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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

A comunidade luso-
americana de Southwest
Florida celebra a chegada
da estação da Primavera
com um grande jantar dan-
çante no sábado, dia 16 de
Abril de 2016.

Um menu bem portu-
guês preparado por Joe
Couto e Melly Raposo com
Caldo Verde, Arroz de

ANTÓNIO CORREIA � (239) 404-3377
� antonio@bonitavideo.com

� Southwest, FL

No passado dia 19 de
Março, uma festa surpresa
assinalou o 65.º aniversário
de Maria José Chaves. Ela
pede sempre à família que
não lhe façam surpresas,
mas esta arriscou pela pri-
meira vez e todos acharam
que valeu a pena ao vê-la
sorrir de contentamento
pela tarde fora. 

Maria José e esposo
Dinis vieram de Massachu-
setts para a área de Tampa,

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

� asaatlantica@yahoo.com

No sábado, dia 9 de
Abril, a PASA celebrou o
seu 37.º aniversário de exis-
tência, com casa cheia. O
evento incluiu uma refeição
deliciosa com carne de
porco à alentejana, espectá-
culo de magia para adultos
e crianças e música ao vivo
para dançar.

Foi com muita alegria
que se ouviu a notícia de
que o actual presidente, Rui
Correia, irá permanecer por
mais um ano à frente da
direcção.

Alterações aos corpos
directivos serão anunciadas
dentro de poucas semanas.

JOSÉ MARQUES � (561) 439-5542
� Marques3561@comcast.net 

� West Palm Beach, FL

■ FESTA EM LOUVOR DE
Nª SENHORA DE FÁTIMA

No próximo dia 15 de
Maio, nas instalações da
PACS (Portuguese-Ame-
rican Cultural Society) de
West Palm Beach, na
Flórida, irá ser celebrado
este tradicional dia. Para
reservas, poderá ligar para
Helena Nunes através do

Faleceu dia 3 de Março
de 2016 Maria dos Anjos,
residente em Valley Cot-
tage, NY, viúva de Manuel
José. A defunta tinha nasci-
do em Maio de 1920, e emi-
grara para os Estados
Unidos em 23 de de Abril
de 1962.

Deixa de luto o filho
Américo Nunes, com quem
residia metade do ano no
condado de Palm Beach -
casado com a nossa assi-
nante Helena Nunes; tam-
bém deixa a chorar a sua
morte a filha Etelvina
Simões, casada com José
Simões e residentes em
Valley Cottage, NY; as netas
Isabel (casada com Paulo
Magalhães) e Ana Maria

� Maria dos Anjos

(casada com Jeff Beel); os
netos José Simões (casado
com Branca Simões) e Jonh
Nunes, para além de 8 bis-
netos.

A toda à família enluta-
da, as nossas condolências.

FALECIMENTO
†

MARIA DOS ANJOS

(561) 798-1270.

■ ALMOÇO NA PACS
No dia  17 de Abril

(domingo), será servido um
almoço na sede desta
colectividade que constará
de Coelho à Caçador. Faça
as suas reservas ligando
para o telefone (561) 798-
1270.

� Maria José e Dinis Chaves com os bisnetos, o tio Manuel Leandres, filhos e netos

� O bolo de aniversário e a mesa dos doces

� Convivas de todas as idades a fazerem a festa

� Um espectáculo de ma-
gia que encantou pequenos
e graúdos fez parte das
comemorações do 37.º ani-
versário da PASA, que decor-
reram na cidade de St.
Petersburg

na Flórida, há catorze anos.
Os três filhos - Veneranda,
Alcina e Horácio, vivem
perto deles, proporcionan-
do assim a oportunidade de
se reunirem com frequência
e a alegria de ver os netos e
bisnetos crescerem.

A Maria José reformou-
se há pouco tempo e agora
dedica-se a cuidar dos
gémeos que enchem os
olhos dos bisavós.

Parabéns à Maria José e

que esta data se
repita por muitos
anos, com paz,
saúde e amor.

Um aniversário em família
MARIA JOSÉ CHAVES

Casa cheia para festejar passagem do 37.º aniversário
PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Baile de Primavera é já
sábado, dia 16 de Abril

NO PACSF

Marisco e Galinha à vinha
d'alhos esperam todos os
convivas.

Vitor Pontes será a
atracção musical para esta
noite.

A direcção annuncia
também que se encontram
encerradas as candidaturas
para as bolsas de estudo
para o ano escolar de 2016. 


