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Ciclo de Poetas Macaenses

SANTOS
l O Centro de Promoção e Informação Turística de Macau (CPITM), cujo Director é o nosso Associado
| Dr. Rodolfo Faustino, tem vindo a levar a cabo, na Delegação Económica e Comercial de Macau,
j uma louvável iniciativa denominada "Ciclo de Poetas Macaenses". O próximo programa deste
j Ciclo é dedicado ao Adé Santos Ferreira, Sendo o Adé um Poeta genuinamente Macaense, com
I vasta obra literária, em especial poemas escritos em patuá, o CPITM e a Casa de Macau
j entenderam que este evento deveria realizar-se na Casa de Macau, A Fundação Casa de Macau
j também se associa a este evento com a edição de um CD deste Poeta Macaense.
Este acontecimento vai ter lugar no dia 21 de Abril, às 18H30. nas nossas instalações, à Av Gago
iCoutinho. 142.
j Para esta realização contamos com a colaboração da Dra Maria José Baião e da Dra Beatriz
j Basto da Silva, sendo os poemas do Adé recitados em patuá pela nossa Associada Lídia Ribeiro,
| No final, seguir-se-á um beberete para convívio e confraternização entre os participantes, por
|amável gentileza do CPITM.
S Os Associados deverão comunicar à Casa de Macau, até ao dia 17 de Abril, o seu interesse,
l contactando a Secretaria (Tel. 218541167 ou, 218495342 ou, ainda, casademacau@mail.telepac.pt),
f colaborando assim para a boa gestão desta ocorrência.

Homenagem a Luís Gonzaga Gomes
É com muito prazer que a Casa de Macau se
associa às várias comemorações que estão
a decorrer em homenagem a Luís Gonzaga
Gomes, um dos grandes vultos da cultura
macaense do século XX, para assinalar o
centenário do seu nascimento.
Assim, em colaboração com o Instituto
Internacional de Macau (IIM), a Casa de Macau
vai promover a realização de uma conferência
intitulada "Homenagem a Luís Gonzaga
Gomes no centenário do seu nascimento",
cujo palestrante será o Dr Jorge A. H. Rangel,
Presidente do MM. Nesta sessão serão
apresentadas duas obras, "Luís Gonzaga

Gomes e o intercâmbio cultural luso-chinês" e
"No centenário de Luís Gonzaga Gomes", f
ambas da colecção "Mosaico", do Instituto f
Internacional de Macau.
Esta sessão vai ter lugar no dia 15 de Maio, às l
18h30. nas instalações da Casa de Macau, á f
Av Gago Coutinho. 142.
No final seguir-se-à um beberete para convívio
e confraternização entre os participantes.
Os Associados interessados em participar j
neste evento deverão, para o efeito, contactar S
a Secretaria, até ao dia 9 de Maio, colaborando j
assim com a Casa de Macau para a boa gestão f
desta realização.
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A CASA DE MACAU E A JUVENTUDE
O
Conselho
das
Comunidades Macaenses
(C.C,M.),
fortemente
incentivado pelo Executivo de
Macau, tem vindo a promover várias iniciativas
orientadas para os jovens macaenses, no sentido
de os atrair para as celebrações e
manifestações, nomeadamente de índole cultural
e associativa, relacionadas com Macau.
Foi precisamente nesse âmbito, e com esse
espírito, que no último "Encontro das
Comunidades Macaenses - Macau 2007", o C.C.
M, deu grande ênfase à Juventude,
proporcionando a ida de 3 jovens de cada Casa
de Macau ao "Encontro". Para além de matarem
saudades de Macau, os jovens participantes
puderam conviver e trocar impressões entre eles,
traduzindo-se a deslocação numa experiência
muito positiva, criando laços de amizade entre
si, e reforçando os que os unem às respectivas
Casas.
A Casa de Macau de Portugal, dando seguimento
a estas iniciativas, vai promover um encontro
exclusivamente com a juventude macaense
residente em Portugal, que terá lugar no
próximo dia 10 de Maio, pelas 18HOO. nas
instalações da Casa sitas na Av. Almirante Gago
Coutínho, 142, em Lisboa.
São convidados a participar neste evento todos
os jovens com idades entre os 15 e os 35 anos.
gue sejam sócios ou filhos e/ou netos dos nossos
Associados, e bem assim outros gue. não sendo

