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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 17H00 do dia 07 de Novembro de 2019, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
§ 1 – Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para 2020.
§ 2 – Situação de Sócios.
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 17H30, com qualquer número de sócios.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Vítor Serra de Almeida
Lisboa, 01 de Outubro de 2019.
LANÇAMENTO DO LIVRO “MACAU: TURISMO E IDENTIDADE”
Vai realizar-se nas instalações da Casa de Macau, no dia 16 de Outubro de 2019, pelas 18h00, a apresentação
do livro “Macau: Turismo e Identidade”, da autoria da Dra. Maria João Salvador dos Santos Ferreira, nossa
Associada e membro da actual Direcção da Casa de Macau.
A apresentação estará a cargo do Professor Doutor Carlos Piteira.

No final será servido um pequeno beberete.
Agradecemos que confirme a sua presença junto da Secretaria até ao dia 14 de Outubro, através dos contactos
habituais.
Convidamos todos os nossos Associados e Amigos a estar presentes neste importante evento.
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
Na Quinta-feira, dia 07 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
o caldo verde, as febras e as castanhas cozidas e 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 31 de Outubro. O preço será de 10,00 EUR por pessoa para
sócios (com as quotas pagas até 31-10-2019), 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 Casa de Macau.
Contamos com a vossa presença para animar este convívio em honra do São Martinho.
CHÁ-GORDO DE NATAL
Vai realizar-se no dia 14 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, nº 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 09 de Dezembro. Os preços são os seguintes:

Sócios (com as quotas pagas até 30-11-2019), 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 09 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!
NOVOS CURSOS DE MANDARIM 2019-2020 / ABERTAS AS INSCRIÇÕES
Considerando o grande interesse que têm vindo a suscitar os cursos de Língua e Cultura Chinesa - Mandarim,
ministrados pelo Professor Lu Yang, sob a coordenação da Professora Wang Suoying, vai a Casa de Macau
organizar novos cursos, seguindo o mesmo modelo, realizando-se o Módulo I (Iniciação) de 23 de Outubro de
2019 a 19 de Fevereiro de 2020, e o Módulo II (Avançado) de 26 de Fevereiro de 2020 a 24 de Junho de 2020,
decorrendo como habitualmente nas instalações da Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, às 4ªas feiras, das
18h30 às 20h00.
OBJECTIVOS
1. Iniciar alunos sem formação anterior na aprendizagem da língua chinesa, estimulando-lhes o verdadeiro
gosto pela sua aprendizagem e proporcionando-lhes ao mesmo tempo uma base sólida para a sua
continuação nos anos posteriores.
2. Conduzir os alunos a entrar no mundo chinês, começando por conhecer a língua chinesa e os caracteres
chineses, assim como a sua história e as suas características referentes aos domínios de fonética,
estrutura (gramática e sintaxe), cultura e mentalidade.
3. Conduzir os alunos a desenvolver simultaneamente as competências de comunicação oral e escrita em
chinês, no contexto sociocultural, nomeadamente relacionada com os temas de estudo apresentados.
4. Proporcionar aos alunos uma noção geral sobre a China, o seu povo e a sua cultura através da
abordagem temática e momentos culturais.

Número mínimo de participantes: 8.

Número máximo de participantes: 20.

Preço: 100,00€ por cada módulo, para sócios da Casa de Macau; 150,00€ por cada módulo, para não
sócios.
Inscrições e pagamentos através da Secretaria na Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, Lisboa:

Telef.: 218 495 342 / Tlm: 961 294 676 ou pelo e-mail casademacau@mail.telepac.pt.

IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD), com envio obrigatório do comprovativo.
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CURSO DE CANTONENSE / PRÉ-INSCRIÇÕES
Correspondendo aos inúmeros pedidos que vêm sendo formulados ao longo do tempo, sobretudo por parte de
pessoas que vão prestar serviço em Macau, em número crescente, e face a alguma dificuldade sentida por
essas pessoas na comunicação oral com a população de Macau no seu dia a dia na região, a Casa de Macau
pretende realizar, em data e horário ainda a anunciar, mais um curso de Cantonense, para o que se aceitam
desde já pré-inscrições.
O curso, orientado para a conversação, será igualmente coordenado pela Professora Wang Suoying, dividindo-se em dois módulos – Iniciação e Desenvolvimento.

Número mínimo de participantes: 8.

Número máximo de participantes: 20.

Preço: 100,00€ por cada módulo, para sócios da Casa de Macau; 150,00€ por cada módulo, para não
sócios.

VISITA À CASA DE MACAU
No passado dia 26 de Setembro de 2019 a Casa de Macau recebeu a
honrosa visita do conhecido e ilustre Macaense, Arquitecto Carlos
Marreiros, com quem a Direcção teve a oportunidade de trocar
impressões sobre vários assuntos de interesse no âmbito da cultura
macaense e sua divulgação.
Manifestamos publicamente os nossos agradecimentos pela sua visita
à nossa Casa.

LEMBRETE PARA PAGAMENTO DE QUOTAS EM ATRASO
Recorda-se que se encontram vencidas as quotas do 3º trimestre de 2019.
Aos sócios que ainda não tiveram oportunidade de as liquidar agradece-se que o façam logo que possível.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE MACAU
Lembramos aos Sócios que o horário de funcionamento da Casa de Macau, conforme divulgado no Qui-Nova
nº 07/2018, de 20 de Dezembro de 2018, é o seguinte:




De 2ª a 5ª feira – abertura às 10h00 e encerramento às 18h00;
6ª feira – abertura às 10h00 e encerramento às 17h00.

“Venha saborear a verdadeira comida chinesa típica de Cantão”
LOJA 1 Dim Sum Cantonês
Rua Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D - Oeiras
(ao lado do Oeiras Parque, Edif. Holmes Place)
Tel.: 219 135 848 / Tlm.: 968 012 330
NOVA LOJA NO CENTRO COMERCIAL DE OEIRAS PARQUE,
LOJA 3025:
LOJA 2 Dim Sum Cantonês
Desconto de 10% para os associados da CM.
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