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3.º aniversário do Café ‘Cambrense’
O ‘Café Cambrense’, na
New Park Avenue, celebrou no penúltimo fim-desemana o seu 3.º aniversário, sob a actual gerência.
Para animar o acontecimento, os proprietários,
Victor Costa e Victor Gonçalves, apresentaram um
programa de festa durante
três dias. O expoente má-
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Ramana Vieira na WWUH FM

‘Taste of Hartford’ com restaurantes lusos
Vários restaurantes da
cidade de Hartford participam durante o mês de
Agosto no programa ‘Taste of Hartford’, apresentando o melhor da sua
culinária.
Entre os participantes,
estão o restaurante ‘O'-

 Ramana
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DO EMPRESÁRIO LUÍS MEDEIROS, DE BELO HORIZONTE

No restaurante ‘Brazilian Steakhouse’, o sabor da cozinha luso-brasileira
 Por ANGELINA PHELAN
COLABORAÇÃO

O restaurante chama-se
‘Brazilian Steakhouse’ e
serve cozinha típica lusobrasileira. Situa-se na
cidade de Pinellas Park, a
10 minutos de carro da
Portuguese-American Suncoast Association e é um
dos poucos restaurantes na
grande área de Tampa Bay,
possivelmente o único,
onde se encontra um bife à
portuguesa ou um bacalhau à lagareiro (com batatas a murro).
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é extremamente insuficiente para manter negócio.
O seu proprietário, Luís
Medeiros, é natural do
Brasil (foi criado em Belo
Horizonte, estado de Minas Gerais), de onde emigrou em 1984; viveu em
vários estados da Nova
Inglaterra e radicou-se
nesta zona há mais de três
anos, onde vive com a sua
família. Tem usado a sua
experiência inicial no talho
e conhecimento cultivado
na área de culinária para
atrair e manter clientes.
 O popular churrasco brasileiro é uma das especialidades do ‘Brazilian Steakhouse’, propriedade
de Luís Medeiros, que aqui se vê servindo uma cliente portuguesa, Maria Batista, residente na zona
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nicação com os clientes,
mas, e mais importante, à
estratégia de marketing
para diversidade de clientes. A actual clientela é
composta por 15% de portugueses e brasileiros,
sendo americana a restante
fatia do bolo.
Ao contrário da restante
zona da Costa Leste, onde
as comunidades portuguesa e brasileira são em
tamanho suficiente para
assegurar clientela exclusivamente de determinado
grupo étnico, a área de St.
Petersburg, se bem que
tenha grande número de
portugueses e brasileiros,

Diz ele que, um dia, um
cliente de um restaurante
vizinho, entrou no seu porque lhe agradava o cheiro.
Medeiros
ofereceu-lhe
uma prova de picanha e o
homem tornou-se cliente
habitual.
Para além de proprietário e gerente, Luís Medeiros é também chefe. Ao
contrário de verões anteriores, o espaço tem visto
um notável aumento de
afluência, numa altura em
que a crise económica
ainda persiste.
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DIA 28 DE AGOSTO, SÁBADO

Festa com jantar e baile no FPAC
O Florida PortugueseAmerican Club de Fort
Laudedale (FPAC) vai promover uma festa com jantar e baile já no próximo
dia 28 de Agosto, sábado,
com início às 7 horas da
noite.
A animação musical vai
estar a cargo da ‘NightShift Band’.
da ementa do jantar, faz
parte um prato de cabrito,
sopa à portuguesa, salada,
pão, sobremesa variada e
café.

Foram estipulados os
preços de $18 para sócios
adultos e $9 para quem
tiver de 12 a 17 anos de
idade; a entrada é grátis
para os menores até 11
anos. Os não-sócios adultos pagam $25.
Para mais informações,
é favor contactar Fátima
Pimentel pelo número de
telefone (954) 444-3689;
Natalie Gregório, (561)
248-8550; ou ainda Maria
Mendonça, (954) 8894510.

