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PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Rancho Folclórico ‘Corações de Portugal’
abrilhantou ‘Noite em Portugal’ na PASA
 St. Petersburg, FL
Angelina Leandres Phelan  (941) 730-8816
 asaatlantica@yahoo.com

 O Rancho Folclórico ‘Corações de Portugal’, de Palm Coast, em St. Petersburg

 O ‘Corações de Portugal’ em plena actuação na PASA

 Aspecto do animado baile

 Kevin Matos, Sara Arredondo, Andrew Marques e Jeff Matos

A ‘Noite em Portugal”
foi um serão bem passado
no dia 23 de Janeiro, onde o
esgotamento dos que trabalhavam era ultrapassado
pelo calor profundo de amizades e reencontros, pelo
batuque emocionante dos
viras minhotos, pelo embalo da canção da família.
“Trabalho de gosto não
cansa”, diz de braços estendidos a sorridente senhora
Rosa, a cozinheira principal
deste evento. E para satisfazer o apetite nesta noite, o
que melhor do que um
bacalhau à Gomes de Sá?
O tom sereno e íntimo
da noite estabeleceu-se
quando Virgínia Costa ofereceu preces de gratidão e
solicitação. Acolhendo o
folclore visitante de Palm
Coast,
‘Corações
de
Portugal’, o presidente da
PASA, Rui Correia, louvou
o esforço do grupo pela
longa viagem, pelo talento
excepcional e pelo empenho desta forma partilharem tão dinamicamente a
rica cultura portuguesa. O
eco dos aplausos afirmavam
a aprovação da audiência,
cuja aclamação reverberante culminava no fim de cada
apresentação. Um fita,
feita pela talentosa Lucy
Correia, foi oferecida ao
rancho como símbolo de
reconhecimento desta visita. Este agrado suscitou
palavras comoventes do
director do rancho.
Entre o aglomerado cercando o bar, o Jaime
Oliveira, longo veterano da
PASA e amigo Diamantino
Assunção vieram esta noite
ver o rancho e “festejar
Portugal”.
Quatro irmãs, Georgina
Chaves, Maria Pereira,
Ascenção
Pontes
e
Filomena Aguiar, juntaramse a celebrar esta festa de
Portugal, para vir ao baile e
ver o folclore. Todas vivem
na área de Tampa e a
Georgina regozijava-se com
a recente adição ao círculo
■ Cont. pág. seg.

 Mimi Sardinha com membros infantis do rancho

 A pequenina Ava com a família

 João Correia, Esmeralda Pereira, Corália Estrela e Zélia Branco

 Grupo de senhoras

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
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 Ft. Lauderdale, FL
JOSÉ A. CARVALHEIRO  (954) 520-3459
 j.carvalheiro@aol.com

FLORIDA PORTUGUESE-AMERICAN CLUB

Comunidade de Fort
Lauderdale em festa



Animação total no Florida Portuguese-American Club, com os Leomar a actuar

nha e a toda a direcção em
geral. Também tivemos a
companhia de muitas pessoas que estão para sair nos
cruzeiros mas que quiseram
conhecer o nosso clube.
Para elas, umas óptimas
férias e voltem sempre.
Ainda houve tempo para
cantar os parabéns ao presidente Jose carvalheiro,
que comemorou mais um
aniversário natalício com
amigos e familiares.
Pa-rabéns e muitos anos
de vida.

 O duo ‘Leomar’, da Flórida, foi quem animou o convívio,
provando uma vez mais que, com o seu vasto reportório, consegue animar
a nossa comunidade e pôr todos a dançar

 Southwest, FL


José Carvalheiro e esposa Elisete; à direita, o correspondente do LUSO-AMERICANO apaga as velas do bolo de aniversário

Realizou-se no passado
sábado no Florida Portuguese-American Club de
Fort Lauderdale, com a casa
praticamente cheia, um
excelente jantar - como já é

hábito - com a participação
de uma excelente banda, a
Leomar, que soube manter
sempre
a boa dinâmica e as pessoas bem entretidas.

