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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2017 
Realizou-se no dia 17 de Novembro último a Assembleia Geral Ordinária da Casa de Macau, na qual foi aprovado 
o Plano de Actividades e Orçamento para 2017 proposto pela Direcção. Os Associados podem consultar o      
documento, na íntegra, na Secretaria da Casa de Macau, e também no respectivo site. 
Sobre a referida Assembleia, apresentam-se algumas das peças como o Mapa de Recebimentos e Pagamentos 
para 2017 e os respectivos gráficos. 
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MAGUSTO NA CASA DE MACAU 
Teve lugar no passado dia 12 de Novembro o Magusto organizado pela Casa de Macau, no qual, como é habitual, 
foram servidos pratos tradicionais portugueses alusivos à ocasião, como o caldo verde, as febras ou as castanhas 
cozidas e assadas. Contámos ainda com o vinho oferecido pela Sócia Gabriela Ruas Gomes, pelo qual agradecemos. 

 

ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES 2016 
Como foi oportunamente noticiado, o 
Encontro das Comunidades Macaenses 
2016 teve lugar em Macau, de 26 de 
Novembro a 2 de Dezembro de 2016.           

A Direcção da Casa de Macau marcou presença no Encontro, com a 
participação 
activa na 
reunião do 
Conselho Geral e do Conselho Permanente do Conselho 
das Comunidades Macaenses, nos quais tem assento. 
Entre outros assuntos, destaca-se a aprovação da          
candidatura da 
nova Casa de 
Macau do Reino 
Unido como mem-
bro do Conselho 
das Comunidades 
Macaenses. 

No âmbito dos eventos que integraram o programa do Encontro, damos 
especial realce ao recebimento, pela Presidente da Direcção, do Prémio 

Identidade, em cerimó-
nia organizada pelo     
Instituto Internacional de 
Macau, em que foi      
oferecido um troféu e 
realçado o papel que a 
Casa de Macau tem vindo 
a desempenhar na pre-
servação e na divulgação 
da cultura macaense. 
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ALMOÇO DO ANO NOVO CHINÊS NO “MANDARIM” DO CASINO ESTORIL 
No dia 28 de Janeiro de 2017 tem início o ano lunar do Galo e, como já vem sendo tradição, a Casa de 
Macau irá celebrar a festividade com um almoço de ementa chinesa no Restaurante Mandarim do Casino 
Estoril a 28 de Janeiro, Sábado, pelas 13h00.  
O preço de inscrição no almoço é de 32€ por pessoa (sócios com as quotas pagas até Janeiro de 2017), 
cônjuges e descendentes a cargo (estudantes, até aos 25 anos inclusive) e 37€ por pessoa para não 
sócios. Não poderá haver, nesta ocasião, qualquer redução de preço para crianças.  
Inscrições e pagamentos até 23 de Janeiro:  

 Transferência bancária (IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 — CGD), com envio obrigatório do 
comprovativo por correio ou e-mail;  

 Por cheque cruzado emitido em nome da Casa de Macau, entregue na Secretaria ou enviado pelo correio;  

 Em numerário, entregue pessoalmente na Secretaria.  
No envio de comprovativo de pagamento indique: nome, n.º de sócio, finalidade do pagamento (Ano Novo    
Chinês 2017) e nº de pessoas para a reserva.  

Não serão aceites inscrições e pagamentos no próprio dia.  
Tal como no ano transacto, a Direcção aceitará a reserva prévia de mesas 
para grupos de 12 (doze) pessoas. Caso um sócio deseje reservar, em seu 
nome, uma mesa para um grupo por si organizado, terá de responsabilizar-se 
pelo seu pagamento integral. A reserva só poderá ser aceite  
nestas  condições.  

CHÁ-GORDO DE NATAL 
Realizou-se no dia 17 de Dezembro último o Chá-Gordo de Natal da Casa de Macau, o qual teve uma grande 
afluência por parte dos Associados e Amigos da nossa Casa, contando ainda com a presença de um grupo de 11 
estudantes em Lisboa, bolseiros da RAEM. 
Foram servidas diversas iguarias tradicionais da cozinha Macaense, Chinesa e Portuguesa, muito apreciadas pelos 
presentes, destacando-se o minchi, o pou kók kái, a capela, o caril de peixe e gambas, o entrecosto com sal e 
pimenta, os chilicotes, o há kao, o siu mai, o chá siu pao, o cake, os coscorões, o tai chói kóu, o ló mai chi, entre 
outras. Os nossos agradecimentos à Associada Diana Guerra que nos presenteou com especialidades macaenses 
que foram do agrado de todos, e para a confecção de algumas comidas macaenses contámos com a prestimosa     
colaboração das nossas sócias e membros da Direcção, Telma Rosa e Margarida Faria Fernandes. Teve ainda lugar 
um animado sorteio de prendas de Natal, tendo sido atribuídos 7 prémios. 
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PAGMENTO DE QUOTAS 
Recordamos que para usufruir em pleno da condição de Associado é imprescindível ter as quotas em dia. Se 
tem pagamentos em atraso e pretende regularizar a situação, entre em contacto com os serviços da         
Secretaria.  

 Tel.: 218 495 342 / 961 294 676  casademacau@mail.telepac.pt 

CURSO DE LÍNGUA E CULTURA CHINESA: INSCRIÇÕES PARA O 2º MÓDULO 
O segundo módulo do Curso de Língua e Cultura Chinesa inicia-se no dia 22 de Fevereiro de 2017 e termina no 
dia 21 de Junho de 2017. É composto por 18 sessões com duração de uma hora e meia por sessão. O curso tem a 
coordenação da conceituada professora Wang Suoying e é ministrado pelo professor Lu Yang.  

 Preços: 100€ (sócios) e 150€ (não sócios).  

 Inscrições: casademacau@mail.telepac.pt e tel. 218 495 342 / 961 294 676.  

“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%  

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
Vai ser inaugurada no dia 6 de Janeiro de 2017, pelas 18h30, a exposição de fotografia “Cinco Olhares (Macau  
2016)”, de um grupo de alunos do curso de Fotografia da Casa de Macau, presente no Encontro das              
Comunidades Macaenses, em Macau. 
A exposição estará patente na Casa de Macau até ao dia 11 de Janeiro de 2017, podendo ser visitada das 11h00 
até às 18h00. 

LANÇAMENTO DO LIVRO “NO TEMPO DO BAMBU”, DE MARISA C. GASPAR 
A Casa de Macau apoia o lançamento da obra de Marisa C. Gaspar, cuja sessão se realizará no dia 19 de Janeiro de 
2017, pelas 18h00, nas instalações da Casa de Macau na Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, Lisboa. 
A Casa de Macau agradece que os interessados confirmem junto da Secretaria, até ao dia 16 de Janeiro, a sua  
presença no evento, através do e-mail casademacau@mail.telepac.pt ou dos tel. 218 495 342 / 961 294 676. 
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