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21 de Outubro de 2021

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocatória
Nos termos da alínea b) do ponto 3 do artigo 9º dos Estatutos da Casa de Macau, conjugados com a alínea a)
do artigo 11º do Regulamento Geral, convoco a Assembleia Geral Ordinária, para reunir, nas instalações da
Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, em Lisboa, pelas 17H00 do dia 25 de Novembro de 2021, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
§ 1 – Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para 2022.
§ 2 – Propostas de sócios honorários.
Não se verificando o quórum necessário nos termos do disposto no nº 3 do artigo 9º do Regulamento Geral, a
Assembleia Geral Ordinária reunirá, em segunda convocatória, às 17H30, com qualquer número de sócios.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Noel Alexandre Rosário Cardoso
Lisboa, 14 de Outubro de 2021.
RETOMA DAS ACTIVIDADES PRESENCIAIS
Com o regresso progressivo e seguro às actividades presenciais que temos assistido nos últimos tempos,
entendeu a Direcção da Casa de Macau, em linha com a sociedade em geral, ser importante retomar as
actividades de carácter presencial, por forma a proporcionar aos nossos associados, amigos e parceiros,
momentos de lazer e convívio, numa tentativa de recuperar rotinas e uma certa normalidade.
Nesse sentido, é com prazer que anunciamos que iremos realizar dois eventos de confraternização nas nossas
instalações neste último trimestre do ano, com a celebração das festividades do dia de São Martinho e do
Natal. Estes dois eventos terão um preço simbólico para todos, sócios e não sócios, na esperança de contarmos
com uma calorosa adesão e que esta proporcione momentos de alegria e convívio na nossa Casa! Segue em
baixo a descrição dos referidos eventos presenciais.
O TRADICIONAL MAGUSTO NA CASA DE MACAU
No Sábado, 13 de Novembro, a partir das 15 horas, a Casa de Macau assinala o São Martinho com o
tradicional Magusto, proporcionando um lanche ajantarado em que serão servidos não só os pratos
tradicionais da época, como o caldo verde, as febras, as castanhas cozidas e assadas, mas também algumas
delícias Macaenses, como chilicotes, arroz chau-chau, tai chói kóu de côco e bebinca de leite.
As inscrições / pagamentos deverão ser feitos através da Secretaria na Av. Almirante Gago Coutinho, 142,
Lisboa, pelos telefones 218 495 342 / 961 294 676 ou pelo e-mail casademacau@mail.telepac.pt, até ao dia 5
de Novembro.
O preço único e simbólico será de 5,00 EUR por pessoa, para todos, sócios, não sócios, adultos ou crianças. O
pagamento deverá ser feito impreterivelmente até ao dia 05 de Novembro, preferencialmente por
transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD), devendo ser enviado o respectivo
comprovativo à Casa de Macau. Contamos com a vossa presença para animar este regresso aos saudosos
convívios na Casa!
Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, 1700-033 Lisboa ● Tel.: 218 495 342 / Tlm.: 961 294 676
casademacau@mail.telepac.pt ● www.casademacau.pt ● https://www.facebook.com/casademacauportugal

