CASA DE MACAU EM PORTUGAL
Boletim informativo n.º 02/2019

13 de Maio de 2019

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2018
Realizou-se no dia 27 de Fevereiro de 2019 a Assembleia Geral Ordinária da Casa de
Macau, na qual foram aprovados o Relatório de Actividades e as Contas do exercício de 2018. Os pagamentos fixaram-se em €75.070 e os recebimentos em €71.899,
originando um resultado negativo de €3.171. O documento, bem como o parecer
do Conselho Fiscal, estão disponíveis para consulta na Casa de Macau.
Foi ainda aprovada a proposta de Sócia Honorária da Associada Maria Ivette
Filomena Colaço.
Pagamentos vs Recebimentos: 2018 vs 2017

Unid: EUR

DIA DA CASA DE MACAU
Como é já tradição, a Casa de Macau vai comemorar, uma vez mais, o “Dia da Casa de Macau”, este ano no dia
22 de Junho, Sábado. O programa da comemoração será o seguinte:

17h15 – Missa.

17h45 – Dança Chinesa actuada pelos membros da Associação de Arte da Dança Luso-Chinesa de Macau

18h00 – Chá-Gordo.

19h30 – Entrega de Diploma de Sócia Honorária à Associada Dra. Maria Ivette Colaço;
Sorteio de Ofertas.

20h00 – Sessão de Fados.

21h30 – Encerramento.
As inscrições e os pagamentos deverão ser feitos até ao dia 14 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 31-05-2019, 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
(C.G.D.), 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.
Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, 1700-033 Lisboa ● Tel.: 218 495 342 / Tlm.: 961 294 676
casademacau@mail.telepac.pt ● www.casademacau.pt ● https://www.facebook.com/casademacauportugal

CHÁ-GORDO DA PÁSCOA
Realizou-se no dia 13 de Abril o Chá-Gordo de Páscoa da Casa de Macau, o qual
teve, como é habitual, uma grande
afluência por parte dos Associados e
Amigos da nossa Casa, com cerca de 90
participantes, entre os quais um grupo
de 10 estudantes bolseiros da R.A.E.M.,
estudantes do cursos de Direito, de
Línguas Estrangeiras Aplicadas e do
Mestrado de Tradução da Universidade
Católica de Lisboa.
A festa iniciou-se a partir das 18h00,
tendo sido servidos diversos pratos tradicionais de Macau, muito
apreciados pelos presentes, de que destacamos algumas iguarias típicas
macaenses, como os chilicotes, os pãezinhos recheados, os ovos verdes,
o minchi, a capela, o lacassá, o caril de peixe e gambas, a galinha à
portuguesa, o porco bafassá, o ló pak kóu, o apabico, o tai choi kóu de
côco e de xarope de figo, os genetes, o bolo menino, a gelatina colorida, entre outras. Para
a confecção das comidas macaenses contámos com a prestimosa colaboração das nossas
Sócias Diana Guerra, Gabriela Ruas Gomes e Laura
Amaral, bem como da nossa Associada e membro
da Direcção da Casa de Macau Maria João Santos
Ferreira.
Foi ainda realizado um animado sorteio, tendo
sido atribuídos 6 prémios alusivos à quadra
festiva.

ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES «MACAU 2019»
I – Na sequência da divulgação da realização do “Encontro das Comunidades Macaenses – 2019”, no período
de 23 a 29 de Novembro de 2019, data de que a Casa de Macau deu conhecimento aos Associados através do
Qui-Nova nº 07/2018, de 20 de Dezembro de 2018, bem como de outras informações que foram comunicadas
via email remetido aos Sócios em 29-04-2019, a Casa de Macau procede, por este meio, à divulgação das
informações de que dispõe neste momento.
Como nota prévia, informa-se que apenas poderão inscrever-se através da Casa de Macau – quer no Encontro
e eventos constantes do programa, quer na viagem de grupo – os Sócios da Casa de Macau que tenham, à
data da sua inscrição, as suas quotas pagas até 31 de Dezembro de 2019.
O boletim de inscrição no Encontro das Comunidades Macaenses «Macau 2019» está disponível em
www.conselhomacaense.com (separador “download”) devendo o mesmo ser preenchido pelos interessados e
remetido à Casa de Macau.
Para os Associados que não disponham de meios electrónicos, poderá o boletim ser fornecido nos serviços da
Secretaria da Casa de Macau, a qual dará o necessário apoio.
Tendo em conta a data limite exigida pelo Conselho das Comunidades Macaenses para a inscrição dos
Sócios, estes deverão proceder à entrega das suas inscrições na Secretaria da Casa de Macau até ao dia 1 de
Julho, impreterivelmente.
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II – Procede-se desde já à divulgação do programa preliminar, o qual segue em folha anexa ao presente
Qui-Nova.
Chama-se a atenção dos nossos Associados para o facto de a previsão, no programa preliminar, de um
passeio turístico à China, à Grande Baía (Fat San) nos dias 27 e 28 de Novembro de 2019, implicar a
obtenção de Vistos por conta própria e, ainda, o pagamento do respectivo alojamento por uma noite em
hotel. Estes elementos constam, em pormenor, da ficha de inscrição no Encontro a que se aludiu no ponto
anterior, na parte relativa aos dias em causa.
III – VIAGEM AÉREA (para um mínimo de 10 participantes):
Após consulta a agências de viagem e confrontados os preços e condições oferecidos por diversas companhias
aéreas, a Casa de Macau optou por adjudicar a viagem de grupo à Agência Abreu, proposta mais barata, na
companhia aérea EMIRATES, cujo itinerário a seguir se indica:



DATA

VOO

PERCURSO

HORÁRIO (PARTIDA/CHEGADA)

22 Nov. 2019

EK 192

Lisboa / Dubai

13h35 / 01h00

23 Nov. 2019

EK 382

Dubai / Hong Kong

03h15 / 14h30

01 Dez. 2019

EK 381

Hong Kong / Dubai

00h35 / 05h35

01 Dez. 2019

EK 191

Dubai / Lisboa

07h25 / 12h00

Preço total por Pessoa: €739,34 (classe económica).

Este valor inclui taxas de aeroporto, segurança e combustível: €431,34 sujeitas a alteração até à data de
emissão dos bilhetes, bem como seguro multiviagens aéreas Abreu+PVFM (pertubação de viagem por motivo
de força maior).
Condições contratuais após confirmação da reserva:
– A Emirates reserva-se o direito de solicitar um pagamento antecipado em voos de elevada procura ou
grupos de grande dimensão.
– Número mínimo de passageiros: 10.
– Cancelamento total do grupo:
 Cancelamento total do grupo gratuito até 13 Setembro.
 Cancelamento total do grupo entre 14 Setembro e 21 Outubro:
Classe Económica – Por cada lugar cancelado serão cobrados €120,00.
 Cancelamento total do grupo a menos de 30 dias da partida – Penalização de 100% da tarifa.
– Cancelamento parcial do grupo (Redução de Lugares);

Reduções entre 17 Setembro e 21 Outubro - Máximo de 20% de lugares pode ser cancelado sem
penalizações.

Penalização de 100% da tarifa para qualquer redução adicional de lugares pois é obrigatória a
realização de 80% do grupo.

Penalização de 100% da tarifa para cancelamentos após o dia 09 Novembro. Bilhetes Não Reembolsáveis.
Nota: É obrigatório o Passaporte com validade mínima de 6 meses após o regresso de Hong Kong.
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A Casa de Macau solicita que os Sócios interessados em integrar este grupo informe rapidamente a Secretaria, dada a possibilidade de eventuais alterações nos preços dos voos aéreos. Contudo, o pagamento das
passagens deverá ser efectuado directamente junto da agência (Sra. D. Sónia Rosa, telefone 210 079 590 ou
através de e-mail sonia.rosa@abreu.pt), depois de obtida junto da Casa de Macau o comprovativo das
quotas em dia.
Estes preços e condições estarão disponíveis para os Associados que desejem integrar o grupo que viaja com a
Casa de Macau. Os restantes Associados deverão tratar, por si próprios, das respectivas viagens.
IV – JETFOIL HONG KONG-MACAU-HONG KONG/PREÇOS


Aeroporto de Hong Kong – Macau: HKD270 por pessoa (classe económica)
HKD435 por pessoa (primeira classe)



Macau – Aeroporto de Hong Kong: HKD270 por pessoa (classe económica)
HKD435 por pessoa (primeira classe)
Ver Nota sobre o pagamento, inserida no capítulo seguinte.
V – TRANSFER

23 de Novembro de 2019, do Terminal de Macau para Hotel Presidente/Hotel Sintra: HKD55 por
pessoa. Mínimo de 20 pessoas.

