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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos da alínea a) do ponto 3 do artigo 9° dos Estatutos da Casa de Macau, conjugada com a alínea
a) do artigo 11° do Regulamento Geral, convoco a Assembleia Geral para reunir, nas instalações daAv. Alm.
Gago Coutinho, 142, em Lisboa, pelas 18h30 do dia 24 de Março de 2008, com a seguinte "Ordem de
Trabalhos:
§ Único -Apreciação e votação do "Relatório e Contas" referentes ao exercício de 2007.
Não se verificando o quorum necessário nos termos do disposto no n° 3 do artigo 9° do Regulamento Geral,
a Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, às 19hOO com qualquer número de sócios.
Lisboa, 25 de Fevereiro de 2008
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Rui Gomes do Amaral
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6â Páscoa t?Ia 15 «te

A Casa de Macau vai celebrar as Festividades da
Páscoa, no próximo dia 15 de Marco, pelas 18
horas, com um Chá Gordo, a ter lugar nas
instalações da Av. Alm. Gago Coutinho, 142, em
Lisboa.
As inscrições podem ser efectuadas na Secretaria
por telefone (218451167 ou 218495342), por fax
(218439131),
por
e-mail
(casademacau(S)mail.telepac.pt). por carta ou
pessoalmente, até ao dia 11 de Marco.

Os preços vão manter-se, a
€10,00 para sócios, cônjuges
e familiares a cargo, e a
€15,00 para convidados.
Estimados Associados,
tragam os vossos Amigos e juntem-se à Casa de
Macau para a celebração desta Festividade com fortes
tradições na Comunidade Macaense.
A Direcção da Casa de Macau deseja a todos os
seus Associados e Familiares uma Feliz Páscoa.

Redacção:Av. Alm. Gago Coutinho n° 142 1700-033 Lisboa * Telef. 218 495 342 * Fax 218 439 131 * casademacau@mail.telepac.pt

CONGRESSO INTERNACIONAL DE
TURISMO CULTURAL E RELIGIOSO
A pedido da Fundação Oriente divulgamos junto dos
nossos Associados a realização deste Congresso que
vai ter lugar na Póvoa de Varzim, nos dias 22, 23 e 24 de
Abril.
Este evento pretende abrir as portas ao debate e à reflexão
sobre as oportunidades e desafios do turismo cultural e
religioso para o século XXI, em Portugal e no Mundo.
A participação neste Congresso pode revestir a qualidade
de observador ou de comunicador.
Caso estejam interessados podem enviar o resumo das
vossas propostas de comunicação para a organização do
Congresso: conqresso@conqressoturel.org. No Web site
oficial do Congresso www.conqressoturel.org podem
encontrar todos os documentos oficiais do mesmo.
Informações adicionais sobre este evento podem ser
obtidas na Secretaria da Casa de Macau.

Almoços às quartas-f eiras
na Casa de Macau
Um lamentável acidente ocorrido
com a Sra D. G\ór\a Fernandes
Pinto, nossa exímia cozinheira,
privou a Casa de Macau de proporcionar aos seus
Associados os tão apetecidos almoços às quartasf eiras.
A Direcção envidou os seus esforços para
rapidamente repor a situação e, assim, vimos
informar que, a partir do próximo dia 5 de Março,
este serviço está novamente disponível para os
nossos Associados.
À Sra D. G\ór\a Fernandes Pinto desejamos rápidas
melhoras.

Atelier de Teatro para Crianças
A nossa Associada Susana Costa, actriz de profissão, vai promover um atelier de Teatro para i
jovens "artistas" entre os 6 e os 13 anos, nos dias 17 a 21 de Março, das 9H30 às 18HOO.
Para os filhos e netos dos nossos Associados o preço de inscrição, por criança, será de 85 euros,"acrescidos de 5 euros de seguro. Para mais informações queira contactar a Secretaria.
Pagamento por meios electrónicos
A Direcção da Casa de Macau, com o objectivo de facilitar aos seus Associados os
pagamentos de quotizações, de eventos ou outros, vai passar a aceitar que os mesmos sejam
efectuados por meios electrónicos.
Assim, os Associados que dispuserem do serviço de e-banking poderão, a partir de agora,
com toda a comodidade, passar a efectuar esses pagamentos de casa. Contudo, é
imprescindível que no descritivo da transacção venha claramente identificado o nome ou o número do Associado
bem como a designação do que pretende pagar.
No que respeita ao pagamento por Multibanco. uma vez que o mesmo não dispõe do campo do "descritivo",
não identificando, portanto, o seu ordenante (Associado), caso o pagamento seja efectuado por esta via, o
Associado terá que nos enviar, por fax ou pelo correio, a cópia do talão com a sua identificação.
NIB Casa de Macau: 003501250000050053064
NIB reduzido (apenas para os clientes da CGD com Caixa Directa On-line):
0125000500530

Sábados na Casa de Macau
Menu para o mês de Março/08
Mln01/03

08/03

Chú Cheong Fan (Limitado)
Ká Li Ngau Nám Min / VanTân
Min '
""'"
Caril de Ngau Nám
Porco Balichão Tamarinho
Pou Kok Kai (Frango à moda de
Macau)

(Almoço e Jantar)
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Mousse de Limão

1,50 €

8,50 €

Bebinga de Leite

1,50 €

15/03

Chá Gordo da Casa de Macau
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Bascóa
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ZU/U3

Siu
Yôk .(Carne
assada)
_
..
Frango Indiano

RESERVAS :
Até
Quinta Jeira.
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Casa de Macau
António Silva (Avô)
Fernando Conceição (Nando)

Mousse de Manga
21 849 53 42
918341222 QQ 606 88 80 -

1,50 €
212757479
21 439 38 13

