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DIA 9 DE ABRIL, SÁBADO

Vem aí a festa do Sócio na PASA
A Festa do Sócio na
PASA de St. Petersburgo
vai ter lugar dia 9 de Abril,
sábado, a partir das 7:00 da
noite, com animação musical a cargo dos Ultrasound
e ainda com uma actuação
de magia por Louis and
Hill.
O evento servirá para a

apresentação dos corpos
gerentes.
O jantar inclui Carne de
Porco à Alentejana, Frango
Grelhado e Pão Caseiro.
Membros e crianças têm
entrada grátis; Convidados
$15, crianças dos 13 aos 17
$5, e grátis para crianças
com até 12 anos.

STEPHANIE COSTA

Jovem luso-americana e os
seus planos para o futuro

Festa a favor do Hospital St. Judas rendeu milhares
comida, música e disposição. Esta causa, que é a de
ajudar quem precisam, este
ano teve um senão, que
poderá ser reparado no
próximo ano. Não queremos entrar em pormenores,
mas a organização estava a
cargo da direcção do
Centro e houve quem assim
não o entendesse. Concluindo naquelas paredes
quem decide é quem foi
 Aspecto do salão nobre da PACS na noite da festa a favor do Hospital St. Judas
eleito, pelos sócios, ou
A festa em benefício do cro, na PACS de West Palm ram angariar 10 mil e 500 seja, a direcção, e o que ela
Hospital St. Judas, que se Beach, decorreu no sábado dólares. Esteve uma festa decidir é o que se deve
dedica a crianças com can- passado, onde se consegui- muito animada, com boa cumprir.

Mais um domingo de casa cheia na PACS
Domingo passado, casa
cheia na PACS de West
Palm Beach. Depois do
cozido à portuguesa bem
servido, onde nada faltou,
tivemos mais uma vez a
actuação do duo Leomar,
que alegrou toda aquela
gente onde se notou a par Stephanie Costa com os pais no dia da sua formatura
ticipação me muitos jovens.
A jovem luso-americana neado o casamento com o
E em continuação da boa
Stephanie Costa terminou seu noivo, Jared Ross.
disposição, celebraram-se
 Esta família veio em peso à festa
Stephanie Costa também vários aniversários de nasos seus estudos superiores
no dia 18 de Dezembro de pretende manter vivas em si
cimento e de casados. de Amélia Bettencourt,
2015, formando-se em as tradições portuguesas da
Conforme vamos mencio- acompanhada de seu espoHealth Sciences Pre-Cli- sua família, transmitindo-as
nar, a esposa do nosso pre- so e boa disposição, assim
nical pela University of às gerações vindouras. “Ao
sidente, Clotilde Paiva, como de muitos outros
Central Florida. O passo longo dos anos apercebirodeada por seu esposo,
seguinte é o doutoramento me de como é realmente
filhos, genros e netos teve
em Optometria pelo Sou- uma mais-valia fazer parte
uma grande demonstração
thern College of Optome- de uma comunidade como a
de carinho ao ver toda
try em Memphis, Tennessee portuguesa e poder utilizar
aquela gente em seu redor.
- que deverá obter em um idioma a mais que o
Também se festejou o
 O casal Coelho: 54 anos
inglês”, afirma.
2020.
aniversário de nascimento
de matrimónio
A PASA e comunidade
A jovem pretende posteriormente abrir um consul- em geral desejam-lhe muiCOMENTÁRIO
tório próprio em Sarasota. tas felicidades e êxitos na
Entretanto, tem ainda pla- vida.

A propósito do novo presidente

 Ft. Lauderdale, FL
JOSÉ A. CARVALHEIRO  (954) 520-3459
 j.carvalheiro@aol.com

É JÁ SÁBADO, DIA 19

8ª edição da Festa do Caçador
Kenny Real e banda vão
animar já este sábado, 19, a
8ª edição anual da Festa do
Caçador no Florida Portuguese-American Club de
Fort Lauderdale. O evento
terá início às 7:00 pm.
A refeição contará com
veado guisado e estufado e
filete de peixe, havendo
ainda sobremesa e café.

Foram estipulados os
preços de $20 para sócios;
$25 não-sócios. Menores
com até 11 anos de idade
têm entrada grátis.
Para mais informações, é
favor contactar José Carvalheiro pelo número de
telefone (954) 520-3459 ou
Natália Gregório, pelo (561)
248-8550.

Uma atenção do nosso
recém-eleito presidente da
república, Marcelo Rebelo
de Sousa, pelo que me
apercebi, na sua primeira
mensagem à nação, aquando da sua tomada de posse.
Emigrante que sou, há
quase 50 anos fora do
nosso país, foi com muito
apreço que ouvi no primeiro discurso do nosso presidente da república uma
menção aos emigrantes.
Os últimos governos de
Portugal só se interessam
com o montante das nossas
remessas de dinheiro e

nada mais. Recordo que
houveram alguns políticos
em Portugal, em tempos,
que demonstraram o seu
apreço por quem cá fora
luta e nada recebe.
Nas décadas de 70 e 80,
tínhamos políticos que
sabiam que cá fora do seu
país lutam no seu dia a dia,
lutam pela sobrevivência.
Segundo se constou, o
novo Secretário de Estado
das Comunidades, José Luís
Carneiro, irá visitar as nossas colónias espalhadas
pelo mundo inteiro; oxalá
que tenha tempo para nos
visitar.

familiares e amigos.
Luísa Fernandes, como
sempre bem disposta, fez
anos, e teve seu marido a
seu lado - veio munido do
seu cavaquinho, mas ainda
não foi desta vez que o
ouvimos. Fica para a próxima, quando houver a oportunidade de ensaiar.
O conhecido casal
Coelho festejou o seu 54.º
aniversário de casamento.
A todos, as maiores felicidades.

