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PASA AINDA SEM DIRECÇÃO

Festa do Dia dos Namorados Presidente Rui Correia faz
apelo aos associados...
No passado dia 20 de
Fevereiro, durante uma
Assembleia Geral levada a
cabo para o efeito, não apareceu nenhuma lista de
voluntários candidata à
direcção. como resultado, a
PASA (Portuguese-American Suncoast Association)
está ainda sem elenco
directivo para 2016/17.
Nesse contexto, a PASA
vem através deste meio

apelar a todos os associados e à comunidade em
geral que participem activamente na vida desta que é,
afinal, a casa de todos os
portugueses neste cantinho
da Flórida. E que só o
poderá continuar a ser se
contar com a participação
de todos.
É sabido que são exigidos muitos sacrifícios a
quem entra para a direcção

de um clube português.
Mas o actual ocupante do
cargo, Rui Correia, já está
na cadeira de presidente há
4 anos, sempre com os
mesmos voluntários; o presidente diz-se disponível
para ocupar outro cargo
directivo, desde que alguém fique presidente.
Aqui fica o apelo. A
PASA precisa de si. Pense
nisso.

O Dia de São Valentim na PASA

 Vários aspectos da festa de S. Valentim da Casa Portuguesa de Orlando

DIA 21 DE MAIO

Night in Portugal
com a cantora Rosinha
vinda de Portugal
A cantora Rosinha é a
próxima atracção vinda de
Portugal contratada pela
Casa Portuguesa de Orlando, no estado da Flórida.
A artista virá pela primeira vez ao ‘Sunshine State’ e cantará na St Albans

Cathedral, em Oviedo.
O evento vai chamar-se
‘Night in Portugal’ e incluirá jantar, havendo ainda a
participação de Victor
Ponte.
Daremos outras informações mais próximo da
data.

A Casa Portuguesa de
Orlando voltou a promover
mais um evento, desta feita
levando a cabo um jantar
para assinalar o Dia de São
Valentim. Viram-se convivas não apenas da zona
metropolitana de Orlando
como até vindos de Palm
Coast, mais a norte.
A animação musical
esteve a cargo dos artistas
Donny Moisão, Kenny Real
e Arlindo Andrade - um
naipe de luxo.
A Casa Portuguesa de
Orlando agradece aos
voluntários que fizeram um
trabalho excelente e que
estão sempre prontos a ajudar a comunidade.

 Alguns dos muitos casais que estiveram na festa

O Dia de São Valentim
foi comemorado a 13 de
Fevereiro na sede da PASA
(Portuguese-American Suncoast Association), com
casa cheia e muita animação.
A refeição foi confeccionada pelo casal Rebelo,
com a ajuda de outros
voluntários, e as sobremesas foram oferta dos participantes.
A animação musical
esteve a cargo do duo Eddie
& António, que, como sempre, souberam manter ocupada a pista de dança.

