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

 Na PASA de St. Petersburg, o Halloween fez com que a imaginação andasse à solta...

No eixo St. Petersburg-Port Richey,
a Noite das Bruxas foi só alegria...
O Halloween, sendo uma
tradição bem adoptada
pelos lusos nas terras norte
americanas, trouxe grande
diversão às comunidades de
St. Petersburgo e Port
Richey, como evidenciado
pelas fotos, não só para as
crianças como para todos
os jovens de espírito. As
imagens dizem tudo. Na
PASA, houve jogos e prémios para grupos de crianças e para os adultos. Na
PACA a concorrência era
séria, incluindo até galinhas
vivas e ovos, mas o casal
Ferraro é quem venceu o
prémio de traje.

 Voluntárias de serviço na PASA na Noite de Halloween

 Port St. Lucie, FL
GLÓRIA SOUSA  (772) 342-3921
 g.sousa64@gmail.com

FALECIMENTO
†
LINDA ANN NUNES
Linda Ann Nunes faleceu
dia 28 de Outubro de 2017
aos 48 anos, rodeada de
sua família - em Fort Pierce,
FL. Era natural de Toms
River, NJ, e tinha residência
na cidade onde faleceu.
A Linda gostava imenso
do seu papel de mãe e considerava-se uma ‘soccer
mom’; adepta dos ‘Giants’ e
do ‘Florida State’, a praia
era uma das suas diversões
predilectas.
Deixa de luto o marido,
Victor Nunes, com quem
esteve casada 24 anos, e
seis filhos: Victor III (e
esposa Miranda), Nick,
Gabriella, Liliana, Marc
Anthony e Matthew; os
irmãos Barbara Deeck
Lamberti e Bob Deeck e os
cunhados Augie Nunes (e
esposa Jennifer) e Paul
Nunes (e esposa Michelle);
os sogros Victor e Maria
Albertina Nunes e vários
sobrinhos. Foi precedida na
morte pelos pais, Marylou

 ... Tal como na PACA de Port Richey, onde não faltaram astronautas e outros disfarces

 West Palm Beach, FL
JOSÉ MARQUES  (561) 398-9404
 Marques3561@comcast.net

GRAÇAS A OFERTA DO CASAL CADETE

Salão da PACS já com novas cadeiras
O casal Cadete, sócios
da PACS (PortugueseAmerican Cultural Society)
de West Palm Beach, na
Flórida, cumpriu com a
promessa de oferecer cadeiras novas para o salão de
festas da colectividade. No
último sábado, o salão já se
apresentava de cara nova,
durante a festa da Noite das
Bruxas (Halloween), que se
fez em sintonia com a Noite
Tropical.

O salão esteve repleto,
graças à presença não apenas de sócios da PACS,
como de comunidades
como Fort Lauderdale e
Port Saint Lucie.
Para além do donativo
relativo às cadeiras, que
totalizou a soma de dez mil
dólares, o casal Cadete
também contribuiu com
ofertas monetárias para o
embelezamento do salão
nobre e da área de bar.

DIA 12 DE NOVEMBRO, DOMINGO

Festa de S. Martinho na PACS
É já dia 12 de Novembro,
domingo da próxima semana, que se realiza a Festa de
São Martinho na PACS de
West Palm Beach, FL. O
evento terá lugar a partir da
1:00 hora da tarde, na sede
da colectividade.
A refeição incluirá sopa
da pedra, castanhas, tripas
à moda do Porto, febras,

sardinhas e sobremesas tudo ao preço de $25 para
sócios e $28 para quem não
for sócio.
O duo ‘Leomar’ irá animar a tarde.
Para mais informações,
ligue para a presidente
Maria do Carmo pelo (561)
847-4817.
Participe!

São gestos como estes
que nos fazem pensar que a
continuidade tanto da PACS
como da vida portuguesa
está de boa saúde e recomenda-se.
26 DE NOVEMBRO

Almoço da direcção
O almoço da Direcção
no Portuguese-American
Cultural Society (PACS)
de West Palm Beach realizar-se dia 26 de
Novembro, a um domingo, com início à 1:00 da
tarde.
O almoço constará de
carne de porco à alentejana e caril de galinha, ao
preço de $25 para sócios
e $28 para quem não for
sócio.
O baile far-se-á ao
som do já conhecido
artista musical Vítor
Ponte.

 Linda Ann Nunes

Deeck e Bart A. Deeck e
pelo cunhado, Paul Nunes.
A família agradece donativos em nome da conta
bancária “Fight for Linda”,
em qualquer sucursal do
banco Sea Coast.
O velório realiza-se
hoje, 4ª feira, 1 de Novembro, entre as 2:00 e as 4:00
da tarde, na Haisley Funeral
Home, 3016 Okechobee
Road, em Fort Pierce, FL.
As nossas condolências
à família enlutada e paz à
sua alma.

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
 Diversão foi o que não faltou
no eixo St. Petersburg-Port Richey

Podemos ir buscá-los ao aeroporto:
Fort Myers, Sarasota ou Punta Gorda

