
INSTITUIÇÃO EUROPEIA ASSINA AMANHÃ PROTOCOLO COM CONFRARIA DA GASTRONOMIA 
MACAENSE 

CEUCO ajuda candidatura à Unesco 
A gastronomia macaense fica mais perto da candidatura a Património Intangível da Unesco com o apoio 
do Conselho Europeu das Confrarias Enogastronómicas (CEUCO), disse ontem o presidente da Confraria 
da Gastronomia Macaense. As duas instituições formalizam amanhã o protocolo de geminação 
OLGA PEREIRA  

Confraria da Gastronomia Macaense conta com apoio do 

CEUCO  

 
A Confraria da Gastronomia Macaense e a 

CEUCO ratificam amanhã, pelas 18 horas, um protocolo 

de geminação. O CEUCO passa, assim, a ter nove 

membros.  

Para o presidente da instituição gastronómica local, 

Luís Machado, este é “o primeiro passo para a 

internacionalização da gastronomia macaense”. 

“Através dos nossos amigos do CEUCO, já estamos na 

Europa. Eles vão-nos apoiar de certeza e daí para a 

frente o caminho vai ser muito mais fácil”, observou o responsável, à margem da recepção na residência do cônsul geral da Portugal na 

RAEM para as delegações das Casas de Macau e da comissão organizadora do 4º Encontro das Comunidades Macaenses, em que 

também esteve presente o Chefe do Executivo e representantes do Governo Central na RAEM, entre outros convidados. 

O caminho fica então mais curto para a candidatura da gastronomia macaense a Património Intangível. “Todo esse trabalho de campo 

já foi mais ao menos preparado e agora vamos tentar dar um passo muito mais qualitativo e avançar para a Unesco”, adicionou Luís 

Machado. 

Por seu turno, o vice-presidente da CEUCO, José Manuel Alves, referiu que o Conselho “pode efectivamente dar uma espécie de 

certificação e ajudar” a Confraria da Gastronomia Macaense no processo de candidatura à Unesco. “Fazemos a recolha e divulgação 

dos produtos mais tradicionais e verificamos que, realmente, a gastronomia macaense reúne bastantes qualidades para a candidatura. 

Daí a termos convidado a integrar o CEUCO”, indicou o responsável. 

Segundo o também Grão-Mestre da Confraria dos Gastrónomos do Algarve, nem o processo de certificação nem a aprovação da 

Unesco são fáceis, no entanto, na sua opinião, a culinária macaense tem “dois ou três que reúnem condições necessárias”. 

E foi por isso que, ainda em 2008, a Confraria dos Gastrónomos do Algarve fez uma germinação com a Confraria da Gastronomia 

macaense. 

Luís Machado salientou ainda que a cozinha maquista “é tão antiga que merece ser reconhecida mundialmente como Património 

Intangível” e, por conseguinte, preservada. “A gastronomia macaense, apesar da nossa associação só ter dois anos, carrega um peso de 

450 anos de história. É uma fusão de sabores típicos do Algarve, de África, da Índia, da Malásia e mesmo da China”, explicou. 

A carta de qualidade poderia facilitar a candidatura à Unesco, porém, Luís Machado entende que “se calhar este não será o momento 

mais adequado” para a sua obtenção. Mesmo assim, a Confraria “vai tentar” consegui-la. 

Simultaneamente, no âmbito da protecção desta herança cultural, a Confraria está a trabalhar na criação do núcleo museológico da 

gastronomia, recolhendo receitas, algumas delas mesmo muito antigas. “Algumas felizmente já nos foram entregues. As mais antigas 

que temos em nosso poder remontam a 1980. São receitas com nomes muito interessantes e um dia destes havemos de as publicar”, 

indicou Luís Machado. 

No entanto, antes de se poder lançar “uma colecção de receitas seculares de Macau”, há pormenores que têm de ser limados. “Vamos 

fazer com que as nossas confreiras e confrades as testem primeiro, porque as receitas indicam as quantidades e elementos mas depois 

não dizem o tempo de cozedura, por exemplo. As cozinheiras têm de deitar mãos à obra e não é uma obra fácil. Só depois de um 

trabalho de casa bem feito, que pode demorar meses ou até anos, é que iremos lançar o livro”, referiu. 

