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A Casa de Macau vai celebrar a chegada do Ano do Dragão com um almoço de convívio, de ementa chinesa, 

como já é tradicional. Será no dia 28 de Janeiro, Sábado, pelas 13 horas, no Restaurante Estoril Mandarim. Esta 

reunião/almoço será também aberta a convidados. 

O preço de inscrição no almoço é de 30,00€ por pessoa, para sócios com as quotas pagas até Dezembro de 

2011, cônjuges e descendentes a cargo (até aos 25 anos inclusive, caso sejam estudantes) e 36,00€ para convi-

dados. Não poderá haver, nesta ocasião, qualquer redução de preço para crianças. 

As inscrições e pagamentos deverão ser feitos impreterivelmente até ao dia 23 de Janeiro na Secretaria da 

Casa de Macau, pessoalmente ou por correio (Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, em Lisboa), por telefone 

(n.º 21 845 11 67), por fax (n.º 21 843 91 31), ou por e-mail (casademacau@mail.telepac.pt). 

Os meios habituais de pagamentos são os seguintes: 

 Em numerário, entregue pessoalmente na Secretaria; 

 Por cheque cruzado, emitido em nome da Casa de Macau, e entregue pessoalmente ou enviado pelo correio; 

 Via transferência bancária, Multibanco ou E-banking, para o NIB: 0035 0125 0000 0500 5306 4. Neste caso, é 

obrigatório o envio do comprovativo para a Casa de Macau. 

O pagamento deve ser sempre acompanhado das informações: nome, n.º de sócio(a), finalidade do pagamento 

(Ano Novo Chinês 2012) e n.º de pessoas a que corresponde. 

É obrigatório que os pagamentos sejam feitos dentro do prazo estipulado, uma vez que também o nosso compro-

misso com o restaurante tem de ser assumido com antecedência. Não serão aceites pagamentos no dia. 

Tal como no ano transacto, a Direcção aceitará a reserva prévia de mesas para grupos de 12 (doze) pessoas. Caso 

um sócio deseje reservar, em seu nome, uma mesa para um grupo por si organizado, terá de responsabilizar-se pelo 

seu pagamento integral (correspondente a doze pessoas). A reserva só poderá ser aceite nestas condições. 

 

Caro Associado, junte-se a nós nesta ocasião festiva, convide os seus familiares e amigos para mais um convívio da 

Casa de Macau, para celebrarmos juntos a entrada no Ano do Dragão.    

                                                                    

 

O Dragão é o único signo do Zodíaco Chinês que corresponde a um animal mitológico, e que participou na criação do Mundo, 

segundo reza a lenda chinesa. É um signo caracterizado pela vitalidade, entusiasmo, orgulho, extravagância e ideais elevados.  No 

Oriente, o dragão simboliza o imperador, e os chineses chamam-no o guardião da riqueza e do poder. É considerado um signo 

próspero. De acordo com as previsões, este será um ano com muita energia, próprio do signo, e este espírito indomável do dragão 

tornará tudo mais grandioso na vida. Estimular-nos-á a pensar e a agir com grandeza, mesmo ultrapassando os limites da pru-

dência. No entanto, há que moderar e conter o nosso entusiasmo, pois podemo-nos queimar e terminar tudo como um sopro do 

fumo. É que o sucesso e as falhas serão ampliados da mesma escala.  

Será um ano auspicioso para grandes realizações, bom para casar, ter filhos ou começar um negócio novo, porque o dragão traz 

a boa fortuna e a felicidade. Um ano para agirmos com coragem, bom senso, criatividade e determinação. No aspecto negativo, a 

diplomacia e a conciliação poderão ser colocadas em segundo plano e os desentendimentos surgirão da arrogância, da intolerân-

cia e do excesso de autoritarismo.   
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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 actividades 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, con tendo todos os seus dados de identifica-
ção e contacto, nomeadamente, nome completo, morada, número de telemóvel e e-mail, acompanhada de cópia do Documento de Identificação (Bilhete de Identidade ou 
Cartão de Cidadão), 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 quei-
ram 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.  

Os interessados deverão apresentar a sua candidatura até ao dia 15 de Janeiro de 2012 

 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.  

Chá-Gordo de Natal 

Teve lugar no passado Sábado, dia 17 de Dezembro, o tradicional Chá-Gordo de Natal da Casa de Macau em Portugal. 

Reunindo cerca de 100 associados e seus convidados, incluindo a presença simpática de um grupo de estu-

dantes bolseiros da R.A.E.M., foi uma festa muito animada, onde houve muito convívio, e a oportunidade 

de saborear gostosos pratos da culinária macaense e cantonense.  

Foi possível comer desde entradas como os mini-crepes, bolinhos de gambas e carne de porco, wan tan frito, chilicotes 

e chamussas, passando pelo apabico, rolos de arroz simples e nabo frito, até ao “Diabo”, empada de peixe à moda de Macau, 

minchi, capela, chau min de gambas, chá siu, siu yok e zhai, e terminando com um amplo leque de deliciosas 

sobremesas. Os participantes foram igualmente presenteados com o cake, iguaria típica da quadra natalícia 

macaense. 

Foi uma refeição muito apreciada, pela sua variedade, e pela qualidade da confecção. 

No final foi sorteado um cabaz de Natal, tendo sido premiada a nossa consócia Graça Pacheco Jorge, que tem desenvol-

vido uma estreita colaboração com a Casa de Macau no âmbito da confecção e divulgação da Culinária Macaense. 


