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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

O último jantar de sába-
do à noite na PASA (Por-
tuguese-American Suncoast

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

� asaatlantica@yahoo.com

Estiveram de visita aos
EUA familiares do antigo
presidente do Clube Luso-
Americano de Southwest
Florida, Adelino Santos.

Os familiares Marianella
Figueira, Ana Figueira (pro-
fessora veterinária na
Universidade de Coimbra),
Raquel Amado (enfermei-
ra), Xana Figueira (farma-
cêutica) e a neta Carolina
Figueira são todos de
Coimbra são e primos de
Adelino e Mariana Pais
Santos e gostam tanto des-

O Clube Luso Ameri-
cano de SouthWest Florida
reabre as suas portas para a
época 2016/2017. Regres-
sada que está a maioria dos
associados do Clube Luso -
Americano de SouthWest
Florida, a direcção anuncia
a realização de um grande
jantar dançante no dia 10 de
Setembro próximo,  a um
sábado, pelas 7 da tarde. O
encontro terá lugar nas ins-
talações do Knights of
Columbus em North Forth
Myers, 16351 Slater Rd., e
contará com Carla Bento e
a sua banda Sound Accents
como atracções principais
(e que, aliás, actuarão nesta
cidade pela primeira vez).

No menu, destaque para
o bacalhau assado com
batatas e um valente chou-
riço assado com feijão
branco.

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

� Southwest, FL

Jantar-dançante dia 10 de
Setembro marca reabertura de

calendário de actividades

Visitas do outro lado do Atlântico...

Palm Coast

CLUBE LUSO-AMERICANO DE SOUTHWEST FL

� A capa do disco de Carla Bento

� Os participantes infanto-juvenis à Noite de Talento na PASA de St. Petersburg

� Ana Smalling

� Braylin Carvalho

� Caydince Carvalho

� Logan Mattos

� Royall Brown

� Lauren Smalling
� Familiares de Portugal em Naples, Florida de visita a conterrâneos aqui radicados

Como sempre, a direc-
ção agradece as ofertas de
sobremesa e artigos para
leilão para auxiliar as activi-

dades sociais do clube.
Para fazer a sua reserva,

contacte Eddie Couto pelo
telefone (941) 628-1615.

tas paragens que estão de
férias de Agosto em Naples
pela terceira vez.

Boas férias são os votos
da comunidade luso-ameri-
cana que os recebe.

tiver até 13 anos, não paga
entrada.

Mais se informa que os
bilhetes já estão à venda na
sede do PACC, no 1200 da
Palm Harbor Parkway.

Pede-se ainda a quem
puder que contribua com
uma sobremesa.

Para mais informações e
marcação de servas, é favor
ligar para o número de tele-
fone (386) 446-3910.
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Foi um êxito Noite de Talento
na PASA de St. Petersburg, FL

COM SEIS PARTICIPANTES...

Association) de St. Peters-
burg, na Flórida, que
decorreu dia 27, não foi
apenas mais um destes
eventos gastronómicos a
que já nos habituámos... É
que, para além da deliciosa
refeição, realizou-se uma
Noite de Talentos com
vários voluntários de dife-
rentes idades - que apre-
sentaram números de
dança, comédia e música.

Tal como disse a MC de
serviço, Virgínia Costa, “é
preciso muita coragem para
subir a um palco e enfrentar

o público.”
A PASA registou uma

afluência de pessoas maior
do que a habitual, e claro
que a alegria de estar ali a
partilhar um sorriso, uma
canção ou um número de
dança e ginástica, só por
sio vale a experiência.

Os seis participantes à
Noite de Talento foram
Braylin Carvalho, Ana
Smalling, Caydince Car-
valho, Royall Brown, Logan
Mattos e Lauren Smalling. E
claro que não o poderiam
ter feito em melhor lugar
que o ambiente familiar - e
bem português - da PASA.

Parabéns a todos os que
participaram. Afinal, temos
talento de sobra na nossa
comunidade...


