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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

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
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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.
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Brastemp Receitas

Aprenda Novas Receitas no Blog Brastemp de Gastronomia. Veja!
www.Brastemp.com.br/Gastronomia
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