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MENSAGEM AOS SÓCIOS 

Após um prolongado período de limitação de actividades, devido a vários confinamentos, a Casa de 

Macau retoma os seus habituais encontros com os sócios, familiares e amigos, com o Chá-Gordo da 

Páscoa, a ter lugar a 9 de Abril de 2022, Sábado, a partir das 17 horas. O evento terá um preço    

único e simbólico de 5,00 EUR por pessoa, para todos, sócios e não sócios. Crianças até aos 12 anos 

inclusive, estão isentas. 

As inscrições e pagamentos deverão ser realizados impreterivelmente até 1 de Abril,                       

preferencialmente por transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 (CGD), 

devendo ser comunicada a inscrição e enviado o respectivo comprovativo de pagamento à Secretaria 

da Casa de Macau, na Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, Lisboa, através do endereço de e-mail 

casademacau@mail.telepac.pt, ou pelo tel.: 218 495 342 / tlm: 961 294 676. 

Será um Chá-Gordo especial, em que iremos apresentar receitas da nossa gastronomia macaense, 

tão do agrado de todos.  

O Qui-Nova?!... especial também integra um artigo de Manuel Fernandes Rodrigues, nosso               

conterrâneo, que se tem dedicado à investigação científica de temas tão queridos de todos nós, 

como seja a génese do “Chá-Gordo”.   

Por outro lado, teremos um momento inédito com a actuação ao vivo do Duo “A Outra Banda”, 

constituído em finais de 2015 por Carlos Piteira e Jaime Mota, que procura perpetuar algumas   

músicas macaenses, tão do nosso agrado. Irão proporcionar-nos, num tom revivalista, canções do 

passado, portuguesas, macaenses e de outras longitudes, reinventadas ao som das teclas (órgão) e 

das cordas (viola), prometendo muita animação e nostalgia! 

https://www.facebook.com/casademacauportugal
mailto:casademacau@mail.telepac.pt
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O CHÁ-GORDO MACAENSE: 

 ANÁLISE HISTÓRICA DAS NARRATIVAS SOBRE A SUA ORIGEM 

Queremos partilhar com os nossos associados e amigos, um artigo sobre a origem do “Chá-Gordo” 

da autoria do nosso amigo Manuel Rodrigues, conotado investigador macaense, publicado na    

Revista Portuguesa de Estudos Asiáticos do Instituto do Oriente / Universidade de Lisboa.  

É mais uma importante e aturada investigação que deu origem a um artigo muito instrutivo e      

interessante, divulgado recentemente na comunidade académica. Recomendamos a sua difusão na 

comunidade macaense pois muitos de nós desconhecem a origem desta designação, tendo apenas 

conhecimento de que é uma tradição de Macau chamar “Chá-Gordo” a um lanche de múltiplos    

pratos, servido às seis horas da tarde. 

Manuel Rodrigues ao oferecer este último trabalho, com esta envergadura e profundidade, contribui 

para eternizar Macau. O nosso amigo já nos habituou, nos seus trabalhos de investigação, a uma 

seriedade e honestidade intelectuais e o faz por todos nós, Macaenses, que amamos a nossa terra e 

não nos resignamos a ver esvair-se a nossa herança cultural imaterial.  

Este artigo expõe muito bem a informação histórica, sem massacrar quem lê, com uma sequência de 

factos histórico-sociais, com uma leveza fantástica que nos leva a ler o artigo quase de uma       

assentada. 

Junta-se a ligação electrónica, fazendo jus ao Daxiyangguo: Portuguese Journal of Asian Studies / 

Revista Portuguesa de Estudos Asiáticos, ISSN-e: 2184-9129 | 2021, Número 26, páginas 131-150:  

“Sobre o autor MANUEL FERNANDES RODRIGUES MA em Economia, Universidade de York, Toronto, Canadá. 

Pós-Graduação: Universidades de Virgínia, Michigan, USA, Colégio Europeu, Bruges, Bélgica. Funcionário   

aposentado da Comissão Europeia. Board Economist, Ontario Energy Board, antigo professor assistente na 

Universidade de York, Toronto. Publicações recentes: História da Gastronomia Macaense – Contributo para o 

reforço de uma identidade singular, e vários artigos na Daxiyangguo – Revista Portuguesa de Estudos Asiáticos 

do Instituto do Oriente / Universidade de Lisboa e Revista Cultura do Instituto Cultural do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau. [ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-002-7282-1532]”. 

https://doi.org/10.33167/1645-4677.DAXIYANGGUO2021.26/PP.131-150 

https://doi.org/10.33167/1645-4677.DAXIYANGGUO2021.26/PP.131-150
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DUO “A OUTRA BANDA”, DE CARLOS PITEIRA E JAIME MOTA 

Agrupamento musical que explora sonoridades revivalistas com o sentido de perpetuar algumas das 

músicas do passado (portuguesas e estrangeiras) em versões adaptadas ao som das teclas (órgão) e 

das cordas (viola) buscando as harmonias vocais em dueto. 

O Duo procura também reagrupar canções sobre a temática de Macau (algumas delas originais) dada 

a identificação afectiva que ambos nutrem pela terra e pelas vivências da Asia. 

Últimas Actuações: 

 Museu do Oriente – Macau/RAEM 20 anos/20 poemas/20 canções (Dez. 2019) 

 AREP – Revisitando Zeca Afonso (Efeméride 90 anos) Out/2019 

 AREP – Falar de Macau Cantando canções (Abril/2019) 

 Food for Fees (ISCSP/Dez./2017) 

 Noite das Palavras (ISCSP/Maio 2017) 

 Espetáculo Solidário Núcleo Serviço Social ISCSP (Março/2017) 

 Espetáculo Solidário no ISCSP (Março/2016) 

 Fundação/Museu do Oriente (Jan/2016) 

 Encontro CEM Macau – Memorias de Macau (Nov. 2019) 
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“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. 

Entradas 

Chilicotes 

Ovos recheados 

Apabico 

Bebinca de nabo / Ló Pak Kou 

Salada de pepino com molho agridoce  

Pratos 

Caril de peixe e gambas 

Capela 

Minchi 

Pou Kók Kai (Galinha dos Portugueses) 

Porco bafassá 

Lacassá 

Legumes salteados 

Arroz branco 

Sobremesas  

Batatada 

Genetes 

Arroz-doce ou Bagí 

Cha-Cha 

Bolo menino 

Tai chói kóu (de côco ou chocolate) 

Fruta fatiada 

Bebidas  

Vinhos, chás, refrescos, etc 

 MENU (sujeito a alteração) 


