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CHÁ-GORDO COMEMORATIVO DO DIA DA CASA DE MACAU 

 

É com o maior prazer que informamos os nossos Associados, familiares e amigos, que a 

festa comemorativa do dia da Casa de Macau terá este ano lugar no dia 23 de Junho, 

Sábado, no Centro Científico e Cultural de Macau, sito na Rua da Junqueira, nº 30, em Lis-

boa. 

Teremos um programa variado, que incluirá, para além do tradicional Chá-Gordo, uma 

visita ao Museu de Macau, e uma actuação do Coro “Mo Li Hua”. 

Daremos todos os detalhes no próximo “Qui-Nova”. Mas, entretanto, reserve já este dia na 

sua agenda. 

 

FUNDAÇÃO D. BELCHIOR CARNEIRO 
 

É com todo o gosto que a Casa de Macau se associa à 

Fundação D. Belchior Carneiro na divulgação da 

notícia de que a construção do “Lar de Idosos” está 

em vias de conclusão. 
 

Em breve irão iniciar-se as acções para obtenção 

das várias licenças necessárias, pelo que se prevê, 

caso não haja imprevistos relevantes, que o arran-

que do funcionamento da nova estrutura possa 

ocorrer no início do último trimestre deste ano. 
 

Nessa conformidade, o Conselho Directivo da Fun-

dação leva a todos os Sócios da Casa de Macau esta 

notícia, informando que poderão ser obtidas todas 

as informações necessárias sobre inscrições e condi-

ções de ingresso através dos seguintes meios: 
 

 Por telefone nº 21 316 04 42  

(entre as 13h00 e as 17h00); 

 Por e-mail através do endereço: 

fundacaodbcarneiro@gmail.com 
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SEMANA GASTRONÓMICA DE MACAU 

NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
 

Decorreu no passado mês de Abril, logo a seguir à 

Páscoa, a “Semana Gastronómica de Macau” no 

restaurante da Assembleia da República. 

Num local destinado a ser frequentado exclusiva-

mente por deputados e seus convidados, colocou- 

-se Macau e a sua cul-

tura na ordem do dia. 
 

As refeições servidas 

foram muito aprecia-

das, tendo o restauran-

te registado uma fre-

quência excepcional, sempre acima do previsto, com 

referências muito elogiosas aos pratos servidos. 

Este evento foi uma organização conjunta da Casa 

de Macau, Fundação Casa de Macau e Associação 

Wenceslau de Moraes, tendo a confecção das refei-

ções sido orientada pela nossa Associada Graça 

Pacheco Jorge. 

Da esquerda para a direita: Deputada 

Mónica Ferro, Graça Pacheco Jorge e 

António Faria Fernandes - Foto: JTM 

mailto:fundacaodbcarneiro@gmail.com


  

  

II ENCONTRO DA COMUNIDADE JUVENIL MACAENSE 

 

Teve lugar em Macau, no passa-

do mês de Abril, o II Encontro da 

Comunidade Juvenil Macaense. 

Este Encontro destinou-se a 

reunir jovens representantes 

das Casas de Macau da diáspora 

com os jovens de Macau, a fim 

de discutirem entre si as questões relacionadas com as suas vivências 

associativas, tendo em pano de 

fundo a problemática da continui-

dade das Casas de Macau, e o seu 

relacionamento com a RAEM. 

A Casa de Macau de Portugal este-

ve representada pelos seus Jovens 

Associados António Rêgo, Ana 

Lourenço, Ana Sanches e Noel Car-

doso, que regressaram do Encon-

tro muito satisfeitos com a organi-

zação, e com as conclusões, con-

substanciadas numa forte mensa-

gem de esperança para o futuro. 

2 Festa de Encerramento do Encontro  - Foto: JTM 

Da esquerda para a direita e de cima para 
baixo: Ana Lourenço, Ana Sanches, Antó-

nio Rêgo e Noel Cardoso 

De cima para baixo: os jovens com a bandeira da 
Casa de Macau em Portugal; foto de grupo;  

jantar da Cerimónia de Abertura do Encontro 
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A Casa de Macau divulga o “1st Portugal Open Mah-

jong Championship”, organizado pela União Portu-

guesa de Mahjong. Este torneio conta com o apoio da 

Casa de Macau. 

 Data: 2-3 Junho 2012. 

 Local: Edifício da Associação Empresarial da Póvoa 

de Varzim.  

 Inscrição: 40 €. Inclui: “catering”, almoço ligeiro de 

Sábado, jantar de Sábado e almoço de Domingo. 

 Data limite de inscrição: 27 Maio 2012. 

 Regras: Regras de Competição de Mahjong (RCM). 

 Modalidade do torneio: 6 sessões de 120 minutos. 

