
Este ano
vai saber
a porco

Mudam-se os tempos, muda o
animal. Francisca Dias Real entrou

no espírito do Ano Novo chinês e

traça-lhe um roteiro para celebrar
este tempo do Porco.



NÃO HÁ DOZE BADALADAS
muito menos doze passas e
flutes de champanhe. O Ano
Novo chinês em Lisboa festeja-
-se com desfiles, máscaras, feiras
e concertos. Esta terça, dia 5, é

o primeiro dia do Ano do Porco,
animal que, no zodíaco chinês,
representa a inteligência e o

poder de observação. O porco
é o animal que fecha o ciclo
de rotação dos 12 signos do
calendário lunar. Eis um roteiro
das festividades, que é também
um convite a celebrar a cultura
chinesa em Lisboa.

ARA FAZER

Actividades no Museu do Oriente
Até ao final de Fevereiro, o Museu
do Oriente dedica-se ao Ano
Novo chinês. Já este sábado,
dia 2, há um workshop de feng
shui para que fique a par das
tendências para este ano (ío.oo-

-13.00 ,27€) - os participantes devem
levar a planta da sua casa para
aprenderem a activar as boas

energias e a reorganizar o espaço.
Se estiver a pensar em levar os

miúdos, acompanhe-os ao longo
de uma exposição-oficina sobre

papagaios de papel - reza a lenda
que terá surgido na China há
mais de dois mil anos (16 Fevereiro

11.30; 4€). No dia 17, fique a saber
o que esperar de 2019 segundo a

Astrologia do Xi, que traça perfis
de personalidade e avalia se o

novo ano será bom para investir,

viajar ou relaxar (10.00-13.00, 25€). A
encerrar as festividades, participe
na oficina que desafia as famílias
a construir lanternas chinesas (23

Fevereiro u.oo; 4€), para assinalar o

Festival das Lanternas, durante
a noite de lua cheia, que marca o

encerramento das comemorações
de entrada no novo ano.-» Avenida

Brasília, 352.

Palestra - Ano Novo Chinês
A Associação Portuguesa dos

Amigos da Cultura Chinesa

(Associação ZWY), que promove
actividades para a divulgação
da cultura e língua chinesa,

festeja a entrada no novo ano
de forma mais séria: na terça,
dia 5, a sede da associação
acolhe uma palestra sobre as

particularidades deste ano novo
e o simbolismo do porco no
zodíaco. -» Associação ZWY. Rua Sarmento

de Beires, 1. Ter 18.30. Entrada livre.

Concerto no

Teatro São Carlos
O Teatro São Carlos estreou-
-se nas celebrações no ano
passado e continua na corrida.
A 8 de Fevereiro recebe um
espectáculo de música e cor da
Companhia Nacional da Ópera
de Pequim.
-> Rua Serpa Pinto, 9. 21.00.9£-38€.

Desfile e feira de Ano Novo

Com as obras na praça do
Martim Moniz, o tradicional
desfile de Ano Novo faz-se no
sentido inverso. No dia 9 de
Fevereiro, as 11.00, as trupes
reúnem-se junto à Igreja dos

Anjos para subirem até à
Alameda D. Afonso Henriques
- o ponto de concentração
das festividades do Ano
do Porco. Qualquer um se

pode juntar ao tradicional
desfile - organizado pela
Associação de Comerciantes
e Industriais Luso-Chinesa e

a Embaixada da China -, que
junta as principais associações
e representantes do país em
Lisboa numa marcha colorida,
com centenas de figurantes,
incluindo equipas de dança do

dragão, de artes marciais, de
bailado e de teatro. Chegados

à Alameda, está o arraial
montado: dias 9 e 10, entre
as 10.00 e as 17.00, a zona
em redor da Fonte Luminosa
transforma-se numa espécie de
Chinatown onde pode comprar
artesanato tradicional, objectos
decorativos típicos do Ano Novo
e experimentar a gastronomia
chinesa. Em ambos os dias,
haverá momentos musicais com
grupos de artistas chineses.

Festa no Instituto Confúcio
É a única entidade em Lisboa
certificada pelo Ministério
Chinês para o ensino de
mandarim e organiza no dia
13 de Fevereiro o Festival da
Primavera, na Faculdade de
Letras da Universidade de
Lisboa. A par desta iniciativa
- cujo programa ainda não foi

divulgado -, será inaugurada
uma exposição sobre o

património cultural imaterial
de Tianjin, uma das maiores
cidades da China. -> Alameda da

Universidade. 13 Fevereiro 17.30.

Lisboa tem cada vez melhor
oferta de gastronomia chinesa
e há restaurantes que celebram
a efeméride com menus
especiais ou com noites de
festa. No Dinastia Tang, num
antigo armazém de vinhos em
Marvila, a celebração acontece
na noite de quinta-feira, dia 7,
com um concerto de uma artista
chinesa, com dois instrumentos
tradicionais: a pipa e o guzheng.
Haverá música ao longo de toda
a hora de jantar, com destaque
para os pratos mais apreciados
pelos chineses na hora de
celebrar o Ano Novo: o peixe,
as massas e os dumplings (Rua

do Açúcar, 107). Mais a oriente, no

The Old House (Rua da Pimenta, 9), há
duas noites temáticas: segunda
e terça, dias 4 e 5, o restaurante
vai estar decorado com motivos
tradicionais chineses e há
show de máscaras ao longo
das refeições - uma espécie de
Carnaval antecipado. Além disto,
vão oferecer a todos os clientes a
sobremesa típica União Perfeita,
umas bolinhas de farinha de arroz
glutinoso com pasta de sésamo.
A Casa de Macau (Rua Cora de Santo

Amaro de Oeiras, BD. casademacau@mail.

teiepac.pt 29€) organiza no dia 9 de

Fevereiro, às 13.00, um almoço
no restaurante Dim Sum, em
Oeiras. Atenção: é obrigatório
reservar. Mais no centro, o
restaurante pan-asiático Boa-Bao

(Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 30) vai ter
cinco novos pratos disponíveis
entre 4 e 6 de Fevereiro e cada

especialidade tem seu significado:
os dumplings de pato à Pequim
Jiaozi simbolizam a lealdade e

fertilidade; chunjun, os crepes
Primavera, atraem prosperidade;
eu chão mian, os noodles fritos,
trazem o desejo de uma vida
longa, com marisco, cogumelos
shiitake e pak choi.B


