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Um grupo de naturais e
amigos de Ferreirós do
Dão, uma vila com uma
profunda história no conce-
lho de Tondela, reuniu-se
no Centro Cultural
Português de Danbury num
almoço de solidariedade
para angariar fundos desti-

� Ludlow, MA

Teve lugar no Grémio
Lusitano em Ludlow, MA
mais um Convívio Benfi-
quista, que atraiu adeptos
do clube lisboeta de várias
cidades.

Entre os presentes, este-
ve Jorge Gomes e sua espo-
sa Natália, vindos de
Filadélfia e previamente
residentes em Hartford, CT.
Jorge Gomes é sócio há
mais de 70 anos do SLB e
carrega o título de embaixa-
dor do Clube da Luz.

Jim Malaquias orientou o
evento e David de Melo, à
frente do seu conjunto
musical, proporcionou uma
noite agradável.� Jorge Gomes e esposa Natália vieram de Filadélfia, PA para a festa

� Deodato Raposo, o presidente António Riquinha e os cozinheiros Ernesto Amaral e Adélia Formaggini

� Momento de confraternização na festa de São Martinho na PACA de Port Richey, Flórida

� Alguns dos veteranos de guerra luso-
americanos a quem se prestou homenagem
também neste São Martinho

� Outro grupo de convivas

Festa Benfiquista em Ludlow
DECORREU NO GRÉMIO LUSITANO

� Por FERNANDO G. ROSA
LUSO-AMERICANO

em Ludlow, MA

Festa a favor de Ferreirós do Dão
AJUDA A VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS DE 15 DE OUTUBRO

� Danbury, CT

nados aos enormes prejuí-
zos acusados pelos incên-
dios de 15 de Outubro em
Portugal.

Com o salão praticamen-
te repleto, António Neves
orientou o evento e expli-
cou que os fundos angaria-
dos serão entregues a uma

comissão local em Ferreirós
do Dão, conhecedora das
necessidades da terra, e
que fará a sua devida distri-
buição.

E assim voltou-se a
levantar a bandeira do bem-
fazer no seio da comunida-
de lusa de Danbury.

A comunidade de Port
Richey prestou honra aos
veteranos de guerra na festa
de São Martinho no passa-
do 11 de Novembro, dia já
para este fim assinalado nos
EUA. Mas a festa foi para
celebrar o São Martinho e,

As nomeações para os
corpos dirigentes da PACA
decorreram no domingo,
dia 19, seguindo-se de elei-
ções no dia 3 de Dezem-
bro.

A PACA irá realizar a
Festa de Natal no dia 9 de
Dezembro, também desig-
nada como a Festa do
Sócio. O jantar-dançante
será grátis para os sócios e
contará com a visita do Pai
Natal para as crianças. Para
reservas, contactar Rhonda
Azevedo pelo (727) 859-
3026 ou Lucy Botelho,
(727) 819-1837.

� Port Richey, FL
Angelina Leandres Phelan � (941) 730-8816

� asaatlantica@yahoo.com

Noite de São Martinho
PORTUGUESE-AMERICAN CULTURAL ASSOC.

Eleições na PACA

Festa de Natal
PELA COMUNIDADE

desta vez, bem à portu-
guesa, com uma autênti-
ca matança de porco tra-
dicional.

A ementa da noite dis-
punha de iguarias gosto-
sas como pratos de carne
de porco e ínhame e
música a cargo do cana-
diano João Pimentel e o
cantor da casa, Steven
Amaral.

Aproveitando as festi-
vidades, celebraram-se
também alguns aniversá-
rios.


