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COMEMORAÇÃO DO DIA DA CASA DE MACAU
Realizou-se no passado dia 24 de Junho a comemoração do Dia de Macau e da Casa de Macau, com a
presença de cerca de 90 participantes, entre os quais, como é habitual, se encontrava um grupo de 10
bolseiros da RAEM, especialmente
convidados pela Direcção da Casa de
Macau.
O evento teve início às 17h00 com a
celebração da Missa pelo Senhor
Padre José Alves, seguindo-se a
inauguração da exposição de
fotografia dos alunos do Curso de
Iniciação da Casa de Macau e, ainda, uma exibição do grupo de dança da Associação de Arte de Dança
Luso-Chinesa de Macau.
Foi depois 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
bacalhau à moda de Macau, a batatada,
o bicho-bicho, o doce de camalenga, o
cake e muitas outras. Para a confecção das
comidas contámos com a prestimosa colaboração
das nossas Associadas Maria João
Santos Ferreira e Cristina Bragança e da nossa Amiga Palmira
Leiria, para além da colaboração
de elementos da Direcção.
Foi ainda realizado um animado
sorteio, tendo sido atribuídos 7
prémios alusivos a Macau.

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE MACAU
Vai realizar-se na Casa de Macau no dia 21 de Setembro, pelas 18h00, uma sessão de apresentação de
fotografias de Macau, da autoria do Dr. Jorge Veiga Alves.
Oportunamente daremos mais informações sobre este evento.
Contudo, sugerimos aos nossos caros Associados que tomem já nota da data e hora na vossa agenda!
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

CURSOS DE LÍNGUA E CULTURA CHINESA
A Casa de Macau vai realizar mais uma vez os cursos de iniciação e de desenvolvimento da
aprendizagem do Mandarim, a ministrar pelo Prof. Lu Yang, sob a coordenação da Prof.ª Wang
Suoying.
O Módulo I terá início em Outubro de 2017, em data ainda a indicar. Oportunamente serão dadas
mais informações detalhadas.

NOVOS CURSOS E WORKSHOPS DE FOTOGRAFIA 2017/2018
Correspondendo ao interesse manifestado pelos participantes nos Cursos e Workshops de Fotografia
organizados pela Casa de Macau e ministrados pela Prof.ª Luísa Costa e Prof. Carlos Carvalho,
realizar-se-ão no ano lectivo 2017/2018 diversas actividades nessa área.
Em Setembro começará o “Curso de Desenvolvimento de Estudos Fotográficos”, bem como o
Workshop “Mulheres e Artistas”. A seguir, teremos mais uma vez, o Curso de Iniciação Fotográfica e o
2.º ano de Fotografia. A começar em Outubro haverá mais um Workshop de Photocolagem Digital.
Sobre todos estes cursos e workshops haverá informação detalhada no Qui-Nova de Setembro. No
entanto, para qualquer esclarecimento adicional, não hesite em entrar em contacto com a nossa
Secretaria.

2.ª EDIÇÃO DA OBRA “FAMÍLIAS MACAENSES”
Recordamos aos nossos Associados que estiverem interessados na aquisição da obra do Dr. Jorge
Forjaz, que poderão contactá-lo directamente através do e-mail: jorge_forjaz_genea@hotmail.com.

PAGAMENTO DE QUOTAS
Recordamos que para usufruir em pleno da condição de Associado é imprescindível ter as quotas
em dia. Se tem pagamentos em atraso e pretende regularizar a situação, entre em contacto com os
serviços da Secretaria.
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ENCERRAMENTO DA CASA DE MACAU PARA FÉRIAS
Recordamos aos nossos Associados que, conforme vem sendo hábito, a Casa de Macau encerrará
para férias no dia 01 de Agosto, reabrindo no dia 01 de Setembro.
A todos os Associados e familiares desejamos umas óptimas férias!
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