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Dia de Acção de Graças comemorado em St. Petersburg
NA SEDE DA PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Pelo décimo ano conse-
cutivo, a PASA (Portu-
guese-American Suncoast
Association) de St. Peters-
burg, na Flórida, celebrou o
dia de Acção de Graças,
proporcionando um am-
biente tradicional desta
festa americana - o Thanks-
giving, a qual, como muitos
outros elementos desta cul-

A Portuguese-American
Cultural Society de West
Palm Beach, na Flórida, vai
levar a efeito um almoço de
Natal no próximo dia 10 de
Dezembro; o evento decor-
rerá a um domingo, a partir
da uma hora da tarde, na
sede desta colectividade.

A refeição incluirá sopa,
bacalhau assado com batata
a murro, sobremesa e o
indispensável bolo-rei.

Preços: $18 para sócios
e $21 para não-sócios.

Haverá música a cargo

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 alegria e boa disposição reinou, como se pode depreender por esta imagem...

� Aspecto do jantar de Thanksgiving na Portuguese-American Suncoast Association

� A família José e amigos também quiseram estar no Dia de Acção de Graças em St. Petersburg

� Filomena Rebelo na cozinha: a dedicação de uma voluntária
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� West Palm Beach, FL

houve um empate e pela
primeira vez este ano, os
jogadores do Sul ganharam
a competição. Parabéns!

Infelizmente, não nos
foi possível reunir informa-
ção relativa a outros pré-
mios (individuais ou por
equipas de 4). 

A comissão organiza-
dora agradece a todos os
participantes e patrocina-
dores a ajuda mais uma vez
prestada a esta nobre
causa.

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

� asaatlantica@yahoo.com

tura, tem sido calorosamente adoptada
pelos imigrantes portugueses e os seus
descendentes.

A ideia de festejar esta data surgiu
em 2012 por iniciativa de Manuel
Rebelo, actual presidente da PASA, e
de esposa Filomena, e o número de
participantes tem vindo a aumentar,
graças ao talento culinário dos cozi-
nheiros e ao ambiente familiar que se
desfruta nesta sede.

Alguns dos participantes até vieram
de longe, escolhendo passar a tarde do
Thanksgiving em convívio na PASA
porque é ali onde amigos se sentem em
família, unidos por amizades antigas e
amizades novas.

O zelo e o carinho com que o
Manuel e a Filomena preparam e ser-
vem esta refeição, reflecte-se nos sorri-
sos incansáveis e convidativos. Sem
procurar recompensas, ficam satisfeitos

em ter mais uma vez servido a sua comunida-
de. Esta humildade demonstra assim uma
nobre característica de um líder apreciado.

� O presidente Ma-
nuel Rebelo por
volta das panelas na
cozinha da PASA

PORTUGUESE-AMERICAN CULTURAL SOCIETY

Almoço de Natal será dia 10
de Dezembro, a um domingo

de Jesus Alvarado.
Para mais informações e

reservas, é favor ligar para

Lígia, pelo (508) 364-9432
ou Maria do Carmo, (561)
847-4817.


