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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2022 

Realizou-se no dia 25 de Novembro último a Assembleia Geral Ordinária da Casa de Macau, na qual foi 
aprovado o Plano de Actividades e Orçamento para 2022 proposto pela Direcção. Os associados      
poderão consultar o documento, na íntegra, na Secretaria da Casa de Macau, ou requisitar cópia digital 
do mesmo, que será enviado por correio electrónico. 
Sobre a referida Assembleia, apresenta-se o Mapa de Recebimentos e Pagamentos para 2022. 
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MAGUSTO NA CASA DE MACAU 

No passado dia 13 de Novembro, cumpriu-se a tradição do Magusto organizado pela Casa de Macau, o 
qual contou com uma expressiva adesão, de mais de 80 participantes, entre associados, parceiros e  
amigos. Uma tarde animada, que marcou o retorno aos eventos presenciais na Casa, e onde para além 
do alegre convívio, não faltaram as castanhas, quentes e boas, acompanhadas por jeropiga. Foram  
igualmente servidos uma série de pratos tradicionais macaenses e portugueses, tais como os pãezinhos 
recheados, o arroz chau-chau, a salada de pepino com molho agridoce, o caldo verde, as febras e o 
chouriço assado, assim como deliciosas sobremesas macaenses, como o Tai Chói Kóu de côco e a        
bebinca de leite.  
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VISITA DO DR. ALEXIS TAM DA DECM 
Elementos da Direcção receberam no passado dia 4 de Novembro o Dr. Alexis Tam, Chefe da Delegação 
Económica e Comercial de Macau (DECM), que visitou pela primeira vez as instalações da Casa               
de Macau. 
O encontro teve como objetivo apresentar ao Dr. Alexis Tam a Casa de Macau, não só as suas               
instalações mas também o seu longo historial enquanto associação de representação da comunidade 
macaense e promoção da sua cultura em Portugal, e por outro, fomentar uma maior cooperação       
bilateral, através da identificação de objetivos comuns entre as duas instituições. Para além de         
oportunidades de parceria em futuros projectos nas áreas da cultura, educação e lazer, foram          
abordadas igualmente medidas de apoio logístico e de maior divulgação das formalidades legais que 
muitos dos associados prestam junto da DECM, como é o caso da Prova de Vida, que é abordada nesta 
edição do Qui-Nova, mais em baixo. 
Por ocasião da visita, foi servido um beberete de boas vindas, o qual incluiu iguarias tipicamente 
macaenses, tais como chilicotes, pãezinhos recheados, bebinca de leite e xarope de figo, entre outros 
aperitivos. 

PROVA DE VIDA EM 2022 
Informamos os nossos associados que durante todo o mês de Janeiro de 2022, poderá ser realizada a 
Prova de Vida dos residentes de Macau em Portugal, com mais de 65 anos, para efeitos de comprovativo 
junto do Fundo de Segurança Social, do Instituto de Acção Social e do Fundo de Pensões, através da 
Delegação Económica e Comercial de Macau (DECM), por diversas vias, a saber: 

 Através do endereço electrónico da DECM, decmacau@decmacau.pt, devendo os interessados 
solicitar as cópias do atestado, juntando para o efeito os seguintes documentos: cópia do BIR ou 
Cartão de Cidadão, morada completa, número de telefone de contacto e número de cópias     
pretendido. 

 Presencialmente, nas instalações da DECM, na Avenida 5 de Outubro, Nº 115, 4º andar, em      
Lisboa, a partir do dia 10 de Janeiro de 2022 (os serviços da DECM encontram-se em regime de 
teletrabalho obrigatório, entre os dias 2 a 9 de Janeiro). 

 Para os associados que se encontrem com mobilidade reduzida e a residirem na área de Lisboa, 
poderão solicitar junto da DECM, através do número de telefone 21 781 88 20, um serviço de 
apoio domiciliário que, para segurança de todos, será realizado segundo as mais recentes         
orientações da DGS e de acordo com a disponibilidade da DECM. 

Para além das vias referidas anteriormente, os interessados poderão também realizar o pedido da prova 
de vida através da aplicação para telemóvel “Conta única de acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM”, procedendo ao registo de conta através da internet. Mais informações,  consultar por favor o 
site: https://www.gov.mo/pt/servicos/ps-1047/ps-1047a/ 

VOTOS DE BOAS FESTAS 

A Casa de Macau deseja aos seus Associados e Família votos de Festas Felizes e de um Ano Novo 
Próspero e com muita saúde! 
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“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. 

LEMBRETE PARA PAGAMENTO DE QUOTAS  

Recorda-se de que estão prestes a vencer as quotas do ano de 2021. Aos sócios que ainda                
não tiveram oportunidade de liquidar as quotas em atraso, agradece-se que o façam logo que        
possível, contactando a Secretaria para o efeito, preferencialmente via e-mail ou telefonema. 
Informa-se igualmente que já estão a pagamento as quotas de 2022. 

RECEITA DE "ALUAR" POR ANTÓNIO VICENTE LOPES 

Ingredientes: 
Farinha – 1 cate (600 gr) 
Coco grande (só o suco) – 3 
Arroz pulu (equivalente ao arroz carolino) – 4 taiéis (150 gr) 
Açúcar em pó – 3 cates (1.8 Kg) 
Amêndoas – 1 libra (450 gr)  
Manteiga – 1 libra (450 gr)  
Ovos (não é mencionada a quantidade) 

Modo de preparação: 

 Batem-se os ovos, deita-se o açúcar e torna-se a bater;  

 Mistura-se o arroz pulu, o suco de coco e coze-se tudo até ficar numa 
massa gomosa;  

 Deitam-se pouco a pouco as amêndoas, a raspa de coco (santão grosso) e depois a manteiga;  

 A farinha de trigo deve ser bem amassada e mergulhar-se durante um dia em água, que deverá ser 
substituída por água limpa no dia seguinte. 

Aluar confeccionado por Diana Guerra, 
fotografia de Maria João 

 dos Santos Ferreira. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE MACAU 

Aproveitamos para comunicar que em consonância com as normas sanitárias decretadas pelo   
Governo, entre os dias 3 e 7 de Janeiro de 2022 as instalações irão estar encerradas, ficando               
as funcionárias da Casa de Macau em teletrabalho e contactáveis através do número de telefone   
961 294 676 e do endereço de e-mail casademacau@mail.telepac.pt 




