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 Port St. Lucie, FL

Kássio e Nucha abrilhantam
a festa do 11.º aniversário Vai ser sábado, 22 de Abril,
GLÓRIA SOUSA  (772) 342-3921
 g.sousa64@gmail.com

PORTUGUESE-AMERICAN CULTURAL CLUB

■ Cont. pág. ant.

À semelhança do que
sucedeu em edições anteriores, o aniversário deste
ano contará com duas
atracções vindas de Portugal: o cantor Kássio e a
intérprete Nucha, a que se
juntarão os artistas locais
Victor Ponte, Kenny Real e
LusoConcerto.
O programa de actividades arranca às 8:00 da
manhã com o habitual torneio de golfe no The Grand
Club do Cypress Knoll Golf
Course (53 Easthampton
Boulevard), em Palm Coast.
Às 10:00 da manhã,
missa campal no local da
festa (1370 Palm Harbor
Parkway) celebrada pelo
padre António dos Santos;
ao meio-dia começa o piquenique, com comes-ebebes à portuguesa incluindo sardinhas assadas, filetes de peixe, feijoada à transmontana, rojões,
febras, frango assado na
brasa, cachorros-quentes,
hambúrgueres, salada, batatas, arroz e mais.
Lembre-se que vão ser
sorteadas duas passagens
de ida-e-volta a Portugal,
oferta da TAP Portugal
(patrocinador do evento há
já vários anos) e da Azores
Airlines.
O ingressos custam $35
se comprados antes do dia
da festa ou $40 à porta.
Como se sabe, a festa de
aniversário é na verdade
uma importante acção de
angariação de fundos para
as actividades de carácter
humanitário da Fundação,
que fez já chegar 144 bolsas
de estudo num total de 207
 A cantora Nucha, à
direita, vem de Portugal para a festa da
Fundação António Amaral; abaixo, o músico Kenny Real, da
Flórida

mais uma festa de aniversário
O PACC (PortugueseAmerican Cultural Club) de
Port St. Lucie, estado norte-americano da Flórida,
realiza já sábado, dia 22 de
Abril, a sua festa de aniversário.

O evento terá lugar a
partir das 7:00 horas da
noite.
A animação musical está
a cargo de Carla Bento e
dos DJ’s Sound Accent.
Foi estipulado o preço

de $30 por pessoa.
Para mais informações, é
favor contactar Natalie
Fernandes pelo número de
telefone (772) 335-5540 ou
Glória Sousa, (772) 3423921.

 St. Petersburg, FL
Angelina Leandres Phelan  (941) 730-8816
 asaatlantica@yahoo.com

COM A AJUDA DA COMUNIDADE PORTUGUESA

Já regressou a Portugal idosa que
estava em situação precária na Flórida
 O cantor Kássio estreia-se na Flórida a convite da Fundação António Amaral

 O artista Victor Ponte, da Flórida,
é um dos nomea no cartaz de atracções
musicais do 11.º aniversário da
Fundação António Amaral

mil dólares a jovens lusoamericanos da Flórida. A
Fundação reserva ainda um
fundo de apoio a causas
humanitárias, que acciona
sobretudo em épocas como
o Dia de Acção de Graças e
o Natal.
“É com muito prazer que
eu e a minha família volta-

mos a abrir as portas de
nossa casa à comunidade”,
afirma António Amaral, em
declarações ao jornal LUSO-AMERICANO. “Aqui
fica o convite para que se
juntem a nós nesta festa,
onde também iremos fazer
a entrega formal das bolsas
de estudo aos recipientes
de 2017.”
António Amaral revelou
ainda em primeira mão ao
LA que a Fundação vai, este
ano, pela primeira vez,
reconhecer algumas figuras
da vida portuguesa pelo
papel desempenhado em
prol das comunidades.
Para mais informações e
reservas, é favor ligar para
um destes três números:
(386) 445-9393; (386) 2640760 ou (386) 931-4670.

 Maria da Conceição Arteaga

Já regressou a Portugal a
idosa de 87 anos que estava em situação precária na
Flórida desde Dezembro de
2016. Maria da Conceição
Azevedo Arteaga viajara de
Lisboa para os Estados
Unidos para se juntar aos
dois filhos que residem na
Flórida, mas a sorte não lhe
viria a sorrir: a filha, por
razões pessoais, não a pôde
acolher e o filho, em situação também ele de precariedade, não pôde dar a
mão a mãe.
Com a ajuda de amigos
do filho, Arteaga foi transportada do aeroporto de
Tampa para o Bell Air
Village Motel, em Largo,
onde uma cidadã de origem
indiana casada com um
português, Anisha Jobanputra, tomou conta dela
desde Dezembro de 2016,
com todas as despesas a
sair do seu bolso.
A idosa ficou despedaçada com a realidade com
que se confrontou ao chegar aos EUA, sobretudo
sabendo-se que Maria da
Conceição Arteaga tinha

vendido a casa que tinha
em Portugal e entregue
todo o dinheiro da venda
aos filhos.
Ao saber da existência
da PASA, a boa samaritana
Anisha Jobanputra levou a
idosa à festa do passado dia
1 de Abril, à procura de
ajuda. Ao aperceber-se da
situação, o associado
Luciano Mendes dirigiu-se
aos presentes e fez um
peditório para ajudar a
cobrir as despesas da passagem de avião de regresso
a Lisboa de Arteaga e
outras de ordem pessoal
que pudesse ter até então;

nessa mesma noite, foi
angariada a soma de 685
dólares e o próprio Luciano
se encarregou de comprar a
passagem aérea.
Luciano Mendes informou-nos que Maria da
Conceição chegou a Portugal no dia 12 de Abril, onde foi recebida no aeroporto pela sobrinha. A idosa
disse estar muito satisfeita
e sobretudo agradecida
pela ajuda que lhe foi prestada pela comunidade lusa
da Flórida, por Anisha
Jobanputra e pelo gerente
da unidade hoteleira onde
esteve instalada.

 West Palm Beach, FL
JOSÉ MARQUES  (561) 439-5542
 Marques3561@comcast.net

FOI UM ÊXITO
A PÁSCOA NO FPAC
Na Associação Cultural
Portuguesa de Palm Beach,
o salão de festas encheu
para o almoço de Páscoa,
no último domingo - com a
particularidade da presença
de muitas crianças, que
deram mais alegria ao
ambiente. Foi de notar
alguns casais com três e
quatro filhos, parecendo
eles procurando uma nova
opção de um novo herdeiro ou herdeira.
A comida esteve à altura,
não faltando o célebre
cabrito, assim como as res-

pectivas amêndoas da Páscoa. Só faltou o jogo dos
ovos que habitualmente
entusiasma as crianças.
A música esteve a cargo
do duo Eddie & António,
que aproveitou a ocasião
para apresentar o seu novo
CD (‘Baila Comigo’), que
ainda não tinha aqui sido
apresentado; aproveitaram
para fazer a oferta de
alguns exemplares aos presentes.
Boa música romântica e
outra tradicional portuguesa, verificando-se que a
nossa gente gosta e prefere
bailar com alegria.

