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COMIZAINA ÀS 4ªS FEIRAS REGRESSA DE SETEMBRO A NOVEMBRO
A iniciativa que decorreu de Maio a Julho revelou-se um sucesso tendo sido servidas mais de 200 refeições de
gastronomia macaense. Entre Setembro e Novembro os almoços regressam com novos menus. Vamos manter
o minchi, adicionar um prato de peixe e ainda uma opção vegetariana.
Cada refeição custa 11€ para os sócios e 13€ para o público em geral. De forma a garantir a melhor qualidade
do serviço as reservas terão de ser feitas até às 13 horas do dia anterior indicando o menu pretendido através
do e-mail casademacau@mail.telepac.pt ou dos telefones nºs 218 495 342 e 961 294 676.
As refeições são servidas entre as 12h e as 15h na Av. Almirante Gago Coutinho, 142 em Lisboa.
Setembro
Dias 9, 16, 23 e 30
Minchi
Caril de peixe à moda de Macau
Pudim de coco
café / chá

Outubro
Dias 7, 14, 21 e 28
Minchi
Filetes de peixe c/ molho agridoce
Badji
café / chá

Novembro
Dias 4, 11, 18 e 25
Minchi
Peixe Mandarim
Salada de laranja com chá
café / chá

Bebidas: água/refrigerante/cerveja/copo de vinho tinto ou branco (uma opção)
Menu Vegetariano
Chau Min de orelhas de rato, milho doce, rebentos de feijão e folhas de aipo
Bebidas (uma opção) + sobremesa + café ou chá

SER SÓCIO TEM MAIS VANTAGENS E É MAIS FÁCIL
Para facilitar o processo de admissão de novos sócios as candidaturas passam a poder ser feitas comodamente
a partir de casa. O formulário e condições de admissão estão disponíveis para consulta e download no site
www.casademacau.pt. Basta enviar um e-mail para casademacau@mail.telepac.pt que os serviços de secretaria
tratam de tudo. Continua a poder tratar de todo o processo via correio. Basta preencher e assinar o formulário, juntar duas fotografias tipo passe e enviar os documentos para Casa de Macau Av. Almirante Gago
Coutinho, 142, 1700-033 Lisboa.
Após a aceitação da candidatura será contactado e depois deverá proceder ao pagamento da jóia (10€) e o
correspondente a um mínimo de três meses de quotização. Os sócios que efectuem pagamento, de uma só
vez, da totalidade das quotas anuais beneficiam de um desconto de um mês de quotização. Os sócios
estudantes estão isentos do pagamento de jóia mediante apresentação de comprovativo de matrícula.
Valor da quota mensal:
 Sócios com menos de 65 anos: 6,50€/mês;
 Sócios com mais de 65 anos: 4€/mês;
 Sócios estudantes com menos de 26 anos: 3€/mês.
Consulte o site www.casademacau.pt para verificar todas as vantagens.
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

CURSO DE MANDARIM: OUTUBRO 2015 A JUNHO 2016
Estão abertas as inscrições para o Curso de Língua e Cultura
Chinesa da Casa de Macau em Portugal. O curso vocacionado
para quem quer dar os primeiros passos na aprendizagem do
mandarim é composto por dois módulos e tem lugar nas
instalações da CM na Av. Almirante Gago Coutinho, 142,
Lisboa, às quartas-feiras, entre as 18h30 e as 20 horas.
O primeiro módulo decorre de 14 de Outubro de 2015 a 10
de Fevereiro de 2016. O segundo módulo de 24 de Fevereiro
a 22 de Junho de 2016. Cada módulo é composto por 17 ses-sões com a duração de uma hora e meia cada sessão.
O curso tem a coordenação da conceituada professora Wang
Suoying e será ministrado pelo professor Lu Yang.
Serão admitidos até 20 participantes por cada módulo. Para
os sócios o preço por módulo é de 100€ e para o público em
geral 150€.
Inscrições através de casademacau@mail.telepac.pt e telefones
218 495 342 / 961 294 676.

