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INFORMAÇÃO GERAL AOS SÓCIOS 

Dado que, até ao prazo limite indicado para apresentação de listas candidatas aos Órgãos 

Sociais da nossa Casa, não foi recebida qualquer candidatura, fica sem efeito o Acto Eleitoral 

previsto para o próximo dia 13 de Dezembro de 2014. 

Assim, a solução que vier a ser encontrada, no quadro dos nossos Estatutos e Regulamentos, será comuni-

cada aos nossos associados pelos meios de informação habituais. 

Apela-se, novamente, aos sócios, para uma participação activa e interessada nos assuntos da nossa Casa e, 

assim, constituírem listas para a sua gestão. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral Eleitoral 

Vítor Serra de Almeida 

Lisboa, 18 de Novembro de 2014. 

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 13 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.ºs 21 845 11 67 / 21 849 53 42 ou por e-mail: 

casademacau@mail.telepac.pt, tendo como data limite o próximo dia 08 de 

Dezembro.  

Os preços são os seguintes: 

 Sócios (com as quotas pagas até 30-11-2014), cônjuges e filhos a cargo 

(estudantes até aos 25 anos, inclusive): € 12,00;  

 Não sócios: € 20,00; 

 Crianças até aos 12 anos inclusive, beneficiam do desconto de 50% do valor correspondente.  

O pagamento deverá ser feito impreterivelmente até ao dia 08 de Dezembro, preferencialmente por 

transferência bancária para o NIB 0035 0125 0000 0500 5306 4, devendo obrigatoriamente ser envia-

do o comprovativo à Casa de Macau. 

Caro Associado, convide os seus familiares e amigos, e venha celebrar a Festa de Todos Nós! Haverá uma 

surpresa natalícia para cada criança presente no Chá-Gordo. 

 A todos damos as Boas-Vindas, desejando-vos UM SANTO NATAL e UM FELIZ ANO NOVO de 2015. 

MAGUSTO NA CASA DE MACAU 

Realizou-se no passado dia 15 de Novembro o Magus-

to organizado pela Casa de Macau, tendo o mesmo 

sido muito concorrido e animado. Foram servidos 

pratos tradi-

cionais portu-

gueses, alusivos à ocasião, como o Caldo 

Verde, as febras e a entremea- da, ou as casta-

nhas assadas e cozidas.  
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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) 

WORKSHOP DE COZINHA MACAENSE 

Decorreu no passado dia 21 de Novembro mais uma  edição do Workshop de Cozinha Macaense na Casa 

de Macau, orientado pela nossa 

associada Graça Pacheco Jorge, 

Confreira de Mérito da Confraria 

da Gastronomia Macaense. Os 

participantes tiveram oportunidade 

de aprender a confeccionar Sopa de 

Cenoura com Gengibre, Peixe Cucus e 

Bolo Minino.  

PAGAMENTO DE QUOTIZAÇÕES 

Informamos aos associados que já se encontram a pagamento as 

quotizações do ano de 2015. 

Os valores das quotas mensais não sofreram alteração:  

 Sócios efectivos até aos 65 anos de idade — € 6,50/mês; 

 Sócios efectivos com idade igual ou superior a 65 anos 

— € 4,00/mês; 

 Sócios estudantes com idade inferior a 26 anos de idade 

— € 3,00/mês. 

Caso optem pelo pagamento da totalidade das quotas do ano 

de 2015 até 31 de Janeiro desse ano, beneficiarão de um des-

conto equivalente a uma mensalidade de quotização. 

Podem optar por uma das habituais vias para pagamento, prefe-

rencialmente através de transferência bancária para o NIB 0035 

0125 0000 0500 5306 4, sendo obrigatório o envio do respec-

tivo comprovativo  para a Casa de Macau. 

 
Mantenha as suas quotas em dia.  

FERNANDO NEVES 

Faleceu, em Macau, o nosso associado Fer-

nando Alberto Neves, figura conhecida e 

muito estimada da nossa comunidade. 

Fernando Neves foi para Macau, vindo de 

Timor, para aí completar o então 3.º ciclo 

do Liceu e, desde essa altura, nunca deixou 

de ser um macaense apaixonado, o que o 

levou, após a reforma da sua vida profissio-

nal em Portugal, a ir viver para Macau, 

onde terminou os seus dias. 

Figura generosa e amigo do seu amigo, 

boémio e bon vivant, profissional dedicado 

e sério, deixou saudades em todos os que 

com ele conviveram. 

Era viúvo de D.ª Lídia Paes de Assumpção, 

de conhecida família macaense. 

À família enlutada os nossos sentidos 

pêsames.   

JOSÉ FRANCISCO LINO 

Faleceu José Francisco Lino que foi nosso associado e fez par-

te, durante vários anos, dos Órgãos Sociais da nossa Casa. 

José Francisco Lino prestou serviço militar, como oficial mili-

ciano, em Macau nos inícios dos anos 50 do século passado e, 

aí, conheceu Maria Armantina Batalha, macaense, com quem 

casou. 

Ficou sempre ligado ao território e às suas gentes e, desde a 

criação da nossa Casa, em 1966, foi frequentador assíduo e 

interessado no seu desenvolvimento, tendo feito parte dos 

seus Órgãos Sociais em vários mandatos. 

Foi o grande responsável, durante vários anos, pela secção de 

“jogos de sala”, dinamizando-a e levando para a Sede uma 

frequência de associados que muito animou as tardes e noi-

tes com sessões de bridge. 

A Casa de Macau muito deve a José Lino e nesta triste altura, 

não pode deixar de expressar o seu reconhecimento pelo tra-

balho e dedicação que aquele amigo deu à nossa Instituição. 

À família enlutada os nossos sentidos pêsames. 


