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comunidades

 Palm Coast, FL

Piquenique dos Amigos do FC Porto
reúne centenas de convivas

Elizabeth F. Pereira  pacc-elizabeth@hotmail.com



 No começo do almoço





O pé de dança foi muito concorrido

Baeta e Companhia cantando versos pelas mesa

´
Pensa mudar-se para a Florida?
Torne a mudança mais fácil contactando um agente imobiliário
que fala português e com 45 anos de experiência:
Deodoro (Ted) Tomás
PARA TUDO O QUE PRECISE
• Residências • Condomínios • Terrenos
• Propriedades de rendimento • Alugueres, etc.

COLDWELL BANKER
REAL ESTATE

3325 66th St. North, St. Petersburg, FL • www.floridamoves.com/ted.tomas
(727) 410-2284 ou 1-800-352-7325 • tedtomas@realtor.com

Baeta e Companhia cantando à desgarrada com o artista local Kenny Real

 A nova geração da Família
Amaral: Daniel, Alexis, António, Américo
e Amélia

O dia 29 de Outubro acordou fresquinho de temperatura mas quente de participação,
com o recinto onde foi organizado o piquenique anual dos
Amigos do FC Porto a encher,
com mais de 500 participantes. O ar cheirava a Outono,
com o recinto engalanado com
as cores portistas e o agradável aroma da comida a pairar
no ar. No cômputo geral, a
opinião geral foi de ter sido
um convívio excelente, com
um renovar de amizades.
A emenda contou com o
porco à Madaleno, sardinhas,
feijoada à moda do Norte,
tripa à moda do Porto (claro),
frango de churrasco, rojões,
costela de porco e outras
variedades, e com todas as
bebidas incluídas.
A música esteve a cargo
dos DJs João Mariano e
Orlando Dias, que abrilhantaram a festa com todo o tipo de
música.
António Amaral agradeceu
a todos as pessoas presentes
na festa, e explicou que todos
os fundos da festa são encaminhados para bolsas de estudo
pela Fundação António
Amaral e também para famílias necessitadas da comunidade, muito especialmente
por altura do Thanksgiving e
pelo Natal, épocas festivas
durante as quais são distribuídos cabazes com produtos alimentícios. Agradeceu também a todos os que de qualquer maneira ajudaram,
nomeadamente voluntários,
que colaboram em todas as
fases desta festa anual que
traz bastante alegria e diverticont. pág. seg.



O porco à Madaleno

 Port Richey, FL

Kayla Rodrigues recebe
bolsa de estudos da PACA



Kayla Rodrigues

Em Maio do corrente ano,
Kayla Rodrigues recebeu uma
bolsa de estudos da Associação
Cultural Portuguesa-Americana
(PACA) de Port Richey, após a
graduação do liceu de Lebanon,
estado de Tennessee. A Kayla
ingressou na Universidade de
Cumberland com uma bolsa de
estudos em voleibol, onde vai

seguir Enfermagem.
O presenciar da sua mãe trabalhar em hospitais e lares idosos inspirou Kayla a seguir uma
carreira de enfermagem e alcançar os seus sonhos. A mensagem
de Kayla para as pessoas, especialmente a geração mais nova, é
de tomar posse do seu destino,
trabalhar duro, aproximar-se das
pessoas que podem afectar a sua
vida e maximizar o seu potencial,
não esperar por sobressarir. Esse
tipo de atitude pró-ativa foi, por
exemplo, como ela abordou os
treinadores no liceu, o que eventualmente levou a Universidade a
oferecer-lhe uma bolsa de estudos desportiva.
A Kayla é neta de John e Rita
Rodrigues, membros activos das
comunidades de Port Richey e
São Petersburgo. Parabéns à
Kayla, aos seus pais e aos seus
orgulhosos avós.

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

