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S. Martinho/ Magusto 
 

A 14 de Novembro (Sábado), a Casa de Macau promove um convívio para a celebração do Dia de S. Marti-

nho. Pelas 13h00, será servida uma ementa tradicional composta por caldo verde, febras, pão, castanhas, água
-pé, vinho, sobremesa e café. Como é sabido, no S. Martinho, são sempre bem-vindos voluntários para nos 
ajudarem a grelhar as febras e a assar as castanhas. Ao preço de 10€ por pessoa, as inscrições podem ser efec-
tuadas na Secretaria, por telefone (21 845 11 67 ou 21 849 53 42), por fax (21 843 91 31) e por e-mail 
(casademacau@mail.telepac.pt), no período compreendido entre 02 e 10 de Novembro. 
 

Caros Associados, apareçam para animar este convívio em honra de S. Martinho. 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Convocatória 
 

Nos termos da alínea b) do ponto 3 do artigo 9º dos Estatutos da Casa de Macau, conjugados com a alínea a) do artigo 11º 

do Regulamento Geral, convoco a Assembleia Geral Ordinária, para reunir, nas instalações da Av. Alm. Gago Coutinho, 

n.º 142, em Lisboa, pelas 18H30 do dia 19 de Novembro de 2009, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

§ Único - Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2010.      
 

Não se verificando o quórum necessário nos termos do disposto no nº 3 do artigo 9º do Regulamento Geral, a Assembleia 

Geral Ordinária reunirá, em segunda convocatória, às 19H00, com qualquer número de sócios. 
 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

Rui Gomes do Amaral 
      

Lisboa, 20 de Outubro de 2009 

        CHÁ-GORDO DE NATAL 
 

O habitual Chá-Gordo do Natal decorrerá este ano no dia 12 de Dezembro de 2009. 
Em simultâneo, aproveitaremos para assinalar a passagem do 10º aniversário da transferência da sobera-

nia sobre Macau, de Portugal para a República Popular da China, com a realização de uma palestra proferida 
pelo Dr. Vítor Serra de Almeida, subordinada ao tema “Macau nos Anos 50”, que terá lugar no mesmo dia pelas 17 horas. 
 

O Chá-Gordo terá início logo após a palestra, prevendo-se uma tarde cheia de animação e convívio, acompanhado da sem-
pre presente boa comida macaense, e do sorteio de um cabaz de Natal, cujas rifas serão vendidas no decorrer do evento. 
As inscrições deverão ser feitas para a nossa Secretaria (Av. Almirante Gago Coutinho, 142, Lisboa) por telefone nº 21 845 
11 67, ou 21 849 53 42, por fax nº 21 843 91 31, ou por e-mail: casademacau@mail.telepac.pt, até ao dia 07 de Dezembro 
de 2009, agradecendo-se que os pagamentos estejam efectuados até essa data. Solicitamos a melhor atenção de todos 
para este aspecto, a fim de evitar problemas de última hora, que a todos afectam. 
 

Os preços são os seguintes: 
· Associados (com as quotas em dia), cônjuges e filhos a cargo: Gratuito. 
· Todos os outros Associados, cônjuges e filhos a cargo: € 12,00. 
· Convidados: € 17,50. 

 

Consideram-se com as quotas em dia, todos os associados que tenham pago, pelo menos, até ao mês de Outubro de 2009. 
 

Realçamos, contudo, que mesmo para aqueles para quem o Chá-Gordo é oferecido, a inscrição é obrigatória e imprescin-
dível, a fim de se poder ter uma noção exacta do número de pessoas que estarão presentes, e providenciar as iguarias que 
vão ser servidas em quantidade suficiente. Não podemos correr o risco de ter comida a menos, tal como não faz sentido 
que a mesma seja servida em quantidade excessiva, provocando desperdícios desnecessários. 
 

Estamos certos que todos irão corresponder com a melhor boa vontade. 
 

