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PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Mais um bem sucedido
Jantar de Sábado à Noite
E lá se fez mais um jantar de sábado à noite na
PASA ((Portuguese-American Suncoast Association), em St. Petersburg,
estado da Florida.
A direcção agradece a
todos os que participaram,
com especial realce para a
dupla de serviço na cozinha
- Rui Correia e Lucy Correia
e todos os seus assistentes.
Mencione-se assim que a

 Apesar de se estar em pleno verão, foram muitos os associados que compareceram ao Jantar de Sábado à Noite

 A azáfama na cozinha da PASA era grande no sábado passado...

feitura do pão caseiro esteve a cargo da Royall Brown.
Vai ainda um agradecimento para todos os que
ofereceram doces e outros
para a sobremesa.
Foi mais uma óptima

 Convivas no Jantar de Sábado à Noite na PASA

oportunidade para que
sócios e comunidade em
geral confraternizassem,
ajudando ao mesmo tempo
a manter a PASA a funcionar e de portas abertas.
E assim se prova, mais

uma vez, que, mesmo na
época baixa do verão, com
muitos portugueses de
férias no norte da América
ou mesmo em Portugal, a
vida continua na PASA.
Continuação de bom verão.

PEDRO BOTAS E SÓNIA BETTENCOURT

Noite de Fados do dia 16 de
Setembro já com atracções
 Alguns dos voluntários de serviço na cozinha

 Pedro Botas, de New Jersey, e Sónia Bettencourt, da Nova Inglaterra: cabeças de cartaz

 É dos grelhadores que vêm algumas das delícias do jantar...

 O voluntário de serviço no bar

 Vários aspectos do Jantar de Sábado
à Noite na PASA de St. Petersburg, FL

A PASA (PortugueseAmerican Suncoast Association) de St. Petersburg, no estado norteamericano da Flórida, leva
a efeito dia 16 de Setembro - a um sábado - a sua
muito aguardada Noite de
Fados. O evento, de carácter anual, terá início às
7:00 da noite no salão
nobre da colectividade.
Está já confirmado o

cartaz de atracções, que
inclui os fadistas Pedro
Botas, de New Jersey, e
Sónia Bettencourt, da Nova
Inglaterra, e os guitarristas
Viriato Ferreira e Manuel
Leite; a música de baile
estará sob responsabilidade
do DJ Kevin Matos.
Da ementa do jantar
fazem parte bacalhau no
churrasco, picadinho, caldo
verde e pão caseiro. A

direcção da PASA agradece ofertas para a sobremesa.
Foram estipulados os
preços de $30 para sócios
e $40 para quem não for
sócio; quem tiver de 13 a
17 anos, paga apenas $10.
Para mais informações,
é favor contactar Rosalina
pelo número de telefone
(727) 458-2768 ou Jason,
(407) 690-9992.

