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CHÁ-GORDO DE NATAL 

Como habitualmente, a Casa de Macau vai celebrar o Natal num Chá-Gordo, a ter lugar 

nas nossas instalações, no dia 17 de Dezembro, Sábado, a partir das 18 horas. 

As inscrições e pagamentos deverão ser feitos junto da Secretaria (Av. Almirante Gago 

Coutinho, 142, Lisboa) por telefone n.º 21 845 11 67 ou 21 849 53 42, por fax n.º 21 843 91 31, 

ou por e-mail: casademacau@mail.telepac.pt, até ao próximo dia 12 de Dezembro. Solici-

tamos que seja respeitado o prazo de inscrições e pagamentos, a fim de evitar problemas 

de última hora, que a todos afectam. 

Os preços são os seguintes: 

 Associados (com as quotas em dia), cônjuges e filhos a cargo: € 12,00. Conside-
ram-se com as quotas em dia, todos os associados que tenham pago até ao mês 
de Dezembro de 2011; 

 Convidados: € 20,00; 

 Crianças até aos 12 anos inclusivé, beneficiam do desconto de 50% do valor 
correspondente.  

O pagamento deverá ser feito com antecedência, preferencialmente por transferência bancária para o 

NIB 0035 0125 0000 0500 5306 4, devendo obrigatoriamente ser enviado o comprovativo à Casa de 

Macau. 

Realçamos que a inscrição é obrigatória e imprescindível, a fim de se poder ter 

uma noção exacta do número de pessoas que estarão presentes, e providenciar 

as iguarias que vão ser servidas em quantidade suficiente. Estamos certos que 

todos irão corresponder com a melhor boa vontade. 

Prevendo-se uma tarde cheia de animação e convívio, acompanhado da sempre 

presente boa comida macaense e do sorteio de um cabaz de Natal, cujas rifas 

serão vendidas no decorrer do evento. 

 A todos damos as Boas-Vindas, desejando-vos um Santo Natal  

e um Feliz Ano Novo de 2012. 

 
 Eleições para os Órgãos Sociais da Casa de Macau 

Em virtude de se ter chegado ao limite do prazo de apresentação 

de candidaturas sem que tivesse dado entrada na Casa de Macau 

qualquer lista candidata aos Órgãos Sociais da Casa de Macau, o 

acto eleitoral previsto para ter lugar no próximo dia 17 de Dezem-

bro fica sem efeito. A solução que vier a ser encontrada no âmbito 

estatutário será oportunamente comunicada aos Associados. 

Entretanto, reitera-se a necessidade de aparecerem listas candida-

tas, pelo que se apela aos Sócios que se disponibilizem para uma 

participação mais activa na vida associativa da nossa Casa. 

 Mudança da Sede Oficial  
da 

 Casa de Macau 

Informam-se os Associados que foi 

aprovada na Assembleia Geral que teve 

lugar no passado dia 24-11-2011, a 

mudança da sede oficial da Casa de 

Macau, da Praça do Príncipe Real, n.º 

25 – 1º andar, para a Av. Almirante 

Gago Coutinho, n.º 142, em Lisboa. 
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 WORKSHOP DE INICIAÇÃO À LÍNGUA E CULTURA CHINESAS  

Dada a grande afluência que se verificou na participação do Workshop de Iniciação à Língua e Cultura Chinesas (Mandarim), a Casa de 

Macau vai organizar uma 2.ª edição do Workshop, nos moldes equivalentes ao que está a decorrer actualmente. O Workshop será i gual-

mente orientado pelo nosso consócio Jorge Chang.  

 Destinatários: Sócios da Casa de Macau e público em geral. 

 Objectivos: - Aprendizagem do Mandarim Elementar, conversação e oralidade. 

         - Noções de cultura chinesa: História, Geografia, Ciências, Artes (pintura e caligrafia), hábitos e costumes.  

 Horário: Às quartas-feiras, entre as 18H30 e as 20H00. 

 Duração: 10 sessões / 15 horas (2 meses e meio) 

 Inicio:  Princípio de Janeiro de 2012, e fim em meados de Março de 2012. 

 Preços: € 35,00 por pessoa para Sócios da Casa de Macau, cônjuges e filhos a cargo, e € 50,00 por pessoa para público em 

geral (eventualmente acrescido do pagamento pontual de material didáctico de apoio).  

 Número de participantes: O Workshop funcionará com um mínimo de 10 e um máximo de 20 participantes. 

Informações adicionais e inscrições na Secretaria da Casa de Macau, por telefone n.º 21 845 11 67, ou por e-mail através do 

endereço electrónico casademacau@mail. telepac.pt .  

Serão respeitadas as inscrições por ordem cronológica de entrada na Secretaria, e dada preferência a quem já se tinha tentado  inscrever no Work-

shop anterior, mas que não teve vaga. 
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Encontro de Jovens  

Vai decorrer em Macau, entre 09 e 14 de Abril de 2012, coincidindo com as férias da Páscoa, o Encontro exclusivamente destinado à juventude. Neste Encontro terão lugar diversas a ctividades 
que envolverão a participação de todos, no sentido de reforçar os laços afectivos dos jovens a Macau.  