CHÁ-GORDO DE NATAL
Vai realizar-se no dia 11 de Dezembro, Sábado, a partir das 17 horas, um Chá-Gordo de Natal muito especial,
que para além de um menu repleto de iguarias Macaenses, contará com música ao vivo, com a actuação do
Duo «A Outra Banda». Constituído em finais de 2015, o Duo reúne os talentos de Carlos Piteira e Jaime Mota,
num tom revivalista, onde canções do passado, portuguesas, macaenses e de outras longitudes, são reinventadas ao som das teclas (órgão) e das cordas (viola), prometendo muita animação e nostalgia!
As inscrições e pagamentos deverão ser feitos como habitualmente junto da Secretaria (Av. Almirante Gago
Coutinho, nº 142, Lisboa) por tel.: 218 495 342 / tlm: 961 294 676 ou por e-mail:
casademacau@mail.telepac.pt, até ao dia 03 de Dezembro.
O preço único e simbólico será de 5,00 EUR por pessoa, para todos, sócios, não sócios, adultos ou crianças. O
pagamento deverá ser feito impreterivelmente até ao dia 03 de Dezembro, preferencialmente por
transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD), devendo ser enviado o respectivo
comprovativo à Casa de Macau.
Caro Associado, convide os seus familiares e amigos, e venha celebrar a quadra Natalícia na Casa de Macau!
FUNDO DOCUMENTAL DA CASA DE MACAU
Ao longo dos anos, a Casa de Macau tem recebido inúmeras publicações que têm sido depositadas numa das
salas da Casa.
Pelo que, a Direcção entendeu que seria importante começar a organizar o “Fundo documental da Casa de
Macau”, por forma a catalogar e salvaguardar este importante espólio.
Assim, com a supervisão da Vice-Presidente da Direcção, Maria João dos Santos Ferreira, iniciou-se um projecto
de tratamento documental tendo em vista uma futura partilha de informação e conhecimentos com os nossos
sócios e todos quantos aqueles que desejem consultar este espólio. Um dos propósitos fundamentais é
conseguirmos apoiar estudantes e investigadores, em assuntos respeitantes a Macau.
Trata-se de um projecto audacioso que levará cerca de 2 anos a ser concretizado. O fundo documental será
organizado em temáticas referentes a Macau e apoiado em diversos ficheiros: de ordem sequencial numérica;
de títulos de publicação; de autoridade (autor pessoa física ou colectividade); de assunto, entre outros.
Numa 1ª fase, ainda incipiente, estamos a fazer a separação entre monografias e publicações periódicas, tendo
sido já agrupadas cerca de 60 monografias, de diversos autores, e cerca de 20 títulos de publicações periódicas,
que terão no seu conjunto mais de 100 publicações.
A nossa preocupação é centralizar a documentação toda em salas específicas: uma de monografias, outra de
periódicos.
Este projecto prima também pela sua ambição: queremos utilizadores presenciais - na nossa sala de leitura - e
remotos - que acedam à base de dados que iremos futuramente criar.
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ENCONTRO COM JORNALISTA DO “HOJE MACAU”
No passado dia 30 de Setembro, a Casa de Macau abriu as suas portas à jornalista
Andreia Sofia da Silva, em representação do periódico "Hoje Macau", tendo sido
recebida por elementos da Direcção.
Durante a visita, a Direcção teve oportunidade de guiar Andreia da Silva pelas
instalações da Casa de Macau e fazer um ponto de situação relativamente aos
projectos de futura reabilitação, assim como de
todo o historial associativista da Casa, do seu
plano de actividades deste trimestre e de
projectos futuros.
Reforçar a proximidade com a imprensa, é um
dos objectivos da Direcção da Casa de Macau, por forma a poder não só divulgar
o seu programa de actividades junto de um público mais vasto, como também
poder esclarecer e comunicar de uma forma mais directa e transparente com os
diversos orgãos de comunicação social.
ZONA DE COOPERAÇÃO APROFUNDADA MACAU-GUANGDONG
A Casa de Macau congratula-se com o anúncio público da criação da Zona de Cooperação Aprofundada
Macau-Guangdong, noticiado pela agência de notícias estatal Xinhua, da R. P. da China.
Esta zona de cooperação entre a R.A.E. de Macau e a província vizinha de Guangdong, vai abranger uma área de
106 quilómetros quadrados, em Hengqin (a ilha da Montanha), e visa enriquecer a prática de "um país,
dois sistemas" e reforçar o já conhecido projecto da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, que integra
as regiões administrativas especiais de Macau, Hong Kong e nove cidades da província Guangdong.
Esta medida assume-se como uma importante força motriz para o futuro desenvolvimento de Macau a longo
prazo, pois possibilitará uma maior “diversificação económica de Macau", assim como "um novo espaço que
proporciona conveniência à vida e emprego dos residentes”, citando a Xinhua.
A Zona de Cooperação Aprofundada Macau-Guangdong prevê igualmente o desenvolvimento de novas indústrias,
com um foco nas áreas de investigação e tecnologia de ponta, assim como a promoção da medicina tradicional
chinesa, das indústrias culturais e do turismo, entre outras.
Por forma atrair a criação de novas empresas e a fixação de quadros qualificados, provenientes de Macau e do
estrangeiro, serão implementadas políticas e incentivos fiscais especiais. E para facilitar o fluxo de mercadorias,
serão simplificados os procedimentos de declaração de mercadorias que saem e entram entre Macau e a zona de
cooperação, estando previstas ainda a aplicação de medidas especiais para uma gestão financeira transfronteiriça
mais eficaz.
Para mais informações, consultar o seguinte website: https://www.hengqin-cooperation.gov.mo/wp-content/
uploads/2021/09/HQcooperation_pt.pdf
“SÍTIOS COM HISTÓRIAS” DE MANUEL V. BASÍLIO
A Casa de Macau gostaria de destacar a edição recente de “Sítios com histórias”, da autoria de Manuel V. Basílio,
obra editada em dois volumes pelo Instituto Internacional de
Macau (IIM).
Investigador da história de Macau, professor aposentado e
colaborador habitual do blogue “Crónicas Macaenses”,
Manuel Basílio, leva-nos a conhecer a rica história em torno
de sítios emblemáticos de Macau, como a Igreja e Bairro de
S. Lourenço, a Igreja, Largo e Rua de S. Domingos, entre
outros, assim como sobre duas personalidades históricas
intimamente ligadas a Macau: o Ouvidor Miguel Arriaga e o
pirata Cheong Pou Chai.
Os dois volumes desta obra poderão ser adquiridos através do
website do IIM, em http://www.iimacau.org.mo/bookshop.
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OBITUÁRIO
Entendeu a Direcção criar esta nova secção de obituário, por forma a homenagear o falecimento dos nossos
queridos associados, nos tempos mais recentes. Pelo que, é com grande consternação e saudade, que a Casa
de Macau comunica o falecimento dos seguintes associados:


Dr. José Maria Gonçalves Pereira, sócio no. 94, falecido no passado dia 2 de Agosto de 2021, com
92 anos de vida.
 D. Olívia Maria Hyndman Lobo da Conceição, uma das mais antigas sócias da Casa, com o no. 6, falecida
no passado dia 17 de Agosto de 2021, a poucos dias de completar 100 anos de vida (nascida a
20/08/1921).
Às respectivas famílias enlutadas, a Direcção apresenta os seus mais sentidos pêsames.

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 último trimestre 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 telefone.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE MACAU
Lembramos aos sócios que o horário de funcionamento da Casa de Macau é o seguinte:




De 2ª a 5ª feira – abertura às 10H00 e encerramento às 18H00;
6ª feira – abertura às 10H00 e encerramento às 17H00.

“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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