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PAUL E IRENE ROSA SANTOS

55 anos de vida em matrimónio O Dia da Mãe no PACC de Palm Coast
■ Cont. pág. ant

casamento
em
1961.
Viveram em Elizabeth e
depois em Linden. Em 1991
mudaram-se para Palm
Coast, onde a Irene ainda
trabalhou por 8 anos na
American Radionics e o
Paulo tirou a licença de
Real Estate e trabalhou para
várias agências desse ramo.
A comunidade portuguesa de Palm Coast, o PACC e
o LA desejam-lhes muitos
anos de saúde, amor e amizade para os dois.

 Amor de avô:
Maria Amaral com os
netos Daniel Cerdeira
e António Amaral

 A felicidade no
sorriso de uma mãe:
Pam Marques com o
filho Miguel Brás e
Linda McClelland

 Nello Fernandes e a mãe Noemi

 Os aniversariantes com os familiares Augusto e Alice Polónio e Fernanda Rosa

No dia 30 de Abril celebraram as suas bodas de
ouro e mais cinco no salão
do PACC o Paul e Irene
Rosa Santos, casados em
1961 na igreja de N.
Senhora de Fátima em
Elizabeth, NJ. Paul nasceu
no Brasil de pais e avós
portugueses e veio para os

 Manuel Gomes e
a esposa Alcina

EUA em 1958 e a Irene nasceu em Vila Boa do
Mondego, Celorico da
Beira, emigrando em 1960.
Pela necessidade de
aprenderem a falar Inglês,
os dois andaram numa
escola pública à noite onde
se conheceram e o romance
começou, acabando no

 Fátima Lavado e a filha Ashley

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

 Celebrando 55 anos de matrimónio

PALM COAST, FL

Dia do Pai a
19 de Junho
 Paul e Irene
Rosa Santos no
dia do seu casamento, já lá vão
55 anos...

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

O Dia do Pai vai ser
comemorado a 19 de Junho,
domingo, a partir da 1:00
hora da tarde, no PACC de
Palm Coast.
Haverá almoço com sopa
e salada, arroz de marisco,
alcatra com batata assada e
vegetais, sobremesa e café.
Foram estipulados os
preços de $30 para sócios e
$35 para não-sócios; quem
tiver de 14 a 17 anos paga
$15.
A animação musical
estará a cargo dos MD’s of
Music.
Agradece-se a oferta de
sobremesas.

PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Dia da Mãe e festa de N.S.F.

 Uma das mesas de convivas no Dia da Mãe na PASA. em St. Petersburg, FL

 Aspecto da procissão de velas que percorreu o terreno anexo à sede da PASA

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.

COLDWELL BANKER
REAL ESTATE

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

O Dia da Mãe foi comemorado na PASA de St.
Petersburg no mesmo fimde-semana em que se celebrou a festa em louvor de
Nossa Senhora de Fátima.
Houve jantar dançante e
uma procissão de velas em
redor do edifício-sede da
PASA, com a comunidade
católica e gente de todas as
fés a marcarem presença.
 A estátua de Nossa Senhora de Fátima nas instalações da PASA em St. Petersburg, FL

