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CASA DE MACAU
FOLHA INFORMATIVA N.° 03 / 2007
02 de Maio de 2007

Delegação da APIM em Portugal
Chá Gordo - dia 1 de Junho

Uma delegação da Associação
Promotora da Instrução dos
Macaenses (APIM), chefiada pelo Dr.
José Manuel Rodrigues, vem a
Portugal de 25 de Maio a 2 de Junho,
tendo por objectivo, entre outros,
endereçar um convite à Sra. Dra.
Maria Cavaco Silva para presidir ao
Encontro dos Macaenses, que
decorrerá em Macau em Novembro
deste ano. Esta delegação manifestou
à Direcção da Casa de Macau o
desejo de se encontrar com a
Comunidade Macaense residente em
Portugal. Assim, a Casa de Macau vai
organizar uma festa de boas-vindas
aos nossos conterrâneos - um Chá
Gordo- a ter lugar no dia 1 de Junho.
sexta-feira. pelas 18h30. Para este
convívio estão convidados todos os
nossos associados. Vamos, pois,
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receber de braços abertos esta
delegação da APIM e com eles
conviver fraternamente. Caro
associado, venha à nossa Festa, venha
dar as boas-vindas à delegação da
APIM. Aqui encontrará, certamente,
amigos que há muito não vê, e será uma
óptima ocasião para matar saudades.
A pedido e a convite da APIM. este
Chá Gordo será gratuito para todos
os nossos associados e seus
familiares. Mas como deve calcular, a
Casa de Macau necessita de saber
quantas pessoas estarão presentes, a
fim de gerir este evento da melhor
forma para que tudo corra bem e a
contento de todos. Assim, as
inscrições, obrigatórias, para este
evento, embora gratuito, decorrerão
de 14 a 25 de Maio, não sendo
possível aceitar mais inscrições depois
desta data. Caro associado, ajude-nos
a servi-lo bem, basta um simples
telefonema - 218451167 ou 218495342
- e a sua inscrição está feita.
Venham todos ao Chá Gordo.
Venham receber a APIM. Cá vos
esperamos no dia 1 de Junho.
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ENCONTRO DAS COMUNIDADES
MACAENSES - MACAU 2007
1. DELEGAÇÃO OFICIAL DA CASA DE MACAU
Como é hábito, a nossa Casa está a organizar a deslocação da sua representação oficial ao Encontro
das Comunidades Macaenses - Macau 2007, que, conforme tem vindo a ser noticiado, irá decorrer
entre 26 de Novembro e 02 de Dezembro de 2007.
Como as reservas de viagens de avião estão cada vez mais difíceis, e porque se torna necessário
negociar as melhores condições para os sócios, a Direcção entendeu conveniente tratar da deslocação
com antecedência, pelo que se assegurou já a configuração para a viagem, permitindo que as
inscrições possam de imediato ser feitas junto da Secretaria.
Realçamos que farão parte da delegação oficial todos os sócios que participarem no encontro,
mesmo os que se deslocarem pelos seus próprios meios, e não pela viagem organizada pela Casa
de Macau.
Da comissão organizadora em Macau aguardamos ainda a informação relativa aos hotéis para o
alojamento, pelo que esta comunicação se refere exclusivamente à viagem para Macau.
2. A VIAGEM
A Direcção consultou várias agências de
viagens com o objectivo de escolher aquela
que propusesse um serviço mais completo, com
o melhor preço, e condições de pagamento
mais vantajosas.
Depois de analisadas as propostas recebidas,
a opção recaiu na empresa "Professional
Tearrí\e conta nos seus quadros com uma
associada da nossa Casa, e que por essa razão
veio a demonstrar melhor capacidade de
compreensão do que se pretendia,
apresentando a melhor solução.

Esta empresa tratará de organizar toda a
deslocação do grupo, incluindo as passagens de
avião de ida e volta entre Lisboa e HongKong,
passagens de jetfoil de ida e volta entre Hong
Kong e Macau, acompanhamento durante as
viagens, etc.
Foram apresentadas duas soluções, que diferem
na companhia aérea, nos horários, e no preço,
qualquer delas saindo de Lisboa no dia 23 de
Novembro, sexta-feira, e chegada a Macau a 24,
sábado, e regresso de Macau no dia 03 de
Dezembro, segunda-feira, com chegada a Lisboa
no dia 04, terça-feira.

a) A primeira solução faz o transporte pela British Airways, via Londres.
• Saída de Lisboa dia 23711 às 12HOO, chegada a Londres às 14H45.
• Saída de Londres às 18HOO, chegada a Hong Kong às 14H40 do dia 24.
• Embarque no j etfoil das 18HOO, chegada a Macau às 19HOO.
• No regresso, saída de Macau no dia 03/12 no jetfoil das 20HOO, chegada a Hong Kong às
21HOO.
• Partida de Hong Kong às 23H45, chegada a Londres às 05HOO do dia 04.
• Partida de Londres às 08H50, chegada a Lisboa às 11H20 (primeiro grupo de 40 pessoas),
ou partida de Londres às 15H35, chegada a Lisboa às 18H10 (segundo grupo de 42
pessoas)(1).
(*) Para este segundo grupo, dado o alargado tempo de espera em Londres, a agência de viagens está a estudar
a possibilidade de organizar um passeio turístico pela cidade, para aqueles que o desejarem, cujos detalhes, e
preços, serão oportunamente divulgados.

