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Club Lusitano da Califórnia e Casa de Macau da Austrália
visitam a nossa Casa no Dia 12 de Outubro

Foi com muita satisfação que tomámos
conhecimento de que um grupo de 21
Macaenses da Califórnia e da Austrália visitará
Portugal no período de 8 a 13 de Outubro.
Tendo estes nossos conterrâneos manifestado
um grande interesse em visitar a nossa casa, é
com enorme regozijo que a Casa de Macau vai
abrir as suas portas e recebê-los,
proporcionando-lhes um convívio àboa maneira
macaense com os nossos associados.
Realiza-se, assim, em honra dos nossos visitantes
e amigos macaenses, um Chá-Gordo no dia
12 de Outubro, pelas 18 horas, aberto a todos
os sócios e seus convidados que queiram
associar-se a nós nesta manifestação de simpatia

e amizade para com os Macaenses dos EUA e da
Austrália
As inscrições decorrem de 2 a 9 de Outubro,
inclusive, sendo os preços, como habitualmente,
de 10 euros para os sócios e de 15 euros para os
convidados.
Inscrevam-se atempadamente, venham ao
nosso convívio. As inscrições devem ser
comunicadas à Secretaria da Casa de Macau (Tel:
218495342, Fax: 218439131, e-mail:
casademacau@mail.telepac.pt) e os pagamentos
podem ser efectuados directamente na Secretaria
ou por cheque enviado pelo correio (Av. Alm.
Gago Coutinho, 142, 1700-033 Lisboa).
Para conhecimento dos nossos associados
publicamos os nomes dos visitantes.

Do Club Lusitano:
Braga, Bonnie
Braga, Fabia
Chan, Donald
Chan,Patsy
Costa, Orlanda

Loureiro, Therese
Luz, Alice
Martin, Bibiana
McKissack, David
McKissack, Doreen
Remedidos, Sylvia

Sousa, Beatrice
Sousa, Dennis
Toy, Michelle
Wong, Anita
Wong, Victor
Xavier, José

Xavier, Maria

Da Austrália:
Callaghan, James
Callaghan, Marie-José
Gutierrez, Eduardo

S. Martinho / Magusto

É já uma tradição na nossa Casa a celebração
do Dia de S. Martinho. Assim, vamos ter uma
"castanhada" no dia 11 de Novembro (sábado)
com a ementa tradicional de castanhas e água-
pé, caldo verde, febras, pão, vinho, sobremesa e
café. Neste tipo de convívio, como é sabido, são
bem-vindos voluntários para nos ajudarem a
grelhar as febras e a assar as castanhas. Por uma

questão de logística, as inscrições serão limitadas
a 60 pessoas. Assim, este evento é aberto
exclusivamente aos sócios, seus cônjuges e filhos.
As inscrições podem ser efectuadas na nossa
Secretaria, de 23 de Outubro a 3 de Novembro,
sendo o preço de 10 euros por pessoa.
Caros Associados: apareçam! Cavos esperamos
para um animado convívio.
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1°s Jogos
Mais de 700 atletas de 12 países e
territórios participam entre 7 e 15 de
Outubro em Macau nos primeiros Jogos da
Lusofonia, o primeiro evento
multidesportivo realizado no âmbito da
Associação dos Comités Olímpicos de
Língua Oficial Portuguesa (ACOLOP).
Estarão presentes representações
desportivas de Portugal, Macau, Angola,
Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste, como membros efectivos, e
da Guiné-Equatorial, índia e Sri Lanka,
como membros associados. Ao longo dos
12 dias de competição (o torneio de futebol
começa a 4), os atletas vão disputar provas
de atletismo, basquetebol, futebol, futsal,

da Lusofonia
taekwondo, ténis de mesa, voleibol de praia e
voleibol.
Os Jogos vão decorrer sob o lema "Quatro
continentes, uma língua, unidos pelo desporto"
e têm como mascote um cão - baptizado de
Leo - o mesmo animal que reina este ano no
Zodíaco chinês.
Manuel Silvério, Presidente da Comissão
Organizadora dos Jogos da Lusofonia
(COJOL), vai ser condecorado pelo Governo
Português com o Colar de Honra ao Mérito
Desportivo, a mais importante distinção
portuguesa de valor desportivo. A cerimónia
de condecoração terá lugar em Macau durante
este importante evento desportivo.
A Casa de Macau congratula-se com esta
condecoração e felicita o Manuel Silvério.

PARTICIPAÇÃO NA FERTUR
Entre 21 e 24 do corrente mês de Setembro,
decorreu no Parque de Feiras e Exposições de Beja
a primeira edição da FERTUR, Feira de Turismo
e Aventura. A organização teve a amabilidade de
convidar a Casa de Macau a associar-se ao evento,
colaborando na divulgação de um género de
turismo alternativo e menos convencional.
Assim, a Casa de Macau fez-se representar pela
sua classe de Tai Chi (Taijiquan), que fez uma
demonstração da modalidade, a qual despertou
grande interesse e curiosidade nos presentes.
Igualmente a Casa de Macau colaborou com o
Centro de Promoção e Informação Turística de
Macau, em Portugal, na exposição que apresentou
relativa à elevação do Centro Histórico da Cidade
a Património Mundial.

Casa de Macau de São Paulo

Do nosso prezado amigo Alex Airosa, empresário
macaense residente em São Paulo, recebemos a
amável oferta de 33 exemplares de um CD intitulado
"Ensaios do Coral". Trata-se do 1° CD gravado
por este Grupo Coral integralmente constituído por
macaenses da Casa de Macau de São Paulo.
Agradecemos a oferta do amigo Alex Airosa, e
vamos colocar este disco à venda por apenas 5
euros. Portanto, se estiver interessado, ligue para a
nossa Secretaria e faça já a sua reserva.

S E C R E T A R I A
No passado mês de Julho, os funcionários
da Casa de Macau Fernando Pereira e
Margarida Coelho entenderam dar um
novo rumo à sua vida profissional, tendo
apresentado a sua demissão.
A ambos os pedidos a Direcção deu a sua
aceitação, aqui deixando público
agradecimento pela colaboração prestada,
e deixando votos de felicidades para o fu-
turo.
Para substituir estes dois funcionários, a
Direcção contratou a nossa prezada
associada Virgínia Badaraco Vieira, e a
também macaense Maria Lung, que
iniciam funções no final do corrente mês
de Setembro, a quem endereçamos os mais
sinceros votos de profícua colaboração com
a nossa Casa.
Na perspectiva de melhor servir os
interesses dos Associados, a Direcção
entendeu aproveitar a oportunidade da
mudança de pessoal para alterar o horário
e modo de funcionamento da Secretaria.
Esta passa a funcionar em contínuo entre
as 10HOO e as 19HOO, sem encerramento
durante o período de almoço, fazendo a
Virgínia Badaraco Vieira o horário da parte
da manhã, e a Maria Lung o horário da
parte da tarde.
A todos os Associados se reitera o
agradecimento na melhor colaboração para
o bom funcionamento da Casa de Macau.


