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RELATORIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2015  

Na Assembleia Geral (AG) de 31 de Março último foram 
aprovados o relatório de actividades e as contas do 
exercício de 2015. Os pagamentos fixaram-se em 
69.641,07€ e os recebimentos em 72.534,03€, originando 
um resultado positivo de 2.892,96€. O documento, bem 
como o parecer do Conselho Fiscal, estão disponíveis 
para consulta na CM e em breve estarão também       
disponíveis no endereço www.casademacau.pt.  

 
Pagamentos vs Recebimentos: 2014-2015 

 

CHÁ-GORDO DE PÁSCOA 

Realizou-se no dia 19 de Março o Chá-Gordo de Páscoa da Casa de Macau, o qual teve, como é habi-
tual, uma grande afluência por parte dos associados e amigos da nossa Casa, contando ainda com a 
presença de 10 bolseiros da RAEM, estudantes do Ano Zero da Universidade Católica de Lisboa. 
A festa iniciou-se a partir das 18h00, tendo sido servidos diversos pratos tradicionais de Macau, muito 
apreciados pelos presentes, de que destacamos algumas iguarias típicas macaenses, como o minchi, a 
capela, o peito de frango com gengibre, o caril de vaca, o caril de peixe, os ovos recheados à moda de 
Macau, os chilicotes, o ló pak kóu, o tai choi kóu de côco, entre outras.  
Para a confecção das comidas macaenses contámos com a prestimosa colaboração das nossas sócias 
Diana Guerra e Isabel do Rosário. 
Foi ainda realizado um animado sorteio, tendo sido atribuídos 5 prémios alusivos à quadra festiva. 

https://www.facebook.com/casademacauportugal
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COMIZAINA À 4ª FEIRA: EMENTAS PARA ABRIL 

 Dia 6: sopa de cenoura com gengibre + galinha chau-chau parida + creme de leite 
 Dia 13: sopa de van tan + chau min de orelhas de rato + pudim de côco 
 Dia 20: sopa de milho + caril de peixe à moda de Macau + salada de laranja com chá 
 Dia 27: sopa de pepino e hortelã + minchi + creme de manga 

O menu inclui ainda água, refrigerante, cerveja, copo de vinho tinto ou branco (uma opção), café ou 
chá. Preço por menu: 10€ (sócios) e 12€ (público em geral). Por bebida ou café/chá extra, o preço é 
de € 0,80. 
As refeições são servidas entre as 12 e as 15 horas. 
Exclusivamente por meio de reserva e pagamento até às 13 horas do dia anterior através da        
Secretaria: casademacau@mail.telepac.pt e telefones: 218 495 342 / 961 294 676. Pagamentos por 
transferência bancária: IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD) com envio obrigatório de  
comprovativo por e-mail.  

CM DE PORTAS ABERTAS / OPEN DAY: 9 DE ABRIL 

No âmbito das comemorações do 50º Aniversário, a Casa de 
Macau em Portugal (CM) estará de Portas Abertas a quem nos 
pretender visitar no dia 9 de Abril. Nesse Sábado, durante o 
Open Day, proporcionamos uma visita guiada às nossas           
instalações seguida de um debate com alguns convidados sobre 
a história da instituição.  
Programa: 

 15h00 - Recepção dos convidados. 
 15h30 - Visita guiada às instalações.  
 16h00 - Debate com Rui Gomes do Amaral e Vítor Serra de 

Almeida, moderado por João Botas. 
 17h30 - Lanche. 

A fotografia é da inauguração da sede da CM no Largo do      
Príncipe Real (Lisboa) a 24-06-1969 e serve para ‘abrir o apetite’ 

e marcarem presença nesta iniciativa que terá algumas surpresas. 
Nota: confirme a sua presença através dos serviços da Secretaria; voltamos a apelar ao envio de     
testemunhos e/ou documentos para a edição do livro sobre a história dos 50 anos da CM. 

CM NA IMPRENSA DE MACAU 

No mês de Março a Casa de Macau voltou a surgir na imprensa de 
Macau escrita em português.  
Nas edições de 15 e 16 de Março os títulos Hoje Macau, Jornal Tribuna 
de Macau e Ponto Final mencionaram o livro alusivo aos 50 anos da CM 
que está em preparação e ainda os almoços de gastronomia macaense 
que realizamos à 4ª feira, a propósito de uma palestra realizada em 
Macau pela Graça Pacheco Jorge, membro dos Órgãos Sociais da CM e 
mentora das nossas ementas. 
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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, Edifício Virgin Active)  

Tel.: 219 135 848 / Tlm.: 968 012 330 
Os Sócios da Casa de Macau em Portugal têm desconto de 10%  

PROGRAMA PRELIMINAR DO ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES 2016 

Dia 26 Nov. (Sábado): 

 18h00 - Recepção “Chá Gordo” pela CGM na Escola Portuguesa. 
Dia 27 Nov. (Domingo):  

 10h00 - Visita ao Centro Histórico. 

