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PORTUGUESE-AMERICAN SUNCOAST ASSOCIATION EM FESTA!

38.º aniversário da PASA assinalado em St. Petersburg
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A PASA (Portuguese-
American Suncoast As-
sociation), sediada na cida-
de de St. Petersburg, assi-
nalou com festa a passagem

� O novo elenco directivo da PASA na festa do 38.º aniversário, vendo-se à direita o presidente Manuel Rebelo

� O novo presidente no reconhecimento ao seu
antecessor e respectiva primeira-dama da PASA

� O presidente cessante, Rui Correia,
ao dirigir-se aos associados presentes na festa

� Grupo de antigos
presidentes da direc-
ção da PASA presentes
à festa do aniversário;
em primeiro plano,
está Henrique Chipelo
(junto a sua esposa
Dolores), que, como
dirigente mais antigo,
teve a honra de apa-
gar as velas do bolo de
aniversário

� Os associados com trinta ou mais anos de casa foram reconhecidos durante os festejos do trigésimo oitavo aniversário da Portuguese-American Suncoast Association de St. Petersburg, na Flórida

� Outro aspecto das cerimónias do 38.º aniversário
da PASA, que decorreram na cidade de St. Petersburg

do seu 38.º aniversário de
existência . O evento decor-
reu no dia 8 de Abril, sába-
do último, e teve como
mestre-de-cerimónias o co-

nhecido Ted Tomás, que
assumiu já um número
recorde de vezes o cargo de
presidente (nada menos
que seis mandatos).

Durante a noite, aquele
elemento sublinhou a pre-
sença no salão da PASA de
vários ex-presidentes e
lembrou a memória dos já
falecidos, que farão sempre
parte da história da colecti-
vidade. Nesse contexto,
Ted Tomás fez uma referên-
cia especial ao presidente
cessante, Rui Correia,
sublinhando o papel funda-
mental que desempenhou
ao longo do seu mandato,
criando novamente as con-
dições para que a agremia-
ção pudesse voltar a respi-
rar do ponto de vista finan-
ceiro.

Ao dirigir-se aos presen-
tes, o ex-presidente Rui
Correia agradeceu a cola-
boração que recebeu dos
membros da sua direcção e
dos sócios em geral nos
últimos 5 anos, lembrando
que defendeu sempre o
lema de que é importante
liderar com respeito e
ouvindo a opinião de todos.

Também o presidente
actual, recentemente em-
possado, Manuel Rebelo,
em nome de toda a colecti-
vidade, agradeceu o contri-
buto do seu antecessor,
mencionando também, o
papel de sua esposa, Lucy
Correia, no esforço que
ambos empreenderam em
prol da comunidade. O
casal acabaria por receber
uma muito merecida e rui-
dosa ovação.

Seguindo a tradição, o

bolo de aniversário da
PASA seria cortado pelo
ex-presidente mais antigo
presente, neste caso
Henrique Chipelo, que,
para tal, contou com a cola-
boração de sua esposa,

Dolores Chipelo.
A celebração foi ainda

motivo para que se reco-
nhecessem todos os mem-
bros com 30 ou mais anos
de casa.

O jantar à base de um

delicioso prato de baca-
lhau, confeccionado pela
cozinheira Rosa Carvalho e
ajudantes, e a animação
musical a cargo de Kenny
Real e banda, completaram
o ambiente.


