CASA DE MACAU
FOLHA INFORMATIVA n.º 05/2011

08 de Julho de 2011

COMEMORAÇÃO DO DIA DE MACAU
A Casa de Macau assinalou a passagem do Dia de S. João Baptista, Dia
de Macau, e comemorou o 42º aniversário da sua fundação, com uma
festa que teve lugar no passado dia 25 de Junho, no Salão Macau do
Museu do Oriente, em Lisboa.
A celebração contou com a presença de cerca de 120 participantes,
entre associados, familiares e amigos de Macau, incluindo representantes do grupo de bolseiros da R.A.E.M. que se encontram a estudar
em Lisboa.
A festa teve início com a
alocução

de

proferida

pelo

boas-vindas
Presidente,

António Faria Fernandes, e
prosseguiu com um programa
muito preenchido, que incluiu uma demonstração
da classe de Tai Chi da Casa de Macau, orientada pela Mestra Isabel Soares, e uma
actuação do Coro Mo LiHua, tutelado pela Casa de Macau, e composto por estudantes não
chineses de língua chinesa na Delegação Económica e Comercial de Macau. Nesta actuação, para além de alguns temas cantados
em língua chinesa,

foi apresentada em

estreia absoluta a versão

coral

do

tema

“Macau Terra Minha”,
celebri zad o

Thunders,

p el os
e

mais

recentemente

pela

Tuna Macaense. Seguiu-se uma visita ao Museu do Oriente, e a
celebração da Santa Missa.
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A culminar a festa, foi servido um almoço
composto

exclusivamente

por

iguarias

macaenses, nomeadamente, sopa fria de abacate, chintoi aberto, caril de peixe e camarão,
peixe com molho sutate, carne de porco com
ananás, galinha à portuguesa, salada de laranja com
chá, creme de manga, cocadas e formigos, tudo confeccionado sob a orientação
da ilustre macaense e nossa prezada consócia, e Confreira de Mérito da Confraria da Gastronomia Macaense Graça Pacheco Jorge, que foi alvo dos maiores
elogios por todos os presentes.
A festa constituiu um assinalável êxito, a julgar pelas inúmeras manifestações de
agrado

expressas

pelos

participantes,

quer

durante o evento, quer posteriormente, em diversas mensagens que amavelmente fizeram chegar
à Casa de Macau.
Esta celebração só foi possível
graças

nesta
à

configuração

conjugação

de

esforços de várias entidades, como o Museu do Oriente, a Fundação Casa de
Macau, e o Turismo de Macau, bem como à preciosa colaboração da Graça Pacheco Jorge
(coadjuvada pela nossa também sócia Margarida Fernandes), a quem dirigimos públicos e sinceros
agradecimentos pela inestimável colaboração que prestaram à equipa da Casa de Macau na organização da festa.
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WORKSHOP DE INICIAÇÃO À LÍNGUA E CULTURA CHINESAS
A Casa de Macau vai organizar um Workshop de iniciação à língua e cultura chinesas
( M andarim ) .
O Workshop será orientado pelo nosso consócio Jorge Chang, que se encontra habilitado,
entre outros, com o Curso de Língua e Cultura Chinesas do ISCSP - Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas de Lisboa, com o Curso de Especialização para Professores de
Língua Chinesa na BFSU - Beijing Foreign Studies University, com o Curso Avançado de Mandarim na DFSU - Dalian Foreign Studies University, com o Nível avançado de Mandarim no
Instituto Confúcio em Lisboa, e com o Curso de Mandarim da Delegação Económica e Cultural
de Macau em Lisboa.
 Destinatários: Sócios da Casa de Macau e público em geral.
 Objectivos:
- Aprendizagem do Mandarim Elementar, conversação e oralidade.
- Noções de cultura chinesa: História, Geografia, Ciências, Artes ( pintura e caligrafia ) , hábitos e costumes.
 Horário: Às quartas-feiras, entre as 18H30 e as 20H00.
 Duração: 10 sessões / 15 horas ( 2 meses e meio )
 Inicio: Princípio de Outubro 2011, e fim em meados de Dezembro de 2011.
 Preços: €35 por pessoa para Sócios da Casa de Macau, cônjuges e filhos a cargo, e

中
国
语
言
和
文
化
初
级
课
程

€50 por pessoa para público em geral ( eventualmente acrescido do pagamento pontual de
material didáctico de apoio ) .
 Número de participantes: O Workshop funcionará com um mínimo de 10 e um máximo de 20
participantes.
Informações adicionais e inscrições na Secretaria da Casa de Macau, por telefone n.º
21 845 11 67, ou por e-mail através do endereço electrónico casademacau@mail.telepac.pt.

RUBYE DE SENNA FERNANDES
A nossa Associada Rubye de Senna Fernandes doou à Casa de Macau um interessante acervo documental, composto essencialmente por livros, revistas e documentos
vários, que se revestem do maior interesse para os estudiosos da história de Macau.
Todos os documentos irão ser revistos, estudados e catalogados, a fim de posteriormente poderem ser colocados à disposição de todos os interessados na sua consulta.
À nossa Associada Rubye de Senna Fernandes, a Casa de Macau pretende dar público testemunho de agradecimento por tão generosa atitude.
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ALMOÇOS ÀS QUARTAS
A Casa de Macau vai retomar os almoços às quartas-feiras (em Julho, dias 13, 20 e 27),
onde será servida comida macaense, nomeadamente, Minchi, Porco Bafassá, e Pou Kók Kái
(galinha à portuguesa). Os interessados deverão inscrever-se até ao final da manhã da terça-feira anterior, junto da Secretaria da Casa de Macau, indicando o número de participantes, e qual o prato pretendido, sendo que apenas será possível servir um prato em cada
refeição.
O preço, por enquanto, será mantido em €10 por pessoa (inclui sopa, prato, sobremesa e
café, sendo as bebidas à parte).

FESTAS NA CASA DE MACAU

RESTAURANTE DIM SUM

Trazemos à lembrança dos nossos Associados que

Venha saborear a verdadeira comida Chinesa
»» Típica de Cantão ««
Traga a sua família e amigos

a Casa de Macau dispõe de excelentes instalações
para realização das suas festas particulares.
Para mais informações, contactar a Secretaria da
Casa de Macau.

Oferecemos um desconto de 10% na próxima
refeição, na apresentação da factura
anterior.
(Traga o seu Cartão de Sócio da Casa de
Macau, com as quotas em dia,
para usufruir desta regalia)
Obrigado e até breve
Rua António Nunes Sequeira, N.º 14 A
2735–054 Agualva – Cacém
Tel: 21 913 58 48/Tlm: 96 801 23 30
(Perto da estação da CP, ao lado da Junta de Freguesia de Agualva, Cacém e em frente à Escola
Secundária Ferreira Dias)

ENCERRAMENTO DA CASA DE MACAU PARA FÉRIAS
Recordamos os nossos Associados que, conforme vem sendo
hábito, a Casa de Macau encerrará para férias durante o mês
de Agosto, reabrindo no dia 01 de Setembro.

A todos os Associados e familiares desejamos umas óptimas férias!
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