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NA SEDE DA PORTUGUESE-AMERICAN CULTURAL ASSOCIATION

Festa de Nossa Senhora de Fátima sob o
signo do 100.º aniversário das Aparições
 Port Richey, FL

Angelina Leandres Phelan  (941) 730-8816
 asaatlantica@yahoo.com

 Aspecto das comemorações em louvor de Nossa Senhora de Fátima na PACA
 O andor com a imagem de Nossa Senhora de Fátima na procissão em seu louvor

 Ft. Lauderdale, FL
JOSÉ A. CARVALHEIRO  (954) 520-3459
 j.carvalheiro@aol.com

ARTUR JOSÉ BERNARDINO

Falecimento
✟



Artur José Bernardino

Faleceu dia 20 de Setembro, em Plantation, FL,
aos 90 anos de idade, Artur
José Bernardino. Natural de
Campo, Caldas da Rainha,
emigrou para o Canadá em
1965 e depois para o sul da
Flórida, em 1970, onde trabalhou como carpinteiro no

fabrico de embarcações.
Era uma figura muito
querida e respeitada no
seio da comunidade lusa no
sul da Flórida, para além de
sócio activo do Florida
Portuguese-American Club
de Fort Lauderdale - que só
deixou de frequentar quando a saúde já não o permitia.
Estava viúvo de Emília
Maria Ferreira, falecida em
1976, com quem esteve
casado 19 anos, e de Aida
Dias Bernardino, falecida
em 2012. Deixou de luto os
filhos Maria José Bernardino e Osvaldo Ferreira
Bernardino, os netos Jasmin
e Jason e demais familiares.
Paz à sua alma.

A Associação Cultural
Luso-Americana (PACA) de
Port Richey, uniu-se às
numerosas comunidades
portuguesas em todo o
mundo, comemorando o
100.º aniversário de Nossa
Senhora de Fátima. As festividades, presididas por
Natércia Ferraro, foram rea-

 Dois aspectos dos festejos em
louvor de Nossa Senhora de Fátima
na PACA de Port Richey, Flórida

lizadas num período de três
dias, começando na sextafeira, 13 de outubro.
Todos os eventos começaram com uma componente religiosa reverente antes
de desfrutarem das refeições e diversões; na sextafeira, a comunidade rezou o
rosário e realizou a procissão de velas; o rosário e
representação dos pastorinhos no sábado; e no
domingo, celebrou-se uma
missa especial nas instalações da PACA, seguida de
procissão.
Os organizadores agradecem a todos os que participaram e apoiaram o evento de qualquer forma.
Diz Natércia: “Quero
agradecer a todos que participaram e ajudaram de
alguma forma para a realização desta bela festa.
Sinto-me muito abençoada
e, sem vocês, tudo isto não
teria sido possível. Estamos
cansados; na verdade, estamos exaustos, mas foi uma
semana cheia de bênçãos,
amizade e fé renovada entre
todos nós, e esperança de
podermos realmente apreciar o que compartilhamos
- o amor por Deus, nosso
salvador. Que nossa Senhora nos salve hoje e sempre".

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

DIA 4 DE NOVEMBRO, SÁBADO

Festa de São Martinho

 Vítor Pontes vai animar a noite

A festa de São Martinho
será celebrada no Clube
Luso
Americano
de
SouthWest Florida no sábado, dia 4 de Novembro, no
salão dos Knights of
Columbus, em 16351 Slater

Road, North Fort Myers.
Haverá música ao vivo
com Vítor Pontes. O menu
inclui carne de porco à
alentejana e galinha assada
no forno e, pois claro, as
saborosas castanhas assadas - tudo preparado pelos
chefes Melly Raposo e Joe
Couto.
A festa começa às 6:00
PM. A direcção agradece a
oferta de sobremesas e artigos para leilão.
Faça a sua reserva através dos telefones (941)
628-1615 ou (239) 6990672.

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

