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COMEMORAÇÕES DO 49º ANIVERSÁRIO DA CASA DE MACAU
No dia 20 de Junho assinalamos o 49º aniversário da criação da Casa de Macau (11 de Junho) e o Dia
de Macau (24 de Junho) com um vasto leque de actividades.
O programa começa com uma missa às 17 horas seguindo-se o tradicional Chá Gordo repleto de iguarias macaenses às 18 horas no pavilhão multiusos. Na altura das sobremesas e cafés passamos para a
sala de refeições da CM onde será anunciado o novo programa de vantagens para os sócios e feito o
habitual sorteio de presentes. No pavilhão multiusos estará
patente uma mostra fotográfica da autoria dos participantes
no curso de fotografia ministrado na CM.
O evento está aberto a sócios e não sócios. As inscrições e
pagamentos terão de ser feitos até ao próximo dia 15 de
Junho através dos serviços de secretaria:
Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, 1700-033 Lisboa
Tel. 218 495 342 / 961 294 676
E-mail: casademacau@mail.telepac.pt
Preços: 12€ por pessoa para sócios (com quotas em dia),
cônjuges e filhos a cargo, e 20€ para não sócios. Crianças até
aos 12 anos inclusive beneficiam do desconto de 50%.
Venha celebrar os 49 anos da CM e fique a conhecer as surpresas que preparámos a pensar em si.

WORKSHOPS DE GASTRONOMIA MACAENSE EM JUNHO E JULHO
Nos dias 26 de Junho e 24 de Julho realizam-se mais dois workshop de gastronomia macaense da responsabilidade de Graça Pacheco Jorge, confreira de mérito da Confraria da Gastronomia Macaense.
No final poderá saborear os pratos que aprendeu a confeccionar.



26 de Junho: Salada de Orelhas de Rato e Aipo +
Galinha com Pepino + Mexidos do Tio Joaquim.
24 de Julho: Sopa Fria de Abacate e Agrião +
Carne de Porco Picada com Beringela + Salada de
Laranja com Chá e Sultanas.

Preço por participante:
sócios (quotas em dia) + cônjuges e filhos a cargo: 30€
público em geral: 40€
Inscrições : casademacau@mail.telepac.pt
Tel. 218 495 342 e 961 294 676.
Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, 1700-033 Lisboa ● Tel.: 218 495 342 / Tlm.: 961 294 676
casademacau@mail.telepac.pt ● www.casademacau.pt ● https://www.facebook.com/casademacauportugal

4º PORTUGAL OPEN MAHJONG CHAMPIONSHIP
À semelhança de anos anteriores a Casa de Macau em Portugal associou-se à
organização do “Portugal Open Mahjong Championship” que decorre nos dias 30
e 31 de Maio na Póvoa de Varzim.
Sendo este um jogo com fortes tradições em Macau a CM apoiou o evento com a
oferta de uma peça de porcelana a um dos participantes premiados bem como
um livro sobre a história de Macau à organização.
Recordamos que a nossa sala de jogos está preparada para a prática do Mahjong.
Combine com os amigos e reserve já a sua mesa.

ALMOÇOS ÀS 4ªS FEIRAS COM FORTE ADESÃO
Um mês depois da estreia o primeiro balanço do projecto “Comizaina: almoços às 4ªs feiras” é bastante positivo, quer em termos de números de participantes, quer ao nível das reacções dos que nos
têm visitado. Durante o mês de Junho (dias 3, 17 e 24) o menu é composto por minchi, galinha à portuguesa e creme de leite. Os almoços prolongam-se até Julho. O preço para os sócios é de 11€ e 13€
para os não sócios, estando incluídas as bebidas (uma opção): água, refrigerante, cerveja, copo de
vinho tinto ou branco, café e chá.

Os interessados devem fazer marcação e pagamento até às 13 horas do dia anterior através da
secretaria: casademacau@mail.telepac.pt e telefones 218 495 342 e 961 294 676.
As refeições são servidas entre as 12 e as 15 horas. Os pagamentos são feitos por transferência bancária para o NIB 0035 0125 0000 0500 5306 4 (Caixa Geral de Depósitos) com envio obrigatório de comprovativo por e-mail. A iniciativa tem o apoio da Delegação do Turismo de Macau em Portugal e da
Quinta do Casal da Coelheira.

