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

PALM COAST, FL
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Deslocação do rancho ao Norte

GENTE DA NOSSA GENTE: ALBERTO SILVA

Veterano da 2ª Guerra
Mundial descobre a vida
portuguesa na Flórida - quase aos 100 anos

 Três aspectos da actuação do ‘Corações de Portugal’ em Cumberland, estado de Rhode Island

 West Palm Beach, FL

 Nunca é tarde para se retornar às raízes - como bem o prova este luso-americano de 98 anos, residente na Flórida

Alberto Silva, veterano
da Segunda Guerra Mundial, é quase centenário.
Nasceu a 8 de Agosto de
1919 e celebrou 98 anos
com ar de quem completou
apenas 18…
Quando lhe indagamos
sobre as suas origens, diznos que o avô paterno saiu
da Madeira clandestinamente de barco, desembarcando na Guiana - onde se
casou com uma jovem bilingue, e onde o pai de
Alberto nasceu. Este, por
sua vez, terá emigrado para
Lowell, MA, onde conheceu
e casou com a mãe de
Alberto.
A avó materna é de São
Miguel, Açores, e emigrou
para o Brasil, onde a mãe
de Alberto nasceu, emigrando depois para Lowell,
onde já se teria instalado a
família.
Alberto Silva, primogénito de quatro rapazes, nasceu em Massachusetts. O

primeiro irmão, Ricardo,
nasceu na Madeira, quando
a família se deslocou para
visitar o avô enfermo.
Regressando ao fim de poucos anos aos Estados
Unidos, na época difícil dos
anos 20, nasceram os
irmãos Artur e Eduardo,
quando a família se mudou
várias vezes, procurando
melhorar a vida, acabando
por se radicar em West
Warkwick, RI.
Alberto, em jovem, sonhava em alcançar educação no ramo de engenharia
através da marinha. Depois
do liceu, alistou-se no serviço militar. Serviu em
zonas de combate durante a
Guerra Mundial no Pacífico
do Sul, entre 1942 e 43.
No regresso, serviu na
Guarda Nacional como instrutor de rádio, em várias
bases militares, incluindo
Ft. Brag, NC e Camp Blending, FL.
Logo após a sua missão

militar, voltou para junto
dos pais e trabalhou com
eles na mercearia em Rhode
Island, casou-se e teve dois
filhos. Divorciou ao fim de
43 anos de matrimónio,
mudando-se para Port
Charlotte, Florida, onde
residiu quinze anos. Nos
últimos três anos, tem vivido na área de St.
Petersburg com a filha,
onde descobriu a PASA
(Portuguese-American Suncoast Association), localizada a menos de quatro
quilómetros da sua residência.
Frequentou pela primeira vez um evento da comunidade no recente Dia de
Portugal, gozando da convivência e partilhando a sua
história a curiosos, realçando a sua maior paixão de
vida - que terá sido cantar
em quartetos estilo ‘barbershop’. A partir daí, tornou-se num frequentador
regular.

JOSÉ MARQUES  (561) 398-9404
 Marques3561@comcast.net

■ Almoço-convívio
na sede da PACS
No passado domingo,
realizou-se mais um almoço
em que teve uma participação dos sócios e visitantes
muito aceitável, pois ainda
há muita gente que não
regressou das suas férias.
Notou-se o regresso de
alguns dedicados sócios,
tais como Maria do Carmo
e seu esposo Fernando
Nogueira, José Rodrigues e
sua esposa Marícia e Tina

Carvalho - uma dedicação
recente à PACS. A chanfana
estava deliciosa e com uma
sobremesa muito variada.
■ Almoço de domingo
No dia 1 de Outubro,
domingo, pela 1:00 hora da
tarde, far-se-á um almoço
na PACS de West Palm
Beach, com o seguinte
prato: favas guisadas. Faça
as suas reservas através dos
telefones (508) 364-9432
ou (561) 847-4817.

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
 Orlando Dias, Jack Gonçalves
e algumas das cantadeiras

Podemos ir buscá-los ao aeroporto:
Fort Myers, Sarasota ou Punta Gorda

