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Vamos comemorar, como todos os anos, o "Dia de
Macau". Recaindo este ano o dia 24 de Junho numa
terça-feira, a Casa de Macau vai celebrar esta data,
de raízes tão profundas na Comunidade Macaense,
com uma Festa no dia 28 de Junho, sábado,
pelas 18 horas Vamos, assim, organizar um Chá
Gordo para receber os nossos Associados e, em
conjunto, celebrarmos num animado convívio esta
data de grande significado para todos nós. E, como
já é uma tradição na Casa, esta Festa será
antecedida de uma Missa Campal, às 17 horas.
Estimados Associados, venham à nossa Festa e
tragam os vossos amigos e convidados. É uma
excelente oportunidade para lhes dar a conhecer a
Casa de Macau e as nossas instalações na Av. Alm.
Gago Coutinho, 142. Nessa altura do ano o nosso
jardim é muito aprazível para um convívio ao fim da
tarde.

Se bem que os preços para estes eventos se têm
mantido ao longo dos últimos três anos, como é do
conhecimento de todos, os preços dos bens
alimentares têm subido continuamente peio que, o
preço de inscrição será de €12.00 para sócios,
cônjuges e descendentes a cargo, e de €17.50
para convidados.
As inscrições e pagamentos decorrem até ao dia 23
de Junho na Secretaria (Av. Alm. Gago Couíinho,
142). As inscrições podem, igualmente, ser
efectuadas por telefone
(218451167 e 218495342), por
fax (218439131) ou por e-mail,
sendo os cheques enviados
pelo correio.
Estimados Associados,
venham todos à nossa
Festa!

Viagem de Grupo - Cruzeiro no Mediterrâneo
A Casa de Macau está a organizar um cruzeiro no Mediterrâneo a Veneza, com as seguintes
características:
Data de realização

}

De 27 de Setembro a 05 de Outubro próximos (9 dias)
í

Conteúdo da viagem

}

Viagem de avião de Lisboa até Veneza, onde é feito o embarque no navio Splendour oftlie Seas, da
Royal Caribbean. Escalas em Dubrovník (Croácia), Kusadis, Ephesus (Turquia), Santorini e Corfu
(Grécia) e regresso a Veneza.
Preço

€ 1.620 por pessoa em camarote duplo
€ 2.650 por pessoa em camarote individual
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l f I n c l u í d o no preço

l

l Passagem aérea Lisboa / Veneza / Lisboa em classe turística, taxas de aeroporto, segurança e combustível
(em vigor), transporte do aeroporto ao cais de Veneza, cruzeiro a bordo do navio com alojamento em camarote
exterior durante 8 dias / 7 noites, regime de pensão completa durante o cruzeiro, visita de ¥2 dia a Veneza, com
almoço, uma noite de estadia em Veneza Mestre, jantar no hotel em Veneza, gratificações a bordo, e seguro de
viagem. Não inclui bebidas às refeições, excursões facultativas e extras de carácter pessoal.

C

Inscrições

l

'> As inscrições podem ser efectuadas desde já, devendo ser feito um pagamento inicial correspondente a 25%
s do preço total, liquidando-se os remanescentes 75% até 21 dias antes da partida, ou seja, até ao dia 05 de
Setembro.
Outras condições/ Observações

A realização desta viagem fica condicionada à existência de um mínimo de 30 participantes, reservando-se a
agência organizadora o direito de a cancelar se considerar não estarem reunidos os requisitos mínimos.
Igualmente a organização se reserva o direito de cancelar qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido
efectuado conforme referido.
Obrigado, Virgínia!
f A Virgínia vai deixar-nos... Tendo prestado preciosa colaboração à Direcção da Casa de Macau numa
\e difícil do seu mandato, em que foi de extraordinária importância na reorganização dos serviços
] da Secretaria, a Virgínia Badaraco entendeu agora retirar-se, para desfrutar na sua plenitude a
Imerecida reforma. Deixamos aqui expressos os nossos sinceros agradecimentos pelo trabalho
| empenhado que realizou, na certeza de que continuaremos sempre a contar com o entusiasmante
| dinamismo da Sócia Virgínia Badaraco, fazendo votos de que continue a trazer sempre a sua imensa
f alegria à nossa Casa.

Sábados na Casa de Macau
Menu para o mês de Junho/08 (Almoço e Jantar)
Chú Cheong Fan (Limitado)
Chau Min c/carne de porco
Caril de Ngau Nám

3,50 €
5,50 €
8,50 €

Mousse de Limão

1,50 €

14/06

Costeletas panadas
Pou Kok Kai (Frango à moda de Macau)

7,50 €
8,50 €

Bebinga de Leite

1,50 €

21/06

Siu Ngap (Pato assado)
Porco Bafasse

8,50 €
7,50 €

Bagi

1,50 €

07/06
l

~

28/06

RESERVAS
Até
Quinta feira.

Festa da Casa de Macau
Casa de Macau
António Silva (Avô)
Fernando Conceição (Nando

21 849 53 42
91 8341222 - 21 2757479
966068880 - 214393813

