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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Convocatória 

 

Nos termos da alínea a) do ponto 3 do artigo 9º dos Estatutos da Casa de Macau, conjugados com a alínea a) 
do artigo 11º do Regulamento Geral, e ao abrigo do número 2 do artigo 18º do Decreto-Lei número 10-A/2020, 
de 13 de Março, na redacção dada pelo artigo 2º do Decreto-Lei número 24-A/2020, de 29 de Maio, convoco a 
Assembleia Geral Ordinária, para reunir, nas instalações da Av. Almirante Gago Coutinho, nº 142, em Lisboa, 
pelas 17H30 do dia 24 de Setembro de 2020, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

§ 1 – Apreciação e votação do Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2019, tendo em conta o 
Parecer do Conselho Fiscal. 
§ 2 – Outros assuntos. 

Não se verificando o quórum necessário, a Assembleia Geral Ordinária reunirá nos termos do disposto no nº 3 
do artigo 9º do Regulamento Geral, em segunda convocatória, às 18H00, com qualquer número de sócios. 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Vítor Serra de Almeida 

         
Lisboa, 10 de Setembro de 2020. 

COMUNICAÇÃO APRESENTADA DURANTE O ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES,  
EM MACAU, A 24 DE NOVEMBRO DE 2019 

Maria João Santos Ferreira 

 
(Continuação do último “Qui-Nova?!...”)  

 

 

 

 

 

 

A Gastronomia macaense une a UNESCO e o turismo 

 Em 2012, o Governo Regional do Sul da China reconheceu a gastronomia macaense como parte do           
património intangível de Macau, posteriormente confirmado pelo Governo da Região Guandong, no Dia do 
Património Cultural da China. 
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 Na minha opinião, o passo seguinte seria alcançar o reconhecimento da gastronomia macaense como     
património cultural intangível da UNESCO. 
 No entanto, o passo que se seguiu foi o reconhecimento de Macau como Cidade Criativa da Gastronomia da 
UNESCO, em Novembro de 2017. Tal facto não se deveu apenas à gastronomia macaense, mas a outros motivos, 
como sua forte oferta gastronómica: 
 

24 Diferentes ofertas culinárias, em cerca de 2,250 restaurantes; 

Duas cozinhas locais típicas – a Macaense / Portuguesa e a Macaense / Cantonense 

 

 Segundo as estatísticas da DSEC¹, em 2016, havia cerca de 2.250 restaurantes licenciados; tendo havido um 
ligeiro aumento em 2017: cerca de 2.270 e, em 2018, houve 2.234 licenciados. Esta dinâmica empresarial   
abrange mais de 24 ofertas culinárias diferentes, com uma particularidade importante: Macau possui duas    
cozinhas locais típicas – a macaense / portuguesa e a macaense / cantonesa. 
 Por outro lado, também de acordo com os dados do DSEC, reportados ao final do 2º. trimestre de 2019, e 
considerando o universo de 672.000 habitantes, Macau recebeu cerca de 10 milhões de visitantes (9.924.875). 
Durante o ano de 2018, alcançou quase 36 milhões de visitantes: 35.803.700. 
 Temos de reconhecer que o turismo é a força motriz dos restaurantes e serviços de restauração. 
 Pouco se sabe sobre os hábitos alimentares dos Macaenses, embora sempre houvesse uma preocupação em 
registar a vida e os "hábitos culinários dos Ocidentais" que viviam em Macau. Joseph Levi, em 2009, ressalta que 
além dos Portugueses havia (e cito) “alemão / de língua alemã, australiano, brasileiro (quase sempre de origem 
europeia), britânico, canadense, americano e francês / francês e / ou viajando para esta região ” (final da       
citação). 
 E um facto sempre presente: até o início do século XX, era digno de observação o que tivesse ligação com a 
culinária francesa. Luís Gonzaga Gomes dá-nos alguns exemplos no seu livro Macau: factos e lendas, sendo a 
edição de 1979 a que consultei. 
 Nos séculos XVI e XVII, desde a viagem de Lisboa, até ao Sudeste Asiático, Japão e China, os Portugueses  
trouxeram e adaptaram, dos países por onde passaram, as inúmeras formas e meios de cozinhar, numa        
constante procura em reproduzir os hábitos alimentares e gostos das regiões de onde vieram. Todos vivemos 
com as lembranças que os nossos cinco sentidos nos dão, e o mais importante são os sabores que, combinados 
com os olfactivos, se transformam em lembranças afectivas, mantendo uma conexão com nossa infância e    
nossos lares. 
 No entanto, uma vez que a vida não é estática, além das variações feitas pelos Portugueses, houve as        
contribuições das pessoas que por cá moravam, bem como as dos Europeus que entraram nos navios:           
Franceses, Alemães, Espanhóis e até Italianos. 
 De acordo com os investigadores Braga (2013) e Coates (1991), os Portugueses começam a criar laços de boa 
vizinhança aos quais os agricultores chineses corresponderam, esforçando-se por fornecer alguns alimentos de 
que os Portugueses estariam saudosos. Por exemplo, aprendem a mugir vacas para fornecer leite e manteiga. 
 Por sua vez, os Portugueses, trocando produtos alimentares, introduziram numerosos vegetais hoje                 
considerados de origem chinesa, como: a batata-doce, o amendoim, o feijão-verde, a couve, a alface, o agrião, o 
abacaxi, a goiaba, o mamão, a maçã reineta, o pimentão. 
 E ainda ensinaram a fazer pasta de camarão (ham há, em cantonense), que se tornou popular em todas as 
aldeias o longo da costa do sul da China (Coates,  1991). 
 Foi interessante descobrir que os Portugueses trouxeram porcos chineses para Portugal, tendo em vista o seu 
cruzamento com os porcos portugueses, que eram muito fracos. 
 

