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UMA INICIATIVA DE ANTÓNIO E MARIA AMARAL

Uma Noite em Portugal foi um sucesso Fundação António Amaral deu festa

de agradecimento a voluntários

No espírito da quadra
festiva que encerrou, a
Família Amaral juntou cerca
de uma centena de pessoas
que ajudaram durante as
suas festas como voluntários e deu-lhes um dia
memorável na sua quinta
‘Ponderosa Amaral’, em
Palm Coast, como agradecimento pelo trabalho e
pela amizade.
Entre galos e galinhas,
perus, cavalos e póneis, e

dentro de um casarão ali
edificado, os voluntários
passaram um dia de relaxe e
boa comida.
Enquanto o Manny Correia ia puxando uma carroça
e deliciando a miudagem,
entrou também o Pai Natal.
num bonito cavalo, galopando como um ágil ‘caballero’ - penso que estes divertidos espectáculos ficaram na memória de todos
os presentes nesta festa

muito típica e que de certo
vai ficar como o primeiro
evento duma futura tradição.
Com as sobremesas,
também vieram as concertinas e todos entoaram cantigas do passado.
António e Maria Amaral
estão de parabéns por mais
uma festa onde as pessoas
se sentiram à vontade e
confortáveis num cenário
muito típico e agradável.

 A alegria e a boa disposição reinaram...

 À direita, o cantor Joey Medeiros com o chefe Joe Rego e o presidente da PASA - e outras imagens do evento

A PASA de St. Petersburg, na Flórida, voltou a
acolher o jantar-espectáculo ‘Uma Noite em Portugal’,
que propõe um serão com
música e gastronomia.
Nesta edição, o entretenimento ficou por conta do
artista luso-americano Joey

Medeiros, da Califórnia,
que cantou em português e
fez as delícias de todos,
atraindo muita gente ao
salão da colectividade.
O jantar foi confeccionado pelo chefe Joe Rego, da
Nova Inglaterra, com os
seus pratos a complementa-

rem as sobremesas caseiras
levadas pelos associados.
Acrescente-se que a
PASA tem já agendado
outro evento - a ‘Noite das
Rosas’ - do qual daremos
mais pormenores para a
 O agente luso-americano da polícia
semana.
local do condado de Flagler, Kenny
Parabéns à PASA.
Gonçalves

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

