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17de Outubro de 2007

Lançamento do livro "LICEU de MACAU 1893-1999"

O livro "Liceu de Macau 1893-1999" será
apresentado ao público no dia 27 de Outubro,
sábado, pelas 16 horas, na Casa
de Macau, à Av. Alm. Gago
Coutinho, 142, em Lisboa.
Fruto de uma investigação que
durou cerca de dois anos e que
inclui centenas de documentos,
testemunhos e imagens inéditas, o
livro relata a história de um dos
mais antigos e prestigiados
estabelecimentos de ensino oficial *sife!

português no Extremo Oriente, que
funcionou de forma ininterrupta desde a sua
abertura formal em 1893 até 1999. Por ali
passaram várias gerações de alunos,
actualmente espalhados um pouco por todo o
mundo.

O seu autor, João Francisco Oliveira Botas,
nasceu em Portugal em 1971, viveu em Macau

entre 1984 e 1990, e foi aluno do
Liceu de Macau. Formou-se em
Comunicação Social pela
Universidade Nova de Lisboa. A sua
experiência profissional insere-se
nas áreas de assessoria de
imprensa e jornalismo. Actualmente
é jornalista na RTP.
A apresentação será efectuada
pelas Sra(s) Dra(s) Beatriz Basto da
Silva e Celina Veiga de Oliveira,

seguida de um beberete.
Os sócios da Casa de Macau que quiserem
associar-se a este lançamento deverão
contactar a Secretaria (218451167 /
218495342) para que possamos fazer uma
estimativa do número de pessoas presentes.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

íNos termos da alínea b) do ponto:'3 do artigo 9° dos Estatutos da Casa de Macau, conjugada com a

alínea a) do artigo 11 ° doRegulamento Geral, convoco aAssémbleia Geral para reunir, nas instalações

daAv. Gago Coutinho, 142, em Lisboa, pelas 18h30 do dia 13 de Novembro de 2007, com a seguinte

"Ordem de Trabalhos": •': - . , ' / / ;

Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para p ano de 2008

Não se verificando o quorum necessário nos termos do disposto no n° 3 do artigo 9° do Regulamento

Geral, a Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, às /l 9hOO com qualquer número de sócios.

Lisboa, 16 de Outubro de 2007
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Rui Gomes do Amaral):
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S. Marti n ho / Magusto

A10 de Novembro próximo, a Casa de Macau
promove um convívio para a celebração do
Dia de S. Martin ho. Pelas 13hOO, será
servida uma ementa tradicional composta por
caldo verde, febras, pão, castanhas, água-
pé, vinho, sobremesa e café. Como é sabido,
no S. Martinho, são sempre bem-vindos

voluntários para nos ajudarem a
grelhar as febras e a assar as l
castanhas. Ao preço de 10€, as
inscrições podem ser efectuadas na'
Secretaria, de 22 de Outubro a 5 de Novembro.
Caros associados, apareçam para animar este
convívio em honra de S. Martinho.

Agência de Viagens - ProfessionalTeam

Todos os sócios inscritos no Encontro das Comunidades
Macaenses e que se deslocam a Macau na viagem organizada
pela Casa de Macau, são convidados a estar presentes numa
reunião com a Agência de Viagens que organiza a deslocação, a
fim de lhes serem prestados todos os esclarecimentos relevantes
sobre a mesma.
Esta reunião terá lugar na Casa de Macau no próximo dia 16 de
Novembro, sexta-feira, pelas 18H30.

É recomendável a presença de todos os participantes na viagem.

ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES
Dia da Juventude

Conforme anunciado no último "Qui Nova?", a Casa de Macau far-se-á representar no
"Encontro" por 3 jovens, sendo as despesas com a deslocação e a estadia suportadas
pela Organização do Encontro.

Dos candidatos que preenchiam os critérios definidos pela Organização do Encontro e
pela Casa de Macau, foram seleccionados, por sorteio realizado no dia 03/10/2007, os
seguintes jovens:

1° Efectivo - João Miguel Gonçalves de Sousa Andrade
2° Efectivo -António Pedro da Cruz de Carvalho e Rego
3° Efectivo - Mafalda Sofia Carreiro Cadima

1° Suplente - Filipe José Fong
2° Suplente - Rui de Sá Machado Felício
3° Suplente - Pedro Filipe Rodrigues Esteves

Os nossos parabéns aos jovens contemplados.


