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Para além das espera-
das castanhas deliciosas e
o vinho, a comunidade de
St. Petersburg trouxe novi-
dades à festa de São
Martinho na PASA, a qual
contou com a presença
especial do funcionário
consular João Queimado
bem como do empresário
António Amaral, que via-
jaram de Palm Coast para
o efeito.

E para diversão, havia a
excelente selecção con-
temporânea do DJ Kevin e
a actuação das irmãs
Marlene e Ruth, de Port-
ugal.

Reconhecendo o servi-
ço das Forças Armadas
pelo mundo, um grupo de
veteranos fez parte inte-
gral do início das cerimó-
nias.

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

Pedimos desculpa pela
ausência de notícias ultima-
mente desta zona da
Flórida, o que se deve a
problemas de saúde deste
correspondente.

Para já, anunciamos a
tradicional Festa de Natal
dedicada às nossas crian-
ças, que costuma ser bas-

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

� asaatlantica@yahoo.com

JOSÉ MARQUES � (561) 398-9404
� Marques3561@comcast.net 

� West Palm Beach, FL

Vem aí a Festa de Natal na PACS
tante participada e contar
com a presença do Pai
Natal.

As reservas, como de
costume, poderão ser feitas
através dos telefones de
Lígia, (508) 364-9432 ou
Maria do Carmo, (561) 847-
4817.

Participe!

Maria Elizabeth F. Pereira � pacc-elizabeth@hotmail.com

� Palm Coast, FL

■ João Catarino
e Lina Almeida
celebraram 40

anos de matrimó-
nio. Na foto

acima, o casal na
actualidade; à

esquerda, no dia
em que uniram as

suas vidas.
Parabéns!

� Manuel Rebelo, presidente da PASA, João Queimado, António Amaral e Filomena Rebelo

� Aspecto do salão nobre da PASA de St. Petersburg durante o baile de São Martinho

� A homenagem aos veteranos luso-americanos de guerra

� A cantora Marlene e a filha em actuação na PASA■ José e Marília Leites celebraram 50 anos de casamento. Parabens!

Aniversários de casamento
PELA COMUNIDADE

Festa de Natal na PASA
DIA 9 DE DEZEMBRO

O próximo evento na
PASA (Portuguese-Ame-
rican Suncoast Associa-
tion) de St. Petersburg, na
Flórida, será a Festa de
Natal dia 9 de Dezembro,
sábado.

O evento com jantar
dançante e visita do Pai

Natal é sobretudo muito
concorrido junto da cri-
ançada.

Para reservas, ligar ou
enviar mensagem de texto
para Rosalina Rebelo,
pelo (727) 458-2768 ou
Jason José, (407) 690-
9992.

Festa de S. Martinho e homenagem a
veteranos de guerra de origem lusa

PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

A cantora
Marlene animou
o S. Martinho

na PASA


