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

§ Único – Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2018.  

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, 02 de Outubro de 2017. 

 
 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL 

            Convocatória   

Nos termos da alínea c) 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 Eleitoral para reunir, nas 
instalações da Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, em Lisboa, pelas 17H00 do dia 16 de Dezembro 
de 2017, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

§ Único – Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2018-2020. 

Não se verificando o quórum necessário nos termos do disposto no nº 3 do artigo 9º do Regulamento 
Geral, a Assembleia Geral Eleitoral reunirá, em segunda convocatória, às 17H30, com qualquer   
número de sócios. 
O acto eleitoral será encerrado às 18H30, procedendo-se, de imediato, ao apuramento do resultado e 
afixação do mesmo. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Vítor Serra de Almeida 

Lisboa, 02 de Outubro de 2017. 

https://www.facebook.com/casademacauportugal
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NOVOS CURSOS NA CASA DE MACAU 

Recordamos que se encontram ainda a decorrer as inscrições para o Curso de Língua e Cultura        
Chinesa – aprendizagem do Mandarim, bem como para o Workshop de Photocolagem Digital e o    
curso “Criação de Imagens… da ideia à sua materialização”, ambos na área da Fotografia.  
Para informações, inscrições e esclarecimentos, poderá entrar em contacto com a Secretaria. 

MAGUSTO NA CASA DE MACAU A 11 DE NOVEMBRO 

No Sábado, dia 11 de Novembro, a partir das 17 horas, a Casa de Macau assinala o São Martinho 
com um Magusto, proporcionando um lanche ajantarado em que serão servidos os pratos                
tradicionais da época, como as febras e as castanhas assadas.  
As inscrições / pagamentos deverão ser feitos através da Secretaria na Av. Almirante Gago Coutinho, 
142, Lisboa, pelos telefones 218 495 342 / 961 294 676 ou pelo e-mail casademacau@mail.telepac.pt, 
até ao dia 3 de Novembro.  
O preço será de 10,00 EUR por pessoa para sócios (com as quotas pagas até 31-10-2017), cônjuges e 
filhos a cargo (estudantes até aos 25 anos, inclusive) e de 15,00 EUR por pessoa para não sócios. 
Crianças até aos 12 anos pagam metade. Nos pagamentos através do IBAN PT50 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. 

ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA CASA DE MACAU 

Informa-se aos Associados da Casa de Macau que as eleições para os Órgãos Socias irão ter lugar no 
próximo dia 16-12-2017, coincidindo com a data do Chá-Gordo de Natal. 
Estarão em condições de votar e ser votados todos os sócios Efectivos que se encontrem no pleno 
gozo dos seus direitos, de acordo com o artigo 5º dos Estatutos da Casa de Macau: 

 Deverão ser sócios há mais de 6 meses; 

 Deverão ter as quotas em dia (pagas, pelo menos, até Dezembro de 2017); 

 Não poderão estar em situação de impedimento. 

De acordo com o Regulamento Eleitoral (disponível para consulta em http://www.casademacau.pt/
sobre/informacao-institucional/regulamento-eleitoral), o processo decorrerá de acordo com o 
seguinte calendário: 

 16-11-2017 – Data limite para apresentação das listas concorrentes nos serviços da Casa de 
Macau. 

 17-11-2017 – Início de funções da Comissão Eleitoral. 

 21-11-2017 – Afixação pública dos cadernos eleitorais e verificação da regularidade das   
candidaturas. 

 24-11-2017 – Data limite para saneamento de eventuais irregularidades nas candidaturas. 

 25-11-2017 – Decisão sobre eventual exclusão de candidaturas. 

 30-11-2017 – Data limite para eventuais reclamações sobre os cadernos eleitorais. 

 06-12-2017 – Decisão sobre eventuais reclamações. 

 16-12-2017 – Assembleia Geral Eleitoral. 
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CHÁ-GORDO DE NATAL 

Vai realizar-se no dia 16 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 11 de Dezembro.  
Os preços são os seguintes:  

 Sócios (com as quotas pagas até 30-11-2017), cônjuges e filhos a cargo (estudantes até aos 
25 anos, inclusive): 12,00 EUR; 

 Não Sócios: 20,00 EUR;  

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

O pagamento deverá ser feito impreterivelmente até ao dia 11 de Dezembro, preferencialmente por 
transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD), devendo obrigatoria-
mente ser enviado o comprovativo à Casa de Macau.  
Caro Associado, convide os seus familiares e amigos, e venha celebrar a Festa de Todos Nós!  

VISITA DAS 3 CASAS DE MACAU DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

No âmbito de uma viagem a Portugal promovida pelo 
Macau Cultural Center USA, através da sua Presidente 
Maria Roliz,  realizou-se no dia 9 de Setembro uma visita às 
instalações da Casa de Macau de uma delegação de           
50 associados das Casas de Macau sediadas nos Estados     
Unidos. 
Tratou-se de uma 
ocasião única e da 
maior importância 
para o reforço dos 
laços de amizade, 

solidariedade e convivência entre macaenses, tendo no 
momento sido trocadas lembranças e ainda algumas palavras 
de boas-vindas e de agradecimento, seguindo-se um evening snack em que foram servidos alguns  
acepipes macaenses e cantonenses que muito agradaram aos visitantes.  
A Casa de Macau congratula-se com esta visita e muito agradece a  honrosa presença dos ilustres 

macaenses que, embora residam nos Estados Unidos da América, 
mantêm viva 
a sua ligação 
a Macau e a 
o u t r a s                                                                 
comunidades   
m a c a e n s e s 
esp alh adas 
pelo mundo. 



 4 

 

“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 

QUOTAS 

Lembramos aos nossos Associados que ainda não o tenham feito, que poderão liquidar de uma só 
vez as quotas relativas ao ano de 2017, deste modo beneficiando da redução de um mês. Para o 
efeito, poderão contactar a Secretaria da Casa de Macau: 

Av. Almirante Gago Coutinho, 142, 1700-033 Lisboa  

Tel.: 218 495 342 / Tlm.: 961 294 676  

casademacau@mail.telepac.pt 

MACAU: UM OLHAR DE JORGE VEIGA ALVES 

Realizou-se no dia 21 de Setembro uma sessão 
cultural organizada pela Casa de Macau, na qual 
foi feita a apresentação de numerosas fotografias 
de Macau, comentadas pelo seu autor, Dr. Jorge 
Veiga Alves.  
Foram muitos os que quiseram assistir a esta 
apresentação, em que o tema – Macau – se 
reveste sempre do maior interesse para os    
associados e amigos da nossa Casa. 
No final a Casa de Macau ofereceu a todos os 

participantes um pequeno beberete. 


