CM - NOVA

J

CASA DE MACAU
FOLHA INFORMATIVA N.° 04 / 2007
15 de Junho de 2007

.
Lisboa

(74
A nossa Casa celebra todos os anos o "Dia
de Macau" que, como todos sabem, é no
dia 24 de Junho. Tradicionalmente, a
celebração recai sobre o sábado mais
próximo dessa data. Este ano, dado ter
havido uma festa ainda recentemente,
aquando da visita da Delegação da APIM a
Portugal, entendeu a Direcção celebrar esta
data no dia 30 de Junho, sábado, às 18
horas. Assim, vamos organizar um Chá
Gordo para receberes nossos Associados
e, em conjunto, celebrarmos esta data de
tão grande significado para a Comunidade
Macaense. A nossa Festa será antecedida
de uma Missa Campal às 17 horas.
Estimados Associados, venham celebrar o
"Dia de Macau", tragam os vossos amigos
. e convidados, dêem-lhes a conhecer a

ttfrCAQ
Casa de Macau e as nossas
instalações na Av. Gago
Coutinho, 142. O mês de
Junho é óptimo para uma
amigável confraternização no jardim da nossa
Casa.
O preço de inscrição é de 10,00 € para
sócios, cônjuges e descendentes a
cargo, e 15.00 € para convidados. As
inscrições e pagamentos decorrem até ao
dia 26 de Junho, na Secretaria (Av. Gago
Coutinho, 142). As inscrições podem,
também, ser efectuadas por telefone
(218451167 e 218495342), por fax
(218439131) ou por e-mail, sendo os
cheques enviados pelo correio.
Venham todos à nossa Festa!

ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES 2007

Informamos os nossos estimados
associados que, conforme anunciado,
terminou no passado dia 08 do corrente
mês de Junho o prazo para inscrição na
viagem organizada pela Casa de
Macau para deslocação ao
Encontro das Comunidades
Macaenses 2007, nas condições
descritas no "Qui Nova?" n° 3,
de 02/05/2007. Temos cerca de
meia centena de inscritos.
Mantêm-se abertas, contudo, as
inscrições para o Encontro, sendo
indispensável que todos aqueles que
quiserem participar informem a nossa
Secretaria, independentemente de
viajarem, ou não, com a Casa de Macau.
Redacção: Av. Alm. Gago Coutinho n°

Os associados que ainda pretendam viajar
com a comitiva da Casa de Macau deverão
contactar a nossa Secretaria logo que
possível para, em conjunto
com a agência de viagens, se
avaliar essa possibilidade,
embora com condições, de
preço e de pagamento,
diferentes das que foram antes
divulgadas.
Entretanto, estamos a ultimar
a informação relativa ao
alojamento em hotéis, que contamos
divulgar no próximo "Qui Nova?".
Aguardamos a todo o momento que nos
seja remetido pela Organização o programa
detalhado do Encontro.
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Será entre os dias 17 e 19 de Agosto (sexta-feira a domingo) que decorrerá o passeio "Cinco
Olhares Sobre o Douro" que a Casa de Macau organizou especialmente a pensar nos seus
associados.
. Este incluirá:
• Um cruzeiro no rio Douro, entre a Régua, Pinhão e Tua;
• Uma visita à cidade de Vila Real, e ao Palácio de Mateus;
• Uma visita detalhada à Quinta do Castelinho, local de produção de vinho do
Porto;
• Um passeio por S. Leonardo da Galafura (miradouro deslumbrante), Quinta do
Noval (a mais famosa quinta da região), Casal dos Loivos (uma das mais belas
paisagens sobre o Douro), S. Salvador do Mundo (lugar de peregrinação), e
Quinta do Vale Meão (berço do mítico "Barca Velha");
• Estadia de duas noites no Hotel Mira Corgo, em Vila Real.
Seleccionámos o confortável autocarro de turismo, o barco para o
cruzeiro, o hotel, os restaurantes com apetitosas ementas, e um
experiente guia oficial, para lhe proporcionar uma inesquecível
experiência, numa viagem de qualidade elevada.
O preço, com tudo incluído, à excepção de despesas de carácter
pessoal, será de € 375,50 por pessoa, contando com quarto duplo no
hotel. O suplemento sinqle é de € 35,00.
As inscrições decorrem até ao dia 13 de Julho próximo. Temos, até
ao momento, 15 inscrições.
Estimado associado, não perca esta oportunidade única, e inscreva-se quanto antes.
NOTA: a realização do passeio fica dependente de se atingir um número mínimo de 25 participantes.
Endereço Electrónico
Estimado Associado: se tem e-mail, envie-nos uma mensagem para ficarmos
com o seu endereço . É uma forma simples, fácil e sem custos para a Casa de
Macau entrarem contacto consigo. Agradecemos a sua colaboração.
casademacau@mail.telepac.pt

23/06

Têmpera de Pastel
Pou Kok Kai (Frango à moda de
Macau)
8,50 €

1,50 €

Chá gordo da Casa de Macau

30/06

Menu para o mês de Julho

(Almoço e Jantar)

07/07

Chu Cheong Fan (Limitado)
Ká Li Ngau Nám Min
Van Tân Min

3,50 €
4,50 €
4,50 €

Bolo de Ananás

1,50 €

14/07

Porco Balichão Tamarinho
Siu Ngap

8,50 €
8,50 €

Bolo de Coco

1,50 €

21/07

Amargoso c/carne de vaca
Capela

8,50 €
7,50 €

Bebinga de Leite

1,50 €

28/07

Pato Cabidela
Porco Bafassá

8,50 €
7,50 €

Mousse de Limão

1,50 €

