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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, nº 142, em Lisboa, pelas 16H00 do dia 15 de Novembro de 2014, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: 

§ Único - Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2015.      

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 16H30, com qualquer número 

de sócios. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Vítor Serra de Almeida 

Lisboa, 01 de Outubro de 2014 

ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA CASA DE MACAU 
 

Informa-se os Associados da Casa de Macau que as eleições para os Órgãos Socias para o 

triénio 2015-2017 irão ter lugar no próximo dia 13-12-2014, coincidindo com a data do 

Chá-Gordo de Natal. 

Assim sendo, conforme o Regulamento Eleitoral, o processo decorrerá de acordo com o seguinte calendá-

rio: 

 13-11-2014 – Data limite para apresentação das listas concorrentes nos serviços da Casa de 

Macau. 

 14-11-2014 – Início de funções da Comissão Eleitoral. 

 18-11-2014 – Afixação pública dos cadernos eleitorais e verificação da regularidade das candida-

turas. 

 21-11-2014 – Data limite para saneamento de eventuais irregularidades nas candidaturas. 

 22-11-2014 – Decisão sobre eventual exclusão de candidaturas. 

 27-11-2014 – Data limite para eventuais reclamações sobre os cadernos eleitorais. 

 03-12-2014 – Decisão sobre eventuais reclamações. 

 13-12-2014 – Assembleia Geral Eleitoral. 
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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 Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D   

2780–379 Oeiras        

Tel.: 21 913 58 48 / Tlm.: 96 801 23 30 

 (Ao lado do Oeiras Parque, Edif. Virgin Active) 

MAGUSTO NA CASA DE MACAU 

No dia 15 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 habitualmente, para a Secre-

taria da Casa de Macau (Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, Lisboa) por telefo-

ne n.ºs 21 845 11 67 / 21 849 53 42 ou por e-mail: casademacau@mail.telepac.pt, 

impreterivelmente até ao dia 07 de Novembro.  

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

31-10-2014), 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. Martinho. 

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 documen-

tal.  

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 organiza-

dos, como é o caso das tertúlias que periodicamente têm lugar, e que atempadamente iremos divulgando. 


