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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos da alínea b) do ponto 3 do artigo 9° dos Estatutos da Casa de Macau,
conjugada com a alínea a) do artigo 11° do Regulamento Geral, convoco a Assembleia
Geral para reunir, nas instalações da Av. Alm. Gago Coutinho, 142, em Lisboa, pelas
18h30 do dia 22 de Março de 2007, com a seguinte "Ordem de Trabalhos":
§ Único - Apreciação e votação do "Relatório e Contas" referente ao exercício de 2006.

Não se verificando o quorum necessário nos termos do disposto no n° 3 do artigo 9° do
Regulamento Geral, a Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, às 19hOO
com qualquer número de sócios.
Lisboa, 6 de Março de 2007
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Rui Gomes do Amaral

Correspondendo aos anseios que têm vindo a ser
manifestados por muitos dos nossos associados,
temos o prazer de informar que já há datas para a
realização do Encontro dos
Macaenses em 2007. Assim, de
acordo com o que nos foi
«-icomunicado pela Organização, o
Encontro terá a sua abertura oficial
no dia 26 de Novembro, segundafeira, e terá o seu encerramento no
dia 02 de Dezembro, domingo. Na
véspera do dia da abertura oficial, a ;j
25 de Novembro, haverá um convívio
para recepção aos participantes,
divulgação do programa, e entrega de
documentação.
Em face destas datas, a Direcção está a programar
a viagem prevendo a partida de Lisboa no dia 23
de Novembro, sexta-feira, e regresso de Macau
no dia 03 de Dezembro, segunda-feira, datas estas

ainda sujeitas a confirmação definitiva. Nesta
altura estamos já a recolher informações relativas
a custos e condições para as viagens junto das
agências especializadas, com vista
'»
à obtenção da proposta mais
favorável para os nossos
Associados.
Entretanto,
aguardamos para muito breve a
informação que há-de vir de Macau
referente aos hotéis.
Esperamos poder confirmar, em
definitivo, no próximo "Qui Nova?"
a sair muito brevemente, as datas
de partida e regresso, os custos
previstos para a viagem, e os hotéis propostos
pela Organização do Encontro.
Entretanto, estamos disponíveis para ir recebendo
inscrições dos interessados, embora ainda de
forma provisória, para o que bastará contactar a
nossa Secretaria.

Redacção: Av. Alm. Gago Coutinho n° 142 1700-033 Lisboa * Telef. 218 495 342 * Fax 218 439 131 * casademacau@mail.telepac.pt

Mais uma vez, como já é tradição, a Casa
de Macau vai celebrar as Festividades da
Páscoa, no próximo dia 31 de Março,
sábado, pelas 18 horas, com um Chá
Gordo a ter lugar nas instalações da Av.
Almirante Gago Coutinho, 142, em
Lisboa.
As inscrições podem ser feitas na nossa
Secretaria por telefone (218495342 ou
218451167), por fax (218439131), por email (casademacau@mail.telepac.pt), por
carta ou pessoalmente até ao dia 26 de
Março.
Os preços vão manter-se, a €10,00 para
sócios, cônjuges e familiares a cargo,
e a €15,00 para convidados.

Caros Associados,
efectuem os vossos
pagamentos dentro do •
prazo
indicado,
ajudando-nos a gerir
melhor o evento para
benefício de todos.
Durante o convívio estarão à venda
exemplares da "Revista Macau" a €3,00
cada e, ainda, o "Álbum Macau - Memória
da Cidade" da autoria do R. Beltrão Coelho,
por €20,00 cada.
Caros Associados, apareçam, tragam
convidados, e celebremos juntos a Páscoa,
época com fortes tradições na Comunidade
Macaense.

A Direcção da Casa de Macau deseja a todos os seus associados uma Feliz Páscoa
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PASSEIOS PARA os sócios
Dando sequência ao que já havia sido
anunciado no "Qui Nova?" anterior, e
correspondendo a inúmeros contactos feitos
por muitos associados, é com
prazer que informamos que
está a ser preparado um
passeio à região do Douro
para o próximo mês de
Agosto, dias 17,18 e 19. Com
a duração prevista de três
dias, e a decorrer durante um
fim de semana, prevemos que venha a ser
uma importante jornada de cultura e lazer,
proporcionando uma excelente ocasião de
convívio entre os participantes.
Para além de um cruzeiro de barco pelo Rio
Douro, que se estenderá pela zona do Alto
Douro, Régua, Pinhão, Tua, este passeio
incluirá uma viagem no comboio histórico a
vapor, visitas às cidades de Viseu, Lamego
e Vila Real, ao Palácio de Mateus, a uma
academia de Vinho do Porto, a quintas de
produção de vinho, e a vários outros locais
emblemáticos da região.

