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O CASAL ALBERTO E ISABEL SOUSA

Uma história de amor que resiste ao tempo
 O casal Batista com familiares no dia em que renovaram os seus votos de matrimónio - 50 anos depois

Exactamente seis meses
antes do Natal, o casal
Alberto e Isabel Sousa celebrou o grande marco de
aniversário de casamento,
na igreja do Blessed
Sacrament em Seminole,
Flórida. Ambos da freguesia de Santo António do
Monte,
concelho
da
Murtosa, onde se conheceram, vieram a contrair casamento nos Estados Unidos
após Alberto ter emigrado
para o Brasil e aí vivido por
sete longos anos, onde terá
lançado o seu espírito
empreendedor e iniciado
estudos em engenharia,
enquanto que a Isabel emigrou directamente para
Newark, pela mesma altura.
A união matrimonial teve
lugar na igreja de Nossa
Senhora de Fátima em
Newark, no dia 25 de Junho

de 1967, da qual brotaram
dois filhos: Isabel Pego e
Alberto Sousa III.
Após encantadas férias
nas belas terras da Flórida,
onde já residiam alguns
familiares de ambos lados,
o casal deslocou-se permanentemente para a área de
St. Petersburg em 1979.
Ainda com grande vigor,
dedicou o segundo turno
do dia à construção do edifício da PASA, ocupando
também cargos de liderança
na direcção desta organização. O Alberto continuou
trabalho na área de construção civil no condado de
Pinellas, para o que ajudou
a sua formação em engenharia, e onde desempenhou funções de chefia,
vindo a reformar-se depois
de 26 anos de serviço. A
Isabel, por outro lado, dei-

xara em New Jersey o trabalho de costureira para figuras famosas, para se dedicar à família e apoiar o
sucesso do esposo.
Um desejo de Alberto
seria que a sua união matrimonial durasse ainda mais
treze anos, como o casamento dos seus pais. O
casal tem continuado o
exemplo deles na instituição familiar, e sente-se feliz
que os filhos estão seguindo o mesmo, sendo que a
filha Isabel já completou 34
anos de casada com Manuel
Pego e o filho Alberto completou 26 anos de casado
com Melinda Sousa.
As bênçãos têm-se de
multiplicado com cinco
netos, Mateus e Stephanie,
filhos da Isabel; Alberto IV,
Brandon e Andy filhos de
Alberto III. Ambos os
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Ainda a festa de Natal

filhos e todos os netos têm
alcançado sucesso profissional e os netos são dotados de talento musical. O
mais novo, Andy, que ainda
frequenta a universidade,
seguindo formação em
música, actuou na festa de
aniversário.
Para Alberto, “o segredo
de uma longa vida matrimonial é saber desfrutar os
bons dias, e quando há os
bons dias, esquecer os mais
difíceis; o segredo está na
compreensão dos dois; o
segredo está sobretudo no
viver de modelo para os
filhos.”
O casal continua a parti-
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cipar nos eventos da comunidade de St. Petersburg e
passa os verões em
Portugal. Parabéns para o
casal, a família e todos os

privilegiados de a conhecerem, e votos que este exemplo de verdadeiro amor se
multiplique no ano novo e
gerações futuras.

DIA 20 DE JANEIRO NA PASA

Joe Rego e Joey Medeiros vão
abrilhantar Night in Portugal
Ainda 2018 não nos
entrou pelo calendário, e
já a direcção da PASA e
seus colaboradores trabalham para que o novo ano
continua a ser recheado de
novidades e atractivos
para todos os seus associados e comunidade em
geral.
De acordo com fonte
da Portuguese-American
Suncoast Association de
St. Petersburg, vai ser logo

a 20 de Janeiro de 2018 - a
um sábado - que haverá um
jantar e espectáculo com a
presença do conhecido
intérprete luso-americano
de canção popular portuguesa Joey Medeiros, a vir
do estado da Califórnia; a
mesma fonte adianta ainda
que também marcará presença o chefe de cozinha de
origem portuguesa Joe
Rego, vencedor de dois
programas de culinária da
 O músico Joye Medeiros

 Dois aspectos da festa de Natal no Portuguese-American Cultural Club em Port Richey, na Flórida

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 PACA (PortugueseAmerican Cultural Club) de
Port Richey, na Flórida, celebrou o Natal com muito espírito da época e muita alegria e
animação.
A noite iniciou com a apresentação de um presépio ao
vivo, no qual Triste Mendes
representou Maria, Joe Arruda
representou José e Sónia
Ponte representou o anjo.
Veja mais imagens.

 O chefe de cozinha luso-americano Joe Rego

estação Food Network ‘Chopped’ e ‘Cutthroat
Kitchen’.
Trata-se, como está
visto, da concorrida ‘Uma
Noite em Portugal’ - um
dos acontecimentos mais
marcantes no calendário
de actividades da PASA.
Estamos certos que a
comunidade vai poder
continuar a contar com os
voluntários que fazem
desta casa um reduto da
vida portuguesa neste cantinho da Flórida.
Para mais informações
e reservas, ligue para o
número de telefone (727)
546-0476 ou vá a www.
portuguese-suncoast.org .

