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DIA m CASA DE
Celelxração do 40° Aniversário

É já uma tradição, nunca
interrompida, a comemoração do

7 "Dia de Macau" que, como todos
, é celebrado a 24 de Junho.

Este ano, a nossa Festa realiza-se
exactamente a 24 de
Junho, nas nossas
instalações da Av
Gago Coutinho n° 142,
com a particularidade
de coincidir com o seu
40° aniversário, uma
vez que a Casa foi

A partir das 16H30
Chegada dos participantes

17HOO
Missa campal por alma dos sócios falecidos

18HOO
Inicio do Chá-Gordofundada em Junho de

1966. Assim vamos
todos, sócios, convi- L____________________—_
dados e amigos de
Macau, celebrar condignamente esta data tão
querida de todos nós, e reavivar a nossa identidade
convivendo, encontrando amigos e fazendo desta
festa uma verdadeira Festa Macaense.
Caros associados, venham à nossa Festa, tragam
amigos e convidados, dêem-lhes a conhecer a Casa
de Macau, a Casa de todos os Macaenses e de
todos aqueles que sentem, vivem e amam Macau.
É uma excelente oportunidade de convívio que não
devem desperdiçar. O tempo em Junho ajuda e o
nosso jardim é muito aprazível nessa altura.

O Chá-Gordo será, mais uma vez preparado
pela dupla António Silva (Avô) e Fernando
Conceição (Nando), que nos têm vindo a
brindar, nos almoços de sábado desta Casa,
com as iguarias e petiscos da cozinha
. __________________ macaense de que todos

j gostamos.
O preço de inscrição é
de €10,00 para sócios,
cônjuges e descen-
dentes a cargo, e de
€15,00 para convi
dados. As inscrições e
pagamentos decorrem
de 5 a 16 de Junho, na
nossa Secretaria (Av
Gago Couíinho, 142).

Não se atrasem e respeitem os prazos para
uma boa gestão do evento. Como devem
calcular as inscrições fora do prazo causam
sempre perturbação. Em caso de dificuldade
enviem um cheque pelo correio.
Durante o convívio será posta à venda a
Revista Macau n° 2, por €3,00 cada exemplar.
Caros associados, inscrevam-se já, tragam os
vossos amigos e cá nos encontraremos todos
no dia 24, Dia de Macau.

VISITA DO CHEFE DO EXECUTIVO DA RAEM A PORTUGAL

O Chefe do Executivo da RAEM estará em finais
de Junho em Portugal para uma visita oficial.
É com satisfação que registamos este facto que
seguramente se traduzirá num reforço dos laços
que unem Portugal a Macau.

A Casa de Macau deseja ao Senhor Dr
Edmund Ho e à sua comitiva uma óptima
estadia em Portugal e que a sua acção à frente
dos destinos de Macau continue a produzir
resultados tão positivos como até agora em prol
da população de Macau.
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l°s Jogos da Lusofonia

Entre os dias 7 e 15 de Outubro
deste ano, vão ter lugar em Macau
os l°s Jogos da Lusofonia. Este
grande evento desportivo espera
acolher cerca de l .000 atletas no
conjunto das modalidades,
contribuindo decisivamente para o

reforço dos laços da comunidade lusófona e
desempenhando um papel relevante de ponte entre
a República Popular da China e os
Países de Língua Oficial -^ ^
Portuguesa. ' ,*
A Comissão Organizadora deste S'" '--,' ,
grande acontecimento desportivo é „" f
presidida pelo macaense Manuel
Silvério.

f \ DE YOGA

Informamos que as aulas de
yoga mudaram de horário, e
estão a decorrer às 2as e 4as
das 18HOOàsl9HOO.
Venha experimentar uma aula
de yoga sem qualquer
compromisso. O yoga adapta-
se a qualquer idade,
proporcionando saúde e bem estar.
O que é o Yoga? O yoga é uma disciplina que nos
encaminha ao autoconhecimento. A prática é muito
variada, abrangendo exercícios físicos, de
respiração, de concentração, de interiorização e
expansão. Através da prática regular todo o corpo
psico-físico é activado, melhorando o seu
funcionamento (sistema respiratório, digestivo,
circulatório, linfático, endócrino, etc.). A mente
também é beneficiada ganhando mais concentração,
tranquilidade aliviando o stress e a fadiga,

proporcionando um maior
equilíbrio emocional. A prática
regular melhora a saúde e o
bem estar.
Para inscrições contactar com
a nossa Casa ou com a
Professora Maria Ana Tavares:
914841 847.

76a Feira do Livro
O Centro de Promoção e Informação
Turística de Macau em Portugal estará,
pela primeira vez. presente na Feira do
Livro, que decorrerá de 25 de Maio a
13 de Junho, no Parque Eduardo VII,
em Lisboa, no stand n° 185.
Na mesma Feira, terá lugar no dia l O
de Junho, pelas 18hOO, uma exibição
da tradicional Dança de Dragão.

j MACAU PATRIMÓNIO MUNDIAL

No dia 24 de Junho, dia do nosso chá-
j Gordo, estará patente uma exposição
í fotográfica sobre o Património Mundial
! de Macau organizada pelo Centro de
, Promoção e Informação Turística de
f Macau em Portugal.

