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Empossadas as novas direcções da
ACPP e do Marítimo de Pretoria
Tomaram posse na noite
da penúltima quarta-feira,
25 de Fevereiro, na ACPP
e no Club Sport Marítimo
de Pretoria, dos cargos para que foram eleitos em últimas assembleias gerais
realizadas nessas duas
agremiações lusas da capital, os componentes dos
três órgãos directivos de
ambas, e mediante as alterações aos seus estatutos,
cada qual para mandato
com o período de duração
de dois anos.
Na ACPP, onde a seguir à
tomada de posse, falaram
os presidentes, da assembleia geral, Manuel José, e
o da direcção, Mário Ferreira, para nos seus improvisos felicitarem todos os
membros ali empossados
nessa noite, a quem pediram colaboração e união,
para em conjugação de esforços se conseguir o que
à partida se projecta alterar
na colectividade, para além
das planeadas novas
obras, que no seu conjunto
tornarão esta Associação
lusa mais funcional, atractiva e com outra dinâmica,
de modo a poder corresponder aos desafios que

na actualidade se impõem,
ficaram os cargos assim
distribuídos:
Assembleia-Geral – presidente Manuel José, vicepresidente Carlos Nunes, e
secretário Abílio Moutinho;
Conselho Fiscal – presidente Américo Pimentel,
vice-presidente Reinaldo
Nunes e relator Filipe da
Costa;
Direcção – presidente Mário Ferreira, vice-presidentes, administrativo Rui Sérgio Dias; para construção e
manutenção Gaspar Araújo, José da Silva e Abílio
Inácio; para o hóquei em
patins, Carlos Gaspar e
Mário Jorge; e para o futebol, Steve Williams e Tony
Tavares; secretários, Carlos Calado, Manuel José e
Ernesto de Sousa; tesoureiros Anacleto Guiomar,
Vítor dos Santos e Nelson
Nunes; e comissão de
obras, Joaquim Pimentel,
Serafim Repolho, Lino Correia, Tony Oliveira, Joaquim Candal, Fernando
Pereira e António Ribeiro.
Por sua vez, no Club Sport
Marítimo, onde a seguir à
tomada de posse foram todos os membros felicitados

pelos novos presidentes,
da direcção Manuel Furriel
e o da assembleia geral,
Carlos Ribeiro, que nas
suas palavras pediram aos
novos componentes dos
três órgãos directivos para
darem o seu melhor em
prol do bom andamento do
clube, prometendo por seu
lado e com esse mesmo
objectivo, contribuir com o
que estiver ao seu alcance,
para o engrandecimento
que se deseja neste Marítimo de Pretoria, após o
que se seguiu um convívio
de espetada, em que todos
os presentes participaram.
Para este mandato de dois
anos, ficou cada órgão directivo assim constituído:
Assembleia-geral – presidente Carlos Ribeiro, vicepresidente Mário de Sousa, e secretário Angelino
Nascimento;
Conselho Fiscal – presidente, Manuel Jardim e
secretária Elvey Williams;
Direcção – presidente Manuel Furriel, vice-presidentes, administrativo Ivo de
Sousa; cultural Abel de
Aveiro; desportivo Manuel
Sardinha Pereira; e maratona em atletismo, Pieter
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van der Merwa, secretário
Manuel Bento Teixeira, tesoureiros Ana Maria Furriel
e Elmiro Martins; comissão
de festas, Ana Maria Furriel, Elvey Williams, Fátima
Teixeira, Eugénia de Sousa, Vanessa de Sousa e
Cecília Martins; e vogais,
Eduardo Furriel, Gabriel
Oliveira, Emanuel Correia,
Vítor Agostinho de Freitas,
José Maria Pereira e Jacquie Pereira.

