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Ano Novo Lunar - Ano do Rato
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O ANO DO RATO está à porta. O
Novo Ano Lunar vai ser celebrado nos
dias 7, 8 e 9 de Fevereiro.
Segundo os astrólogos, o ANO DO RATO é um ano de
fortuna e abundância, com poucas guerras, conflitos e
catástrofes, e excelente para negócios e investimentos
a longo prazo.
A Casa de Macau associa-se a esta efeméride
promovendo um almoço/convívio com ementa chinesa.
Este evento vai ter lugar no dia 9 de Fevereiro,
sábado, pelas 13 horas, no Restaurante TON XIN
(antigo "Espelho de Água"), que fica situado na Av.
de Brasília, em Lisboa, junto ao rio Tejo, em frente ao
Centro Cultural de Belém.
Esta festa será aberta a convidados.
Caros Associados, venham celebrar o Ano do Rato,
convidem os vossos amigos ajuntarem-se a nós nas
boas vindas ao Novo Ano Lunar.
O preço da inscrição é de €23,00 por pessoa para
sócios, cônjuges e descendentes a cargo, e de
€28,00 para convidados.
As inscrições e pagamentos decorrem de 21 de Janeiro
a 1 de Fevereiro, na Secretaria da Casa de Macau,

sita na Av Gago Coutinho, 142, em Lisboa (tels
218451167 / 218495342). Os pagamentos podem
também ser efectuados por cheque e enviados pelo
correio. Salientamos a necessidade de os
pagamentos terem de ser efectuados dentro do prazo
estipulado, porquanto a Casa de Macau tem de
assumir, com antecedência, compromissos com o
Restaurante.
O almoço vai ser animado com a venda de rifas para
o sorteio de brindes alusivos ao Ano do Rato, os quais
estarão devidamente expostos no local.
Face à boa receptividade por parte dos associados
no ano transacto, a Direcção vai novamente aceitar a
reserva prévia de mesas para grupos de 10 pessoas,
que, neste caso, ocuparão uma mesa inteira.
Assim, caso um sócio deseje reservar uma mesa
em seu nome para um grupo por si organizado, terá
de responsabilizar-se pelo seu preenchimento
integral, e pelo respectivo pagamento. A reserva só
poderá ser aceite nestas condições.
Caros Associados, inscrevam-se já para a nossa
Festa, tragam os vossos amigos para celebrarmos
juntos a entrada do Ano do Rato.
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Entradas: Há Kao; Crepe Chinês Especial; Sopa de Marisco à Ton Xin.
Pratos Principais: Gambás com alho; Vaca com bambu e cogumelos chineses; Peixe guisado c/molho
hong siu; Galinha/Pato à Cantão; Ma pó tau-Fu (picante); Porco com molho "yu xiang"; Legumes "lou hón"
Chão min com 3 delícias; Arroz chau-chau/Arroz branco.
Sobremesa: Sopa de Bolinhas Recheadas com Sésamo; Fruta Ton Xin
Bebidas: Vinho, água, chá e café.
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3° Fórum Internacional de Sinologia

TURISMO de MACAU na BTL
O Turismo de Macau mais uma vez e há semelhança
do que tem vindo a acontecer nos últimos 20 anos,
irá estar presente na próxima edição da Bolsa de
Turismo de Lisboa, a decorrer de 16 a 20 de Janeiro
de 2008, no Parque das Nações.
A presença de Macau irá contar com a animação
habitual de diversas actividades tradicionais adivinhos, artesãos - cuja singularidade, esteve
desde sempre associada ao nome de Macau e ao
sucesso do stand, no qual terão lugar apresentações
dirigidas aos media e ao sector do frade, tendo
sempre como tema de fundo a nova realidade de
Macau, assente no binómio: património históricocultural / turismo de negócios.
Visite o stand de Macau no Pavilhão 3 da FIL.

Organizado pela Prof. Doutora Ana Maria Amaro vai
decorrer o 3° Fórum Internacional de Sinoloaia, de
14 a 16 de Fevereiro, em Lisboa, e de 20 a 23 de
Fevereiro, em Va Na de Gaia. O Fórum será
subordinado ao tema "Desporto, Jogos e Lazer
na China". As sessões dos dias 1 4 e 1 5 vão ter lugar
na Delegação Económica e Comercial de Macau (Av
5 de Outubro, 1 1 5), com início às 1 0hOO. A sessão do
dia 16 realiza-se no Centro Científico e Cultural de
Macau (Rua da Junqueira, 30), com início às 10hOO.
Em Va Na de Gaia, a sessão de abertura terá lugar no
Auditório Municipal de Gaia (Rua de Moçambique),
no dia 20 de Fevereiro, às 10hOO.
O programa completo deste Fórum pode ser obtido
na Secretaria da Casa de Macau.

PAGAMENTO DE QUOTIZAÇÕES

Lembramos os Associados que estão a pagamento as quotizações do ano de 2008. Caso optem
pelo pagamento da totalidade das quotas do ano de 2008 até 31 de Janeiro, podem beneficiar do
desconto equivalente a um mês de quotas.
Recordamos que as quotização em vigor são:
^
Sócios efectivos até 65 anos de idade, €6,50 mensais.
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Sócios efectivos com idade iqual ou superior a 65 anos, €4,00 mensais, '^a^^^^ /^^^^Sócios estudantes, €3,00 mensais.
^^^'' T^^í^--^^
Mantenha as suas quotas em dia
"1^^**
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Menu para ornes de Janeiro/08

05/01

ChCí Cheong Fan (Limitado)
Ká Li Ngau Nám Min / Van Tân Min
Caril de Ngau Nám

19/n-t
"U1

Kôk Chi! Pa Fán (Arroz de costeleta no fornOj
LóPakKou

in/ni
1 ZJ/U l

Siu
Ngap
(Pato assado)
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Chau Mm

26/01

^ou ^°^ ^a' (Frsngo à moda de Macau)
Porco Bafassá

Menu para o mês de Fevereiro/08

3,50
4,50
8,50
7,50

€
€
€
€

5,50 €
'

0
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8,50 €
7,50 €

Bolo Menino

1,80 €

Mousse de Manga

1,50 €

Mousse de ananás

1,50 €

Bolo Chiffon de
Limão

, __

f

( Almoço e Jantar )

02/02

Chu Cheong Fan (Limitado)
Ká Li Ngau Nám Min / Van Tân Min
Caril de Ngau Nám

3,50 €
4,50 €
8,50 €

Bolo de Ananás

1,50 €

09/02

Chal ^e Bonzo
Siu Ião Kai (Frango c/molho de soja)

7 50 €

Bolo de Coco

1,50 €

•ifi/m
°/U/

Siu Ngap (Pato assado)
LóPakKou

550 €

TaiChoiKou

1,50 €

•?Q/no

Kô/c
Chú
Pa Fán (Arroz de costeleta no forno)
.-^
,

^.vJ/L/^.

2

(Almoço e Jantar}

Capela

RESERVAS :
'Até
QuintaJeira.

8,50 €
7,50 €

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

í Mousse de Manga

21 849 53 42
918341222 QQ 606 88 80 -

1, 50 €

212757479
21 242 79 39