Protocolo entre a APIM e a
Casa de Macau

AAssociação Promotora da Instrução
dos Macaenses e a Casa de Macau vão
celebrar um protocolo de cooperação
e intercâmbio em diversas áreas. O
protocolo vai ser assinado no dia 21 de
Junho na Delegação Económica e
Comercial de Macau. Os nossos
associados são convidados a participar
neste evento.

| Novo Presidente do CCCM

j Tomou posse como Presidente do
| Centro Científico e Cultural de Macau o
l Prof. Doutor Luís Filipe Barreto,
licenciado em História e doutorado em

i Cultura Portuguesa,
i De entre as várias elevadas funções que
i desempenhou, dirigiu o Instituto de
i Estudos Portugueses da Universidade de
i Macau de 1992 a 1994 e integra
; actualmente a Comissão Científica do
[ Centro de História das Ciências
i Portugal-China. Desejamos ao Prof L.
! F. Barreto os maiores sucessos na
j condução dos destinos do CCCM.



raOLAÈÊSPL&OÊ:

No seguimento de contactos já estabelecidos com o Holmes
Place com o objectivo de obtermos vantagens para os nossos
associados este clube apresenta-nos as seguintes condições
para grupos de l O ou mais pessoas:

Adesão até 23 de Junho de 2006
50% desconto na jóia

50% desconto na mensalidade até ao mês de Agosto inclusive
(extensível ao agregado familiar directo)

A inscrição inclui:
- Utilização da Piscina - Hidroginástica e Natação Livre;
- Mais de 150 aulas por semana (RPM, ABS, Body Pump,

Conibat, Body Jam, Body Attack, Body Step. Body Balance, Total
Condicionamento, Pilates, Danças...)

- Ginásio com equipamentos cardiovasculares, musculação, área
de pesos livres e zona de alongamentos; Jacuzzi, Sauna e Banho

Turco; Artigos de toilette (champô, gel de banho, creme,
cotonetes); Parque de estacionamento por 3 horas diárias;

Cacifos diários gratuitos ; Personal training; Restaurante / bar;
- Instituto de beleza; Cabeleireiro unisexo;

Actividades para crianças; Cursos específicos (danças, defesa
pessoal. yoga,pilates); Loja com artigos de desporto;Creche

Para mais informações contactar: João Cabral
Tel. 213511 300 -Fax. 213511 301
e-mail -joao.mcabral@holmesplace.pt

Carlos Augusto Gonçalves
Estorninho

i Faleceu, em Abril, na Figueira
! da Foz. o Sócio Fundador da
l Casa de Macau, Carlos
i Augusto Gonçalves Estor-
; ninho, que foi Presidente da
i Direcção desta Casa de 1979 a
1981. A Direcção da Casa de

; Macau presta a devida
i homenagem a quem, há 40
j anos, ajudou a colocar os
alicerces sobre os quais se
ergueu esta Casa.

Frederico Nolasco da Silva
Como é do conhecimento geral
dos Associados, faleceu, recen-
temente, em Famalicão da

| Nazaré, o nosso querido Amigo
Frederico Nolasco da Silva. A
Direcção da Casa de Macau
quer deixar um público
testemunho do seu pesar por
este facto e manter viva a

i memória desta Grande Figura
Macaense.

ENCONTROS ARRÁBIDA 2006
A Fundação Oriente promove anualmente, no Convento da Arrábida, um ciclo de conferências,
que este ano versam os seguintes temas:

15° Encontro Prospectiva
Coordenador: José Mariano Gago
4 a 10 de Setembro

A índia e a União Europeia
Coordenador: José Esteves Pereira
26 e 27 de Junho

Ciências da Complexidade:
Mathematics and Innovation
Coordenadores: Rui Vilela Mendes.
Tanya Araújo e João Caraça
3,4 e 5 de Julho

Descendentes de Imigrantes:
Entre Três Mundos
Coordenador: Rui Marques
13 e 14 de Julho

As Mudanças no Estado Providência
numa Economia Global. Em que é
que Portugal é diferente da Suécia e
Singapura?
Coordenador: Carlos Pereira da Silva
28 e 29 de Setembro

Seminário de Introdução à Medicina
Ayurvédica: Vida Saudável e
Ayurveda
Coordenador: Yogesh Kale
13 e 14 de Outubro

Para mais informações: Fundação Oriente
Tel. 213585200 - Fax. 213534746 - e-mail enconfros.aiTabida@foriente.pt



Sábados na Casa de Macau
Menu para o mês de Junho (Almoço e Jantar)

03/06 Só Jantar
Porco Balichão Tamarindo
Minchi
Bacalhau c/molho Béchamel
Bagi/ Mousse de Limão

10/06
Chú Cheong Fan
Capela
Tai Choi Kou
Bolo Menino

17/06
S/u Ngap (Pato assado)
Caju c/carne de porco

Chiffon de Limão/Mousse de Manga

€8,50
€7,50
€8,50
€1,50

€7,50
€7,50
€1,50
€1,80

€8,50
€7,50

€1,50

24/06 Chá Gordo da Casa de Macau

Sábados na Casa de Macau
Menu para o mês de Julho (Almoço e Jantar)

01/07
Chii Cheong Fan (Limitado)
Ká Li Ngau Nám Min
Van Tân Min
Tai Choi Kou / Mousse de Limão

08/07
Kôk Chu Pa Fan (Arroz de Costeleta no Forno)
Frango c/molho de soja
Bebinga de Leite
Bolo Menino

15/07
Pou Kók Kai (Frango à moda de Macau)
Caju c/carne de porco
Chiffon de Limão / Soufflé de Ananás

22/07
Minchi
Porco Vinho d'Alho
Bagi / Midnight cake

29/07
Porco Balichão Tamarinho
Caril de Ngau Nám
Bolo de Ananás/Batadada

€3,00
€4,50
€4,50
€1,50

€7,50
€7,50
€1,50
€1,80

€7,50
€1,50

€7,50
€8,50
€1,50

€8,50
€8,50
€1,50

RESERVAS : Até sexta feira.
Casa de Macau -21 849 53 42

António Silva (Avô) - 91 834 12 22 - 21 275 74 79
Fernando Conceição (Nando) - 96 606 88 80-21 439 60 80


