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MENSAGEM AOS ASSOCIADOS
Nos tempos difíceis que atravessamos, a Direcção da Casa de Macau dirige a todos os Associados e
Amigos uma palavra de esperança em que possamos num futuro próximo e em segurança, voltar a
sorrir e a retomar normalmente o habitual convívio, com a realização das actividades que
promovemos e que tanto entusiasmo suscitam.
Também uma palavra de solidariedade para com aqueles que, porventura, possam ter sido
directamente afectados pela pandemia, quer pessoalmente, quer a nível familiar ou próximo.
Como é do vosso conhecimento, a Casa de Macau viu-se forçada a encerrar a partir de 16 de Março
até 31 de Maio, tendo apenas retomado a sua actividade, de carácter administrativo, no dia 1 de
Junho.
A Casa de Macau voltará a encerrar durante o mês de Agosto, como acontece anualmente, reabrindo
as suas portas no dia 1 de Setembro de 2020, na expectativa de melhores dias.
Votos de boas férias e de que os Associados e Amigos da Casa de Macau se encontrem de boa saúde!
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ONLINE DOS JOVENS MACAENSES
Organizada pela Associação dos Jovens Macaenses, com o apoio do Conselho das Comunidades
Macaenses, realizou-se no dia 25 de Junho, pelas 07h30m (hora de Macau – 00h30m em Lisboa), uma
conferência internacional destinada aos jovens até aos 45 anos de idade, de todas as Casas de Macau na
diáspora, tendo a mesma reunido perto de 30 jovens. A data escolhida assinalava também o Dia de
Macau e de S. João Baptista, ocorrido no dia 24 de Junho.
O tema da conferência, “Fraternity, Support & Survival in 2020”, abordou as questões da actualidade
sobre como viver com a Covid-19, bem como outras crises que o mundo neste momento enfrenta,
convidando os intervenientes a trocar experiências e comentários relativos à forma como esta situação
os afectou, como mitigar as consequências e como se preparam para o futuro. Os jovens eram também
encorajados a prestar apoio moral uns aos outros.
A Casa de Macau em Portugal esteve representada nesta conferência, desde já agradecendo aos jovens
Associados Alexandrino Cardoso Tomaz das Neves e Marina Laborde Basto d’Andrade pela sua
disponibilidade, tendo os mesmos tido a oportunidade de expôr as suas experiências pessoais sobre o
confinamento e de exprimir as suas opiniões.
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COMUNICAÇÃO APRESENTADA DURANTE O ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES,
EM MACAU, A 24 DE NOVEMBRO DE 2019
Maria João Santos Ferreira
A Gastronomia Macaense e a herança cultural Macaense

(Cortesia do St Regis Hotel)

Apenas umas palavras acerca da nossa Gastronomia Macaense, um dos vértices da herança
cultural imaterial (também denominada intangível). No dizer de investigadores, a Gastronomia
Macaense existirá enquanto existirem Macaenses.
Sou de opinião que existem duas cozinhas macaenses distintas: uma, de origem portuguesa, que
costumamos considerar “a” cozinha macaense, abarcando todas as influências trazidas pelos
Portugueses; e outra, de origem chinesa, a que habitualmente chamamos cozinha cantonense.
Ao longo dos séculos, novos sabores foram sendo criados no seio das famílias, muitas vezes
reforçando segredos bem guardados. A arte de cozinhar assemelha-se a uma iniciação secreta.
Quem nunca ouviu falar de receitas que não resultam devido a passos em falta, forçando a que o
segredo permaneça no seio da família?
Porém, o intercâmbio cultural e a miscigenação dos povos conduzem-nos a uma experiência em
que prevalece a dinâmica da partilha e da fusão: do que se tem e se sabe, com o que se adquire no
local onde se vive, fora de Macau, em oposição absoluta à experiência estática do segredo de família
e reclusão.
Até ao século XX, apenas havia receitas transmitidas oralmente de geração em geração:

(Receitas da avó paterna Florentina)
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Gradualmente, surgem livros de receitas impressos. São raros, os estudos teóricos das suas
origens e, atrevo-me a dizer, ainda são. Um dos mais recentes estudos é a História da gastronomia
macaense: reforço de uma identidade singular, de Manuel Fernandes Rodrigues, publicado em
Lisboa, em 2018, pelas edições MGI.
A publicação mais antiga da minha biblioteca culinária é datada de 1966 (manuscrita por mim),
Cozinhados de Macau, por Mª Celestina de Mello e Senna. Somente a 2ª. edição, de 1969, foi datada
na origem. A suposta 1ª. edição tem 34 páginas, enquanto a edição de 1969 tem 41 páginas.