 

 

 

 

 



MOMENTOS 

  

   

  



  
APRESENTAÇÃO DE UM PORTAL SOBRE A COMUNIDADE 

Uma “espécie de dádiva” para os macaenses 
 
Fruto de um trabalho laborioso e metódico, Henrique d‟Assumpção tem vindo a construir uma base de 
dados sobre os macaenses, que pretende futuramente doar. Já a académica Deolinda Adão quer 
contribuir para o sucesso de uma candidatura das expressões culturais macaenses a património cultural 
intangível da Unesco 
PAULO BARBOSA 

Toda a plateia aplaudiu de pé a apresentação que Henrique d‟Assumpção fez do portal “Macanese Families”, numa conferência 

ontem decorrida no Instituto Politécnico de Macau (IPM), integrada no Encontro das Comunidades Macaenses. Radicado na Austrália 

há 61 anos, o macaense tem vindo a desenvolver um laborioso trabalho de investigação, compilando dados sobre a comunidade e 

recolhendo as histórias das famílias locais. Pretende, no futuro, doar o legado que tem vindo a recolher e organizar.”Tenho uma dádiva 

que quero dar à comunidade. A quem a entrego?” – perguntou, no fim da sua intervenção. 

O autor da base de dados (www.macanesefamilies.com) tem como fonte principal os três volumes da obra “Famílias Macaenses”, de 

Jorge Forjaz, que fez uma investigação exaustiva sobre o assunto, com apoio da Fundação Oriente, recolhendo mais de 40 mil nomes de 

macaenses. “Há 13 anos, comecei a retirar informação dos livros de Forjaz, o que eu chamo a espinha dorsal, e a convertê-la em forma 

electrónica. Usei o inglês para chegar a mais pessoas”, descreve Henrique d‟Assumpção, que é primo direito de Carlos d´Assumpção, 

antigo presidente da Assembleia Legislativa de Macau. O macaense acrescentou cinco mil nomes à lista de Forjaz, com a ajuda de 

muitas pessoas que se interessaram pela base de dados. Actualmente, o site tem 600 pessoas registadas e disponibiliza 700 fotos, textos 

e outras informações.  

O portal contém mais do que a história familiar dos macaenses. Para além de áreas dedicadas à pesquisa de apelidos (Silva é o mais 

comum) e ascendentes, tem uma livraria virtual (incluindo alguns livros sobre Macau reproduzidos na íntegra), a listagem de 

macaenses galardoados com ordens honoríficas e sub-capítulos dedicados a aspectos como, por exemplo, o patuá, a gastronomia e a 

música. Existem também centenas de folhas pessoais, onde se pode consultar toda a informação e fotos disponíveis sobre uma 

determinada pessoa. Na apresentação de ontem, Assumpção exemplificou mostrando a página dedicada a Miguel de Senna Fernandes. 

O autor fez votos para que “toda esta informação seja preservada para os macaenses”, e referiu a utilidade do „site‟”. “Em alguns casos, 

as famílias têm-se reunido. Pessoas encontraram os seus irmãos e recebi centenas de cartas de agradecimento”, revelou. 

O portal tem a particularidade de não ser aberto ao público, só se podendo aceder aos conteúdos mediante registo. “Quando as pessoas 

se registam, verifico se são ou não macaenses. Faço isso por motivos de segurança e privacidade. As pessoas deram informação e fotos, 

não querem que isso seja mal usado. Publico o material que me enviam sob essa condição”, declarou. 

Para o futuro, Henrique d‟Assumpção promete criar “mais conteúdos que agradem aos falantes de português, identificar mais caras 

que surgem nas fotos, disponibilizar mais livros clássicos, criar uma „newsletter‟, colocar áudio e vídeo e actualizar continuamente.” 

Mas, para isso, diz precisar de ajuda e apelou ao contributo de “todos os macaenses, que podem fazê-lo registando episódios e 

guardando fotos”. 

Em relação ao patuá, que foi um dos principais temas em debate na sessão do IPM, Assumpção considerou-se pessimista. “Penso que a 

nova geração, os meus filhos e netos, não conhece o patuá. Na Austrália, onde vivo, é uma língua morta. Apenas os mais velhos, como 

eu, a entendem e gostariam de a manter. Mas, tristemente, é uma língua que é histórica e não corrente”, constatou. 

