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NA PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION (PASA)

Edição de 2017 do jantar-espectáculo
Uma Noite em Portugal foi um êxito
 St. Petersburg, FL
Angelina Leandres Phelan  (941) 730-8816
 asaatlantica@yahoo.com

 Houve diversão para todas as faixas etárias no espectáculo e jantar ‘Uma Noite em Portugal’

 O evento atrai participantes de vários estados norte-americanos e até gente vinda de Portugal

 A animação era geral...

Amigos e sócios da
PASA (Portuguese-American Suncoast Association)
de St. Petersburg, desfrutaram de mais um jantar-dan-

çante com o tema ‘Uma
Noite em Portugal’, no passado sábado, 21 de Janeiro.
E aqui pode-se sempre contar com visitantes vindos de

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

vários estados, tal como
Eddie
Marabuto,
de
Newark, NJ, e Grace Jardim,
de Jacksonville, FL - que
frequentemente vêm até
onde moram os pais de
Eddie.
Do outro lado do
Atlântico, estavam Laurentino e Arminda Castelo
Branco, acompanhados da
filha e genro Ana Paula e
Altino Carmo, bem como
do neto Robert Carmo. Há
dezasseis anos, o casal
optou por deslocar-se de
Newark para a terra natal,
Pedreira de Vilarinho, nos
arredores de Aveiro. Desde
então, fazem prolongadas
visitas aos Estados Unidos,
partilhando-as com o filho
em Newark e a filha em St.
Petersburg, Florida. A
todos os visitantes, boa
estadia e regresso.

 O pé-de-dança é sempre dos momentos mais aguardados na ‘Uma Noite em Portugal’

(VSHFLDOLVWDLPRELOLiULRQRV
FRQGDGRVGH0DUWLQ 6W/XFLH

■ Cont. pág. ant.

WEST PALM BEACH
batatas assadas no forno,
salada e sopa. A animação
musical estará a cargo de
Kenny Real e sua banda.
Faça desde já as suas reservas para (408) 641-5613 ou
(561) 798-1270.
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