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NO SALÃO NOBRE DO FLORIDA PORTUGUESE-AMERICAN CLUB DE FORT LAUDERDALE

Foi êxito 9.º aniversário do grupo de motards
Portuguese-American Riders of South Florida
 Ft. Lauderdale, FL
JOSÉ A. CARVALHEIRO  (954) 520-3459
 j.carvalheiro@aol.com

 O corte do bolo de aniversário durante o bem sucedido evento no FPAC
 Grupo de motards pertencentes ao Portuguese-American Riders of South Florida

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

DIA 8 DE ABRIL, SÁBADO PRÓXIMO

38.º aniversário da Portuguese-American Suncoast Association
O 38.º aniversário da
PASA (Portuguese-American Suncoast Association)
realiza-se dia 8 de Abril,
sábado, a partir das 7:00 da
noite. Será um jantar de
agradecimento aos sócios
onde também se fará a
apresentação dos corpos

 Muita animação na pista de dança, como a foto documenta...

Mais uma grande festa
no FPAC (Florida Portuguese-American Club) de
Fort Lauderdale. Desta feita
a cargo dos PortugueseAmerican Riders of South
Florida, um grupo de mostarda agregado a esta colectividade.
Tratou-se precisamente
do 9.º aniversário deste
grupo de amigos que foi
festejado, com um excelente jantar de bacalhau à lagareiro e rojões à moda de
Figueira da Foz, sopa e
doçaria.
Com casa cheia é sempre agradável de se fazer
festas, mas o melhor da
 A cantora Carla Bento, radicada na noite foi sem dúvida a
Flórida, em plena actuação na festa do 9.º
aniversário dos Portuguese-American actuação de Carla Bento e
dos DJ’s Orlando Dias e
Riders of South Florida

gerentes da colectividade.
O jantar, a ser confeccionado por Rosa Carvalho
e ajudantes, inclui bacalhau
à Gomes de Sá, lombo de
porco assado no forno,
sopa e pão caseiro.
Agradecem-se ofertas de
sobremesas.

Os sócios que tiverem as
cotas em dia têm entrega
grátis; não-sócios pagam
$20 menores de idade $5.
Para mais informações, é
favor contactar Benvinda
Belbin pelo número de telefone (813) 938-1184.
Participe!

 A cantora Carla Bento
e o motard José Carvalheiro

Mariano. Foi de facto uma
actuação para recordar!
O FPAC agradece a
todas as pessoas que, de
um forma ou de outra, ajudaram na organização do
convívio, incluindo Elisete
Carvalheiro, Natália Gregório, Fernando Batista e
Fernando Fernandes. E a
todas as pessoas que ofereceram as sobremesas. No
bar, estiveram Henrique
Martelo, Paulo Gonçalves e
Libório Sebastião.
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