
A Gastronomia Macaense através dos tempos 

 

É com enorme satisfação que estou, mais uma vez, em Macau, para abordar a 

“Gastronomia Macaense”.  

 

Quero agradecer à APIM, na pessoa do seu Presidente, Dr. José Manuel 

Rodrigues, o amável convite para participar nesta conferência.  

 

1. A nossa herança cultural 

 

Gary Ngai, num artigo de 1999, defende que a “identidade cultural de Macau é 

sino-latina” (p. 49), como resultado da interacção das culturas oriental e 

ocidental numa perfeita coexistência, havendo todo o interesse em preservá-la. 

O “Modelo Macau”, como Ngai designa, é o resultado de tolerância e respeito 

mútuo que origina uma “estabilidade na pluralidade”.  

 

Também sugere que as gerações mais novas sejam encorajadas na 

aprendizagem do Português de forma a se manter “a comunicação com o 

mundo lusófono”.  

 

Transpondo esta noção de identidade cultural para o tema que nos reúne hoje, 

a Gastronomia Macaense, poderemos sugerir que ela seja uma ponte na nossa 

herança cultural luso-chinesa. Foquemos a preservação da identidade cultural 

respeitante à herança gastronómica, transmitida de geração em geração.  

 

Joseph Levi, professor da Universidade de Hong-Kong, num artigo de 2009, diz 

que são raros os relatos sobre a cozinha macaense uma vez que existem 

pouquíssimas referências à vida quotidiana, incluindo os hábitos culinários, da 

população local, nomeadamente, os macaenses propriamente ditos. Havia 

maior preocupação em registar a vida e “os hábitos culinários dos ocidentais” 

que por cá viviam. Segundo Levi, além dos portugueses havia 

“alemães/germanófonos, australianos, brasileiros (quase sempre de origem 
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europeia), britânicos, canadianos, estado-unidenses e franceses/francófonos 

residentes e/ou a viajar a esta região.”  

 

No entanto, Vicente Lopes (1977, p. 129) sugere que “cabe a Goa o terceiro 

lugar” na influência na cozinha macaense.  

 

2. Influências na Gastronomia Macaense 

 

A Gastronomia Macaense teve as suas origens na gastronomia portuguesa, 

trazida pelos portugueses para o Oriente. Ao longo dos séculos criaram-se 

novos sabores que foram transmitidos no seio das famílias, constituindo muitas 

vezes segredos bem guardados. A arte de cozinhar assemelhava-se a uma 

iniciação secreta. Quem nunca ouviu falar de receitas que não resultaram 

porque passadas incompletas, para que o segredo não saísse da família? 

 

Mª Margarida Gomes, em 1984, ao referir-se às influências históricas dos 

portugueses, principalmente das portuguesas, na cozinha macaense, diz que: 

“Predominavam a exagerada quantidade de ovos nos seus doces, o uso do 

vinho e o refogado de cebola e tomate” juntamente com “muita canela, coentro, 

cominho, açafrão (a especiaria da Europa), curcuma, loureiro, limão” deitando 

“demasiado coco nos doces”, 

 

Por sua vez, Joseph Levi refere que, apesar de ter tido as suas origens na 

gastronomia portuguesa, a Gastronomia Macaense teve influências de 

“inúmeras contribuições vindas das demais áreas geográficas do orbe, 

particularmente a zona de Cantão, o subcontinente indiano (incluindo o Sri 

Lanka), o Japão e o Sudeste Asiático, particularmente Malaca.” (p.2) 

 

O mesmo já dissera Hugo Bandeira, numa entrevista ao Jornal Tribuna de 

Macau em 2007, ao referir que “a comida macaense é uma mistura dos vários 

ingredientes que os portugueses foram recolhendo na rota de Portugal até 
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Macau” já que é possível encontrarmos influências da Índia, Moçambique ou 

Malaca. 

 

E eu sugiro, ainda, que recordemos o “arroz branco” e os legumes salteados, 

acompanhamentos genuinamente chineses, que constituem uma presença 

constante e inseparável em qualquer refeição macaense. 

