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

� asaatlantica@yahoo.com

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

No passado 18 de
Junho, os associados e
comunidade em geral
juntaram-se no salão
de festas da PASA de
St. Petersburg para o
jantar alusivo ao Dia
do Pai.

Viveram-se momen-
tos familiares impor-
tantes e de confraterni-
zação, e todos os pais
presentes tiveram
direito a uma bebida e
a apetitosas filhós...

É claro que o jantar
de sábado, dia 25 de
Junho, na sede da
Portuguese-American
Suncoast Association de
St. Petersburg, teve um
gosto especial. O gosto
da vitória - graças às ale-
grias que nos deram a
nossa Selecção
Nacional, ao vencer a
Croácia e avançar para
os quartos-de-final do
EURO’16.

A refeição voltou a
ser confeccionada por
Frank e Isabel Barbosa,
que têm dedicado incon-
táveis horas de volunta-
riado a esta casa.

JOSÉ MARQUES � (561) 439-5542
� Marques3561@comcast.net 

� West Palm Beach, FL

■ Agradáveis
visitas à PACS
A família Gomes esteve

no passado domingo de
visita à PACS (Portuguese-
American Cultural Society),
onde almoçaram e revive-
ram velhas amizades. Esta
família é proprietária da
agência Gomes Travel em
Cambridge, MA. Oxalá que
tenham tido umas boas
férias na Flórida e uma boa
viagem de regresso às suas
residências.

■ Férias de Verão
Como já foi anunciado,

no mês de Agosto a PACS
estará encerrada, com
excepção dos domingos em
que estará aberta para que
os seus sócios não estejam
privados de ver o futebol e
entreterem-se com uma
partida de  cartas. Não nos
é possível mencionar todas
as idas a Portugal, o que faz
com que a nossa fique
numericamente enfraqueci-
da, pelo que as notícias
locais irão também dimi-
nuir. Até ao final do mês de
Agosto, que tenham um
excelente mês e cuidado
com os ultra-vermelhos.

Faleceu dia 12 de Junho a
sócia benemérita da PACS
Marjorie Switow Fisher, aos
92 anos de idade, enquanto

� Marjorie Switow Fisher

dormia, na sua residência
em Palm Beach . Esta
senhora fica na história da
vida da colectividade pois,
apesar de não ser da nossa
nacionalidade, ofereceu ao
longo dos últimos anos
várias centenas de milhares
de dólares, ultrapassando
na sua totalidade um quarto
de milhão de dólares.

A falecida, conhecida
figura no universo da filan-
tropia no eixo Palm Beach-
Detroit, começou  a gostar
da PACS e visitou mesmo

Faleceu figura benemérita
da PACS; vivia em Palm Beach

Um jantar com sabor a vitória...

MARJORIE SWITOW FISHER, AOS 92 ANOS

PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Festa do Dia do Pai no PACC
PALM COAST, FL

as nossas instalações não
há muito tempo - acompa-
nhada do seu funcionário
português, José Francisco,
que também é sócio bene-
mérito e que teve muita
influência nos seus donati-
vos.

Uma perda irreparável
para a nossa instituição,
pois sabíamos que as suas
contribuições iriam conti-
nuar, caso vivesse por mais
alguns anos. Só nos resta
agradecer e continuar com
a sua imagem benemérita
nas nossas mentes ao longo
dos anos. Que descanse em
paz e um obrigado por tudo
aquilo em que nos  ajudou
na vida difícil de uma
Sociedade Cultural.

Marjorie Switow Fisher
era co-criadora da Max M.
& Marjorie S. Fisher
Foundation, que se dedica-
va à actividade filantrópica,
e geria um fundo de 70
milhões de dólares para
causas de bem-fazer.

� Como a imagem documenta, o Dia do Pai foi comemorado por várias gerações de diferentes famílias

� Lucy Correia, Yolanda Mattos e Marcelina Barros a fazer filhós

� Luís Ferreira, que surge
aqui com a esposa Fátima, ape-
sar de ser pai, optou neste dia
por se juntar ao grupo de
voluntários do PACC que traba-
lhou para o êxito do evento;
Fátima Ferreira também ajudou
servindo às mesas durante o
almoço

� O associado Armando
Gonçalves, à direita, junto a
Ilda Pereira e seu marido,
Manuel Pereira, presidente da
colectividade, com a peça em
madeira que foi oferecida pelo
já citado sócio e leiloada no
almoço do Dia do Pai

� A Rosalina e o Robert
vestiram-se para a oca-
sião...

� Frank e Isabel Bar-
bosa confeccionaram a
refeição

Comemorado mais um Dia do Pai


