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JOSÉ MANUEL RODRIGUES ENTRONIZADO EMBAIXADOR DO CEUCO PARA A ÁSIA

Os confrades Long Kei, Fat Siu Lau e Solmar

Os restaurantes Solmar, Long Kei e Fat Siu Lau tornaram-se ontem confrades
extraordinários da Confraria da Gastronomia Macaense. Num jantar, integrado no 4º
Encontro das Comunidades Macaenses, foi ainda anunciado que José Manuel
Rodrigues foi eleito Embaixador do CEUCO para a Ásia

OLGA PEREIRA

Num jantar, que decorreu ontem no Grand Hyatt, com a presença dos participantes do
Encontro das Comunidades Macaenses “Macau 2010”, a Confraria da Gastronomia Macaense
ratificou o protocolo de geminação com o Conselho Europeu das Confrarias Enogastronómicas
(CEUCO), que tinha sido assinado em Bordéus. A par disso, formalizou ainda um outro
protocolo com o Instituto de Formação Turística e entronizou três confrades extraordinários e
alguns confrades de mérito.
São agora confrades extraordinários da Confraria da Gastronomia Macaense, os restaurantes
Long Kei, Fat Siu Lau e Solmar. O presidente da Confraria explicou que o trio de restaurantes
foi escolhido pela tradição, porque “os macaenses têm-se reunido nesses locais desde anos
40”.
“O Fat Siu Lau fazia alguns pratos que as pessoas gostavam muito como arroz de pombo. O
Long Kei, decidimos entronizá-lo, por causa do problema com a imobiliária, mas parece que
ainda vai ficar mais dois ou três anos no mesmo sítio, o que é óptimo. O Solmar porque tem
sido o sítio de eleição das reuniões dos macaenses. É café dos macaenses, digamos assim”,
referiu Luís Machado.
Na ocasião, foram ainda entronizados confrades de mérito Henrique de Senna Fernandes (a
título póstumo), Jorge Neto Valente, Leonel Alves e também Carlos Cosme e José Manuel
Alves, respectivamente, presidente e vice-presidente do CEUCO.
Por sua vez, José Manuel Alves, enquanto Grão-Mestre da Confraria dos Gastrónomos do
Algarve – geminada com a Confraria da Gastronomia Macaense -, entronizou como novos
confrades José Manuel Rodrigues, Lourenço do Rosário e Sebastião Rosa.
Quase no final da cerimónia, foi anunciado que José Manuel Rodrigues, - presidente do
Conselho das Comunidades Macaenses -, passa a exercer as funções de Embaixador do
CEUCO para a Ásia.
“É com muita honra que aceito essa distinção e irei fazer o meu melhor para honrar o CEUCO
nesta zona do globo. Iremos estabelecer contactos e actividades que vão despertar o
interesse da Ásia em relação à gastronomia ocidental”, indicou o responsável aos jornalistas.
Salientando que ainda é cedo para falar concretamente em parcerias, José Manuel Rodrigues
prometeu, contudo, “divulgar a riqueza da gastronomia das múltiplas cozinhas da Europa” pela
Ásia para que, no futuro, o CEUCO possa “estabelecer contactos de cooperação com
associações congéneres asiáticas, nomeadamente Japão, Tailândia e China”.
O objectivo de incremento do intercâmbio e convívio entre confrarias europeias e associações
congéneres da Ásia foi também destacado pelo vice-presidente do CEUCO. “É a amizade e a
fraternidade que está na base de todas as confrarias. Pretendemos criar um intercâmbio com a
Ásia”, realçou, deixando a ideia de uma partilha de gastronomia e produtos entre as partes já
no próximo congresso, que se vai realizar em Albufeira.
José Manuel Alves justificou também a criação da figura do Embaixador para a Ásia.
“Pensamos que a Confraria da Gastronomia Macaense é a mais indicada para representar a
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nossa instituição na Ásia, porque falamos a mesma língua e temos uma base muito similar
entre as nossas gastronomias”.
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