nem sócios nem familiares de sócios, sejam
macaenses, ou fortemente ligados a Macau, e
possam ser poragueles convidados.
Será um encontro com toda a Direcção, para
podermos conversar, trocar impressões e
recolher opiniões. Queremos saber o que
pensam sobre a Casa de Macau, como é que a
vêem, e como é que pretendem que ela seja, de
forma a que a sintam como
um local atractivo, que
gostem de frequentar.
Pretendemos que venha a
ser um fim de tarde muito
agradável para todos,
animado com música ao vivo, jogos e algumas
surpresas, concluindo-se com um Chá Gordo,
onde será servida comida tipicamente
macaense.
^^^i Contamos com a adesão de
JT »"* * ^ todos, para o que desde já
i |]$yK^ y solicitamos a inscrição dos
^^áH^2^p interessados, obrigatória.
para a Secretaria da Casa de
Macau, até ao dia 2 de Maio, através dos
telefones 218541167 ou 218495342 ou, ainda,
por e-maíl casademacau@mail.telepac.pt.

r

NOTA: Não serão aceites inscrições depois da
data referida, nem será possível a participação
de jovens que não estejam previamente
inscritos.

Liquidação de quotas em atraso
Uma vez mais apelamos aos nossos associados para procederem quanto
antes à regularização das quotas que tiverem em atraso. Dada a relevância
que a quotização tem nas contas da Casa de Macau, ter os pagamentos em
dia é o contributo mais importante que os sócios podem dar à nossa Casa.
Para os associados que apresentem dívidas superiores a 2 anos de
quotização, informamos que, no caso de as mesmas não serem liquidadas no prazo de 3
meses, ficam abrangidos pelo disposto no número 4 do artigo 5° do Regulamento 6eral da
Casa de Macau, que prevê para aqueles casos a perda da qualidade de associado, situação
que, com certeza, todos pretendemos evitar.
Agradecemos a Vossa melhor compreensão.

Resultado do Exercício de 2007
A Assembleia Geral Ordinária realizada no passado dia 24 de Março para discussão e aprovação do Relatório
e Contas de 2007 aprovou-o por unanimidade bem como a aplicação de resultados proposta pela Direcção.
Da discussão havida cabe ressaltar o seguinte:
o

Registou-se uma diminuição dos Proveitos que ficou a dever-se, fundamentalmente, ao facto
de, em 2007, a Casa de Macau não ter contado com o apoio da Fundação Macau (da RAEM)
que, em 2006, concedeu à Casa de Macau um subsídio, pontual, de €50.000,00. Assim, os
"Subsídios à Exploração" sofreram uma redução de 44,83%;

o

Por outro lado os "Proveitos Suplementares" cresceram 17,71 %;

o

Os "Proveitos Operacionais" (Quotizações) subiram 17,05%;

o

As políticas seguidas pela Direcção permitiram proceder a uma redução dos custos. Assim:
o

Os "Fornecimentos e Serviços Externos" apresentaram um decréscimo de 14,21%;

o

Os custos com o "Pessoal" diminuiram 6,11 %;

Deste modo a Casa de Macau obteve um resultado do exercício positivo, de €7,565,83, embora inferior ao l
registado em 2006.

Viagens de Grupo
GALIZA

- Data de realização: de 23 a 27 de Junho
- Conteúdo da viagem: a deslocação incluirá visitas a Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra, O Greve,
Islã La Toja, La Coruna, El Ferrol, Lugo, Orense, e um cruzeiro na Ria Arousa.
- Preço: €551,00 por pessoa em quarto duplo (€ 144 suplemento individual).