■ ST. PETERSBURG, FL
■ Cont. pág. ant.

da sua família, anunciando
a recente deslocação da
Filomena para a Flórida.
Igualmente, quatro irmãos e suas famílias também se reuniram nesta
festa. O conhecido João
Correia, que passa grande
parte do inverno a cinco
minutos da PASA e suas
irmãs,
Zélia
Branco,
Esmeralda Pereira e Corália
Estrela, que desfrutam o
inverno um pouco mais a
sul, em Cape Coral.
O re-encontro nostalgico também se estendeu a
jovens colegas de adolescência do rancho da PASA:
A Sara Arredondo, os
irmãos Kevin e Jeff Matos e
o Andrew Marques, este
que visitava de Savannah,
GA. O Andrew também se
encontrava com os pais, Joe
e Beatriz, viajando de
Portugal, onde estão a residir.
A Sara apreciava o talento dos dançarinos acompa-

nhada do esposo Jorge
Arredondo, a filha Ava e os
pais Tony e Isabel Paulo. A
Eva nasceu com o apoio
dos avós, enquanto o pai
cumpria serviço militar no
Médio Oriente, assistindo
ao parto graças a avanços
da tecnologia, e veio a
conhecer o pai pessoalmente aos cinco meses. E nesta
noite, a jovenzita de 17
meses já dava voltinhas em
cima da mesa ao mirar as
meninas dançando viras.
Será uma futura integrante
do rancho da PASA? Pois
nos corações dos aficionados e precedentes membros
do rancho sentia-se a lacuna transparente da sua
ausência e soltavam -se
suspiros de esperança para
um futuro mais risonho do
rancho.
O Tomé Valadão, que
admirava prolongadamente
e com certa nostalgia um
poster do império de São
Sebastião, ilha da Terceira,
Açores, de onde é natural,
orgulhosamente apontou

ANTÓNIO CORREIA  (239) 404-3377
 antonio@bonitavideo.com

Foi sem dúvida uma das
CLUBE LUSO-AMERICANO DE SOUTHWEST FL
melhores noites passadas
neste clube.
Queremos
agradecer
mais uma vez ao excelente
A comunidade luso- à nossa maneira e o célebre
Os candidatos deverão
trabalho realizado na cozi- americana de Southwest bacalhau com grão de bico. estar matriculados num
Florida vai celebrar o carna- Haverá prémios em dinhei- estabelecimento de ensino
val com uma grande festa ro para os melhores masca- na região geográfica de
no próximo dia 6 de rados e mascaradas.
Southwest Florida, serem
ter sido um dos pintores Fevereiro de 2016, sábado,
Sócios só pagam $20, e menores de 18 anos de
dos desenhos decorativos no renovado e agora mais os não-sócios pagam $25. idade e terem um familiar
deste edifício, durante a acolhedor Clube Knights of Adolescentes até aos 16 membro do Clube Luso
preparação para os bodos, Columbus, localizado em pagam só $10 e crianças Americano de Southwest
por três anos consecutivos, 16351 Slater Road, em Fort menores de 12 anos têm Florida.
Para obterem uma aplihá cerca de 45 anos. Após Myers.
entrada livre.
Do programa, destaque
prévia visita à PASA pela
A direcção relembra cação, os interessados
festa do Espírito Santo, da para o duo Eddie e Antó- ainda à massa associativa deverão fazer o favor de
qual terá gostado, voltou a nio, que vai abrilhantar a que se encontram abertas contactar o presidente da
esta com a família para jan- noite musical e um menu as inscrições para bolsas de colectividade, Eddie Couto,
tar e aproveitar a grande bem português com sopa estudo no valor de $250 através do telefone (941)
628-1615.
festa.
Nota-se
que de pevidinha, carne guisada cada uma.
“Império”, na ilha Terceira e
muitas outras localidades, é
um pequeno edifício com
arquitectura distinta em
torno do qual se realizam
as actividades da festa do
Espírito Santo.
A voz familiar do animador Armando levantou os
pés e os corações de muitos
pela noite fora, enquanto
que espontaneamente o
vibrato da “Guitarra toca
baixinho” se fez ondular até
aos cantos do salão, na voz
firme mas humilde do
amigo João Mendonça.
E nesta noite, quem fez
anos? Parabéns a Rosemary
Picanso.

Festa de Carnaval a 6 de Fevereiro

