Casa de Macau Cultural and Recreational Centre in Ontario
4168 Finch Ave East PH39, Scarborough, Ontario, M1S 5H6 CANADA

Dear members,
Our community has been through this pandemic for almost two years and the organization of in-person
events for our members has not been as easy as in the past.
However, we are truly grateful to have remained healthy and happy and also able to celebrate Casa de
Macau’s Christmas and New Year Party this year.
We enjoyed special moments when we were finally able to meet our members and friends, some of whom
we had not seen for almost 2 years.
We are confident that brighter days lie ahead and pray that we can resume our regular activities in the
coming New Year.
The Board of Directors would like to take this opportunity to wish all of its members and their families
a safe and blessed Christmas and a New Year full of good health and opportunities.
The Board of Directors,
José Cordeiro, Telma Brito, José Rodrigues, Ivone Carion and Robert Chan
Caros membros,
A nossa comunidade enfrenta esta pandemia há quase dois anos e a organização de eventos presenciais
para os nossos membros não tem sido tão fácil como no passado.
Estamos, no entanto, verdadeiramente gratos por nos termos mantido com saúde e boa disposição e por
termos conseguido celebrar a festa de Natal e de Ano Novo da Casa de Macau este ano.
Desfrutámos de momentos muito especiais quando finalmente nos foi proporcionado juntarmo-nos aos
nossos membros e amigos, alguns dos quais não víamos há quase 2 anos.
Estamos certos de que melhores dias virão e fazemos votos para que possamos retomar as nossas
atividades no Ano Novo.
A Direção gostaria de aproveitar esta oportunidade para desejar a todos os seus membros e suas famílias
um santo Natal, em segurança e um Ano Novo cheio de saúde e oportunidades.
A Direção,
José Cordeiro, Telma Brito, José Rodrigues, Ivone Carion and Robert Chan
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