
SUZEllE CAVADAS apela
it uniiio dos portugueses
em tomo do voto

~.,.
A candidataa vereado-

ra de Union ape/a aos
portugueses para Que se
registem e votem. uma
vez Que a classe polftica
entende Queos portugue-
ses nao SaD activos politi-
camente. "Chegou 0
momento de fazer a dlfe-
renca." diz. Pag. 8

ORGANIZACOES de
caridade veem menDs
donativos

\. ..,,-•..•.,

Uma ouebra de aproxi-
madamente II por cento
em 2009. 0 pior desern-
penho nas tiltlrnas duas
decadas, preocupa adrni-
nistradores. ~g. 9

DESTAOUES
ACTUAlIDADE.. 1-14
PROViNCIAs... 15-16
NEWARK 17-19
EUZABETH 20-22
COMUNIOAOES 23-24
CAliFORNIA 25-26
BRASIL 27-28
DESPORTO 29-36
MAGAZlNE.. 37-42
ClASSIFICAOOS 43-49
INGLEs 50-51

-.l- mailing \lI~\

address

--- ===-= =:::- = = ....:=~= i\. £-_= ;; = =: ==.,= .:..a =--=
iiiiii - - -~iEa= - ..... --,; --1iE=~e"""== 1fi:=•• ==?=.E===

jjj ~ ~ -- -- • ~--

_N=O.=-=36=-38-.::....:========~PORTUGUESE-AMERICAN NEWSPAP""ER=-===:::::=::::::==-:-=:Foun::::dti~d =-'92=:8tl1!L1- Friday.October 29,2010 -
NO LIMIAR DE CENTENAS DE LAYOFFS

ARENA DE NEWARK
ainda nau paguu renda it cidade
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PAlCUS homenageia
membro fundador

Fatos irnportados de Portugal
serao apresentados na testa

LEln nESTn EDienO
~ Manny Greva Jr. ern entrevista exclusiva ao Luso-Americano 4
~ Dernocratas corn pouco dinheiro para as eleicoes de 3" feira 7
~ Camoes e 0 arnor - Por: Manuel Luciano da Silva 13
~ lronbound Soccer Club hornenageou atletas 30-31

Partidas entre 12 Setembro e 30 de Outubro
Pdrd informa\06 e reservas contacte

o seu agente de viagensou aTAP Mais Esparo • Mais Conforto • Mais Valor1-800-221-7370 l'
tapU13§tap.pt
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PREST ADA HOMENAGEM A UM DOS MEMBROS FUNDADORES, MANUEL MIRA

PAlCUS ofereceu recep~aono Museu da Baleia
[@actualidade

"II 0 actualpresidenledoPAlCUS,FernandoROlli,deHartford,cr, noentregade
urnIroleu00 membralundadarManuelMira,deCarolinadoNorte-------..

"II FernandoG.RosoeMarieFraleynoenlregadeurntroleu00 directordoMUlllu
doBnleia,JamesP.Russell

"II 0 depuladoeslatalAntonioCnbrnl,DimitaEleitarnl23,eesposo,JessicaCabral,
coma empresarioAntonioFrias·'0 esquerda·deHudson,MA

"II PedroAmoral,docompanhadeMichaelRodriguesporn0 senadaestatal,Michael
Rodriguese FernandoRosa

• PorHENRIQUE MANO Outubro uma recepcao a
lUSO·AMERICANO cerca de duas centenas de

NewBedford,Maslllmuseffs pessoas, nas rnstalacoes
o Portuguese-American do Museu da Baleia em

Leadership Council of the New Bedford, estado de
United States (PALCUS), Massachusetts. A iniciativa
com sede na regi30 metro- serviu para dar a conhecer
politana de Washington, os objectivos do PALCUS,
DC, ofereceu dia 22 de cula acc;ao se centra a nfvel

naclonal, e surge como
antecipacao a Gala Anual
de 2010 desta organlzacao
de defesa dos interesses
luso-americanos - Que
acontece ho]e. sabado. na
UMASS-Dartmouth.

Antes da recepcao, e-
Iectuou-se uma cerim6nia
de cerca de 4S minutos no
audit6rio do museu, com a
presenc;a, entre outros. de
convidados de honra como
Andre Bradford (secretarlo
regional da presidencta do
Governo dos Acores - em
representacao do preslden-
te Carlos Cesar, Que nao
pede deslocar-se aos EUA,
como estava previsto), 0
'mayor' da cidade. Scott
Lang, a consul de Portugal
em New Bedford, Graca
Araujo Fonseca, 0 chance-
ler Leonel Teixeira, do con-
sulado de Portugal em
Providence, os deputados
estatais Ant6nio Cabral e
Michael Rodrigues, lose
Galaz, conselheiro para os
Assuntos Sociais da Em-
balxada de Portugal em
Washington, DC. etc. .

Fernando G. Rosa, pre-
sidente do PALCUS, apro-
veitou a ocaslao para pres-
tar homenagem a Manuel
Mira, "figura a Quem multo
se deve estar ai nda de pe"
a organizacao - sublinhou,
para depois entregar ao
empresarlo e historiador
uma lernbranca. Mira disse
na ocasiao agradecer a
homenagem, lembrando
Que 0 seu empenho nada
tern de "her6ico", esperan-
do Que todos facarn 0

mesmo em prol do PAL-
CUS e dos objectivos a
Que se propoe,

Foi ainda projectado um
estudo em imagens e som
de 12 minutos intitulado 'A
Presence Portuguesa na
Nova Inglaterra', de auto-
ria do estudante Joshua
Marcote, da Universidade
de Brown.

Na sua Intervencao, par
outro lado, 0 secretarto
regional Andre Bradford
falou do actual estado de
desenvolvimento do aroul-
pel ago acoriano e terrni-
nou dizendo: "luntemos,
pols. a memoria e a cele-
bracao do passado Que
hole aQui nos traz a certe-
za no futuro".
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"II 0 advagadoMonuelR.Geraldo(comeseritorioemWashington,DC),AidaPetitti,FernondoG.Rosae a advagodaCynthia
MarquesRusso(comescritOrioemNework)
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"II CO~D!Santos,antigopresidentedoaubePartuguesdeHartford,cr, aconsulGra!aFonseca,JoseGalozeJooodoSilva,anti·
.P, ••• ,·~· •••••• d•••• rd r .---- -

"II Dodireila:GloriaMela(directoroderela!"espublicosdoTAPPortugalemNewark,NJ) Sa!.11uel.Suffer,
ProcuradorDimitaldeJusti!onocondadodeBristoleesposo,DorothyFeblSuffer,naturaldeSaoMiguel,e
JomesMcGlinchey


