
composto de todos os ele-
mentos necessários e que
fazem deste prato bem portu-
guês um prato especial.

Segundo a opinião da
maior parte dos convivas, as
castanhas assadas “foram as
melhores que o clube já apre-
sentou”, realçando ainda a
abundância com que foram
servidas, que fizeram com
que o vinho desaparecesse
rapidamente das garrafas.

E como se a comida não
fosse o suficiente, a banda
Kenny Real arrancou para o
salão todos os dançarinos
que bailaram ao som de uma
miríade de canções e músicas
populares portuguesas, bem
como americanas, num misto
de alegria e nostalgia.
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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

Festa de Halloween na PASA� St. Petersburg, FL
Angelina Leandres Phelan � (941) 730-8816

� asaatlantica@yahoo.com

A PASA vestiu-se de
Halloween e festejou este
animado dia com uma festa
onde reinou a alegria e a
boa disposição.

Dirigido por Virginia
Costa, o evento for organi-
zado para acolher todas as
idades, tendo mesmo sido
criadas duas ementas, para
adultos e mais jovens.

Os jogos foram escalo-
nados para crianças mais e
menos jovens, e não só.
Foram criadas figuras em
balões, personalizadas para
todas as crianças, que ado-
raram.

Os mais jovens competi-

ram em jogos onde pude-
ram demonstrar os seus
conhecimentos sobre o
Halloween e habilitarem-se
a prémios.

Houve ainda música para

dançar, e foi óptimo ver
jovens e menos jovens des-
frutarem da alegria e exibi-
ção das suas fantasias favo-
ritas e das guloseimas que
foram distribuídas. 

Festa de São Martinho e tributo
especial prestado aos veteranos

Foi celebrada no dia 12 de
Novembro a Festa de São
Martinho, que contou com
uma excelente participação
da comunidade portuguesa.

O evento teve início com
um tributo especial aos vete-
ranos, e contou com a partici-
pação da Korean War
Veterans Association

Suncoast Chapter 14, que
apresentaram uma medalha
de honra ao presidente da
PASA, Rui Correia, em sinal
de apreço pelo facto de a
comunidade portuguesa os
incluir neste evento.

O cozido à portuguesa foi
cuidadosamente preparado
por Filomena Rebelo, e bem

� O tributo aos veteranos

� A animação do baile (acima) e a preparação das deliciosas castanhas (abaixo)


