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PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOC.

PORTUGUESE-AMERICAN CULTURAL SOCIETY

Edição de 2016 da Noite Calendário de actividades
de Fados é já neste dia 17 para o resto do ano...
A direcção da PASA
(Portuguese-American
Suncoast Association) da
cidade de St. Petersburg,
na Flórida, anuncia que
está marcada a edição de
2016 da sua já tradicional
Noite de Fados. O evento
terá início às 7:00 horas
da noite, na sede da colectividade - em 7808, 46th
Avenue N. .
Os fadistas Jeremias
Macedo e Sónia Bettencourt são os nomes em

cartaz, e irão ser acompanhados pelos guitarristas
Viriato Ferreira e José Silva.
A refeição será confeccionada pela cozinheira
Filomena Rebelo e ajudantes, consistindo de bacalhau à Filomena, costelas
de vaca estufadas, caldo
verde e pão caseiro.
(Agradecem-se ofertas de
sobremesas).
Foram estipulados os
seguintes preços: $30 para
sócios e $35 para não-

sócios.
Para mais informações
e marcação de reservas, é
favor ligar para Rui
Correia pelo número de
telefone (508) 415-1518 ou
(727) 914-3632 ou ainda
Benvinda Belbin, pelo
(813) 938-1184. Agradecese o pagamento adiantado, podendo o mesmo ser
enviado por correio para
PASA, attn. Benvinda,
7808, 46th Avenue N., St.
Petersburg, FL 33709.

 Port St. Lucie, FL
ALDA CUNHA  aldacunha@hotmail.com

ALBERTINA E VÍTOR NUNES

50 anos de matrimónio

 Albertina e Vítor Nunes com vários membros do seu agregado familiar

No dia 31 de Julho de
2016, Albertina e Vítor
Nunes, de Port St. Lucie,
FL, celebraram 50 anos de
casados.
Seus filhos Vítor, Paulo e
Augusto Nunes e respectivas esposas ofereceram
uma festa para familiares e
amigos na sede do Por-

tuguese-American Cultural
Club de Port St. Lucie, na
Flórida, onde o casal Nunes
dedicou muito tempo a trabalhar incansavelmente.
Albertina e Vítor Nunes
contraíram matrimónio em
Vila Franca de Xira e viveram na vila de Naugatuck,
estado de Connecticut

durante muitos anos. Em
1979, mudaram-se para Port
St. Lucie, FK, onde criaram
os filhos e também ajudaram na criação dos seus 8
netos.
A família e os aniversariantes do casal Nunes
agradecem a todos os que
estiveram na festa.

A direcção da PACS de
West Palm Beach delineou
já o seu programa de almoços e jantares para este mês
de Setembro, se se realizam
às sextas-feiras e domingos.
Os jantares terão lugar às
sextas-feiras, sempre às
7:00 horas da noite, e os
almoços aos domingos, à
1:00 da tarde.
Até ver estão já confirmadas as seguintes datas:
■ Dia 9, 6ª feira: bitoque no prato com ovo e
batatas fritas, $12; cozinheiros de serviço: Carlos
Monteiro e Natalina da

Costa.
■ Dia 11, domingo:
entrecosto no forno, $15;
cozinheiros de serviço:
Carlos Monteiro e Natalina
da Costa.
■ Dia 16, 6ª feira: caldeirada de peixe, $12; cozinheiros de serviço: Américo
e Martins.
■ Dia 18, domingo:
piquenique com entrecosto,
sardinhas assadas e frango
no churrasco, $15; cozinheiros de serviço: Américo
e Martins.
■ Dia 23, domingo:
bifes de cebolada com

batata cozida, $12; cozinheira de serviço: Maria do
Carmo.
■ Dia 25, 6ª feira: coelho à caçador, $12; cozinheira de serviço: Maria do
Carmo.
Agradece-se marcação
de reservas até 5ª feira de
cada semana, para que haja
uma melhor coordenação
destas refeições.
Como alternativas ao
menu, há bifanas ou bacalhau.
Para mais informações e
marcação de reservas, ligue
para (561) 798-1270.

A FAVOR DA FESTA DO ESPÍRITO SANTO

Jantar de angariação de fundos
Está marcado para o dia
19 do mês de Novembro um
jantar de angariação de fundos destinados à festa em
louvor do Divino Espírito
Santo em West Palm Beach,
estado da Flórida.
O evento vai ter lugar às
7:00 horas da noite daquele sábado, nas instalações
da PACS (Portuguese-American Cultural Society),

localizada no número 13265
da Okeechobee Boulevard,
em Loxahatchee.
A eementa da refeição
inclui sopa, carne assada
com batata e arroz de tamboril, sobremesa e café.
A organização estipulou
os preços de $25 para adultos e $12.50 para quem
tiver menos de 12 anos de
idade.

A animação musical vai
estar a cargo de Vítor
Pontes, um nome já conhecido de todos e que é ‘prata
da casa’ neste estado.
Para mais informações e
reservas, é favor contactar
Lígia Amaral pelo número
de telefone (508) 3649432; Filomena Teixeira,
(617) 763-6224 ou Eduarda
Vassal, (508) 971-1154.

