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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocatória
Nos termos da alínea a) 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 24 de Março de
2022, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
§ 1 – Apreciação e votação do Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2021, tendo em
conta o Parecer do Conselho Fiscal.
Não se verificando o quórum necessário, a Assembleia Geral Ordinária reunirá nos termos do disposto
no nº 3 do artigo 9º do Regulamento Geral, em segunda convocatória, às 17H30, com qualquer
número de sócios.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Noel Alexandre Rosário Cardoso
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2022.

CHÁ-GORDO DE PÁSCOA
Atendendo ao evoluir positivo de controlo da Pandemia e o desagravamento das respectivas medidas
de contenção decretado pelo Governo recentemente, a Direcção da Casa de Macau planeia retomar
as suas actividades presenciais, através da realização de um Chá-Gordo por ocasião da Páscoa, a ter
lugar a 9 de Abril de 2022, Sábado, a partir das 17 horas, se as condições sanitárias nessa data o
permitirem.
O evento terá um preço único e simbólico de 5,00 EUR por pessoa, para todos, sócios e não sócios.
Crianças até aos 12 anos inclusive, estão isentas.
As inscrições e pagamentos deverão ser realizados impreterivelmente até 1 de Abril,
preferencialmente por transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD),
devendo ser comunicada a inscrição e enviado o respectivo comprovativo de pagamento à Secretaria
da Casa de Macau, na Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, Lisboa, através do endereço de e-mail
casademacau@mail.telepac.pt, e pelo tel.: 218 495 342 / tlm: 961 294 676.

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

PREVISÕES DO HORÓSCOPO CHINÊS PARA O ANO LUNAR DO TIGRE
Segundo a crença Chinesa, este é o Ano do Tigre, um dos 12 signos do horóscopo chinês, que se
baseiam em anos lunares e nas características de 12 diferentes animais. Apresentamos de seguida uma
interpretação das previsões para cada um dos signos, segundo o Horóscopo Chinês para 2022.
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ASIAN TALKS: MACAU
No primeiro episódio do Podcast Asian Talks: Macau debateram-se diversas temáticas sobre Macau,
contando com a moderação do Investigador Integrado do Instituto do Oriente (IO), Professor Carlos
Piteira e com a participação do Dr. Manuel Rodrigues:
https://www.youtube.com/watch?v=e2HbHxsnWGM&t=4s [15 de Dezembro de 2021].
O segundo episódio, contou igualmente com a moderação do Professor Carlos Piteira e com a
participação do Dr. Jorge Arrimar:
https://www.youtube.com/watch?v=NnPufqBNEtw [15 de Janeiro de 2022].
O terceiro episódio, contou uma vez mais com a moderação do Professor Carlos Piteira e com a
participação da Dra. Maria João Santos Ferreira:
https://www.youtube.com/watch?v=CE77MFBOusQ&t=2321s [15 de Fevereiro de 2022].

"CONFERÊNCIAS DA PRIMAVERA" - CCCM
O Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM), apresentará durante os meses de Março e Abril, um
ciclo de conferências dedicadas a Macau, China e Ásia, designadas por "Conferências da Primavera".
A primeira série, terá lugar entre os dias 9 e 12 de Março e debaterá diversos temas sobre Macau,
entre os quais a história da gastronomia macaense, o jornalismo multicultural em língua Portuguesa
em Macau, aspectos identitários da comunidade macaense, a educação de matriz Portuguesa em
Macau, entre muitos outros.
Entre 29 de Março e 2 de Abril, acontecerá a segunda ronda, dedicada à China, com apresentações
sobre temas tão diversos como "As Implicações Geopolíticas das Transições Energéticas da China" ou
a "Filosofia subjacente à política internacional da China".
E por último, entre 19 e 23 de Abril, as conferências irão abordar temáticas sobre a Ásia. As
conferências terão lugar em formato híbrido, presencial e online, através de Zoom. Mais informações
em www.cccm.gov.pt ou através do endereço electrónico geral@cccm.gov.pt.
EXPOSIÇÃO "BEBER DA ÁGUA DO LILAU"
“Mesa comum” de Nuno Barreto
O Museu do Oriente, em Lisboa, apresenta a partir
de 11 de Março uma extensa exposição
retrospectiva da obra do pintor Nuno Barreto, com
mais de 200 obras e memorabilia do seu espólio
pessoal, entre acrílicos, guaches, serigrafias,
cadernos de desenhos, esboços e fotografias.
Intitulada "Beber da Água do Lilau", a exposição
está organizada por ordem cronológica, de 1963 a
2009, traçando o percurso evolutivo do artista,
entre a pintura abstracta e a pintura figurativa. A
mostra tem um particular enfoque na vivência e
transformação deste artista em Macau, a terra que
“lhe entrou no sangue para nunca mais sair”. A exposição estará patente até 26 de Junho de 2022.
Mais informações em www.museudooriente.pt.
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PUBLICAÇÃO DIGITAL “A CABAIA”
“A CABAIA” é o boletim da Fundação Casa de Macau, editado
trimestralmente, onde, além de informação referente aos projectos e
eventos realizados pela Fundação, é também possível encontrar um
espaço que convida à reflexão, através de entrevistas ou artigos de
opinião de autores diversos. A primeira edição da CABAIA aconteceu
em Março de 2018 e o mais recente data de Dezembro de 2021.
Todas
as
edições
estão
disponíveis
online
em
www.fundacaocasamacau.pt/cabaia.

RECEITA DO BACALHAU MACAÍSTA, OU DOURADO, OU TCHATÍNI
Ingredientes:
4 postas de bacalhau (800 4 dentes de alho e 2 cebolas
grs) (ou 2 x 400 grs de baca- picados
lhau desfiado)
2 chávenas de chá de leite Azeite, açafrão, sal, pimende côco (1 lata grande)
ta, óleo de piripiri, q.b.
Foto: © Turismo de Macau, 2015








Ferver o azeite com o açafrão;
Juntar a cebola e os alhos picados;
Juntar o leite de côco;
Mexe-se muito bem e acrescenta-se o bacalhau, temperando com sal e pimenta;
Salteia-se em lume brando e, a gosto, acrescenta-se óleo de piripiri;
Aumenta-se a intensidade do lume, para que o bacalhau fique seco e tostadinho e solto.
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.
4

