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DO CLUBE PORTUGUÊS DE SOUTHWEST FLORIDA

Atribuída 1ª bolsa de estudos
 Southwest, FL
ANTÓNIO CORREIA  (239) 404-3377
 antonio@bonitavideo.com

 A atribuição da 1ª bolsa de estudos do clube à luso-americana Kelsey Bromwell

 Aspecto do convívio, com casa cheia

A comunidade lusoamericana de Southwest
Florida celebrou a chegada
da primavera com um brilhante jantar-dançante no
passado sábado, dia 16 de
Abril. O dia começou com
a primeira Assembleia
Geral presidida por Eddie
Cabral. Na agenda, constava apresentação de contas,
revelando esta saldo positivo, e também se falou do
plano de actividades para o
corrente ano.
Os associados aprovaram o bom trabalho que a
nova direcção está a levar a
cabo.
A festa da Primavera,
por seu lado, começou às 7
da noite com uma bela moldura humana. Boa disposição, boa comida a cargo
dos chefes Joe Couto e
Melly Raposo, que continuam a dar cartas na confecção da saborosa gastronomia portuguesa, e, claro
está, boa animação musical
com o amigo Vítor Pontes.
O momento mais alto da
noite foi a entrega da primeira bolsa de estudo no
historial do clube à lusodescendente Kelsey Bromwell. Kelsey, que é estudante na universidade FGCU,
leu publicamente o seu
ensaio sobre o orgulho que
sente por ter sangue português a correr-lhe nas veias e
foi agraciada com uma
enorme salva de palmas.
Eddie Couto e Margaret

Shipley fizeram a entrega
do cheque, no valor de
$250, e anunciaram que a
bolsa de estudo destina-se
não só a auxiliar a carreira
universitária dos estudantes
luso-americanos residentes
em SWFL, em especial, mas
também para chamar as
camadas mais jovens a
acompanharem de perto a
vida do clube.
O presidente Eddie

Couto anunciou que, para o
ano lectivo que vem, estarão disponíveis 10 bolsa de
estudo. Para mais informações sobre este programa, é
favor contactar o telefone
(941) 628-1615.
A próxima festa realizase no dia 14 de Maio, celebrando o Dia da Mãe, com
a promessa de novidades
musicais em SWFL.
Participe!

 West Palm Beach, FL
JOSÉ MARQUES  (561) 439-5542
 Marques3561@comcast.net

■ Festa de Nª Srª de Fátima
Por várias razões, a festa anual em louvor de Nossa
Senhora de Fátima na PASA (Portuguese-American
Cultural Society) de West Palm Beach, na Flórida, foi adiada para meados do próximo mês de Outubro. A notícia foi
confirmada a este jornal pela responsável deste evento,
Helena Nunes.
■ De regresso a Portugal
Alexandra Magalhães, seu marido Tiago e sua filha Sara
dentro em breve regressam ao nosso país. A Xana foi uma
figura activa junto da nossa comunidade pela sua dedicação, tanto dando aulas de português de forma gratuita na
Escola Lusitana, como organizando festivais, peças de teatro e fazendo parte de órgãos directivos. Tiago também
deu a sua valiosa contribuição leccionando informática e
na organização incansável de festivais. Quero aqui expressar todo o meu apreço pelo trabalho aqui realizado e que
levem na bagagem um obrigado de todos aqueles que souberam apreciar o vosso contributo na divulgação da nossa
língua lusitana.
■ Dia da Mãe
É já no próximo domingo, dia 8 de Maio, que irá ser
festejado na PACS o tradicional Dia da Mãe, com um
almoço que constará de chanfana de bacalhau à Zé do
Pipo. Para animar a festa, teremos mais uma vez a participação do músico Victor Ponte. Faça já as suas reservas
pelo (561) 798-1270.

 St. Petersburg, FL
Angelina Leandres Phelan  (941) 730-8816
 asaatlantica@yahoo.com

DIA 16 DE MAIO NA PASA

Festas de Nossa Senhora de Fátima
Realiza-se no dia 16 do
próximo mês de Maio mais
uma procissão em louvor de
Nossa Senhora de Fátima
nas instalações da PASA
(Portuguese-American Suncoast Association) de St.
Petersburg, na Flórida.
O evento começará com
o rezar do terço às 6:00 da
tarde; após a procissão,
haverá
jantar-dançante,
incluindo a refeição pratos
como bacalhau à Gomes de
Sá, galinha assada, sopa e
massa sovada.
A animação estará a
cargo de Vítor Ponte.
As flores do andor com a
estátua de Nª Srª de Fátima
podem ser oferecidas por
alguém que as queira dedi-

car a algum familiar já falecido - bastando para isso
contactar Cris Matos pelo
(727) 938-5272.
As crianças que completaram a sua 1ª Comunhão
estão convidadas a incluírem-se na procissão vestidas de branco.

A participação no jantar
custa $20 para sócios e $25
não-sócios; menores dos 15
aos 17 anos pagam apenas
$5.
Para mais informações,
contacte Cris Matos.
Vamos todos marcar presença e ajudar a PASA.

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

