
   

 

CASA DE MACAU EM PORTUGAL 

Boletim informativo n.º 02/2020        13 de Março de 2020 
    

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  

 
 
 

         

NOTA INFORMATIVA 

A Casa de Macau está atenta à situação do nosso país e de toda a Europa que vivem no presente, e em total 
consonância com as autoridades portuguesas. 
Assim, perante a situação actual, decidiu-se encerrar a Casa de Macau até ao próximo dia 31 de Março. 
Foi solicitado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral o cancelamento da convocatória para a próxima 
Assembleia Geral Ordinária. O anúncio do cancelamento para ser aceite pelo Presidente da Mesa da        
Assembleia Geral, será publicado, como habitualmente, no Correio da Manhã. 
A recalendarização de todas as actividades da Casa será oportunamente comunicada. 

ALMOÇO DO ANO NOVO CHINÊS 

No passado dia 25 de Janeiro, a Casa de Macau assinalou a entrada no Ano Novo Chinês do Rato, com um    
tradicional almoço no Restaurante Dim Sum de Oeiras. Estiveram presentes cerca de 98 associados, familiares, 
amigos da Casa de Macau, e confrades de diversas Confrarias Gastronómicas Portuguesas, que, para além do 
convívio festivo, tiveram oportunidade de desfrutar de deliciosas iguarias que foram muito do agrado dos    
presentes. 
A festa contou com a alocução de votos de boas entradas no Ano Novo, proferida pela Presidente da Direcção, 
e igualmente foram feitos brindes, mesa a mesa, alusivos ao Ano Novo. No final, foram sorteadas diversas   
lembranças entre os presentes, sendo um dos prémios, como é habitual, um símbolo do ano que agora se    
iniciou, o Rato. 
Todos os participantes receberam na ocasião uma lembrança, oferta da Delegação do Turismo de Macau em   
Portugal, organismo com quem a Casa de Macau tem mantido uma estreita colaboração e ao qual manifesta 
publicamente o seu agradecimento. 
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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. 

LEMBRETE PARA PAGAMENTO DE QUOTAS  

Recorda-se que se encontram vencidas as quotas do 3º trimestre de 2019. Aos sócios que ainda não tiveram 
oportunidade de liquidar as quotas em atraso, agradece-se que o façam logo que possível, contactando a 
Secretaria para o efeito, bem como para a liquidação da quotização de 2020. 

VISITA GUIADA À CASA DE MACAU 

A Casa de Macau recebeu no dia 06-02-2020 um grupo de 14 pessoas numa visita guiada às suas instalações, 
solicitada pela Câmara Municipal de Lisboa no âmbito das suas iniciativas de carácter cultural e recreativo. 
Os participantes mostraram grande interesse nesta visita, em que os membros da Direcção presentes          
prestaram todos os esclarecimentos relativos à história da Casa, à cultura macaense nas suas diversas        
manifestações e às actividades desenvolvidas. O mobiliário e as peças antigas expostas nas várias salas         
suscitaram também muita curiosidade e pedidos de informações. 
No final da visita, foi oferecido a cada um dos participantes um livro sobre os 50 anos da Casa de Macau,  
comemorados em 2016, tendo sido obtida uma fotografia do grupo junto com os elementos da Direcção      
presentes. 
A Casa de Macau tem o maior prazer em receber nas suas instalações visitas deste género, tendo sido        
manifestada à responsável da Câmara Municipal de Lisboa a nossa disponibilidade para acolhermos             
futuramente visitas de outros grupos. 


