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CASA DE MACAU EM PORTUGAL DISTINGUIDA COM O PRÉMIO IDENTIDADE DO IIM
Por decisão unânime do júri, constituído pelos titulares dos Órgãos Sociais do Instituto Internacional de Macau,
o Prémio Identidade de 2016 foi atribuído à Casa de Macau em Portugal. A distinção surge precisamente no
momento em que a CM comemora o seu 50.º aniversário.
Instituído pelo IIM em 2003, o Prémio Identidade já contemplou mais de uma dezena de
personalidades e instituições que ajudaram a reforçar e valorizar a identidade de Macau, entre
as quais o Pe. Manuel Teixeira, o escritor Henrique de Senna Fernandes, o Prof. Eng. Luís de
Guimarães Lobato, o Comendador Arnaldo de Oliveira Sales, a Diocese de Macau, a Santa Casa
da Misericórdia, a Universidade de Macau, a União Macaense Americana (UMA), o grupo de
teatro Dóci Papiaçám di Macau, o Club Lusitano em Hong Kong, a Escola Portuguesa de Macau e
o Jardim de Infância D. José da Costa Nunes.
Numa missiva dirigida ao Dr. Jorge Rangel, Presidente do IIM, a Direcção da CM agradeceu a distinção: “Foi com enorme satisfação que recebemos a notícia da atribuição, à Casa de Macau, do
Prémio Identidade de 2016, por parte do Instituto Internacional de Macau, a que V. Exa. preside.
Sentimo-nos muito honrados com esta distinção, a que certamente não foi alheio
o empenho de V. Exa. no reconhecimento do trabalho que sucessivas gerações de
macaenses têm vindo a prestar em prol da continuidade dos objectivos que
estiveram na origem da criação da Casa de Macau, preservando e divulgando a
cultura macaense como forma de afirmar a sua identidade.”
O prémio é constituído por um certificado e um troféu, sendo a entrega do
certificado feita durante a sessão solene prevista para a festa dos 50 anos da Casa
de Macau, a realizar no dia 25 de Junho e o troféu posteriormente entregue em sessão cultural promovida pelo
IIM durante o próximo Encontro das Comunidades Macaenses, a decorrer em Macau no final deste ano.

CM EM DESTAQUE NA REVISTA MACAU
“Meio século a celebrar memórias” e “Uma casa que traz Macau no coração” foram
os títulos escolhidos pela revista Macau para o artigo de oito páginas publicado na
edição nº 49 - de Abril de 2016 - dedicado ao 50º aniversário da Casa de Macau em
Portugal.
Ana Marques Gonçalves assina o texto e Paulo Cordeiro as fotografias.
O artigo pode ser consultado no site http://www.revistamacau.com/
DOAÇÃO DE “LEÕES DA SORTE”
A Sra. D. Julieta Nobre de Carvalho, esposa do antigo Governador General José Manuel de Sousa e Faro Nobre
de Carvalho (1966-1974), doou recentemente à CM, para assinalar o seu 50º aniversário, um par de leões
chineses em porcelana.
Trata-se de duas peças de grandes dimensões e que na cultura chinesa simbolizam
força e coragem. São conhecidos como leões guardiões ou leões Fok, palavra
chinesa que remete para sorte/felicidade. Colocados aos pares, à
primeira vista parecem iguais mas não são. A diferença está no
objecto sob uma das patas de cada um. Por norma o macho tem a
pata sobre uma bola (representando o Céu). A fêmea, por sua vez,
tem sob uma das patas um filhote (representando a Terra). A
crença chinesa diz que juntos protegem o Céu e a Terra dos espíritos malignos e daí que seja
habitual a sua colocação em templos, casas, etc…
A Direcção da CM agradece à Sra. D. Julieta Nobre de Carvalho a oferta que muito engrandece a
nossa/vossa Casa.
Av. Almirante Gago Coutinho, 142 1700-033 Lisboa ● Tel.: 218 495 342 / Tlm.: 961 294 676
casademacau@mail.telepac.pt ● www.casademacau.pt ● https://www.facebook.com/casademacauportugal

