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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Convocatória 

Nos termos da alínea a) 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, nº 142, em Lisboa, pelas 18H00 do dia 21 de Março de 2013, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

§ 1 – Apreciação e votação do Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2012, tendo em conta o Parecer do 

Conselho Fiscal. 

§ 2 – Deliberação sobre a proposta de aplicação de Resultados relativos ao exercício de 2012. 

§ 3 – Outros assuntos. 

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

9º do Regulamento Geral, em segunda convocatória, às 18H30, com qualquer número de sócios. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Vítor Serra de Almeida 

Lisboa, 05 de Março de 2013 

WORKSHOP DE COZINHA MACAENSE 

(orientado pela Dr.ª Graça Pacheco Jorge) 

A Casa de Macau vai promover a realização de mais um workshop sobre culinária macaense. Venha aprender a confec-

cionar os pratos típicos da cozinha de Macau e surpreenda-se com diferentes sabores e texturas, no jantar que encerra-

rá o evento. 

 Data de realização: 05-04-2013 (Sexta-feira). 

 Horário: 18H30. 

 Local:  Casa de Macau, Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, Lisboa. 

 Preços: €35,00 para sócios da Casa de Macau com as quotas em dia, cônjuges e filhos a cargo (estudantes, até 

aos 25 anos inclusive), e €50,00 para o público em geral. 

 Número de participantes: O workshop funcionará com um mínimo de 7 e um 

máximo de 12 participantes. 

As inscrições serão aceites por ordem cronológica de entrada na Secretaria da Casa 

de Macau, através de: 

 E-mail: casademacau@mail.telepac.pt;  

 Tel: 21 845 11 67; 

 Fax: 21 843 91 31. 

Para mais informações contactar a Secretaria da Casa de Macau. 

CHÁ-GORDO DA PÁSCOA 

O habitual Chá-Gordo da Páscoa terá lugar no próximo dia 23-03-2013, Sábado, pelas 18h00, nas 

instalações da Casa de Macau, na Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142. 

As inscrições e pagamentos deverão ser feitas até ao dia 19 de Março junto da Secretaria da 

Casa de Macau pelos métodos habituais: pessoalmente ou por correio (Av. Alm. Gago Coutinho, n.º 

142, em 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). 

Os preços serão de € 12,00 por pessoa para sócios com as quotas pagas até 28-02-2013, cônjuges 

e filhos a cargo, e € 20,00 para não sócios. Crianças até aos 12 anos inclusive, beneficiam do 

desconto de 50% do valor correspondente. 

O pagamento deverá ser feito com antecedência pelos seguintes meios: 

 Via transferência bancária, Multibanco ou E-banking, para o NIB: 0035 0125 0000 0500 5306 4., sendo obri-

gatório o envio do comprovativo à Casa de Macau; 

 Por cheque cruzado, emitido em nome da Casa de Macau, e entregue pessoalmente ou enviado por correio; 

 Em numerário, entregue pessoalmente na Secretaria. 

Caro Associado, junte-se a nós e convide os seus familiares e amigos para mais um convívio da Casa de Macau.    
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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 apresenta-

ção 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) 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO NO PRÍNCIPE REAL 

Recordamos a todos os nossos Associados que se encontra a funcionar nas instalações do Príncipe Real um Centro de 

Documentação, criado, mantido e sucessivamente valorizado para todos os interessados por Macau, colocando ao dis-

por de todos uma biblioteca com cerca de 4.000 livros dedicados essencialmente à cultura macaense. 

Este Centro de Documentação, para além das tarefas de rotina associadas à catalogação do acervo de que dispõe, pro-

cede ao atendimento de todos os que o procuram, nomeadamente no âmbito de trabalhos de pesquisa académica, e à 

organização das respostas às solicitações que ali chegam, de todo o tipo, e das mais variadas origens, principalmente 

nos países da diáspora macaense. 

Convidam-se todos os Associados, e demais interessados, a frequentarem o Centro de Documentação, seja no âmbito 

de trabalhos de pesquisa bibliográfica, seja através da presença em outros eventos ali organizados, como é o caso das 

tertúlias que periodicamente têm lugar, e que atempadamente iremos divulgando. 

ALMOÇO DE ANO NOVO CHINÊS 2013 

No passado dia 09 de Fevereiro, a Casa de Macau assinalou a entrada do Ano Novo 

Chinês da Serpente, de novo com um magnífico almoço no Restaurante Estoril Man-

darim. Estiveram presentes cerca de 110 associados, 

familiares, amigos da Casa de Macau, e confrades de 

diversas Confrarias Gastronómicas, que, para além do 

convívio festivo, tiveram oportunidade de disfrutar 

de saborosas iguarias, tais como sopa de tofu com 

carne de caranguejo, chu cheong fan recheado com 

gambas e espargos, há kau, siu mai, crepe à cantonês, bolo de arroz glutinoso e frango embrulhado em 

folha de lótus, carne de vaca com e mel e pimenta preta, 

chau min frito 

com carne de por-

co desfiada, arroz 

chau-chau feito à 

moda de yeong 

chau e tapioca 

com leite de coco, 

que foram muito do agrado dos presentes. A festa contou com a alocução de votos de boas entradas 

no Ano Novo da Serpente, proferida pelo Presidente, Dr. António Faria Fernandes, e igualmente foram feitos brindes 

alusivos ao Ano Novo. 

Para registar os momentos do ambiente animado e agradável da festa, esteve presente uma equipa fotográfica, que 

recolheu imagens de todos os participantes (veja as fotografias do evento em www.casademacau.pt).                           

Pela forma como decorreu este momento de convívio, o Ano Chinês da Serpente será certamente muito auspicioso. 

FESTAS NA CASA DE MACAU 

Trazemos à lembrança dos nossos Associados que a 

Casa de Macau dispõe de excelentes instalações para 

realização das suas festas particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, contactar a Secretaria da Casa 

de Macau. 


