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 Southwest, FL

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

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

COM MÚSICA DE VÍTOR PONTES

PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOC.

É já sábado, 3 de Dezembro Dia de Acção de Graças
a Festa de Natal no clube foi renovar de tradições

O Portuguese-American
Club of Soutwest Florida,
no conhecido e muito apetecido ‘Sunshine State’, vai
promover já este sábado, 3
de Dezembro, a sua Festa
de Natal - com direito a
presépio ao vivo e tudo. O
convívio arranca às 7:00pm
e terá lugar no espaço
Knights of Columbus, em

16351 Slater Road, North
Fort Myers.
Do menu consta sopa,
salada, bacalhau com grão
de bico, rejões com chouriço e batatas.
Música ao vivo com
Vítor Pontes.
Preços: $20 para sócios
e $25 para não-sócio.
Mais se informa que o

convívio começará com
uma Assembleia Geral às
6:00 da tarde.
Para mais informações e
reservas, ligue para Eddie
pelo número de telefone
(941) 628-1615 ou para Joe,
(239) 699-0672.
Agradecem-se ofertas
para a sobremesa e para o
leilão.

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

PORTUGUESE-AMERICAN CULTURAL SOCIETY

Notícias da comunidade
■ Assembleia Geral na PACS

O presidente da mesa da
Assembleia Geral da Portuguese-American Cultural
Society de Palm Beach,
Aquiles Fontes, convocou
uma Assembleia Geral
Ordinária para o próximo
dia 8 de Janeiro de 2017,
com início pelas 4 horas da
tarde, a fim de eleger os
novos Corpos Gerentes
para o a mandato de 2017.
Pede-se nesta convocatória
a participação dos sócios,
para que concorram com
mais de uma lista de candidatos, se possível.
■ Festa de Natal
na PACS

Agendada para o próximo dia 11 de Dezembro,
está a tradicional Festa de
Natal da PACS dedicada as
crianças. Traga os seus
filhos ou netos a esta festa
que é tão significativa para

nós. O menu constará de
bacalhau no forno e esparguete com almôndegas para
as crianças . Faca as suas
reservas para através dos
números 401-5613, de
Paiva, ou (508) 364-9432,
de Lígia.
■ Passagem de Ano na PACS

Conforme anúncio já
publicado neste jornal, a
passagem de Ano na PACS
vai ser convidativa. Faça a
sua reserva antecipadamente e poderá assim receber
um desconto especial.
Crianças com até 1 ano de
idade têm entrada grátis.
■ Visitas

Para passar umas pequenas férias aqui na Flórida,
fugindo assim ao tradicional frio do norte, esteve
entre nós o casal José e
Sissi Carmo, com sua filha
Mariana, residentes em

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

 A equipa de vountários de serviço na cozinha

O dia de Acção de
Graças, em que tradicionalmente as famílias se reúnem
em volta do peru e quando
quase todo o mundo pára,
também foi celebrado no
próprio dia na PASA (Portuguese-American Suncoast
Association).
Assim, aqueles cujas
famílias estão reduzidas, ou
preferem o ambiente social,
têm a oportunidade de o
compartilhar em confraternização, graças aos nossos
cozinheiros.
Este ano
foram os Rebelo que prepararam com carinho o jantar
tradicional de peru e acompanhamentos.

Newark e proprietários da
Pulaski B.B.Q. . Felizmente
o tempo colaborou, proporcionando uns dias de fantástico sol. Foi um prazer
conhecê-los e votos para
que tivessem tido uma óptima viagem de regresso. Foi
pena o nosso Clube estar
encerrado nesse dia festivo,
mas encontrámo-nos em
lugar diferente .Chamounos particular atenção sua
filha Mariana, que não deixou perder a oportunidade
de estudar, mesmo com o
barulho que se fazia ouvir
no local. Votos de sucesso
pela vida fora.
■ Festa do Divino Espírito
Santo a 14 de Janeiro de 2017

No dia 14 de Janeiro, a
um sábado, realizar-se-á a
segunda festa de angariação
de fundos desta organização católica açoriana. Com
um menu especial e música
mais uma vez de Vítor
Pontes. Queremos aqui
mencionar que esta festa e
outras anteriores têm sempre a colaboração de pessoas dedicadas e desta vez
queremos aqui mencionar o
nosso apreço ao casal
Cadete, especialmente a
Tina, que sempre tem
demonstrado a sua dedicação e ofertas generosas.
Um bem-haja a este casal.

 Dois aspectos do animado evento, com convivas de todas as idades

Festa de Natal na PASA é dia 10
A PASA de St. Petersburg leva a efeito dia 10 de
Dezembro, sábado, às
7:00pm, a sua festa de
Natal - dedicada aos filhos
e netos de associados com
até 9 anos de idade.

Haverá animação musical com o ‘Ultrasound’, de
New Jersey, e jantar confeccionado por Zef Matos e
ajudantes (ementa: bacalhau frito, rejões, sopa, pão
caseiro e sobremesa).

Preços: $20 para sócios
e $25 para não-sócios;
quem tiver de 13 a 17 anos
de idade, paga apenas $5.
Para mais informações, é
favor ligar para Benvinda
Belbin pelo (813) 938-1184.

