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PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Mais uma edição da Noite
de Fados em St. Petersburg

 A fadista Sónia Bettencourt com os colegas que fizeram o elenco fadístico da noite

 A equipa de voluntários que trabalhou para o sucesso de mais uma Noite de Fados na PASA da cidade de St. Petersburg: espírito associativo

 Uma das mesas de participantes à Noite de Fados na PASA de St. Petersburg, Flórida

bém com a lírica cómica
nos fados que interpretou.
A jovem Braylin Carvalho,
pela sua segunda vez no
palco do fado, interpretou
o tema ‘Que fazes aí,
Lisboa?’, com uma voz
suave, melancólica mas
forte, de quem canta o fado
há muitos anos.
A grande fadista da noite
foi Sónia Bettencourt, da
Nova Inglaterra. encantan A jovem Braylin Carvalho também se aventurou pelo fado...
do com o seu jeito e talento a audiência, que ficou os fados, Kevin Matos - da com a sua habitual perfordesejando mais. Já perto da nossa comunidade - levou o mance musical, recheada de
meia noite, após o jantar e pessoal ao palco de dança êxitos.

PALM COAST, FLÓRIDA

Almoço de Páscoa a 1 de Abril
O Domingo de Páscoa
não vai passar despercebido ao PACC (PortugueseAmerican Cultural Center)
de Palm Coast, na Flórida.
 Os associados da Portuguese-American Suncoast Association voltaram a aderir à iniciativa

Onde quer
que esteja,
para onde
quer que vá...
leve-o consigo!

Houve magia no ar na
Noite de Fados que decorreu no salão da PASA
(Portuguese-American Suncoast Association), no passado dia 10 de Março - em
St. Petersburg, estado da
Flórida.
A noite iniciou com um
jantar requintado e delicioso, servido à mesa. Fez-se
silêncio para se ouvir as
guitarras e seguir de olhos
enfeitiçados ao longe os
dedos dançando nas cordas

daqueles instrumentos.
Esteve pela primeira vez
na PASA o artista Loic da
Silva, que, para além de
guitarrista, é um grande
fadista. A acompanhar,
estava o grande tocador e
muito conhecido Viriato
Ferreira, que se embalava
ao ritmo da música, principalmente os mais apressados.
O José Ribeiro animou a
audiência, não só com as
suas anedotas, como tam-
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Festa da I.D.E.S.
Espírito Santo no PACC
(1200 Palm Harbor Parkway, Palm Coast).
A I.D.S. de Palm Coast
tem como presidente Maria
Conceição Andrade, vice
presidente Jennifer Cabral,
secretário Jesse Costa,
tesoureira Natália dos
Santos e ajudantes Leonilde
Costa, Vitorino Andrade,
António dos Santos e muitos voluntários.

Assim, a 1 de Abril, haverá
o tradicional almoço alusivo à data, com início à 1:00
hora da tarde.
Será servido um almoço
com filetes de peixe e
arroz, picadinho com camarão e batatas fritas, fruta e
sobremesa; vinho, água,
refrigerantes e cerveja em

jarro tudo incluído no
preço de $30 para sócios e
$35 para não-sócios, entre
a 1:00 e as 3:00 da tarde.
Agradecem-se ofertas
para leilão.
A animação musical
estará a cargo da dupla
‘Eddie & António’, da
Flórida.

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

