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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 18H00 do dia 26 de Novembro de 2015, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: 
§ 1 – Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2016.  
§ 2 – Ratificação da decisão da Direcção relativa ao valor da jóia.     
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 18H30, com qualquer número de sócios. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Vítor Serra de Almeida 

Lisboa, 02 de Outubro de 2015. 

CICLO DE PALESTRAS “À CONVERSA COM…” 
Integrada num conjunto de sessões de carácter cultural que a CM está a organizar, realizou-se no dia 24 de 
Setembro nas nossas instalações uma palestra intitulada “À Conversa com… Jorge Forjaz: Famílias Macaenses”.  
Jorge Forjaz é o autor da obra “Famílias Macaenses”, cuja actualização se encontra em curso com vista à sua ree-
dição. A sessão suscitou grande interesse e teve lotação esgotada. Contou com mais de trinta participantes, a 
maioria membros de famílias bem conhecidas de Macau, tendo proporcionado, no final, uma animada sessão de 
perguntas e respostas. A pedido do autor, solicitamos a quem esteja interessado que faça chegar a informação 
de que disponha sobre as respectivas famílias através da Casa de Macau até 31 de Dezembro deste ano. 

PRÓXIMAS PALESTRAS: 22 OUTUBRO E 9 NOVEMBRO 
No âmbito deste ciclo de palestras já estão agendados mais dois encontros. A 22 de Outubro, às 18h30, será a 
vez de António Salavessa da Costa falar sobre “Macau – Vivências e uma Reflexão Pessoal no Tufão e na 
Bonança” a propósito de “A Minha Viagem”, livro publicado recentemente em que Macau ocupa mais de meta-
de do seu conteúdo e onde o autor viveu quinze anos. Durante a conversa serão abordados não só os 
“aspectos físicos do território mas também a sua composição e estrutura social, as constâncias da sua história, 
os momentos de  tufão ou turbulência ocorridos no período pós-Revolução de Abril em Portugal e os momentos 
de bonança na construção de um futuro com confiança e estabilidade”. 
Na segunda-feira, 9 de Novembro, às 18h30, Pedro Manuel Pacheco Barreiros estará à conversa sobre “Bocage 
em Macau”, a propósito dos 250 anos do nascimento do poeta. Pedro Barreiros é médico, professor, artista 
plástico, escritor e major-general da Força Aérea Portuguesa. É ainda o fundador e presidente da Associação 
Wenceslau de Moraes. A Direcção da CM convida os sócios e o público em geral a participar nesta iniciativa e 
solicita a confirmação de presença até ao dia anterior ao evento de forma a poder proporcionar a melhor 
organização possível. 

https://www.facebook.com/casademacauportugal
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COMIZAINA ÀS 4ªS FEIRAS: MINCHI, PEIXE E VEGETARIANO 

Até ao próximo mês de Novembro, sempre às 4ªs feiras, a CM 
continua a proporcionar almoços de gastronomia macaense. Para 
além do minchi, temos um prato de peixe e ainda uma opção 
vegetariana constituída por chau min de orelhas de rato, milho 
doce, rebentos de feijão e folhas de aipo. 
Cada refeição custa 11€ para os sócios e 13€ para o público em 
geral e inclui bebida, sobremesa e café ou chá. 
Para garantir a qualidade do serviço as reservas terão de ser feitas 
até às 13 horas do dia anterior indicando o menu pretendido 
através do e-mail casademacau@mail.telepac.pt ou dos telefones 
nº 218 495 342 e 961 294 676. Refeições das 12h às 15h na Av. 
Almirante Gago Coutinho, 142, Lisboa. 
Ementa para Outubro (dias 14, 21 e 28):                                                    

 minchi, filetes de peixe com molho agridoce e badji. 
Ementa para Novembro (dias 4, 11, 18 e 25):  

 minchi, peixe mandarim e salada de laranja com chá. 
Todos os participantes recebem um presente, cortesia da Delegação do Turismo de Macau em Portugal.  