CURSOS DE FOTOGRAFIA: INICIAÇÃO E AVANÇADO
Estão abertas as inscrições para os Cursos de Fotografia “iniciação” e “avançado” a realizar na Casa de Macau em
Portugal entre Outubro de 2015 e Junho de 2016 estando
a cargo do professor Carlos Carvalho.
O curso “Iniciação” destina-se a quem pretenda obter da
fotografia algo mais do que um registo de recordações,
despertando para as possibilidades da fotografia actual,
alargando perspectivas. As aulas começam a 5 de Outubro
deste ano e terminam a 27 de Junho de 2016. As sessões
de duas horas semanais ocorrem à segunda-feira, entre as
18h e as 20h.
No curso “Avançado” propõe-se o aprofundamento das
técnicas e géneros fotográficos considerados fundamentais, apostando no trabalho individual e colectivo, tendo
em vista a construção de uma linguagem pessoal. As aulas começam no dia 2 de Outubro deste ano e terminam
no dia 24 de Junho de 2016. As sessões de duas horas semanais ocorrem à sexta-feira, entre as 18h e as 20h.
A mensalidade de frequência do curso, tanto de “Iniciação” como de “Avançado”, é de 35€ para os sócios e de
50€ para o público em geral.
Inscrições e informações adicionais através de casademacau@mail.telepac.pt e tel. 218 495 342 / 961 294 676.

1º WORKSHOP DE MAHJONG PARA PRINCIPIANTES
Na tarde de sábado, 11 de Julho, teve lugar nas instalações
da CM um workshop de mahjong para principiantes.
A iniciativa, a primeira do género desenvolvida na CM,
contou com uma dezena de participantes.
Dado o sucesso da mesma contamos repetir a iniciativa no
segundo semestre deste ano.
O workshop foi ministrado por Rui Machado, presidente
da União Portuguesa de Mahjong, membro da European
Mahjong Association e entidade coordenadora dos campeonatos da modalidade a nível europeu.
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DELEGAÇÃO DA CM PORTUGAL NO 3º ENCONTRO DA COMUNIDADE JUVENIL MACAENSE
Depoimento de Alexandrino Neves
“Participei pela primeira vez em representação da Casa de Macau em Portugal, no Encontro da Comunidade
Juvenil Macaense, que vai na sua 3ª edição, juntamente com mais quatro representantes: Marina, Noel, Cristiano
e Leonardo. Neste encontro participaram as várias Casas de Macau vindas do Canadá, Estados Unidos, Brasil,
Austrália e Portugal. A maioria dos participantes eram filhos ou netos de macaenses emigrados para estes países.
O programa foi traçado com o objectivo de oferecer uma vivência mais próxima da realidade de Macau. Para
alcançar este objectivo, incluiu, entre outras, uma actividade chamada “Orientação para conhecer Macau”, que
consistia num jogo de orientação, por equipas de 3 elementos, para alcançar, os diversos pontos relevantes do
centro da cidade.
O evento ocorreu durante as festas de “Duan Wu”, mais conhecidas por Festas do Barco do Dragão, uma
festividade de primordial importância, uma vez que tradicionalmente Macau era um porto piscatório. Fomos
convidados para fazer parte da claque de uma equipa e tivemos a oportunidade de assistir ao vivo à regata
com centenas de anos de tradição. Macau é de facto um ponto de encontro de culturas tão diferentes e para
mostrar isso, tivemos a oportunidade de assistir a uma missa na Sé de Macau e de ir visitar o Tempo de A-Ma,
talvez, o templo budista mais importante e mais icónico de Macau e que deu origem ao seu nome. E como para
dar a conhecer uma cultura é preciso mostrar a sua cozinha, tivemos a honra de aprender a fazer os “bichos-bichos”, famosas bolachinhas das nossas avós, graças à disponibilidade da D. Rita Cabral, que ao mesmo tempo
ensinou-nos algumas palavras do “Patuá” macaense.
Tivemos a honra de ter sido recebidos, logo no primeiro dia, pelo Gabinete de Ligação do Governo Central da RPC
na RAEM, tendo realçado a importância da divulgação das tradições, dos usos e costumes dos macaenses e de
Macau. Para demostrar esta importância, o Gabinete de Ligação fez-se acompanhar de dois dos seus delegados
durante a nossa visita à recém-inaugurada Universidade de Macau na ilha da montanha e à cidade de Chon-San,
terra natal do Sr. Dr. Sun Yat-Sen, considerado o pai da nação da China, e muito respeitado pela população de
Macau. Apesar do programa apertado, tivemos a oportunidade para falar e debater sobre temas importantes,
sendo que o tema mais destacado foi a comunicação entre as Casas de Macau. A AJM anunciou que está em
desenvolvimento uma plataforma que permite maior interacção entre todos os associados de todas as casas de
Macau. Antes do jantar de encerramento, tivemos a honra de ter sido recebidos pelo simpatiquíssimo Cônsul-geral de Portugal em Macau, Dr. Vítor Sereno, tendo dispensado o seu precioso tempo a discursar perante os
participantes e a responder várias questões colocadas por estes, e no final, ofereceu-nos um brinde com um
saboroso vinho do porto.
Para além de todas as actividades referidas, o mais importante foi a reunião dos jovens, descendentes de
famílias de origem macaense que estão a viver longe de Macau, permitindo partilhar os seus sentimentos e
laços, únicos e peculiares. Para todos os participantes, este encontro foi, sem dúvida, uma “lifetime experience”.

