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25 de Julho de 2022

FESTIVAL "CHONG CHAO" (BOLO LUNAR)
O Festival “Chong Chao”, também conhecido por Festival de Outono, ou Festival Lunar, realiza-se no
15º dia do 8º mês lunar, correspondendo a um período entre os meados de Setembro e os princípios
de Outubro do calendário gregoriano. Realiza-se próximo do equinócio do Outono, à semelhança de
outros festivais mundiais de colheita.
É costume, ainda hoje, realizarem-se convívios de amigos e familiares, saboreando os bolos lunares e
apreciando o luar, enquanto se entoam cânticos tradicionais.
Muitas vezes, se constroem lanternas que levam no seu bojo um suporte metálico para uma pequena
vela acesa, para gáudio das crianças, podendo ter o formato de peixinhos ou coelhinhos ou
simplesmente uma lanterna.

(Crédito das imagens: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Mid-Autumn_Festival).

Tanto em Macau, como aqui em Portugal, é possível apreciar-se esta noite de lua cheia.
Para celebrar esta importante festividade, tão ao gosto de todos, a Casa de Macau realizará um
Chá-Gordo alusivo, no próximo dia 10 de Setembro (Sábado), pelas 17h00. O menu, a anunciar
posteriormente, incluirá um extenso sortido de iguarias macaenses e, para fazer justiça a esta
festividade tão especial, serão distribuídas lanternas às crianças que participarem no evento.
Os preços de inscrição são de €10,00, para sócios com as quotas pagas até 31/08/2022, respectivos
cônjuges e filhos a cargo (estudantes até aos 25 anos, inclusive), e de €15,00 para não sócios.
Crianças até aos 12 anos inclusive, beneficiam do desconto de 50% do valor correspondente. O
pagamento deverá ser realizado através de depósito ou transferência para o IBAN PT50 0035 0125
0000 0500 5306 4 (C.G.D.).
As inscrições e comprovativos de pagamento deverão ser comunicados até 05 de Setembro de 2022 à
Secretaria da Casa de Macau através do e-mail casademacau@mail.telepac.pt.
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FESTA DO DIA DA CASA DE MACAU
A Casa de Macau retomou a celebração anual do “seu” dia festivo, no passado 25 de Junho. Na abertura
do evento, foi celebrada a habitual missa campal, pelo Sr. Padre
Emídio, tendo sido servido depois um rico Chá-Gordo, com o
seguinte menu:
 Entradas: chilicotes; miniaturas de crepes, chamuças e
salgados; pastelinhas; paté de
atum; hóstias de camarão; e
ovos recheados.
 Pratos: ló pak kóu; minchi;
bacalhau tchatíni / bacalhau maquista / bacalhau dourado; caril de
peixe e gambas; massa de arroz à Singapura; caril de vaca à Macau
(ká lei ngao pák nam); legumes salteados; e arroz branco.
 Sobremesas: genetes; genetes de queijo; cake; arroz-doce
Macaense; cha-cha; bolo menino; tai chói kóu de cacau; bolinhos de
côco; biscoitos de manteiga; gelatina agar-agar com frutas tropicais;
pudim de ovos; fatias de Tomar e fruta fatiada.
 Bebidas: vinhos, refrescos, chás, cafés, etc.
Para a confecção das iguarias contámos com o prestimoso contributo
das nossas estimadas Sócias Teresa Anok, Laura Amaral, Aurora e Maria
Arminda Oliveira, bem como das nossas associadas e membros da
Direcção Maria João dos Santos Ferreira e
Edith Lopes, a quem muito agradecemos.
Para abrilhantar a festa, tivemos o grato
prazer de contar com as participações do
Duo “Cantar de Amigos”, bem como a
declamação de poemas em Patuá
Maquista, por Joaquim Ng Pereira e
Maria João dos Santos Ferreira, que presenteou os participantes com a
declamação do último poema escrito pelo nosso querido e saudoso “Adé” –
José dos Santos Ferreira. Por fim, realizou-se o habitual sorteio de rifas, cujo 1º prémio foi um exemplar
da obra “A Maior Derrota dos Holandeses no Oriente”, de Manuel Basílio, gentilmente cedida pelo autor.