NOVOS SÓCIOS 
Desde o início do actual mandato da Direcção da CM (Abril) até à data de publicação da presente edição do  
Qui-Nova registou-se a admissão de 23 novos sócios (por ordem alfabética): Ana Maria de Jesus Nogueira Cos-
ta, António José Peres Baptista Diniz, António Simões Carvalho, Cristiano Miguel Donas-Boto de Vilhena      
Martins, Daniel Ribeiro Robarts, Eduardo Filipe Vaz Albino, Feliciano Monteiro Flor, Fernando Jorge Alves Pinto, 
Filipe Ribeiro Rosa de Vasconcelos Lencastre, Francisco Maria Clemente Almoster, Hugo Filipe Raposo Pereira, 
Hugo Miguel Lopes das Neves, Isidora Mariana Lebre Frasquilho, João Carlos Travassos da Costa, João Luís 
Nunes Serra de Almeida, José Maria Dias, Maria Eugénia Vieira Jacques Vaz Marcelino, Maria Madalena Couto 
de Almeida Gonçalves, Maria Manuel Mónica Palácios da Silva Cachada, Maria Olímpia Abreu Pereira Gordon 
Pinto, Nuno Vasco Marcos de Andrade Soares da Veiga, Soraia Sofia Mamade Morgado, Vera Maria Alves 
Pinheiro Timóteo.  
 Aos mais recentes associados desejamos as boas-vindas e as maiores felicidades!  

ALUNOS DO CURSO DE FOTOGRAFIA DA CM PREMIADOS 
Realizou-se no dia 18 de Julho último o Desafio Fotográfico “O Rio e a Cidade”, organizado no âmbito de uma 
parceria estabelecida entre a OpO, Olho por Olho – conceito artístico, e a União das Freguesias do Montijo e 
Afonsoeiro, iniciativa que tinha por objectivo incentivar a observação e o registo fotográfico do Património 
Local bem como das vivências, dando especial destaque à relação estabelecida entre o rio e a cidade. A iniciati-
va contou com cerca de 40 participantes, sendo que quatro deles foram alunos do Curso de Fotografia 
2014/2015, ministrado na Casa de Macau pelo Prof. Carlos Carvalho. Todos foram premiados: Rui Amaral – 1º 
Prémio; Hugo Raposo – Menção Honrosa; Rogério Leiria – Exposição Virtual; Maria Manuel Cachada – 
Exposição Virtual. 

CURSO DE MANDARIM E FOTOGRAFIA: ÚLTIMOS DIAS PARA INSCRIÇÕES 
Este mês iniciam-se o Curso de Fotografia ‘Avançado’ e o Curso de Língua e Cultura Chinesa, organizados pela 
CM. O Curso de Língua e Cultura Chinesa é vocacionado para quem quer dar os primeiros passos na          
aprendizagem do mandarim, é composto por dois módulos e tem lugar nas instalações da CM, às quartas-feiras      
(18h30-20h). O primeiro módulo decorre de 14 de Outubro de 2015 a 10 de Fevereiro de 2016. O segundo 
módulo de Fevereiro a Junho de 2016. Cada módulo inclui 17 sessões com duração de uma hora e meia cada 
sessão. O curso tem a coordenação da conceituada professora Wang Suoying e será ministrado pelo professor 
Lu Yang. Para os sócios o preço por módulo é de 100€ e para o público em geral 150€. 
As aulas do Curso de Fotografia estão a cargo do professor Carlos Carvalho. Começaram no dia 2 deste mês e 
terminam no dia 24 de Junho de 2016. As sessões de duas horas semanais ocorrem à sexta-feira, das 18h30 às 
20h30. A frequência do curso de fotografia tem custo mensal de 35€ para os sócios e 50€ para o público em 
geral. 
Informações e inscrições através de casademacau@mail.telepac.pt e tel. 218 495 342 / 961 294 676. 

mailto:casademacau@mail.telepac.pt
mailto:casademacau@mail.telepac.pt
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NOVOS DESCONTOS PARA OS SÓCIOS 

A Direcção da CM assinou recentemente mais dois protocolos que vão proporcionar aos sócios mais descontos.   

