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CELEBRAÇÕES DO 49º ANIVERSÁRIO
No dia 20 de Junho assinalou-se o 49º aniversário da criação da Casa
de Macau (11 de Junho) e do Dia de Macau (24 de Junho) com várias
actividades e a presença de mais de uma centena de convidados, a
maioria associados. Depois da missa ao ar livre celebrada pelo padre
Américo Martins, seguiu-se o tradicional chá gordo repleto de iguarias
chinesas e macaenses.
Esteve ainda patente uma mostra fotográfica da autoria dos participantes
no curso de fotografia ministrado na CM.
Na ocasião o vice-presidente da CM fez um balanço dos primeiros meses
de actividade e anunciou o novo programa de vantagens para os sócios.
Houve ainda lugar ao habitual sorteio de presentes (rifas).
A convite da direcção esteve presente uma dezena de jovens bolseiros
oriundos de Macau e nesta altura a estudar em Portugal.

Missa celebrada no páteo

Estudantes da RAEM e direccão da CM

Anúncio do Programa Vantagens

Sorteio de prémios/rifas

Exposição de fotografias

Momentos do chá gordo no espaço multiusos e no páteo exterior
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NOVO PROGRAMA DE VANTAGENS PARA OS SÓCIOS COM DESCONTOS ATÉ 50%
Ser sócio da Casa de Macau significa partilhar os
objectivos da instituição e, a partir de agora, significa
também acesso em condições especiais face ao público
em geral nos serviços disponibilizados pela Casa de
Macau e por um vasto conjunto de empresas/
instituições. São mais de 20 as parcerias assinadas que
incluem descontos que vão dos 5% aos 50% em 35
empresas/instituições: restaurantes, clínicas médicas,
dentárias e de fisioterapia, escolas, aluguer de viaturas,
hotéis, spa, ginásios, agência de viagens, teatros,
museus e parque de diversões. Até ao final de Julho
têm ainda acesso de forma grátis ao “vale de um dia”
no health club e spa do hotel Tryp Lisboa Aeroporto.
Lista de empresas/instituições que oferecem descontos
aos sócios (por ordem alfabética):

AGÊNCIA DE VIAGENS ABREU - desconto mínimo de 7,5%
extensível a familiares directos.
AQUASHOW PARK - 15% desconto no bilhete.
CASA DE TORMES - 10% desconto no bilhete.
CLÍNICA DENTÁRIA DO MARQUÊS - ver tabela descontos.
CLINISETE - 25% desconto em diversas consultas e serviços de fisioterapia.
COLÉGIO DO VALE - 20% desconto na frequência mensal.
CLUBE DO PARQUE - isenção inscrição (25€) em Setembro.

EL SPA HEALTH CLUB TRYP LISBOA AEROPORTO - 10%
desconto sobre preço de tabela.
HOTEL AQUASHOW PARK - 15% desconto sobre preços
de balcão.
HOTEL M’AR DE AR AQUEDUTO - 15% desconto sobre
tarifa no site.
HOTEL M’AR DE AR MURALHAS - 15% desconto sobre
tarifa no site.
HOTI HOTÉIS - 10% desconto sobre tarifa no site (Melia
Madeira Mare, Hotel Melia Braga, Hotel Tryp Porto Centro, Hotel Tryp Porto Expo, Hotel Melia Ria, Hotel Tryp
Colina do Castelo, Hotel Tryp Leiria, Hotel Tryp Lisboa
Oriente, Hotel Tryp Lisboa Aeroporto, Hotel Star INN Porto, Hotel da Música Porto, Hotel Soleil Peniche).
LIFEBEAT - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AVANÇADO - 20%
desconto nos serviços não comparticipados.
MUSEU DA ELECTRICIDADE/FUNDAÇÃO EDP - visitas
guiadas grátis mediante marcação prévia.
MUSEU DAS MARIONETAS DO PORTO - 50% desconto
no bilhete de entrada.
MUSEU DO ORIENTE - 10% desconto na bilheteira e 20%
nos espectáculos.
OCEANÁRIO DE LISBOA – descontos de 35% e 40% para
visitas de grupo.
PRIOVIDA KIDS – desconto de 5% serviços de amas e
babysitting e 10% serviço de férias e pack de horas.
QUINTA DO CHOCALHINHO - 15% desconto de Setembro
a Junho e 5% na época alta e equiparada.
RESTAURANTE À RODA DO TACHO - 15% desconto
(excepto bebidas).
RESTAURANTE CANTONÊS DIM SUM - 10% desconto.
RESTAURANTE DINASTIA TANG - 10% desconto.
TEATRO DA CORNUCÓPIA - 20% desconto no bilhete
extensível a um acompanhante.
TURISCAR - 30% desconto.

