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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

António Macedo (presiden-
te do PACC) e António
Amaral, tendo contado com
o apoio de várias outras
pessoas.

Agradece-se desde já a
todos a participação e
apoio em geral, sobretudo a
quem deu donativos, àque-

■ Cont. pág. ant.

� Os artistas João Mariano, Carla Bento e Luís Ferreira

� Kenny Real

� Orlando Dias

� Outro momento do leilão

� Casa cheia...

� Paulo Fernandes, António Amaral e Eddie Branquinho com uma garrafa de água
a representar o donativo de $500 dado pelo Grupo Sportinguista de Palm Coast

� Matthew, Isabel, Maxine, António e Félix Perdigão: uma família luso-americana na Flórida

OS PERDIGÃO

Uma família luso-americana na Flórida

Cada vez mais se vêem
sinais de que a comunidade
luso-americana na Flórida
prospera e em nada fica a
dever a outros focos de pre-
sença portuguesa na
América. Senão, veja-se a
história de vida do casal
Perdigão - cujos três filhos
são exemplo de como o
ensino superior é a grande
porta para a realização pro-
fissional.

Félix-Anton, Matthew e
Maxine mudaram-se para a
Flórida no ano de 2003
com os pais, António e
Isabel Perdigão. E agora é
no ‘Sunshine State’ que
vêem os seus sonhos torna-
rem-se realidade.

O Félix-Anton, por
exemplo, formou-se pela
Escola de Culinária do
Pinellas Technical College
(PTEC) em 2015. Em
Dezembro último, fez parte
da equipa que abriu o res-
taurante ‘The Galley’, na
Baixa de St. Petersburg,
onde é presentemente
sous-chef, trabalhando para

que consiga um dia chegar
a chefe-executivo. Entre os
projectos de futuro, espera
mesmo poder um dia abrir
o seu próprio espaço de
gastronomia.

Matthew Perdigão for-
mou-se pelo Palm Beach
College em Dezembro, com
um bacharel em Educação
Física. Mas não pretende
ficar-se por aí e quer
mesmo conseguir um mes-
trado no ramo pela USF.
Está agora colocado em
Camp Gladiator e também
exerce as funções de ‘per-
sonal trainer’ no ginásio
‘Beach Front Fitness’. O seu

objectivo é trabalhar no
futuro com crianças com
necessidades especiais e
ajudá-las a atingir o sonho
olímpico.

Por fim, a Maxine Per-
digão terminou em Maio o
Dixie Hollins High School,
em Petersburg, e vai seguir
formação académica no
Galen College of Nursing,
pretendendo fazer carreira
no universo da enferma-
gem. Para um dia, espera,
trabalhar numa unidade de
traumas.

Parabéns aos irmãos
Perdigão - e aos pais - e
êxitos no futuro.

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

� asaatlantica@yahoo.com

APOIO ÀS VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS EM PEDRÓGÃO GRANDE

Levantada bandeira da solidariedade em Palm Coast, FL

� Acima, a partici-
pação do Rancho
Folclórico ‘Corações
de Portugal’; à direi-
ta, Fernando Car-
neiro com a lista de
participantes à festa
de angariação de
fundos para as víti-
mas dos incêndios
em Pedrógão Grande
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les que trouxeram coisas
para leiloar, àqueles que
compraram, àqueles que
patrocinaram toda a comi-
da, aos assadores e cozi-
nheiros, bartenders, ao
grupo Juventude do PACC,
aos músicos João Mariano,
Kenny Real, Orlando Dias,
Luís Ferreira, Carla Bento e

ao Rancho Folclórico
‘Corações de Portugal’ e à
direcção do PACC.

Uma vez mais, a comu-
nidade portuguesa de Palm
Coast e arredores soube
unir-se em prol de uma
campanha que sensibilizou
não apenas a Flórida, mas
todo o país.


