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DIA DA CASA DE MACAU 

Em complemento da notícia que divulgámos no Qui Nova nº 02/2017, de 10 de Maio de 2017,     
informamos os nossos Associados que o programa da comemoração do Dia da Casa de Macau, a   
realizar em 24-06-2017, será o seguinte: 

 17H00 – Missa campal; 

 17H30 –  Inauguração da exposição de Fotografia do Curso de Iniciação da Casa de Macau; 

 17H45 – Exibição do grupo de dança da Associação de Arte de Dança Luso-Chinesa de 
Macau; 

 18H00 – Chá-Gordo. 
Recordamos que as inscrições e os pagamentos deverão ser feitos até ao dia 16 de Junho junto da 
Secretaria da Casa de Macau pelos métodos habituais: pessoalmente ou por correio (Av. Almirante 
Gago Coutinho, nº 142, em Lisboa), por telefone (nºs 218 495 342 / 961 294 676) ou por e-mail 
(casademacau@mail.telepac.pt).  
Os preços serão de 12,00€ por pessoa, para sócios com as quotas pagas até 31-05-2017, cônjuges e 
filhos a cargo (estudantes até aos 25 anos, inclusive), e 20,00€ para não sócios. Crianças até aos 12 
anos inclusive, 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 IBAN: PT50 0035 0125 0000 
0500 5306 4 (Caixa Geral de Depósitos), 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! 

PAVILHÃO MULTIUSOS: O LOCAL IDEAL PARA AS SUAS FESTAS 

Com cerca de 100m², luz natural e instalações sanitárias, o Pavilhão Multiusos da CM é o espaço ideal 
para as mais diversas utilizações: festas de aniversário, convívios, almoços privados, palestras, acções 
de formação, apresentações, reuniões, etc.  
Preços:    

 Festas particulares: sócios 100,00€ / não sócios 
120,00€. 

 Eventos empresariais e / ou com fins lucrativos: 
150,00€ (sócios e não sócios).* 

* Acresce o pagamento de uma caução no valor de 100,00€, 
reservando-se a Casa de Macau o direito de não devolver este 
montante no caso de comprovados danos nas suas               
instalações. 
Para mais informações contactar: e-mail casademacau@mail.telepac.pt ou tel. 218 495 342 /          
tlm. 961 294 676. 
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“Venha saborear a verdadeira comida chinesa típica de Cantão” 

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 

Desconto de 10% para os associados da CM 

PAGAMENTO DE QUOTAS 

Recordamos que para usufruir em pleno da condição de Associado é imprescindível ter as quotas 
em dia. Se tem pagamentos em atraso e pretende regularizar a situação, entre em contacto com os 
serviços da Secretaria.   

                   Tel.: 218 495 342 / 961 294 676; casademacau@mail.telepac.pt 

VISITA À CASA DE MACAU DOS “AMIGU DI MACAU” 

Numa organização conjunta da Fundação Casa de Macau e da Casa de Macau e no âmbito de uma 
visita do grupo a Portugal, realizou-se no dia 23-05-2017 uma visita à nossa Casa do Grupo Musical e 
Instrumentos Chineses do Club Amigu di Macau, de Toronto.  
Foram trocadas algumas lembranças e de seguida servidas iguarias típicas da cozinha macaense e  
cantonense. 

 
 
 
 


