CASA DE MACAU
Portugal

FOLHA INFORMATIVA n.º 04/2009
22 de Maio de 2009
DIA DA CASA DE MACAU

Como é já tradição, a Casa de Macau vai comemorar, uma vez mais, o “Dia
de Macau” que, como é do conhecimento dos nossos Associados, é no dia 24
de Junho. Este ano, a Direcção entendeu antecipar a celebração para o dia 21
de Junho, Domingo, pelas 18h30. Neste dia será realizado o Chá-Gordo e, à
semelhança de anos anteriores, será antecedido por uma Missa Campal, às 17h30. As inscrições e pagamentos deverão ser efectuados até ao dia 15 de Junho, junto da Secretaria, sita na Av. Gago Coutinho, 142.
Poderão inscrever-se, igualmente, através dos nºs de telefone (21 845 11 67 / 21 849 53 42), por fax (21 843
91 31), ou ainda, via e-mail (casademacau@mail.telepac.pt). O preço de inscrição para sócios, cônjuges e
descendentes a cargo, é de 12,00€ e de 17,50€ para convidados. O pagamento poderá ser feito através de
cheque cruzado, à ordem da Casa de Macau, enviado por correio ou entregue directamente na Secretaria.

Estimados Associados, venham celebrar a Festa de Todos Nós!
Encontro de Macau
Almoço com os Antigos Governadores de Macau
No seguimento do que foi publicado no Qui-Nova anterior, relativamente ao Almoço-convívio de 27 de Junho próximo, de iniciativa conjunta dos antigos Governadores de Macau, com o apoio da Fundação Jorge Álvares, informamos de que o mesmo terá lugar nas instalações da Escola Prática de Infantaria, em Mafra, no grande Refeitório dos
Frades.
Este almoço não representará qualquer encargo para os participantes uma vez que será oferecido, excepção feita ao
consumo de bebidas de bar (whisky, cognac, gin, etc.) que ficarão a cargo dos respectivos consumidores. Não serão
disponibilizados transportes para o local do evento. No entanto, existirão lugares disponíveis para as viaturas. O uso
de traje formal não será obrigatório.
Encontro da Comunidade Juvenil
Macaense (E.C.J.M.)
Conforme foi divulgado oportunamente, em
edições anteriores da nossa Folha Informativa,
vai decorrer o Encontro da Comunidade Juvenil em
Macau, de 18 a 25 de Julho. Os Jovens seleccionados a
participar, em representação da Casa de Macau em Portugal, por sorteio realizado em sessão pública no dia 19
de Março, são:
Filipe José Fong;
João Miguel Gonçalves de Sousa Andrade;
Marina Isabel Basto Laborde d’Andrade.
Este grupo integra, adicionalmente, a nossa associada
Susana Novais Ferreira dos Santos que se junta, assim,
aos jovens participantes no E.C.J.M.

ACTUALIZAÇÃO DE QUOTAS
Verificando que alguns Associados, certamente
por esquecimento, apresentam atrasos no pagamento das quotizações, apelamos para que actualizem as suas quotas, pois é das verbas provenientes das mesmas que a Casa de Macau mantém os níveis de qualidade dos seus serviços.
Para esse efeito e, caso desconheçam a sua situação de quotização, agradecemos que entrem em
contacto com a Secretaria.
POR FAVOR, REGULARIZEM
RAPIDAMENTE AS VOSSAS QUOTAS!

Redacção: Av. Alm. Gago Coutinho n.º 142 1700-033 Lisboa * Telef. 218 495 342 * Fax. 218 439 131 * casademacau@mail.telepac.pt

VIAGENS DE GRUPO
TURQUIA – preço previsto por pessoa, em quarto duplo – 1080€.
Suplemento para quarto individual: 180€.
Data prevista da excursão: de 7 a 14 de Setembro.
Circuito: Lisboa/Istambul/Ankara/Capadocia/Konya/Pamukkale/Efeso/Kusadasi/Izmi/Lisboa.
O preço inclui:
Passagem aérea em classe turística Lisboa/Turquia/
Lisboa;
Transporte gratuito de 20k de bagagem;
Circuito em autocarro de turismo;
Estadia de 7 noites em hotéis de 4 ****;
Pensão completa;
Visitas mencionadas e entradas em museus e/ou
monumentos, segundo o programa;
Guia turístico durante o circuito;
Seguro de viagem;
Visto de entrada na Turquia.

