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ANO NOVO  CHINÊS 

O habitual almoço de celebração e convívio do Ano Novo Chinês terá lugar no dia 09-02-2013, 

Sábado, no restaurante Estoril Mandarim, Casino Estoril. 

Oportunamente, voltaremos a prestar mais informações. No entanto, deverá marcar, desde já, na 

sua agenda essa tão importante data, podendo, se assim o entender, proceder já à sua inscrição. 

WORKSHOP DE INICIAÇÃO À LÍNGUA E CULTURA CHINESAS  

Dada a grande afluência que se verificou na participação do Workshop de Iniciação à Lín-

gua e Cultura Chinesas (Mandarim), a Casa de Macau vai organizar uma 5.ª edição do 

Workshop, nos moldes equivalentes aos anteriores. O Workshop será igualmente orientado 

pelo nosso consócio Jorge Chang.  

 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 Segundas-feiras, entre as 18H30 e as 20H00. 

 Duração: 10 sessões / 15 horas (2 meses e meio). 

 Início:  21 de Janeiro de 2013. 

 Fim: 25 de Março de 2013. 

 Preços: € 50,00 por pessoa para Sócios da Casa de Macau, cônjuges e filhos a 

cargo, e € 85,00 por pessoa para público em geral (eventualmente acrescido do 

pagamento pontual de material didáctico de apoio). 

 Local: Casa de Macau, Av. Almirante Gago Coutinho, 142. 

 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 . 

Serão respeitadas as inscrições por ordem cronológica de entrada na Secretaria, e dada preferên-

cia a quem já se tinha tentado inscrever nos Workshops anteriores, mas que não teve vaga. 
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CHÁ-GORDO DE NATAL 

Decorreu no passado dia 15 de Dezembro o tradicional Chá-Gordo de 

Natal, que reuniu cerca de uma centena de convivas, entre Sócios, 

familiares, amigos da Casa de Macau, e 

ainda um grupo de bolseiros, licencia-

dos em Direito, que estão entre nós a 

estudar português. 

Em ambiente de grande alegria, o convívio decorreu acompanhado de 

saborosas iguarias das cozinhas macaense e cantonense, como o tradi-

cional minchi, a capela, o caril de peixe, o apabico, os chilicotes, o chü 

cheong fan, o chá siu pao, o frango com presunto e cogumelos chineses, a 

massa de arroz com gambas, o arroz frito com porco assado e gambas, a 

“batatada” e o tai choi de côco. 

Por entre os presentes foi sorteado um delicioso 

cabaz de Natal, composto por chá verde com horte-

lã, pêssegos em calda, frutos secos, azeite com orégãos, vinho tinto, presunto, 

bolachas sortidas, broa castelar, queijo de Serpa, doce 

de abóbora com amêndoa e chocolate belga, tendo a 

feliz contemplada sido a nossa Associada Maria Cristi-

na Antunes Faria, a quem endereçamos os nossos parabéns. 

Paralelamente ao Chá-Gordo, decorreu a “Macau Memorabilia”, uma interes-

sante e original iniciativa do nosso Associado João Botas, apoiada pela Casa de Macau, e onde se pôde 

comprar, vender e trocar objectos de 

coleccionismo relacionados com 

Macau: postais, caixas de fósforos, 

livros, cartões de telefone, pacotes de 

açúcar, pequenas peças de porcelana, 

etc. 

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 Fregue-

sia de Agualva, Cacém e em frente à 

Escola Secundária Ferreira Dias) 
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PAGAMENTO DE QUOTIZAÇÕES 

Informamos aos Associados que já se encontram a 

pagamento as quotizações do ano de 2013. 

Os valores das quotas mensais não sofreram altera-

ção:  

 Sócios efectivos até 65 anos de idade — € 6,50/

mês; 

 Sócios efectivos com idade igual ou superior a 65 

anos — € 4,00/mês; 

 Sócios estudantes com idade inferior a 26 anos 

de idade — € 3,00/mês. 

Caso optem pelo pagamento da totalidade das 

quotas do ano de 2013 até 31 de Janeiro desse 

ano, beneficiarão de um desconto equivalente a 

uma mensalidade de quotização. 

Mantenha as suas quotas em dia.  


