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´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.

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

� asaatlantica@yahoo.com

EM SUBSTITUIÇAO DE RUI CORREIA

Manny Rebelo toma posse
como presidente da PASA

Pelo 11.º ano consecuti-
vo, a PASA (Portuguese-
American Suncoast Associ-
ation) vai levar a cabo as
Festas do Divino Espírito
Santo nas suas instalações,
em St. Petersburg. O even-
to decorrerá no fim-de-
semana de 22 e 23 de Abril,
respectivamente sábado e
domingo.

No sábado, 22, a partir
das 7:00 da noite, haverá o
jantar de angariação de fun-
dos para a festa. A refeição
incluirá costelinhas de vaca
com aletria e marisco.

O novo presidente da
PASA (Portuguese-Ame-
rican Suncoast Associa-
tion), com sede em St.
Petersburg, FL, Manny Re-
belo, tomou posse numa
cerimónia onde foram tam-
bém apresentados os res-

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

� West Palm Beach, FL

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

� Aspecto da cerimónia de transição de poderes na PASA de St. Petersburg, FL

tantes elementos dos cor-
pos directivos agora em
vigor.

Na ocasião, o presidente
cessante, Rui Correia, agra-
deceu a colaboração da
equipa que com ele traba-
lhou e deu as boas-vindas

ao seu sucessor.
Manny Rebelo e a nova

direcção prestaram jura-
mento perante o ex-presi-
dente Rodney Chipelo.

Parabéns à nova direc-
ção e votos de bom traba-
lho em prol da comunidade.

PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

11ª edição das Festas do Divino
Espírito Santo a 22 e 23 de Abril

Para além da actuação
do Rancho Folclórico
‘Regiões de Portugal’, de
Fort Lauderdale, haverá
baile a cargo do músico
Armando.

Preços dos ingressos:
$25 para adultos e $5 para
quem tiver de 13 a 17 anos
de idade.

Para mais informações e
reservas, é favor contactar
Rosalina pelo telefone
(727) 458-2768 ou Ange-
lina, pelo (941) 730-8816;
também pode enviar men-
sagem por email para

PASAreservas@gmail.com .
No domingo, 23, o pro-

grama arranca com missa às
10:30 da manhã, a cargo do
padre Henry Arruda, logo
se seguindo procissão.
Serão depois servidas as
sopas do Espírito Santo.

Está também prevista a
actuação da Banda Filar-
mónica da PACA (Portu-
guese American Cultural
Association) de Port Ri-
chey.

Haverá bazar e venda de
rifas; a entrada neste dia é
livre.

NA SEDE DO CLUBE PORTUGUÊS

Noite de karaoke sábado, 8
É já este sábado, dia 8

de Abril, que se realiza uma
animada Noite de Karaoke
na sede do PACC (Portu-
guese-American Cultural
Center) da cidade de Port
Saint Lucie, na Flórida. O
evento terá lugar a partir
das 7:30 da noite.

A entrada por pessoa é
de apenas 5 dólares; duran-
te a noite, haverão comes e
bebes à portuguesa à venda
para todos os interessados.

“Nós entramos com o
palco e você traz o talento”,
é a proposta que faz o
PACC para sábado aos
sócios e comunidade em
geral.

Para mais informações, é
favor contactar Natália
Fernandes pelo número de
telefone (772) 342-0736 ou
Glória Sousa, (772) 342-
3921.

O PACC de Port St.
Lucie está localizado no
número 1482 SE da Village
Green Dr.

Participe!

■ Um adeus a
Belmira Sardinha
Como já aqui foi anun-

ciado, Belmira Sardinha
faleceu no passado dia 27
de Março em Jupiter, FL,
pelo que as cerimónias reli-
giosas tiveram lugar na
Igreja St. Jude, em Teques-
ta, a 31 de Março, seguin-
do-se-lhe o cortejo fúnebre
até ao Cemitério Riverside
Memorial Park. A falecida
foi sempre uma pessoa de
belíssimo carácter, esposa e
mãe dedicada e, além des-
ses predicados, era também
dedicada ao ensino escolar,
tendo ocupado vários car-
gos como secretária profis-
sional, tanto na sua profis-
são como ensinando a
nossa língua portuguesa na
Portuguese-American Cul-
tural Society em Palm
Beach, da qual era sócia
fundadora pois era casada
com o saudoso Frank
Sardinha, a quem se deve a
construção do actual edifí-
cio desta lusitana associa-
ção. Vários familiares ex-
pressaram o seu pesar e
amigos também em breves
discursos repletos de emo-

ção. Paz à sua alma.

■ Almoço de Páscoa
será dia 16 de Abril
Domingo, 16 de Abril, o

Dia de Páscoa será celebra-
do com um almoço que
constará de filetes com
arroz e cabrito no forno
com batata assada; a dupla
‘Eddie & António’ terá a
música a seu cargo.
Reservas contactando Lígia
pelo (508) 364-9432 ou
Maria do Carmo, (561) 847-
4817.

■ Um rescaldo
do Dia do Sócio
Não teve a frequência

habitual esta passada festa
dedicada aos sócios da
PACS, não se sabe o  por-
quê, mas ainda teve uma
frequência aceitável. A
comida esteve deliciosa,
assim como a boa música
executada pelo duo Leomar,
que voltou a actuar nesta
casa em que também são
sócios. Este facto não pas-
sou despercebido e oxalá
que voltem em breve.

PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Almoço de Páscoa será dia
16 de Abril, a um domingo
A PASA de St. Peters-

burg, na Flórida, vai pro-
mover dia 16 de Abril, a
um domingo, o almoço de
Páscoa para os seus asso-
ciados e comunidade em
geral. A refeição terá iní-
cio às 2:00 da tarde.

O almoço a ser confec-
cionado pela cozinheira
Filomena Rebelo e aju-
dantes incluirá cabrito,
presunto assado, camarão

com massa, sopa e pão
caseiro.  Entre as 2:00 e as
4:00 da tarde, cerveja e
vinho Carlo Rossi estarão
incluídos no preço de 15
dólares para adultos e $5
para quem tiver de 13 a 17
anos de idade.

ÀS 4:00 da tarde, far-se-
á uma caça aos ovos da
Páscoa com crianças de até
dez anos de idade.

Como sempre, a oferta

de sobremesas será bem-
vinda.

Para mais informações
ou marcação de reservas,
é favor contactar Rosalina
através do número de
telefone (727) 458-2768
ou enviar mensagem para
o email: PASAreservas@
gmail.com .

Aqui fica o convite - vá
e leve familiares e ami-
gos.

� Port St. Lucie, FL
GLÓRIA SOUSA � (772) 342-3921

� g.sousa64@gmail.com


