
Edição anual da rEvista do rachaia clubE do brasil

Jantar 2017

Várias gerações 
na posse  
da Diretoria 
reeleita

nº 03  i  2018

Evento se supera a cada ano! 

A doce  
presença das 
mulheres do 
Rachaia Clube



2 3

pAlAVRA Do pResiDente

2017 foi 
um ano muito feliz para a 

atual diretoria! Por aclamação, mere-
cemos dos associados a confiança para exer-

cer um novo mandato, e estaremos mais um biênio à 
frente do querido Rachaia Clube. A reeleição foi formalizada 

no sempre esperado aperitivo de domingo (07/05/17), com a pre-
sença de muitos associados e diretores, seus familiares e amigos. 

Esse reconhecimento enche de orgulho nossa diretoria e consolida a 
ansiada renovação do quadro diretivo, além de permitir a contínua melhoria 

do clube: da infraestrutura às finanças, privilegiando sempre o convívio entre 
os sócios. Um esforço que começou em 2015, quando assumimos o Rachaia 
pela primeira vez dispostos a executar uma reforma radical de suas instalações. 
A iniciativa foi muito bem-sucedida, assim como a renegociação da ocupação da 
antiga sede, outra conquista que garante a segurança financeira do clube para a 
realização de nossas muitas ações sociais, como os eventos de confraternização 
mensais e semanais, as festas temáticas e o maravilhoso jantar de final de ano. 
Tudo isso para estimular a participação dos veteranos e atrair jovens associados, 
que darão continuidade não só às nossas tradições, mas à gloriosa história 
do Rachaia Clube! Parabéns a todos nós e aos diretores aqui relacionados: 

Presidente: Reinaldo Batah / 1º Vice: Willian Daud   
2º Vice: Sérgio Saad / Secretário: Anis Lima / Tesoureiro:   

Edmond Ayoub / Tesoureiro: Khalil Zoghaib. Diretores: Social: 
Fábio Maalouli / Relações Sociais: Chakib Youssef    
Recreativo: Ricardo Azkhoul /  Esportivo: Eduardo 

Patah / De Patrimônio: Antônio Maalouli  
Cultural: George Jazzar   
De Sede: Munir Saad.

Posse da Diretoria reeleita 
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Elas são só elogios para 

os homens de Rachaia, 

que definem como 

amorosos, trabalhadores 

e bons pais. E garantem 

que nunca conheceram 

gente que gosta tanto uns 

dos outros como eles!
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Mulheres

E Elas são daqui ou vieram de longe, assim como os seus maridos, 
acompanhando-os numa parceria plena de amor e cumplicidade. São  
as mulheres do Rachaia Clube, que ao lado de esposos, filhos, pais, avós, tios 
e irmãos contam a história dos gloriosos 81 anos de nossa entidade. Seu apoio 
tem sido decisivo para a consolidação do clube como um espaço de convívio 
e integração entre as famílias rachaienses radicadas no Brasil. “Eu vim de 
Saidnaya, na Síria, mas o conheci aqui e já estamos juntos há 50 anos”, conta 
Hana Ayoub, a senhora Michel Ayoub, que ao longo desse tempo prestigiou 
os muitos eventos sociais do clube. Junto com Hugeth Maalouli, esposa de 
Issa Maalouli, elas representam aqui todas as grandes mulheres do Rachaia 
Clube, que não só contribuem para sua grandeza, mas guardam na memória 
seus melhores momentos. Como os eventos inesquecíveis nas sedes das 
ruas Rodrigues Alves e Tangará, entre carnavais, festas juninas, encontros 
beneficentes, culturais e jantares concorridos. “Havia os jantarem compartilhados, 
em que cada uma de nós colaborava levando um prato”, lembra Hugeth com 
entusiasmo. Hoje, essa doce presença não abre mão das terças de carteado, 
onde se registra a parceria de muitas mulheres, e das noites temáticas, fazendo 
do jantar de final de ano um momento muito especial para celebrar esse clube 
tão querido, que é uma referência para muitas famílias libanesas.

do Rachaia Clube
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Fotos: Mila Maluhy e Felipe Farina