30 de Novembro de 2019, do Hotel Presidente/Hotel Sintra para o Terminal de Macau: HKD55 por
pessoa. Mínimo de 20 pessoas.
Nota: A Casa de Macau dará oportunamente informações aos participantes do grupo sobre a forma de
pagamento referente às despesas indicadas nos pontos IV e V, cujos valores, mais acessíveis, foram obtidos
junto de uma agência local.
VI – ALOJAMENTO
Conforme já foi transmitido aos Associados através de Informação veiculada por email no dia 29 de Abril de
2019, os interessados podem optar entre o Hotel Presidente e o Hotel Sintra, sendo que relembramos a
respectiva localização, condições e preços praticados:
– O Hotel Presidente (www.hotelpresident.com.mo) está localizado na Avenida da Amizade, nº 355, Macau, e
o preço único por quarto/por noite é de MOP750.00, inclui pequeno-almoço e é válido independentemente
de ser ocupado por um ou dois hóspedes.
– O Hotel Sintra (www.hotelsintra.com) situa-se na Avenida D. João IV, nºs 58, 60 e 62 e Avenida Doutor
Mário Soares, nºs 115, 117 e 119, Macau, com os preços que seguem:
 Domingo a Quinta-Feira – MOP850.00 (só o quarto) ou MOP990.00 (inclui dois pequenos-almoços);
 Sexta-Feira – MOP900.00 (só o quarto) ou MOP1,040.00 (inclui dois pequenos-almoços);
 Sábado – MOP1,100.00 (só o quarto) ou MOP1,240.00 (inclui dois pequenos-almoços).
Os membros da Direcção da Casa de Macau ficarão alojados no Hotel Presidente.
Os interessados deverão contactar a Secretaria da Casa de Macau para efeitos de reserva de alojamento nos
Hotéis Presidente ou Sintra.
VII – AVISO
Voltamos a alertar para o facto de que o grupo que viaja com a Casa de Macau beneficiará das marcações de
voos e de hotéis pelos nossos serviços, mas sem qualquer acompanhamento por parte da agência de viagens
seleccionada.
Esta apoiará exclusivamente as operações de embarque em Lisboa.
Para eventuais passeios turísticos que não estejam previstos pela organização do Encontro – Conselho das
Comunidades Macaenses – os interessados poderão livremente contactar agências locais para o efeito.
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CURSO DE FENG SHUI
A Casa de Macau tem o prazer de apresentar aos seus Sócios e não Sócios a oferta de um novo curso, a ter
lugar nas nossas instalações, com início em Outubro. Dedicado à ciência do Feng Shui, será dividido em três
módulos: o primeiro, dedicado aos princípios básicos do Feng Shui, o segundo dedicado à sua aplicação
prática (organização de espaços e decoração) e o terceiro dedicado a um aprofundamento dos princípios
teóricos abordados no primeiro módulo. Aceitam-se desde já pré-inscrições para o módulo 1 (€120,00/mês)
que terá uma duração prevista de 3 meses.
Para mais informações, contactar a Casa de Macau através dos meios habituais:
 Tel: 218 495 342 / 961 294 67
 Email: casademacau@mail.telepac.pt
 www.facebook.com/casademacauportugal
 www.casademacau.pt

LEMBRETE PARA PAGAMENTO DE QUOTAS EM ATRASO
Recorda-se que se encontram vencidas as quotas do 1º trimestre.
Aos sócios que ainda não tiveram oportunidade de as liquidar agradece-se que o façam logo que possível.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE MACAU
Lembramos aos Sócios que o horário de funcionamento da Casa de Macau, conforme divulgado no Qui-Nova
nº 07/2018, de 20 de Dezembro de 2018, é o seguinte:




De 2ª a 5ª feira – abertura às 10h00 e encerramento às 18h00;
6ª feira – abertura às 10h00 e encerramento às 17h00.

“Venha saborear a verdadeira comida chinesa típica de Cantão”
LOJA 1 Dim Sum Cantonês
Rua Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D - Oeiras
(ao lado do Oeiras Parque, Edif. Holmes Place)
Tel.: 219 135 848 / Tlm.: 968 012 330
NOVA LOJA NO CENTRO COMERCIAL DE OEIRAS PARQUE,
LOJA 3025:
LOJA 2 Dim Sum Cantonês
Desconto de 10% para os associados da CM.
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