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EM ARROIOS 
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AIIROWS 

T
ermina no dia 30 de ja-
neiro a Semana da China, 
no âmbito da segunda 
edição da Volta ao Mundo 
em Arroios, que marca as 

comemorações oficiais do ano 
novo chinês com um desfile pela 
Avenida Almirantes Reis e ainda 
uma largada de 200 lanternas. 

O Ano do Macaco inicia-se a 
9 de fevereiro, mas em Arroios 
os festejos começam mais cedo. 
Está patente no Mercado 31 de 
janeiro a exposição de fotografia 
"China Vermelha", no horário de 
funcionamento do mercado, de 
terça-feira a sábado, entre as 7.00 
e as 14.00 horas. já outra exposi-
ção, "A Mulher Chinesa", pode 
ser vista no antigo Mercado do 
Forno do Tijolo, que este ano se 
transforma num centro cultural 
da freguesia, até 29 de janeiro, 
entre as 19.00 e as 22.00 horas. 
Neste horário, o novo espaço cul-
tural acolhe ainda uma mostra de 
cinema chinês promovida com o 

AS COMEMORAÇÕES 
OFICIAIS DA 

• COMUNIDADE CHINESA 
EM PORTUGAL 
DECORREM NO 
SÁBADO, DIA 30 DE 
JANEIRO, A PARTIR DAS 
11.00 HORAS, ENTRE 
O MARTIM MONIZ E O 
LARGO DO INTENDENTE 

Observatório da China, acom-
panhada de jantares.temáticos 
e demonstrações de medicina 
tradicional chinesa. 

As comemorações oficiais da 
comunidade chinesa em Portugal 
decorrem no sábado, dia 30 de ja-
neiro, a partir das 11.00 horas, en-
tre o Martim Moniz e o Largo do 
Intendente, iniciando-se com um 
desfile pela Almirante Reis. Neste 
cortejo é possível ver a Dança do 
Leão e do Dragão pelos atletas da 
Escola de Kung Fu Hong Long, e 
no qual participam os alunos da 
Escola Chinesa de Lisboa. 

Ainda no sábado, dia 30 de ja-
neiro, pelas 17.30 horas, Arroios 
oferece um espetáculo único, com 
uma largada de 200 lanternas chi-
nesas que serão pintadas durante 
a semana pelas escolas e Acade-
mia Sénior e que, para celebrar o 
Ano Novo Chinês, serão acesas e 
largadas no Largo do Intendente. 

O Largo do Intendente será 
ainda palco durante a tarde de 
uma série de atividades. Para 
quem não gosta de estar parado, 
a freguesia propõe o programa 
Run ning Generation, organizado 
pela Liga dos Jovens Luso-Chine-
ses e, para os amantes de cozinha, 
sugere uma Mostra de Saberes 
e Sabores chineses a partir das 
15.00 horas, que inclui mostra 
gastronómica, demonstrações 
de medicina tradicional chinesa 
e atividades que celebram a cul-
tura chinesa, como workshops 
de caligrafia chinesa, recorte em 
papel e nós chineses e pintura de  

lanternas chinesas, com profes-
sores do Instituto Confúcio da 
Universidade de Lisboa. 

Depois do sucesso da primeira 
edição da Volta ao Mundo em 
Arroios no ano passado, a junta  

de Freguesia de Arroios aposta 
na continuidade deste projeto, 
que visa promover e dar desta-
que ao diálogo intercultural e à 
riqueza e diversidade culturais 
da freguesia. • 

CELEBRAR 
a China 

Segunda edição da Volta ao Mundo em Arroios °viaja" 
pela China e celebra o Ano do Macaco 


