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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos tennos da alínea a) do ponto 3 do artigo 9° dos Estatutos da Casa de Macau, conjugados com
a alínea a) do artigo 11° do Regulamento Geral, convoco a Assembleia Geral para reunir, nas
instalações da Av. Gago Coutinho, 142, em Lisboa, pelas 18H30 do dia 27 de Março de 2006,
com a seguinte "Ordem de Trabalhos":
§ único — Apreciação e votação do "Relatório e Contas" referentes ao exercício de 2005.
Se não comparecer a maioria dos sócios, efectivos e estudantes, no pleno gozo dos seus direitos
sociais, em conformidade com o disposto do no n° 3 do artigo 9° do Regulamento Geral, a
Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, às 19HOO, com qualquer número de sócios
naquelas condições.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Rui Gomes do Amaral

Lisboa, 3 de Março de 2006

Í7A P A 2 K O A
Uma vez mais vai a nossa família reunir-se para
celebrar a época da Páscoa de tão fortes tradições
na vida macaense.
O convívio terá lugar no dia 8 de Abril, nas
nossas instalações da Av. Gago Coutinho, da
parte da tarde, sendo o Chá Gordo servido a
partirdes 18HOO.
As inscrições e os respectivos pagamentos
deverão ser feitos até ao dia 31 de Março e os
seus preços, apesar dos constantes aumentos do
custo de vida, mantêm-se, a saber:
- associados, cônjuges e filhos menores a
cargo - €10,00
- convidados - €15,00
Novamente se solicita a todos que efectuem os
seus pagamentos no prazo indicado, não
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deixando, para o dia do encontro, tal acção,
dados os inconvenientes já várias vezes aqui
assinaladas.
Na oportunidade não podemos deixar de
realçar que, no último Almoço do Ano Novo
Chinês, com pouquíssimas excepções, a
esmagadora maioria dos presentes cumpriu o
solicitado e efectuou os seus pagamentos no
tempo próprio.
Estamos certos que, neste convívio, o mesmo
vai acontecer, sem excepções!
Durante o convívio estarão à venda
exemplares da "Revista Macau", (Dezembro,
2005-nova série) visto que a nossa Casa foi
escolhida, pela Editora responsável pela
"Revista", para a divulgação dessa
publicação, em Portugal.
O preço da Revista é de € 3,00.
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.;;; POSSE. DOS NO¥OS TITULARES DOS
ÓRGÃOS SOCIAIS PA CASA DE MACAU
í Conforme dispõe o nosso "Regulamento Geral",
os novos titulares dos Órgãos Sociais, eleitos na
.Assembleia Geral realizada em l O/Dezembro/2005
•e cuja relação foi publicada no "Quí Nova?!" n°
07/2005 de28/Novembro, tomarão posse logo após
a realização da Assembleia Geral Ordinária,
convocada para o dia 27 de Março. Na oportanidale
corrige-se uma afirmação constante do "Qui
Nova?!" n° 08/2005<19/Dez) na qual se rriformava'
que os novos Órgãos Sociais iniciariam as suas:
funções no dia l de Março de 2006 quando, na
realidade,
início defâncões terá lugar no dial
de Abril de 2006. Do lapso pedimos desculpas.

(SITIO DA CASA DE MACAU
••
"
Podemos informar, com muita
\o que, resolvidos que
[ foram os problemas técnicos que
impediam o acesso ao nosso "sítio" j
na Internet, o mesmo já está l
operacional.
Recorda-se que esse "sítio" foi |
preparado pelo nosso jovem l
associado Gilberto Camacho e |
oferecido, gratuitamente, à Casa, j
um exemplo que gostaríamos que j
fosse seguido noutros campos, por |
outras colaborações.
;

PROTOCOLO COM Á "KNTÁCULO ACADEMUX D£ ESTUDOS'
Na sua constante preocupação com a instituição. A Pentáculo é uma Academia de
angariação de vantagens para os nossos Estudos em que uma das vertentes é a oferta
associados, a Casa de Macau e a "Pentáculo- de cursos e de actividades lúdico-culturais,
Academia de Estudos" celebraram um a realizar durante as manhãs. A seguir
protocolo, pelo qual os nossos associados apresenta-se uma relação dessas actividades
serão contemplados com reduções de preços com os respectivos preços.
relativos às várias das actividades daquela
Curso de Informática
Curso de Inglês
Fotografia
Decoração de Interiores
Arte Floral e Botânica
Bijuteria

• Artes Plásticas:
Pintura em Gesso
Pintura a Óleo
Pintura a Aguarela
Pintura a Acrílico
Desenho a Carvão