 

Pesquisando a Internet encontramos sites com receitas da gastronomia 

macaense em que se denota a interligação das cozinhas chinesa, inglesa e 

portuguesa.  

 

 

3. Algumas especiarias na Gastronomia Macaense 

 

Foquemos agora alguns ingredientes importantes na nossa gastronomia: o 

açafrão, proveniente da Europa; o tamarindo e o caril da Índia; o gengibre, da 

China; e o balichão ou balchão.  

 

2.1 O açafrão 

 

A notícia mais antiga sobre a existência do açafrão é de 1500 A.C., de um 

escrito egípcio.  

 

Sabe-se que foi introduzido em Espanha por volta do ano 900 pelos Árabes, 

havendo registos da sua importância na gastronomia árabe desde a Idade 

Média. Também se sabe que os judeus o adoptaram nos seus hábitos 

alimentares influenciando a gastronomia européia através do intercâmbio 

cultural e comercial.  
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João Almeida Machado (200?) informa-nos que o açafrão foi provavelmente 

trazido, durante a Idade Média, por comerciantes do Médio Oriente para 

Portugal e Espanha, considerados os seus maiores produtores a nível mundial. 

 

No entanto, o consumo do açafrão na Europa é restrito devido ao seu alto 

custo, voltando a ter destaque a partir do século XIX com o aparecimento das 

escolas gastronómicas. 

 

Estudos recentes informam que possui cálcio, ferro, vitamina C, vitaminas do 

complexo B e fósforo. A sua raiz contém curcuminóides, da família dos 

polifenóis (substâncias encontradas na uva, chocolate, gengibre e chá verde) 

com qualidades medicinais excelentes podendo ser considerada uma fonte de 

antioxidantes poderosos contra o câncer e doenças cardiovasculares, bem 

como para baixar o colesterol, com propriedades analgésicas, chegando 

mesmo a ser considerado um afrodisíaco.  

 

Pesquisas médicas, como a do dermatologista americano, dr. Nicholas 

Perricone (2006), confirmam os seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, 

contribuindo para retardar o envelhecimento.  

 

Na Gastronomia Macaense o açafrão também é designado por “curcuma”, 

sendo condimento essencial, por exemplo, em: 

 Porco bafassá (Vicente Lopes, p. 113); 

 Pão recheado (Vicente Lopes, p. 5); 

 Caril de galinha (Vicente Lopes, p. 16); 

 Galinha chau-chau (Vicente Lopes, p. 17)  

 Adem cabidela (Vicente Lopes, p. 86 e 87); 

 Vaca chau-chau parida (Vicente Lopes, p. 24); 

 Amargoso (Vicente Lopes, p. 87); 

 Galinha à Portuguesa (Vicente Lopes, p. 115) 
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2.2 O tamarindo 

 

O tamarindo, ou tamarino, ou até tamarinho, é originário da África Equatorial e 

da Índia, tendo sido introduzido na Península Ibérica pelos árabes que a 

denominavam “Tamr al-Hindi”, “tâmara da Índia”. A sua identificação com a 

Índia deve-se ao facto de ter sido levado para esse país, onde recebeu 

melhoramentos genéticos, passando a ser exportado para a Europa e América.  

 

Apesar de conhecermos o tamarindo como uma fruta, a sua classificação é de 

legume por se tratar de uma vagem. 

 

A polpa do fruto contém um alto teor de ácido tartárico, sendo rico em Vitamina 

B1, Vitamina C e Ferro, bem como em sais minerais, como cálcio, fósforo, ferro 

e cloro, possuindo ainda propriedades laxativas.  

 

Além de servir como tempero na culinária, o tamarindo é também utilizado na 

confecção de refrescos, gelados, doçaria, licores, compotas, sendo as suas 

sementes aproveitadas como estabilizantes de sumos, alimentos 

industrializados e cola de tecidos. 

 

Na Gastronomia Macaense é essencialmente a alma do “Porco balichão 

tamarindo” (Vicente, p. 19 e 105, embora haja outras receitas onde seja 

ingrediente obrigatório: 

 

 Esmargal (Vicente Lopes, p. 79); 

 Adem cabidela (Vicente Lopes, p. 86); 

 Peixe esmargal (Vicente Lopes, p. 105) 
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2.3 O caril 

 

A presença do caril na Gastronomia Macaense é outra consequência da 

presença dos Portugueses no Oriente e do intercâmbio de culturas. 

