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17 de Novembro de 2006
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Nesta Quadra Natalícia que se aproxima, a Direcção da í (<w
Casa de Macau, deseja a todos os Associados e seus " J/^®,^ \, um BOM e SANTO NATAL, e um FELIZ e 5^T~" *? ^--
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Como habitualmente, a Casa de Macau, vai
reunir a Família Macaense, seus
Associados, Familiares e convidados, para

í em conjunto celebrarmos o nosso Natal de
1 uma forma tão tradicionalmente Macaense
| quanto possível, num

Chá-Gordo a realizar no
dia M de Dezembro,
Domingo, pelas 18 horas,
nas nossas instalações na
Av. Almirante Gago
Coutinho,142. Neste
evento, serão servidas as
iguarias típicas do Natal

Êi) "*
As inscrições e os respectivos
pagamentos serão efectuados na ;
Secretaria, Av. Alm. Gago Coutinho 142, \: 218451167, 218499542, fax: 21843 j

9131 ou e-mail casademacau@
telepac.pt), de 27 de i
Novembro a 11 de !
Dezembro.

§CHÁ - GORDO Caros Associados, não
DE NATAL se atrasem nas j

Dia 17 de Dezembro inscrições e respeitem i
às 18 horas os prazos para uma boa

gestão do evento e para
' htmpfírio rip torlns B

l Macaense, que ficarão a
cargo dos nossos já conhecidos
associados, António Silva (Avô) e Fernando

l Conceição que tantas vezes já nos
brindaram, noutras ocasiões com os seus

i apreciados petiscos. Importa, pois manter
j esta tradição, e a Casa de Macau tudo fará
í para que o Natal Macaense seja
f preservado e para que todos os que se
juntarem a nós se sintam "em Casa".
O preço das inscrições é o habitualmente
praticado:
€10 euros para os Associados, cônjuqes,
ascendentes e filhos menores, e €15 euros
para os convidados.
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Podem também efectuar ',
o pagamento, com toda a comodidade,
enviando um cheque em nome da Casa
de Macau para a Secretaria, Av. Alm. Gago
Coutinho, 142, 1700-033 Lisboa.

Caro Associado, esta Festa é para si.
Compareça, junte-se a nós e à Família •
Macaense. Aproveite esta ocasião tão
especial para conviver e rever Amigos
Macaenses.
Inscreva-se e venha! Cá o esperamos no j
dia 17 de Dezembro, Domingo, pelas 18 l
horas.
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Este ano vamos, peia primeira vez, vender rifas para sortear um Cabaz
de Natal.

Esta ideia surgiu com o intuito de trazer algo de novo para os nossos
convívios, permitindo-nos "brincar" um pouco e contribuir, em conjunto, para a
felicidade do sócio ou convidado que tiver a sorte de adquirir o número sorteado.
O cabaz será composto por
qualidade, tradicionais da
apelando ao sentido de
sócios, sugerimos que nos
iniciativa, adquirindo rifas
cada e que vamos vender

uma série de produtos de
época natalícia. Assim,
solidariedade de todos os
ajudem a promover esta
que vamos editar a l pata€a
durante o Chá-Gordo de

Natal.
Durante o Chá-Gordo, haverá membros da Direcção que estarão a vender senhas e
no final do lanche, proceder-se-á, então, ao sorteio!
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! QUOTIZAÇÕES
S Como é do conhecimento cios nossos
Associados, o nosso Orçamento anual

\ muito limitado e tem de ser gerido com
rigor e pareimónia para que no final do
ano as Contas sejam apresentadas, se
possível, sem saldo negativo. Para que
tal aconteça, contamos com todas as
receitas, sendo uma das mais
Importantes, a proveniente das
quotizações. Assim, solicitamos a todos

l os associados que tenham, porventura,
i as suas quotizações em atraso, que as
actualizem, enviando um cheque, em

| nome da Casa de Macau. Caso tenham
j dúvidas quanto ao valor em dívida,
basta um simples telefonema para a

[Secretaria- da Casa, para ficarem
elucidados.
Caro Associado, actualize as

[suas quotas! Ajude-nos a manter
os níveis de qualidade dos

Iserviços da nossa Gasa.

BRIDGE

O nosso grupo de "Bridge", liderado, como
sabem, há muito tempo, pelo nosso
associado José Lino, é já uma referência
da Casa de Macau.

