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CASA  DE  MACAU 

FOLHA INFORMATIVA n.º 07/2011      17 de  Outubro de 2011 

 
WORKSHOP DE COZINHA MACAENSE 

A Casa de Macau vai promover a realização de mais um workshop sobre culinária macaense, orientado 

pela nossa prezada consócia Graça Pacheco Jorge. Venha aprender a confeccionar os pratos típicos da 

cozinha de Macau e surpreenda-se com diferentes sabores e texturas, no jantar que encerrará o evento.  

 Data: 28-10-2011 (Sexta-feira) 

 Horário: 18H30 

 Local: Casa de Macau, Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, Lisboa 

 Preço: €35,00 para Sócios da Casa de Macau, cônjuges e filhos a cargo (máximo de 2 elementos 

por agregado familiar), e €50,00 para o público em geral. 
  
Inscrições limitadas a 12 participantes (aceites por ordem cronológica de entrada na Secretaria da Casa 

de Macau), através de:  

 Tel: 21 849 53 42 
 Fax: 21 843 91 31 
 E-mail: casademacau@mail.telepac.pt 

Para mais informações contactar a Secretaria da Casa de Macau. 

Poderá consultar o anúncio do workshop em www.casademacau.pt 

 
LANÇAMENTO DO LIVRO “HÁ BISCOITOS NO ARMÁRIO” 

Homenagem à Prof.ª Maria Manuel Machado 

Terá lugar na Casa de Macau no próximo dia 22 de Outubro, a comemoração do 90º aniversário da Professora Maria Manuel 

Machado. 

Nascida em 1921, casada com um Oficial do Exército, José Luís de Azevedo Ferreira Machado, a Prof.ª Maria Manuel Pereira 

Sanches Pimenta de Castro Machado desenvolveu toda a sua carreira profissional como professora de francês, tendo leccionado 

em três continentes: na Europa (Lisboa), em África (Luanda) e na Ásia (Macau). 

A estadia em Macau ocorreu em dois períodos, primeiro entre 1954 e 1960, e depois entre 1967 e 1973, acompanhando o mari-

do nas suas comissões de serviço. 

Ensinou no antigo Liceu Nacional Infante D. Henrique e na Escola Comercial, para além de ter dado explicações a inúmeros 

jovens macaenses de diversas gerações, tendo ficado conhecida por “MADAME”, nome pelo qual ela própria gostava de ser 

tratada pelos seus alunos, e que ainda hoje muitos carinhosamente mantêm. 

As suas qualidades humanas e pedagógicas granjearam-lhe profunda admiração e respeito de todos quantos tiveram a felicidade 

de a ter como Mestra, continuando até hoje a receber inúmeras provas de amizade dos seus antigos alunos. 

É Mãe de quatro filhos, a Isabel, o Manuel, a Margarida e o Luís. Este último, nascido em Macau e onde praticamente sempre 

residiu, veio reforçar ainda mais a profunda ligação, quer afectiva, quer profissional, à Cidade do Nome de Deus. 

A comemoração do aniversário incluirá o lançamento do livro biográfico “Há Biscoitos no Armário”, da autoria de Jorge 

Pinheiro, segundo encomenda dos filhos da Aniversariante, sendo convidados a participar na apresentação, e partilha dos 

“biscoitinhos”, todos os familiares, amigos e antigos alunos, desta forma se associando à homenagem prestada à Mãe, Amiga e 

Professora de francês. 

 Local: Pavilhão Multiusos da Casa de Macau, Av. Gago Coutinho, 142, em Lisboa 

 Data: 22-10-2011 (Sábado) 

 Horário: Início às 16H30, e terminando às 19H30 

Solicita-se a todos os que pretenderem participar nesta festa, que informem a Secretaria da Casa de Macau. 
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MAGUSTO NA CASA DE MACAU 

No dia 12 de Novembro a Casa de Macau vai, uma vez mais, organizar o Magusto para assinalar o 
S. Martinho. 

Faremos um almoço, onde serão servidos o tradicional caldo verde, febras e castanhas assadas. 

Na continuação do almoço, da parte da tarde, teremos uma palestra subordinada ao 
tema “O Chá na China”, ministrada pela nossa prezada consócia Graça Pacheco Jorge. 

O Magusto terá início pelas 13H00. 

A palestra começará pelas 15H30. 

As inscrições deverão ser feitas como habitualmente para a Secretaria da Casa de Macau, impreterivel-
mente até ao dia 07 de Novembro. 

O preço será de € 10,00 por pessoa para sócios, cônjuges e filhos a cargo, e de € 15,00 por pessoa para 

não sócios. Crianças até aos 12 anos pagarão metade do valor correspondente. 

Faremos deste dia mais um momento de são e alegre convívio entre todos, de onde sairemos enriquecidos 
com um conhecimento mais aprofundado sobre uma bebida que tanto apreciamos. 

 
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) 

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) 

中   

国

语

言

和

文

化

初

级

课

程 

Workshop de iniciação à Língua e Cultura 

Chinesas (WILCC) 

Informamos os nossos associados que as inscri-

ções, para o WILCC, decorreram a um bom ritmo 

tendo sido registada uma procura bastante significa-

tiva, quer por parte de associados quer de não 

associados. Assim, é de registar que a primeira edi-

ção - já a decorrer - esgotou rapidamente o número 

de participantes pelo que, neste momento, já se 

encontra prevista uma segunda edição, a ter início 

em Janeiro de 2012, sendo de salientar que o 

número de pré-inscrições excedeu, de novo, o limite 

previsto de participantes. 

Tai Chi 

Lembramos os nossos associados que 

o Tai Chi pode ser praticado nas ins-

talações da nossa Casa, na Av. Almi-

rante Gago Coutinho n.º 142. Infor-

mamos, assim, que se deu início, uma vez mais, a 

mais uma temporada da prática desta modalidade 

que em muito pode contribuir para o  

bem-estar físico mental dos seus praticantes. Os 

horários existentes permitem a integração adequa-

da para quem se inicia, por um lado, e para quem 

já possui uma prática mais avançada, por outro 

lado. Venha fazer parte, junte-se a nós e contribua 

para a sua saúde. Relembramos os horários dispo-

níveis: Terças e Quintas-Feiras, das 19h00 às 

20h00, e para os iniciados, das 20h00 às 21h00.  
 

 Salão Internacional  de Numismática e 
Antiguidades  de Lisboa 

 
O 1º Salão Internacional de Numismática e Antiguida-
des de Lisboa vai realizar-se nos dias 12 e 13 de Novem-
bro de 2011, no Hotel VIP Executive Zurich (Sala Apol-
lo), entre as 10h00 e as 18h00, sem interrupção para o 
almoço. 
  
Nesta feira estarão presentes profissionais de Portugal 
e de outros Países, totalizando 70 a 80 vendedores, e 
onde estarão à venda moedas, notas, selos, medalhas, 
relógios, canetas e jóias. 
  
O certame conta com a presença do nosso associado 
José Manuel Silva. 