A IMPORTÂNCIA DA CANDIDATURA À UNESCO. Outra das intervenientes da conferência, Deolinda Adão considerou que “é 

imprescindível que as expressões culturais macaenses sejam consideradas património cultural intangível”. A directora dos programas 

de estudos portugueses nas universidades californianas de Berkeley e São José interessou-se por Macau devido a motivos familiares 

(um dos seus tios é casado com uma macaense) e por existir uma “comunidade macaense imensa” na Califórnia. 

A investigadora propõe-se ajudar a desenvolver a pesquisa preliminar para uma possível candidatura à Unesco. A candidatura 

envolveria não apenas o patuá, mas todas as representações culturais que utilizam aquele dialecto como veículo expressivo. “Estamos 



no momento de saber se querem que esta candidatura seja preparada, quem é que querem que sejam os parceiros. Se não decidirmos 

quem é que vai ser responsável pelo quê, nunca vamos conseguir chegar a ponto nenhum”, analisou. 

A portuguesa, que vive nos EUA há mais de quatro décadas, admite que preparar uma candidatura do género “é uma coisa 

extremamente complicada, leva anos a fazer e custa bastante dinheiro e precisa de parceiros a vários níveis”. “Tem que haver uma 

vertente governamental, representação académica e representação popular. Por exemplo, o fado foi apresentado há pouco tempo. 

Tivemos como apoiantes do projecto o município de Lisboa, o Ministério da Cultura, o Museu do Fado, os intérpretes e ouvintes de 

fado. Há toda uma rede que tem de entrar comummente num projecto deste tipo.” 

Mesmo que a candidatura não se concretize, Deolinda Adão defende que seja feito o levantamento, “porque todo o trabalho de 

processo vai ser importante e fazer com que, possivelmente, o patuá não morra”. Na Universidade de Berkeley, a investigadora está a 

desenvolver o projecto “Portuguese Oral History”, no âmbito do qual é recolhida e arquivada “a história oral de pessoas da 

comunidade portuguesa”, normalmente idosas. Nesse estudo, “o objectivo é inserir a história da comunidade portuguesa dentro da 

história da Califórnia”. “Visto que também temos na Califórnia a maior comunidade macaense fora de Macau, deveríamos criar um 

projecto paralelo”, advogou a universitária. Tal como está a ser feito com os portugueses daquele Estado americano, a recolha 

implicaria elementos da história oral, mas também recolha das cartas e álbuns de fotografias que as pessoas têm em casa. “Trata-se de 

tentar pegar em todos estes documentos e construir a história do que foi a realidade da comunidade macaense em Macau e em cada 

local para onde depois se expandiu. Saber como contribuíram para a história desses espaços, o percurso particular de cada um deles e, 

simultaneamente, fazer uma recolha linguística do patuá”, descreveu. 

 

Baxter propõe bolsas para Malaca 
“Provavelmente é muito tarde” para preservar o dialecto macaense com plenas funções, mas este poderá continuar a desempenhar 

“funções simbólicas, para objectivos culturais específicos”. Dirigindo-se em inglês aos macaenses da diáspora, Alan Baxter defendeu 

que a preservação “depende da vontade da comunidade” e tentou descrever o patuá no contexto dos crioulos asiáticos de origem 

portuguesa, em particular com o de Malaca. “O maquista provém de Malaca, as gramáticas são muito próximas, a língua é falada 

diariamente e algumas crianças ainda aprendem. A minha mensagem é: „Estabeleçam ligações com Malaca‟. Os jovens macaenses 

podem desenvolver competências linguísticas em Malaca”, referiu. O director do Departamento de Português da Universidade de 

Macau sugeriu que a APIM poderia ponderar a criação de uma ou duas bolsas de estudo com esse efeito. Segundo Baxter, a 

preservação da língua só acontecerá se a comunidade “agir agora, fazendo gravações e não esperando pela classificação da 

Unesco”. O especialista defendeu que a língua pode ter mais funções, sendo veicular de espectáculos de teatro infantil, programas de 

rádio, jornais (retomando a tradição dos pasquins) e de concursos anuais de poesia. Na sua intervenção, Miguel de Senna Fernandes 

deu uma receita para que a diáspora macaense contribua para evitar a extinção do patuá: “Partilhem o que sabem.”. 


