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 Bridgeport, CT
JOSÉ RODRIGUES  (203) 572-0190

Paco Bandeira passou pela Casa do Benfica
Ultrapassada já a barreira dos 70, o famoso cantor
Paco Bandeira continua
igual a si mesmo - como se
estivesse agora a viver a

‘ternura dos 40’. E a sua
actuação, levada a cabo na
tarde de domingo, 4, no
salão da Casa do Benfica
em Danbury, CT, é a prova

 Paco Bandeira com Diamantino Rodrigues e outras figuras

■ YONKERS, NY

cabal de que continua a ser
o grande intérprete que
sempre foi. Quer a tocar,
quer a cantar as canções
por ele compostas e que
fizeram furor ao longo da
sua carreira e com excelente sentido de humor à mistura.
Facto interessante foi o
à-vontade que concedeu à
assistência para pedirem a
canção que queriam ouvir,
mostrando-se ainda disponível para a foto da praxe.
O almoço-bufê foi servido por volta da 1:00 da
tarde, seguido das sobremesas, e o espectáculo che-

para que se continue a
desenvolver o bom trabalho
do último ano, englobando
ainda mais, muitas manifes-

tações recreativas e culturais, nu-ma associação que
em 2018 comemora o seu
88.º aniversário de existência.

■ TARRYTOWN, NY
Arlindo Silva e os vogais
António Renha e Carlos
Rodrigues.
O novo presidente da
direcção, José Manuel Rodrigues, é natural de
Serafão, Fafe (Minho), e
emigrou para Westchester
em 1978; na direcção de
2017, exerceu as funções de
2.º tesoureiro. Está casado
com Lina Rodrigues; o casal
tem um filho em Nova
Iorque e uma filha radicada
em Massachusetts.
O PACC, fundado na

 Port Richey, FL

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

Quando a amizade é mais forte que tudo...

 O ‘Encontro de Amigas’ voltou a decorrer num estabelecimento de restauração

 Mesa da Assembleia Geral: João Santos, Luís Custódio e António Azevedo

■ Cont. pág. ant.

vo da Casa do Benfica, não
só por esta mas por muitas
outras iniciativas que têm
levado a cabo, e sempre
com a vontade de chegar
mais longe, cujo presidente, Diamantino Rodrigues,
pela dinâmica que tem
emprestado à ‘menina dos
seus olhos’ - a Casa do
 Paco Bandeira com admiradoras, depois do espectáculo em Connecticut
Benfica - há 5 anos, é o
gou ao fim após mais um ção de todos os presentes homem certo no lugar
certo.
punhado de canções à Paco até à final.
Obrigado, Paco, pelo
Bandeira, cuja actuação
Endereçamos os nossos
encantou e prendeu a aten- parabéns ao elenco directi- espectáculo!

 O popular músico português
com uma admiradora em Danbury

Nas comunidades portuguesas, inclusive as mais
pequenas e remotas, certas
tradições lusas desvanecem
e outras ressurgem, conforme quem lhes dá vida.
Assim, no ano passado, no
dia dedicado às amigas,
Marta Chapel, Natércia

década de 40 do século
passado, serve as comunidades do eixo TarrytownMaria Cruz, José Cruz,
Sleepy Hollow; para 2018,
Isabel Rodrigues, Carlos
estão já agendas eventos
Rodrigues, Maria José,
até ao Natal, incluindo a 24
Fátima da Silva e Martha
NO SALÃO DA
de Fevereiro a Festa de
Freitas.
Carnaval, a 17 de Março a
À cabeça da Mesa da
Festa da Escola, a 1 de Abril
Assembleia Geral continua
o almoço de Páscoa, a 13 de
Deolinda Girão, enquanto
Os Leões Unidos De
Maio o Dia da Mãe, a 23 de
que Bela Ferreira assume o
Junho o São João, a 15 de Hartford, no estado de
cargo de vice-presidente e
Setembro o São Paio, a 27
são secretárias Lucrécia do
de Outubro o Halloween e a
Cabeço e São Fortunato.
10 de Novembro o São
Quanto ao Conselho
Martinho.
Fiscal, inclui o presidente
O grupo Leões Unidos
de Hartford anuncia que vai
organizar o seu concurso
de vinhos caseiros, a ter
lugar dia 10 de Fevereiro este sábado - no VFW Hall,
localizado na Newigton
Avenue, nesta cidade (atrás
do ‘Primavera Pub’).
Haverá 3 prémios para
os participantes.
Para mais informações, é
favor contactar o presidente
 Grupo de figuras femininas ligadas à nova direcção do Portuguese-American Cultural Center de Tarrytown, NY
José Carlos Costa.
■ Cont. pág. ant.

Ferraro e Maria Resendes da comunidade de Port
Richey, iniciaram o Encontro das Amigas.
Em 2018, cresceu o
número de amigas que se
juntaram no dia 25 de
Janeiro para celebrar este
dia - com a Liberta Resen-

des, Rhonda Azevedo,
Nancy Raposo, Ilda Chaves,
Maria Soares e Paula
Santos.
Parabéns às amigas que
arranjaram tempo nas suas
vidas agitadas para celebrar
este lindo sentimento - a
Amizade.

 Hartford, CT
FERNANDO ROSA  (860) 614-8614
 lusoamericanoCT@gmail.com

IGREJA NOSSA SRª DE FÁTIMA

45.º aniversário do grupo Leões Unidos
Concurso de
vinhos caseiros

Connecticut, vão celebrar o
seu 45.º aniversário no dia
17 de Março, no salão da
Igreja Nossa Senhora de
Fátima - com jantar e
dança.
Animação musical a

cargo dos ‘Rapsódia’.
Fazem parte da comissão organizadora da festa
José Carlos Costa, Victor
Santos, José Calé e José
Feliciano.
Não falte!

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

