CASA DE MACAU
FOLHA INFORMATIVA n.º 06/2011

16 de Setembro de 2011

WORKSHOP DE INICIAÇÃO À LÍNGUA E CULTURA CHINESAS
A Casa de Macau vai organizar um Workshop de Iniciação à Língua e Cultura Chinesas ( Mandarim ) .
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
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de Mandarim da Delegação Económica e Cultural de Macau em Lisboa.

文

 Destinatários: Sócios da Casa de Macau e público em geral.

化

 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.
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 Preços: €35 por pessoa para Sócios da Casa de Macau, cônjuges e filhos a car-

go, e €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.
Av. Alm. Gago Coutinho, n.º 142, 1700-033 Lisboa Tel: 218 495 342 Fax: 218 439 131 casademacau@mail.telepac.pt www.casademacau.pt

CONFRARIA DA GASTRONOMIA MACAENSE
Congresso do C.E.U.C.O., dias 4, 5, 6 Novembro 2011, Albufeira — Portugal
A Confraria Da Gastronomia Macaense (C.G.M.), membro efectivo do Conselho Europeu das
Confrarias Eno-Gastronómicas, participará no próximo Congresso em Portugal, em Albufeira,
nos dias 3 a 6 de Novembro do corrente, no qual o Presidente da C.G.M. passará a ocupar o
lugar de Vice-Presidente do referido Conselho, desta forma honrando e divulgando a cultura
gastronómica Macaense.
A C.G.M. pretende estar representada por um grupo significativo de membros, pelo que, para
além da comitiva que virá de Macau, são convidados a associar-se todos os sócios da Casa de
Macau que pretendam participar.
O plano, ainda provisório, é o seguinte:



Dia 4 de Novembro, Sexta-feira – 9h00 – Chegada a Lisboa da comitiva vinda de
Macau, seguindo directamente para o Algarve;



Dia 5 de Novembro, Sábado – Congresso do C.E.U.C.O. (conforme o programa do Congresso por anunciar);



Dia 6 de Novembro, Domingo – Congresso do C.E.U.C.O. (conforme o programa do
Congresso por anunciar);



Dia 7 de Novembro, Segunda-feira – 12H00 - Partida de Albufeira para Lisboa;



Dia 8 de Novembro, Terça-feira - 8H30 - Partida para Fátima com almoço incluído;



Dia 9 de Novembro Quarta-fera - 12H00 - Regresso da comitiva a Macau.

O preço total por participante será de €500,00 para os que se juntarem ao grupo em Lisboa
no dia 4 de Novembro, que inclui o transporte de ida e volta para Albufeira, estadia em hotel
de 5 estrelas em regime de APA, e ida a Fátima.
Os interessados deverão inscrever-se impreterivelmente até ao dia 23 de Setembro junto da
Secretaria da Casa de Macau, onde poderão ser obtidos todos os esclarecimentos adicionais
necessários.

ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS
DA CASA DE MACAU
Recorda-se que estamos em ano de eleições
para os Órgãos Sociais da Casa de Macau para
o triénio 2012-2014, as quais, como habitualmente, irão decorrer em Dezembro, coincidindo com
o Chá-Gordo do Natal.

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

Por conseguinte, convidam-se todos os Associa-

Obrigado e até breve

dos que possam estar interessados, a constituir e

Rua António Nunes Sequeira, N.º 14 A
2735–054 Agualva – Cacém
Tel: 21 913 58 48/Tlm: 96 801 23 30

apresentar listas concorrentes ao acto eleitoral,
dessa forma participando activamente na vida
societária da nossa Casa.

(Perto da estação da CP, ao lado da Junta de Freguesia de
Agualva, Cacém e em frente à Escola Secundária Ferreira
Dias)