Consulte o site www.casademacau.pt para verificar todas as vantagens e condições.
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HISTÓRIA DOS 50 ANOS DA CASA DE MACAU
Em 2016 a Casa de Macau celebra o 50º aniversário. Para assinalar a
data a actual direcção começou desde já a trabalhar num programa
de comemorações. Entre as actividades previstas para assinalar a
efeméride contamos editar um pequeno livro que contará a história
da Casa de Macau em Portugal fundada em 1966.
Apela-se à participação activa de todos, nomeadamente com o envio
de um testemunho pessoal cujo texto não deverá ultrapassar as 3
páginas A4 (cerca de mil palavras). Poderá ainda juntar fotografias e
outros documentos que julgue pertinentes bem como a indicação de
outros contactos que entenda poderem ter informações relevantes
para ajudar a contar a história da CM.
Envie os seus documentos e/ou testemunhos para o e-mail
casademacau@mail.telepac.pt ou por correio para a Av. Almirante Gago Coutinho, 142, 1700-033 Lisboa.

DIA 24 DE JULHO HÁ WORKSHOP DE COMIDA MACAENSE
No dia 24 de Julho realiza-se o último de um conjunto de três workshops de gastronomia macaense previstos
para a primeira metade do ano. Graça Pacheco Jorge, Confreira de Mérito da Confraria da Gastronomia
Macaense, é a responsável pelo evento. A ementa é composta por sopa fria de abacate e agrião, carne de porco picada com beringela e salada de laranja com chá e sultanas. Os sócios (cônjuges e filhos a cargo) pagam 30€
e o público em geral 40€. Inscrições e informações através de casademacau@mail.telepac.pt e tel. 218 495 342/
961 294 676. Inscrições limitadas a 12 participantes por workshop e aceites por ordem cronológica.

ALMOÇOS ÀS 4ªS FEIRAS: EMENTA PARA JULHO
Se ainda não provou as iguarias macaenses que temos vindo a preparar todas as
quartas-feiras desde Maio, estão aí os últimos dias para o poder fazer antes do
habitual encerramento para férias em Agosto. Nos dias 8, 15, 22 e 29 de Julho a
ementa é composta por minchi, galinha excelente e bebinca de leite.
O preço para os sócios é de 11€ e 13€ para os não sócios, estando incluídas as
bebidas (uma opção): água, refrigerante, cerveja, copo de vinho tinto ou branco, café ou chá. Marcações e pagamento até às 13 horas do dia anterior através
dos serviços de secretaria: casademacau@mail.telepac.pt e tel. 218 495 342/
961 294 676. Pagamentos por transferência bancária para o NIB 0035 0125 0000
0500 5306 4 (Caixa Geral de Depósitos), com envio obrigatório de comprovativo
por e-mail. A iniciativa tem o apoio da Delegação do Turismo de Macau em
Portugal e da Quinta do Casal da Coelheira.

WORKSHOP DE MAHJONG PARA PRINCIPIANTES
11 JULHO, SÁBADO, ÀS 15 HORAS
O workshop deste jogo de mesa de origem chinesa com tradições milenares é ministrado por formadores credenciados
da União Portuguesa de Mahjong, membro da European
Mahjong Association, entidade coordenadora dos campeonatos
de Mahjong a nível europeu. Neste workshop de iniciação o
objectivo é habilitar os participantes às noções básicas do
jogo. Para isso serão dadas noções teóricas sobre origens,
características e objectivos do jogo seguindo-se uma forte
componente prática, ou seja, demonstrações e jogos.
Preço por participante: 5€ - sócios/10€ - não sócios.
Com lanche e todo o material necessário incluído. Inscrições
limitadas a 30 participantes.
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COMITIVA DA CASA DE MACAU EM PORTUGAL NO III ENCONTRO DA COMUNIDADE JUVENIL MACAENSE
A Associação dos Jovens Macaenses, em parceria com o Conselho
das Comunidades Macaenses, realizou entre os dias 17 e 23 de
Junho o III Encontro da Comunidade Juvenil Macaense. Em Macau
estiveram presentes 41 jovens macaenses, representantes das doze
Casas de Macau espalhadas pelo mundo.
A Casa de Macau em Portugal teve uma das maiores representações
com cinco jovens
associados.
Do programa da
visita constou uma
recepção de boas vindas no Jardim de Infância D. José da
Costa Nunes, visitas ao Gabinete de Ligação do Governo
Central na RAEM, à Casa do Mandarim e ao Museu Marítimo,
a tradicional sessão fotográfica nas Ruínas de São Paulo, ilha da
Montanha, Capela de S. Francisco Xavier e Consulado-Geral de
Portugal.
Nesta
3ª
edição destaque ainda para o debate na sede do Conselho das
Comunidades Macaenses, missa na Sé Catedral, workshop
de culinária macaense e língua maquista (patuá). Esta foi
mais uma oportunidade para os jovens macaenses dos
quatro cantos do mundo reencontrarem raízes, criar
amizades e reflectirem em conjunto sobre o futuro da
comunidade. No próximo “Qui-Nova?!...” publicamos o
testemunho dos representantes da CM em Portugal.