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.
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Depoimento de Leonardo e Cristiano Martins
"Eu e o meu irmão participámos pela primeira vez em representação da Casa de Macau em Portugal, na 3ª Edição
do Encontro da Comunidade Juvenil Macaense. Foi uma experiência incrível, pois não visitávamos Macau – onde
vivemos durante sete anos da nossa infância - desde que saímos há quase 17 anos. Pudemos conhecer vários
jovens das outras Casas de Macau, vindos de várias cidades do Canadá, Estados Unidos, Brasil e Austrália, sendo
que muito deles nunca sequer tinham estado em Macau, sendo descendentes de emigrantes macaenses.
Além do programa oficial que foi planeado para termos uma noção da cultura macaense (vendo a mistura viva
entre o português e o chinês), tivemos tempo livre para visitar a cidade a título individual. Eu e o meu irmão fizemos
uma visita pelos locais que nos lembrávamos da nossa infância, como a nossa antiga casa na Avenida Ouvidor
de Arriaga, as nossas antigas escolas (Colégio D. Bosco e Liceu de Macau), os jardins onde brincávamos (Jardim da
Flora e o Jardim Lou Lim Ioc) e vários outros locais.
O Programa oficial teve uma boa mistura de lazer e de cultura, pois podemos fazer um jogo de orientação para
conhecer Macau por nós mesmos, fizemos parte da claque de uma equipa (a Galaxy Entertainment Group) que
estava a participar nas Festas do Barco do Dragão e da equipa que ganhou o Campeonato de Futebol de Macau
(o Benfica de Macau), tivemos ainda a oportunidade de provar toda a comida macaense e de sermos nós próprios
a cozinhar os “bichos-bichos”, graças à disponibilidade da D. Rita Cabral. Foi um dos pontos altos desta viagem,
pois fez lembrar os pratos que os pais e os avós fazem em alturas especiais.
Como já foi referido, fizemos ainda visitas culturais ao Templo de A-Ma, em Macau, à Estatua de A-Ma e à vila
cultural de A-Ma em Coloane, fazendo ainda uma visita pela parte antiga da Taipa e Coloane. Participámos ainda
activamente numa missa na Sé de Macau e visitámos ainda as Ruínas de S. Paulo. É preciso realçar que este
encontro não seria possível sem a ajuda do Gabinete de Ligação do Governo Central da RPC na RAEM, que nos
recebeu no primeiro dia e que nos acompanhou à nossa visita à China, nomeadamente à terra natal do Sr. Dr. Sun
Yat-Sem, onde visitámos a sua antiga casa e o seu museu. Fomos ainda recebidos no Consulado Geral de Portugal
em Macau e Hong Kong pelo Cônsul-geral, o Dr. Vítor Sereno que ofereceu aos jovens da diáspora um brinde com
um típico vinho do porto e ofereceu ainda pastéis de nata e pastéis de bacalhau, tão típicos da cultura portuguesa.
Este encontro foi uma experiência incrível, pois tivemos a oportunidade de conhecer o novo Macau mas também
de voltar às nossas histórias de infância e ver que muita coisa está como nós a deixámos há quase 17 anos. Tivemos
a oportunidade de conhecer várias pessoas de nacionalidades e experiências diferentes, estando já a planear visitar
alguns dos nossos novos amigos e a planear as suas visitas a Portugal, para conhecer este lado da cultura deles."

FÉRIAS PARA DESCANSO DOS COLABORADORES
Durante o mês de Agosto as instalações da CM vão estar encerradas para que os colaboradores possam gozar
o período de férias. Reabrimos em Setembro com um vasto leque de actividades onde se destaca a continuação dos almoços à 4ª feira e o início dos novos cursos de fotografia e mandarim. Ainda no segundo semestre
do ano contamos apresentar o resultado da ‘reformulação’ do site da CM.
A direcção da Casa de Macau em Portugal deseja a todos os sócios e amigos boas férias!

“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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