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COLDWELL BANKER
REAL ESTATE 

3325 66th St. North, St. Petersburg, FL  •  (727) 381-2345, (727) 410-2284
ou 1-800-352-7325

´Pensa mudar-se para a Florida?
Torne a mudança mais fácil contactando
um agente imobiliário que fala português:

Deodoro (Ted) Tomás
PARA TUDO O QUE PRECISE

• Residências • Condomínios • Terrenos
• Propriedades de rendimento • Alugueres, etc.

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

The Holy Ghost Society
of Port St. Lucie realizou,
no passado dia 23 de
Janeiro, o seu tradicional
jantar dançante para anga-
riação de fundos. Foi servi-
da refeição de carne de
porco à alentejana e filetes
de peixe com arroz de
camarão para não falar de
um bem quentinho caldo
verde e uma deliciosa sala-
da e ainda uma mesa com
abundantes e variadas
sobremesas para os mais

A PASA vem através
deste meio agradecer a
todas as pessoas que gene-
rosamente participaram na
sua campanha de recolhe
de víveres relativa ao mês
de Janeiro.

Campanha de recolha de alimentos
FOI UM ÊXITO NA PASA

THE HOLY GHOST SOCIETY

� Dois dos
voluntários
da campanha

� A animação reinou na festa em Port Saint Lucie

� O artista David de Melo, acima, ao centro, e grupo de convivas

Jantar de angariação de fundos

Estiveram à frente da ini-
ciativa as voluntárias
Virgínia Costa e Rosie
Rebelo, que recolheram 325
libras de alimentos, entre-
gues à organização de cari-
dade Tamba Bay Har-vest,

um grupo sem fins lucrati-
vos que ajuda famílias
cadenciadas na zona de St.
Petersburg.

A próxima campanha do
género na PASA terá lugar
dia 12 de Junho, pelo que se
apela já todos que come-
cem a reunir alimentos não-
perecíveis para o efeito.

gulosos.
Como é habitual, o salão

estava elegantemente deco-
rado, sendo o altar do
Divino Espírito Santo o seu
foco principal. O leilão das
ofertas foi muito bem rece-
bido e sucedido, como já
seria de esperar.

Com lotação esgotada e
actuando pela segunda vez

neste recinto, David de
Melo e a sua banda foram
um autêntico sucesso.
Parabéns aos directores e
mordomos por mais uma
linda festa e em seu nome
deixamos aqui um convite a
todos para virem à festa no
dia de Pentecoste, que terá
lugar no dia 15 de Maio de
2016.

ALDA CUNHA � aldacunha@hotmail.com

� Port St. Lucie, FL

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

� asaatlantica@yahoo.com


