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“ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES – MACAU 2013” 

Na sequência da divulgação da realização do “Encontro das Comunidades Macaenses - Macau 2013”, no 

período de 30 de Novembro a 07 de Dezembro de 2013, a Casa de Macau pode adiantar já as condições de 

viagem (Viagens Abreu, S.A.) para os sócios que estejam interessados em participar neste Encontro.  

NOTA IMPORTANTE: OS SÓCIOS DA CASA DE MACAU QUE DESEJEM PARTICIPAR NO ENCONTRO, 

DEVERÃO, À DATA DA INSCRIÇÃO NA VIAGEM, TER AS QUOTAS PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 

2013. 

 PACOTE A – VOOS E TURBOJET 

Voo: Lufthansa / Preço total por pessoa: € 812,48. 

Inclui: Bilhete aéreo, bilhetes de Turbojet (Hong-Kong / Macau / Hong-Kong) e seguro de viagem. 

 PACOTE B – VOOS, TURBOJET E HOTEL SINTRA 

Voo: Lufthansa / Preço total por pessoa: € 1.490,00 (em quarto duplo). Suplemento por quarto individual: € 615,00. 

Inclui: Bilhete aéreo, Bilhetes de Turbojet (Hong-Kong / Macau / Hong-Kong), transporte privado cais /

hotel / cais com assistência, oito noites de alojamento, em regime de alojamento e pequeno almoço e seguro 

multi-viagem. 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: As inscrições deverão ser efectuadas, impreterivelmente, até ao dia 09 de 

Setembro inclusive (durante o mês de Agosto, em que a Casa de Macau estará encerrada para férias, 

as inscrições poderão ser feitas através do seguinte e-mail: casademacau@mail.telepac.pt).   

MODALIDADES DE PAGAMENTO

  
CONDIÇÕES DE ANULAÇÃO DE VIAGEM 
PACOTE A: 

 De 17 de Setembro até 29 de Outubro os cancelamentos terão uma penalização de € 200,00; 

 Após essa data, os cancelamentos terão uma penalização de € 400,00; 

 A partir do dia 19 de Novembro, qualquer cancelamento ocorrido será penalizado na totalidade. 

PACOTE B: 

 De 17 de Setembro até 21 de Outubro os cancelamentos terão uma penalização de € 200,00; 

 Após essa data, os cancelamentos terão uma penalização de € 400,00 (bilhete aéreo) + € 800,00

(totalidade do quarto por pessoa); 

 A partir do dia 19 de Novembro, qualquer cancelamento ocorrido será penalizado na totalidade. 

ATENÇÃO: Os preços indicados implicam o mínimo de 10 participantes. Caso não se atinja esse número, o 

preço poderá sofrer alterações, quer para o PACOTE A quer para o PACOTE B. 

PLANO DE VOOS (*Dia seguinte)                      

  

   

DATA PACOTE A PACOTE B 

Até 16 de Setembro Depósito de € 200,00 Depósito de € 400,00 

Até 14 de Outubro Pagamento de € 300,00 Pagamento de € 500,00 

Até 21 de Outubro  Pagamento final em falta 

Até 15 de Novembro Pagamento final em falta  

DATA VOO PERCURSO HORÁRIO (PARTIDA / CHEGADA) 

29 de Novembro de 2013 LH 1167 Lisboa / Frankfurt 12h15 / 16h30 

29 de Novembro de 2013 LH 796 Frankfurt / Hong Kong 22h15 / 16h15* 

8 de Dezembro de 2013 LH 797 Hong Kong / Frankfurt 23h40 / 05h15* 

9 de Dezembro de 2013 LH 1166 Frankfurt / Lisboa 09h15 / 11h15 
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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) 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO  
NO PRÍNCIPE REAL 

Recordamos a todos os nossos Associados que 

se encontra a funcionar nas instalações do Prín-

cipe Real um Centro de Documentação, criado, 

mantido e sucessivamente valorizado para 

todos os interessados por Macau, colocando ao 

dispor de todos uma biblioteca com cerca de 

4.000 livros dedicados essencialmente à cultura 

macaense. 

Este Centro de Documentação, para além das 

tarefas de rotina associadas à catalogação do 

acervo de que dispõe, procede ao atendimento 

de todos os que o procuram, nomeadamente no 

âmbito de trabalhos de pesquisa académica, e à 

organização das respostas às solicitações que ali 

chegam, de todo o tipo, e das mais variadas ori-

gens, principalmente nos países da diáspora 

macaense. 

O horário de funcionamento é de Segunda a Sex-

ta-feira, das 10h00 às 13h00, e das 14h30 às 

17h30. Às Segundas e Terças-feiras, pode ser 

solicitado o apoio da Senhora Bibliotecária para 

a pesquisa documental.  

Convidam-se todos os Associados, e demais 

interessados, a frequentarem o Centro de Docu-

mentação, seja no âmbito de trabalhos de pes-

quisa bibliográfica, seja através da presença em 

outros eventos ali organizados, como é o caso 

das tertúlias que periodicamente têm lugar, e 

que atempadamente iremos divulgando. 

ENCERRAMENTO DA CASA DE MACAU  
PARA FÉRIAS 

Recordamos os nossos Associados que, con-

forme vem sendo hábito, a 

Casa de Macau encerrará para 

férias no dia 01 de Agosto, 

reabrindo no dia 02 de 

Setembro. 

A  t o d o s  o s  A s s o c i a d o s  e   

f a m i l i a r e s  d e s e j a m o s  u m a s  

ó p t i m a s  f é r i a s !  

FESTAS NA CASA DE MACAU 

Trazemos à lembrança dos nossos Associados 

que a Casa de Macau dispõe de excelentes ins-

talações para a realização das suas festas par-

ticulares. 

 

 

 

 

Para mais informações, contactar a Secretaria 

da Casa de Macau. 