PALESTRA SOBRE GASTRONOMIA MACAENSE
Marca essencial da identidade macaense, a gastronomia foi o tema da mais recente palestra realizada na CM no
âmbito do ciclo “À Conversa com…” e que teve lugar no passado dia 19 de Maio. A convidada foi Maria João dos
Santos
Ferreira
que perante um
assistência interes-sada
dissertou
sobre “A gastronomia macaense no
turismo cultural de
Macau”, o tema da
tese de doutoramento. No final a
CM ofereceu um lanche a todos os participantes.
ALMOÇOS DA CM EM PUBLICAÇÃO INTERNACIONAL
Sob o título “Casa de Macau: Imperial Dining Room” a Culinary
Backstreets acaba de publicar um artigo sobre a gastronomia
macaense proporcionada pela CM todas as quartas-feiras.
(...) ”With the aim of keeping alive the legacy between these two
faraway territories, this association organizes cultural workshops of
Chinese language and culture, Mandarin courses and – almost regularly
– a Wednesday lunch to savor Macanese recipes.(...)”
Pode ler o artigo no link:
http://culinarybackstreets.com/category/cities-category/lisbon/.

EM JUNHO O “MINCHI” É ‘REI’ NOS ALMOÇOS DA CM À QUARTA-FEIRA
No mês em que a CM celebra o 50º aniversário o “minchi” é ‘rei’ e vai estar presente em todos os menus dos
almoços de quarta-feira (dia 22 não se realiza), acompanhado de outras iguarias da gastronomia macaense.
Reserve já!
Dia 8: minchi + galinha com pepino + badji
Dia 15: minchi + porco balichão tamarindo + pudim de coco
Dia 29: minchi + galinha excelente + marcazote

Menu inclui água, refrigerante, cerveja, copo de vinho tinto/branco (uma opção), café ou chá.
Preço por menu: 10€ (sócios) e 12€ (público em geral). Bebida ou café/chá extra custa 0,80€.
Refeições servidas entre as 12 e as 15 horas com oferta de um presente do Turismo de Macau.
Exclusivamente por meio de reserva e pagamento até às 13 horas do dia anterior através da Secretaria:
 casademacau@mail.telepac.pt / Tel.: 218 495 342 / 961 294 676
 Transferência bancária: IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD), com envio do comprovativo por
e-mail.
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“ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES – 2016”
Na sequência da divulgação da realização do “Encontro das Comunidades Macaenses – 2016”, no período de 26
de Novembro a 02 de Dezembro de 2016, bem como do respectivo programa, a Casa de Macau pode adiantar já
as condições de viagem (Viagens Abreu, S.A.) e de alojamento (Hotel Sintra) para os associados que estejam
interessado em participar neste Encontro.
NOTA IMPORTANTE: Os sócios da Casa de Macau que desejem participar no Encontro deverão, à data da
inscrição na viagem, ter as quotas pagas até 31 de Dezembro de 2016.
I – VIAGEM (para um mínimo de 10 participantes):
1) Voos e Turbojet
 Voo Emirates / Preço total por pessoa: 756,83€
 Bilhete de Turbojet (Hong-Kong/Macau/Hong-Kong) / Preço por pessoa: 116,60€
2) Voos, Turbojet (Hong-Kong/Macau/Hong-Kong) e transporte privado cais/Hotel Sintra/cais, com assistência:
 Voo Emirates / Preço total por pessoa: 756,83€
 Bilhete de Turbojet (Hong-Kong/Macau/Hong-Kong) / Preço por pessoa: 116,60€
 Transporte privado cais/Hotel Sintra/cais/Preço por pessoa: 48,40€
Nota: Seguro de viagem — facultativo / Preço por pessoa: 13,00€
3) Plano de voos:
DATA

VOO

PERCURSO

HORÁRIO (PARTIDA/CHEGADA)

