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LOTAÇÃO ESGOTADA NO OPEN DAY DE 9 DE ABRIL
A 9 de Abril último a Casa de Macau em Portugal esteve de portas abertas e contou com a presença
de cerca de meia centena de visitantes, entre sócios e não sócios.
Do programa fazia parte um debate moderado por João Botas sobre a história da CM em que os
intervenientes foram Rui Gomes do Amaral e Vítor Serra de Almeida, pessoas com fortes e longas
ligações à CM. O público também participou na sessão onde foram exibidas várias fotografias
– algumas inéditas – que testemunham os últimos 50 anos da CM. O evento terminou com um
lanche, corolário de uma tarde bem passada onde foram vendidos alguns artigos da colecção de
merchandising alusiva aos 50 anos, sendo o Open Day realizado no âmbito do vasto leque de
iniciativas que visam assinalar a efeméride. O Open Day teve ampla cobertura por parte da comunicação social, não só em Portugal mas também em Macau.
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MERCHANDISING 50º ANIVERSÁRIO
Já estão à venda os produtos alusivos aos 50 anos da CM:
t-shirts de várias cores e tamanhos, postais, ímanes, canecas e
aventais.
Para mais informações sobre preços e condições de venda ver
última página.

COMIZAINA À 4ª FEIRA: EMENTAS PARA MAIO




Dia 11: Sopa, Carne de Porco Báfássá e Bebinca de Batata Doce.
Dia 18: Sopa, Caril de Galinha à moda de Macau e Creme de Manga.
Dia 25: Sopa, Minchi e Creme de Leite.
O menu 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). Por bebida ou café /
chá extra, o preço é de € 0,80.
As refeições são servidas entre as 12 e as 15 horas.
Exclusivamente por meio de reserva e pagamento até às 13 horas do dia
anterior através da Secretaria: casademacau@mail.telepac.pt e telefones:
218 495 342 / 961 294 676.
Pagamentos por transferência bancária:
IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD), com envio obrigatório de
comprovativo por e-mail.
À CONVERSA COM… MARIA JOÃO FERREIRA
Dia 19 de Maio, Quinta-feira, pelas 18 horas, vamos estar À Conversa com… Maria João Ferreira, a
propósito da sua tese de doutoramento “A gastronomia macaense no turismo cultural de Macau” de
2015.
Maria João Salvador dos Santos Ferreira nasceu em Macau onde ganhou o gosto pela cozinhaçám
macaense, com os ensinamentos de Júlia Raimundo, mãe da não menos saudosa Geca, nas aulas de
culinária da Mocidade Portuguesa Feminina.
Em 1993 editou uma colecção de doçaria macaense (Tánto ancuza dóci!) retirada de dois poemas do
seu tio Adé dos Santos Ferreira; em 2007 a APIM edita o livro intitulado “O meu livro de cozinha”; em
2009 participou numa conferência internacional sobre gastronomia macaense, realizada em Macau,
com a comunicação “A gastronomia macaense através dos tempos”.
Será oferecido um pequeno lanche.
Nota: agradecemos que confirme a presença no evento junto da Secretaria.
INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES
Os interessados em integrar a delegação da Casa de Macau em Portugal no próximo Encontro das
Comunidades Macaenses que terá lugar em Macau no final do ano devem contactar os serviços da
Secretaria indicando o número de pessoas e se irão viajar com a CM e, neste caso, se pretendem
igualmente estadia. Logo que tenhamos mais informações sobre as condições da viagem (passagens
aéreas e alojamento) divulgaremos junto dos Associados.
O formulário de inscrição pode ser obtido em http://www.apim.org.mo/ccm/pt/?wpfb_dl=10.
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PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA CASA DE MACAU: 25 DE JUNHO

No próximo dia 25 de Junho, Sábado, assinalamos o 50º aniversário da Casa de Macau com um dia
repleto de actividades. Nesta altura o programa tem ainda carácter provisório mas muito em breve
daremos conta do programa definitivo.








15h00 - Recepção aos convidados e Porto de Honra.
16h00 - Cerimónia religiosa.
16h30 - Sessão solene.
- Apresentação do livro “História da Casa de Macau em Portugal”.
- Declamação de poesia em patuá.
17h30 - Demonstração de dança tradicional chinesa.
- Inauguração de exposição de fotografia do curso da CM.
- Inauguração da exposição de pintura de Zaida Estrela.
18h00 - Tradicional Chá-Gordo.

Inscrições até 9 de Junho:

Pessoalmente nas instalações da CM;

Por correio (Av. Almirante Gago Coutinho, 142, Lisboa);

Via e-mail: casademacau@mail.telepac.pt;

Por tel. 218 495 342 e Tlm. 961 294 676.
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:
festas de aniversário, convívios, almoços
privados, palestras, acções de formação,
apresentações, reuniões, etc.
Preços:
 Festas particulares: sócios 100€ / não
sócios 120€.
 Eventos empresariais e / ou com fins lucrativos: 150€ (sócios e não sócios).*
* Acresce o pagamento de uma caução no valor de 100€, reservando-se a Casa de Macau o direito de
não devolver este montante no caso de comprovados danos nas suas instalações.
Para mais informações contactar: e-mail casademacau@mail.telepac.pt ou tel. 218 495 342/961 294 676.
“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
Os Sócios da Casa de Macau em Portugal têm desconto de 10%
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CASA DE MACAU - PORTUGAL
Merchandising 50º Aniversário
T-Shirt unissexo

(tamanhos S, M, L, XL)

12€/uni.

branca logo cores
preta logo branco
branca logo preto
Estampagem: frente, costas, peito ou manga

Caneca branca

com logo cores ou preto

10€/uni.

Avental

pano cru com logo cores / pano cru com logo preto

10€/uni.

ímanes

redondo (52mm) / retangular (74x52mm)

2,5€/uni.

Postais A6

Selo CTT

logo cores / logo branco / logo preto (10x15cm)

circulação Portugal (Nacional até 20g)

2€/uni.

1,5€/uni.

Também disponível em
folha de 25 selos por 30€

Condições de venda nas instalações da Casa de Macau - Portugal
Envio por correio (Portugal): Pré-pagamento, por transferência bancária IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4
(CGD) com envio de comprovativo por e-mail; acresce 3€ (t-shirt/caneca/avental) e 2€ (ímanes/postais) por
produto, 1,5€ (selo individual) e 2,5€ (folha de 25 selos).
Para outros destinos contactar: e-mail casademacau@mail.telepac.pt / Tel. 218 495 342 / Tlm. 961 294 676
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