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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

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

� asaatlantica@yahoo.com

WESLEY CHAPEL, PORT RICHEY E ST. PETERSBURG

Festas de passagem de ano

JOSEPH E KIRSTYN ALMEIDA

Casamento elegante

Os que reconhecem e
sabem apreciar os vales e
montanhas da vida, cele-
braram com gratidão o fim
de mais um ano e recebe-
ram jubilosamente a chega-
da de 2018. Na área de
Tampa, houve inúmeras
celebrações por toda a
parte e de formas diversas.
Três festas a destacar:

■ Wesley Chapel
José e Georgina Chaves

reuniram na sua casa em
Wesley Chapel a família e
amigos numa grande recep-
ção. Não faltou nem a pon-
cha, tradicional da ilha da
Madeira, onde Georgina
tem origens, nem um Elvis
Presley para animar o
ambiente.

■ Port Richey
Mais a noroeste, na

PACA de Port Richey, as
celebrações começaram
cedo e decorreram com
muita alegria e emoção. A
ementa sofisticada, acom-
panhada pela banda
ProMix, proporcionaram
um ambiente festivo. Nesta
noite, o presidente re-elei-
to, António Riquinha, teve
a honra de apresentar os
corpos dirigentes da nova
direcção e impulsioná-la
para um futuro promissor.

■ St. Petersburg
Seguindo directamente

para sul, a comunidade de
St. Petersburgo encheu o
salão da PASA com elegân-
cia. A animação musical foi
de Victor Ponte. Também
beneficiou da festa o abrigo
‘Everybody’s Tabernacle’, de
Clearwater, recipiente da
abundância de comida.

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

� West Palm Beach, FL

Contraíram matrimónio
no passado dia 17 de
Dezembro de 2017, Joseph
Almeida e Kirstyn Almeida;
a cerimónia decorreu na
Portuguese-American Cul-
tural Society de West Palm
Beach, na Flórida.

O noivo é natural de
Livingston, NJ, onde nasceu
a 29 de Junho de 1989; é
filho de José e Fernanda
Almeida, residentes em
West Palm Beach há 30
anos, naturais de Luzim,
Penafiel e Vila Boa do
Bispo, respectivamente.

A noiva é natural do
condado de Box, na
Pensilvânia, filha de Barry
Witzer e Nicole Witzer,
residentes em Pipersville,
PA. Com ela estavam pre-

� Os noivos Joseph e Kirstyn Almeida, ao centro, com José e Fernanda Almeida

� Joseph e Kirstyn Almeida

sentes 4 irmãos e 4 irmãs,
num total de oito, alguns
tios e outros familiares.

O noivo também teve
familiares do norte presen-
tes à cerimónia, tal como
outros vindos de Portugal -
incluindo Ana Carolina,
que cantou durante o jan-
tar.

O pai do noivo, José
Almeida, é uma figura acti-
va na comunidade lusa,
tendo já sido presidente da
PACS e pertencido a várias
das suas direcções - tal
como sua mãe.

A cerimónia foi celebra-
da por Francisco Rodri-
guez, seguindo-se um jan-
tar para cerca de 175 pes-
soas confeccionado por
Maria do Carmo.

Os pais agradecem a
todos e desejam felicidades
ao casal.

� José e Georgina Chaves receberam muitos familiares e amigos na sua casa de Wesley Chapel

� Elementos da direcção da PACA de Port Richey na noite da passagem de ano

� Voluntários de serviço na PASA de St. Petersburg

� Mesa de convivas na festa da passagem de ano no clube português de Port Richey

� Fátima Teixeira, Laura da Silva, Lourdes Alves e Lola Melo na PASA

� Três presenças femininas no réveillon da PACA em Port Richey


