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A Direcção Í>A CASA t>c MACAVI SAVIÍ>A toí>os os AssoeiAÍ>OS c AS SMAS
vim felir NAtel c vim Ano Novo mviito Próspero»

6o Tigre
O Tigre é o terceiro tios 12 signos chineses e representa essencialmente a coragem,
Os antigos chineses reverenciavam o destemido tigre como sendo capaz de protegera sua. casa dos 3 perigos mais temidos:
o fogo, os assaftantes e os fantasmas,
Os nativos do 'Tigre fascinam graças à sua personalidade activa, atrevida. ç segura de si mesma.

Apaixonados e competitivos, dificilmente aceitam perder um desafio; são líderes naturais, (Cotados de grande auto-estima
e consciência do seu valor.

iJm Tigre só se deixará abater por uma contrariedade a nível profissional ou urna crítica vinda, ia pessoa amada, fl.
depressão, contudo, durará pouco, pois o Tigre tem uma excelente capâçid<aáe de reacção e recupera rapidamente de qual-
quer contrariedade.

'Este é definitivamente um ano exphsivo. Começa geralmente com um estrondo e acaba com um lamento. "Um ano propício
à guerra, ao desacordo e a todo o tipo de desastres. Mas será também um atio grande, a todos os níwis. yíada. será f eito
numa escala pequena, ou tímida. Tudo, 6om e mau, pode é será levado aos extremos, fls fortunas podem ser feitas e perdi- PH"
das. Quem tiver uma possibilidade poderá agarrá-la, mas nMcàesqueÇà quê tem grandes obstáculos pela frente.

A Casa de Macau, mantendo á sua tradição, yíd celebrar este evento com um almoço convívio, com
ementa chinesa, como não podia deixar de ser. Assim, no próximo dia 14 de Fevereiro, Domingo,
pelas 13 horas, vai ter lugar o nosso convívio no Restaurante Mandarim, no Casino Estoril. Dado
que a dimensão do restaurante o permite, a reunião/almoço será também aberta a convidados.
Caros Associados, venham j a nossa íesta> tragam amigos e convidados, proporcionando-lhes um
convívio que será, seguramente, bem Macaense.

O preço da inscrição é de 3,0jOO€ por pessoa para sócios, cônjuges e descendentes a cargo (até aos 25
anos inclusive, caso sejam estudantes) è 35,00€ para convidados. As inscrições e pagamentos decor-
rem até 8 de Fevereiro ha Secretaria dá Casa de Macau, sita na Avenida Almirante Gago Couti-
nho, 142, em Lisboa (Tels. 21 845 tt&ll 21 849 53 4%

Os pagamentos podem ser efectuados por cheque cruzado, emitido em nome da Casa de Macau.
enviado pelo correio, ou ainda pôr transferência batifeária via e-bankiiig ou Multibanco, para
o NIB: 0035 0125 0000 0500 5306 4. No caso de transferência por e-bahking. agradecemos que
enviem o comprovativo por e-mail para casademacau@niáil.telepac.pt. Caso a transferência
seja feita por Multibanco. deverão enviar-nos uma cópia/digitalização do talão por correio ou e
-mail. Qualquer que seja a fornia de pagamento, este deve ser sempre acompanhado das
informações: nome, n.° de sócio, finalidade do pagamento (Ano Novo Chinês) e n.° de
pessoas a que corresponde.
É imprescindível que o pagamento seja feito dentro do prazo marcado, pois como devem calcular,
também o nosso compromisso com o restaurante tem de ser assumido com antecedência.
Tal como no ano transacto, a Direcção vai aceitar a reserva prévia de mesas para grupos de 12
(doze) pessoas. Caso um sócio deseje reservar, em seu nome, uma mesa para um grupo por si orga-
nizado, terá de responsabilizar-se pelo seu pagamento integral (correspondente a doze pessoas).
A reserva só poderá ser aceite nestas condições.

Caros Associados, inscrevam-se já, tragam os vossos amigos para, em conjunto, celebrarmos a
entrada no Ano do Tigre.
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PALESTRA "MA CA li NOS AJVOS 50"
Ocorreu em 20 de Dezembro último o 10° aniversário da transferência da soberania de Macau de
Portugal para a República Popular da China.

Para assinalar a data, a Casa de Macau promoveu nas suas instalações em Lisboa, no passado dia 12
de Dezembro, uma palestra subordinada ao tema
"Macau nos Anos 50", proferida pelo Sr. Dr. Vítor
Seira de Almeida, antigo Presidente da nossa Casa,
e profundo conhecedor da história e da realidade de
Macau.
A palestra, que contou com a presença do Sr.
Embaixador da República Popular da China em Lis-
boa, Sr. Gao Kexiang e Esposa, e do Sr. Conselheiro
da Embaixada, Sr. Jin Hongjun, despertou o maior
interesse de um conjunto muito alargado de associa-
dos, que encheu por completo a sala, que se revelou
deveras exígua, tal o número de pessoas presentes.
No final da exposição foi oferecido pela Direcção da

Casa de Macau aos representantes da Embaixada um Porto de Honra, ocasião que foi aproveitada
para urna breve troca de impressões, essencialmente centrada sobre a actualidade relacionada com a
Região Administrativa Especial de Macau.

Seguidamente, o Sr. Embaixador e Esposa, e o Sr. Conselheiro, foram convidados a juntar-se ao Chá-
-Gordo que entretanto decorria, assinalando igualmente a época natalícia, tendo tido oportunidade
de provar as excelentes iguarias da culinária macaense que foram servidas.

O referido Chá-Gordo, oferecido pela Casa de Macau aos seus associados, registou uma vez mais
uma assinalável adesão, tendo estado presentes mais de 160 pessoas, entre associados e convidados.

A Direcção da Casa de Macau aproveita a oportunidade para deixar uma palavra especial de agra-
decimento ao Sr. Embaixador da República Popular da China e seus acompanhantes que muito hon-
raram a nossa Casa com a sua presença.

ACTUALIZAÇÃO DE QUOTAS

Verificando que alguns Associados, certamente por esquecimento, apresentam
atrasos no pagamento das quotizações, apelamos para que actualizem as suas
quotas, pois é das verbas provenientes das mesmas que a Casa de Macau
mantém os níveis de qualidade dos seus serviços.
Para esse efeito e, caso desconheçam a sua situação de quotização, agradece-
mos que entrem em contacto com a Secretaria.

POR FAVOR, REGULARIZEM RAPIDAMENTE AS VOSSAS QUOTAS!

Sábados na Casa de Macau
Menu para o mês de Janeiro/1 0 (Almoço e Jantar)

09/01

16/01

23/01

30/01

Chi) Cheong Fan (Limitado)
Minchi

Pou Kok Kai (Frango à moda de Macau)
Caju com carne de porco

Apabico
Kôk Chu Pa Fán (arroz de costeleta no forno)

Caril de Ngau Nám
Capela

RESERVAS :
Até quinta-feira

4,00 €
8,50 €

9,50 €
8,50 €

4,50 €

8,50 €

9,50 €
8,50 €

Casa de Macau
António Silva (Avô)
Fernando Conceição (Nando)

Mousse de Limão

Bebinga de Leite

Bagi

Mousse de Manga

1,80 €

1,80 €

1,80 €

1,80 €

21 849 53 42
91 834 12 22 - 21 275 74 79
966068880 - 214393813


