BOLETIM
MARÇO de 2016
MESSAGE FROM THE PRESIDENT - The new Board of Directors held its first meeting on February
23 to start the ball rolling. We promise to do the best we can and hope that the majority of our members
will appreciate our efforts to maintain the Club's activities & place for social & cultural events. The main
topic of discussion was the planning of Portugal Day, which is scheduled for June 3, 4, and 5. This event
is our main fundraiser that allows the doors of P.A.C.A. to remain open to its members throughout this
fiscal year. Member participation and volunteerism are both necessary! A volunteer application along
with a survey will be available on our website (www.pacaunion.org) next month. Please visit our website
in April and sign up as a volunteer to make this a successful event. You can also volunteer via email to
PACAofUnion@verizon.net.
Spring will be upon us shortly & Easter is at the end of this month so on behalf of the Board of Directors,
we wish all of you a Happy Easter!
George Esteves
President
MENSAGEM DO PRESIDENTE – A nova Direção da PACA realizou a sua primeira reunião no dia 23
de Fevereiro. Prometemos fazer o melhor possível para ajudar o Clube e espero que os nossos sócios
apreciem os nossos esforços para podermos manter as atividades e eventos sociais e culturais do Clube.
O tema principal foi o planeamento do Dia de Portugal, que está previsto para os dias 3, 4 e 5 de Junho.
Este é o evento principal que permite que as portas da P.A.C.A. permaneçam abertas aos membros ao
longo de todo o ano. Assim, a participação dos membros e voluntários é necessária! Em breve no nosso
website (www.pacaunion.org) haverá uma aplicação para voluntários, assim como também uma pesquisa.
Por favor, visite o nosso website no próximo mês de Abril e faça-se voluntário para o Dia de Portugal
para que este e outros eventos sejam um sucesso. Pode também oferecer-se via e-mail para
PACAofUnion@verizon.net.
Já que a Primavera está á vista e a Páscoa é já no final deste mês, desejamos a todos uma Páscoa Feliz!
George Esteves
Presidente
FESTIVAL DE KARAOKE – Na noite de sábado,19 de Março, na PACA, poderá mostrar o seu talento
em Karaoke. Vai ser um passatempo muito agradável, tanto para quem se exibe como para quem assiste.
Os ingressos são muito acessíveis e haverá comida caseira. Venha passar um bom bocado reservando já o
seu lugar. Telefone para Paula Silva: (973) 868-6687.
FESTIVAL do LEITÃO - O próximo jantar é no dia 9 de Abril pelas 7 horas da noite. A ementa será
constituida por aperitivos, sopa, a famosa cabidela de leitão e por fim, será servido um leitão para cada
mesa de 10 adultos. Desde já agradecem-se sobremesas. Para informação e reservas, é favor contatar José
Pinho (908) 964-3196.
ANIVERSÁRIO DO RANCHO – O Rancho da PACA (Portugal de Norte a Sul) festejará o seu
aniversário no Sábado, 16 de Abril. O programa está a ser elaborado mas vai ser na Casa Seabras em
Newark. Reserve a data. Para mais informações é favor contactar Rosa Maciel (908) 612-9827.

