CASA DE MACAU
FOLHA INFORMATIVA n.º 04/2015

28 de Abril de 2015

NOVOS CORPOS SOCIAIS PARA O TRIÉNIO 2015-2017
Na sequência das eleições de 28.3.2015 os Corpos Sociais para o triénio 2015-2017 da Casa de Macau
em Portugal tomaram posse no início do mês. Entre os objectivos de curto prazo da nova Direcção
contam-se a obtenção de mais vantagens para os associados, campanha de angariação de novos
sócios, manutenção e ampliação das actividades desenvolvidas para sócios e não sócios, nomeadamente no ensino do Mandarim e realização de workshops de Gastronomia Macaense, e incentivos à
participação activa dos sócios, entre outros.
Direcção
Presidente - Maria de Lourdes Barros Vaz Albino
Vice-Presidente - João Francisco Oliveira Botas
Secretário - Rogério Manuel São Pedro Duarte Leiria
Tesoureiro - José Augusto de Albuquerque de Sousa Andrade
1.º Vogal - Edith Teresinha Xavier Lopes
2.º Vogal - Margarida Maria Furtado Pereira Dias de Faria Fernandes
3.º Vogal - Telma Isabel da Rosa
Vogal Suplente - Maria Cristina Antunes Faria
Vogal Suplente - Maria João Henriques de Faria Fernandes
Mesa da Assembleia Geral
Presidente - Vítor Manuel Lavado Serra de Almeida
Vice-Presidente - João de Deus Rodrigues Pires
1.º Secretário - Maria da Graça Pacheco Jorge Barreiros
2.º Secretário - Rogério António Coimbra Domingues
Conselho Fiscal
Presidente - Rodolfo Manuel Baptista Faustino
Vogal - Alexandrino Cardoso Tomaz das Neves
Vogal - João Mendes Calado
Vogal Suplente - Carlos Alberto de Abreu Gomes da Silva
Vogal Suplente - Rui Manuel Fernandes Madaleno
Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, 1700-033 Lisboa ● Tel.: 218 495 342 / Tlm.: 961 294 676
casademacau@mail.telepac.pt ● www.casademacau.pt ● https://www.facebook.com/casademacauportugal

CHÁ-GORDO DA PÁSCOA 2015
No Sábado, 11 de Abril de 2015, a Casa de Macau organizou o tradicional Chá-Gordo da Páscoa,
evento que contou com a presença de cerca de uma centena de pessoas, entre sócios, familiares e
amigos. À semelhança de outras edições, a Direcção da CM convidou um grupo de estudantes, bolseiros da RAEM, que assim tiveram oportunidade de conviver e 'matar saudades' da Gastronomia
Macaense. Durante o evento foram ainda sorteados diversos prémios entre os presentes. A Direc-ção da CM agradece a presença de todos, sócios, familiares e amigos, e conta vê-los numa próxima oportunidade.

TELECOMUNICAÇÕES: TELEFONE, TV POR CABO E INTERNET SEM FIOS
Tendo por objectivo melhorar as formas de comunicação com os sócios e ao mesmo tempo
aumentar os serviços prestados, a partir deste mês a CM passa a ter um novo sistema de telecomunicações. Para além de uma linha de rede fixa passa a existir um número de telemóvel. Os
números de telefone disponíveis são (rede fixa) 218 495 342 e (rede móvel) 961 294 676. Nas nos-sas instalações na Av. Almirante Gago Coutinho, 142 (Lisboa) os sócios passam a ter acesso a TV
por cabo e acesso grátis a internet sem fios (wireless). Mantém-se inalterado o endereço de cor-reio electrónico: casademacau@mail.telepac.pt. Recordamos que o site www.casademacau.pt
está em constante actualização bem como a nossa página no facebook https://www.facebook.com/
casademacauportugal que já vai a caminho dos 2.000 like’s. Se pretender visitar-nos a Secretaria
está aberta de 2ª a 6ª entre as 10h e as 19 horas.
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ALMOÇOS À 4ª FEIRA: COMIZAINA
Entre Maio e Julho, sempre à 4ª feira, a CM vai proporcionar menus de comida macaense preparados por Graça Pacheco Jorge, sócia da CM e Confreira de Mérito da Confraria da Gastronomia
Macaense. Cada menu, já com bebidas incluídas, tem um custo de 11 € (sócios) e 13 € (público em
geral). Os interessados devem fazer marcação e pagamento até às 13 horas do dia anterior através
dos serviços de Secretaria: casademacau@mail.telepac.pt e tel. 218 495 342 / tlm. 961 294 676.
As inscrições são feitas por ordem de chegada e estão limitadas a um máximo de 30. Os almoços
são servidos entre as 12h e as 15 horas. Os pagamentos são feitos por transferência bancária para
o NIB 0035 0125 0000 0500 5306 4 (Caixa Geral de Depósitos) com envio obrigatório de comprovativo por e-mail. No final da refeição será oferecido um brinde-surpresa. Esta iniciativa tem o
apoio do Centro de Informação e Promoção Turística de Macau em Portugal e da Quinta do Casal
da Coelheira.

