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QUOTAS 2016 

Recordamos que para usufruir em pleno da condição de associado é imprescindível ter as quotas em dia. Se 
tem pagamentos em atraso regularize a situação através dos serviços da Secretaria. 

 Tel.: 218 495 342 / 961 294 676  casademacau@mail.telepac.pt 

 
 
 
 

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 17H30 do dia 31 de Março de 2016, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos: 

§ 1 – Apreciação e votação do Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2015, tendo em conta o 
Parecer do Conselho Fiscal. 

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 18H00, com qualquer número de sócios. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Vítor Serra de Almeida 

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2016. 

PROTOCOLO OPTICALIA: VANTAGENS PARA OS SÓCIOS  

No âmbito do Programa Vantagens que já conta com 
cerca de 40 parcerias, a CM celebrou recentemente um 
protocolo com a Opticalia que vai proporcionar aos 
sócios descontos na aquisição de produtos e serviços:  
Oferta de exame visual; 20% de desconto em todos os 
produtos ópticos, excepto em lentes de contacto e 
líquidos de manutenção, produtos de campanha e 
outras promoções em vigor; manutenção das      
campanhas pontuais Opticalia pelo período de um 
ano. 
A Opticalia é um grupo óptico líder em pontos de      
venda, com mais de 580 ópticas em Espanha e 189 em 

Portugal, disponibilizando uma variada gama de produtos ópticos como óculos graduados, óculos de sol, lentes 
de contacto e líquidos de manutenção e ainda produtos audífonos. 
Mediante apresentação de cartão de sócio da CM com quotas em dia os associados beneficiam destas          
vantagens em todas as lojas do grupo em Portugal. Saiba mais em www.opticalia.pt. 

https://www.facebook.com/casademacauportugal
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CHÁ-GORDO DA PÁSCOA: 19 DE MARÇO 

O Chá-Gordo da Páscoa terá lugar a 19 de Março, sábado, pelas 18h, 
nas instalações da Casa de Macau em Lisboa. Inscrições/pagamentos 
até 11 de Março: 

 Pessoalmente; 

 Por correio (Av. Almirante Gago Coutinho, 142, Lisboa); 

 e-mail: casademacau@mail.telepac.pt ou tel.  218 495 342 e 
961 294 676. 

Preços: €12 por pessoa para Sócios com as quotas pagas até             
29-02-2016, cônjuges e filhos a cargo (estudantes até aos 25 anos, 
inclusive), e €20 para não Sócios. Crianças até aos 12 anos inclusive 
beneficiam do desconto de 50% do valor correspondente. 

Formas de pagamento:  

 Transferência bancária: IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD), com envio do comprovativo; 

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

 Em numerário, entregue pessoalmente na Secretaria. 

EMENTAS DOS ALMOÇOS EM MARÇO: APENAS NOS DIAS 23 E 30 

 Dia 23 - sopa van tan + galinha à portuguesa + mousse de manga 

 Dia 30 - sopa de cenoura com gengibre + minchi + creme de leite 

Exclusivamente por meio de reserva e pagamento até às 13 horas do dia anterior através da Secretaria:       
casademacau@mail.telepac.pt e telefones 218 495 342 e 961 294 676. As refeições são servidas entre as 12h e 
as 15 horas. 

Preço por menu: €10 (Sócios) e €12 (público em geral). Pagamentos por transferência bancária: IBAN PT50 
0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD), com envio obrigatório de comprovativo por e-mail.  
O menu inclui ainda água, refrigerante, cerveja, copo de vinho tinto ou branco (uma opção), café ou chá. Por 
bebida ou café/chá extra, o preço é de € 0,80. 

ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES CONFIRMADO 

O Conselho das Comunidades Macaenses já divulgou o programa preliminar do próximo 
Encontro das Comunidades Macaenses mas os eventos previstos têm ainda carácter   
provisório. Logo que haja programa definitivo, divulgá-lo-emos. A data e o local já estão     
definidos: em Macau, de 26 de Novembro a 2 de Dezembro deste ano.  
Se estiver interessado em fazer parte da delegação da CM Portugal que estará presente 
no evento, envie-nos um e-mail com os seus dados pessoais (nome e contacto) e faça 
uma pré-inscrição. 

VISITA DE MIGUEL DE SENNA FERNANDES 
Recentemente eleito como novo presidente da APIM, Miguel 
de Senna Fernandes esteve em Portugal em Janeiro último e  
fez-nos uma visita de carácter informal. 
“À Casa de Macau, os meus sinceros agradecimentos pela 
amabilidade de me terem recebido. Foi um  excelente fim de 
tarde, onde se falaram de coisas sérias, de banalidades, de 
recordações, ao sabor da torrada e chá de cidreira. Pequenos 
nadas de um memorável momento. Muito obrigado!”.  
A CM agradece a visita e deseja ao MSF as maiores felicidades 
nas novas funções. 
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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, Edifício Virgin Active)  

Tel.: 219 135 848 / Tlm.: 968 012 330 
Desconto de 10% para os associados da CMP 

Visite a página da Casa de Macau em Portugal no Facebook!  
Fique a par de todas as novidades e faça “like”. Mais de 1600 já o fizeram. 

www.facebook.com/casademacauportugal/ 

CELEBRAÇÕES DO ANO DO MACACO 

No passado dia 13 de Fevereiro realizámos um almoço no restaurante Mandarim do Casino Estoril como forma 
de celebrar a entrada no novo ano lunar. Perto de uma centena de convivas marcaram presença, tendo recebido 
na ocasião uma lembrança, oferta da Delegação do Turismo de Macau em Portugal, organismo com quem a CM 
tem mantido uma estreita colaboração e ao qual dá aqui manifestação pública do seu agradecimento.  
Foram ainda sorteadas cinco lembranças alusivas ao ano do Macaco, das quais duas foram amavelmente        
oferecidas pela nossa Associada Rubye de Senna Fernandes, a quem agradecemos. 

Kung Hei Fat Choi para todos! 

PROJECTO CASA SOLIDÁRIA 
Pode contribuir para esta causa solidária com a doação de mantas, 
cobertores, peças de vestuário e alimentos não perecíveis (enlatados, 
massas, arroz, etc.) que serão entregues à Comunidade Vida e Paz e 
ao Centro de Apoio ao Sem Abrigo, instituições de solidariedade social 
parceiras deste projecto. Os donativos devem ser entregues nas     
nossas instalações: Av. Almirante Gago Coutinho, 142, Lisboa, de 
segunda a sexta-feira, das 11h às 13h e das 15h às 18h30.  

COMEMORAÇÕES 50º ANIVERSÁRIO 

Os próximos meses ficarão marcados por um conjunto de iniciativas que 
visa assinalar as bodas de ouro da Casa de Macau em Portugal.        
Daremos conta dos diversos projectos previstos, à medida que os    
mesmos estiverem definidos. Para já fiquem com alguma da informação 
disponível: 

 Produtos de Merchandising – disponíveis a partir de Março; 

 Open Day/Portas Abertas – 9 de Abril (programa em elaboração); 

 Comemorações 50 anos – 25 de Junho (programa em elaboração). 