A partir deste mês mediante a apresentação do cartão de sócio os associados da CM e respectivo agregado   
familiar passam a ter desconto directo de 10% na factura em quatro farmácias do grupo FarmaciasGap nos    
distritos de Lisboa e Setúbal. 
Condições do protocolo: basta apresentar o cartão de sócio na primeira compra em cada uma das farmácias para 
usufruir do desconto; não estão abrangidos pelo desconto: medicamentos com PVP igual ou superior a 50€;   
aparelhos eléctricos e / ou a pilhas, como por exemplo tensiómetros, escovas de dentes eléctricas, medidores de 
parâmetros fisiológicos; aparelhos de aerossóis; soro fisiológico; protocolo de diabetes; alimentação infantil 
(leites, farinhas e papas); artigos em campanha especial ou promocional. 
Farmácia Uruguai: Av. Uruguai, nº18A, Lisboa Tel: 217 111 359 / Farmácia São Mamede: Rua da Escola Politécnica, 
nº 82B, Lisboa Tel: 213 960 280 / Farmácia Charneca Caparica: Rua da Brieira, nº4 Tel: 212 963 900 / Farmácia Cen-
tral Pinhal Novo: Largo José Maria do Santos nº37 Tel: 212 360 025. 
Fundada em 2006 a FarmaciasGap é gerida por uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde experientes 
e qualificados. Para mais informações contactar as farmácias e / ou consultar o site www.farmaciasgap.pt 

Em parceria com as Produções Filipe La Féria os sócios da CM e seus 
familiares directos têm direito a um desconto de 40% no valor do bilhete 
de entrada para o espectáculo / musical “A Noite das Mil Estrelas” em 
exibição no Casino Estoril. 
A parceria é válida até ao final do espectáculo que se prevê ser em 
Dezembro de 2015. Balcão Central 35€ (c/ desconto 21€) / 1º Balcão 30€ 
(c/ desconto 18€) / Plateia 25€ (c/ desconto 15€). Para obter desconto os 
sócios devem provar a condição de associado. Tel. 214 667 859; e-mail: 
reservas@anoitedasmilestrelas.com  www.anoitedasmilestrelas.com 
www.facebook.com/anoitedasmilestrelas 

AGÊNCIA DE VIAGENS ABREU - desconto 7,5% 
extensível a familiares directos 
AQUASHOW PARK - 15% desconto bilhete 
CASA DE TORMES - 10% desconto bilhete 
CLÍNICA DENTÁRIA DO MARQUÊS - ver tabela 
CLINISETE - 25% desconto consultas/serviços físico 
CLUBE DO PARQUE - isenção inscrição 
COLÉGIO DO VALE - 20% desconto mensalidade 
EL SPA HEALTH CLUB TRYP LISBOA AEROPORTO - 
10% desconto sobre preço de tabela 
HOTEL AQUASHOW PARK - 15% desconto 
HOTEL M’AR DE AR AQUEDUTO - 15% desconto 
HOTEL M’AR DE AR MURALHAS - 15% desconto 
HOTI HOTÉIS - 10% desconto 
LIFEBEAT - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AVANÇADO 
- 20% desconto serviços não comparticipados 
MUSEU DA ELECTRICIDADE / FUNDAÇÃO EDP - 
visitas guiadas grátis mediante marcação prévia 