Maio
Dias 6, 13, 20 e 27

Junho
Dias 3, 17 e 24

Julho
Dias 1, 8, 15, 22 e 29

Minchi
Galinha Chau Chau Parida
Creme de Manga
Café / Chá

Minchi
Galinha à Portuguesa
Creme de Leite
Café / Chá

Minchi
Galinha Excelente
Bebinca de Leite
Café / Chá

Bebidas - uma opção: água / refrigerante / cerveja / copo de vinho tinto ou branco

WORKSHOPS DE COMIDA MACAENSE: 22 DE MAIO, 19 DE JUNHO E 24 DE JULHO
À Sexta-feira ao final da tarde, de Maio a Julho, a Casa de Macau organiza três workshops de Gastronomia Macaense da responsabilidade de Graça Pacheco Jorge, Confreira de Mérito da Confraria da
Gastronomia Macaense. No final poderá saborear os pratos que aprendeu a confeccionar.

 22 de Maio: Sopa de Sagu com Ovo + Peixe Mandarim + Bolo de Cenoura e Gengibre.
 19 de Junho: Salada de Orelhas de Rato e Aipo + Galinha com Pepino + Mexidos do Tio Joaquim.
 24 de Julho: Sopa Fria de Abacate e Agrião + Carne de Porco Picada com Beringela + Salada de
Laranja com Chá e Sultanas.
Preço por participante/workshop:
 sócios (com quotas em dia, cônjuges e filhos a cargo) – 30 €
 público em geral – 40 €
Inscrições e informações: casademacau@mail.telepac.pt;
tel. 218 495 342 / tlm. 961 294 676.
Inscrições limitadas a 12 participantes por workshop e
aceites por ordem cronológica.
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ENCONTRO DOS JOVENS MACAENSES 2015
Candidaturas até 11 de Maio de 2015
Vai decorrer em Macau, entre 17 e 24 de Junho de 2015, o 3º Encontro dos Jovens Macaenses, exclusivamente
destinado à juventude. Neste evento terão lugar diversas actividades cujo objectivo é reforçar os laços afectivos
dos jovens a Macau.
A organização suportará o custo da viagem e estadia de três representantes da Casa de Macau em Portugal, tendo para o efeito solicitado apoio a entidades da RAEM, o qual não se encontra ainda confirmado.
Embora dependente do referido apoio, a Casa de Macau em Portugal entendeu desde já avançar com a divulgação da iniciativa. Assim, informa-se que, sem prejuízo da confirmação do necessário apoio, os representantes da
nossa Casa serão seleccionados por sorteio que decorrerá em sessão pública a realizar na Casa de Macau, podendo candidatar-se todos aqueles que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos:
1. Ter entre 18 e 40 anos de idade, dentro do período em que se desenvolverá o Encontro;
2. Ter nacionalidade portuguesa;
3. Ser residente permanente em Portugal;
4. Ser sócio da Casa de Macau, pelo menos há 6 meses, contados até à data limite para a recepção das candidaturas.
Os interessados deverão remeter à Secretaria da Casa de Macau a manifestação da sua vontade em se candidatar
até ao próximo dia 11 de Maio, contendo todos os seus dados de identificação e contacto, nomeadamente,
nome completo, morada, número de telemóvel e e-mail, acompanhada de cópia do Documento de Identificação
(Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão), por uma das seguintes vias:
- Carta, para a Avenida Almirante Gago Coutinho, 142, 1700-033 Lisboa (enviada por correio, ou entregue pes-soalmente);
- E-mail, para casademacau@mail.telepac.pt.
O envio de todos estes elementos é obrigatório, sendo indispensável para verificação do preenchimento das condições acima definidas, sem o que a candidatura não poderá ser considerada.
Todo o processo decorrerá de acordo com o seguinte calendário:
 Data limite para recepção das candidaturas: 11/05/2015;
 Verificação das candidaturas pela Direcção da Casa de Macau até 12/05/2015;
 Afixação pública na Casa de Macau dos nomes dos candidatos admitidos, em 13/05/2015 (os candidatos
não admitidos serão pessoalmente informados do facto, e das razões subjacentes);
 Apresentação de eventuais reclamações até 15/05/2015;
 Publicação da lista definitiva de candidatos em 18/05/2015;
 Sorteio público, a ter lugar na Casa de Macau no dia 20/05/2015, pelas 18H00, sendo sorteados três nomes
efectivos e três suplentes;
 Os contemplados no sorteio, estando presentes na sessão, tomarão de imediato conhecimento formal do
resultado; estando ausentes, serão avisados por e-mail ou por telefone, no dia imediato;
 Afixação pública dos resultados na Casa de Macau, em 21/05/2015;
 Os contemplados efectivos deverão confirmar a sua aceitação até ao dia 25/05/2015.
Das decisões tomadas pela Direcção relativamente aos candidatos admitidos, após o dia 18/05/2015, bem como
dos resultados do sorteio público, não há lugar a qualquer recurso.
NOTA: A Casa de Macau em Portugal providenciará todo o apoio logístico possível aos jovens que querendo participar no evento não sejam abrangidos pelo sorteio pelo que serão eles a suportar todos os custos relacionados
com deslocação e estadia.
Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto da Secretaria da Casa de Macau.
Os interessados deverão apresentar a sua candidatura até ao dia 11 de Maio de 2015.

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 Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D
2780–379 Oeiras Tel.: 219 135 848 / Tlm.: 968 012 330
(Ao lado do Oeiras Parque, Edif. Virgin Active)
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