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Festejos de Nossa Senhora de Fátima na PASA





Laura da Silva e Fátima Teixeira

Este ano, a festa da Senhora
de Fátima na PASA, realizada
no dia 13 de Maio, teve um significado especial, prestando
homenagem ao centenário das
aparições com uma imagem
nova da Santa Mãe. A imagem
foi doada por Laura Miranda da
Silva e filhos, em memória do
falecido esposo Manuel da
Silva.
O Manuel imigrou de
Murtosa para Naugatuck,
Connecticut, aos 23 ano, onde
conheceu numa festa portuguesa a bem mais jovem futura
esposa Laura, acabando por
O andor de N. Srª de Fátima na procissão de velas
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contrair matrimónio em 1973.
Dessa união brotaram duas
filhas e um filho, e netos.
Numa visita recente e curta
à Florida enamoram-se da área
solarenga, e em Outubro de
2013 o casal mudou-se para a
área de St. Petersburg.
A Laura relembra com nostalgia como a mudança geográfica causou uma transformação
radical no Manuel, tornando-o
mais alegre e extrovertido.
Durante o primeiro ano na
Flórida viviam a segunda lua de
mel, fazendo questão de maravilhar-se frequentemente com
o magnânimo pôr de sol em
Gulfport. No princípio do
segundo ano (Novembro
 Kyle, Grabriela e Victoria
2014), ao ser diagnosticado
com cancro, o casal resolveu
fazer os tratamentos junto da
família em Naugatuck. Por
desejo de Manuel, passaram o
último jantar de Thanksgiving
todos juntos, e após um mês
de tratamentos, sucumbiu a
seis cancros, partindo desta
vida em Janeiro de 2015.
A Laura continua vivendo a
maior parte do tempo na
Flórida, tentando imitar a energia do falecido esposo. O
Manuel era pouco praticante
no campo da religião mas manteve a fé hereditária na Nossa
 Manuel e Laura Silva
Senhora de Fátima. Daí a doa- a imagem na procissão em tidão entoava cânticos sobre a
ção da imagem de Nossa redor da sede, enquanto a mul- Virgem.
Senhora de Fátima ao clube.
A festa, também conhecida
pela festa do Dia da Mãe,
gozou de uma ementa bem tradicional portuguesa e música
dançante. Possuindo uma forte
vertente religiosa, a festa teve
início com o terço, honrando a
Mãe suprema dos católicos. Os
três pastorinhos, representados por Gabriela Diaz, Victoria
e Kyle Teixeira, acompanharam

SE a FLORIDA está nos seus planos
para viver ou investir...
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Podemos ir buscá-los ao aeroporto:
Fort Myers, Sarasota ou Punta Gorda
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