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ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES – “MACAU 2013” 

De acordo com informação prestada à Casa de Macau, está previsto realizar-se o Encontro das Comunidades 

Macaenses – “Macau 2013”, no período de 30 de Novembro a 7 de Dezembro de 2013, com o seguinte 

programa, ainda provisório: 

 Dia 30 de Novembro (Sábado) – Chegada dos participantes do exterior;  

 Dia 1 de Dezembro (Domingo) – Sessão Solene de Abertura do Encontro, seguido de jantar; 

 Dia 2 de Dezembro (Segunda-feira) – Reunião do Conselho Geral do CCM, com eleições dos corpos 

sociais; 

 Dia 3 de Dezembro (Terça-feira) – Visita guiada por especialistas do ICM ou da DST a locais de inte-

resse histórico;  

– Sessão fotográfica nas Ruínas de S. Paulo; 

 Dia 4 de Dezembro (Quarta-feira) – Dia da Cultura Macaense:  

– Sessão Cultural promovida pelo IIM; 

– Sessão Solene comemorativa do 142.º Aniversário da APIM e dos 80 anos do Jardim de Infância 

D. José da Costa Nunes;  

– Chá-Gordo no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes; 

 Dia 5 de Dezembro (Quinta-feira) – Cerimónia da inauguração da nova localização do Monumento 

dedicado às Comunidades Macaenses da Diáspora, e deposição de coroas de flores; 

 – Missa e Te-Deum na Sé Catedral; 

 Dia 6 de Dezembro (Sexta-feira) – Dia livre.  

 Dia 7 de Dezembro (Sábado) – Festa de Encerramento do Encontro “Macau 2013”. 

Poderão, entretanto, os sócios interessados proceder à respectiva inscrição, contactando a Casa de Macau 

pelos meios habituais: por e-mail (casademacau@mail.telepac.pt), por telefone (n.º 21 845 11 67/21 849 53 42), 

por fax (n.º 21 843 91 31), ou ainda, pessoalmente ou por correio (Av. Alm. Gago Coutinho, n.º 142, em Lis-

boa). 

Logo que disponha de informação relevante sobre a viagem e a estada em Macau dos participantes, procede-

rá a Casa de Macau à sua divulgação junto dos seus associados. 

WORKSHOP DE COZINHA MACAENSE 

(orientado pela Dr.ª Graça Pacheco Jorge) 

A Casa de Macau vai promover a realização de mais um workshop 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 o evento. 

 Data de realização: 26-07-2013 (Sexta-feira). 

 Horário: 18H30. 

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

 Ementa: Sopa de cenoura com gengibre, porco balichão tamarindo, arroz carregado e salada de laran-

ja com chá. 

 Preço: € 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 partici-

pantes. 

As inscrições serão aceites por ordem cronológica de entrada na Secretaria da Casa de Macau, através de 

e-mail casademacau@mail.telepac.pt, por telefone 21 845 11 67 / 21 849 53 42, e por fax 21 843 91 31. 

Para mais informações contactar a Secretaria da Casa de Macau. 
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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) 

FESTA DO DIA DA CASA DE MACAU 

No passado dia 22 de Junho, a Casa de Macau comemorou mais uma vez o Dia de Macau e da Casa de Macau, 

nas instalações da Av. Alm. Gago Coutinho em Lisboa. Às 17 horas foi celebrada 

Missa campal, após a qual actuou o Coro Mo Li Hua, sob a direcção do Maestro 

Carlos Santos Silva. Des-

ta actuação, destacamos 

o magnífico arranjo da 

canção “Macau”, origi-

nariamente interpreta-

da pela Tuna Macaense e agora adaptada pelo 

Maestro Santos Silva, e que emocionou os 

Macaenses ali presentes. 

Foi ainda servido o tradicional chá-gordo, onde não faltaram as iguarias da cozinha macaense, tais como o 

apa bico, os chilicotes e as chamuças, o minchi, a capela, o porco bafassá, o 

bolo batatada, o bicho-bicho, e mui-

tas outras. 

A festa, muito animada, contou com 

a pre-

s e n ç a 

de cerca 

de 120 

pessoas, 

incluin-

do, como é habitual, um grupo de 10 jovens bolseiros da RAEM, especialmente 

convidado pela Direcção da Casa de Macau. 

FESTAS NA CASA DE MACAU 

Trazemos à lembrança dos nossos Associados que a Casa 

de Macau dispõe de excelentes instalações para a reali-

zação das suas festas particulares. 

 

 

 

 

 

Para mais informações, contactar a Secretaria da Casa de 

Macau. 


