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MENSAGEM AOS SÓCIOS

SAUDAÇÕES AOS SÓCIOS
Tendo tomado posse no passado dia 1 de Abril, a nova Direcção da Casa de Macau saúda todos os seus
associados e manifesta o seu profundo reconhecimento e agradecimento, pelo trabalho exemplar da anterior
Direcção, assim como de todo o seu empenho e dedicação.
Neste virar de página, tendo presente um forte sentido de responsabilidade e espírito de missão, a Direcção,
através da intergeracionalidade da sua presente equipa e das suas futuras acções, pretende contribuir para a
necessária e desejável renovação geracional da Casa, assim como para a expansão da sua massa associativa.
A nova Direcção enaltece o espírito de resiliência dos seus associados nestes tempos de Pandemia os quais,
como sabemos, continuam a limitar fortemente a possibilidade de realização de actividades presenciais. De
modo a contornar este obstáculo e garantir sempre a segurança dos seus associados, a Direcção pretende
levar a cabo uma série de iniciativas online, servindo-se das novas tecnologias de comunicação. Estas
actividades serão comunicadas muito em breve, na esperança que possam proporcionar uma oportunidade
de reencontro da comunidade e de novas aprendizagens.

RECOMPOSIÇÃO DA DIRECÇÃO (2021-2023)
Em virtude de súbita indisponibilidade do Sr. Vice-Presidente, Dr. Manuel Fernandes Rodrigues, para
continuar a fazer parte da Direcção da Casa de Macau, houve uma recomposição da Direcção, observando-se
as disposições estatutárias legais, pelo que, a partir de 28-05-2021, a Direcção da Casa de Macau passou a ser
constituída:

Presidente
Rodolfo Manuel Baptista Faustino

Vice-Presidente
Maria João Salvador dos Santos Ferreira

Secretário
Luiz Filipe Gaspar Martins da Costa

Tesoureiro
Hugo Filipe Raposo Pereira

1.º Vogal
Edith Teresinha Xavier Lopes

2.º Vogal
Un I Wong

3.º Vogal
Gonçalo Pacheco Pereira Magalhães

Vogal Suplente
Rogério António Coimbra Domingues
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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2021
Realizou-se no dia 25 de Março último a Assembleia Geral Ordinária da Casa de Macau, na qual foi aprovado o
Plano de Actividades e Orçamento para 2021 proposto pela Direcção. Os Associados podem consultar o
documento, na íntegra, na Secretaria da Casa de Macau.
Sobre a referida Assembleia, apresenta-se o Mapa de Recebimentos e Pagamentos para 2021.

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2020
Realizou-se no dia 25 de Março de 2021 a Assembleia Geral
Ordinária da Casa de Macau, na qual foram aprovados o Relatório
de Actividades e as Contas do exercício de 2020. Os pagamentos
fixaram-se em €69.684 e os recebimentos em €62.811, originando
um resultado negativo de €6.873. O documento, bem como o
parecer do Conselho Fiscal, estão disponíveis para consulta na
Casa de Macau.
Resultados: 2020 vs 2019

Unid: EUR
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GASTRONOMIA MACAENSE E TEATRO EM PATUÁ SÃO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL DA CHINA
Manifestamos o nosso regozijo, pela recente inclusão da Gastronomia Macaense e do Teatro em Patuá na Lista
de Património Cultural Imaterial da China, o que constitui uma grande honra para Macau e toda a diáspora
macaense!
Nesse sentido, a Direcção da Casa apresentou as devidas felicitações junto do Dr. Miguel de Senna Fernandes,
Director do grupo teatral Dóci Papiaçam di Macau e Presidente da Associação dos Macaenses, assim como ao
Dr. Carlos Anok Cabral, Presidente da Confraria da Gastronomia Macaense, personalidades e instituições de
reconhecido mérito cultural e associativo, com quem a Casa planeia realizar acções conjuntas, na promoção
destes dois grandes vectores da cultura macaense.

