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DIA DA CASA DE MACAU 

No passado dia 21 de Junho, a Casa de Macau comemorou mais uma vez o Dia de Macau e da Casa de 

Macau, nas instalações da Av. Almirante Gago Coutinho em Lisboa. Às 17H30 foi 

celebrada a Missa, após a qual foi inaugurada uma exposição de fotografia intitulada 

“Olhar Macau”, da Associada e membro da Direcção da Casa de 

Macau, Margarida Fernandes. Foi de seguida servido o tradicional 

Chá-Gordo, onde não faltaram as iguarias da cozinha macaense, tais 

como o apabico, os chilicotes, o minchi, a capela, a galinha à Portuguesa, o caril de vaca, o 

camarão à moda de Macau, o bolo Menino, o bicho-bicho, e muitas outras. 

Para a confecção das comidas macaenses contámos com a prestimosa colabo-

ração das nossas Sócias Diana Guerra e Isabel do Rosário, e também das nos-

sas Associadas e membros da Direcção, Telma Rosa, Edith Lopes e Margarida 

Fernandes. 

Foi ainda realizado um animado sorteio, tendo sido atribuídos 9 prémios alu-

sivos a Macau, dos quais, o 1º prémio, um lenço de seda, foi arrebatado 

pelo nosso Associado Carlos Graça da Silva.  

A festa, muito animada, contou com a presença de cerca de 90 pessoas, 

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

especialmente convidado pela Direcção da Casa de Macau (veja as foto-

grafias do evento em www.casademacau.pt). 

ALMOÇO COMEMORATIVO DO DIA DE MACAU ORGANIZADO 

PELOS MACAENSES RESIDENTES NO NORTE DE PORTUGAL 

Realizou-se no dia 29 de Junho, no restaurante  

“Confeitaria Cunha”, no Porto, 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 40 participantes, e 

contou com a presença de representantes da Direcção da Casa de 

Macau.  

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 

organizarem o evento comemorativo 

do Dia de Macau. 

VISITA DE UMA DELEGAÇÃO 

DA ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS 

MACAENSES 

Realizou-se no dia 17 de Junho a 

visita de uma Delegação da Asso-

ciação dos Jovens Macaenses, 

chefiada pelo Dr. Duarte Alves, às 

instalações da Casa de Macau. 

Durante a visita foram trocadas 

algumas mensagens e lembran-

ças alusivas, 

tendo no 

final sido 

servido um 

light snack. 

CURSO DE MANDARIM 

Vai a Casa de Macau realizar mais um Módulo I do Curso de Mandarim, com início a 08 de Outubro de 

2014 e termo a 18 de Fevereiro de 2015. 

Esta edição será mais uma vez orientada pelo Prof. Jorge Chang, sendo o preço de € 100,00 para Sócios e 

de € 150,00 para não Sócios. 

Para mais informações, consultar www.casademacau.pt. 
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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 Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D   

2780–379 Oeiras        

Tel.: 21 913 58 48 / Tlm.: 96 801 23 30 

 (Ao lado do Oeiras Parque, Edif. Virgin Active) 

TAI CHI 

Vai a Casa de Macau abrir a prática do Tai Chi a novos participantes que se inte-

ressem pelas artes marciais em geral e por esta actividade em particular, pelo que 

se aceitam desde já inscrições. 

A prática destinada aos novos participantes decorrerá nas nossas instalações da 

Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, em Lisboa, às 3.ªs e 5.ªs feiras, das 20H00 às 

21H00. 

Para a frequência das aulas é necessário ser Sócio da Casa de Macau, com as quotas em dia, bem como o 

pagamento da anuidade de € 20,00. 

Estão abertas as inscrições, podendo para o efeito ser contactada a Secretaria, através dos seguintes meios: 

 E-mail: casademacau@mail.telepac.pt; 

 Telefone: 21 845 11 67 / 21 849 53 42. 

太 

極 

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, reabrin-

do no dia 01 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 !  

CURSO DE FOTOGRAFIA 

Vai a Casa de Macau levar a efeito um Curso de 

Fotografia, com início a 03 de Outubro de 2014 

e termo a 26 de Junho de 2015, numa sessão 

semanal de 2 horas, às 6.ªs feiras, sob a orientação 

do Prof. Carlos Carvalho. 

O preço será de € 35,00 mensais para Sócios e 

de € 50,00 mensais para não Sócios. 

Para  m ai s  i nform aç ões ,  c onsultar 

www.casademacau.pt. 

casademacau@mail.telepac.pt