O caril é uma mistura de especiarias muito utilizada na culinária de países 

asiáticos. A mistura mais comum é composta por açafrão, gengibre, coentros, 

noz-moscada, cominhos, várias qualidades de pimenta (como seja a caiene, a 

da Jamaica), pimentão-doce, piripiri.  

Os exemplos mais notórios: 

 Preparação do pó (Vicente Lopes, p. 11); 

 Caril doce (Vicente Lopes, p. 16); 

 Caril de galinha (Vicente Lopes, p. 11 e 16); 

 Caril de galinha e coco (Vicente Lopes, p. 55). 

 

2.4 O gengibre 

 

O gengibre é uma planta herbácea originária do sudeste asiático, de onde se 

difundiu pelas regiões tropicais do mundo. É conhecido na Europa desde 

tempos muito remotos, para onde foi levado no tempo das Cruzadas. Em 

Portugal há registo da sua presença desde o reinado de D. João III (1521-

1557). 

 

O gengibre fresco é bastante utilizado na China, no Japão, na Indonésia, na 

Índia e na Tailândia, não só para apaladar os pratos como também para os 

tornar mais digestíveis.  

 

Numa investigação recente, de 2009, chegou-se à conclusão que uma colher 

de chá de gengibre pode diminuir a náusea associada ao tratamento por 

quimioterapia, confirmando as propriedades já conhecidas na fitoterapia 
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chinesa onde é também usada contra a perda de apetite, membros frios, 

diarreia, vómitos e dor abdominal, e excretora de secreções dos pulmões. 

 

A fitoterapia chinesa ainda aproveita as propriedades “acre e quente” do 

gengibre para as aplicar no tratamento do aparelho digestivo, sendo a sua 

acção mais importante a de aquecer o baço e o estômago, expelir o frio e tratar 

os sintomas de constipação e gripe, dores de garganta e de cabeça.  

 

Outros investigadores acreditam que o gengibre pode diminuir o colesterol, 

prevenir coágulos sanguíneos e ataques cardíacos, sugerindo que o gengibre 

deveria fazer parte de nossa dieta diária.  

 

Na Gastronomia Macaense, o gengibre é quase tão utilizado como o molho de 

soja ou sutate. Indicaremos alguns exemplos: 

 Galinha com rebentos de bambu (Vicente Lopes, p. 19^); 

 Bife à macaense (Vicente Lopes, p. 24); 

 Peixe mandarim (Vicente Lopes, p. 48); 

 Caranguejo em banho-maria (Vicente Lopes, p. 52); 

 Iscas (Vicente Lopes, p. 83) 

   

2.5 Balechão 

 

Por fim, o balechão ou balichão, ou ainda balchão é outra presença da 

gastronomia indiana, embora haja uma outra corrente que defende o oposto: 

que o balchão deriva do macaense balichão. 

 

No livro de Vicente Lopes temos uma receita do molho de Balechão (Vicente 

Lopes, p. 81 e 90). 
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4. Influência da Gastronomia Macaense nas outras 

Gastronomias  

 

O intercâmbio e a miscigenação dos povos leva-nos a uma vivência em que 

existe uma dinâmica de partilha e de fusão do que se tem e se sabe, com o 

que se adquire no local onde se vive, fora de Macau. Totalmente oposta à 

vivência estática do segredo e da reclusão em família.  

 

Os grandes mestres da arte culinária acarinham imenso a chamada “cozinha 

de fusão”: a que resulta da mistura de sabores, tradições e costumes 

alimentares. Podemos encontrar cozinha de fusão a partir da culinária italiana, 

francesa, e certamente da culinária portuguesa que se espalhou pelo mundo 

inteiro. 

 

A Gastronomia Macaense é uma cozinha de fusão por excelência, com um 

sentido “de fora para dentro”. Isto é, aos hábitos alimentares trazidos pelos 

Portugueses, desde os Descobrimentos, começaram-se a misturar sabores e 

tradições de Macau e das gentes que cá viviam, dando origem ao que hoje 

conhecemos. 