25 Nov. 2016

EK 192

Lisboa / Dubai

13h35 / 01h15

26 Nov. 2016

EK 382

Dubai / Hong-Kong

03h15 / 14h30

04 Dez. 2016
04 Dez. 2016

EK 381
EK 191

Hong-Kong / Dubai
Dubai / Lisboa

00h35 / 05h35
07h15 / 12h00

Condições após confirmação da reserva: A Emirates reserva-se o direito de solicitar um pagamento antecipado
em voos de elevada procura.
Cancelamentos: Em caso de cancelamento de voos serão aplicadas as penalizações respectivas.
Nota: É obrigatório o Passaporte com validade mínima de 6 meses após o regresso de Hong-Kong.
II – ALOJAMENTO
Este ano, através do Conselho das Comunidades Macaenses, foi obtida directamente junto do Hotel Sintra, uma
tarifa especial (em Patacas) para os participantes no Encontro, de acordo com a seguinte tabela:
 De Domingo a 6ª Feira – 850,00 MOP (inclui 2 pequenos-almoços);
 Sábado – 1.050,00 MOP (inclui 2 pequenos-almoços).
Os preços referidos aplicam-se a quarto duplo ou individual, indiferentemente. Assim, o valor total, por quarto
(entrada em 26 de Novembro e saída em 03 de Dezembro de 2016) será de 6.150,00 MOP (cerca de 686,84€ ao
câmbio do dia).
Na sequência das condições exigidas pela gerência do Hotel Sintra, os preços citados circunscrevem-se ao
acordado entre a Casa de Macau e o Hotel. Nestes termos, cada participante que deseje ficar alojado no Hotel
Sintra, deverá proceder ao respectivo pagamento directamente no Hotel, através de cartão de crédito ou de
numerário, no dia da chegada, no momento do check-in. Para efeitos de assegurar as reservas no Hotel Sintra, a
Casa de Macau assumirá a garantia daquelas reservas, sem prejuízo de o pagamento ser efectuado conforme
referido no parágrafo anterior.
Assim, solicita a Casa de Macau que, até ao dia 15 de Junho de 2016, os interessados confirmem a sua
participação através da Secretaria.
III – PROGRAMA DO ENCONTRO
Relativamente ao Programa do Encontro, o qual prevê uma visita a Cantão, solicitou-nos a organização que os
participantes que desejem efectuar aquela visita, procedam à sua inscrição junto da Casa de Macau com a maior
urgência, com vista a facilitar os trabalhos preparatórios. Mais solicitou a organização que os interessados
obtenham por sua conta os respectivos vistos e, ainda, que procedam ao pagamento, junto da Secretaria da Casa
de Macau, para efeitos do alojamento, transportes e refeições em Cantão, de 01 de Dezembro a 02 de Dezembro
de 2016, do montante, por pessoa, de USD 100,00 (em quarto duplo) ou USD 150,00 (quarto individual).
Estes pagamentos serão entregues ao Secretariado do Encontro pelos responsáveis da Casa de Macau, à sua
chegada a Macau.
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COMEMORAÇÕES DO DIA DA CASA DE MACAU
SÁBADO, 25 DE JUNHO

Dia 25 de Junho venha soprar as velas do 50º aniversário da Casa de Macau em Portugal
15h00 - Recepção aos convidados e Porto de Honra
16h00 - Missa
16h30 - Sessão solene:
- Discurso de abertura
- Entrega de prémios à Casa de Macau
- Apresentação do livro sobre a história da Casa de Macau (com exibição de vídeo)
- Apresentação da exposição de fotografia dos participantes no Curso de Fotografia da Casa de Macau
- Apresentação da exposição de pintura de Zaida Estrela
- Declamação de poesia em patuá
- Dança tradicional chinesa pela Associação de Arte de Dança Luso-Chinesa de Macau
18h00 - Tradicional Chá-Gordo
Inscrições até 17 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 / 961 294 676.
Preços:
 8€ por pessoa para Sócios com as quotas em dia, cônjuges e filhos a cargo (estudantes até aos 25 anos,
inclusive).
 15€ por pessoa para não Sócios.
 Crianças até aos 12 anos, inclusive, beneficiam do desconto de 50% do valor correspondente.
Formas de pagamento:
 Transferência bancária: IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD), com envio do comprovativo;
 Cheque cruzado: emitido em nome da Casa de Macau, entregue pessoalmente ou enviado por correio;
 Numerário: entregue pessoalmente na Secretaria.

“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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