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Comunidades
Faleceu o empresário Fernando Garcia

Expressamendes >>

O empresário Fernando Garcia, conhecida figura da comunidade portuguesa
de Massachusetts, faleceu dia 20 de maio na sua residência em New

[+] Crónicas >>

Bedford. Contava 67 anos e era natural da Povoação, ilha de São Miguel.
[+] Desporto >>

Tendo imigrado na adolescência, Fernando Garcia frequentou a University of
Massachusetts Dartmouth, onde tirou um bacharelato em artes e gestão
empresarial.

Artes e Espetáculos >>
[+] Informação Útil >>

Filho de um professor, também se dedicou algum tempo ao ensino, mas
enveredou depois pela atividade empresarial e, durante 16 anos, foi proprietário da Fall River Ford, uma das maiores agências Ford no sueste de
Massachusetts, com 139 empregados e movimento anual de 75 milhões de
dólares anualmente.

Gazetilha >>
[+] Escreva Connosco >>

Foi presidente da comissão organizadora das Grandes Festas do Espírito
Santo da Nova Inglaterra que têm anualmente lugar em Fall River e deu
início ao movimento para construir um museu do Espírito Santo.

Telenovela >>
[+] Horóscopos >>

Em 2001, Fernando Garcia foi proclamado empresário do ano em Fall River
e no ano seguinte foi admitido no Business Hall of Fame da área de New
Bedford. Já com problemas de saúde, Fernando Garcia viria a desligar-se da
Fall River Ford, mas em 2012 o governador Deval Patrick, de Massachusetts,
nomeou-o presidente da junta diretiva do Bristol Community College.

Culinária >>

O mayor de New Bedford, Jonathan Mitchell, numa nota enviada à imprensa, endereçou condolências à família de
Garcia. “Fiquei triste ao saber da morte de Fernando Garcia. Ficarei eternamente grato pelo apoio que ele sempre
demonstrou para com a minha administração e a sua liderança cívica na nossa cidade. A sua dedicação a esta cidade
ficou bem evidenciada durante a nossa missão de intercâmbio com a Europa o ano passado e mais recentemente como
membro do “Regeneration Committee”... Foi um amigo e vou sentir a sua falta. As minhas sentidas condolências para a
Karen e toda a família de Fernando”, disse o mayor de New Bedford.
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