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

8 asaatlantica@yahoo.com

...E o amor é eterno enquanto dura
ANIVERSÁRIOS DE MATRIMÓNIO

Hoje trazemos duas his-
tórias de dois casais que o
amor uniu e que as vicissi-
tudes da vida não separou.
Afinal, o amor é eterno
enquanto dura...

É assim o caso de
António e Deolinda (Linda)
Oliveira. A Linda, nascida
em New Jersey mas tendo
saído em criança para
Portugal com os pais, vol-
tou aos EUA e frequentou
aulas de inglês. Por coinci-
dência, o António, recém-
emigrado de Lousã, Por-
tugal, também frequentava
as mesmas aulas. Um dia, a
Linda, não tendo lápis con-
sigo, pediu um emprestado
ao companheiro de aula,
António, e o resto é histó-
ria... Aos 19 anos, casaram
em Naugatuck, CT, onde
estabeleceram residência
até se deslocarem para
Seminole, perto de St.
Petersburg, Flórida, há 17
anos. É aqui que têm goza-
do a vida de reformados,
desfrutando das visitas dos
filhos Anthony e Linda,
residentes no norte. O ani-

O PACC de Port Saint
Lucie voltou a comemorar a
tradicional Matança do
Porco com um jantar no
sábado que atraiu largas
dezenas de convivas. A
organização do evento
esteve a cargo da família
Leal, que já o faz há 8 anos

O grupo de comédia
‘Portuguese Kids’, da Nova
Inglaterra, tem agendado
um espectáculo dia 10 de
Março, sexta-feira, no
PACC de Port Saint Lucie,
na Flórida. O evento arran-
ca às 6:00 da tarde.

� Maria Aresta e António Agostinho: hoje e no dia em que se casaram

� Dois aspectos do convívio da Matança do Porco no PACC de Port Saint Lucie, FL

� Em animado pé-de-dança

� António e Deolinda Oliveira: nos dias de hoje e, à esquerda, no dia do seu casamenro

versário de 64 anos de
casados realizou-se no pas-
sado 14 de Fevereiro, dia de
S. Valentim.

Continuam apaixonados,
apesar do desafio constante
da doença de Alzheimer
que o António combate de
forma exemplar, empregan-
do bom humor nos momen-
tos mais difíceis. Diz ele:
“A Linda tratou de mim até
agora e agora é a minha vez
de cuidar dela”.  Até nas
situações em que a Linda se
comporta de forma total-
mente irreconhecível, o
António, sabendo o proces-
so degenerativo desta
doença irreversível, conti-
nua ao lado dela, e estende
o seu apoio, afirmando: “Eu
já a conheço há 64 anos,
isto não é ela, é a doença
que ela tem”.

O casal frequenta com
regularidade a PASA de St.
Petersburg, onde o António
continua a ajudar de várias
formas, desde limpando o
chão a pertencer ao conse-
lho fiscal.

Também no dia de S.

Valentim, mais precisamen-
te a 10 de Fevereiro, cele-
braram 60 anos de matri-
mónio Agostinho e Maria
Aresta, relembrando o
casamento como se fosse
ontem. Agostinho e Maria
conheceram-se em Setúbal
com 16 e 17 anos, quando
ele passava de bicicleta, a
caminho do trabalho no
estaleiro do avô, a construir
barcos de pesca. Agostinho
imigrou para os EUA com
18 anos e nunca se esque-
ceu de Maria, voltando aos
22 a Portugal para casar
com o seu amor na igreja de
São Sebastião. Desta união
brotaram três filhos: Paul,
Darlene e Sandra - e cinco
netos.

O casal radicou-se tam-
bém em Naugatuck, CT, e
já há vinte anos que se divi-
de entre aquela vila e St.
Petersburg, aproveitando
assim o melhor clima dos
dois lados.

Parabéns aos dois casas
por terem alcançado estas
metas e votos de bons anos
vindouros.

Portuguese Kids dia
10 de Março no PACC

ESPECTÁCULO DE COMÉDIA

Aqueles humoristas,
todos de origem açoriana,
trazem até Port St. Lucie o
seu mais novo espectáculo
‘I’m not yelling, I’m Portu-
guese’.

Os ingressos estão à
venda por $25.

Festa da Matança do Porco no PACC

- e que durante um semana
inteira não se poupou a
esforços para que tudo
tivesse corrido bem.

Para além do conhecido
cantor Vítor Ponte, da
Florida, que pôs todos a
dançarem, houve ainda um
convidado especial -

Manuel Silva, de Peabody,
MA, que também subiu ao
palco.

Mencione-se que, entre
os presentes, estavam asso-
ciados e amigos do Canadá,
Massachusetts, New Jersey
e de várias outras regiões
da Costa Leste e da Flórida.


