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No dia 16 de Novembro, Sábado, a Casa de Macau vai, uma vez mais, organizar o Magusto 

para assinalar o S. Martinho. 

Faremos um lanche ajantarado, onde serão servidos o tradicional caldo verde, as febras e as 

castanhas assadas. O Magusto terá início pelas 17H00. 

As inscrições e pagamentos deverão ser feitos, como habitual-

mente, para a Secretaria da Casa de Macau (Av. Almirante Gago 

Coutinho, 142, Lisboa) por telefone n.º 21 845 11 67 / 21 849 53 42 

ou por e-mail: casademacau@mail.telepac.pt, impreterivelmente 

até ao dia 08 de Novembro. 

O preço será de € 10,00 por pessoa para sócios (com as quotas 

pagas até 31-10-2013), cônjuges e filhos a cargo (estudantes 

até aos 25 anos, inclusive), e de € 15,00 por pessoa para não 

sócios. Crianças até aos 12 anos pagarão metade do valor cor-    

-respondente. 

O pagamento deve ser feito através do NIB 0035 0125 0000 0500 5306 4, e enviado o 

respectivo comprovativo para a Casa de Macau.  

Caro Associado, contamos com a sua presença para animar este convívio em honra de S. Mar-

tinho. 

ERRATA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (Convocatória) 

Por lapso, a hora marcada para a próxima Assembleia Geral Ordinária do dia 16 de Novembro, 

publicada no QUI-NOVA n.º 07/2013, não está correcta. A Assembleia Geral Ordinária terá lugar 

pelas 17H00 do dia 16 de Novembro.     

Assim, na Convocatória, onde se lê:  “pelas 15H00 do dia 16 de Novembro de 2013”, deve 

ler-se : “pelas 17H00 do dia 16 de Novembro de 2013”. 

Não se verificando o quórum necessário nos termos do disposto no nº 3 do artigo 9º do Regula-

mento Geral, a Assembleia Geral Ordinária reunirá, em segunda convocatória, às 17H30, com 

qualquer número de sócios. 
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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 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 C.P., 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 dispor 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, procede 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. 

O horário de funcionamento é de Segunda a Sexta-feira, das 10h00 às 13h00, e das 14h30 às 

17h30. Às Segundas e Terças-feiras, pode ser solicitado o apoio da Senhora Bibliotecária para a 

pesquisa documental.  

Convidam-se todos os Associados, e demais interessados, a frequentarem o Centro de Docu-

mentação, 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. 

FESTAS NA CASA DE MACAU 

Trazemos à lembrança dos nossos Associados 

que a Casa de Macau dispõe de excelentes 

instalações para a realização das suas festas 

particulares. 

 

 

 

 

Para mais informações, contactar a Secretaria da 

Casa de Macau. 