WEBSITE TEMÁTICO — CELEBRAÇÕES DO 24 DE JUNHO
Não tendo sido possível celebrar este ano, como no ano anterior, o 24 de Junho com actividades presenciais na
Casa, em virtude da presente situação pandémica, a Direcção gostaria de assinalar esta importante festividade
Macaense, com a divulgação de um novíssimo website temático dedicado e esta efeméride:
https://macaense24junho.wixsite.com/evento
Este projecto, criado pela Dra. Mariana Leitão Pereira e o Dr. António Monteiro, conta com o apoio do Instituto
Internacional de Macau e pretende não só divulgar esta festividade do calendário macaense, como salvaguardar as suas memórias e registos documentais.

CONCURSO LITERÁRIO “PRÉMIO A-MÁ”
A Casa de Macau apoia a divulgação do Prémio “A-Má”, promovido pela Fundação Casa de Macau, cujo o prazo
de candidaturas foi prorrogado até 31 de julho de 2021.
Os prémios para os 1º e 2º classificados são os seguintes:
- 1º classificado: 500 eur;
- 2º classificado: 200 eur.
Para mais informações contacte a Fundação, através do e-mail fundacaocasamacau@fcmacau.pt ou do número
de telefone 21 322 3440.

DIVULGAÇÃO — CONFERÊNCIA SOBRE OS 100 ANOS DO PCC
Informamos os nossos associados que recebemos o amável convite da Professora Dra. Wang Suoying,
presidente da Associação Portuguesa dos Amigos da Cultura Chinesa, para a conferência "100 ANOS DA CHINA
COM O PARTIDO COMUNISTA CHINÊS".
A conferência que se realizou no passado dia 1 de Julho, através da plataforma online Zoom, contou com as
intervenções do Sr. Embaixador Zhao Bentang, Embaixador da China em Portugal, do Sr. Embaixador António
Martins da Cruz, Ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, de Kevin Ho, Membro da Assembleia
Nacional Popular da RPC, e de Wu Zhiwei, Membro do Conselho Consultivo do Povo Chinês da Província de
Anhui da RPC.
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RECEITA TRADICIONAL DO XAROPE DE FIGO
Para um Verão mais refrescante, nada como uma bebida típica macaense, pelo que vos deixamos a receita
tradicional do Xarope de Figo:
20 folhas de figueira
4/5 figos verdes
1 Kg de açúcar de cana / amarelo
1,5 litro de água
Lavam-se as folhas, esfregando-as, folha com folha (frente e trás). Cortam-se as nervuras mais grossas das
folhas.
Numa panela, põe-se as folhas e os figos a cozerem durante +/- 1 hora.
Passado esse tempo, côa-se por um passador.
Dissolve-se o açúcar no líquido coado e volta a cozer durante +/- 40 minutos, entretanto vai-se tirando a
espuma que cria até atingir o ponto de xarope. Volta a coar em passador fino.

ENDEREÇO DE E-MAIL DOS ASSOCIADOS
Para uma maior proximidade e rapidez na comunicação de actividades e outros assuntos de interesse geral, a
Direcção faz um apelo a todos os seus associados para que facultem o seu endereço de e-mail.
Para os associados que não disponham de caixa de correio electrónico, sugerimos que nos facultem o endereço
de e-mail de um familiar próximo, ou alguém da sua inteira confiança, que lhes possa fazer chegar as referidas
comunicações por via electrónica.
Os endereços poderão ser comunicados através dos nossos meios de contacto habituais, nomeadamente o
nosso endereço electrónico: casademacau@mail.telepac.pt

LEMBRETE PARA PAGAMENTO DE QUOTAS
Recorda-se de que estão a pagamento 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.

ENCERRAMENTO DA CASA DE MACAU NO MÊS DE AGOSTO
Recordamos aos nossos Associados que, conforme vem sendo hábito, a Casa de Macau encerrará para férias a
partir do dia 01 de Agosto, reabrindo no dia 01 de Setembro.
A todos os Associados e familiares desejamos umas óptimas férias!

“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.
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