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

PORTUGUESE-AMERICAN CULTURAL CENTER

Festa de angariação de fundos
a favor da Irmandade do DES

SERÁ DIA 24 DE FEVEREIRO, A UM SÁBADO

Jantar alusivo à Matança do Porco no PACC
O PACC (PortugueseAmrican Cultural Center
da cidade de Port Saint
Lucie, no ‘Sunshin State’,
agendou para dia 24 de
Fevereiro - a um sábado o seu jantar alusivo à
Matança do Porco, com a

refeição recheada de pratos
tradicionais.
Para além da gastronomia, haverá baile a cargo de
Leo-Mar.
Foi estipulado o preço
de $35 por pessoa.
Para mais informações e

marcação de reservas, é
favor ligar para Tony Faria
pelo número de telefone
(772) 242-0120 ou Natália
Fernandes, (772) 3355546.
Marque já na sua agenda e participe!

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

PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Mais um jantar de sábado

 Os jantares de sábado na PASA são sempre
mais um motivo para que se confraternize

No dia 27 de Janeiro, celebrou-se no
PACC (Portuguese-American Cultural
Center) de Port Saint Lucie, no estado da
Flórida, uma festa de angariação de fundos
a favor da Irmandade do Divino Espírito
Santo
Como já é habitual, o salão encontravase esmeradamente ornamentado e o jantar
muito bem confeccionado e delicioso.
Entre as quase duas centenas de pessoas presentes, encontravam-se convivas
que se deslocaram de St. Petersburg, Port
Richey, Orlando e de West Palm Beach.
O entretenimento esteve a cargo do
nosso amigo e muito apreciado Victor

 E lá se fez mais um jantar de sábado na PASA

Gastronomia
e diversão na
comunidade

 Port Richey, FL

E decorreu mais um animado jantar de sábado à
noite na PASA (PortugueseAngelina Leandres Phelan  (941) 730-8816
 Vários aspectos do animado convívio no PACC
 asaatlantica@yahoo.com
American Suncoast Association), sediada na cidaPonte que, como de costume, fez um
de de St. Petersburg.
fabuloso trabalho.
Foi dia 27, com a comuUm bem-haja a todos que contribuíram
nidade e os associados a
para o sucesso desta bonita festa.
demonstrarem que há sempre algo de novo para abriNO PACC DE PORT ST. LUCIE, FL
lhantar estas noites de conO jantar-dançante alusi- 859-3026 ou Lucy, (727) vívio e gastronomia.
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vai ter lugar na PACA de
242-0120
ou
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Aqui fica também um
Lucie, na Flórida, vai proContacte o Casal Almeida,
O jantar inclui filetes de
mover um jantar de S. seguintes preços: $25 para apelo a todos os associapeixe assados e frango com
Exit King Realty
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cogumelos.
1800 Tamiami Trail So., Venice, Florida
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16 anos, pagam apenas $10. das
actividades
do
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responsabilidade de LeoMaria Belmira (856)364-8652
Para mais informações Centro, contribuindo paPara além do jantar
Mar.
Adelino Almeida (856)718-6065
com pratos da nossa gas- ou marcação de reservas, é ra a sua manutenção e
Para mais informações e
Podemos ir buscá-los ao aeroporto:
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Participe!
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Dia dos Namorados a 10 de Fevereiro

Jantar de S. Valentim
será a 10 de Fevereiro

