CASA DE MACAU
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30 de Abril de 2009

SAUDAÇÃO AOS SÓCIOS
A Direcção da Casa de Macau, empossada no dia 25 de Março de 2009, saúda todos os Associados e a
Comunidade Macaense espalhada pelo país.
A Casa de Macau é um espaço aberto de acolhimento a todos que sentem Macau no coração, vem
apelar que colaborem com a Direcção no sentido de tornar este local aprazível e apetecível para festas,
reuniões e convívio.
A Casa está de portas abertas para acolher como sócios, todos os membros da Comunidade Macaense
espalhada pelo país e todas as pessoas que estiveram a trabalhar em Macau.

ENCONTRO DE MACAU
Almoço de convívio com os Antigos Governadores
de Macau
Para assinalar o 10.º aniversário da transferência da Administração de Macau para a
República Popular da China, os Antigos Governadores de Macau e a Fundação Jorge
Álvares convidam a todos os que nasceram, viveram ou trabalharam em Macau durante
o período da Administração Portuguesa, para um almoço-convívio que terá lugar no próximo dia 27 de Junho (Sábado), pelas 13H00, em Mafra.
As inscrições e os contactos, de preferência, e-mail, serão feitos através do n.º de telefone
21 315 32 82, do fax 21 315 19 44, ou ainda,via e-mail: fundacao@jorgealvares.com, até
ao dia 05 de Junho.
Sócios da Casa de Macau e seus familiares que estejam interessados, podem efectuar as
suas inscrições até ao dia 3 de Junho inclusive, através da Secretaria, por telefone
(21 849 53 42/ 21 845 11 67), por fax (21 843 91 31), ou ainda por meio do correio electrónico (casademacau@mail.telepac.pt).
O local exacto do almoço será anunciado posteriormente.
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A Casa de Macau acordou com a Professional Team no sentido de organizar circuitos turísticos com padrões
mínimos de satisfação para serem desfrutados pelos sócios.
Para aqueles que querem viajar em grupo com alguma liberdade, mas com um máximo de aproveitamento,
incluiu-se a modalidade de pensão completa que garantidamente aumenta o conforto de todos.
Foram escolhidos os seguintes circuitos que a seguir enumeramos:

ALENTEJO - preço previsto por pessoa, em quarto duplo (mínimo de 20 participantes) – desde 335€
Suplemento para quarto individual – 45€;
Circuito em autocarro: Lisboa/Évora/Monsaraz/Cruzeiro no Alqueva/Aldeia da Luz/Vila Viçosa/Estremoz/Lisboa;
Este circuito tem a duração de três dias com estadia de duas noites em hotéis de categoria turística;
Pensão completa;
Data prevista para a excursão – 5 a 7 de Setembro;
Inscrições: as inscrições podem ser efectuadas desde já e até 30 de Julho;
Condições de anulação: até 30 dias anteriores à data de partida;
Desistências: entre 30 e 15 dias - 25% de penalização; entre 14 e 5 dias - 50%; 4 dias ou menos - 100%.

PRAGA - Preços previstos:
em quarto duplo
Suplemento em quarto individual

20 pax
835€

25 pax
825€
165€

30 pax
815€

O programa base inclui passagem aérea em classe turística Lisboa/Praga/Lisboa,
com franquia de 20 kg e taxas, estadia de quatro noites em hotel de 1.ª categoria,
pensão completa, visitas e entradas em museus e/ou monumentos com guia local,
acompanhante da Pteam e seguro de viagem. Os preços estão sujeitos a alterações.
Data prevista para a excursão - 23 a 27 de Setembro;
Inscrições: as inscrições podem ser efectuadas desde já e até 23 de Julho;
Condições de anulação: até 45 dias anteriores à data de partida;
Desistências: entre 45 e 30 dias - 15% de penalização; entre 29 e 10 dias - 25%; entre 9 e 4 dias 50%; 3 dias ou menos - 100%.

GALIZA - preço previsto por pessoa, em quarto duplo (mínimo de 35 pessoas) – desde 295€
Suplemento para quarto individual - 120€;
Circuito em autocarro: Lisboa/Rias Baixas/Cambados/Ilha de Arousa/Santiago de Compostela/El Grove/
La Toja/Baiona/Santa Tecla/Lisboa;
Este circuito tem a duração de seis noites/sete dias;
Pensão completa de acordo com o programa de viagem;
Data prevista para a partida: 11 de Outubro;
Inscrições: as inscrições podem ser efectuadas desde já e até 11 de Setembro;
Condições de anulação: até 30 dias anteriores à data de partida;
Desistências: entre 30 e 15 dias - 25% de penalização; entre 14 e 5 dias - 50%; 4 dias ou menos - 100%.
OBSERVAÇÕES: Para todas as viagens, o 1.º pagamento, correspondente a 25% do total, será efectuado
à data da inscrição; os restantes 75% serão liquidados até 25 dias antes da data de início da viagem.

Menu para o mês de Maio / 09
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( Almoço e Jantar )

02/05

Chü Cheong Fan (Limitado)
Minchi

4,00 €
8.50 €

Pudim de Ovos

1,80 €

09/05

Porco Balichão Tamarinho
Cajú c/carne de Porco

9,50 €
8,50 €

Bagi

1,80 €

16/05

Pou Kok Kai (Frango à moda de Macau)
Porco Cucús c/ovo salgado

9,50 €
8,50 €

Bebinga de Leite

1,80 €

23/05

Caril de Ngau Nám
Porco Bafassá

9,50 €
8,50 €

Mousse de Manga

1,80 €

30/05

Siu Ngap (Pato assado)
Porco Agri-doce

9,50 €
8,50 €

Pudim de Côco

1,80 €

Reservas (até 5ª feira): Casa de Macau - 21 849 53 42
António Silva (Avô) - 91 834 12 22 - 21 275 74 79
Fernando Conceição (Nando) - 96 606 88 80 - 21 439 38 13