 

 

¹Direcção dos Serviços de Estatística e Censos  
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  A gastronomia macaense 

 Estes são os dois grandes representantes das influências na gastronomia macaense: o Minchi, de influência 
japonesa, e o Bacalhau Tchatini, de influência portuguesa: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A contribuição portuguesa nas sobremesas macaenses 

 Além dos produtos acima mencionados, os Portugueses também influenciaram as sobremesas locais, com 
suas receitas repletas de ovos, açúcar e especiarias como canela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Portugal a Macau 

 Os navios portugueses navegavam para Macau com as vitualhas, provisões necessárias para as longas        
viagens, que eram preservadas em sal, extraído das salinas portuguesas da região de Aveiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bacalhau maquísta (Macau, DST, Macau, 2015) Minchi (cronicasmacaenses.com) 

(Vitualhas de um navio português (Cipriano, 2017) 
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 Ensinando os "vizinhos", da região de Macau 

 Os portugueses transferiram alguns conhecimentos para os seus "vizinhos" chineses da região de Macau. Por 
exemplo, o uso de cebola e tomate, vinho e refogado, a vinha d'alho (que mais tarde deu origem ao conhecido 
vindaloo) e a salga, procedimentos comuns na culinária portuguesa, contribuindo assim para a preservação de 
mantimentos do navio. 
 É importante lembrar que Macau existe devido a dois factores simultâneos e determinantes: a demanda pelo 
comércio de especiarias, tão importante e lucrativa para a Europa do século XVII, com a subsequente vantagem 
de seu monopólio, se os portugueses o obtivessem; e a determinação das ordens religiosas portuguesas em 
evangelizar os nativos. 
 A Igreja Católica estabeleceu dias de jejum e abstinência, correspondentes ao calendário litúrgico, em que os 
católicos deveriam abster-se de comer carne, considerada um alimento quente. Nos países controlados pela 
Igreja Católica, o bacalhau e outros peixes eram o alimento básico nos períodos litúrgicos de abstinência do   
consumo de carne e outros produtos de origem animal. Contrapõe-se o bacalhau, e demais peixes, considerado 
um alimento frio. 
 Em 2017, o investigador Jorge Cipriano, num estudo sobre o bacalhau, indicou que a pesca do bacalhau era a 
grande escola de marinheiros dos Descobrimentos Portugueses. As tripulações dos navios e caravelas eram 
requisitadas à frota pesqueira. Sabe-se também que, em 1506, o rei D. Manuel estabeleceu um imposto sobre a 
pesca do bacalhau, comprovando sua importância na dieta alimentar portuguesa. 
 Um estudo da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro de Portugal refere que, desde os tempos 
antigos, o sal representava um bem precioso que servia de moeda de troca e pagamento: “os suplementos de 
sal eram distribuídos a oficiais e soldados da legião e somente mais tarde esse salarium foi substituído por um 
subsídio em dinheiro para a compra de sal ” (fim da citação). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Os portugueses ensinaram os “vizinhos” de Macau a arte da salga de bacalhau para, aproveitando o sal que 
carregavam nos navios dos Descobrimentos, originários da Ria de Aveiro, tirarem partido de todo o pescado, 
conservando-o para o tempo em que não podiam sair para trabalhar. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(A salga do peixe em Macau, IICT (2012)  (Venda de peixe salgado, o “bacalhau    
chinês” em Chêok-Ván, Coloane, Macau, 

Ferreira, 2019)  

(Salinas portuguesas, Portugal, DRAPC, 2012) 
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 Os pescadores chineses também ficaram a dever aos Portugueses o ensino do aproveitamento do camarão 
pequeno, o Acete, que não tinha qualquer utilidade como alimento, pra produzirem um tempero, o conhecido 
ham-há. Mais tarde, este camarão será a base do nosso balichão que, neste momento, tem a sua produção 
ameaçada devido à escassez do Acete. Uma nota interessante: nos mares frios da Groenlândia, este pequeno 
camarão existe em grandes quantidades, sendo o alimento de peixes grandes. No entanto, segundo informações 
recolhidas junto de pescadores portugueses, não tem qualquer outra utilidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 Esta é a minha pequena contribuição para o estudo da nossa gastronomia macaense, afinal uma parte   
essencial do património cultural.  
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“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. 

LEMBRETE PARA PAGAMENTO DE QUOTAS  

Recorda-se de que estão prestes a vencer as quotas do 3º trimestre 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, preferencialmente via e-mail ou telefonema. 
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