PUBLICAÇÕES PARA VENDA E CONSULTA
Nas instalações da CM estão disponíveis para venda e/ou
consulta as seguintes publicações: Revista Macau, Macao
Magazine e Jornal Tribuna de Macau.
Temos ainda uma selecção de livros, CD’s e material de
merchandising (t-shirt e pin) da CM.
Visite-nos de 2ª a 6ª feira, entre as 10h e as 19 horas, na
Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, em Lisboa.
Enviamos pelo correio (acresce custo dos portes)
mediante transferência bancária.
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COMUNICAÇÕES E INTERNET

Desde Abril a Casa de Macau proporciona acesso gratuito à internet e a 190 canais de TV por cabo.
No âmbito da reestruturação do sistema de comunicações, a CM passa a ter dois números de telefone
disponíveis: um da rede fixa - 218 495 342 - e outro da rede móvel - 961 294 676.
Em breve vamos reformular o site www.casademacau.pt sendo previsível que o acesso fique condicionado entre 48 a 72 horas. Prometemos ser breves e relembramos que pode ainda seguir as nossas
actividades através da página do facebook https://www.facebook.com/casademacauportugal onde já
temos quase 2.000 ‘likes’.

PAGAMENTO DE QUOTAS
Recordamos os sócios que para poderem usufruir em pleno da condição de associado é imprescindível que tenham as quotas em dia. O pagamento deverá ser feito através dos serviços de secretaria. À
semelhança de anos anteriores, os valores das quotizações não sofreram qualquer alteração este ano.
Se não sabe qual o valor que tem por pagar entre em contacto connosco.
Envie uma mensagem indicando o seu nome e número de sócio para: casademacau@mail.telepac.pt
ou ligue para 218 495 342 e 961 294 676.

CM PRESENTE NO FESTIVAL DA LUSOFONIA DA LISBOA
A Casa de Macau marcou presença na 1.ª edição do Festival da Lusofonia
de Lisboa através de uma exposição de fotografias da nossa associada
Margarida Fernandes intitulada “Olhar Macau” e que esteve patente na
Casa de Goa.

Nas instalações do Centro de Documentação decorreu uma tertúlia sobre “A Poesia na Diáspora” e foi
dada a conhecer a mostra fotográfica “Macau – um sentimento asiático” de Rita Bernardo.
Num projecto que envolveu a Câmara Municipal de Lisboa, a UCCLA (União das Cidades Capitais de
Língua Portuguesa) e a Conexão Lusófona, as diversas iniciativas levadas a cabo serviram para mostrar
Lisboa como uma cidade multicultural e multiétnica.
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PAVILHÃO MULTIUSOS: O LOCAL IDEAL PARA AS SUAS FESTAS

Com cerca de 100m², luz natural e instalações sanitárias, o Pavilhão Multiusos da CM é o espaço ideal
para as mais diversas utilizações. Desde festas de aniversário, convívios, almoços privados e palestras,
a acções de formação, apresentações ou reuniões.
Para festas particulares o arrendamento do espaço tem um custo de 100€ para os sócios e 120€ para
o público em geral. No caso de eventos empresariais e/ou com fins lucrativos o arrendamento custa
150€ (sócios e não sócios), acrescendo o pagamento de uma caução no valor de 100€. Para mais
informações contactar a secretaria através do e-mail casademacau@mail.telepac.pt.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
LARGO DO PRÍNCIPE REAL
O Centro de Documentação da Casa de Macau foi
criado para os sócios da CM mas está também
aberto ao público em geral. O acervo conta com
cerca de quatro mil registos com especial incidência em assuntos relacionados com as relações de
Portugal com o Oriente, Macau e as comunidades
macaenses da diáspora.
Para além da leitura presencial, os utilizadores
mediante marcação prévia têm acesso a requisição
domiciliária, serviço de fotocópias e digitalização,
apoio à pesquisa, quer no âmbito do seu acervo
próprio, quer remetendo para outros centros e bibliotecas. A sala de leitura funciona de segunda a
sexta-feira, das 14:30 às 17:30, na Praça do Príncipe Real, 25 - 1º Lisboa. Tel. 213 223 440.

“Venha saborear a verdadeira comida chinesa típica de Cantão”
Mediante apresentação do cartão de sócio com as quotas em dia os associados da CM têm um desconto de
10%.
Rua Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D - Oeiras
(ao lado do Oeiras Parque, Edif. Virgin Active)
Tel. 219 135 848 / Tlm. 968 012 330
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