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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 17H30 do dia 17 de Novembro de 2016, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
§ 1 – Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2017.
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 18H00, com qualquer número de sócios.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Vítor Serra de Almeida
Lisboa, 23 de Setembro de 2016.
V CONFERÊNCIA MINISTERIAL DO FÓRUM DE MACAU
Aceitando o convite da Senhora Secretária-Geral, a Casa de Macau
fez-se representar na V Conferência Ministerial do Fórum para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, tendo a Presidente da Direcção marcado presença em Macau nos dias 10, 11 e 12 de Outubro.
Dado o interesse e o significado de que se revestem os objectivos do
Fórum, a Casa de Macau manifesta publicamente o seu agradecimento pelo convite formulado.
SESSÃO DE HOMENAGEM AO ENG. JOÃO LAMAS
Realizou-se no dia 29 de Setembro a sessão de homenagem ao Sócio Benemérito Eng. João Lamas, inserida nas
comemorações dos 50 anos da Casa de Macau, com uma grande afluência de associados e amigos que quiseram estar
presentes nesta homenagem simbólica. Na mesma, foram oferecidos ao Eng. Lamas uma placa alusiva a esta sessão e um
exemplar do livro “Casa de Macau em Portugal — 1966-2016”.
Transcreve-se de seguida e a pedido do Eng. Lamas, o teor do e-mail que enviou posteriormente à Presidente da Direcção da
Casa de Macau:
“É com muita amizade que eu venho renovar o meu agradecimento pela homenagem com que quiseram distinguir-me e
manifestar o meu reconhecimento pela forma como decorreu a sessão e o seu remate.
Envio-lhe em anexo o texto das palavras que proferi, pensando que poderá haver interesse em tê-lo em arquivo.
Uma falha no texto redigido na minha intervenção levou-me a não expressar o meu agradecimento às pessoas presentes, o
que é imperdoável.
Agradeço se isso for possível que se expressasse no Qui Nova o meu lamento e as minhas desculpas pelo sucedido
involuntariamente.”

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.
Av. Almirante Gago Coutinho, 142 1700-033 Lisboa ● Tel.: 218 495 342 / Tlm.: 961 294 676
casademacau@mail.telepac.pt ● www.casademacau.pt ● https://www.facebook.com/casademacauportugal

ASSOCIADA DIANA GUERRA
Foi com enorme satisfação que tomámos conhecimento que a nossa Associada Diana Guerra, macaense residente em Águeda, foi no dia 27 de Setembro agraciada pela respectiva Câmara Municipal com a designação de “Embaixatriz de Macau em
Águeda, pelos méritos da divulgação do tão exótico Macau cidade do Santo Nome de Deus e da divulgação gastronómica da
tão apreciada e paladosa comida macaense e chinesa” através do seu ex-restaurante “Macau Exótico Restaurante Típico”,
que funcionou de 18-12-1988 até 18-12-1998.
Recordamos que a nossa Associada Diana Guerra foi também muito justamente premiada com um diploma de mérito
conferido pela Confraria da Gastronomia Macaense, por indicação da Direcção da Casa de Macau, durante o último
Encontro das Comunidades Macaenses ocorrido em Macau, em 2013.
As nossas maiores felicitações à Associada Diana Guerra!
CHÁ-GORDO DE NATAL
Vai realizar-se no dia 17 de Dezembro, Sábado, a partir das 18h00, mais um Chá-Gordo de Natal.
As inscrições e pagamentos deverão ser feitos junto da Secretaria (Av. Almirante Gago Coutinho, 142, Lisboa) por
tel.: 218 495 342 / tlm: 961 294 676 ou por e-mail: casademacau@mail.telepac.pt, tendo como data limite o próximo dia 12
de Dezembro.
Os preços são os seguintes:
 Sócios (com as quotas pagas até 30-11-2016), 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 12 de Dezembro, preferencialmente por transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD), devendo obrigatoriamente ser enviado o comprovativo à Casa de
Macau.
Caro Associado, convide os seus familiares e amigos, e venha celebrar a Festa de Todos Nós!
A todos damos as Boas-Vindas, desejando-vos UM SANTO NATAL e UM FELIZ ANO NOVO de 2017.
À CONVERSA COM… MANUEL RODRIGUES
Realizou-se no dia 27 de Outubro mais uma palestra organizada pela Casa
de Macau, versando sobre A História da Gastronomia Macaense, tendo
sido convidado o macaense Dr.
Manuel Rodrigues. Foram muitos os
que quiseram assistir a esta palestra,
cujo tema se reveste sempre de
grande interesse para os associados
e amigos da Casa de Macau.
No final a Casa de Macau ofereceu a todos os participantes um pequeno beberete.
ENCONTRO FOTOGRÁFICO com CAMILO PESSANHA
Camilo Pessanha foi um poeta que viveu e adoptou Macau como sua terra.
A Casa de Macau vai realizar um evento denominado ENCONTRO FOTOGRÁFICO com CAMILO PESSANHA aberto à
participação de todos os Sócios da Casa de Macau e do público em geral.
Esta iniciativa pretende incentivar o registo da expressão visual da vida e obra do poeta Camilo Pessanha, os lugares de
memória do poeta na cidade de Lisboa e eventualmente em Macau. Assim considerando, os participantes são convidados a
fazer os percursos que melhor se identifiquem com estes pressupostos tendo como objectivo conseguir imagens cujo
sentido estético se ligue à imagética dos lugares representados.
O evento decorre entre o dia 12 de Novembro de 2016 e 12 de Janeiro de 2017 nos termos do regulamento que pode ser
consultado no site da Casa de Macau – www.casademacau.pt.
“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
Os Sócios da Casa de Macau em Portugal têm desconto de 10%
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