A Organização suportará o custo da viagem e estadia de 3 representantes da Casa de Macau em Portugal, os quais  serão seleccionados por sorteio que decorrerá em sessão pública a realizar na 
Casa de Macau, podendo candidatar-se todos aqueles que preencham cumulativamente todos os seguintes critérios: 

1. Ter entre 18 e 40 anos de idade, dentro do período em que se desenvolverá o Encontro; 
2. Ter nacionalidade portuguesa; 
3. Ser residente permanente em Portugal; 
4. Ser sócio da Casa de Macau. 

A condição de sócio da Casa de Macau deverá ter sido adquirida com pelo menos três meses de antecedência relativamente à data de início do Encontro, pelo que as propostas dos que 
ainda não sejam associados deverão dar entrada na Secretaria impreterivelmente até ao dia 09 de Janeiro de 2012. 

O impresso de inscrição como associado pode ser obtido no site da Casa de Macau, em www.casademacau.pt. 

Os interessados deverão remeter à Secretaria da Casa de Macau a manifestação da sua vontade em se candidatar ao Encontro, contendo todos os seus dados de identificação e contacto, 
nomeadamente, nome completo, morada, número de telemóvel e e-mail, acompanhada de cópia do Bilhete de Identidade, por uma das seguintes vias:  

 Carta, para a Avenida Almirante Gago Coutinho, 142, 1700-033 Lisboa (enviada por correio, ou entregue pessoalmente); 
 Fax, para o n.º 21 843 91 31; 
 E-mail, para casademacau@mail.telepac.pt. 

O envio de todos estes elementos é obrigatório, sendo indispensável para verificação do preenchimento das condições acima definidas, sem o que a candidatura não poderá ser  considerada. 

Todo o processo decorrerá de acordo com o seguinte calendário: 

 Data limite para recepção das candidaturas: 15/01/2012; 
 Verificação das candidaturas pela Direcção da Casa de Macau até 16/01/2012;  
 Afixação pública na Casa de Macau dos nomes dos candidatos admitidos, em 17/01/2012 (os candidatos não admitidos serão pessoa lmente informados do facto, e das 

razões subjacentes); 
 Apresentação de eventuais reclamações até 19/01/2012; 
 Publicação da lista definitiva de candidatos em 20/01/2012; 
 Sorteio público, a ter lugar na Casa de Macau no dia 23/01/2012, pelas 19H00, sendo sorteados três nomes efectivos, e três su plentes; 
 Os contemplados no sorteio, estando presentes na sessão, tomarão de imediato conhecimento formal do resultado; estando ausent es, serão avisados por e-mail ou por 

telefone, no dia imediato; 
 Afixação pública dos resultados na Casa de Macau, em 24/01/2012; 
 Os contemplados efectivos deverão confirmar a sua aceitação até ao dia 27/01/2012.  

Das decisões tomadas pela Direcção relativamente aos candidatos admitidos, após o dia 20/01/2012, bem como dos resultados do sorteio público, não há lugar a qualquer recurso. 

NOTA: A Organização do Encontro suportará os custos com viagem e estadia de até 3 representantes de cada Casa de Macau. No entanto,  quaisquer outros jovens que queiram participar no 
Encontro serão bem-vindos, desde que cumpram os critérios acima definidos, e suportando os próprios todos os custos com deslocação e estadia. 

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

 RESTAURANTE DIM SUM 

Venha saborear a verdadeira comida Chinesa 
»» Típica de Cantão ««  

 Traga a sua família e amigos 

Oferecemos um desconto de 10% na próxima 
refeição, na apresentação da factura anterior. 

(Traga o seu Cartão de Sócio da Casa de 
Macau, com as quotas em dia, 
para usufruir desta regalia) 

Obrigado e até breve 
Rua António Nunes Sequeira, N.º 14 A 

2735–054 Agualva – Cacém 
Tel.: 21 913 58 48/Tlm: 96 801 23 30 

(Perto da estação da CP, ao lado da Junta de Freguesia 
de Agualva, Cacém e em frente à Escola  

Secundária Ferreira Dias) 

 PAGAMENTO DE QUOTIZAÇÕES 

Informamos aos Associados que já se encontram a pagamento as quotizações do ano de 2012. 

Os valores das quotas mensais não sofreram alteração:  

 Sócios efectivos até 65 anos de idade — € 6,50/mês; 

 Sócios efectivos com idade igual ou superior a 65 anos — € 4,00/mês; 

 Sócios estudantes com idade inferior a 26 anos de idade — € 3,50/mês. 

Caso optem pelo pagamento da totalidade das quotas do ano de 2012 até 31 de Janeiro 
desse ano, beneficiarão de um desconto equivalente a uma mensalidade de quotização. 

Mantenha as suas quotas em dia.  
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