(Cozinhados de Macau, por Mª Celestina de Mello e Senna, 196-, 34 p.)

Tenho outro tesouro que muito prezo: o nº. 143 da Revista Portuguesa de Culinária, Banquete, de
Janeiro de 1972. Descreve o nosso chá-gordo, com receitas e arranjos florais das senhoras
macaenses que à época moravam em Lisboa, servido nas antigas instalações da Casa de Macau, sita
na Rua da Escola Politécnica em Lisboa. Foi-me oferecido pela minha avó materna, Aurora.

(Revista Portuguesa de Culinária, Banquete, nº 143, Janeiro de 1972)
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Comecei a interessar-me pela culinária macaense, desde a minha juventude, com a falecida Júlia
Raimundo. Com o passar dos anos, meu mundo foi-se tornando mais amplo, com uma suave e lenta
transição dos "comos” de experiências culinárias e compilação de receitas aos "porquês". Há cerca
de 20 anos comecei a ficar fascinada pelas origens da nossa culinária macaense, especialmente as de
influência ocidental. E ainda há tanto a estudar! Por exemplo, descobri que nos séculos XVI e XVII,
todos os europeus que embarcavam nos navios que seguiam para o leste eram considerados
Portugueses. E a oportunidade de aprofundar meus estudos foi apresentada através de um
doutoramento em Turismo, realizado na Universidade de Lisboa, quando escolhi a gastronomia
macaense como tema do meu estudo de caso. Defendi a tese em Dezembro de 2015, com distinção
e unanimidade.
Universidade de Lisboa
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

A gastronomia macaense no turismo
cultural de Macau
Maria João Salvador dos Santos Ferreira
Doutoramento em Turismo
Especialidade de Planeamento dos Espaços
Turísticos
2015
Universidade de Lisboa

Enquanto preparava a tese, entre Novembro de 2013 e Novembro de 2014, percebi que o turismo
cultural em Macau se apoiava fortemente no património cultural tangível, reconhecido pela UNESCO
em 2005. Porém, desde então, muito foi alcançado em relação ao património cultural intangível,
sendo a Lista de Património Cultural Intangível de Macau actualmente composta por 15 itens.
Os dois itens que falam directamente ao nosso coração são o teatro de patuá e a gastronomia
macaense:




Anteriores a 2012: Chá de Ervas, Festival do Dragão Embriagado, Ópera Cantonense Opera
Yueju (2009), Ritual de Música Taoísta de Macau, Contos Cantonenses Naamyam; Esculturas
dos Ídolos Sagrados de Macau;
Em 2012 – De herança portuguesa: Gastronomia Macaense, Teatro em Patuá (Teatro
Maquísta); de herança chinesa: Costumes e Crenças de A-Ma, Costumes e Crenças de
Na-Cha.
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Em Outubro passado, tive a oportunidade de editar uma versão da minha tese em português,
através do editor MGI, em Lisboa: Macau: turismo e identidade.

E, dentro de momentos, será apresentado o meu livro Macau: Cultural tourism and Macanese
gastronomy. É a tradução da minha tese de doutoramento, que obteve uma bolsa do Instituto de
Estudos Europeus de Macau. Agradeço aqui ao seu presidente, o Dr. Sales Marques. Devo a sua
edição ao Albergue SCM e ao CAC-Círculo dos Amigos da Cultura de Macau. Um reconhecimento
especial é devido ao arquitecto Carlos Marreiros por publicar o meu estudo sobre a gastronomia
macaense.
(Continua no próximo “Qui-Nova?!...”)

LEMBRETE PARA PAGAMENTO DE QUOTAS
Recorda-se que se encontram vencidas as quotas do 1º semestre de 2020. Aos sócios que ainda não
tiveram oportunidade de liquidar as quotas em atraso, agradece-se que o façam logo que possível,
contactando a Secretaria para o efeito.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE MACAU
Lembramos aos Sócios que o horário de funcionamento da Casa de Macau, conforme divulgado no
Qui-Nova nº 07/2018, de 20 de Dezembro de 2018, é o seguinte:
 De 2ª a 5ª feira – abertura às 10h00 e encerramento às 18h00;
 6ª feira – abertura às 10h00 e encerramento às 17h00.

“Venha saborear a verdadeira comida chinesa típica de Cantão”
LOJA 1 Dim Sum Cantonês
Rua Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D - Oeiras
(ao lado do Oeiras Parque, Edif. Holmes Place)
Tel.: 219 135 848 / Tlm.: 968 012 330
NOVA LOJA NO CENTRO COMERCIAL DE OEIRAS PARQUE,
LOJA 3025:
LOJA 2 Dim Sum Cantonês
Desconto de 10% para os associados da CM.
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