
  

 

CHÁ-GORDO COMEMORATIVO DO DIA DE MACAU 
 

A Casa de Macau assinalou a passagem do Dia de S. João Baptista, Dia de Macau, 

com uma festa que teve lugar no passado dia 23 de Junho, no Centro Científico e 

Cultural de Macau (C.C.C.M.), em Lisboa. 

A celebração contou com a presença de cerca de 140 participantes, entre asso-

ciados, familiares e amigos de Macau, incluindo representantes do grupo de bol-

seiros da R.A.E.M. que se encontram a estudar em Lisboa. 
 

A festa teve início com a alocução de boas-vindas proferida pelo Presidente, Dr. 

António Faria Fernandes, e pelo Presidente do C.C.C.M., Prof. Dr. Luís Filipe Bar-

reto, e pros-

seguiu com 

um progra-

ma muito 

preenchido, que incluiu uma visita 

guiada ao Museu de Macau, uma actua-

ção da cantora Cao Bei e uma exibição 

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. 

A culminar a festa, foi servido um Chá-Gordo composto       

por iguarias macaenses, nomeadamente minchi, galinha à 

portuguesa, capela, batatada e bolo menino, confeccionados pela ilustre macaense e nossa prezada consó-

cia, e Confreira de Mérito da Confraria da Gastrono-

mia Macaense, Graça Pacheco Jorge, e pela nossa con-

sócia Margarida Fernandes. 

Esta celebração só foi possível graças à colaboração 

de várias entidades, como o Centro Científico e Cultu-

ral de Macau, a Fundação Casa de Macau e o Turismo 

de Macau, de Graça Pacheco Jorge e de 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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 ALMOÇO COMEMORATIVO DO DIA DE MACAU 
ORGANIZADO PELOS MACAENSES RESIDENTES NO NORTE DE PORTUGAL 

Realizou-se no dia 30 de Junho, no restaurante “O Painel”, na Anadia, um almoço comemo-

rativo do Dia de Macau, organizado por um grupo de macaenses, sócios da Casa de Macau, 

residentes no Norte de Portugal, o qual reuniu cerca de 60 par-

ticipantes, e contou com a presença do Presidente, António 

Faria Fernandes.  

A Casa de Macau aplaude o entusiasmo e o esforço destes 

sócios, que apesar de residirem longe da sua Casa, se empe-

nharam no sentido de se 

reunirem e de organiza-

rem o evento comemorati-

vo do Dia de Macau. 

Para este evento, foram 

disponibilizadas pela Casa 

de Macau três bandeiras: a 

da R.A.E.M., a de Portugal 

e a da Casa de Macau.  

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. 
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(Perto da estação da CP, ao lado da Junta de Freguesia de Agualva, Cacém e em frente à Escola Secundária Ferreira Dias) 
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 ENCERRAMENTO DA CASA DE MACAU PARA FÉRIAS 
 

Recordamos os nossos Associados que, conforme vem sendo hábito, a Casa de 

Macau encerrará para férias no dia 01 de Agosto, reabrindo no dia 03 de 

Setembro. 

A  t o d o s  o s  A s s o c i a d o s  e  f a m i l i a r e s  d e s e j a m o s  u m a s  

ó p t i m a s  f é r i a s !  

WORKSHOP DE INICIAÇÃO 

À LÍNGUA E CULTURA CHINESAS 
  
Dada a grande afluência que se verificou na participação dos Workshops de Iniciação 

à Língua e Cultura Chinesas (Mandarim), a Casa de Macau prevê a organização de 

uma 4.ª edição do Workshop, em moldes equivalentes aos anteriores, a partir do 

mês de Setembro, tendo como destinatários os sócios da Casa de Macau e o público 

em geral.  

A Casa de Macau prestará oportunamente informações sobre o próximo 

workshop a realizar. 
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