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

� g.sousa64@gmail.com

NO CLUBE PORTUGUÊS LOCAL

Convívio Benfiquista é já
este sábado, 5 de Agosto

ANGÉLICA E FERNANDO FREITAS

Meio século de vida em comum

PALM COAST, FL

O 80.º aniversário natalício de Ana Pedro

9 DE SETEMBRO, SÁBADO

Festa das Vindimas
já tem data marcada 16 DE SETEMBRO

Prepara-se Noite
de Fados na 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

Angélica e Fernando
Freitas celebraram as suas
bodas de ouro no passado
23 de Abril, na companhia

O clube português de
Port Saint Lucie, no estado
norte-americano da Flórida,
vai organizar já este sába-
do, dia 5 de Agosto, um
convívio benfiquista para
marcar a conquista do tetra
campeonato pelo clube da
Luz.

O jantar inclui caldo
verde, bacalhau à Gomes
de Sá, jardineira e sobre-
mesas.

A animação musical será
responsabilidade de Carla
Bento e do DJ Sound
Accents.

Preços: $25 para adultos
e $15 para quem tiver de 10
a 15 anos de idade.

A Festa das Vindimas no
Clube Português de Port
Saint Lucie, na Flórida, já
tem data para este ano: rea-
liza-se a 9 de Setembro,
sábado, com início às 7:00
da noite.

O menu do jantar terá
Está já marcada uma das

iniciativas mais aguardadas
no calendário de activida-
des da PASA de St.
Petersburg: a Noite de
Fados. Será dia 16 de
Setembro, com as atracções
musicais ainda por determi-
nar.

Sabe-se já, contudo, que
o jantar incluirá bacalhau
no churrasco, picadinho,
caldo verde e pão caseiro; a
organização agradece a
oferta de sobremesas.

Mais à frente saber-se-á
o preço para a Noite de
Fados.

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

� asaatlantica@yahoo.com

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.

sopa, salada, carne assada,
batatas, arroz com vegetais
e sobremesas.

Preços: $25 por pessoa.
Pode já fazer reservas

ligando para Natália
Fernandes pelo (772) 335-
5540.

Para mais informações, é
favor contactar Natália
Fernandes pelo (772) 335-

5540 ou Glória Sousa, pelo
(772) 342-3921.

Participe!

Entretanto, poderá já
fazer marcações ligando
para Rosalina pelo (727)
458-2768 ou Jason, (407)
690-9992.

de familiares e amigos -
como a data impõe.

Fernando Freitas, que
nasceu em Trás-os-Montes,

Portugal, e cresceu no Rio
de Janeiro, Brasil, de visita
a Waterbury, estado norte-
americano de Connecticut,
conheceu a esposa, tendo-
se radical aí para criar famí-
lia. Em 1979, fugiram do
frio e encontraram o paraí-
so em Bradenton, Florida,
onde ainda hoje residem.

Do casamento nasceram
duas filhas, Lisa e Ângela, e
quatro netos, os novos
amores da sua vida.

O segredo de permane-
cerem tantos anos casados
e juntos:  amor e muita
paciência dos dois lados.

� O casal Angélica e Fernando Freitas, de Brandenton, FL - com os familiares

� Ana e Fernando Pedro

� A aniversariante, Ana Pedro, com o marido, Fernando Pedro, e os filhos Delfim (e respectiva esposa,
Maria Duarte) e Alda Carreira, junto ao bolo de aniversário

Ana Pedro teve uma
grande surpresa com a visi-
ta da sua família e de mui-
tos amigos, que se juntaram
todos no Portuguese-
American Cultural Center
de Palm Coast, na Flórida,
para assim poderem cele-
brar o seu 80.º aniversário. 

Ana Pedro nasceu no
Arieiro, Alcobaça e casou
com Fernando Pedro há 56
anos. Emigraram para

Chicopee, MA, em 1974 e,
à altura da sua reforma, em
2012, mudaram a sua mora-
da para Palm Coast.

O casal tem 2 filhos,
Delfim, casado com Maria
Duarte, residentes em Palm
Coast e a filha Alda Car-
reira, de Ludlow, MA e qua-
tro netos (Jason Duarte, em
San Mateo, CA; Bryan
Duarte, em San António,
TX; Kristina e Kimberly

Carreira, em Ludlow).
Felicitamos a Ana Pedro

pelas suas 80 primaveras e
desejamos muitos mais
anos, com boa saúde,
rodeada pela sua família.