MUSEU DAS MARIONETAS PORTO - 50% desconto bilhete 
MUSEU DO ORIENTE - 10% desconto na bilheteira e 20% 
nos espectáculos 
OCEANÁRIO DE LISBOA - descontos de 35% e 40% para 
visitas de grupo 
PRIOVIDA KIDS - desconto de 5% serviços de amas e 
babysitting e 10% serviço de férias e pack de horas 
QUINTA DO CHOCALHINHO - 15% desconto de Setembro 
a Junho e 5% na época alta e equiparada 
RESTAURANTE À RODA DO TACHO - 15% desconto 
(excepto bebidas) 
RESTAURANTE CANTONÊS DIM SUM - 10% desconto 
RESTAURANTE DINASTIA TANG - 10% desconto 
TEATRO DA CORNUCÓPIA - 20% desconto no bilhete 
extensível a um acompanhante 
TURISCAR - 30% desconto 
 

  Condições em www.casademacau.pt 

Estes novos protocolos juntam-se aos já em vigor desde Junho deste ano, com descontos que vão até 50%.  
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“Venha saborear a verdadeira comida chinesa típica de Cantão” 

Rua Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D - Oeiras 
(ao lado do Oeiras Parque, Edif. Virgin Active)  

Tel. 219 135 848 / Tlm. 968 012 330 

Mediante apresentação do cartão de sócio com as quotas em dia os 
associados da CM têm um desconto de 10%. 

PAGAMENTO DE QUOTAS 
Para usufruir em pleno da condição de associado é imprescindível ter as quotas em dia. Se tem pagamentos 
em atraso e pretende regularizar a situação entre em contacto com os serviços da Secretaria. 

MAGUSTO NA CASA DE MACAU A 14 DE NOVEMBRO  

No sábado, dia 14 de Novembro, a partir das 17 horas, a 
CM assinala o São Martinho com um magusto proporcio-
nando um lanche ajantarado em que serão servidos o 
tradicional caldo verde, as febras e as castanhas assadas. 
As inscrições / pagamentos deverão ser feitos através da 
Secretaria na Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142,      
Lisboa, pelos telefones 218 495 342 / 961 294 676 ou pelo 
e-mail casademacau@mail.telepac.pt, até ao dia 6 de 
Novembro. 
O preço será de 10€ por pessoa para sócios (com as 
quotas pagas até 31-10-2015), cônjuges e filhos a cargo 
(estudantes até aos 25 anos, inclusive) e de 15€ por pes- 

-soa para não sócios. Crianças até aos 12 anos pagam metade. Nos pagamentos através do NIB 0035 0125 
0000 0500 5306 4 (CGD) solicita-se envio do comprovativo para a CM. Contamos com a vossa presença 
para animar este convívio em honra do São Martinho. 

TOME NOTA 
Para além do apelo à participação dos sócios na Assembleia Geral Ordinária agendada para o dia 26 de 
Novembro às 18 horas nas instalações da CM, informa-se que o Chá Gordo de Natal deverá realizar-se no dia 
19 de Dezembro, sábado, a partir das 18 horas (data a confirmar). 
Ainda por confirmar está o Encontro das Comunidades Macaenses de 2016. De acordo com a organização o 
evento terá lugar em Macau entre os dias 26 de Novembro e 3 de Dezembro do próximo ano. 

          1966-2016: 50 ANOS 
 

Em 2016 a Casa de Macau celebra o 50º aniversário. 
Para assinalar a data a actual Direcção já está a trabalhar 
num programa de comemorações. Se tem alguma ideia 
que gostasse de ver concretizada envie-nos as suas 
sugestões. Entre as actividades previstas para assinalar a 
efeméride está prevista a edição de um livro com a his-
tória da Casa de Macau em Portugal fundada em 1966. 
Apela-se à participação de todos, nomeadamente com o 
envio de um testemunho pessoal. Poderá ainda juntar 
fotografias e outros documentos que julgar pertinentes 
bem como a indicação de outros contactos que entenda 
poderem ter informações relevantes para ajudar a    
contar a história da CM. 


