CASA DE MACAU
FOLHA INFORMATIVA n.º 01/2013

14 de Janeiro de 2013

ANO NOVO CHINÊS — ANO DA SERPENTE
A Casa de Macau, mantendo a tradição, vai celebrar a chegada do Ano
恭
da Serpente com um almoço de convívio, de ementa chinesa. Será no
próximo dia 09 de Fevereiro, Sábado, pelas 13 horas, no Restauran喜
te Estoril Mandarim. Este almoço convívio será também aberto a con發
vidados.
O preço de inscrição no almoço é de €30,00 por pessoa, para sócios
財
(com as quotas pagas até Janeiro de 2013), cônjuges e descendentes a cargo (estudantes, até aos 25 anos inclusive) e €35,00 para convidados. Não poderá
haver, nesta ocasião, qualquer redução de preço para crianças.
As inscrições e pagamentos deverão ser feitos impreterivelmente até ao dia 04 de Fevereiro
na Secretaria da Casa de Macau, via e-mail (casademacau@mail.telepac.pt), por telefone (n.º 21
845 11 67), por fax (n.º 21 843 91 31), pessoalmente ou por correio (Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, em Lisboa).
Os meios habituais de pagamento são os seguintes:
 Por transferência bancária, via Multibanco ou E-banking, para o NIB: 0035 0125 0000
0500 5306 4. Neste caso, é obrigatório o envio do comprovativo para a Casa de
Macau, por correio ou via e-mail;
 Por cheque cruzado, emitido em nome da Casa de Macau, e entregue pessoalmente ou
enviado pelo correio;
 Em numerário, entregue pessoalmente na Secretaria.
O pagamento deve ser sempre acompanhado das informações: nome, n.º de sócio, finalidade do pagamento (Ano Novo Chinês 2013) e n.º de pessoas a que corresponde.
É obrigatório que os pagamentos sejam feitos dentro do prazo estipulado, dado que também o nosso compromisso com o restaurante tem de ser assumido com antecedência. Não serão
aceites inscrições e pagamentos no dia.
Tal como no ano transacto, a Direcção aceitará a reserva prévia de mesas para grupos de 12
(doze) pessoas. Caso um sócio deseje reservar, em seu nome, uma mesa para um grupo por si
organizado, terá de responsabilizar-se pelo seu pagamento integral (correspondente a doze
pessoas). A reserva só poderá ser aceite nestas condições.

Caro Associado, junte-se a nós nesta ocasião festiva, convide os seus familiares e amigos para
mais um convívio da Casa de Macau, para celebrarmos juntos a entrada no Ano da Serpente.
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WOKSHOPS DE COZINHA MACAENSE
A Casa de Macau vai promover a realização de 3 workshops sobre culinária macaense. Venha aprender a
confeccionar os pratos típicos da cozinha de Macau e surpreenda-se com diferentes sabores e texturas, no
jantar que encerrará cada um dos eventos.

Datas de realização:
 25-01-2013 (Sexta-feira);
 22-02-2013 (Sexta-feira);











22-03-2013 (Sexta-feira).
Horário: 18H30.
Local: Casa de Macau, Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, Lisboa.
Preço por workshop: €35,00 para Sócios da Casa de Macau, cônjuges e filhos a cargo; €50,00 para o
público em geral.
Inscrições limitadas a 10 participantes por workshop (aceites por ordem cronológica de entrada
na Secretaria da Casa de Macau).
E-mail: casademacau@mail.telepac.pt / Tel: 21 845 11 67 / Fax: 21 843 91 31.

Para mais informações contactar a Secretaria da Casa de Macau.
FUNDAÇÃO D. BELCHIOR CARNEIRO
A Fundação D. Belchior Carneiro (FDBC) é uma Instituição, com sede em Portugal, criada pela Stª Casa de
Misericórdia de Macau, com o objectivo de apoiar pessoas de Macau necessitadas.
A Fundação que é uma Instituição Particular de Solidariedade Social está, presentemente, a ajudar algumas
famílias macaenses e tem, em vias de conclusão, um "Lar para Idosos" destinado, prioritariamente, a
Irmãos e ex-Irmãos de Stª Casa, assim como a outras pessoas ligadas, de alguma forma, a Macau.
A Fundação não tem outras receitas que os resultados das suas aplicações financeiras e, num futuro próximo, as mensalidades dos utentes do Lar.
Assim, todo e qualquer apoio que receba será bem vindo e, nessa conformidade, contando com a colaboração
da Casa de Macau, o que se agradece, aqui se deixa a informação de que, quem assim o entender, poderá contribuir para a sustentabilidade da Instituição, inserindo, na sua Declaração de IRS relativa a 2012, na entrada própria do Anexo H do Modelo 3, o Nº de Contribuinte da Fundação, para que esta possa usufruir de 0,5% do
Imposto liquidado.
O número de contribuinte é: 503 769 452
A todos os que quiserem contribuir, o MUITO OBRIGADO da Fundação D. Belchior Carneiro.
PAGAMENTO DE QUOTIZAÇÕES
Informamos aos Associados que já se encontram a pagamento as quotizações do ano de 2013.
Os valores das quotas mensais não sofreram alteração:
 Sócios efectivos até 65 anos de idade: 6,50/mês;
 Sócios efectivos com idade igual ou superior a 65 anos: € 4,00/mês;
 Sócios estudantes com idade inferior a 26 anos de idade: € 3,00/mês.
Os meios habituais de pagamento são os seguintes:
 Por transferência bancária, via Multibanco ou E-banking, para o
NIB: 0035 0125 0000 0500 5306 4. É obrigatório o envio do
comprovativo para a Casa de Macau, por correio ou via e-mail;
 Por cheque cruzado, emitido em nome da Casa de Macau, e entregue pessoalmente ou enviado pelo correio;
 Em numerário, entregue pessoalmente na Secretaria.
Caso optem pelo pagamento da totalidade das quotas do ano de
2013 até 31 de Janeiro desse ano, beneficiarão de um desconto
equivalente a uma mensalidade de quotização.
Mantenha as suas quotas em dia.
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RESTAURANTE DIM SUM
« Venha saborear a verdadeira comida
Chinesa »
» Típica de Cantão «
« Traga a sua família e amigos »
Oferecemos um desconto de 10% na
próxima refeição, na apresentação da
factura anterior
(Traga o seu Cartão de Sócio da Casa
de Macau, com as quotas em dia,
para usufruir desta regalia)
Obrigado e até breve
Rua António Nunes Sequeira, n.º 14 A
2735–054 Agualva – Cacém
Tel.: 21 913 58 48 / Tlm.: 96 801 23 30
(Perto da estação da CP, ao lado da
Junta de Freguesia de Agualva, Cacém
e em frente à
Escola Secundária Ferreira Dias)

