CASA DE MACAU
FOLHA INFORMATIVA n.º 03/2013

05 de Abril de 2013

INFORMAÇÃO AOS SÓCIOS
Na sequência da resignação do então Presidente da Direcção da Casa de Macau António Faria
Fernandes, por motivos de ordem profissional, aprovou a Direcção em reunião realizada em
14-03-2013, uma deliberação, a qual, em conformidade com o actual enquadramento estatutário da Casa de Macau e após a respectiva comunicação ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, procedeu à recomposição daquele órgão, com efeitos a 01-04-2013, nos seguintes
termos:
 Presidente - Maria de Lourdes Barros Vaz Albino
 Vice-Presidente - Álvaro Augusto da Rosa
 Secretária - Telma Isabel da Rosa
 Tesoureiro - José Augusto de Albuquerque de Sousa Andrade
 1.º Vogal - Edith Teresinha Xavier Lopes
 2.º Vogal - Margarida Alexandra Vaz do Amaral
 3.º Vogal - Maria Cristina Antunes Faria
 Vogal Suplente - Marina Isabel Laborde Basto d’Andrade
Ao Sócio António Faria Fernandes dirigimos uma palavra de agradecimento pelo empenho e dedicação em prol da Casa de Macau e dos seus Associados durante o período em que desempenhou
funções na Direcção.
WORKSHOPS DE COZINHA MACAENSE
(orientados pela Dr.ª Graça Pacheco Jorge)
A Casa de Macau vai promover a realização de 3 workshops sobre culinária macaense. Venha
aprender a confeccionar os pratos típicos da cozinha de Macau e surpreenda-se com diferentes
sabores e texturas, no jantar que encerrará cada um dos eventos.

Datas de realização:
 24-05-2013 (Sexta-feira).
 28-06-2013 (Sexta-feira).
 26-07-2013 (Sexta-feira).

Horário: 18H30.

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

Preço por workshop: €35,00 para sócios da Casa de Macau com as quotas em dia, cônjuges
e filhos a cargo (estudantes, até aos 25 anos inclusive), e €50,00 para o público em geral.

Número de participantes: O workshop funcionará com um mínimo de 7 e um máximo de
12 participantes.
As inscrições serão aceites por ordem cronológica de entrada na Secretaria da Casa de Macau,
através de:
 E-mail: casademacau@mail.telepac.pt;
 Tel: 21 845 11 67 / 21 849 53 42;
 Fax: 21 843 91 31.
Para mais informações contactar a Secretaria da Casa de Macau.
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CHÁ-GORDO DA PÁSCOA
No passado dia 23 de Março, a Casa de Macau assinalou a Páscoa
com o habitual Chá-Gordo.
Reunindo cerca de 100 associados, familiares, amigos da Casa de Macau, e a presença
simpática e muito jovial de um grupo de
estudantes bolseiros da R.A.E.M., os participantes tiveram a oportunidade de apreciar saborosos pratos da culinária
macaense e cantonense,
como o tradicional
minchi, o pou kok kái, a
capela, o apabico, o
chilicote, 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.
Foi uma festa muito participada e de muito
agrado dos presentes, onde houve muito convívio e animação.
(Veja as fotografias do evento em www.casademacau.pt).
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO NO PRÍNCIPE REAL
Recordamos a todos os nossos Associados que se encontra a funcionar nas instalações do Príncipe Real um Centro de Documentação, criado, mantido e sucessivamente valorizado para todos os
interessados por Macau, colocando ao dispor de todos uma biblioteca com cerca de 4.000 livros
dedicados essencialmente à cultura macaense.
Este Centro de Documentação, para além das tarefas de rotina associadas à catalogação do acervo
de que dispõe, procede ao atendimento de todos os que o procuram, nomeadamente no âmbito
de trabalhos de pesquisa académica, e à organização das respostas às solicitações que ali chegam,
de todo o tipo, e das mais variadas origens, principalmente nos países da diáspora macaense.
O horário de funcionamento é de Segunda a Sexta-feira, das 10h00 às 13h00, e das 14h30 às
17h30. Às Segundas e Terças-feiras, pode ser solicitado o apoio da Senhora bibliotecária para a
pesquisa documental.
Convidam-se todos os Associados, e demais interessados, a frequentarem o Centro de Documentação, seja no âmbito de trabalhos de pesquisa bibliográfica, seja através da presença em outros
eventos ali organizados, como é o caso das tertúlias que periodicamente têm lugar, e que atempadamente iremos divulgando.
FESTAS NA CASA DE MACAU
Trazemos à lembrança dos nossos Associados
que a Casa de Macau dispõe de excelentes
instalações para a realização das suas festas
particulares.
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Para mais informações, contactar a Secretaria
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
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)

