GRADUAÇÃO DE JONATHAN MARTINS
COELHO
NOTÍCIA DE GRANDE PRESTÍGIO NA COMUNIDADE
PORTUGUESA DE LONG ISLAND, NEW YORK

HISTORIAL

Queremos anunciar através dos meios jornalísticos a raduação de
Jonathan M. Coelho (MD), Doutor de Medicina. Jonathan Martins Coelho,

que é natural dos U.S.A., nasceu em Bay Shore, NY. É filho de Tony e
Adelaide Coelho, ambos naturais de Portugal, e neto do n/colaborador,
Pastor Manuel Venade Martins, natural de Lovelhe, Vila Nova de
Cerveira.. Jonathan frequentou a igreja Evangélica Assembleia de Deus
Emanuel de Brentwood, na qual era membro.
Depois de terminar o High School, matriculou-se na Universidade de
Stone Brook na faculdade de Biologia, em Long Island. Depois de
terminar o curso de Biologia sentiu que deveria preparar-se para médico
e seguir esta carreira.
Matriculou-se na Universidade de ROSS, localizada no estado da Florida,
para tirar o curso de Anatomia e assim foi. Terminando o curso que
escolheu, passou por vários hospitais como estagiário.
Estudou, entre 2011 a 2015, em Stony Brook University, Stony Brook,
New York, e graduou em 2015 com Bachelor’s degree em Biologia.
Continuou os estudos de 2016 a 2020 em Ross University School of
Medicine e graduou em 2020, Doutorado em Medicina. Cumprindo todas
essas exigências e experiências, que não foram poucas e muito
rigorosas.
Na Universidade Ross foi graduado e credenciado como Doutor de
Medicina, conforme já dissemos, mas com a distinção de High Honor.
Agora, como Médico residente está a trabalhar no Hospital BOCA
RATÃO REGIONAL HOSPITAL (medicina interna), em Florida, Atlantic
University, U.S.A.
Jonathan fala vários idiomas, nomeadamente, com fluência, a língua
portuguesa e, por essa razão, todos que não dominam o Inglês, podem
consultar com o Dr. Jonathan.
Bem-hajas Jonathan e que Deus, que é todo poderoso, te abençoe,
guarde e proteja, por onde andares, e que os doentes que por ti forem
tratados a boa Mão de Deus os cure e abençoe também.
Este é o motivo por que nos sentimos alegres e felizes e que a
Comunidade Portuguesa de Long Island, de New York seja abençoada.

