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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2016 
Realizou-se no dia 30 de Março a Assembleia Geral Ordinária da Casa de Macau, na qual foram aprovados, por                 
unanimidade, o Relatório de Actividades e as Contas do exercício de 2016. Os pagamentos fixaram-se em 87.217,33 EUR e 
os recebimentos em 101.395,50 EUR, originando um resultado positivo de 14.178,17 EUR. 
O documento, bem como o parecer do Conselho Fiscal, estão disponíveis para consulta na CM e encontram-se também 
disponíveis no endereço www.casademacau.pt.  

 

     

DIAS                   SOPA ENTRADA PRATO PRINCIPAL SOBREMESA 

17 / Maio Sagu com ovo Minchi Peixe agridoce Creme de manga 
24 / Maio Cenoura com gengibre Minchi Porco bafassá Creme de leite 
31 / Maio Milho Minchi Carne de vaca com pimentos Formigos 

07 / Junho Creme de brócolos Minchi Caril de galinha Saransurável 

ALMOÇOS À 4ª FEIRA – COZINHA MACAENSE 
A Casa de Macau vai realizar um conjunto de quatro almoços à 4ª feira, nos dias 17, 24 e 31 de Maio, e 7 de Junho. A ementa 
e a confecção são da responsabilidade da nossa Associada Graça Pacheco Jorge, compondo-se do seguinte: 
 

 
 
 
 
O preço para os sócios - com as quotas em dia - é de 12,00 EUR e para os não sócios de 15,00 EUR, estando incluída uma das 
seguintes bebidas (uma opção): água, refrigerante, cerveja, copo de vinho tinto ou branco, café ou chá. Por consumo extra 
de bebida, café, chá ou sobremesa, será cobrado 1,00 EUR. Cada garrafa de vinho tem o preço de 8,00 EUR. O menu para as 
crianças dos 4 aos 12 anos é de 7,00 EUR e dos 0 aos 3 anos estão isentas, em ambos os casos, quer se tratem de              
descendentes de sócios ou de não sócios. 
Os interessados devem fazer marcação e pagamento até às 13 horas do dia anterior, impreterivelmente, através da     
Secretaria: casademacau@mail.telepac.pt e telefones 218 495 342 e 961 294 676.  
As refeições são servidas entre as 12 e as 15 horas. Os pagamentos são feitos por transferência bancária para o IBAN PT50 
0035 0125 0000 0500 5306 4 (Caixa Geral de Depósitos) com envio obrigatório de comprovativo por e-mail. 
Nota: Os almoços realizam-se desde que haja um mínimo de 6 pessoas, sendo o limite máximo de 18-20 pessoas. 

Inscreva-se e venha saborear a deliciosa comida macaense! 

Gráfico 3 
                                      Pagamentos vs Recebimentos: 2016 vs 2015                                      Unid: EUR 
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DIA DA CASA DE MACAU 
Como é já tradição, a Casa de Macau vai comemorar, uma vez mais, o “Dia da Casa de Macau”, este ano no dia 24 de Junho, 
Sábado. O programa da comemoração será oportunamente divulgado.  
As inscrições e os pagamentos deverão ser feitos até ao dia 16 de Junho junto da Secretaria da Casa de Macau pelos méto-
dos habituais: pessoalmente ou por correio (Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, em Lisboa), por telef. (nºs 218 495 342 / 
961 294 676) ou por e-mail (casademacau@mail.telepac.pt).  
Os preços serão de 12,00 EUR por pessoa, para sócios com as quotas pagas até 31-05-2017, cônjuges e filhos a cargo 
(estudantes até aos 25 anos, inclusive), e 20,00 EUR para não sócios. Crianças até aos 12 anos inclusive, beneficiam do    
desconto de 50% do valor correspondente.  
O pagamento deverá ser feito com antecedência pelos seguintes meios:  

 Via transferência bancária, multibanco ou e-banking, para o IBAN: PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (C.G.D.),   
sendo obrigatório o envio do comprovativo à Casa de Macau;  

 Por cheque cruzado, emitido em nome da Casa de Macau, e entregue pessoalmente ou enviado por correio;  

 Em numerário, entregue pessoalmente na Secretaria.  
Caro Associado, convide os seus familiares e amigos, e venha celebrar a Festa de Todos Nós! 

https://www.facebook.com/casademacauportugal
http://www.casademacau.pt
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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 

ASSOCIADA DIANA GUERRA 
Em complemento da notícia que incluímos no último Qui-Nova, publicamos algumas fotografias (gentilmente cedidas pela 

nossa Sócia Irene Ansejo) que ilustram a        
entronização da Associada Diana Guerra pela  
Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu, 
numa cerimónia realizada no dia 18 de Março 
de 2017 na Câmara Municipal de Águeda, no 
reconhecimento da sua dedicação e empenho 
na divulgação da cozinha macaense e que muito 
orgulha a Casa de Macau e os seus associados. 
Parabéns, Diana Guerra! 

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 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
Está patente ao público desde o dia 06 de Maio uma exposição colectiva de fotografia dos seguintes alunos do Curso de 
Desenvolvimento de Estudos em Fotografia 2016/2017 ministrado na Casa de Macau por Carlos Carvalho: Anabela Peres, 
Constantino Rato, Jacqueline Lourenço, José Correia, Margarida Fernandes, Rodrigo Oliveira, Rogério Leiria e Sofia Pacheco. 
A exposição poderá ser visitada nos dias úteis, das 10h00 às 18h00, até ao próximo dia 19 de Maio.  

CHÁ-GORDO DA PÁSCOA 

Realizou-se no dia 22 de Abril o Chá-Gordo de Páscoa da Casa 
de Macau, o qual teve, como é habitual, uma boa afluência por 
parte dos associados e amigos da nossa Casa, contando ainda 
com a presença de 5 bolseiros da RAEM, estudantes do Curso 
de Língua Portuguesa da Faculdade de Letras de Lisboa e do 
Curso de Direito da Faculdade de Coimbra.  
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 
caril de frango, o caril de peixe, os ovos recheados à moda de 
Macau, os chilicotes, o ló pak kóu, o tai chói kóu de côco, entre 
outras.  
Para a confecção das comidas macaenses contámos com a prestimosa colaboração da nossa Sócia Diana Guerra e da nossa 
Amiga e Sócia da Casa de Macau (USA) Inc. Ivone Capitulé D’Oliveira. Foi ainda realizado um animado sorteio, tendo sido 
atribuídos 5 prémios alusivos à quadra festiva.      


