
�comunidades | MARCH 22, 2017 | 27

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

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

� asaatlantica@yahoo.com

PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Grupo de comédia esteve no
Centro Cívico de Port St. Lucie

OS ‘PORTUGUESE KIDS’ DE MASSACHUSETTS

Festa do Sócio dia 8 de Abril
PORTUGUESE-AMERICAN CLUB OF SOUTHWEST FL

� Vários aspectos da passa-
gem do grupo de comédia
Portuguese Kids pela Por-
tuguese-American Suncoast
Association de St. Peters-
burg, na Flórida; esteve em
palco o espectáculo ‘I’m not
yelling, I’m Portuguese’

� Dois aspectos da passagem dos Portuguese Kids pelo Centro Cívico de Port Saint Lucie, na Flórida

O Jantar da Primavera na
sede da PASA (Portuguese-
American Suncoast Asso-
ciation) de St. Petersburg,
na Flórida, foi um enorme
êxito - uma vez que teve
como foco central a actua-
ção do grupo de comédia
Portuguese Kids.

Os participantes ao
evento puderam fazer parte
de alguns dos sketches pro-
tagonizados pelos humoris-
tas de Fall River, MA, o que
tornou a experiência ainda
mais interactiva.

Não faltou a música do
DJ da casa e uma deliciosa
refeição de carne assada.

O grupo de comedia
Portuguese Kids, da Nova
Inglaterra, estiveram no
Centro Cívico da cidade de
Port St. Lucie para um
espectáculo que contou
com uma audiência de mais

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

� Southwest, FL

Está prevista para dia 8
de Abril, a um sábado, a
partir das 7:00 da noite, a
Festa do Sócio no Portu-
guese-American Club of
Southwest Florida. O even-
to terá lugar no salão do
Knights of Columbus, em
16351 Slater Road, em

North Fort Myers.
O menu inclui sopas do

Espírito Santo e um cozido
com batatas, repolho, carne
e chouriço.

A animação musical
estará a cargo da dupla
Eddie & António.

Os associados com as

cotas em dia têm entrada
grátis; os não-sócios pagam
$25 ou $10 aqueles que
tiverem de 12 a 16 anos de
idade.

Para mais informações, é
favor contactar Eddie Couto
pelo (941) 628-1615 ou Joe
Mota, (239) 699-0672.

de 180 pessoas.
Foi uma noite de boa

disposição, onde participa-
ram ainda a intérprete Carla
Bento, da Florida, e os DJ’s
Orlando Dias e Sound
Accent.

A passagem dos humo-
ristas luso-americanos por
Port St. Lucie fica assim
como mais uma marca po-
sitiva daquilo que se pode
fazer no seio das nossas
comunidades.

Portuguese Kids em St. Petersburg

� Albert Sardinha,
Jason Casimiro

e Derrick de Melo
em cena

� Port St. Lucie, FL
GLÓRIA SOUSA � (772) 342-3921

� g.sousa64@gmail.com


