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americana, transbordam
entusiasmo invulgar pela
cultura portuguesa. Escolheram celebrar a passagem
de ano com família visitando de Atlanta na PASA. E
porquê? A Rosa responde
logo que a PASA tem

ambiente seguro, responsável, alegre, e propício a
famílias. E dirigindo-se aos
voluntários: “Agradeço a
todos que trabalham tão
arduamente durante todo o
ano! Vocês criam um
ambiente que permite pre-

servar a nossa cultura e reunir famílias!”
A equipa de trabalho e a
direcção da PASA desejam
a todos os sócios, familiares e amigos um Feliz Ano
Novo, repleto de coisas
boas.

 A equipa de trabalho que contribuíu para o êxito da festa de passagem de ano na PASA

No salão da PASA,
durante a passagem do
velho para o ano novo,
foram ricos e doces os frutos do trabalho intenso e
extenso das vésperas. Uma
“operação de classe”, conforme Maria Cascais.
A casa esteve superlotada, sem espaço para os que
infelizmente ficaram na
lista de espera. A animação
musical pelo trio Triple
Play, que actuou pela primeira vez na PASA, teve
recepção calorosa, deixando a muitos a esperança de
voltarem
brevemente.
Houve grande variedade de
aperitivos, seguidos por
jantar elegante de prime rib
e lagosta. Como habitualmente, as sobremesas deliciosas consistiram de tanta
variedade quanto todos que
se orgulharam de apresentar os seus talentos culinários. Depois do brinde de
boas-vindas ao ano novo,
cheio de esperanças para

uns e incertezas para
outros, foi servido o familiar caldo verde, as passas
tradicionais e o bolo-rei,
assegurando assim uma
continuadade suave na
ponte de passagem.
A jovem de liceu Noelle
Schneider pariticipou na
festa com a família, na companhia dos queridos e inseparáveis avós Henrique e
Dolores Chipelo. Diz a
Noelle, “Eu participei na
festa de fim de ano porque
é um lugar onde sempre me
posso divertir com a minha

 Rosa Dinis e a netag

NA PASA

Já abertas inscrições
para bolsas de estudo
A PASA de St. Petersburg vai ter bolsas de estudo
para estudantes do liceu a ingressar na universidade.
Principais requisitos dos candidatos às bolsas:
1.Filho(a) ou neto(a) legal de descendência portuguesa de sócio activo da PASA.
2.Desempenho de serviço na PASA completado
antes de submeter o formulário.
3.Formulários devem ser carimbados pelo correio
com data até 1 de Maio.
Para mais pormenores/informações e obter o formulário: Visitar na internete http://www.portuguese-suncoast.org/PASAscholarship.htm, ou enviar email para
pasastpete@aol.com, ou ainda contactar (941) 7308816 (Fala-se português e inglês).

família e os meus amigos.
Passar a última noite de
2015 não foi excepção. Já
celebrei algumas vezes esta
festa na PASA e espero
continuar no futuro. O
nosso clube português é
um lugar maravilhoso para
se passar tempo de qualidade na companhia de quem
gostamos, em qualquer
altura.”
Frank Barbosa, deu
entrada no ano novo, festejando também o aniversário
de 72 anos no primeiro do
ano, ao lado da sua amada
esposa Isabel e da vivaz
sogra, Maria dos Santos, de
90 primaveras completadas.
Frank tem celebrado a passagem de ano na PASA
desde há 34 anos, mesmo
antes desta organização ter
as suas próprias instalações, com excepção de um
ano por morte em família.
A razão de celebrar na
PASA, diz o Frank, para
além de curta distância da
sua residência, “sinto-me
feliz em convívio, e a PASA
é uma casa ideal de família
e amigos”.
“Poderíamos ter ido a
qualquer lugar”, diz Isabel
Perdigão, “no entanto, na
PASA estamos em família.
Se bem que não temos
família de sangue na Flórida
nos últimos 12 anos, temos
encontrado as melhores
pessoas na PASA. Então
escolhemos dar entrada ao
ano novo aqui porque queríamos nos sentir em casa
com amigos e família.”
A Rosa Dinis e esposo,
Bernie Sidley, frequentam
regularmente o clube desde
há sete anos. Apesar de
Bernie não ter raízes portuguesas e a Rosa ser já luso-

 Aspecto do salão de festas da PASA na noite de réveillon

 Isabel Barbosa, Maria dos Santos e Frank Barbosa

 O bartender Kevin Matos, à dir.
 Noelle Schneider com os avós Henrique e Dolores Chipelo e o tio Rodney

 A servir a carne...
 À esq., Isabel e António Perdigão; à dir., Filomena e Manuel Rebelo

