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Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades celebrado na PASA
 St. Petersburg, FL

Pinto.





A entoação dos hinos nacionais pelos presentes

Acima e abaixo, alguns aspectos do alegre convívio estampado nos rostos dos participantes

O ponto alto da tarde
foi um grande júbilo para
a PASA com o retorno do
rancho folclórico que se
exibiu após dois longos
anos de pausa. Lágrimas
que se tinham derramado
pela saudade do grupo,
principalmente em visitas
de ranchos de fora à
PASA, transformaram-se
em lágrimas de alegria ao
ver os dançarinos darem
voltas apaixonadamente e
com muita precisão.
Parabéns a todos os
membros do grupo, a
todos que os apoiaram, e





Os jovens a entoarem os hinos nacionais



Não faltou um pezinho de dança

As comemorações da
PASA iniciaram-se com o
hastear das bandeiras pela
“Pessoa do Ano”, o
Senhor Rui Correia, e
esposa. Seguiram-se os
hinos de Portugal e dos
Estados Unidos, ambos
liderados pela jovem
Braylin Carvalho, que se
fazia acompanhar por
alguns jovens.
O jantar, confeccionado
por Manuel Rebelo e ajudantes, contou com as sardinhas tradicionais e feijoada entre outras iguarias.
A animação musical
esteve a cargo do conhecido Armando, que contou
com a colaboração de Fred

principalmente aos directores Kevin Matos e
Nicole Carvalho, pela iniciativa e persistência.
O conhecido antigo
membro do rancho, Henry
Chipelo, que fez parte do
rancho no seu início há 38
anos, fez a sempre informativa apresentação do
espectáculo.

Angelina Leandres Phelan  (941) 730-8816
 asaatlantica@yahoo.com



O regresso do grupo folclórico à sua actividade fez as delícias de todos

Acima e abaixo, mas dois momentos de folclore

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