Convívio mensal benfiquista
Teve lugar no penúltimo
sábado, 28 de Fevereiro,
na Casa do Benfica, em
Pretoria, o seu almoço de
convívio mensal, desta vez
com o prato principal de
lulas grelhadas, patrocinado pelo comendador Manuel da Cal, a que esteve

presente meia centena de
convivas, entre os quais os
presidentes da ACPP, Mário Ferreira, o do Marítimo,
Manuel Furriel, o da Academia do Bacalhau, desta
mesmas cidade, Eduardo
Rocha, e Manny de Freitas
do “Democratic Alliance”, e

Festa de S.José na
Igreja de Santa Maria
É já no próximo domingo,
dia 15 de Marco, que na
igreja de Santa Maria dos
Portugueses, em Luttig
Street, de Pretoria West,
terá lugar a festa em honra
de S. José, oferecida por
Ana Maria Guedes, com
missa solene pelas 11 horas, seguida de almoço de
convívio tipo self-service
às l3 horas, no salão paroquial, a que todos serão
bem vindos.

Para inscrições do almoço
e todas as informações,
contactar directamente a
igreja de Santa Maria pelo
tel. (012) 327-3593, que
aproveita para informar os
paroquianos que dado ser
celebrada eucaristia neste
dia às 11 horas, não haverá nesse domingo a habitual missa das 9 horas da
manhã, desde já agradecendo a comparência na
mesma dos fiéis.

ligado ao executivo da
“City Council”, de Joanesburgo, este ali reconhecido
com galhardete, a assinalar a sua primeira visita a
esta representação benfiquista da capital.
Usaram da palavra nessa
tarde, o presidente da assembleia-geral, Jaime de
Caíres, para as boas vindas e agradecimentos às
presenças nesse almoço, e
o da direcção, Elídio Cardoso, para se mostrar reconhecido à generosidade
dos presentes, ao contribuírem com cinco mil e
setecentos randes na colecta voluntária efectuada
pelas mesas a seguir à refeição, onde como habitualmente se destacava pelo
seu número de directores,
a da ACPP, esperando
continuar a vê-los a todos
em próximas confraternizações do género, nesta casa a que preside.

OS NOVOS DIRECTORES DA ACP DE PRETÓRIA PARA OS PRÓXIMOS DOIS ANOS
11783

MANNY DE FREITAS RECONHECIDO COM GALHARDETE DA CASA DO BENFICA
DE PRETÓRIA, DESTINADO A ASSINALAR A SUA PRIMEIRA VISITA A ESTA
REPRESENTAÇÃO BENFIQUISTA DA CAPITAL

Escola agrícola
no Vaal Triangle
O projecto da Escola Agrícola no Vaal Triangle está
a ser desenvolvido pelo
português João Fernandes
Geral, fundador da organização de solidariedade
“Superior Care Centres”.
O complexo, além do estabelecimento de ensino
agrário, inclui uma escola
primária, um bairro residencial para famílias carenciadas e um templo
ecuménico para celebrações religiosas e serviço
de funerais.
Um espaço do vasto terreno reservado para actividades agrícolas vai ser
aproveitado para apicultura, para produção de mel.
Para donativos e outros
apoios, contactar João
Geral pelo cel 083 753
5755, telefone 011 917
2811; e fax 011 422 6938.

Passeio a Durban com
partida de Pretória
Organizado por Maria
Pombo, com parte dos lucros que venha a conseguir, reverterem a favor
dos pobres, terá lugar de 4
a 9 de Maio próximo, um
passeio a Durban, com visita a Drakensberg onde
se pernoitará na primeira
noite, e nas quatro seguin-

tes em Amazintotti, com
passagem por Thousand
Hills, e outros pontos turísticos de modo a aproveitar
ao máximo todo o tempo
disponível.
Para inscrições e todas as
informações, contactar Maria Pombo pelo cel 082 480
4354.

Festa de São José em Durban
Alberto Quintal, presidente do Conselho Paroquial da
Igreja Católica Portuguesa de São José confirmou ao “Século” que vai ser realizada no domingo 22 de Março a festa dedicada ao Padroeiro, no n.º 136 Stamforhill Road, em
Durban, telefone da igreja 031 3092797.
O programa abre às 11 horas com Missa celebrada pelo
rev. Padre José Hilton. No salão paroquial, às 13 horas,
serviço de almoço com a seguinte ementa: carne estufada, galinha assada, salada de grão com bacalhau, arroz,
saladas, legumes, doce e café. Preço: adultos R50 e crianças dos 6 aos 12 anos R25.

