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Abertas as portas da Europa à Confraria da
Gastronomia Macaense

A Assembleia Geral do CEUCO- Conselho Europeu das Confrarias
Enogastronómicas aprovou, por unanimidade, a integração da Confraria de
Gastronomia Macaense (CGM) na instituição europeia com quem assinou um acordo
de cooperação no VIII Congresso que se realizou no fim de semana em Bordéus.
“Um modo de abrir as portas da Europa a uma das mais importantes formas do
património cultural de Macau e da nossa comunidade”, salientou ao JTM, Luís
Machado, presidente da CGM

JOSÉ ROCHA DINIS
Em Bordéus*

Amizade, confraternização e
prazer” são o lema das Confrarias
Enogastronómicas Europeias que
se reuniram no fim de semana em
Bordéus, capital do vinho de um
dos maiores e mais prestigiados
países produtores de vinho.
Mesmo com manifestações contra
Sarkozy, a capital da célebre
Aquitânia onde apareceram os
primeiros homens de Cro-Magnon
e que agora, disseram-me, produz
caviar de viveiro em grande
abundância e bom preço, não
ignorou este VIII Congresso.
Era quase um milhar de pessoas,
de diferentes países e grande
orgulho nas vestes mais
imaginativas, a que ontem desfilou
pelo centro da cidade presidida
pelo antigo Primeiro Ministro Alain
Juppé (o que dá uma ideia da
importância económica e politica
de Bordéus no seio da França).
O político que o Presidente Giscard D’Estaing nomeou como Primeiro-Ministro por duas vezes
e se “recolheu” a Bordéus após enorme escândalo financeiro que abalou o antecessor de
François Mitterand não esteve presente na abertura do Congresso, já prevendo um dia muito
complicado que terminou em confrontos entre manifestantes e polícia de choque.
Foi representado por Emanuele Cuny, a vereadora para a Educação e Cultura que deu as
boas vindas aos congressistas chamando a atenção para as vertentes gastronómica e
enóloga que hoje movimentam massas turísticas.
Tinha razão. Os hotéis ficaram cheios – não todos que a cidade tem uma capacidade hoteleira
acima da média – mas o centro da cidade, habitualmente calmo aos sábados e domingos
sofreu o impacto de tantos estrangeiros.
MUITA GENTE, UM HOMEM. Como é habitual, o Conselho Europeu das Confrarias
Enogastronómicas começou pela ideia de um grupo de amigos, em torno de um espanhol,
homem de cultura e de grande dinamismo, que se chama Carlos Martin Cosme, um verdadeiro
“one man show” dentro da organização.
Foi ele, que a pouco e pouco conseguiu reunir mais e mais instituições, motivando a adesão
através de uma simples explicação: as diferentes gastronomias e enologias não são apenas
sabores de comida ou bebida. São expressões culturais próprias de cada povo, cuja
divulgação cria riqueza aos países com a atracção de novos e mais exigentes turistas.
Hoje, o CEUCO é uma força poderosa, bem firmada em termos de reputação e capacidade de
organização. Tem vice-presidentes de vários países, e os Congressos são da
responsabilidade de Comissões Organizadoras das cidades que se candidatam.
No centro de todo o dinamismo, porém, é mesmo Don Carlos Martin Cosme, presidente desde
o início, que “dá as cartas”. Renova-se em ideias, salta de uma para outra das seis línguas
que domina e “obriga” a que apareçam soluções: este ano, e até Outubro, o CEUCO foi o
“guarda-chuva” que amparou 31 organizações (capítulos, jornadas gastronómicas, festas de
vinhos, etc, etc,) a maior parte nos países do sul da Europa.
MACAU INTEGRA-SE. No ano anterior, no VII Congresso realizado na Galícia (em
Cambados, Pontevedra, terra de vinho e marisco), então com mais de 500 participantes de
cinco países, Macau foi convidado a estar presente como observador, com o apoio das
Confrarias Portuguesas, em especial o vice-presidente do CEUCO e presidente da Confraria
do Algarve, José Manuel Alves.
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Terá sido uma participação discreta mas produtiva. O presidente da Confraria da Gastronomia
Macaense, Luís Machado, movimenta-se hoje com o maior à vontade por entre os dirigentes
das diversas delegações, tem forte elo de amizade com o presidente Don Carlos e Macau é
referido por todos com enorme simpatia e amizade.
Daí esta proposta unanimemente aceite na Assembleia Geral que antecedeu o Congresso
(houve outros pontos bastante discutidos, mas este recolheu aplausos de todos), que abre
possibilidades de maior divulgação da gastronomia macaense em países europeus que não
são mercados turísticos de Macau.
No Congresso, Luís Machado apresentou um curto vídeo que mostrava algumas imagens do
Centro Histórico de Macau, hoje Património Mundial da Unesco. O silêncio no anfiteatro era
total a não ser quando apareceu um minchi com ovo que despertou exclamações de espanto.
O presidente da Confraria de Gastronomia Macaense, que já tinha excedido largamente o
tempo previsto, aproveitou para terminar alertando que aquela era apenas uma amostra...
Estiveram ainda presentes, como representantes da Confraria de Macau, Lourenço do
Rosário, presidente do Conselho Fiscal e Telmo Martins.
EMBAIXADORES NA ÁSIA. Neste seu movimento de expansão à escala global, o presidente
do CEUCO estabeleceu a estratégia de reforçar a presença de confrarias de países do Leste
Europeu e “espreita” também a Ásia, a quem reconhece imensas potencialidades.
Macau é a “porta de entrada” desta estratégia, e durante o próximo Encontro de Macaenses,
o presidente da Comissão Organizadora, José Manuel Rodrigues, e o deputado Chui Sai
Cheong vão ser nomeados “embaixadores do CEUCO para a Ásia”, o que criará novas
oportunidades para a gastronomia e vinhos europeus que a CEUCO representa, mas também
para a gastronomia Macaense.
Don Carlos Martín Cosme desloca-se à RAEM pela primeira vez, e a ocasião será aproveitada
para reforçar os laços com a Confraria presidida por Luís Machado. A nomeação é, no
entanto, uma enorme responsabilidade para os visados, pois, como tive oportunidade de
apreciar, Don Carlos não deixa ninguém inactivo.
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