WORKSHOPS DE COZINHA MACAENSE
A Direcção da Casa de Macau decidiu retomar a realização dos tão desejados workshops de culinária
macaense, no último quadrimestre do presente ano. O primeiro será realizado em Setembro e será
conduzido pela Sócia Diana Guerra. O valor de inscrição será de €10,00 para sócios e de €15,00 para
não sócios da Casa de Macau, com data e número de participantes, a anunciar posteriormente.
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FUNDO DOCUMENTAL DA CASA DE MACAU
Como foi anunciado no nosso Qui-Nova ?!... n.º 03/2021, de 21 de
Outubro de 2021, iniciámos o nosso projecto de recuperação do fundo
documental BCM (Biblioteca da Casa de Macau).
É difícil quantificar prazos pois, além da bibliotecária, contamos com a
dedicação e empenho das funcionárias da Casa de Macau que, a par do
seu trabalho específico, têm sido uma mais-valia neste projecto, já que o
fundo documental tem estado dividido por diversas dependências da
Casa.
A 1ª fase consistiu na separação entre monografias e publicações
periódicas, seguida de uma 2ª fase que consistiu na limpeza física das
mesmas e sua transferência para diferentes salas, consoante fossem
monografias ou publicações periódicas.
A 3ª fase visou a criação de um registo de entrada, sequencial numérico, que acompanha uma acção
de expurgo de documentação que não tenha qualquer interesse para a Casa. Também ficou decidido
em reunião da Direcção que a nossa Biblioteca apenas arquivará dois (2) exemplares de cada
publicação.
O percurso é longo até porque o “registo de entrada
sequencial” é tão somente o início de todo o processo de
tratamento biblioteconómico.
Registo de entrada sequencial – ponto de situação
a 25.7.22
Monografias
81, alguns em duplicado
Publicações
periódicas

7 títulos

82 números

ASIAN TALKS: MACAU (CONTINUAÇÃO)
Continuam as transmissões dos episódios de Asian Talks: Macau, contando com a moderação do
Investigador Integrado do IO, Professor Carlos Piteira, nosso estimado conterrâneo, em que se
debatem diversas temáticas acerca de Macau.
EP. 7 – transmitido a 15/06/2022, contou com a participação do Dr. Carlos Fraga (https://
youtu.be/8EOevcHpzoY).
EP. 8 – transmitido a 15/07/2022, contou com a participação do Dr. Miguel Khan (https://youtu.be/
cLq3UBNo6b0).
RECEITAS CASEIRAS MACAENSES PELO MUNDO
A Plataforma Sabores e a Associação Gastronómica Cultural Sino-lusófona, em Macau, estão a
promover o projecto “Receitas Caseiras Macaenses pelo Mundo”, que visa recolher e dar a conhecer
a um público mais vasto, receitas caseiras da gastronomia macaense, que se encontram espalhadas
pelos quatros cantos do mundo.
A partir de recolhas já efectuadas em Macau, na África do Sul, no Brasil, no Canadá, em Portugal, no
Reino Unido, entre outras geografias, este projecto aposta na internacionalização da cozinha
macaense, através da produção de vídeos e artigos de jornal com receitas e estórias dos vários chefs,
conhecedores e entusiastas, que têm colaborado activamente na expansão do projecto.
Se desejar contribuir e/ou conhecer melhor este projecto, contacte os promotores através do endereço de e-mail info@plataformamedia.com ou consulte o website em www.plataformasabores.com.
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RECEITA MACAENSE
GALINHA À PORTUGUESA (OU, DOS PORTUGUESES)
Ingredientes:
1 galinha
(+/- 1 kg)

5 ovos

1 lata de leite
de coco

1 lata de leite
evaporado

Pó de caril + açafrão +
pimentão doce + piripiri

Azeite a gosto

1 cebola

3 batatas grandes
ou 5 pequenas

1 a 2 dentes de
alho

1 tomate + azeitonas
descaroçadas a gosto

Modo de preparação:
1.
Cortar a galinha em pedaços pequenos e marinar com sal, caril e açafrão;
2.
Cortar as batatas em cubos grandes e temperar com sal, caril e açafrão;
3.
Cozer os ovos;
4.
Num tacho, saltear o azeite com o alho e a cebola picados.
Juntar um pouco de pó de caril e açafrão;
5.
Acrescentar o tomate cortado em pedaços pequenos;
6.
Fritar a galinha e deixar cozer por 5 minutos;
7.
Juntar as batatas escorridas;
8.
Adicionar o leite de coco e deixa ferver durante 5
minutos;
9.
Numa travessa de forno, deitar o preparado, os ovos fatiados em fatias grossas, e algumas azeitonas descaroçadas;
10. Verter o leite evaporado sobre todo o preparado;
11. Deixar alourar no forno por 15 minutos.

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 01 de Setembro.
A todos os Associados e familiares desejamos umas óptimas férias!

LEMBRETE PARA PAGAMENTO DE QUOTAS
Recorda-se de que estão a pagamento as quotas do ano de 2022.
Aos sócios que ainda não tiveram oportunidade de liquidar as quotas em atraso, agradece-se que o
façam logo que possível, contactando a Secretaria para o efeito, preferencialmente via e-mail ou
telefonema.
“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.
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