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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2016: DOCUMENTO APROVADO 

A 26 de Novembro último realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da CM, 
de acordo com a convocatória publicada no último Qui-Nova e no jornal 
Correio da Manhã. Com o início dos trabalhos agendado para as 18 horas, 
dada a pouca afluência de associados, os mesmos tiveram início às 18h30 
(em segunda convocatória) tendo-se prolongado até pouco depois das 20h. 
O Plano de Actividades e Orçamento 
para 2016, e a tomada de decisão da 

Direcção relativa à aplicação da redução do valor da jóia, foram       
aprovados por unanimidade. Os associados podem consultar o 
documento, na íntegra, no site e na Secretaria. Dada a sua extensão, 
apresenta-se apenas o Mapa de Recebimentos e Pagamentos para 
2016 e os respectivos gráficos. 
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MAGUSTO 2015 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Para memória futura, publicam-se algumas fotografias que testemunham a edição deste ano do Magusto da CM e 
que contou com a presença de mais de 40 pessoas. Associados e não associados conviveram de forma sã 
enquanto degustavam as iguarias tradicionais desta ocasião: febras, caldo verde e castanhas assadas. 

CM PORTUGAL IMPLEMENTA PROJECTO “CASA SOLIDÁRIA” 

Fazendo jus a uma das marcas identitárias da história de Macau, a Casa de Macau em Portugal 
implementa a partir deste mês o projecto "Casa Solidária". A iniciativa visa a recolha de mantas, 
cobertores, peças de vestuário e alimentos não perecíveis (enlatados, massas, arroz, etc.) que 
serão depois entregues a instituições de solidariedade social como a Comunidade Vida e Paz e o 
C.A.S.A. - Centro de Apoio ao Sem Abrigo, as primeiras a associar-se ao projecto. Os donativos 
devem ser entregues nas instalações da Casa de Macau - Av. Almirante Gago Coutinho, 142 

Lisboa, de segunda a sexta-feira, entre as 11h e as 13h e entre as 15h e as 18h30.  
As instituições de solidariedade social que pretendam ser abrangidas pelos donativos devem 
entrar em contacto com a Secretaria. Daremos conta dos resultados da iniciativa em que     
contamos com a vossa participação activa em próximas edições do Qui-Nova, no site e na nossa 
página do facebook. Caso queira ser voluntário neste projecto ou pretenda apresentar outras 
ideias no mesmo âmbito entre em contacto connosco. 

A CAMINHO DOS 50 ANOS COM UM LOGÓTIPO ESPECIAL 

A criação de um logótipo especial marca o arranque das comemorações do 50 º aniversário da Casa de Macau em 
Portugal (1966-2016). Será esta a base de vários produtos de merchandising que iremos disponibilizar ao longo 
do próximo ano. No âmbito das comemorações está prevista uma série de iniciativas que a seu tempo serão 
anunciadas. Uma delas é a edição de um livro com a história da Casa de Macau em Portugal. Voltamos a apelar à 
participação de todos mediante o envio de testemunhos e/ou fotografias para a nossa morada habitual e/ou        
e-mail casademacau@mail.telepac.pt. 

mailto:casademacau@mail.telepac.pt
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SELO ALUSIVO AO 50º ANIVERSÁRIO  

A criação de um selo especial - alusivo ao 50º aniversário da fundação da 
Casa de Macau em Portugal - é a primeira de várias iniciativas com que 
vamos assinalar as “bodas de ouro”. 
O selo tem por base o logótipo original da CM ao qual foi acrescentada a 
inscrição “Portugal 1966-2016”. É válido para a correspondência em Portugal 
(até 20g) e pode ser adquirido em duas modalidades: selo individual (1,5€) 
ou folha de 25 selos (30€). Está disponível nas instalações da CM ou 
mediante envio pelo correio, acrescendo 1€ (selo individual) e 2,5€ (folha 
de 25 selos) para custear os portes. Trata-se de um produto filatélico único 
e uma sugestão de presente para a época natalícia. 

LEMBRETE: PAGAMENTO DE QUOTAS E OFERTA ESPECIAL 

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. 
Até ao final deste ano se propuser um associado que no acto da inscrição pague o equivalente a um ano de quotas 
receberá de oferta um selo alusivo ao 50º aniversário. Quantas mais propostas fizerem mais selos ganham. 

