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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2021 

Realizou-se no dia 24 de Março de 2022 a Assembleia 
Geral Ordinária da Casa de Macau, na qual foram 
aprovados o Relatório de Actividades e as Contas do 
exercício de 2021. Os pagamentos fixaram-se em 
€59.598 e os recebimentos em €45.051, originando 
um resultado negativo de €14.547. O documento, 
bem como o parecer do Conselho Fiscal, estão       
disponíveis para consulta na Casa de Macau.   
Foram ainda aprovadas as propostas de Sócios  
Honorários dos Associados Vítor Manuel Lavado   
Serra de Almeida e Rui Manuel Silva Gomes              
do Amaral. 

 

                    Resultados: 2021 vs 2020                              Unid: EUR                                 

 DIA DA CASA E MACAU   

A Casa de Macau retoma a celebração do “Dia da Casa de Macau”, que se realizará no próximo dia                    
25 de Junho (Sábado), a partir das 17h00.  O programa da comemoração será o seguinte: 

 17h00 – Chegada dos participantes. 

 17h15 – Missa campal celebrada pelo Sr. Padre Adelino. 

 18h00 – Chá-Gordo. 

 19h00 – Tributo ao “Patuá Maquista” e “Cantar de Amigos”. 

 19h30 – Sorteio de rifas. 

 20h00 – Encerramento da festa. 

Os preços de inscrição são de €12,00, para sócios com as quotas pagas até 15/06/2022, respectivos cônjuges e 
filhos a cargo (estudantes até aos 25 anos, inclusive), e de €20,00 para não sócios.  
Crianças até aos 12 anos inclusive, beneficiam do desconto de 50% do valor correspondente. O pagamento 
deverá ser realizado através de depósito ou transferência para o IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 
(C.G.D.). 
As inscrições e comprovativos de pagamento deverão ser comunicados até 17 de Junho de 2022 à Secretaria 
da Casa de Macau através do e-mail casademacau@mail.telepac.pt. 

https://www.facebook.com/casademacauportugal
mailto:casademacau@mail.telepac.pt
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CHÁ-GORDO DA PÁSCOA 

Realizou-se no passado dia 9 de Abril, nas instalações da Casa de Macau em Lisboa, o Chá-Gordo de Páscoa, 

que contou com a presença de cerca de 150 participantes, entre sócios, estudantes bolseiros da RAEM, amigos 

e parceiros.  

O Chá-Gordo apresentou um extenso menu gastronómico, o qual incluiu chilicotes, apabico, salada de pepino 

com molho agridoce, caril de peixe e gambas, capela, minchi, porco bafassá, batatada, bolo menino, entre  

muitas outras iguarias tipicamente Macaenses. Para a confecção das iguarias contámos com o prestimoso   

contributo das nossas Sócias Diana Guerra, Laura Amaral, Margarida Faria Fernandes, bem como da nossa 

associada e membro da Direcção Maria João Santos Ferreira, e da nossa colaboradora da Secretaria Maria João 

Pires, a quem muito agradecemos. 

O evento contou com a actuação do duo «A Outra Banda», de Carlos Piteira (viola) e Jaime Mota (órgão), que 

presenteou os participantes com um conjunto de canções originais, com poemas de autores de Macau, assim 

como novos arranjos de conhecidas canções portuguesas e macaenses, num tom jovial e revivalista. 

A ocasião serviu também para prestar a devida homenagem pública aos sócios Vítor Serra de Almeida e         

Rui Gomes do Amaral, pelo forte contributo que prestaram à Casa de Macau ao longo das últimas décadas, 

com a entrega aos visados dos respectivos diplomas de sócios honorários, por parte da actual Direcção da Casa 

de Macau. 

No final, foi ainda realizado um animado sorteio, tendo sido atribuídos 8 prémios alusivos à quadra festiva e a 

Macau, alguns dos quais ofertas de membros da Direcção. 
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ASIAN TALKS: MACAU (CONTINUAÇÃO) 

No quarto episódio do Podcast Asian Talks: Macau debatem-se diversas temáticas acerca de Macau, contando 
com a moderação do Investigador Integrado do IO, Professor Carlos Piteira e com a participação do Dr. José 
Moças ( https://www.youtube.com/watch?v=rCnipjJISBs&t=84s) [15 de Março de 2022]. 
No quinto episódio do Podcast Asian Talks: Macau debatem-se diversas temáticas acerca de Macau, contando 
com a moderação do Investigador Integrado do IO, Professor Carlos Piteira e com a participação da Dra. Isabel 
Braga (https://www.youtube.com/watch?v=bzT6UX4Wsy0&t=122s) [14 de Abril de 2022]. 
No sexto episódio do Podcast Asian Talks: Macau debatem-se diversas temáticas acerca de Macau, contando com 
a moderação do Investigador Integrado do IO, Professor Carlos Piteira e com a participação do Dr. David        
Rodrigues (https://www.youtube.com/watch?v=YUPcB9qojdM) [16 de Maio de 2022]. 