b) A segunda solução faz o transporte pela Air France, via Paris.
• Saída de Lisboa dia 23/11 às 18H30, chegada a Paris às 22HOO.
• SaídadeParisàs23H15,chegadaaHongKongàs 18H10dodia24.
• Embarque no jetfoil das 22HOO, chegada a Macau às 23HOO.
• No regresso, saída de Macau no dia 03/12 no jetfoil das 20HOO, chegada a Hong Kong
às 21HOO.
• Partida de Hong Kong às 23H35, chegada a Paris às 06HOO do dia 04.
• Partida de Paris às 07H20, chegada a Lisboa às 08H55.

British Airways

IDA
Dia 23/11
Saída de Lisboa
Chegada a Londres
Saída de Londres

VOUA

- 12HOO
- 14H45
- 18HOO

Dia 24/11
Chegada a Hong Kong - 14H40
Embarque no Jetfoil
18HOO
Chegada a Macau
- 19HOO

Dia 03/12
Saída de Macau
- 20HOO
Chegada a Hong Kong - 2 1HOO
Partida de Hong Kong - 23H45
Dia 04/12
Chegada a Londres
Partida de Londres
Chegada a Lisboa
ou
Partida de Londres
Chegada a Lisboa

05HOO
- 08H50
- 11H20
- 15H35
- 18H10

Air France

VOOA

IDA
Dia 23/11
Saída de Lisboa
Chegada a Paris
Saída de Paris

- 18H30
22HOO
- 23H15

Dia 24/11
Chegada a Hong Kong - 18H10
Embarque no Jetfoil
- 22HOO
Chegada a Macau
- 23HOO

Dia 03/12
Saída de Macau
- 20HOO
Chegada a Hong Kong - 2 1HOO
Partida de Hong Kong - 23H35
Dia 04/12
Chegada a Paris
Partida de Paris
Chegada a Lisboa

- 06HOO
- 07H20
- 08H55

3. PREÇOS
Os preços a seguir referidos incluem:
• Passagens aéreas de ida e volta entre Lisboa e Hong Kong;
• Passagens de j etfoil de ida e volta entre Hong Kong e Macau;
• Taxas de aeroporto;
• Acompanhamento por delegado da agência de viagens;
• Seguro Multiviagens;
• Taxa de serviço.
O preço da primeira solução (British Airways) é de € 847 por pessoa, estando este grupo
limitado a um máximo de 82 pessoas.
O preço da segunda solução (Air France) é de € 920 por pessoa, estando este grupo limitado
a um máximo de 50 pessoas.
Estes preços estão garantidos, apenas podendo vir a verificar-se pequenas flutuações derivadas de
variações nas taxas de aeroporto, impostos, flutuações cambiais, custos de combustíveis, etc.,
sendo definitivamente fixados na data de emissão dos bilhetes.

4. INSCRIÇÕES
Apesar dos esforços efectuados, não foi, de
todo, possível garantir as condições da primeira
solução para um maior número de pessoas,
daí a existência da segunda solução.
As inscrições serão registadas respeitando
rigorosamente a ordem cronológica de
comunicação à Casa de Macau, devendo ser
efectuadas impreterivelmente até ao dia 28
de Maio de 2007.
As inscrições só serão consideradas definitivas
depois de efectuado o pagamento dentro deste
prazo, que é improrrogável, dados os
compromissos assumidos pela Agência de
Viagens junto das Companhias Aéreas.
A Casa de Macau não pode, neste momento,
assegurar a viagem nas condições aqui
descritas aos associados que se inscreverem

para além do número total de 132, ou aos que
o façam depois da data limite.
Se se vierem a verificar desistências em
inscrições na primeira solução, as vagas abertas
serão preferencialmente preenchidas por
elementos inscritos na segunda solução e que
desejem mudar, ainda de acordo com a ordem
cronológica de comunicação à Casa de Macau.
Os associados que já se encontram
provisoriamente
inscritos,
terão
obrigatoriamente de reconfirmar a sua inscrição
junto da Secretaria dentro do prazo aqui
previsto, só se tornando definitiva depois de
feito o pagamento, sendo, embora, respeitada
a ordem cronológica da inscrição provisória.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos poderão ser feitos de forma faseada, em duas modalidades à escolha do passageiro,
nas condições a seguir enunciadas. Quaisquer acertos relacionados com eventuais variações do
preço que ocorram até à data de emissão dos bilhetes, serão feitos na última prestação.
1a alternativa:

