CASA DE MACAU EM PORTUGAL
Boletim informativo n.º 06/2017

07 de Dezembro de 2017

INFORMAÇÃO GERAL AOS SÓCIOS
Dado que, até ao prazo limite indicado para apresentação de listas candidatas aos Órgãos Sociais da nossa
Casa, não foi recebida qualquer candidatura, fica sem efeito o Acto Eleitoral previsto para o próximo dia 16 de
Dezembro de 2017.
Assim, a solução que vier a ser encontrada, no quadro dos nossos Estatutos e Regulamentos, será comunicada
aos nossos associados pelos meios de informação habituais.
Apela-se, novamente, aos sócios, para uma participação activa e interessada nos assuntos da nossa Casa e,
assim, constituírem listas para a sua gestão.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral Eleitoral
Vítor Serra de Almeida
Lisboa, 17 de Novembro de 2017.
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2018
Realizou-se no dia 30 de Novembro último a
Assembleia Geral Ordinária da Casa de
Macau, na qual foi aprovado o Plano de
Actividades e Orçamento para 2018
proposto pela Direcção. Os Associados
podem consultar o documento, na íntegra,
na Secretaria da Casa de Macau e também
no respectivo site.
Sobre a referida Assembleia, apresentam-se
algumas das peças, como o Mapa de
Recebimentos e Pagamentos para 2018 e os
respectivos gráficos.
Gráfico 1 - Recebimentos

Gráfico 3 - Pagamentos

Gráfico 2 - Recebimentos das Actividades

Gráfico 4 - Pagamentos das Actividades

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

MAGUSTO NA CASA DE MACAU
Teve lugar no passado dia 11 de Novembro o Magusto organizado pela Casa de Macau, no qual, como é habitual,
foram servidos pratos tradicionais portugueses alusivos à ocasião, como o caldo verde, as febras ou as castanhas
cozidas e assadas.

CHÁ-GORDO DE NATAL
Recordamos os nossos Associados que se vai realizar 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 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!
BOAS FESTAS!
A Casa de Macau deseja a todos os Associados e Família um Feliz Natal e um Próspero Ano de 2018!
ALMOÇO COMEMORATIVO DO ANO NOVO CHINÊS NO RESTAURANTE MANDARIM DO CASINO ESTORIL
Como já vem sendo tradição, a Casa de Macau irá celebrar a festividade do Ano Novo Chinês com um almoço de
ementa chinesa no Restaurante Mandarim do Casino Estoril a 17 de Fevereiro de 2018, pelas 13h.
Logo que possível, a Casa de Macau informará os seus Associados e Amigos sobre a ementa e os preços, dado
que ainda não estamos na posse de todos os detalhes.
Reserve já na sua agenda o dia 17 de Fevereiro de 2018 para este tão apreciado almoço!
QUOTAS 2018
No próximo ano o valor das quotizações não sofre qualquer alteração. 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).
“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.
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