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DIA DA CASA DE MACAU 

Como já foi anunciado no anterior Qui-Nova, a comemoração do “Dia da Casa de Macau” será realizada no 

dia 21 de Junho, Sábado, divulgando-se agora o respectivo programa: 

 Às 17H30 – Missa campal. 

 Às 18H00 – Chá-Gordo com as habituais iguarias macaenses.  

 Paralelamente, estará patente uma mostra de fotografias sobre Macau. 

 Estará ainda disponível para consulta e para venda, sob encomenda, um álbum digital que inclui-

rá algumas fotografias captadas no último Encontro das Comunidades Macaenses – Macau 2013.  

 Serão sorteados, durante o Chá-Gordo, vários prémios alusivos a Macau. 

Lembramos que as inscrições e pagamentos deverão ser feitos até ao dia 16 de Junho junto da Secreta-

ria da Casa de Macau pelos métodos habituais: pessoalmente ou por correio (Av. Almirante Gago Coutinho, 

nº 142, em Lisboa), por telefone (n.º 21 845 11 67 / 21 849 53 42), ou por e-mail 

(casademacau@mail.telepac.pt).  

Os preços serão de € 12,00 por pessoa, para sócios com as quotas pagas até 31-05-2014, cônjuges e filhos 

a cargo (estudantes até aos 25 anos, inclusive), e € 20,00 para não sócios. Crianças até aos 12 anos inclu-

sive, beneficiam do desconto de 50% do valor correspondente.  

O pagamento deverá ser feito com antecedência pelos seguintes meios:  

 Via transferência bancária, multibanco ou e-banking, para o NIB: 0035 0125 0000 0500 

5306 4, sendo obrigatório o envio do comprovativo à Casa de Macau;  

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

por correio;  

 Em numerário, entregue pessoalmente na Secretaria.  

Caro Associado, convide os seus familiares e amigos, e venha celebrar a Festa de Todos Nós! 

NOVOS PREÇOS PARA OS WORKSHOPS DE COZINHA MACAENSE   

Os workshops de cozinha macaense, orientados pela Dra. Graça Pacheco Jorge, passarão a ter novos preços: 

€ 20,00 para sócios da Casa de Macau com as quotas em dia, cônjuges e filhos a cargo (estudantes até aos 

25 anos, inclusive) e € 35,00 para o público em geral. 

O PRÓXIMO WORKSHOP realizar-se-á no dia 18-07-2014 (Sexta feira). 

 Horário: 18H30.  

 Local: Casa de Macau, Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, Lisboa.  

 Número de participantes: O workshop funcionará com um mínimo de 7 e 

um máximo de 12 participantes. 

As inscrições serão aceites por ordem cronológica de entrada na Secretaria da Casa de Macau, através do 

e-mail casademacau@mail.telepac.pt.  

Venha aprender a confeccionar os pratos típicos da cozinha de Macau e surpreenda-se com diferentes 

sabores e texturas, no jantar que encerrará cada um dos eventos.  
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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, nº 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) 

DOAÇÃO DE LIVROS À CASA DE MACAU 

A Casa de Macau recebeu recentemente um conjunto de livros amavelmente doados pela estimada Sócia D. 

Julieta Nobre de Carvalho, a quem publicamente manifesta a sua gratidão pelo simpático gesto. Bem haja! 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO NO PRÍNCIPE REAL 

Recordamos a todos os nossos Associados que se encontra a funcionar nas instalações do Príncipe 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 origens, principalmente nos países da diáspora macaense. 

O horário de funcionamento é de Segunda a Sexta-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 Documentação, seja 

no âmbito de trabalhos de pesquisa bibliográfica, seja através da presença em outros eventos ali organiza-

dos, como é o caso das tertúlias que periodicamente têm lugar, e que atempadamente iremos divulgando. 

TAI CHI 

Vai a Casa de Macau abrir a prática do Tai Chi a novos participantes que se interessem pelas artes marciais 

em geral e por esta actividade em particular, pelo que se aceitam desde já inscrições. 

A prática destinada aos novos participantes decorrerá nas nossas instalações da Av. Almirante Gago Couti-

nho, nº 142, em Lisboa, às 3ªs e 5ªs feiras, das 20H00 às 21H00. 

Para a frequência das aulas é necessário ser sócio da Casa de Macau, com as quotas em dia, bem como o 

pagamento da anuidade de € 20,00. 

Estão abertas as inscrições, podendo para o efeito ser contactada a Secretaria, através 

dos seguintes meios: 

 Telefone: 21 845 11 67 / 21 849 53 42; 

 E-mail: casademacau@mail.telepac.pt.  

Lembramos os nossos Associados praticantes de Tai Chi que esta prática está sujeita ao pagamento 

da anuidade de € 20,00, solicitando ainda aos Associados que tenham a anuidade em atraso que 

procedam ao respectivo pagamento, podendo, para o efeito, dirigir-se à Secretaria. 
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