• Jogos:
Bridge
Mah jong
outros
• Visitas e passeios
• Tai Chi

PREÇOS
Manhãs
Ix Semana (2h)
2x Semana (4h)
3x Semana (6h)
Livre Trânsito

Mensalidade
60 €
lio €
150 €
210 €

Desc. 10%
para sócios

54 €
99 €
135 €
189 €

Desc. 20%
grupos de 6 ou mais
(pelo menos l sócio)
48 €
88 €
120 C
168 €

Inscrição (75% de desconto para sócios)+seguro: 26€/ano
Inscrição (50% de desconto para não sócios)+seguro: 44C/ano
Aos valores apresentados acresce o valor do IVA de 21%
CONTACTOS
Rua Maria Helena Vieira da Silva, 44 A e 46 A | 1750-184 Lisboa
(à Qta. do Lambert-Lumiar)
Tel.:/Fax:21 757 81 10 | Telemóvel: 933053465 / mail@academia-pentaculo.com

HOLMES PLACE
(Av. Defensores de Chaves / Lisboa)
No âmbito das nossas actividades
relacionadas com a obtenção de
vantagens para os nossos associados e em
articulação com a Holmes Place,
conhecida empresa dedicada aos
problemas de saúde e bem estar,
podemos informar que temos em
preparação um projecto de cooperação
com aquela instituição.

Assim, a Holmes Place, consoante o número
de aderentes a esta iniciativa, poderá
oferecer consideráveis vantagens nas
inscrições referentes às várias actividades
que tem em curso e que visam proporcionar
um clima de boa saúde e bem estar, com
atendimento personalizado e bom serviço.
As inscrições incluem:

- Utilização da Piscina - Hidroginástica e Natação livre;
- Mais de 100 aulas por semana (RPM, ABS, Body Pump, Combat, Body Jam,
Body Attack, Body Step, Body Balance, Total Condicionamento, Pilates,
Danças...)
. Ginásio com equipamentos cardiovasculares, musculação, área de pesos livres e
zona de alongamentos, jacuzzi, sauna e banho turco, Artigos de Toilette (champo,
gel de banho, creme, cotonetes, etc).
- Parque de estacionamento 3 horas diárias; cacifos diários gratuitos.
Outros serviços disponíveis:
- Personal Training; Restaurante/Bar; Instituo de beleza; Cabeleireiro unissexo;
Actividades para crianças; Cursos específicos (danças, defesa pessoal, yoga,
pilates) Solário; Loja com artigos de desporto.
Para efeitos de conhecimento das pessoas que, eventualmente, estejam interessadas nesta matéria,
agradecemos que contactem a nossa Secretaria (Av. Gago Coutinho,142,tel.218495342-fax218439131e-mail: casademacau@mail.telepac.pt) até
ao próximo dia 24 de Março.
Após recolha dos nomes dos interessados,
será organizada uma reunião, com data a
comunicar posteriormente, a ter lugar na
semana seguinte (27/31 de Março) nas

nossas instalações da Av. Gago
Coutinho, com representantes da Holmes
Place, na qual será dada informação
detalhada das actividades dessa empresa
e serviços disponíveis assim como das
vantagens a usufruir. Portanto, caros
associados
interessados
em melhorar o
seu bem estar:
inscrevam-se
e venham, à
reunião indicada.

Menu para o mês de Março

(Almoço e Jantar)

04/03
Chii Cheong Fan (Limitado)
Ló Pak Kou

3,00€
4,50€
7,50€
1,50€

Minchi
Tai Choi KouChiffon de Limão
11/03
Caril de Ngau Nám (Aba de vaca)
Capela
Batatada - Mousse de Limão
18/03
Pou Kók Kai
Minchi
Bolo de Ananás - Pudim de Ovos
25/03
Kôk Chii Pa Fán (Arroz de costeleta no forno)
Porco Bafassá
Bolo Menino - Pudim de coco

Menu para o mês de Abril

8,50€
7,50€
1,50€
7,50€
7,50€
1,50€
7,50€
7,50€
1,80€-1,50€

(Almoço e Jantar)

01/04
Chú Cheong Fan (Limitado)
Ló Pak Kou
Minchi
Tai Choi Kouk - Mousse de Limão
08/04

3,00€
4,50€
7,50€
1,50€

Reservado - Chá gordo da Casa de Macau
15/04
Páscoa
22/04
Chá SiuSiu Yôk (Carne assada)
Bolo Menino-Mousse de Manga
29/04
Porco Balichão TamarínhoSiu Ngap (Pato assado)
Bolo de AnanásBagi

7,50€
1,80€-1,50€
8,50€
1,50€

RESERVAS :Até sexta feira.
Casa de Macau - 21 849 5342
António Silva (Avô) - 91 834 1222 - 21 275 7479
Fernando Conceição (Nando) - 96 606 8880 - 21 439 6080

CENTRO CIENTIFICO E CULTURAL

O CCCM, com quem a Casa de Macau tem as
melhores relações de colaboração, lançou,
recentemente o seu Boletim "Centro Macau".
Para consultar aquela publicação periódica e
outras obras, os interessados poderão deslocarse aos serviços de Informação e Documentação
daquele Centro, na Rua da Junqueira, 30, ou via
e-mail: geral@cccm.pt.

CARO ASSOCIADO
COLABORA COM A
NOSSA CASA:
ACTUALIZA AS
QUOTIZAÇÕES EM
ATRASO!

