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WASHINGTON, D.C. — A Portuguese American Leadership Council of the United States 

(PALCUS) vai celebrar no próximo dia 12 de Novembro os seus 25 anos a promover os 

interesses das comunidades portuguesas a residir nos EUA. 

A gala comemorativa, que terá lugar no estado da Virgínia, contará com a presença, entre outras 

individualidades, do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, do 

Embaixador de Portugal nos EUA, Domingos Fezas Vital, e do Presidente da Fundação Luso 

Americana, Vasco Rato. 

O evento visa não só celebrar as realizações desta instituição nacional como também reconhecer 

o sucesso luso-americano nos EUA, através da atribuição de distinções a indivíduos que se têm 

destacado em várias áreas sociais e profissionais. 

Fernando Rosa, presidente da PALCUS, faz um “balanço positivo” do trajecto da organização, 

destacando o facto da mesma ser “gerida por um conselho directivo de voluntários espalhados 

pelos EUA.” 

“Continua a ser um período de grandes desafios e de grande dedicação,” referiu Rosa, que 

assumiu a liderança da PALCUS em 2010. 

“Como todas as organizações o maior desafio é angariar os fundos necessários para manter o 

escritório aberto e com staff e financiar os vários projectos, como estágios, bolsas de estudos, e 

as várias recepções e encontros. O único evento de angariação de fundos é a gala anual,” 

sublinhou Rosa. 

Fundada em 1991 em Washington, D.C., a PALCUS intervém junto dos órgãos do poder norte-

americano em apoio de assuntos de interesse para as comunidades luso-americanas, tendo 

desempenhado um papel relevante na adesão de Portugal ao programa de supressão de vistos 

(visa waiver). 

“Precisou-se de muitos esforços e [houve] muitas pessoas envolvidas,” recordou Rosa. 

A PALCUS contribuiu também para a criação dos órgãos “Friends of Portugal” no Senado norte-

americano e “Portuguese American Caucus” na Câmara dos Representantes. 

Rosa destaca ainda os esforços que a organização desencadeou em prol da auto-derminação de 
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Timor-Leste e que tem desenvolvido em torno da questão da Base das Lajes, na ilha Terceira, 

trabalhando com entidades em ambos os lados do Atlântico, para viabilizar a melhor solução e 

minimizar as repercussões adversas causadas pela redução do contigente militar norte-americano 

naquela ilha. 

“É um projecto no qual estamos envolvidos há mais de 10 anos,” frisou Rosa em relação à Base 

das Lajes. 

Segundo ele, a PALCUS orgulha-se ainda do facto de ter realizado vários encontros com os 

Eleitos Luso-Americanos, criado um programa de bolsas de estudo e apoiado outras instituições 

e iniciativas luso-americanas. 

Ao longo desta trajectória, a organização tem procurado adaptar-se para corresponder à realidade 

da comunidade luso-americana. 

“A realidade da comunidade actual é complexa, com a comunidade a integrar-se na vida 

americana, a participar mais na selecção dos seus líderes, e a lembrar que é preciso uma voz a 

nível nacional mais forte, para falar de assuntos de interesse, língua e cultura, e não esquecer as 

raízes,” salientou Rosa. “Sendo Portugal um país pequeno, com mais de um terço da população 

fora, precisa de uma organização forte a nível nacional ou então será completamente assimilado 

e depois semi esquecido.” 

Consequentemente, Rosa referiu que a PALCUS tem por futuros objectivos “envolver mais os 

jovens profissionais, que estão numa fase da vida em que têm muitas actividades profissionais e 

familiares” para além “de envolver mais pessoas e continuar a trabalhar na estabilidade 

financeira da organização.” 

A gala comemorativa das Bodas de Prata terá lugar em Morais Vineyard & Winery, em 

Bealeton, Vírginia, a partir das 6 p.m. 

Durante o serão irão ser entregues as seguintes distinções: 

David Simas (conselheiro do Presidente Obama) — Prémio Liderança Nacional 

Dr. António Cirurgião — Prémio Liderança Académica 

António Amaral — Prémio Liderança Filantrópica 

Prof. Diniz Borges — Prémio Liderança em Educação 

Natalie Matinho — Prémio Liderança em Serviço Comunitário 

Nancy Rodrigues — Prémio Liderança em Serviço Público 

Florentino Gregório e Advogado Manuel R. Geraldo — Prémios Fundadores 

Serão também entregues cinco bolsas de estudo: Gary John Resendes (Universidade da 

Califórnia em Berkeley), Jacqueline Rodrigues (Universidade da Califórnia em Long Beach), 

Celina Caetano (Universidade de Connecticut), Alyssa Pinho (Universidade de S. José) e Patrick 

Norris (Universidade de South Oregon). 

Os bilhetes para a gala custam $175 por pessoa, podendo ser adquiridos através do site da 

PALCUS em www.palcus.org.  
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Read more: http://ojornal.com/pt-pt/portuguese-brazilian-news/2016/10/palcus-celebra-25-anos-

a-apoiar-os-interesses-luso-americanos/#ixzz4OCkMrPOx  
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