 

Filhos e netos de macaenses, nascidos fora de Macau, consideram-se 

macaenses de alma, partilhando dos encontros e vivências dos seus pais 

“exportando”, por sua vez, sabores e hábitos da família de origem para as 

famílias em que se vão introduzindo. Estamos, assim, perante uma cozinha de 

fusão de sentido oposto, ou seja “de dentro para fora”.     

 

Apenas cito dois exemplos desta cozinha de fusão: 

 

Virgílio Gomes, no seu site, dá-nos conta do que foi o programa gastronómico 

da Expo98 onde a cozinha de fusão foi predominante, com semanas temáticas 

dedicadas ao Brasil, ao Oriente, a África, e ao Índico.  
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Outro exemplo da cozinha de fusão surge em Lisboa, com o restaurante 

'Flores', do Bairro Alto Hotel, em que se destacam os 'Rolinhos Asiáticos de 

Camarão em Massa Crocante com Molho Agridoce'. 

 

5. Exemplos de partilha culinária 

 

As Casas de Macau espalhadas pelo mundo são uma referência na 

gastronomia macaense, aglutinando os macaenses que estão em determinado 

país ou região. 

 

Em Lisboa, temos a Casa de Macau com uma cozinha a funcionar 

habitualmente para almoços, confeccionados pela mão habilidosa do Fernando 

e do António Tranquilino Silva, mais conhecido por Avô. Só se confeccionam 

receitas macaenses, do nosso universo de petiscos saudosos. Também 

organizam jantares especiais e todas as festas da Casa de Macau para os 

seus sócios. 

  

À margem da Casa Macau, embora já com bastante importância, atrevo-me a 

dizer a nível mundial, existe o PCB – Partido dos Comes e Bebes, aglutinador 

de macaenses saudosos, criado em 2002 por um grupo de 28 dinamizadores. 

Hoje somos 36 colaboradores, temos um site desde 2007 

www.GenteDeMacau.com, onde cada colaborador tem o seu “cantinho” para 

inscrever o que quiser partilhar: desde fotos a receitas e a sugestões. Também 

temos um blog www.GenteDeMacau.blogspot.com onde macaenses 

espalhados pelo mundo partilham diálogos em patuá. O nosso conterrâneo 

Rigoberto Rosário (Api) até nos ofereceu o Hino do PCB. 

 

Juntamo-nos pelo menos 4 vezes ao ano em chás-gordos onde cada um leva 

uma confecção a gosto, com a obrigatoriedade de ser macaense. A última 

reunião foi por altura da festa do “bolo bate-pau”, em que reunimos mais de 

100 pessoas. Macaenses que saíram há décadas de Macau reencontraram-se, 

http://www.gentedemacau.com/
http://www.gentedemacau.blogspot.com/
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à volta da mesa coberta de “comizainas”, como é habitual em encontros 

macaenses. 

 

No site Projecto Memória Macaense, do nosso conterrâneo Rogério Luz, está 

disponível uma colectânea de Receitas da Gastronomia Macaense da 

comunidade macaense de São Paulo, em paralelo com as receitas da 

Celestina. É uma prova de que, a partir de receitas tradicionais, os macaenses 

espalhados pelo mundo, vão dando o seu cunho e recriando receitas 

conhecidas do tempo em que viviam em Macau. Podemos encontrar uma 

“Feijoada macaense à moda de Natércia da Luz”, uns “Fios de ovos à moda de 

Cecília de Senna Fernandes”, “Minchi à moda do AJ” (Alberto J. da Luz), ou 

ainda, e muito interessante, “Bággi normal e diet à moda de Henriqueta 

Oliveira”. 

 

6. A Gastronomia Macaense impressa 

 

Na Internet não há qualquer referência a livros de receitas macaenses 

anteriores aos anos 60. No entanto, a partir dos anos 70, podemos encontrar 

diversas catalogações feitas por bibliotecas nacionais de Portugal e de 

Austrália, por exemplo, e diversos sites de vendas de livros online. 