jAntAR De ConfRAteRnizAção 2017

Mais uma vez, os salões do clube Monte Líbano testemunharam uma noi-
te de união e alegria com a realização do jantar anual de confraternização do 
Rachaia Clube. A data de 16 de dezembro de 2017 ficará na lembrança dos que 
ali estiveram e desfrutaram da hospitalidade e do acolhimento dos filhos da cida-
de de Rachaya. Marcada pela elegância e sofisticação, a celebração começou já 
no receptivo, onde capitães-porteiros e casais à la Broadway saudavam os cerca 
de 500 convidados que lotaram o clube co-irmão. Malabarismos de uma profis-
sional circense animaram o coquetel que antecedeu aos ritos festivos, abertos 
oficialmente pelas falas do presidente Reinaldo Batah e do vice, Sérgio Saad. 
Ambos pontuaram as realizações do ano, destacando ainda a importância do 
nosso Rachaia para São Paulo e a colônia libanesa no país. Colônia, aliás, que 
prestigiou massivamente o evento, representada por dirigentes de diversas en-
tidades sócio-beneficentes. À execução dos hinos nacionais de Brasil e Líbano 
seguiu-se a esperada benção de Ano-novo de Dom Damaskinos Mansour, Bispo 
da Igreja Ortodoxa Antioquina, em ato religioso que selou a programação proto-
colar. Um show de Elton John cover embalou o delicioso jantar do buffet Monte 
Líbano, enquanto os Beatles cover se preparavam para incendiar a festa, tocando 
e cantando aqueles clássicos inesquecíveis dos anos 60! Ao som do DJ Celso, 
personal dancers chamavam os convidados para a pista, até a entrada triunfal 
do tradicionalíssimo show árabe, em que o sangue libanês reencontra suas mais 
autênticas raízes. Músicos típicos e dançarinas do ventre trouxeram o espírito da 
terra-mãe aos sócios, seus familiares, descendentes e amigos, que puderam ex-
travasar tamanha felicidade com o famoso grito do Rachaia Clube, saído da roda 
de Dabke para ecoar no coração de todos nós!

Beatles, 
Elton John, 
malabares, 
danças 
árabes 
e muitas 
músicas!
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jAntAR’17

Willian Daud e Reinaldo Batah
Fabio Maluhy e família

Sérgio Saad recepciona convidados Ricardo Azkoul e família

Reinaldo Batah e família

Sergio Saad, Andréa Beijatto e amigos

Família Salhani

Reinaldo Batah, Sergio Saad, Issa 
Maalouli, Fábio e Samira Maluhy 
recepcionam D. Damaskinos 

Anis Lima e família

Bispo D. Damaskinos Mansour

Família Adib Thome

Mounir Saad, familiares e amigos
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Edmond Ayoub e família

Bispo D. Damaskinos Mansour, Sergio E. Saad e Reinaldo Batah 

Familia Saad

Reinaldo Batah

Reinaldo Batah e família

Georges Jazzar e amigos

Diretoria reunida na roda de Dabke para ecoar o tradicional grito do Rachaia Clube

Marcelo Lahan, Roberto Batah e família Ricardo Batah e família

Reinaldo Batah e amigos

Willian Daud, esposa e amigos

jAntAR’17
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Show típico: momento em que todo o salão vai para a pista de dança

Emile, Ricardo Azkoul e família

Eduardo Patah e família Sergio Saad, Munir Saad e Leila Batah

Ivan Jazzar e famíliaIbrahim Emanuele e família

Elias Mourad e famíliaReinaldo Batah e filhos 

Eduardo Daud Filho e família

Willian Daud e família

Sergio Eduardo Saad

jAntAR’17
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CAlenDáRio 2018

encontre velhos e novos 
amigos participando  
de nossas atividades 

DIRETORIA -  Presidente  Reinaldo Batah  /  1º Vice-presidente  William Taufik Daud  
/  2º Vice-presidente  Sérgio Eduardo Saad  /  Secretário  Anis Lima  /  Tesoureiro  
Edmond Georges Ayoub  /  Tesoureiro  Khalil Farez Zoghaib  /  Diretor Social  Fabio 
Issa Maalouli  /  Diretor Relações Sociais  Chakib Halim Youssef  /  Diretor Recreativo  
Ricardo Azkhoul  /  Diretor Esportivo  Eduardo B. Patah  /  Diretor de Patrimônio  Antônio 
Mounir Maalouli  /  Diretor Cultural  George Joseph Jazzar  /  Diretor de Sede  Munir 
Saad  /  Past Presidente  Adib Thome  /  Suplentes  Ivan Issa Jazzar; Charles Chafic 
Cury; Eduardo Daud Filho: Régis Salomão Abufaris

REVISTA RAChAIA NEWS - Publicação anual do Rachaia Clube do Brasil   
Direção  William Taufik Daud  /  Edição  Cristina Teixeira Duarte  /  Arte  Carlos 
Henrique Barros  /  Fotografia  Milena Saad Maluhy; Felipe Farina  /  Colaboração  
Reinaldo Batah; Sérgio Eduardo Saad; Silvio da Cunha

RAChAIA CLuBE DO BRASIL – Rua Tangará 349 – Vila Clementino  
São Paulo – SP – CEP 04019-030 – (+55 11) 5579-3594; 5549-7904   
www.rachaiaclube.com.br – contato@rachaiaclube.com.br 

Muitas atrações estão programadas 
para o ano de 2018 no Rachaia 
Clube. Encontros festivos que os 
dirigentes e associados não podem 
perder! Além das tradicionais 
rodadas de tranca, às terças-feiras, 
sempre acompanhadas do melhor 
jantar com comidas típicas da nossa 
cultura, os aperitivos aos domingos 
trazem dezenas de amigos para 
um bate-papo descontraído. Outro 
sucesso do calendário são as noites 
temáticas, que reúnem as famílias 
para celebrar alegres momentos de 
convívio. Eventos que nos preparam 
para a confraternização maior do 
Rachaia: o concorrido jantar de 
aniversário, em dezembro, que 
encerra com chave de ouro mais um 
período desses já 81 anos de vida 
do nosso amado clube. Participe de 
todas essas atividades!  




