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� Naugatuck, CT
JOÃO A. COSTA � (203) 723-9129

O Grupo das Senhoras
Auxiliares do Clube ‘União
Portuguesa’, em Naugatuck,
organizam dia 16 de Março,
sexta-feira, mais um jantar
com prato de peixe.

Preços: $25 para adultos

O grupo das Senhoras
Auxiliares do Clube
‘União Portuguesa’, de
Naugatuck, CT, promove
dia 3 de Março - a um
sábado - uma excursão ao
Casino Mohegan Sun.

Custo de participação:

A equipa de futebol,
veteranos da categoria dos
50’s filiados no Centro
Cultural e Cívico ‘Vasco da
Gama’ e a disputar o cam-
peonato entre outras equi-
pas do estado de
Connecticut, vão levar a
cabo o habitual jantar anual
no dia 24 de Março, sába-
do, na já citada colectivida-
de - a partir das 6:30 da
tarde.

O serviço de cozinha vai
estar a cargo do restaurante

Aproxima-se a passos
largos a muito aguardada
Noite de Fados na PASA de
St. Petersburg, FL: será dia
10 de Março, a um sábado,
com início às 7:00 pm. A
época de furacões fez com
que esta festa passa-se a
ser em Março, ao invés de
Setembro - como aconte-
cia.

Desta vez, o elenco
fadista inclui Sónia Betten-
court, da Nova Inglaterra, e
Pedro Botas, de New Jersey,
que estarão pela primeira
vez no palco da PASA; a

E pronto: o amor voltou
a estar no ar e a preencher
o espaço do salão de festas
da PASA (Portuguese-
American Suncoast Asso-
ciation). Foi no último fim-
de-semana, no habitual jan-
tar do Dia dos Namorados.

Francisco Pedro da Silva,
de 98 anos, faleceu dia 7 de
Fevereiro rodeado pelos
seus entes mais queridos.
Era natural de São Paulo,
Brasil, onde nascera a 15 de
Outubro de 1919, filho de
Francisco e Maria da Silva.
A família Silva voltou para
Porto de Mós, Portugal,
quando o finado tinha 14
meses de idade, emigrando

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

� g.sousa64@gmail.com

� Francisco Pedro da Silva

para os EUA em 1963.
Francisco Pedro da Silva

viveu anteriormente em
Yonkers e Ossining, tendo-
se reformado em 1983 da
Hudson Wire Corp., indo
então viver para Leiria; em
2001, contudo, fixou-se em
Port St Lucie, FL.

Estava viúvo de Concei-
ção de Oliveira e Emília da
Silva e sobrevivera ainda à
filha Arminda da Silva;
deixa de luto o irmão José
da Silva; os filhos Frank
Silva, Maria Obrien-Li-
nehan, Maria Belo, Isabel
Vieira e Glória Sousa, para
além de 4 genros, 1 nora, 19
netos, 19 bisnetos e 2 trine-
tos.

Francisco e a esposa aju-
daram muitos familiares a
mudarem-se para os EUA,
tendo estes vivido sobretu-
do no condado de Wes-
tchester. Paz à sua alma.

FALECIMENTO
FRANCISCO PEDRO DA SILVA

†

Noite de Fados na PASA
será dia 10 de Março

Jantar do Dia de São Valentim na PASA

COM PEDRO BOTAS E SÓNIA BETTENCOURT

quem se juntará a jovem
Braylin Carvalho e a dupla
de músicos Viriato Ferreira
e Manuel Leite. Também
haverá baile a cargo do DJ
Kevin Matos.

O jantar inclui Bacalhau
no churrasco, Picadinho,
Caldo verde e pão caseiro.

Preços: $30 para sócios
e $40 para não-sócios.
Menores de idade pagarão
respectivamente $15 e $20.

Para mais informações,
ligue para Rosalina pelo
(727)458-2768 ou Jason,
(407) 690-9992.

Sentiu-se o amor, o cari-
nho e o afecto não apenas
de casais, como de familia-
res com outros graus de
parentesco. Um sentimento
que, afinal, deveria nortear
as nossas vidas todos os
dias.

� Quatro divertidas senhoras na festa
� Aspecto da animação no S. Valentim da PASA

� Outras caras conhecidas no S. Valentim em St. Petersburg, FL

� O grupo musical ‘Tropical Mix’ vai animar a festa em Bridgeport, CT

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

Jantar anual de gala da
equipa de futebol Over
50 do Vasco da Gama

DIA 24 DE MARÇO, A UM SÁBADO

‘Avenida’, de Bridgeport, e
o entretenimento musical
será do grupo ‘Tropical
Mix’, do chefe Carlos da
Graça.

Preços: adultos $40 e
menores dos 6 aos 12 anos,
$20.

Para mais informações e
reservas, é favor contactar
Tony Costa pelo (203) 395-
1904; Joe Barroso, (203)
218-2318; Carlos da Graça,
(203) 258-5283 ou Orlando
Sousa, (203) 379-7526.

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

� asaatlantica@yahoo.comJantar do grupo das
Senhoras Auxiliares

DIA 16 DE MARÇO NO ‘UNIÃO PORTUGUESA’

e $10 para quem tiver de 5 a
13 anos de idade.

Para mais informações
ou reservas, contacte o
Clube pelo (203) 729-6894
ou Emília de Campos, (203)
729-7655.

$37 por pessoa.
A viagem tem partida

marcada para as 4:00 da
tarde.

Para mais informações,
é favor contactar Emília de
Campos pelo número de
telefone (203) 729-7655.

Excursão ao casino Mohegan
Sun marcada para 3 de Março

SAÍDA DO CLUBE PORTUGUÊS