Sejam bem-vindos! 
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Menu para o mês de Novembro/ 09   ( Almoço  e  Jantar )  

07/11 
Chü Cheong Fan  (Limitado) 
Minchi 

4,00  € 
8.50  € 

Bagi 1,80  € 

14/11 
Kôk Chu Pa Fán (Arroz de Costeleta no forno) 
Porco Balichão Tamarinho 

8,50  € 
9,50  € 

Bebinga de Leite 1.80  € 

21/11 
Cajú c/carne de porco 
Caril de Ngau Nám 

8,50  € 
9,50  € 

Mousse de Limão 1,80  € 

28/11 
Porco Bafassá 
Chá Siu (carne assada) 

8,50  € 
9,50  € 

Tai Choi Kou 1.80  € 

RESERVAS :   
 Até   

Quinta  feira. 

Casa de Macau 
António Silva  (Avô) 
Fernando Conceição  (Nando) 

21 849 53 42 
91 834 12 22   –   21 275 74 79 
96 606 88 80   –   21 439 38 13  

 

ACTUALIZAÇÃO DE QUOTAS 
 

Verificando que alguns Associados, certamente por esquecimento, apresentam 

atrasos no pagamento das quotizações, apelamos para que actualizem as suas 

quotas, pois é das verbas provenientes das mesmas que a Casa de Macau 

mantém os níveis de qualidade dos seus serviços. 

Para esse efeito e, caso desconheçam a sua situação de quotização, agradece-

mos que entrem em contacto com a Secretaria. 
 

POR FAVOR, REGULARIZEM RAPIDAMENTE AS VOSSAS QUOTAS! 

VISITA DAS DELEGAÇÕES  

DA CASA DE MACAU AUSTRÁLIA E LUSITANO CLUB OF CALIFORNIA 
 

A Direcção da Casa de Macau recebeu no passado dia 25 de Outubro, as comitivas do Lusitano Club da 
Califórnia, e da Casa de Macau da Austrália, que se deslocaram em visita a Portugal. Depois de passagens 
pelo Porto, Fátima, Batalha, Sintra, Cascais, Évora e Algarve, terminaram a sua digressão de 10 dias em Lis-
boa, na Casa de Macau, onde lhes foi oferecido um almoço de comida macaense. 

Puderam os membros das comitivas matar saudades de pratos típicos da terra, como o apabico, os chilico-
tes, chá siu, chau min, lacassá, batatada, bebinca de leite e tai choi kou, entre outros, que foram sobejamente 
apreciados, e profusamente elogiados. 

Foi proporcionado um alegre momento de convívio, 
aproveitado também para comemorar o aniversário de 
Maria Roliz, líder da comitiva da Califórnia. 

Foram proferidas palavras de boas vindas pelo Presi-
dente da Casa de Macau, Gustavo de Senna Fernandes, 
e respectivos agradecimentos, apresentados por Maria 
Roliz, seguindo-se uma troca de lembranças. 

Fizeram parte da comitiva do Lusitano Club da Califór-
nia Hunter Choi, Yvonne Britto Clingerman, Tila 
Sequeira Danenberg, Orlanda Da Costa, Anita Fernan-
des, Loretta Azedo Jordan, Paul Leung, Susana Leung, Serena Lo, Yikang Lo, Adelaide Baptista Loo, Geral-
dine Piglowski, Maria Roliz, Robert Roliz, Barbara Vas, Bernie Vas, Yvonne Wimmleitner, Gordon Yoshida 
e Virginia Ribeiro Yoshida. 

Da Casa de Macau da Austrália vieram Marcus Gutierrez, Sylvia Gutierrez, Mariazinha Callaghan, James 
Callaghan, Mark Callaghan, Gerard Ozorio, Debbie de Sousa, Cezar Coleho, Carmen O'Brien, Michael 
O'Brien, Filomena dos Santos e Natalino Jorge. 

A Direcção da Casa de Macau expressa o seu regozijo pela oportunidade de receber estas delegações, pelo 
significado que tal iniciativa representa no estreitamento das relações entre as diversas Casas de Macau. 


