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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 30 de Março de 2017, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos: 

§ 1 – Apreciação e votação do Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2016, 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, 27 de Fevereiro de 2017. 

CHÁ-GORDO DA PÁSCOA 

Vai realizar-se no dia 22 de Abril, Sábado, pelas 18H00, o tradicional chá-gordo da Páscoa, nas instalações da Casa 
de Macau, na Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, Lisboa. 
As inscrições e pagamentos deverão ser feitos até ao dia 14 de Abril junto da Secretaria da Casa de Macau através 
dos meios habituais:  

 Via transferência bancária, multibanco ou e-banking, para o IBAN: PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 
(C.G.D.), sendo obrigatório o envio do comprovativo para a Casa de Macau;  

 Por cheque cruzado, emitido em nome da Casa de Macau e entregue pessoalmente ou enviado por cor-     
-reio para a morada acima indicada;  

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

Os preços serão de 12,00 EUR por pessoa para Sócios com as quotas pagas até 31-03-2017, cônjuges e filhos a 
cargo (estudantes até aos 25 anos, inclusive), e 20,00 EUR para não Sócios. Crianças até aos 12 anos, inclusive, 
beneficiam do desconto de 50% do valor correspondente. 

Caro Associado, junte-se a nós e convide os seus familiares e amigos para mais um convívio da Casa de Macau.  

ASSOCIADA DIANA GUERRA 

Foi com grande satisfação que a Casa de Macau tomou conhecimento de um convite dirigido à nossa Associada 
Diana Guerra, com vista à sua entronização como Confrade com o título de Grã-Emissária de Macau em Águeda, a 
conferir pela Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu, em cerimónia realizada no dia 18 de Março na 
Câmara Municipal de Águeda. A Casa de Macau congratula-se com tão honroso convite, enviando à Associada 
Diana Guerra públicas felicitações pelo merecido título. 

DESFILE NA FESTA DA PRAÇA DO MARTIM MONIZ 

No passado dia 21 de Janeiro, Sábado, decorreu na Praça do Martim 
Moniz a festa do Ano Novo Chinês da comunidade chinesa. A Casa de 
Macau fez-se representar por Sócios e alunos do Curso de Língua e Cultura 
Chinesa no desfile, incluído no programa, e de iniciativa da Professora 
Wang, Coordenadora do nosso Curso, e do Professor Lu. 

https://www.facebook.com/casademacauportugal
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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 

Desconto de 10% para os associados da CM. 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “NO TEMPO DO BAMBU” 

Realizou-se no passado dia 19 de Janeiro nas instalações da Casa de 
Macau, na Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, Lisboa, a sessão de 

apresentação do livro de Marisa C. Gas-
par, “No Tempo do Bambu — Identida-
de e Ambivalência entre Macaenses”. 
A sessão contou com a presença de  
oradores convidados pela Autora e de 
uma plateia de numerosos participantes. No final foi servido um beberete ofere-
cido pela Casa de Macau, que apoiou o evento. 

ALMOÇO COMEMORATIVO DO ANO NOVO CHINÊS 

No passado dia 28 de Janeiro, a Casa de Macau assinalou a entrada no Ano Novo Chinês do Galo, mais uma vez 
com o tradicional e magnífico almoço no Restaurante Estoril Mandarim. Estiveram presentes cerca de 110      
associados, familiares, amigos da Casa de Macau, e confrades de diversas Confrarias Gastronómicas Portuguesas, 
que, para além do convívio festivo, tiveram oportunidade de desfrutar de deliciosas iguarias que foram muito do   
agrado dos presentes. A festa contou com a alocução de votos de boas entradas no Ano Novo, proferida pela  
Presidente, e igualmente foram feitos brindes alusivos ao Ano Novo. No final, foram sorteadas diversas lembran-
ças entre os presentes, entre as quais um brinde alusivo ao Ano do Galo, oferta da nossa Associada Sra. D. Rubye 
de Senna Fernandes, e que, não tendo podido estar fisicamente presente, não quis deixar de se associar à nossa 
comemoração, e também um bolo com motivos alusivos à festividade, oferta da D. Paula Alexandra Gomes,   
familiar dos Associados Sra. D. Gaby Ruas Gomes e Eng.º Carlos Gomes. A Casa de Macau apresenta-lhes os      
sinceros agradecimentos.  
Todos os participantes receberam 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 manifesta publicamente o 
seu agradecimento. 

PAGMENTO DE QUOTAS 

Recordamos que 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.  

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


