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ANGARIADOS PELA PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION

Fundos da comunidade portuguesa entregues
directamente às vítimas dos fogos em Portugal
 St. Petersburg, FL
Angelina Leandres Phelan  (941) 730-8816
 asaatlantica@yahoo.com

No passado dia 7 de
Outubro, a PortugueseAmerican Suncoast Association de St. Petersburg,
sediada no estado da Flórida, fez pessoalmente a
entrega de donativos às vítimas da tragédia dos fogos
em Pedrógão Grande donativos estes angariados
nesta comunidade com a
ajuda de muitos.
A entrega foi feita pela
representante da PASA, a
vice-presidente Rosalina

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

■ UM IMPREVISTO
NA FESTA DE NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA
NA PACS
Na festa anual em honra
de Nossa Senhora de
Fátima que, como habitualmente, é realizada nas instalações da PortuguesesAmerican Cultural Society
em Palm Beach desta vez
teve um percalço, que foi
dado a saber aos presentes
pela actual presidente da
direcção, Maria do Carmo de que a cerimónia religiosa e recreativa não tinha a
colaboração musical do
conhecido
Armando
Santos. Não sabemos as
causas desta ausência e não
sabemos o motivo por que
tal aconteceu. Sabemos que

Armando Santos é um indivíduo muito responsável e
teria que ter havido um
motivo muito forte para que
tal acontecesse. No entanto, a festa realizou-se com
uma sala mais ou menos
bem recheada de presenças
e, depois de ter sido servido o jantar, realizou-se a
tradicional procissão das
velas em redor da PACS,
onde, durante o seu percurso, foi rezado o terço. O
andor estava lindamente
enfeitado e a boa disposição continuou com música
latina e antigos sucessos
americanos. O DJ arranjado
à última da hora esforçouse para agradar, mas da
nossa música popular portuguesa sentiu-se a falta.

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

■ ASSEMBLEIA
GERAL NA PACS
Agendada para o próximo dia 5 de Novembro e
com início pelas 4:00 da
tarde, está marcada uma
Assembleia Geral com uma
ordem de trabalhos diversificada. Se algum sócio tem
algo que deseja apresentar
nesta Assembleia, deverá
primeiro apresentá-lo à
direcção, mas caso o referido assunto vá além dos
poderes desta direcção,
então faça-o saber à Mesa
por escrito ou pessoalmente. Sabemos haver um outro
caso de muito interesse
para a esta Sociedade
Cultural que deve ser apreciado e discutido pelos
sócios.
■ NOITE HAVAIANA
Como já aqui anunciámos e é sempre bom relembrar, no próximo dia 28 de
Outubro teremos a festa
tropical abrilhantada por
Carla Bento, uma artista
natural dos Açores que tem
muito talento e muita energia. Faça as suas reservas
ligando para os telefones
(508) 364-9432 ou (561)
847-4817.

no dia 5 Agosto.
Os recipientes ficaram
comovidos com a solidariedade desta comunidade e
expressaram imensa gratidão. Uma das vítimas, o
homem à esquerda na foto,
ainda se encontra hospitalizada com altas aos fins-desemana.
A PASA agradece a
todos os que colaboraram
de alguma forma na angariação e entrega de auxílio a
famílias carentes.

 Southwest, FL

 A vice-presidente da Portuguese-American Suncoast Association de St. Petersburg, Rosalina Rebelo,
ao centro, e Carlos David Henriques, à direita, na entrega de um donativo a uma família afectada em Portugal

 West Palm Beach, FL

Rebelo, no recinto dos
bombeiros voluntários do
concelho, contando com a
colaboração de Carlos
David Henriques na distribuição e identificação de
famílias que ainda não
teriam recebido auxílio até
à data.
Os donativos monetários
foram angariados pela
PASA, através do portal
Gofundme e de um jantar
dançante, realizado propositadamente para o efeito

ANTÓNIO CORREIA  (239) 404-3377
 antonio@bonitavideo.com

AGRADECIMENTO
LUTUOSO
†
MARION F. SANTOS
A família de Marion F.
Santos, que faleceu dia 25
de Setembro aos 87 anos
de idade, vem através deste
meio - e na impossibilidade
de o poder fazer pessoalmente - agradecer todas as
manifestações de pesar e

luto recebidas tanto de
familiares como de amigos,
durante este período difícil.
Agradece ainda ao pessoal médico e administrativo do Naples Community Hospital (NCH) e do
AVOW Hospice Services.

 Marion F. Santos

