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ENCONTRO DA COMUNIDADE JUVENIL MACAENSE 2009
Foi com muito entusiasmo e expectativa que, em meados de Julho, partimos para Macau, rumo ao Encontro da Comunidade Juvenil Macaense. Entre almoços, palestras e passeios, tivemos a oportunidade de
conhecer e rever vários jovens macaenses espalhados pelo mundo e, ainda, os que vivem em Macau, com
os quais partilhamos uma herança comum, apesar de todos termos quotidianos diferentes.
Foi uma semana extremamente preenchida e variada mas também muito proveitosa, como comenta Filipe
Fong: “A viagem a Macau foi
bastante intensa e produtiva, estivemos em contacto com a cultura, tradições, costumes, gastronomia,
pessoas e lugares de Macau e
Cantão, no entanto também foram
abordadas e discutidas opiniões e estratégias para benefício das
várias Casas de Macau no mundo”.
Naturalmente que cada um de
nós viveu esta experiência de maneira
diferente, mas é certo que este
Encontro permitiu-nos, a todos, sentir
Macau, tanto para aqueles que
ainda não conheciam a cidade como
para os que lá cresceram. Para
João Andrade esta foi a primeira vez
no Oriente: “Considero que
esta foi uma excelente oportunidade
para conhecer Macau e o que tem para oferecer aos jovens em termos profissionais. O contacto e partilha de experiências com membros das outras Casas de Macau foi da maior relevância”.
Foi sem dúvida uma fantástica oportunidade e privilégio, termos podido conviver na cidade do Santo
Nome de Deus de Macau e, aqui, fortalecermos laços e tornarmos reais relações que, para nós jovens, até
agora eram praticamente virtuais. Marina d’Andrade refere que “é difícil encontrar palavras que consigam
exprimir com a merecida fidelidade a explosão de emoções que senti durante a estadia em Macau. Posso,
todavia, dizer que regressei com o sentimento da identidade macaense reforçado, e acredito, agora, que é
possível manter viva, no futuro, a cultura macaense”.
Temos orgulho de ser macaenses e, como tal, queremos contribuir para o desenvolvimento da RAEM, e
lutar para que a essência do “sentir macaense” se mantenha bem presente nas nossas
vidas. Para Susana Santos, “O Encontro foi
um verdadeiro sucesso. No final de uma
semana inesquecível, recheada de tudo aquilo que nos faz sentir macaenses, despedimonos com um esperançado até breve – e
com a promessa de manter sempre acesa e
bem viva a chama macaense”.
Gostaríamos ainda desejar todo o sucesso à
candidatura do Patuá a património mundial
intangível, e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que este marco tão expressivo da cultura
macaense prevaleça vivo. Por fim, queremos, uma vez mais, agradecer a todos os que tornaram esta iniciativa uma realidade e, em particular, à Casa de Macau em Portugal.
Até ao próximo Encontro!
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CINEMA NA CASA DE MACAU
A Casa de Macau, em iniciativa conjunta com o Studio Nilau,
apresentam os documentários “As Fontes de Água de Macau” e
“Pateo de Mungo”, duas produções do Studio Nilau. A projecção dos documentários terá lugar no dia 19 de Setembro,
Sábado, às 15 horas, nas instalações da Av. Almirante Gago Coutinho, 142.
As inscrições devem ser efectuadas, desde já, até ao dia 16, quinta-feira,
através da Secretaria , por telefone ( 218 495 342 / 218 451 167 ), por fax
(218
439
131),
ou
ainda
por
meio
do
correio
electrónico
(casademacau@mail.telepac.pt).
O Studio Nilau convida, desde já, os nossos Associados que estejam interessados, para que, no mesmo dia, concedam entrevistas para o projecto sobre a memória colectiva de Macau, “Ou Mun Ian, Macaenses”.
A fim de garantirmos uma melhor organização em termos logísticos, agradecemos
que efectuem as vossas inscrições atempadamente.

ACTUALIZAÇÃO DE QUOTAS
Verificando que alguns Associados, certamente por esquecimento, apresentam
atrasos no pagamento das quotizações, apelamos para que actualizem as suas
quotas, pois é das verbas provenientes das mesmas que a Casa de Macau mantém
os níveis de qualidade dos seus serviços.
Para esse efeito e, caso desconheçam a sua situação de quotização, agradecemos que
entrem em contacto com a Secretaria.
POR FAVOR, REGULARIZEM RAPIDAMENTE AS VOSSAS QUOTAS!

CRUZEIRO AO BRASIL – INSCRIÇÕES ATÉ 18 DE OUTUBRO
Preço por pessoa, em camarotes interiores – 1250€.
Suplemento para camarote individual, camarote exterior ou com varanda: consultar programa.
Data prevista de realização da excursão: 19 de Novembro a 3 de Dezembro.
Itinerário: Lisboa/Navegação/Madeira/Tenerife/Navegação/Recife/Navegação/Salvador da Baía/ Navegação/
Rio de Janeiro/Lisboa .
O preço inclui:
Cruzeiro em pensão completa;
Taxas alfandegárias;
Transporte do porto de embarque ao aeroporto;
Passagem aérea em classe turística Rio de Janeiro/Lisboa;
Taxas de aeroporto;
Seguro de viagem.

O preço não inclui:
Qualquer extra, de carácter pessoal (bebidas às refeições, serviço e consumos no quarto do hotel, menus
especiais, etc.) e tudo o que não estiver incluído no programa;
Pagamento adicional devido a excesso de bagagem;
Excursões opcionais durante o cruzeiro;
Bagageiros;
Gratificações obrigatórias a bordo do cruzeiro (93€).

Condições de pagamento: depósito de 25% no acto de inscrição e os 75% restantes, em mensalidades iguais entre o
mês seguinte ao da reserva e Dezembro, até perfazer o valor total. Cada mensalidade é paga até ao dia 5 de cada mês.
Condições de cancelamento: entre 45 e 30 dias - 15%; entre 29 e 10 dias - 25%; entre 9 e 5 dias - 50%; 4 dias e menos - 100%.
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Observações: O programa da viagem poderá ser consultado e obtido na Secretaria da Casa de Macau.

