CASA DE MACAU
FOLHA INFORMATIVA n.º 07/2012

24 de Outubro de 2012

MAGUSTO NA CASA DE MACAU
MISTURA DE PALADARES

A Casa de Macau vai assinalar o São Martinho com um almoço no próximo dia 10 de Novembro, Sábado, pelas 13h00. Para esta festividade,
contamos com a presença das Confrarias Gastronómicas do Alentejo,
de Almeirim, do Leitão da Bairrada e dos Gastrónomos do Algarve, que
nos dão a provar os produtos típicos das suas regiões, a que juntamos a culinária típica
Macaense. Assim, mais do que as castanhas, que não irão faltar, iremos ter uma mistura
de paladares. À mesa estarão iguarias do Algarve a Macau, do Alentejo a Cantão, de Almeirim à Bairrada…
As inscrições e pagamentos deverão ser feitos junto da Secretaria da Casa de Macau, impreterivelmente até ao dia 02 de Novembro, pelas vias habituais:
 E-mail — casademacau@mail.telepac.pt;
 Telefone — 21 845 11 67 ou 21 849 53 42;
 Fax — 21 843 91 31;
 Carta — Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, 1700-033 Lisboa.
Todos os sócios da Casa de Macau com as quotas pagas até 31-08-2012 são convidados, sendo a sua participação gratuita, e para os respectivos
cônjuges e filhos a cargo, o preço é de € 5,00 por pessoa.
Para os não sócios, o preço é de € 15,00 por pessoa. Crianças até aos 12 anos pagarão metade do valor correspondente.
Por uma questão de logística, a inscrição de TODOS os que se
queiram associar a este evento é OBRIGATÓRIA, não sendo
possível permitir a entrada a quem não se tenha inscrito previamente.
Caro Associado, seja bem-vindo e traga os seus amigos para animar este convívio
em honra de São Martinho.
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ASSEMBLEIA GERAL NA CASA DE MACAU
A data da Assembleia Geral destinada à discussão e votação do Plano de Actividades e
Orçamento para 2013 ficou agendada para o próximo dia 22 de Novembro. Marque já na
sua agenda essa data, e não deixe de participar.

CHÁ-GORDO DO NATAL
O habitual Chá-Gordo do Natal terá lugar no dia 15-12-2012,
nas instalações da Casa de Macau, na Av. Almirante Gago
Coutinho, n.º 142, em Lisboa.
Oportunamente, voltaremos a prestar mais informações. No
entanto, deverá marcar, desde já, na sua agenda essa tão
importante data, podendo, se assim o entender, proceder já à
sua inscrição.

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)
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