- Incluído no preço: circuito em autocarro de turismo, estadia em hotéis de 4* (em Santiago de Compostela, f
La Coruna e Lugo), com pequeno almoço diário, pensão completa (5 almoços e 4 jantares), bebidas às \, todas as visita
- Inscrições: as inscrições podem ser efectuadas desde já e até 16 de Maio, devendo ser feito um pagamento f
inicial correspondente a 50% do preço total, liquidando-se os remanescentes 50% até ao dia 6 de Junho, l
- Condições de anulação: entre 31 e 16 dias anteriores à data de partida, penalização de 50%, 15 dias ou i
menos anteriores à data de partida, penalização de 100%.
- Outras condições: a realização desta viagem fica condicionada à existência de um mínimo de 40 I
participantes, reservando-se a agência organizadora o direito de a cancelar se considerar não estarem f
reunidos os requisitos mínimos. Igualmente a organização se reserva o direito de cancelar qualquer inscrição j
cujo pagamento não tenha sido efectuado conforme referido.
- Observações: as condições completas de realização da viagem estão ao dispor dos interessados na i
Secretaria da Casa de Macau, onde podem ser consultadas, e obtida uma cópia.
^SaBMKlHUmniMUIWIHK

(Viagens de Grupo - MADEIRA)
- Data de realização: de 18 a 22 de Setembro próximos.
- Conteúdo da viagem: a deslocação incluirá um passeio de barco, visitas à cidade do Funchal, Jardim j
Botânico, Câmara de Lobos, Cabo Girão, Porto Moniz, Camacho, Pico do Areeiro, Santana, Machico, j
Monte e Eira do Serrado.
- Preço: € 706,00 por pessoa em quarto duplo (€ 130 suplemento individual).
- Incluído no preço: passagem aérea em classe turística, taxas de aeroporto, segurança e combustível (em
vigor), estadia de 4 noites em hotel de l a categoria, com pequeno almoço diário, pensão completa (4 almoços
e 4 jantares)., bebidas às refeições, todas as visitas mencionadas com acompanhamento de guia local, e f
seguro de viagem.
- Inscrições: as inscrições podem ser efectuadas desde já, devendo ser feito um pagamento inicial |
correspondente a 25% do preço total, liquidando-se os remanescentes 75% até 21 dias antes da partida, ou i
seja, até ao dia 27 de Agosto.
- Outras condições: a realização desta viagem fica condicionada à existência de um mínimo de 30 participantes, |
reservando-se a agência organizadora o direito de a cancelar se considerar não estarem reunidos os requisitos |
mínimos. Igualmente a organização se reserva o direito de cancelar qualquer inscrição cujo pagamento não j
tenha sido efectuado conforme referido.
- Observações: as condições completas de realização da viagem estão ao dispor dos interessados na Secretaria;
da Casa de Macau, onde podem ser consultadas, e obtida uma cópia.

Estamos convictos de que estas viagens se revestirão do maior interesse, pelo que
esperamos dos associados da Casa de Macau a maior adesão.
Menu para o mês de Abril/08 (Almoço e Jantar)
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Chú Cheong Fan (Limitado)
Ká Li Ngau Nám Min / Van Tân Min
Caril de Ngau Nem

3,50 €
4,50 €
8,50 €

1-° Pak Kou (Bebinga de Nabo)
Pou Kok Kai (Frango à moda de Macau)

05/04

Bolo Menino

1,80 €

7,50 €
8,50 €

Bagi

1,50 €

Mousse de Limão

1,50 €

Mousse de Ananás

1,50 €

19/04

Siu Ngap (Pato assado)
Q^ c/came de porco

8,50 €
7,50 €

26/04

Kôk Chu Pa Fán (Arroz de costeleta
no forno)
Porco Balichão Tamarinho

7,50 €
8,50 €

RESERVAS
Até
Quinta feira.

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

21 849 53 42
918341222 - 21 2757479
966068880 - 214393813

