CASA DE MACAU
FOLHA INFORMATIVA n.º 08/2011

04 de Novembro de 2011

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 24 de Novembro de 2011, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
§ 1 – Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2012.
§ 2 – Proposta de alteração da Sede Oficial da Casa de Macau da Praça do Príncipe Real, 25 - 1.º andar, para a Av. Almirante
Gago Coutinho, n.º 142, em Lisboa.
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, 04 de Novembro de 2011

ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS SOCIAS DA CASA DE MACAU
Informam-se os Associados da Casa de Macau que as eleições para os Órgãos Sociais irão ter lugar no próximo
dia 17-12-2011, coincidindo com o Chá-Gordo de Natal.
Assim sendo, conforme o Regulamento Eleitoral, o processo decorrerá de acordo com o seguinte calendário:










17-11-2011 – Data limite para apresentação das listas concorrentes nos serviços da Casa de Macau.
18-11-2011 – Início de funções da Comissão Eleitoral.
22-11-2011 – Afixação pública dos cadernos eleitorais, e verificação da regularidade das candidaturas.
25-11-2011 – Data limite para saneamento de eventuais irregularidades nas candidaturas.
26-11-2011 – Decisão sobre eventual exclusão de candidaturas.
01-12-2011 – Data limite para eventuais reclamações sobre os cadernos eleitorais.
07-12-2011 – Decisão sobre eventuais reclamações.
17-12-2011 – Assembleia Geral Eleitoral.

MAGUSTO NA CASA DE MACAU
No dia 12 de Novembro a Casa de Macau vai, uma vez mais, organizar o Magusto para assinalar o S. Martinho.
Faremos um almoço, onde serão servidos o tradicional caldo verde, febras e castanhas assadas.
Na continuação do almoço, da parte da tarde, teremos uma palestra subordinada ao tema “O Chá na
China”, ministrada pela nossa prezada consócia Graça Pacheco Jorge.
O Magusto terá início pelas 13H00.
A palestra começará pelas 15H30.
As inscrições deverão ser feitas como habitualmente para a Secretaria da Casa de Macau, impreterivelmente até ao dia 09 de Novembro.
O preço será de € 10,00 por pessoa para sócios, cônjuges e filhos a cargo, e de € 15,00 por pessoa para não sócios. Crianças até aos 12 anos
pagarão metade do valor correspondente.
Faremos deste dia mais um momento de são e alegre convívio entre todos, de onde sairemos enriquecidos com um conhecimento mai s aprofundado sobre uma bebida que tanto apreciamos.
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“ T ACHO ”
No próximo dia 26-11-2011, pelas 13H00, nas instalações da Casa de Macau, na Avenida Gago Coutinho, n.º 142, em Lisboa, vamos servir
um “Tacho”, contando com a preciosa colaboração da nossa prezada consócia Graça Pacheco Jorge.
O “tacho”, também conhecido como “chau-chau de pele”, ou, como muitas vezes lhe chamam os Portugueses residentes em Macau, “cozido à macaense”, é um importante exemplo da cozinha de fusão. É uma espécie de “cozido à
Portuguesa”, mas que integra couratos desidratados, chouriços chineses, legumes, entrecosto, carne de vaca cozida,
frango, perna de pato fumado, e ainda couve chinesa, espinafres, nabos, “orelhas de rato” desidratadas e cogumelos
chineses (dependendo da disponibilidade nos mercados), numa fusão em tudo harmoniosa.
As inscrições decorrerão até ao dia 21-11-2011, pelos meios habituais: por telefone, por e-mail, ou pessoalmente na
Secretaria da Casa de Macau.
Os preços serão de € 10,00 por pessoa para sócios da Casa de Macau, cônjuges e filhos a cargo, e de € 15,00 por pessoa para não sócios.
As crianças até aos 12 anos terão uma redução de 50%.
Será uma óptima oportunidade para os macaenses matarem saudades de uma iguaria que é tanto do seu agrado. E para todos os outros,
que ainda não conhecem, será a ocasião ideal para experimentarem um prato que jamais esquecerão.

WORKSHOP DE COZINHA MACAENSE
A Casa de Macau vai promover a realização de mais um workshop sobre culinária macaense, orientado pela nossa prezada consócia Graça
Pacheco Jorge. Venha aprender a confeccionar os pratos típicos da cozinha de Macau e surpreenda-se com diferentes sabores e texturas,
no jantar que encerrará o evento.






Data: 05-12-2011 (Segunda-feira)
Horário: 18H30
Local: Casa de Macau, Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, Lisboa
Preço: €35,00 para sócios da Casa de Macau, cônjuges e filhos a cargo (máximo de 2 elementos por
agregado familiar), e €50,00 para o público em geral.

Inscrições limitadas a 12 participantes (aceites por ordem cronológica de entrada na Secretaria da Casa de Macau), através de:




Tel: 21 849 53 42
Fax: 21 843 91 31
E-mail: casademacau@mail.telepac.pt

Para mais informações contactar a Secretaria da Casa de Macau.
Poderá consultar o anúncio do workshop em www.casademacau.pt.

CHÁ-GORDO DO NATAL
O habitual Chá-Gordo do Natal terá lugar no dia
17-12-2011, nas instalações da Casa de Macau, na
Avenida Gago Coutinho, n.º 142, em Lisboa, coincidindo, este ano, com a realização das eleições
para os Órgãos Sociais da Casa de Macau.
Voltaremos a este assunto posteriormente. De
qualquer modo, deverá desde já marcar na sua
agenda tão importante data, podendo, se assim o
entender, proceder já à sua inscrição.

II ENCONTRO DOS JOVENS MACAENSES
Está a ser anunciado para o próximo ano o II Encontro dos Jovens Macaenses, que decorrerá
em Macau em data ainda a definir pela Comissão Organizadora, que poderá ser no período da
Páscoa, ou no Verão.
A organização do Encontro oferecerá viagem e estadia a 3 representantes de cada Casa,
podendo, no entanto, participar todos aqueles que o pretenderem, desde que suportem as
respectivas despesas.
Os participantes no Encontro terão de ser sócios da Casa de Macau, com um tempo de permanência de pelo menos 3 meses em relação à data em que se realizar o Encontro, terem entre
18 e 40 anos, e serem residentes habituais em Portugal.
Daremos notícias mais detalhadas assim que tivermos mais informações.

VISITA À CASA DE MACAU DO PROCURADOR-GERAL DA RAEM DR. HO CHIO MENG
O Procurador-Geral da RAEM, Dr. Ho Chio Meng, teve a gentileza de incluir
uma visita à Casa de Macau na sua apertada agenda da deslocação a Portugal.
A visita teve lugar no passado dia 25-10-2011, tendo decorrido em ambiente de
franca cordialidade, demonstrando, uma vez mais, as excelentes relações desta
Casa com as autoridades da RAEM.
O Dr. Ho Chio Meng assinou o Livro de Honra da Casa de Macau, e fez um
brinde à amizade entre Portugal e a RAEM por ocasião do Porto de Honra que
foi servido.
Seguiu-se uma visita detalhada à Casa de Macau, que comentou sempre com
muito apreço, tendo feito várias referências elogiosas à decoração, e a diversas peças de mobiliário.
Depois de uma troca de lembranças,
antes de se despedir não deixou de
expressar o seu agrado pela visita, e de
manifestar os seus agradecimentos pela
forma como foi recebido.
A Casa de Macau registou com
muita satisfação o gesto de simpatia
do Sr. Procurador-Geral, a quem deixa
os mais sinceros agradecimentos.

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)

