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

� asaatlantica@yahoo.com

Precisamos de amor e
mais amor e então nunca
será demais celebrar o dia
de S. Valentim. No sábado,
11 de Fevereiro, a PASA
lotou a casa com amigos de
muitas paradas, alguns de
passagem curta vindos do
Canadá, outros ‘snow birds’
do norte, visitantes de
Orlando e Palm Coast, e
sem faltar os amigos da
redondeza – todos para
conviverem fraternalmente,
deliciando-se com uma bela
carne de porco à alenteja-
na, bailando viras, valsas e

Depois de um ano de
inactividade, o rancho fol-
clórico da PASA (Portu-
guese-American Suncoast
Association), na cidade de
St. Petersburg, estado da
Flórida, vai retornar de
pézinhos vigorosos pron-
tos a bailar. 

Deixe o seu desejo
brotar ou renovar-se e
desfrute o prazer e alegria
de bailar folclore. Não
perca a oportunidade de
ser levado(a) por ritmos
exaltantes e calorosos.
Aprenda e descubra a
capacidade de sentir tanta

Rancho vai entrar em fase de reactivação
PERTENCENTE À PASA DE ST. PETERSBURG

alegria vibrando dos pés ao
coração.

Apela-se à participação
de todos os que têm algu-
ma forma de interesse nesta
rica dimensão da cultura
portuguesa. O rancho irá
utilizar variedades de músi-
cas e ritmos para estender a
oportunidade a todos os
interessados, desde as
crianças aos jovens de ter-
ceira idade. 

Os ensaios irão já re-ini-
ciar no sábado, dia 18 de
Fevereiro, pelas 20:00 ho-
ras, logo após o jantar.
Partilhe a novidade e traga

um amigo consigo.
Para mais informa-

ções, ligue ou envie texto
para: Kevin Matos, (727)
254-1142; Nicole Carva-
lho, (727) 688-6620;
Também poderá enviar
email para Kevin kma-
tos1291@gmail.com . 

O objectivo do Rancho
Folclórico é promover a
nossa cultura e oferecer a
oportunidade de interes-
sados poderem desfrutar
directamente num am-
biente amigável, familiar,
alegre, inclusivo e acolhe-
dor.

danças lentas ani-
mados pelo jovial
Vítor Ponte e ouvin-
do as lindas vozes
do trio jovem
“Three Octaves
Above”.

A apresentação
especial de um
tango romântico por
Carlos e Marta Sa-
ramago impulsio-
nou aficionados à
pista de dança bai-
lando em sintonia
que dava gosto de
ver.

Noite de S. Valentim foi um êxito
PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

�Carlos e Marta Saramago no
número de tango exibido

� Vários aspectos do concorrido convívio na PASA de St. Petersburg, Flórida

� Hartford, CT
FERNANDO ROSA � (860) 614-8614

� lusoamericanoCT@gmail.com

9.º ano de eterna saudade
GRACIETTE M. SIMÃO ROSA

Faz dia 23 de Fevereiro
9 anos que faleceu Gra-
ciette M. Simão Rosa, filha
de Felismina Simão, espo-
sa do nosso corresponden-
te em Hartford, CT, Fer-
nando Rosa, e mãe de
Marc Filipe, de White
Plains (casado com Cor-
rinne e pai de Nicholas e
Gabriella) e Suzana Isabel,
residente em Newington.

Em sua memória existe
uma Bolsa de Estudos
anual na Central Connecti-
cut State University em
New Britain e os estudan-

tes lusos da faculdade de
educação dessa universida-
de devem contactar com o
Financial Aid offfice para
mais informações e formu-
lários.

Para a bolsa com o seu
nome da Portuguese Ame-
rican Leadership Council
of the US, vá a www.pal-
cus.org

Natural de Óbidos, resi-
diu nos EUA durante mui-
tos anos e trabalhou nas
escolas de Hartford. Fale-
ceu em 2008 e contava
somente 56 anos.

Royal Club Restaurant & Catering com nova gerência

Também conhecido co-
mo Royal Restaurant &
Catering, e situado no 147
da Rubber Avenue, em
Naugatuck, CT, mudou de
proprietário – pertencendo
agora à Dª Laura Figueiroa.
Trata-se de uma figura já
conhecida também em
Bridgeport, por ter tido a
seu cargo – e com êxito – a
passagem de ano no ‘Vasco
da Gama’.

Embora não seja de ori-
gem portuguesa, a gestão
de um espaço destes não
constitui novidade para ela,

� Bridgeport, CT
JOSÉ RODRIGUES � (203) 572-0190

pois tem ao seu serviço
pessoal português altamen-
te qualificado e com provas
dadas no ramo, desde cozi-
nheiros a serventes.

A aposta forte da Dª
Laura é mesmo na confec-
ção de pratos que fazem as
delícias da nossa gastrono-
mia, como os de bacalhau,
polvo, lulas e toda a quali-
dade de mariscos, carnes,
etc., grelhados, cozidos ou
assados, sobremesas varia-
díssimas e vinhos de marcas
à escolha – tudo o mais.

O seu serviço de cate-

ring, bufê ou servido à
mesa, também é de altíssi-
ma qualidade.

Na secretaria do ‘Vasco
da Gama’, em Bridgeport,
temos toda a informação
sobre os serviços que este
restaurante pode oferecer –
em qualquer tipo de even-
tos sociais. Para tal, basta
falar com José Rodrigues,
para se inteirar do que lá
consta, e depois contactar a
Dª Laura pelos telefones
(203) 723-0615; (203) 537-
0810 ou (203) 232-2306.

De realçar que no res-

taurante em Naugatuck
se servem almoços e
jantares todos os dias,
havendo karaoke às sex-
tas à noite.

A nova proprietária
está empenhada em
seguir as pegadas de
Carlos Moreira, mas
querendo torná-lo ainda
melhor e mais eficaz.

Sorte e sucesso, é o
que lhe desejamos.

RESTAURANTE
EM NAUGATUCK
TAMBÉM AO
SERVIÇO DA
COMUNIDADE
PORTUGUESA
DE BRIDGEPORT