2a alternativa:

Cheques pré-datados - No acto da inscrição
deverão ser entregues 7 cheques no valor
de € 121 cada um (solução British Airways)
ou € 131,43 cada um (solução Air France).
com as datas de 01 de Junho, 02 de Julho,
01 de Agosto, 03 de Setembro, 01 de
Outubro, 02 de Novembro e 03 de
Dezembro.(2)

No acto da inscrição devem ser entregues dois
cheques, um de 25% do valor total (€ 211,75
na solução British Airways, ou € 230 na
solução Air France) para desconto imediato,
e outro de 75% do valor total (€ 635,25 na
solução British Airways, ou € 690 na
solução Air France) com data de 02 de
Novembro de 2007/2)

(2) Verificando-se que, actualmente, os cheques passaram a ter validade, normalmente até 6 meses, serão
entregues os cheques pré-datados que se encontrem dentro do seu prazo de validade; se ficarem cheques em
falta, estes devem ser entregues logo que a validade o permita, devendo tal ser feito impreterivelmente até ao
dia 28 de Setembro, sob pena de cancelamento da inscrição.

6. CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
O cancelamento da viagem por desistência, implicará da parte do passageiro as seguintes
obrigações, conforme o grupo / companhia aérea em que se inseria:

1. Companhia aérea British Airways:
Se a desistência ocorrer entre 23 de
Junho e 24 de Setembro (entre cinco e
dois meses antes da partida): €45,00
euros por pessoa;
Se a desistência ocorrer entre 25 de
Setembro e 08 de Novembro (59 e 15
dias antes da partida): €90,00 euros por
pessoa;
Se a desistência ocorrer dentro dos 14
dias anteriores à partida, ou seja, após o
dia 08 de Novembro, a penalização será
de 100% do valor total.

2. Companhia aérea Air France:
Se a desistência ocorrer até dia 09 de
Agosto, não tem penalização;
Se a desistência ocorrer entre 10 de
Agosto e 23 de Outubro, a penalização
será de €120 euros por cada lugar
cancelado;
Para as desistências que ocorram depois
de 23 de Outubro, a penalização será de
€120 euros por cada lugar cancelado.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Os associados que pretendam participar no Encontro, mas que se desloquem pelos
seus próprios meios sem utilizarem a viagem organizada pela Casa de Macau, devem
contactar a Secretaria para informar desse facto, de modo a podermos comunicar
à organização do evento todos os participantes.
Os associados que pretendam fazer a viagem em datas diferentes das aqui referidas, deverão
consultar a agência de viagens sobre as condições em que tal pode ser feito.
Para esclarecimento de dúvidas, e obtenção de quaisquer outras informações, é favor contactar a
Secretaria da Casa de Macau.
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
Para conhecimento dos nossos Associados, juntamos o Relatório de Actividades
de 2006, aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 22 de Março de 2007.
PASSEIO AO DOURO
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Recordamos que estão abertas as inscrições para o passeio no Douro organizado pela
Casa de Macau, concebido especialmente a pensar nos nossos Associados.
Será um passeio de 3 dias, a decorrer no fim-de-semana de 17,18 e 19 de Agosto de
2007, e incluirá, para além do passeio de barco no rio, nas zonas do Alto Douro, Régua,
Pinhão e Tua, um passeio em comboio típico a vapor, visitas às cidades de Viseu, Lamego
e Vila Real, ao Palácio de Mateus, a quintas de produção vinícola, a alguns locais
emblemáticos na região, e muitas outras atracções, sempre com acompanhamento
profissional, que o tornará uma oportunidade única e inesquecível de convívio.
O preço será de apenas € 375,50 por pessoa em quarto duplo (mais € 35,00 para quem
quiser quarto single), incluindo, para além de tudo o acima descrito, as deslocações a
partir de Lisboa, e regresso, estadia em hotel de 3 estrelas, e todas as refeições.
Não hesite, contacte a nossa Secretaria e inscreva-se, o número de lugares é limitado!

Sábados na Casa de Macau
Menu para o mês de Maio (Almoço e. Jantar)
05/05

C/?u Cheong Fan (Limitado)
Ká U Ngau Na m Min
VanTânMin

3,50 €
4,50 €
4,50 €

12/05

Porco Balichão Tamarinho
Siu Ngap (Pato assado)

19/05

26/05

Tai Choi Kou de chocolate

1,50 €

8,50 €
8,50 €

Batatada

1,50 €

Frango Indiano
Amargoso c/came de vaca

7,50 €
8,50 €

Mousse de Limão

1,50 €

Caril de Ngau Nám
Capela

8,50 €
7,50 €

Bagi

1,50 €

RESERVAS :
Até
Quinta feira.

Casa de Macau
António Silva (Avô)
Fernando Conceição (Nando)

218495342
918341222-212757479
96 606 88 80 - 21 242 79 39

