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COMEMORAÇÃO DO DIA DA CASA DE MACAU 

Realizou-se no passado dia 22 de Junho a comemoração do dia da Casa de Macau, com a presença de cerca de   

98 participantes. 

O evento teve início às 17h15m com a celebração da Missa pelo 
Senhor Padre Henrique Rio dos Santos, conhecido por muitas 
pessoas de Macau, onde esteve durante 11 anos e onde granjeou 
amizades, e que amavelmente se deslocou da Covilhã para este 
evento. Seguiu-se uma exibição do grupo de dança da Associação 

de Arte de Dança Luso-Chinesa de Macau, 
executada por um grupo de estudantes 
universitárias bolseiras da RAEM. 
De acordo com o programa pré-estabelecido, foi     
também entregue à nossa Associada Dra. Maria Ivette 
Filomena Colaço o Diploma de Sócia Honorária. 
Foi depois servido o tradicional Chá-Gordo, onde não 
faltaram as iguarias da cozinha macaense, tais como os 
chilicotes, os ovos recheados, o minchi, a capela, a  
galinha à Portuguesa, o ló pak kou, o chá siu, o caril 
verde com camarão e beringela, os camarões       

recheados, o porco bafassá, a carne assada, o caril de vaca, os genetes 
(normais e de cacau), os bolinhos de côco, os biscoitos de manteiga, os biscoitos de amendoim e pinhões, o bolo 
de laranja, o bolo menino, a batatada, o bolo de ananás, o cake, a gelatina de matcha, a gelatina vegetal chinesa 
com frutos tropicais (leong fan), a gelatina de frutos tropicais, a gelatina de côco, a jagra com ovos,  a camalenga 

e muitas outras. Para a confec-  
-ção das comidas contámos com 
a prestimosa colaboração das 
nossas Associadas Gabriela Ruas 
Gomes, Isabel Rosário e Telma 
Rosa, das nossas Amigas Ivone 
Capitulé e Paula Henriques e, 

ainda, das nossas Associadas e membros da Direcção Edith Lopes e      
Maria João Santos Ferreira.   
Enquanto decorria o Chá-Gordo, houve lugar a uma sessão de fados, muito 
apreciada, com a actuação de diversos fadistas e músicos, cuja presença se 
deveu ao empenho do Presidente da Associação das Colectividades de   
Cultura de Lisboa, Dr. Pedro Franco, a quem agradecemos a colaboração 
prestada e que permitiu diversificar os momentos integrantes do evento. 

Foi ainda realizado 
um animado sorteio, 
tendo sido atribuí-
dos 13 prémios, na   
maioria alusivos a 
Macau. 
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VISITA DA TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU À CASA DE MACAU 

No dia 17 de Junho de 2019 a TDM visitou a Casa de Macau, tendo 
sido recebida pelos membros da Direcção presentes nesse dia. O 
objectivo é a apresentação em Macau, entre Novembro e     
Dezembro de 2019, de um documentário que integra a reportagem 
realizada. 
Foram efectuadas filmagens a todo o recinto da Casa, tendo ainda 
sido apresentada à equipa da TDM uma pequena amostra de     
acepipes da gastronomia macaense. 

CURSOS NA CASA DE MACAU 

A partir da primeira semana do mês de Outubro de 2019 a Casa de Macau irá realizar os seguintes cursos: 

 Curso de Mandarim — Módulo III (Avançado). 
 Curso de Conversação em Cantonês. 
 Aulas de Tai Chi. 
 Aulas de Chi Kung. 
 Fotografia por Telemóveis. 
 Introdução ao Feng Shui. 
 Curso de Meditação.  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE MACAU 

Lembramos aos Sócios que o horário de funcionamento da Casa de Macau, conforme divulgado no Qui-Nova        
nº 07/2018, de 20 de Dezembro de 2018, é o seguinte: 

 De 2ª a 5ª feira – abertura às 10h00 e encerramento às 18h00; 

 6ª feira – abertura às 10h00 e encerramento às 17h00. 

LEMBRETE PARA PAGAMENTO DE QUOTAS EM ATRASO 

Recorda-se que se encontram vencidas as quotas do 2º trimestre. 
Aos sócios que ainda não tiveram oportunidade de as liquidar agradece-se que o façam logo que possível. 

“Venha saborear a verdadeira comida chinesa típica de Cantão” 

LOJA 1 Dim Sum Cantonês  
Rua Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D - Oeiras 
(ao lado do Oeiras Parque, Edif. Holmes Place)  
Tel.: 219 135 848 / Tlm.: 968 012 330 

NOVA LOJA NO CENTRO COMERCIAL DE OEIRAS PARQUE,              
LOJA 3025:  
LOJA 2 Dim Sum Cantonês    

Desconto de 10% para os associados da CM. 

ENCERRAMENTO DA CASA DE MACAU NO MÊS DE AGOSTO  

Recordamos aos nossos Associados que, conforme vem sendo hábito, a Casa de Macau encerrará para férias a 
partir do dia 01 de Agosto, reabrindo no dia 02 de Setembro. 

A  t o d o s  o s  A s s o c i a d o s  e  f a m i l i a r e s  d e s e j a m o s  u m a s  ó p t i m a s  f é r i a s !  