FESTIVIDADE DA DEUSA A-MÁ 
Celebrou-se no passado dia 23 de Abril a festividade da Deusa A-Má, que recai no 23.º dia do 3.º mês do        
calendário lunar. 
“A cultura da Deusa A-Má está enraizada em Macau há centenas de anos, tendo um impacto no território. Os 
paus de incenso nunca param de arder no interior do Templo de A-Má, retendo-se a integridade dos costumes e 
crenças tradicionais de A-Má até ao presente. O templo é inundado de devotos de vários cantos do mundo na 
véspera do Ano Novo Lunar e durante o Festival de A-Má, intensificando-se o cheiro do incenso e o ambiente de 
harmonia. Os costumes e crenças de A-Má de Macau constituem uma importante parte do culto de Mazu em  
território chinês, caracterizando-se pela sua longa história, pelas raízes na comunidade, pela continuidade e    
imutabilidade ao longo das épocas e pelas suas influências tanto no país como no estrangeiro. É um festival  
popular crucial em Macau e de grande impacto”  
(texto da autoria do nosso associado João Lucas, a partir de informação recolhida na Internet: Wikipédia e sites 
relacionados com a “herança cultural”). 
Pode-se admitir que 2005 tenha sido um ano marcante para o turismo cultural de Macau, pelo reconhecimento 
do Centro Histórico de Macau como Património Cultural Material da Humanidade. Com o estímulo suscitado pela 
promoção do turismo cultural, o património imaterial (também designado intangível), paulatinamente, adquire 
projeção com o reconhecimento de alguns artigos da herança cultural macaense e chinesa. Mantém-se atual e 
pertinente a opinião de Gary Ngai (1999): o património cultural imaterial de Macau atinge grande importância e 
enorme responsabilidade na manutenção do equilíbrio do status quo de Macau, sendo a vantagem que a          
distingue de qualquer outra cidade da China. 
O Instituto Cultural de Macau publicou, a 30 de Setembro de 2021, “a quinta Lista Representativa de Itens do 
Património Cultural Imaterial Nacional (adiante designada por Lista de Itens do Património Cultural Imaterial 
Nacional), incluindo três itens cuja candidatura foi apresentada por Macau, nomeadamente a Gastronomia 
Macaense, o Teatro em Patuá e a Crença e Costumes de Tou Tei, que foram todos selecionados com sucesso.”  
Eis a Lista Representativa de Itens do Património Cultural Imaterial: a Ópera Cantonense Yueju, o Chá de Ervas, as 
Esculturas dos Ídolos Sagrados de Macau, a Música Ritual Tauista de Macau, o Conto Naamyam Cantonense, o 
Festival do Dragão Embriagado, o Festival (as Crenças e Costumes) de A-Má, as Crenças e Costumes Na-Cha,  
Crença e Costumes de Tou Tei, a Gastronomia Macaense e o Teatro em Patuá. (fonte: https://www.gov.mo/pt/
noticias/564578/)  

II EDIÇÃO DO PRÉMIO A-MÁ 

Estão abertas as candidaturas à segunda edição do Prémio A-Má, uma iniciativa   
promovida pela Fundação Casa de Macau, que pretende incentivar e premiar o 
talento e a criatividade no âmbito da divulgação e da valorização da identidade 
macaense, em particular na sua expressão literária. 
São admitidos a concurso contos, crónicas, poemas e textos dramáticos, cuja     
temática seja sobre Macau e/ou a cultura macaense. As candidaturas decorrem até 
15 de Setembro e serão atribuídos prémios ao 1º e 2º classificados. 
Para mais informações consulte o regulamento em www.fundacaocasamacau.pt ou 
contacte a organização através do seguinte endereço electróni-
co:  fundacaocasamacau@fcmacau.pt. 

file:///Z:/CASADEMACAU_SERVIÇOS------/ADMINISTRATIVO/QUI-NOVA/2022/03_Mai.2022/%20https:/www.youtube.com/watch?v=rCnipjJISBs&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=bzT6UX4Wsy0&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=YUPcB9qojdM
https://www.gov.mo/pt/noticias/564578/
https://www.gov.mo/pt/noticias/564578/
mailto:fundacaocasamacau@fcmacau.pt
mailto:fundacaocasamacau@fcmacau.pt
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LEMBRETE PARA PAGAMENTO DE QUOTAS  

Recorda-se de que estão a pagamento as quotas do ano de 2022.  
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. 

“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. 

RECEITA: ARROZ-DOCE MACAENSE 

Ingredientes:  

 2 latas de leite de côco (400 grs/cada) 

 250 grs de arroz carolino 

 ½ lata de leite condensado (cerca de 200 grs) 

 1 lata de leite evaporado (cerca de 200 grs) 

 200 grs de açúcar 

Modo de preparação: 
Lava-se o arroz e “abre” em 2 dl água com 1 pitada de sal. 
Junta-se o leite de côco e coze em lume brando, mexendo de vez em quando para não se agarrar ao fundo da 
panela. Deixa-se cozer bem o arroz. 
Logo que adquira a consistência duma papinha espessa, juntar o açúcar e o leite condensado.  
Quando estiver tudo envolvido, junta-se o leite evaporado. 
Levanta fervura novamente.  
Deita-se numa travessa ou em pequenas taças e, em querendo, borrifa-se com canela em pó. 

MACAENSES FALECIDOS EM PORTUGAL 

A pedido dos nossos conterrâneos Jorge Robarts, "Giga", e Robert Francis Leitão, informamos que estes estão a 
realizar uma relação de Macaenses falecidos em Portugal, para memória colectiva dos "filhos e descendentes 
da terra". 
Os supra referidos autores deste exaustivo trabalho, agradecem antecipadamente a todos aqueles que possam 
contribuir para o projecto, bastando para esse efeito que, enviem um email com a indicação dos nomes e datas 
de óbito dos seus familiares falecidos em Portugal, dirigindo o mesmo a Robert Francis Leitão, para o seguinte 
endereço electrónico: Leitao66@gmail.com. 