Toda a viagem, organizada exclusivamente
para os associados da Casa de Macau,
contará com o acompanhamento de um
experiente guia habilitado a
prestar todas as informações
sobre os locais visitados,
assegurando, assim, uma
elevada qualidade de serviço.
Inclui ainda a estadia em hotel
de 3 estrelas, e todas as
refeições nos diferentes locais
previamente acordados, para além de seguro
de viagem.
O preço por participante, com tudo
incluído, será de € 375,50, considerando
dormida em quarto duplo, havendo um
acréscimo de € 35,00 para quem pretender
quarto single.
Informações adicionais, e consulta do
programa detalhado, poderão ser obtidas junto
da Secretaria da nossa Casa.
Contudo, estamos a tentar planear outros
passeios para os meses de Maio ou Junho.

Casa de Macau na "Bienal de Cultura Lusófona"
A nossa Casa colaborou na 1a Edição da Bienal de Cultura Lusófona promovida
pelo Centro Cultural Malaposta (Odivelas).
Para além da Casa de Macau, que participou com duas obras de 2 artistas
macaenses, nossos associados, marcaram também presença neste certame,
artistas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Sáo Tomé
e Príncipe, Timor-Leste e Portugal.
A Bienal estará patente ao público até ao dia 24 deste mês. O Centro Cultural
Malaposta fica em Odivelas (Olival Basto), na Rua Angola, telefone 219383100.
A estação do Metro mais próxima é a do Senhor Roubado (Linha Amarela).
Aos artistas macaenses, nossos Associados, Rui Amaral e José Andrade, que
colaboraram neste certame, ficam aqui os nossos sinceros agradecimentos e os
nossos parabéns pela qualidade das obras expostas.
Rui Amaral, nasceu em Vila Nova de Foz Côa a 9 de Dezembro de 1943, foi
criado em Macau e viveu em Moçambique, Lourenço Marques.
Vive e trabalha em Lisboa.
Curso de Pintura da Sociedade Nacional de Belas Artes sob orientação dos
Pintores Jaime Silva, Gonçalo Ruivo e Mário Rita.
Exposições Colectivas
Em 2007
Bienal 2007 (Encontro de Culturas - Lusofonia), Odivelas
Em 2006
Fundação Sousa Pedro, Lisboa
Galeria Escudero, Lisboa
Salão SNBA, Lisboa
Arte na Planície - Montemor
Em 2005
Sociedade Nacional de Belas Artes
Em 2004
Sociedade Nacional de Belas artes
José Andrade (Chino), nasceu em Macau a 8 de Dezembro de 1959.
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas.
Autodidacta. Expõe pela primeira vez na Gravura - Cooperativa de Gravadores
Portugueses, em 1989, numa exposição subordinada ao tema "PESSegos", em
que reflecte sobre "O Livro do Desassossego" de Fernando Pessoa.
Expõe pela segunda vez na casa de Macau em Lisboa, em 1999, numa exposição
subordinada ao tema "Macau", um conjunto de obras resultantes da viagem
efectuada à sua terra natal.

RECIBOS
a e 8 s s

Tem havido algum atraso no envio dos recibos aos:associados que já
liquidaram as suas quotas, e que disso mesmo se têm queixado.
f Informamos que tal se deve a uma alteração; do sistema informático, ;
i já em vias de regularização^
| Neste momento, estão a ser remetidas as vinhetas, seguindo-se, oportunamente, o envio
S dos recibos. Desde já agradecemos a compreensão de todos, lamentando alguma
í inconveniência que esta situação possa estar a causar.

ENDEREÇOS ELECTRÓNICOS

Mais uma vez solicitamos aos Associados que tenham endereço electrónico, que no-lo
comuniquem, enviando-nos uma simples mensagem. Este pedido tem a ver com a
constituição de uma base de dados com esses endereços que serão utilizados
exclusivamente pela Casa de Macau na comunicação com os seus Associados. Como
sabem, hoje em dia, o endereço electrónico está muito vulgarizado, e essa via de
comunicação torna-se privilegiada em algumas situações. Por vezes temos informações
para divulgar que, pela sua urgência, não se compadecem com o tempo .de espera pela
publicação do "Qui Nova?" seguinte.
Caro Associado, colabore connosco para o servirmos melhor.

Sábados na Casa de Macau
Menu para o mês t/e Março (Almoço e Jantar)
1 7/03

Minchi
Porco Balichão Ta marinho

7,50 €
8,50 €

Mousse de Manga
Bagi

1'5C €

Kôk Chi) Pa Fán (Arroz de costeleta
no forno)
Caril de Ngau Nám

7

24/03
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Bebinga de Leite
Bolo Menino

1,50 €
1.80 €

31/03

.„ _

Chá Gordo da Casa de Macau
Menu para O mês de Abril (Almoço e Jantar)

-

07/04

Páscoa

Chii Cheong Fan (Limitado)
3,50
14/04
Ká Li Ngau Nám Min
4,50
Van Tân Min
4,50
LóPakKou
4,50
21/04
Caril de Galinha
7,50
Porco Cucús
28/04
Pou Kók Kai (Frango à moda de Macau)
'
RESERVAS :
Casa de Macau
Até
António Silva (Avô)
Quinta feira.
Fernando Conceição (Nando)

€
€
€
€
€
£.

Tai Choi Kou de chocolate

1,50 €

Mousse de Limão

1,50 €

Bebinga de Leite

1,50 €
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