“COMIZAINA”: PARA O ANO HÁ MAIS 

Terminou na última quarta-feira de Novembro, com lotação esgotada, a iniciativa “Comizaina”. Ao longo de seis 
meses (Maio a Julho e Setembro a Novembro) promovemos a gastronomia macaense servindo cerca de 500 
refeições aos associados e ao público em geral. Agradecemos à Dra. Graça Pacheco Jorge, Quinta do Casal da 
Coelheira e Delegação em Portugal do Turismo de Macau pela colaboração prestada. Em 2016 a iniciativa será 
reactivada. Presente no último almoço, o Dr. Luís Machado, Presidente da Confraria da Gastronomia Macaense, 
ofereceu à Casa de Macau uma lembrança. 

PALESTRAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 

Dando seguimento ao ciclo de palestras iniciado a 24 de Setembro com o Dr. Jorge Forjaz ("Famílias Macaenses"), 
a 22 de Outubro recebemos a visita do Dr. António Salavessa da Costa com a palestra “Macau – Vivências e uma 
Reflexão Pessoal no Tufão e na Bonança” a propósito do seu livro “A Minha Viagem”, e a 9 de Novembro o Dr. 
Pedro Barreiros aludiu a "Bocage em Macau" no âmbito do 250º aniversário do nascimento do poeta.  
Agradecemos aos três convidados por terem aceite o nosso convite e ao público que nos visitou. 

“Famílias Macaenses” - 
Dr. Jorge Forjaz  

“Macau – Vivências e uma Reflexão 
Pessoal no Tufão e na Bonança” - 

Dr. António Salavessa da Costa  

 “Bocage em Macau” - Dr. Pedro Barreiros 
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“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. 

À CONVERSA COM… SUSANA BARRETO SOBRE “IDENTIDADE MACAENSE” 

No âmbito de um projecto de investigação sobre o “legado menos visível da cultura macaense”, acontece no    
próximo dia 9 de Dezembro, às 17h30, uma palestra sobre a “Identidade Macaense”, da autoria da Dra. Susana 
Barreto, professora e investigadora na área da comunicação visual. Não falte! 

MENSAGEM DE BOAS FESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aproxima-se o fim de 2015 e dos primeiros nove meses do actual mandato directivo marcado por um conjunto 
de iniciativas de que fomos dando conta aqui no Qui-Nova. Destacamos de entre todas o projecto “Vantagens” 
para assim recordar aos associados que podem usufruir de descontos em quase 40 empresas/serviços.                  
A Direcção agradece a vossa participação nas actividades realizadas (almoços, palestras, cursos de fotografia e 
mandarim, etc.) e deseja a todos os  associados e respectivas famílias um feliz natal e um próspero 2016. 

CHÁ-GORDO DO NATAL 

Dia 19 de Dezembro, a partir das 18 horas, acontece mais uma edição do Chá-Gordo alusivo à época natalícia, um 
evento aberto a associados e não associados. As inscrições e os pagamentos terão de ser feitos até ao próximo 
dia 14 de Dezembro na Secretaria da Casa de Macau:  

 via e-mail (casademacau@mail.telepac.pt);  

 por telefone (n.ºs 218 495 342 / 961 294 676);  

 pessoalmente ou por correio (Av. Almirante Gago Coutinho, 142 Lisboa). 
Os preços são de 12€ por pessoa para associados (quotas pagas até Novembro de 2015), cônjuges e filhos a  
cargo (estudantes até aos 25 anos, inclusive), e 20€ por pessoa para não associados.  
Desconto de 50% para crianças até aos 12 anos inclusive. 
Pagamentos por:  

 Transferência bancária para o NIB 0035 0125 0000 0500 5306 4 (Caixa Geral de Depósitos), com envio do                       
comprovativo para a Casa de Macau, por correio ou via e-mail; 

 Cheque cruzado emitido em nome da Casa de Macau (entregue pessoalmente/enviado pelo correio); 
 Em numerário, directamente na Secretaria. 

mailto:casademacau@mail.telepac.pt