 18h30 - Sessão Solene de Abertura no Hotel Sheraton Grand Macao 
Dia 28 Nov. (2a. Feira):  

 09h30 - Reunião do CCM. 

 15h30 - “Foto de família do Encontro” junto às Ruínas de S. Paulo. 

 18h00 - Recepção na residência do Cônsul-Geral de Portugal na RAEM  (a 
confirmar). 

 21h00 - Espectáculo de Som e Luz oferecido pelo Instituto Cultural no Largo do Leal Senado. 
Dia 29 Nov. (3a. Feira):  

 11h00 - Visita simbólica ao Monumento à Diáspora Macaense para dirigentes e membros do CCM. 

 14h30 - Sessão de debates e apresentação de projectos de desenvolvimento locais e regionais relevantes 
a Macau, como a ponte HK-Macau e outros. (Arq. Madeira de Carvalho); apresentação do estudo sobre 
símbolos e mitos macaenses da autoria da Professora Doutora Susana Barreto; projecção de              
documentário sobre o Comendador A. O. Sales e oferta de DVD’s  Ui de Saboroso pela TDM.              
Local: Universidade de Macau à Ilha da Montanha. 

 18h30 - Sessão organizada pela Associação de Jovens Macaenses. 
Dia 30 Nov. (4a. Feira):  

 10h30 - Sessão Cultural promovida pelo IIM, local a confirmar. 

 18h00 - Missa Solene na Sé Catedral. 

 21h00 - Sessão do Dóci Papiaçám. 
Dia 1 Dez. (5a. Feira): 

 08h00 - Passeio à cidade de Cantão com o apoio do Gabinete de Ligação, com 
estadia de uma noite, sujeito a marcação prévia. Este passeio contará com apoios 
logísticos, mas será cobrado um preço a cada participante. Os vistos são obtidos 
por conta própria. Regresso a Macau ao princípio da tarde do dia 2 de Dezembro. 

Dia 2 Dez. (6a. Feira): 

 19h30 - Festa de encerramento na Torre de Macau, em moldes que permitam o convívio dos                
participantes ao Encontro com familiares e amigos, limitado pela capacidade do local. 

Nota: Os interessados em integrar a delegação da Casa de Macau em Portugal devem contactar os serviços da 
Secretaria. Nesta altura estão a ser negociadas com alguns hotéis tarifas especiais, como é o caso do Hotel   
Sheraton, situado no Cotai Central, Taipa, solicitando o CCM que os participantes interessados neste              
alojamento, o comuniquem à Casa de Macau, uma vez que o preço final dependerá do número de pessoas 
interessadas. Logo que tenhamos mais informações sobre o Encontro divulgaremos.  
O formulário de inscrição pode ser obtido neste endereço: http://www.apim.org.mo/ccm/pt/?wpfb_dl=10 

FEIRA DAS CULTURAS 
Em resposta a um pedido do Agrupamento de Escolas de Alpendorada (Marco de Canaveses) no  
âmbito do projecto Leituras d'Oriente e d'Ocidente, promovido pela RBE/PNL e pela Fundação Oriente 
Museu, a Casa de Macau em Portugal participou no evento Feira das Culturas a 18 de Março último, 
com o envio de alguns exemplares de livros sobre Macau. 
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CASA DE MACAU - PORTUGAL 
Merchandising 50º Aniversário  

T-Shirt unissexo   (tamanhos S, M, L, XL)                          12€/uni. 

 

branca logo cores 
preta logo branco 
branca logo preto 
Estampagem: frente, costas, peito ou manga 

Caneca branca   com logo cores ou preto                10€/uni. 

 

Avental   pano cru com logo cores / pano cru com logo preto                   10€/uni. 

ímanes   redondo (52mm) / retangular (74x52mm)                                 2,5€/uni. 

Postais A6   logo cores / logo branco / logo preto (10x15cm)             2€/uni. 

Selo  CTT   circulação Portugal (Nacional até 20g)              1,5€/uni. 

 
       Também disponível em 
       folha de 25 selos por 30€ 

Condições de venda nas instalações da Casa de Macau - Portugal  

Envio por correio (Portugal): Pré-pagamento por transferência bancária IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 
(CGD) com envio de comprovativo por e-mail; acresce 3€ (t-shirt/caneca/avental) e 2€ (ímanes/postais) por 
produto. 
Para outros destinos contactar: e-mail casademacau@mail.telepac.pt / Tel. 218 495 342 / Tlm. 961 294 676 


