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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. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, em Lisboa, pelas 18H30 do dia 22 de Novembro de 2012, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: 

§ Único - Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2013.      

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 

Vítor Serra de Almeida 

Lisboa, 22 de Outubro de 2012 

CHÁ-GORDO DE NATAL 

Como habitualmente, a Casa de Macau vai celebrar o Natal num Chá-Gordo, a ter lugar nas nossas 

instalações, no dia 15 de Dezembro, Sábado, a partir das 18 horas. 

As inscrições e pagamentos deverão ser feitos junto da Secretaria (Av. Almirante Gago Coutinho, 

142, Lisboa) por telefone n.º 21 845 11 67 / 21 849 53 42, por fax n.º 21 843 91 31, ou por e-mail: 

casademacau@mail.telepac.pt, até ao próximo dia 07 de Dezembro.  

Os preços são os seguintes: 

 Associados (com as quotas pagas até 30-11-2012), cônjuges e filhos a cargo: € 12,00;  

 Convidados: € 20,00; 

 Crianças até aos 12 anos inclusivé, beneficiam do desconto de 50% do valor corres-

pondente.  

O pagamento deverá ser feito com antecedência, preferencialmente por transferência bancária 

para o NIB 0035 0125 0000 0500 5306 4, devendo obrigatoriamente ser enviado o comprova-

tivo à Casa de Macau. 

Realçamos que a inscrição é obrigatória, 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. Estamos certos que todos irão corresponder com a melhor 

boa vontade. 

Prevendo-se uma tarde cheia de animação e convívio, acompanhado da 

sempre presente boa comida macaense e do sorteio de um cabaz de 

Natal, cujas rifas serão vendidas no decorrer do evento. 

 A todos damos as Boas-Vindas, desejando-vos um Santo Natal  

e um Feliz Ano Novo de 2013. 
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MAGUSTO NA CASA DE MACAU 

No passado dia 10, a Casa de Macau celebrou o S. Martinho, realizando o tradicional Magusto. 

Este ano promovemos um Encontro de Paladares, convidando algu-

mas Confrarias Gastronómicas, no âmbito dos acordos e relações 

existentes com a Confraria da Gastronomia Macaense, a vir à Casa 

de Macau mostrar os seus produtos tradicionais. 

Corresponderam ao convite as Confrarias do Algarve, do Alentejo, 

do Ribatejo, do Vinho de Carcavelos, do Leitão da Bairrada e do 

Bacalhau, que juntaram os seus petiscos à tradicional culinária 

macaense, e outros pratos de comida cantonense. 

Os presentes puderam desfrutar de sabores tão diversos como o galo guisado do Algarve, o cação de coen-

trada do Alentejo e o leitão da Bairrada. 

Para além de apabico, chá siu pao, chü 

cheong fan, arroz frito com porco assado 

e gambas, e massa de arroz com gambas. 

E ainda, naturalmente, de um delicioso 

minchi, capela, porco bafassá e bebinca 

de nabo. 

As sobremesas não foram menos varia-

das, desde os “amorzinhos da Curia”, aos 

Dom Rodrigo, passando pelas bolinhas com doce de amendoim, bolo 

batatada e camalenga. 

Tudo devidamente acompanhado pelos vinhos regionais trazidos pelas respectivas Confrarias. 

E no fim, cumprindo a tradição, foram servidas castanhas assadas e água-pé. 

Foi um Encontro muito concorrido, que contou com a presença de 

cerca de 160 pessoas, entre sócios da Casa de Macau e seus fami-

liares, amigos de Macau, 

e confrades das diferen-

tes Confrarias presen-

tes. Este número incluiu 

ainda um grupo de 11 

bolseiros da Fundação 

Tong Chai, que estão 

entre nós a estudar português. 

Foi uma festa muito animada e muito participada, constituindo um muito agradável momento de convívio. 

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) 

2 