 Limite de jogadores: 52 jogadores. 

O idioma oficial do torneio é o inglês, ou seja, duran-

te o decorrer das partidas fala-se e contam-se os pon-

tos em inglês. 

O torneio POMC, juntamente com o Campeonato de 

Mahjong de Espanha, constituem o Torneio Ibérico. 

O jogador com mais pontos que tenha participado 

nos 2 torneios será o campeão ibérico.  

Haverá prémios individuais para os 5 primeiros luga-

res e para a melhor equipa, sendo o “Prémio Casa de 

Macau” um dos prémios a atribuir. 

A assistência ao torneio é gratuita. 

Solicita-se silêncio durante as partidas. 

 

 

Programa do torneio: 

Sexta-feira, 1 de Junho 

17h00 - 20h00 
Chegada de jogadores. 

Inscrição 

20h00 - 20h15 Cerimónia de boas-vindas 

Sábado, 2 de Junho 

09h00 - 09h20 Registo diário 

09h20 - 11h20 1ª Partida 

11h20 - 11h40 20 min. Intervalo 

11h40 - 13h40 2ª Partida 

13h40 - 15h20 Almoço 

15h20 - 17h20 3ª Partida 

17h20 - 17h40 20 min. Intervalo 

17h40 - 19h40 4ª Partida 

Domingo, 3 de Junho 

09h00 - 09h10 Registo diário 

09h10 - 11h10 5ª Partida 

11h10 - 11h30 20 min. Intervalo 

11h30 - 13h30 6ª Partida 

13h40 - 14h00 Prémios 

Contactos: 

Associação Empresarial da Póvoa de Varzim 

Praça do Almada, 26, 27, 2º 

4490-438 Póvoa de Varzim 

Tel.: 25 262 46 61 / 25 262 60 67 

Inscrições e informações adicionais: 

www.uniaodemahjong.com 

portugal.mahjong.open@gmail.com 

TORNEIO DE MAHJONG 

“Prémio 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, Nº 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)  
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PROTOCOLO ENTRE A CASA DE MACAU E A MATHNASIUM – GINÁSIO DE MATEMÁTICA 
 

A Casa de Macau tem o prazer de informar que assinou um protocolo com a MATHNASIUM – GINÁSIO DE 

MATEMÁTICA, com benefícios para os seus Associados, e filhos em idade escolar (1º ao 12º anos). 

MATHNASIUM é um centro de aprendizagem que os estudantes podem frequentar durante todo o ano para 

desenvolverem as suas competências na Matemática, de acordo com uma metodologia única no Mundo. 

Destinado a crianças e jovens do Ensino Básico e do Secundário (6-18 anos), a missão da MATHNASIUM é 

ensinar Matemática de uma forma que faça sentido ao estudante, contribuindo assim para a obtenção de 

melhores resultados, mas desenvolvendo simultaneamente as suas capacidades de raciocínio e reforçando 

a sua auto-estima e confiança.  

Os sócios da Casa de Macau beneficiarão do seguinte: 

 Oferta de uma sessão de experimentação do método MATHNASIUM, num dos Centros, mediante marca-

ção prévia; 

 Diagnóstico gratuito em caso de inscrição (valor descontado na 1ª mensalidade); 

 Desconto de 10% nas 2 mensalidades consecutivas seguintes; 

 Desconto de 10% na primeira semana dos Programas de Férias semanais – Verão, Páscoa e Natal – num 

dos centros MATHNASIUM. 

Para mais informações, consultar o site www.mathnasium.com.pt 

Estas condições aplicam-se apenas aos centros MATHNASIUM em Lisboa. 

 

SÁBADO, 30 de JUNHO 
 

HOTEL VIP EXECUTIVE ZURIQUE  -  SALA APOLLO 
 

Rua Ivone Silva, nº18 Lisboa       Tel.: 21 781 40 00 
 

9h00 - 10h00 - Comerciantes 
10h00 - 18h00 - Público - Entrada Livre 

Organização : Carlos Arcas                    António Ilídio                    Membros da ANP 
                                                   Tlm.: 93 444 07 88        Tlm.: 93 526 39 22 

E-mail: lisbon.moneyfair@gmail.com 
 

Com a presença da ANP (Associação Numismática de Portugal) 
e do Fórum de Numismática (www.forum-numismatica.com) 

 

INVESTIMENTO EM PATRIMÓNIO HISTÓRICO 
Moedas, Notas, Medalhas, Selos, Relógios de Bolso e Pulso, Canetas, Jóias 

 
Este evento contará mais uma vez com a presença do nosso Associado José Manuel Silva. 

2º SINAL – SALÃO INTERNACIONAL 
NUMISMÁTICA e ANTIGUIDADES de LISBOA 

http://www.mathnasium.com.pt

