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 Southwest, FL
ANTÓNIO CORREIA  (239) 404-3377
 antonio@bonitavideo.com

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

JOANN LOPES

A 18 DE JUNHO, SÁBADO

Grande Festa Portuguesa
vai assinalar Dia de Portugal
A comunidade lusoamericana de Southwest
Florida celebra a nossa raça
com um grande jantar dançante no próximo sábado,
dia 18 de Junho de 2016,
intitulado: "Grande Festa
Portuguesa".

A cozinha chefiada pelos
mestres Joe Couto e Melly
Raposo anunciaram que o
menu será constituído por
caldo verde, costeletas de
porco e sardinha assada.
O artista Armando
Santos será a grande atrac-

ção musical para esta noite.
Por se tratar da última festa
da estação, a direcção
aconselha a massa associativa a fazer a sua reserva até
ao dia 16 para assegurarem
a sua presença nesta grande
festa.

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

Formatura liceal
Maria Silva, formou-se dia
3 de Junho pelo liceu River
Ridge High School em New
Port Richey, Florida, onde
tem vivido desde sempre.
Durante os seus anos de
estudante liceal, a Joann
envolveu-se em actividades
ligadas à música, teatro e
dança. Também foi muito
activa junto da comunidade
 Joann Lopes
portuguesa de New Port
A jovem Joann Lopes, Richey, tendo inclusive feito
filha de Victor Lopes e parte do rancho folclórico.

A Joann deverá ingressar
no Pasco Hernando State
College e posteriormente
ser transferida para a
Florida International University em Miami, onde
quer seguir dermatologia.
A Joann fala e escreve
português, o que deverá ser
uma mais-valia para a sua
carreira e formação.
Parabéns a ela e aos seus
pais e sucessos no futuro
em todos os aspectos.

 West Palm Beach, FL
JOSÉ MARQUES  (561) 439-5542
 Marques3561@comcast.net

Portugueses em Miami do Norte convivem
No passado 5 de Junho,
a um domingo, num parque
em Miami do Norte, por
iniciativa de um grupo de
portugueses
radicados

nesta zona, levou-se a efeito um salutar convívio onde nem uma bandeira de
Portugal das grandes faltou.
Foi uma confraterniza-

ção óptima, mas infelizmente com pouca adesão.
No entanto, como se costuma dizer, só faz falta quem
está...

DIA 11 DE JUNHO, SÁBADO

Comemorações do Dia de Portugal
O Florida PortugueseAmerican Club de Fort
Lauderdale vai celebrar o
Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades a 11 de
Junho.
Haverá um arraial à por-

tuguesa nas instalações ao
ar livre do clube, com música a cargo do conjunto
Leomar e comes e bebes
como sardinhas assadas,
frango de churrasco, chouriço assado, café e sobre-

mesas. Está ainda agendada
a actuação do Rancho
Folclórico ‘Regiões de
Portugal’.
Para mais informações, é
favor ligar para o número
(954) 520-3459.

■ REMODELAÇÕES
O salão nobre do nosso
clube de Palm Beach, mais
conhecido por PACS, foi
totalmente remodelado,
com pintura do salão e portas, o que tem tido muito a
ver com a nossa tesoureiraassistente Lígia Amaral, que
se não é uma pintora profissional, parece.
Os escadotes não a amedrontam e fazem dela uma
mulher de armas.
Uma nota: apesar desta
nossa compatriota estar
passando por um mau
bocado no que diz respeito
à sua saúde, não se intimida e segue em frente.
■ NOVOS CORTINADOS
NO SALÃO
A cargo da decoradora
Natalina, mais conhecida
por ‘Natalina das Cortinas’
na cidade de Newark, onde
residiu por vários anos e
que aqui fixou residência
em Palm Beach há bem
pouco tempo, mostra a sua
capacidade profissional no
embelezamento do nosso
salão. É um trabalho que dá
nas vistas, em que mostra,
além do seu bom gosto, a
sua capacidade de boa profissional.
E assim a PACS vai

estando cada vez mais
embelezada, para orgulho
dos seus associados e visitantes. A Natalina é uma
jovem que muito facilmente
se adaptou à nossa comunidade e onde é bem-vinda,
pois ajuda a refrescar esta
nossa comunidade que
como outras se tornam
mais idosas.
■ DIA DE PORTUGAL
É já neste próximo
domingo, dia 12 de Junho,
que irá comemorar este tão
tradicional dia dedicado a
Portugal e às nossas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, com
um piquenique que terá início à uma hora da tarde,
onde não faltará a famosa
sardinha assada, frango no
churrasco e entrecosto;
será uma tarde que prome-

te agradar a todos. Na parte
da animação musical, teremos o conhecido Vítor
Pontes, que mais uma vez
se desloca à nossa comunidade. Em espírito de colaboração, teremos a actuação do Grupo Folclórico do
American German Clube
que, pela segunda vez, nos
visita e que colabora gratuitamente, cerca das 3:00
horas da tarde, com a
demonstração de outros
grupos étnicos de dança.
Um obrigado a eles, à sua
ensaiadora Carolina Gerlich
e ao seu presidente, Kurt
Freirer, assim como a todos
os seus componentes.
Derivado à altura do ano,
este grupo não se apresentará na sua habitual presença em força, mas ficará
registado a sua boa vontade.

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

Ao serviço das
comunidades desde 1928.

