CASA DE MACAU
FOLHA INFORMATIVA n.º 01/2014

06 de Janeiro de 2014

ALMOÇO DO ANO NOVO CHINÊS
A Casa de Macau, mantendo a tradição, vai celebrar a chegada do Ano do Cavalo com um almoço de convívio, de ementa chinesa. Será no próximo dia 01 de Fevereiro, Sábado, pelas 13 horas, no Restaurante
Estoril Mandarim. Este almoço convívio será também aberto a não sócios.
As inscrições e os pagamentos deverão ser feitos impreterivelmente até ao dia 24 de Janeiro na
Secretaria da Casa de Macau, via e-mail (casademacau@mail.telepac.pt), por telefone n.ºs 21 845 11 67/
21 849 53 42, pessoalmente ou por correio (Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, em Lisboa).
O preço de inscrição no almoço é de € 30,00 por pessoa, para sócios (com as quotas pagas até Janeiro de 2014), cônjuges e descendentes a cargo (estudantes, até aos 25 anos inclusive) e € 35,00 para
não sócios. Não poderá haver, nesta ocasião, qualquer redução de preço para crianças.
Os meios habituais de pagamento são os seguintes:

Por transferência bancária, via 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, por
correio ou via e-mail;

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

Em numerário, entregue pessoalmente na Secretaria.
O pagamento deve ser sempre acompanhado das informações: nome, n.º de sócio, finalidade do
pagamento (Ano Novo Chinês 2014) e n.º de pessoas a que corresponde.
É obrigatório que os pagamentos sejam feitos dentro do prazo estipulado, dado que também o nosso
compromisso com o restaurante tem de ser assumido com antecedência. Não serão aceites
inscrições e 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 Cavalo.
MÓDULO II DO CURSO DE MANDARIM
Estando prestes a terminar o Módulo I do CURSO DE MANDARIM, realizado na Casa de Macau, sob a coordenação do Professor Jorge Chang, informamos que iremos levar a efeito a 1ª edição do Módulo II, com
início a 26 de Fevereiro e termo a 25 de Junho de 2014, às 4ªs feiras, das 18H30 às 20H00.
Como foi anteriormente referido, o presente CURSO DE MANDARIM, centrado na aprendizagem e no desenvolvimento da língua e da cultura chinesas e com maior enfoque na expressão oral, resulta da reformulação
dos anteriores Workshops de Iniciação à Língua e Cultura Chinesas (WILLC), tendo também em conta a
experiência colhida ao longo da sua realização.
Assim, tendo o Módulo I do presente curso resultado da reestruturação dos anteriores Módulos I e II, constitui o novo Módulo II a fase avançada da aprendizagem do mandarim, passando cada módulo a integrar
17/18 aulas, com um mínimo de 10/12 alunos e um máximo de 18/20. Desta forma, vai a Casa de Macau ao
encontro de muitas solicitações de pessoas interessadas em prosseguir os seus estudos de mandarim.
O preço para o Módulo II será de € 100,00 para os sócios da Casa de Macau e de € 150,00 para não
sócios, devendo o respectivo pagamento ser efectuado até ao 1º dia de aulas, impreterivelmente.
Estão abertas as inscrições, podendo para o efeito ser contactada a Secretaria da Casa de Macau através dos
meios habituais: via e-mail (casademacau@mail.telepac.pt), por telefone n.ºs 21 845 11 67/21 849 53 42
ou pessoalmente (Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, em Lisboa).
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CHÁ-GORDO DE NATAL
Realizou-se no dia 21 de Dezembro de 2013 o Chá-Gordo de Natal da Casa de
Macau, o qual teve, como é habitual, uma grande afluência por parte dos associados e amigos da nossa Casa, contando ainda com a presença de 10 estudantes em
Lisboa, bolseiros da RAEM.
A festa iniciou-se a partir das 18H00, tendo sido servidos diversos pratos tradicionais de Macau, muito apreciados pelos presentes, de que destacamos algumas
iguarias típicas macaenses, como o minchi, a capela, a
batatada, o caril de frango, os pãezinhos fritos recheados, os chilicotes, os coscorões, o tai-choi-kou de côco, o alua, entre outros.
Para a confecção das comidas macaenses contámos também com a prestimosa colaboração das nossas
sócias Margarida Faria Fernandes e Diana Guerra, ambas distinguidas com o Diploma da Confraria da Gastronomia
Macaense, durante uma cerimónia realizada em Macau, no
âmbito do Encontro das Comunidades Macaenses – Macau
2013.
Foi ainda realizado um animado sorteio de prendas de Natal,
tendo sido atribuídos 3 prémios constituídos por peças portuguesas de porcelana, alusivas à quadra festiva,
tendo o 1º prémio sido arrebatado pela nossa associada Isabel Andrade Melo.
PAGAMENTO DE QUOTIZAÇÕES
Informamos aos Associados que já se encontram a pagamento as quotizações do
ano de 2014.
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 — € 3,00/mês.
Caso optem pelo pagamento da totalidade das quotas do ano de 2014 até 31 de Janeiro desse ano,
beneficiarão de um desconto equivalente a uma mensalidade de quotização.
Podem optar por uma das habituais vias para pagamento, preferencialmente através de transferência bancária para o NIB 0035 0125 0000 0500 5306 4, sendo obrigatório o envio do respectivo comprovativo para a Casa de Macau.

Mantenha as suas quotas em dia.
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 C.P., ao lado da Junta de Freguesia de
Agualva–Cacém e em frente à
Escola Secundária Ferreira Dias)
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