O preço não inclui:
Qualquer extra, de carácter pessoal (bebidas às
refeições, serviço e consumos no quarto do hotel,
menus especiais, etc.) e tudo o que não estiver
incluído no programa;
Pagamento adicional devido a excesso de bagagem.

Inscrições: as inscrições podem ser efectuadas desde já e até 30 de Julho.
Condições de pagamento: depósito de 25% no acto de inscrição e os 75% restantes, em mensalidades iguais entre o
mês seguinte ao da reserva e Outubro, até perfazer o valor total. Cada mensalidade é paga até ao dia 5 de cada mês.
Condições de cancelamento: entre 45 e 30 dias - 15%; entre 29 e 10 dias - 25%; entre 9 e 5 dias - 50%; 4 dias e menos - 100%.
NOTA: A realização da viagem depende de se atingir um mínimo de 25 participantes.

CRUZEIRO AO BRASIL – preço por pessoa, em camarotes interiores – 1250€.
Suplemento para camarote individual, camarote exterior ou com varanda: consultar programa.
Data prevista da partida da excursão: 19 de Novembro a 3 de Dezembro.
Itinerário: Lisboa/Navegação/Madeira/Tenerife/Navegação/Recife/Navegação/Salvador da Baía/ Navegação/Rio de Janeiro/Lisboa .
O preço inclui:
Cruzeiro em pensão completa;
Taxas alfandegárias;
Transporte do porto de embarque ao aeroporto;
Passagem aérea em classe turística Rio de Janeiro/
Lisboa;
Taxas de aeroporto;
Seguro de viagem.

O preço não inclui:
Qualquer extra, de carácter pessoal (bebidas às refeições, serviço e consumos no quarto do hotel, menus
especiais, etc.) e tudo o que não estiver incluído no
programa;
Pagamento adicional devido a excesso de bagagem;
Excursões opcionais durante o cruzeiro;
Bagageiros;
Gratificações obrigatórias a bordo do cruzeiro (93€).

Inscrições: as inscrições podem ser efectuadas desde já e até 30 dias antes da viagem.
Condições de pagamento: depósito de 25% no acto de inscrição e os 75% restantes, em mensalidades iguais entre o
mês seguinte ao da reserva e Dezembro, até perfazer o valor total. Cada mensalidade é paga até ao dia 5 de cada mês.
Condições de cancelamento: entre 45 e 30 dias - 15%; entre 29 e 10 dias - 25%; entre 9 e 5 dias - 50%; 4 dias e menos - 100%.
Observações: Os programas das viagens poderão ser consultados e obtidos na Secretaria da Casa de Macau.

Sábados na Casa de Macau
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Menu para o mês de Junho / 09

( Almoço e Jantar )

06/06

Chü Cheong Fan (Limitado)
Minchi

4,00 €
8.50 €

Mousse de Limão

1,80 €

13/06

Kôk Chu Pa Fán (arroz de costeleta no forno)
Caril de Galinha

8,50 €
9,50 €

Bagi

1,80 €

20/06

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

9,50 €

Bebinga de Leite

1,80 €

27/06

Cajú c/carne de Porco
Porco Bafassá

9,50 €
8,50 €

Mousse de Manga

1,80 €

RESERVAS (Até Quinta feira): Casa de Macau - 21 849 53 42 António Silva (Avô) - 91 834 12 22 / 21 275 74 79
Fernando Conceição (Nando) - 96 606 88 80 / 21 439 38 13

