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BODAS DE OURO 

Este ano a Casa de Macau em Portugal celebra 50 anos de existência. Para assinalar 
a data criou-se um logótipo que será a ‘marca’ transversal à série de iniciativas que 
vamos organizar e que a seu tempo serão divulgadas. A imagem será ainda utilizada 
em vários suportes de comunicação como é o caso do Qui-Nova ?!... 
Ainda no âmbito das comemorações do 50º aniversário já está disponível um selo 
especial que pode ser usado na correspondência em Portugal. 
Adquira junto dos serviços da Secretaria em duas modalidades: selo individual (1,5€) 
ou folha de 25 selos (30€). Mediante envio pelo correio acresce 1€ (selo individual) e 2,5€ (folha de 25 selos).  
Voltamos a apelar à participação dos sócios na edição do livro sobre a história da CMP mediante o envio de 
testemunhos e/ou fotografias para a nossa morada habitual ou e-mail. 

COMIZAINA ÀS 4ªS FEIRAS REGRESSA EM FEVEREIRO 

Os almoços de gastronomia macaense estão de volta em 2016 à quarta-feira. Em Fevereiro serão                   
proporcionadas quatro ementas, uma por cada semana. 

 Dia 3: sopa de cenoura com gengibre + galinha chau chau parida + creme de leite 

 Dia 10: sopa de van tan + chau min de orelhas de rato + pudim de côco 

 Dia 17: sopa de milho + caril de peixe à moda de Macau + salada de laranja com chá 

 Dia 24: sopa de pepino e hortelã + minchi + creme de manga 
Inclui ainda água, refrigerante, cerveja, copo de vinho tinto ou branco (uma opção), café ou chá. 

 Preço por menu: 10€ (sócios) e 12€ (público em geral) 
Exclusivamente através de reserva e pagamento até às 13h do dia anterior através da Secretaria:                
casademacau@mail.telepac.pt e telefones 218 495 342 e 961 294 676. 
Pagamentos por transferência bancária (NIB 0035 0125 0000 0500 5306 4 — CGD), com envio obrigatório de   
comprovativo por e-mail. As refeições são servidas entre as 12h e as 15h. 

Num dos almoços do final de 2015 surgiu um convidado 
'especial' oriundo de Singapura. Filho de mãe macaense e 
pai de Singapura, Jonathan entende muito pouco         
português, nada de cantonense, e a mãe fala                
esporadicamente patuá com ele. De visita a Portugal pela 
primeira vez veio à nossa casa para ‘sentir’ as suas raízes. 
Gostou muito da comida macaense e na ocasião tirou 
uma fotografia com a família Senna Fernandes.  
A CMP agradece a visita e deseja ao Jonathan as      
maiores felicidades. 

QUOTAS 2016 

Este ano o valor das quotizações não sofre qualquer alteração. Recordamos que para usufruir em pleno da 
condição de associado é imprescindível ter as quotas em dia. Se tem pagamentos em atraso regularize a    
situação através dos serviços da Secretaria (Tel.: 218 495 342 / 961 294 676). 

https://www.facebook.com/casademacauportugal
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Aquilo que este workshop propõe é que, através das imagens digitais concebidas, obtidas ou apropriadas, com 
recurso a software especializado (Photoshop), os participantes procedam à criação de imagens digitais          
originais, passíveis de integrarem uma publicação e/ou uma exposição. 
O workshop teórico-prático, ministrado pelos Professores Luísa Costa e Carlos Carvalho, terá um total de         
18 sessões, realizando-se sempre à 2ª feira, das 18h30 às 21h. 
Calendário: 1, 8, 15, 22 e 29 Fevereiro; 7, 14, 21 e 28 Março; 4, 11 e 18 Abril; 2, 9, 16, 23 e 30 Maio e 6 Junho. 
Custo por participante/mês: 50€ para sócios e 60€ para não sócios. Inscrições e pagamentos através dos      
serviços de Secretaria. 

CURSO DE LÍNGUA E CULTURA CHINESA: INSCRIÇÕES PARA O 2º MÓDULO 

O segundo módulo do Curso de Língua e Cultura Chinesa começa já no dia 
24 de Fevereiro e termina no dia 22 de Junho. É composto por 18 sessões 
com duração de uma hora e meia por sessão. O curso tem a coordenação 
da conceituada professora Wang Suoying e é ministrado pelo professor    
Lu Yang. 

