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Ano Novo Lunar - Ano do Porco
do evento. É imprescindível que o pagamento seja
É já nos próximos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro que
feito dentro do prazo marcado, pois como devem
se comemora a entrada no Novo Ano Lunar.
calcular, também o nosso
A Casa de Macau, mantendo a sua
compromisso com o Restaurante
tradição, vai celebrar este evento
tem de ser assumido com
com um almoço/convívio, com
Entradas:
antecedência.
Siu Mai, Pasteis de Camarão
ementa chinesa, como não podia
O almoço será animado com a
c/coentros,
deixar de ser. Assim, no próximo
venda
de rifas para o sorteio de
Sopa VanTan
dia 18 de Fevereiro, domingo,
brindes alusivos ao Ano do Porco,
Tcha Siu/Siu Yôk/Siu Ngap/Algas
pelas 13 horas, vai ter lugar o
os quais estarão devidamente
Pratos Principais:
nosso convívio no Restaurante
Galinha com Limão; Vaca com
expostos no local.
Molho de Ostras; Gambás à "Jiao
TON XIN (antigo "Espelho de
A Direcção, procurando dar
Yan" (Sal Picante); Lulas com Molho
Água"), situado na Av. de Brasília,
satisfação
à vontade
já
"Yu Xiang"; Legumes "Ló Hón";
em Lisboa, junto ao rio Tejo, em
manifestada
por
diversas
vezes
Castanhas de Águas Salteadas com
frente ao Centro Cultural de Belém.
neste tipo de convívios, vai aceitar
Troncos de Lotus; Chau Min com 3
Dado que a dimensão do
a reserva prévia de mesas para
Delícias; Arroz Chau-Chau
Restaurante o permite, o convívio
Acompanhamento:
grupos de 10 pessoas, que, neste
Arroz Branco
será também aberto a convidados.
caso, ocuparão uma mesa inteira.
Sobremesas:
Caros associados, venham à
Assim, caso um sócio deseje
Sopa doce com Bolinhas recheadas
nossa Festa, tragam os vossos
reservar
uma mesa em seu nome
com Sésamo (Tóng Yuen)
amigos
e
convidados,
para um grupo por si organizado,
Frutas à "Ton Xin"
proporcionando-lhes um convívio
terá de responsabilizar-se pelo seu
Bebidas:
que será, seguramente, bem
Vinho/Água/Chá/Café
preenchimento integral, e pelo
Macaense.
respectivo pagamento. A reserva só
O preço da inscrição é de
poderá ser aceite nestas condições.
€22,00 por pessoa para sócios, cônjuges e
Caros associados, inscrevam-se já, tragam os
descendentes a cargo, e €25,00 para convidados.
vossos amigos para, em
As inscrições e pagamentos decorrem de 29 de
conjunto, celebrarmos
Janeiro a 9 de Fevereiro, na Secretaria da Casa de
a entrada no Ano do
Macau, sita na Av. Gago Coutinho, 142, em Lisboa
Porco.
(tels 218495342 / 218451167). Podem, igualmente,
<«0t
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enviar um cheque pelo correio. Não se atrasem na
inscrição e respeitem os prazos para uma boa gestão
Redaccão:Av. Alm. Gago Coutinho n°142 1700-033 Lisboa Telef. 218495 342* Fax 218 43 9 131 * casademacau@mail.telepac.pt
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&TL - BOUA

De 24 a 28 de Janeiro, decorrerá na FIL, no
Parque das Nações, mais uma edição da BTL
- Bolsa de Turismo de Lisboa, a mais
importante feira dedicada ao turismo que tem
lugar em Portugal. Como tem sido habitual,
Macau estará representado pela presença de
um stand da responsabilidade do Centro de
Promoção e Informação Turística de Macau em
Portugal. É normalmente um stand muito
concorrido em termos de público, contando

com especiais atractivos, como a presença de
um adivinho e de um calígrafo, e o sorteio de
uma viagem a Macau.
Este ano, a CASA DE MACAU foi convidada a
associar-se ao evento, através da
apresentação de uma demonstração da sua
classe de Tai Chi (Taiji Quan), que terá lugar
no Sábado, dia 27-01-2007. pelas 19HOO.
Caro associado, compareça na BTL e assista
à exibição da classe de Tai Chi da Casa de
Macau.

Passeios da
Casa de Macau
A Casa de Macau está a programar a organização de alguns passeios «,,^__
para os seus associados. Pretendemos a realização de eventos temáticos
com a duração de 2 ou 3 dias, que não envolvam deslocações muito longas
e cansativas, com uma importante componente cultural, que levem as
pessoas a conhecer diferentes locais relacionados com o tema em apreço, mantendo os
preços dentro de parâmetros razoáveis. Já há boas ideias em análise, prevendo-se que o
primeiro destes passeios possa ter lugar por alturas da próxima Páscoa. Temos a forte
convicção de que os programas previstos são francamente aliciantes, representando mais
uma excelente oportunidade de convívio. Caro associado, mantenha-se atento, pois muito
brevemente daremos notícias detalhadas sobre este assunto.
PAGAMENTOS DE QUOTAS
Lembramos os nossos associados de que
podem beneficiar da redução de 1 mês de
quotização desde que optem pelo pagamento
da totalidade das quotas anuais durante o mês
de Janeiro.

Incentivamos os associados a
optar por essa modalidade

2° Fórum Internacional de
Sinologia
Vai decorrer de 26 de Fevereiro a 1 de Março,
em Lisboa, e de 8 a 11 de Março, em V.N.Gaia
(Porto), o 2° Fórum Internacional de Sinoloqia,
organizado pela Prof. Doutora Ana Maria Amaro.
A sessão inaugural em Lisboa vai ter lugar
na Delegação Económica e Comercial de
Macau (Av 5 de Outubro, 115), no dia 26 de
Fevereiro, às 09h30. Constam deste evento
vários painéis temáticos, entre os quais o intitulado
"Macau - Ontem e Hoje", que vai realizar-se
no dia 1 de Março, às 09H30, no Centro
Científico e Cultural de Macau, sendo
moderador o Presidente da Direcção da Casa
de Macau. Os associados podem obter o
programa completo deste Fórum na nossa
Secretaria.