 

Passo a enumerar as obras que considero quase “bíblias”, por onde me regulo 

nos meus devaneios gastronómicos: 

 

 Um exemplar de “Cozinhados de Macau”, por Mª Celestina de Mello e 

Senna, com a data de 1966 por mim manuscrita, embora só exista 

referência à 2ª ed., de 1969. A suposta 1ª ed. tem 34 p. enquanto a de 

1969 tem 41 p; 

 Uma raridade: o nº 143 da Revista Portuguesa de Culinária, Banquete, 

de Janeiro de 1972, inteiramente dedicado à gastronomia macaense e, 
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citando: “as refeições macaístas, todas elas preparadas por senhoras de 

Macau ou que ali estiveram…” ; 

 A 1ª ed. de “Bons petiscos”, por Mª Celestina de Mello e Senna, editada 

em 1972; 

 Uma compilação de “Receitas da Cozinha Macaense”, de António 

Vicente Lopes, editada em 1977; 

 “Bons petiscos”, por Mª Celestina de Mello e Senna, 3ª ed., de 1983; 

 “A cozinha macaense”, por Mª Margarida Gomes, de 1984; 

 “Cozinha caseira”, por The International Ladies Club of Macau, de 1985. 

 

Muitos estudiosos da gastronomia macaense referem que, até ao século XX, 

as receitas são passadas de geração em geração, sendo guardadas em 

família, como segredos preciosos, mantendo-se ainda desconhecidas da 

maioria dos macaenses.  

 

Em 1993, quando decidi editar o meu livro de doçaria macaense, “Tánto 

ancuza dóci!”, o meu tio Adé, além de me ter escrito propositadamente um 

poema, ofereceu-me uma colecção de receitas manuscritas que deveriam ter 

sido de amigas da minha avó ou das minhas tias. São 29 receitas manuscritas 

apenas com a indicação dos ingredientes e 49 receitas manuscritas 

fotocopiadas que já contêm o “modo de preparação”. Fica a promessa de uma 

pesquisa culinária quando os meus afazeres profissionais estiverem aliviados. 
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7. Conclusão 

 

Das compilações de receitas que conheço, denoto uma concentração de 

receitas de carne, uma tradicional utilização de banha, poucos legumes, 

sobremesas ricas em ovos e açúcares.    

 

Hoje em dia há uma preocupação generalizada com o aumento da esperança 

de vida e viver com qualidade, levando muitas pessoas a terem certos 

cuidados com a alimentação. É preciso evitar-se o colesterol, as diabetes, a 

hipertensão arterial, a obesidade, todas elas doenças passíveis de serem 

evitadas com uma alimentação saudável.  

 

A alimentação saudável passa pelo equilíbrio entre calorias ingeridas e 

consumidas; entre proteínas, hidratos de carbono e fibras, levando muitas 

pessoas a procurarem confecções mais sóbrias em gordura, mais ricas em 

vegetais e menos pesadas em proteínas.  

 

Os pratos vegetarianos, as confecções à base de aves e peixe estão a ser 

preferidos aos pratos de carne de vaca ou porco. As gorduras animais estão a 

ser substituídas pelas vegetais: o azeite e o óleo em vez da banha. Os 

estufados e salteados são preferidos aos fritos. 

 

Assim, cada um por si, começa a fazer substituições e adaptações de 

ingredientes a fim de se recriarem receitas. Desta maneira, não se quebram os 

laços afectivos que as refeições ajudam a alimentar e, simultaneamente, criam-

se sucedâneos mais ou menos inofensivos. 

 

Como exemplos temos: 

 A receita de “Bággi normal e diet à moda de Henriqueta Oliveira”; 

 As receitas confeccionadas com banha, passam a ser com azeite ou 

óleo;  
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 O açúcar nos doces pode ser substituído por um adoçante; 

 As natas culinárias podem ser substituídas por molho bechamel, sendo 

substituídas em doçaria por natas diet; 

 Os pãezinhos recheados, em vez de serem fritos, podem ser pincelados 

com clara de ovo ou farinha diluída em água e vão ao forno. Já 

experimentei, para a festa do bolo bate-pau do PCB. 
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