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Foi um êxito o S. Valentim na PACA
Onde estará um dos grupos mais extrovertidos da
comunidade lusa da Flórida? Se pensou na PACA,
então acertou.
Foi precisamente aí que
se comemorou no fim-desemana o Dia dos Namorados; O amor esteve
no ar, nos corações e nos
rostos daqueles que juntos
o quiseram celebrar: amor
de amigos, amor de cônjuges, amor pelos filhos
crianças e pelos pais.
O vermelho foi a cor
vibrante escolhida para
expressar essa emoção que
transporta muitas facetas.
Faça de todos os dias da
sua vida, um dia de amor ao
próximo. E verá que a vida
é muito melhor assim.

 Duas presenças na festa da PACA

DIA 24 DESTE MÊS

Mordomo Night

 Como se pode depreender, animação foi o que não faltou na PACA de Port Richey
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cedor profundo da realidade local, por estar envolvido há anos na vida política
em Stratford, sabe de antemão o impacto que as decisões tomadas a nível da
Assembleia Legislativa têm
nas nossas comunidades.”
Rebimbas acredita que
Bill Cabral irá combater em
Hartford o desperdício dos
fundos públicos e acrescenta: “Temos em comum o
nosso orgulho pelas raízes

portuguesas, onde vamos
buscar a nossa dedicação
ao serviço público e o sentido de ética que nos orienta.”
O candidato mostrou-se
pouco interessado em revelar as suas posições a nível
nacional ou a comentar o
estado actual do seu partido, optando por dizer que
“os
republicanos
de
Connecticut estão mais
focados naquilo que os
seus políticos a nível local
têm para oferecer.”

A PACA de Port Richey,
na Flórida, vai levar a efeito
dia 24 de Fevereiro a sua
‘Mordomo Night’ - a primeira acção de angariação
de fundos dedicada à festa
em louvor do Divino
Espírito Santo, que acontece a 6 de Maio.
Sabe-se já que os
Mordomos para 2018 são
Tony e Alice Riquinha.
O evento do dia 24
começa com o rosário às
6:00 da tarde, logo se
seguindo jantar e baile.
O menu da refeição
incluirá carne assada com
molho de cogumelos e filetes de peixe recheado havendo a oferta de uma
garrafa de vinho por mesa,
cortesia dos mordomos.
Animação musical a
cargo do artista Kenny Real.
Preços: $25 para adultos
e $10 para quem tiver de 10
a 17 anos de idade.
Para mais informações, é
favor contactar Rhonda
pelo (727) 859-3026 ou
Lucy, (727) 819-1837.

Maria Elizabeth F. Pereira  pacc-elizabeth@hotmail.com

ANTÓNIO FILIPE, O CHEFE DE COZINHA NO PACC

O nosso mestre da culinária

 O chefe António Filipe rodeado de alguns dos amiogos que lhe quiseram oferecer um almoço-surpresa...

 O chefe Filipe com os netos que estiveram na festa-surpresa: um avô babado

O chefe António Filipe
teve uma grande surpresa
no dia 4 de Fevereiro: estava ele a cozinhar para a
malta que viesse ao
SuperBowl no PACC de
Palm Coast, quando o chamaram para ir até ao salão
que havia alguém que lhe
queria falar. Pois tinha a sua
família e um grande grupo
de amigos que lhe fizeram
 O chefe Filipe com o filho Nuno Filipe e a nora
esta surpresa, pois era o
dades
da
sua
terra e para e muitos parabéns ao nosso
seu aniversário das 70 pripoder descansar um pouco. amigo chefe Filipe, o cozimaveras.
Desejamos muita saúde nheiro do PACC.
Como é benfiquista de
gema, recebeu um lindíssimo bolo decorado com o
emblema do seu clube de
peito e também muitas
prendas da família e dos
seus amigos. Foi de viagem no dia seguinte até
Portugal para matar as sau-
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 O chefe António Filipe também recebera, no final de 2017, uma fotografia
emoldurada onde surge com o embaixador Domingos Fezas Vital e esposa - das
mãos do então presidente António
Macedo e do gerente de bar Dino Pereira
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