 

� O simpático casal
Aurora e John também
esteve entre nós nesta
festa. Um cumprimento
especial a este casal

Um numeroso grupo de
sócios do Florida Portu-
guese-American Club da
vizinha cidade de Fort
Laudedale, esteve mais uma
vez entre nós.

Apraz-nos salientar este
facto, pois é sinal de quer
se mantém fortes e vivas as
boas relações de amizade
existentes entre os mem-
bros das duas associações
luso-americanas.

Além do actual presi-
dente, José Carvalheiro, e
do vice-presidente da
direcção do referido clube,
outros mais vieram.

Obrigado pela visita  e
voltem sempre. Não há
nada mais precioso na vida
do que a amizade.

Também a comunidade
lusa de West Palm Beach e
arredores, no sul da
Flórida, comemorou a pas-
sagem do Dia de São
Valentim - ou Dia dos
Namorados,

O convívio serviu para
que se vissem várias caras

A PASA (Portuguese-
American Suncoast As-
sociation) de St. Petersburg
levará a efeito dia 5 de
Março, às 7:00 pm, o seu
concorrido Jantar e Baile de
Primavera.

A animação musical vai
estar a cargo do duo Nite
Shift, que novamente volta-
rá a fazer uso do seu amplo
reportório para manter a
pista de dança ocupada.

A refeição, a ser confec-
cionada pela cozinheira
Júlia Sequeira e ajudantes,
inclui filetes de peixe
recheados, cabrito assado à
padeiro, sopa de agrião e
pão caseiro. Garantia de
que também no aspecto

‘garfo e faca’ a festa prome-
te...

Agradecem-se ofertas
para a sobremesa.

Foram estipulados os
seguintes preços: $20 por
pessoa; $25 não-sócios;
menores dos 13 aos 17

pagam $5.
Para mais informações, é

favor contactar Cris Matos
pelo número de telefone
(727) 938-5272.

Faça já a sua reserva e
junte-se  a mais esta inicia-
tiva.

PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOC.

Jantar e Baile de Primavera
é dia 5 de Março, sábado

Estiveram
entre nós...

A propósito do Dia de
São Valentim, que se come-
morou no fim-de-semana
passado, estão celebrando
45 anos de matrimónio os
seguintes casais: Fernando

Elizabeth F. Pereira � pacc-elizabeth@hotmail.com

� Palm Coast, FL

Celebrar 45 anos de vida em comum

e Mariazinha Costa,
António e Maria Macedo,
Leonildo e Eduína Silva.

Este 3 casais renovaram
os seus votos de casamento
na Igreja de St. Elizabeth,

em Palm Coast, FL, no dia
de São Valentim.

Parabéns e muitos mais
anos de saúde e felicidades
para todos, não faltando o
amor!

novas no salão nobre do
PACS (Portuguese-Ameri-
can Cultural Society), todas
elas a contagiarem com ale-
gria mais esta noite de con-
fraternização.

Para além da boa comida
portuguesa, também a
música foi do agrado de

todos, com o conjunto
Leomar a fazer uso do seu
amplo reportório para ani-
mar a pista de dança.

Parabéns à direcção e
seus voluntários por mais
esta iniciativa. Esperemos
que a comunidade continua
a corresponder aos seus
esforços, participando na
vida associativa.

PORTUGUESE-AMERICAN CULTURAL SOCIETY

Festa do Dia de S. Valentim


