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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

O Clube Luso-Ameri-
cano de Southwest Florida
levou a efeito a festa do
Outono, no passado dia 22
de Outubro, no Salão
Knights of Columbus em
North Fort Myers. Des-
taque para a celebração do
aniversariante Joe Couto e
também para os 44 anos de
aniversário celebrados pelo
casal Araújo.

A festa foi abrilhantada
musicalmente pelo duo
‘Leomar’, que a todos agra-
dou. Esta banda voltará a
Fort Myers brevemente.

A cozinha preparou uma
excelente carne guisada e
galinha assada, que a todos
agradou imenso.

ANTÓNIO CORREIA � (239) 404-3377
� antonio@bonitavideo.com

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

� asaatlantica@yahoo.com

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

� West Palm Beach, FL
■ Piquenique
O último piquenique na

PACS esteve repleto de
gente. Como é sabido, os
piqueniques nesta socieda-
de são no geral muito fre-
quentados, pois há condi-
ções excelentes para esta
modalidade.

Muitos sócios e amigos
que residem longe podem
vir até nós e passar um bom
dia. Derivado à nova época,
muita gente já regressou e
deu animação com a sua

Manuel Leandres, que,
como ‘snow bird’, passa os
seus invernos em Braden-
ton, FL, comemorou o seu
80.º aniversário rodeado
pelos filhos, netos e bisne-
tos na casa onde vive, em
Hudson, MA.

O octogenário, apesar
da idade, continua a dedi-
car-se a um dos seus passa-
tempos, as longas caminha-
das - que nem mesmo um

Rosa Carvalho esteve
novamente numa reunião de
família - o que já não acon-
tecia há 4 anos. O evento
teve lugar dia 28 de Agosto
passado, no 26.º Piqueni-
que de Família, que aconte-
ceu em Northampton, MA,

presença durante a tarde a
esta Associação Cultural
Portuguesa de Palm Beach. 

■ Assembleia Geral
Realiza-se dia 6 de

Novembro uma Assembleia
Geral Ordinária no salão
nobre da PACS, com início
pelas 4:00 horas da tarde,
com a ordem de trabalhos
já aqui mencionada. Não
perca a oportunidade de
fazer ouvir a sua voz, mas
dentro de ordem.

� Rosa Carvalho, voluntária da PASA, com Gracinda e Ana Carvalho no encontro de família em Northampton, MA

� O aniversariante com os filhos, netos e bisnetos na comemoração das suas 80 primaveras

� Manuel Leandres

� O duo ‘Leomar’, que animou o convívio, e outros participantes

� A gastronomia é sempre um dos pon-
tos fortes destes encontros entre associa-
dos do Clube Luso-Americano de
Southwest, na Flórida

no Look Park, com a pre-
sença de 150 pessoas.

Na foto, vêem-se da
esquerda Rosa, Gracinda e
Ana Carvalho com sobri-
nhos e sobrinhas.

Rosa Carvalho, que é
voluntária de todas as horas

na PASA, mudou-se com o
marido e os filhos para a
Flórida em 1980; vive em
Pinellas Park desde 1983 e é
um membro indispensável
da nossa comunidade,
sobretudo como voluntária
na cozinha da PASA.

O Clube Luso-Ameri-
cano de Southwest Florida
vai levar a efeito uma gran-
de festa de São Martinho
no sábado, dia 5 de
Novembro, no Salão
Knights of Columbus, em
North Fort Myers.

Esta festa tradicional
será abrilhantada pela
banda da casa, Eddie &

António, e contará também
com a presença especial do
cantor Tony Raposo, que
actuará na nossa área pela
primeira vez.

Para além das castanhas
assadas, os convivas podem
contar com um magnifico
peixe à vilão e um lombo de
porco recheado.

O convívio será antece-

dido pela realização de uma
Assembleia Geral marcada
para as 6:00 da tarde, onde
serão apresentados um
relatório de contas e o pro-
grama de actividades para o
ano restante. Para mais
informação sobre o clube é
favor visitarem o website
www.portugueseamerican-
clubofswfl.org .

MANUEL LEANDRES

Rosa Carvalho em reunião de família

80.º aniversário festejado em família

CLUBE LUSO-AMERICANO DE SOUTHWEST

Assembleia Geral e Festa de São
Martinho já sábado, 5 de Novembro

acidente de viação e um
ferimento no joelho impe-
dem. Também segue com
interesse a actualidade
política tanto nos EUA
como em Portugal.

A sua filosofia de vida é
aceitar as coisas como elas
são, sobretudo as que estão
fora do seu controlo.

Parabéns e mais anos de
vida e saúde.

Foi um êxito a Festa de Outono


