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CASA D£ MACAU
FOLHA INFORMATIVA N° 07/ 2007

L>sboa 10 de Setembro de 2007
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Como tem sido divulgado entre os associados da
nossa Casa, vai decorrer em Macau entre 25 de
Novembro e 02 de Dezembro o Encontro das
Comunidades Macaenses - Macau 2007.

A partir deste ano, fará parte do programa do
Encontro um dia destinado à juventude, no qual se
desenvolverão diversas actividades de interesse para
os mais novos, e que envolvem a sua participação,
no sentido de desenvolver e incrementar os laços
de ligação dos jovens macaenses lusófonos à terra
onde têm as suas origens.

A Casa de Macau de Portugal far-se-á representar
por três jovens, sendo as despesas com a
deslocação e a estadia suportadas pela Organização
do Encontro.

Estes representantes serão seleccionados por
sorteio, que decorrerá em sessão pública a realizar
na Casa de Macau, podendo candidatar-se todos
aqueles que preencham cumulativamente os
seguintes critérios:

a) Ser residente permanente em Portugal;

b) Ter entre 18 e 35 anos;

c) Ter nascido em Macau, ou ser filho(a) de
pai e/ou mãe nascido(a) em Macau;

d) Ser sócio da Casa de Macau, ou serfilho(a)
de sócio da Casa de Macau, com as quotas
em dia.

Os interessados deverão remeter à Secretaria da
Casa de Macau, na Avenida Almirante Gago
Coutinho, 142, 1700-033 Lisboa, uma carta
manifestando vontade de se candidatar, contendo
os seus dados de identificação e contactos,
nomeadamente morada, número de telemóvel e e-
mail, acompanhada dos seguintes elementos:

V Cópia do Bilhete de Identidade do candidato;

2. Se o candidato não tiver nascido em Macau,
cópia do Bilhete de Identidade do Pai ou Mãe
nascido em Macau;

3. N° de Sócio do próprio, do Pai ou da Mãe.

A apresentação de todos os elementos necessários
à verificação do preenchimento das quatro
condições acima definidas é obrigatória, sem o
que a candidatura não poderá ser considerada.

Todo o processo decorrerá de acordo com o
seguinte calendário:

Data limite para entrega das candidaturas:
21/09/2007;

- Verificação das candidaturas pela Direcção
da Casa de Macau até 26/09/2007;

- Afixação pública na Casa de Macau dos
nomes dos candidatos admitidos, em 27/
09/2007-\J &l f-\J\J 1 ,

- Reclamações de candidatos eventualmente
excluídos até 01/1 0/2007;

- Sessão pública do sorteio, a ter lugar na
Casa de Macau no dia 03/10/2007, pelas
18H30, sendo sorteados três nomes
efectivos, e três suplentes;

- Aviso aos vencedores por e-mail ou por
telemóvel, e afixação pública dos
resultados na Casa de Macau, em 04/1 0/
2007.

Das decisões tomadas pela Direcção relativamente
aos candidatos admitidos, após o dia 01/10/2007,
bem como dos resultados do sorteio, não há lugar
a qualquer recurso.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida
junto da Secretaria da Casa de Macau. J
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Manuel Leitão

Faleceu, em Agosto, em Lisboa, o nosso Associado Dr. Manuel Leitão, médico
macaense, nascido em Xangai, e residente em Portugal há muitos anos, Dr, Manuel
Leitão era Curador da Fundação Casa de Macau e contava 86 anos. A missa do 30°
dia vai ter lugar na Capela da Misericórdia de Santo Amaro de Oeiras, pelas 19 horas
do dia 12 de Setembro,
A Direcção da Casa de Macau apresenta as sentidas condolências à Família enlutada

Sábados na Casa de Macau
Menu para o mês de Setembro (Almoço e Jantar)

1/09

08/09
j

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

Kõk Chu Pa Fán (Arroz de costeleta
no forno)
Chá S/u (Carne aasada)

3,50 €
4,50 €
4,50 €

7,50 €

8,50 €

Bolo de Menino 1,80 €

Tai Choi Kou de chocolate 1,50 €

Porco Balichão Tamarinho
15/09 Pou Kok Kai (Frango à moda de

Macau)
8.50 € Bebinga de Leite 1,50 €

22/09 Porco Bafassá
Siu Ngap (Pato assado)

7,50 €
8,50 €

l

Bolo de Laranja

?q/nq Têmpera de pastel
Caril de Ngau Nám 7f50 í Baíatada

1,50 €

1,50 €

Menu para o mês de Outubro (Almoço e Jantar)

i 06/10

l

13/10

í

j 20/10

j

! 27/10

l RE
i

\

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

Porco Balichão Tamarinho
Pou Kok Kai (Frango à moda de
Macau)

Chá Siu (Carne assada)
Frango Chau Chau Parida

Siu Ngap (Pato assado)
Porco Bafassá

SERVAS : Casa de Macau
Até António Silva (Avô)

jinta feira. Fernando Conceição

3,50
4,50
4,50

8,50

8,50

8,50
7,50

€
€
€

€

€
€

Bolo de Ananás

Bolo de

Mousse

Mousse

21 849
91 834

(Nando) 96 606

Coco

de

de

53
12
88

Manga

Limão

42
22-21
80-21

1,50

1,50

1,50

1,50

275 74 79
242 79 39

€

€

€

€
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