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PALM COAST, FLÓRIDA

Convívio Benfiquista no PACC
 Uma das mesas de convivas na festa benfiquista em Palm Coast, Flórida

 A mesa do casal António e Teresinha Areias com convidados e o ‘Bebé do Benfica’

■ Cont. pág. ant.

ciparam na festa e a todas
as pessoas que ofereceram
sobremesas, as prendas das
rifas e leilão: Alberto e
Lídia Pereira, Dino Pereira,
Eddie e Dina Branquinho,
Twisters Ice Cream Café e
aos voluntários que trabalharam durante o jantar,
sendo a maior parte deles
os nossos jovens do grupo

Juventude do PACC.
O Cônsul Honorário Dr.
Caesar DePaço, a sua esposa Deanne Padovani DePaço e a filha Valentina
estiveram presentes na festa
com convidados como o
casal Padovani (sogros do
Dr. DePaço), Jim e Cornelia
Manfre (xerife do condado
de Flagler), Debbie Meeker
(esposa do falecido comis-

 Augusto e Alice Polónio com o prémio principal da rifa

sário Frank Meeker), Maria
João Ávila e João Queimado. Também presente na
festa esteve Margarida
Oliveira, filha do sócio José
Oliveira, que este ano foi
nomeada Miss Luso-Americana do Estado de Nova
Iorque.
O PACC agradece e congratula o Grupo Benfiquista
por esta excelente festa.
Pede-se desculpa por não
haver espaço para todos os
pedidos de bilhetes para
esta festa. Gostaríamos de
avisar as pessoas que estão
interessadas em comprar
bilhetes para qualquer festa
no PACC, que não esperassem para os últimos dias
pois o salão é limitado e a
nossa comunidade está
crescendo.

 St. Petersburg, FL

 A mesa do cônsul honorário Dr. Caesar DePaço e esposa e convidados

 O Cônsul Honorário Dr. Caesar DePaço, sua esposa Deanna Padovani DePaço
e Margarida Oliveira, Miss Luso-Americana do Estado de Nova Iorque

Angelina Leandres Phelan  (941) 730-8816
 asaatlantica@yahoo.com

PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Concurso de Talentos será
já dia 27 de Agosto
A PASA (PortugueseAmerican Suncoast Association) de St. Petersburg, na Flórida, vai levar a
efeito dia 27 de Agosto,
sábado, um Concurso de

Talentos, a decorrer a partir
das 7:00 da noite.
Todos os interessados
em participar, deverão contactar um destes dois
números de telefone: (727)

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

458-2768 ou (727) 4800169; deverá fornecer o seu
nome, número de telefone e
talento a representar.
Lembre-se que o jantar
será confeccionado por Rui
Correia e seus ajudantes,
incluindo espetadas de
frango ou carne, sopa e pão
caseiro; agradece-se a oferta de sobremesas.
Foram estipulados os
preços de $10 por pessoa ou $5 para quem tiver de 13
a 17 anos de idade.
Para mais informações, é
favor ligar para o número
de telefone (727) 5460476.

 O proprietário do Twisters Ice Cream Café com Ivone Carneiro e o pequeno Gabriel, que provou o seu produto

 O artista Luís Neves e a sua banda, da Nova Inglaterra, em plena actuação

