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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 passagem de ano
poderia ter sido ao ar livre,
e na praia, mas os fogos de
artifício limitaram-se aos
flashes das máquinas foto-
gráficas e do equipamento
musical.  No entanto, abun-
daram as buzinas e todo o
tipo de acessórios para ace-
nar o adeus a 2016 e dar as
boas-vindas ao novo ano.

Uns mais alegres por ver
o fim de um ano desafiante
e outros cheios de esperan-
ça por um ano milagroso,
mas todos gratos por esta-
rem presentes e juntos.

As casas das duas comu-
nidades portuguesas, a
PASA de St. Petersburg e a
PACA de Port Richey, lota-
ram até às portas.  São real-
mente locais de família
onde todos se sentem aco-
lhidos e livres de festejar à
sua maneira. O número de
jovens foi significativo, uma

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

� asaatlantica@yahoo.com

Animadas passagens de ano
NAS SEDES DA PASA E DA PACA

� Grupo de associados que esteve na passagem de ano na PASA de St. Petersburg

� Uma das mesas com convivas no réveillon da PASA

� Vários aspectos da passagem
de ano em duas comunidades
portuguesas na zona junto ao
Golfo do México, na Flórida -
onde a animação dominou

� Na PACA de Port Richey, a animação também foi contagiante e o ambiente de festa familiar� Maria Vigário Silva

COLDWELL BANKER
REAL ESTATE 

3325 66th St. North, St. Petersburg, FL  • www.fl oridamoves.com/ted.tomas
 (727) 410-2284 ou 1-800-352-7325 • tedtomas@realtor.com

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

que fala português e com 45 anos de experiência:

Deodoro (Ted) Tomás
PARA TUDO O QUE PRECISE

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

vez que estas comunidades
tendem a reflectir uma
grande maioria de reforma-
dos. Houve famílias que
viajaram de longe para
poder celebrar à portugue-
sa.

Esta correspondente
acrescenta: “Sejamos agra-
decidos por respirar pois
cada fôlego é importante
para se chegar aos momen-
tos memoráveis e alegres.

Sejamos também agradeci-
dos pelos momentos desa-
fiantes e menos agradáveis,
porque estes ensinam-nos
mais. Espero que todos
tenham tido um ano maravi-
lhoso, que comecemos o
novo ano transbordando
amor e alegria,  que todos
tenhamos força para lutar
pelos nossos sonhos e força
para poder aceitar o que
está fora do nosso alcance.”

Maria DaAscensão Este-
ves Vigário Silva faleceu dia
31 de Dezembro, na
FirstHealth Hospice Hou-
se,Pinehurst, NC; tinha 73
anos de idade. Era natural
de Bunheiro-Murtosa, Por-
tugal, onde nascera a 24 de
Julho de 1943, filha de

� North Carolina
FALECIMENTO

†
MARIA VIGÁRIO SILVA

Alexandre Tavares Vigário e
Maria da Luz Teixeira
Esteves (já falecidos).

Entre as suas actividades
de lazer preferidas, estavam
a jardinagem, a música e a
dança.

Deixa de luto o marido,
Artur M. Silva, com quem
estava casada há 47 anos;
os filhos David Vigário
(Bonnie) de Vass, NC,
Paula Crocker (Adam) de
Pinehurst, NC e Henrique
“Rick” Silva (Erin) de West
End, NC; sete netos,
Melinda Vigário, Meagan
Bouchard, Marissa Bou-

chard, Malorie Walters,
Jade Silva, Alex Silva e
Cooper Crocker e um
irmão, José Vigário (Gló-
ria), de Kearny, NJ.

Há missa em sua memó-
ria amanhã, 5ª feira, dia 5
de Janeiro, às 10:00am, na
St. Anthony of Padua
Church. Em vez de flores, a
família agradece donativos
para a FirstHealth Hospice
Foundation (150 Applecross
Road Pinehurst, NC
28374); para condolências
online, vá a www.bolesfune-
ralhome.com .

Paz à sua alma!