 Preços: 100€ (sócios) e 150€ (não sócios). 

 Inscrições: casademacau@mail.telepac.pt e tel. 218 495 342 /         
961 294 676. 

ANO NOVO CHINÊS A 13 FEVEREIRO NO “MANDARIM” DO CASINO ESTORIL 

A 8 de Fevereiro tem início o ano lunar do Macaco e como já vem sendo tradição a Casa de Macau irá celebrar 
a festividade com um almoço de ementa chinesa no Restaurante Mandarim do Casino Estoril a                          
13 de Fevereiro, pelas 13h. 
O preço de inscrição no almoço é de 32€ por pessoa (sócios com as quotas pagas até Janeiro de 2016),         
cônjuges e descendentes a cargo (estudantes, até aos 25 anos inclusive) e 37€ por pessoa para não sócios. Não 
poderá haver, nesta ocasião, qualquer redução de preço para crianças. 
Inscrições e pagamentos até 8 de Fevereiro: 

 Transferência bancária (NIB 0035 0125 0000 0500 5306 4 — CGD), com 
envio obrigatório do comprovativo por correio ou e-mail; 

 Por cheque cruzado emitido em nome da Casa de Macau, entregue na 
Secretaria ou enviado pelo correio; 

 Em numerário, entregue pessoalmente na Secretaria. 
No envio de comprovativo de pagamento indique: nome, n.º de sócio, finalidade 
do pagamento (Ano Novo Chinês 2016) e nº de pessoas para a reserva. 
Não serão aceites inscrições e pagamentos no próprio dia. 
Tal como no ano transacto, a Direcção aceitará a reserva prévia de mesas para 
grupos de 12 (doze) pessoas. Caso um sócio deseje reservar, em seu nome, uma 
mesa para um grupo por si organizado, terá de responsabilizar-se pelo seu  
pagamento integral. A reserva só poderá ser aceite nestas condições.  

Visite a página da Casa de Macau em Portugal no Facebook e faça “like”. Mais de 1500 já o fizeram. 
www.facebook.com/casademacauportugal/ 
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PROJECTO CASA SOLIDÁRIA 

A iniciativa que teve início em Dezembro e que visa a recolha de mantas, 
cobertores, peças de vestuário e alimentos não perecíveis (enlatados,  
massas, arroz, etc.) decorre a bom ritmo, mas queremos mais para que   
muito em breve possamos fazer a primeira entrega do que recebemos à   
Comunidade Vida e Paz e ao Centro de Apoio ao Sem Abrigo, instituições de 
solidariedade social parceiras deste projecto. Os donativos devem ser 

entregues nas nossas instalações: Av. Almirante Gago Coutinho, 142 Lisboa, de segunda a sexta-feira, das 11h 
às 13h e das 15h às 18h30.  

CHÁ-GORDO DO NATAL DE 2015 

A 19 de Dezembro último realizámos mais um Chá-Gordo de Natal que teve, como habitualmente, grande 
afluência. Dos cerca de 80 participantes, fizeram parte dez estudantes bolseiros da RAEM, convidados especiais 
da Direcção da CMP. Entre as diversas iguarias da cozinha macaense, chinesa e portuguesa, destaque para os 
chilicotes, coscorões, minchi, capela, porco bafassá, há kao, siu mai, entre outras. Foi ainda realizado um      
sorteio de prendas de Natal, tendo sido atribuídos cinco prémios, incluindo um “cabaz”. 

À CONVERSA COM… SUSANA BARRETO  

No âmbito de um projecto de investigação sobre o “legado 
menos visível da cultura macaense”, decorreu no passado dia 9 
de Dezembro, uma palestra sobre a “Identidade Macaense”, 
da autoria da Dra. Susana Barreto, professora e investigadora 
na área da comunicação visual.  
Aqui fica uma imagem que testemunha o evento.  

“Venha saborear a verdadeira comida chinesa típica de Cantão” 

Rua Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D - Oeiras 
(ao lado do Oeiras Parque, Edifício Virgin Active)  

Tel.: 219 135 848 / Tlm.: 968 012 330 

Desconto de 10% para os associados da CMP. 