Teve momentos mais altos, com torneios
muito participados, e dos quais todos nos
recordamos com muita satisfação. Pois
bem, o nosso Amigo Lino fez chegar um
apelo à Direcção para ajudá-lo a angariar
novos jogadores, disponibilizando-se
mesmo para dar formação àqueles que
queiram iniciar-se na arte do "bridge", que
é considerado "o jogo dos jogos de cartas".

Caro Associado, aproveite esta
oportunidade!

O veterano José Lino está disponível para
ser o seu Mestre nesta arte e tem um
simpático grupo de jogadores à sua
espera. Basta ligar para nossa Secretaria
e dizer que está interessado.



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos da alínea b) do ponto 3 do artigo 9° dos Estatutos da Casa de Macau,
conjugada com a alínea a) do artigo 11° do Regulamento Geral, convoco a Assembleia
Geral para reunir, nas instalações da Av. Alm. Gago Goutinho, 142, em Lisboa, pelas
18h30 do dia 15 de Dezembro de 2006, com a seguinte "Ordem de Trabalhos":

Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2007.

Não se verificando o quorum necessário nos termos do disposto no n° 3 do artigo 9° do
Regulamento Geral, a Assembleia Geral reunirá, em seguida convocatória, às 19hQO
com qualquer número de sócios.

Lisboa, 15 de Novembro de 2006

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Rui Gomes do Amaral
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Memórias da Cidade

Durante o nosso convívio de Natal, no dia 17 de Dezembro, será posto à venda, por
€25 euros, este Álbum, da autoria dos conhecidos Macaenses Cecília Jorge e Beltrão

, Coelho.
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J São cento e noventa imagens de 1844 até à década de 1970 que constituem retratos

do multissecular
asiático em
cidades, como
hoje tanto da
"reconhecer". O
a r q u i t e c t ó n i c a
nos últimos vinte
desorientar um

convívio euro-
M a c a u . P o u c a s
Macau, dependem
imagem para se
ritmo de revolução
intenso sobretudo
anos, fazem
visitante que
de poucos anos.regresse no intervalo «•••••••iiiiiiir1 i ' in "«'̂ •̂•••••iii TI

Faça a sua viagem da forma ainda possível, pelos recantos da velha cidade.
Reconheça sítios e edifícios, procure vestígios no que ainda existe.
Macau só será Macau - diferenciada e singela enquanto se mantiverem intactos os
seus pontos de referência: as suas "pedras", as suas gentes e as suas vivências.

Adquira este Álbum para si e, também, porque não, para uma oferta de Natal!



ACTUALIZAÇÃO
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! Caro Associado,

! Caso seja possuidor de um endereço electrónico e queira receber
\s urgentes e que muitas vezes não podem esperar pela saída do "Qui Nova?", envie-
j nos o seu e-mail para ficarmos com o seu endereço.
i

| Também é importante para a Casa de Macau que a sua morada esteja actualizada com os
\ últimos números do Código Postal.

Actualize a sua morada e envie-nos o seu e-mail.

Ajude-nos a servi-lo melhor e de forma mais eficiente

25/11
Pou Kók Kai /Frango à moda
de Macau) €7,50
Porco Balichão Tamarinho € 8,50

Sobremesas
Midnight cake
Bagi

Menu para o mês de Dezembro (Almoço e Jantar)

02/12
Chu Cheong Fan (Limitado) €3,00
Ká Li Ngau Nám Min € 4,50
VanTânMin €4,50

09/12
LóPakKou (Limitado) €4,50
Minchi €7,50

16/12
Minchi €7,50
Chá Siu / Siu Yôk €7,50

23/12
Caril de Ngau Nám € 8,50
Porco Balichão Tamarinho €8,50

Sobremesas
Tai Choi Kou
Bolo Menino

Sobremesas
Delícia de Ananás
Mousse de Limão

Sobremesas
Chiffon de Limão
Bebinga de Leite

Sobremesas
Midnight cake
Mousse de Manga

RESERVAS : Até quinta-feira.
Casa de Macau- 21849 5342

António Silva (Avô)- 91 83412 22- 21 275 74 79
Fernando Conceição (Nando)-966068880-21242 7939

€1,50
€1,50

€1,50
€1,80

€1,50
€1,50

€1,50
€1,50

€1,50
€1,50
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Sábados na Casa de Macau
Menu para o mês de Novembro (Almoço e Jantar)