PAGAMENTO DE QUOTAS
Recordamos os sócios que para poderem usufruir em pleno da condição de associado é imprescindível que
tenham as quotas em dia. O pagamento deverá ser feito através dos serviços de secretaria.
À semelhança de anos anteriores, os valores das quotizações não sofreram qualquer alteração este ano. Se não
sabe qual o valor que tem por pagar, entre em contacto connosco.
Envie uma mensagem indicando o seu nome e número de sócio para: casademacau@mail.telepac.pt ou ligue
para 218 495 342 e 961 294 676.

PALAVRAS DOS SÓCIOS
Exmª. Direcção da Casa de Macau
Vimos agradecer o vosso e-mail, contendo a lista das empresas que concedem descontos aos Sócios da Casa de
Macau. Muito e muito obrigadas. Congratulamo-nos, e muito, com as actividades que nos foram transmitidas
no passado dia 20, algumas já postas em prática a outras a desenvolver e, particularmente nos regozijamos
pelo entusiasmo com que no-las anunciaram. É de louvar a feliz intenção de angariar novos sócios mais jovens,
para imprimirem uma nova dinâmica à Casa de Macau, prova do interesse que esta nova direcção pretende
desenvolver com outras iniciativas a realizar num futuro próximo.
Aproveitamos esta oportunidade para felicitar toda a direcção pela forma como decorreu o último encontro
onde o lanche, além dum menu abundante e muito variado, foi servido no salão agora transformado numa
linda sala de convívio bem renovada e muito mais agradável. Também por esse grande melhoramento vos
felicitamos. Estão também de parabéns as vossas colaboradoras pela forma afável e sempre simpática com
que recebem todos os Sócios. Os nossos parabéns e a certeza de que continuaremos, na medida do possível e,
infelizmente, somente com a nossa presença, a colaborar com V. Exas. para bem dos nossos irmãos macaenses
e da nossa Casa de Macau.
Com amizade, Aurora e Maria Arminda Oliveira. Lisboa, 24 de Junho de 2015.
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CLIPPING: A CM NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Entre Abril e Junho de 2015 vários meios de comunicação social,
de Portugal e de Macau, foram dando conta das actividades da
CM.
Na internet através dos sites Lifecooler, Sapo, Guia da Cidade,
entre outros; na imprensa escrita os eventos da CM foram notícia
nas publicações Dica da Semana, Visão, Jornal Tribuna de Macau,
Hoje Macau, Ponto Final e O Clarim.
As actividades da CM estiveram ainda presentes nas emissões da
rádio RFM numa emissão especial dedicada a Macau a propósito
de mais uma edição da Feira do Livro de Lisboa sendo o vice-presidente entrevistado a propósito dos almoços e workshops
de gastronomia macaense.
Na imprensa escrita em português e publicada em Macau os
títulos Ponto Final (15 de Maio, 9 e 24 de Junho) e Jornal Tribuna
de Macau (15 de Abril, 19 e 23 de Junho) foram os que mais
destaque deram às nossas actividades.

“Venha saborear a verdadeira comida chinesa típica de Cantão”
Mediante apresentação do cartão de sócio com as quotas
em dia os associados da CM têm um desconto de 10%.
Rua Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D - Oeiras
(ao lado do Oeiras Parque, Edif. Virgin Active)
Tel. 219 135 848 / Tlm. 968 012 330
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