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ta bastante saudável e no Ristorante il 
Teatro não somos diferentes. É rica em 
gorduras saudáveis e demonstramos isso 
com a qualidade dos azeites e marisco, 
bem como uma grande variedade de 
vegetais frescos e ervas.”
A vida apresenta desafios e o chef pers-
petiva já o grande objetivo no futuro, 
além de falar do passado e futuro. “Para 
mim, o maior desafio foi sair de casa aos 
18 anos para perseguir a minha carreira 
na culinária. Continuo a procurar exce-
lência na forma como cozinho. Espero 
que isso me dê a oportunidade de ga-
rantir uma estrela Michelin para o res-
taurante. É uma referência para manter 
a qualidade e motivar a equipa a fazer 
o mesmo. Quero que a minha comida 
seja relevante e evolua, assegurando as 
tradições, mesmo assim. 
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Nada é mais satisfatório 
que a oportunidade 
de partilhar a minha 
paixão e a tradição da 
cozinha italiana com os 
meus clientes aqui no 
restaurante

Nicholas Olivas é o chef do Ris-
torante il Teatro, no Wynn de 
Macau. Originário de Denver, 

Colorado, Estados Unidos, desde muito 
cedo que percebeu que a cozinha era a 
vocação. Por isso foi sem surpresa que 
decidiu estudar culinária, juntando-se 
à prestigiada academia Le Cordon Bleu. 
Com mais de 10 anos de experiência em 
cozinha italiana, Nicholas já trabalhou 
com profissionais de renome, como Paul 
Batolotta, de 2005 a 2011, chegando a 
śous chef´ no Wynn de Las Vegas. Em 

2011 decide sair dos Estados Unidos para 
aprofundar os conhecimentos na gastro-
nomia de eleição, a italiana, e vai para o 
La Gazza Ladra, um restaurante incluído 
no famoso guia Michelin, na Sicília. A 

aventura italiana continuou. Segue-se 
San Cassiano, onde trabalhou no St. 
Hubertus at Hotel & Spa Rosa Alpina, 
um restaurante com duas estrelas Mi-
chelin. Estas experiências ajudaram-no 
a compreender melhor a gastronomia 
italiana e a aperfeiçoar a arte culinária. 
A mãe e avó foram preponderantes no 
amor pela cozinha. “Quando era peque-
no, cozinhava com a minha mãe e a mi-
nha avó”, relata. Com o passar dos anos e 
já na universidade, fazia um esforço para 
continuar ligado à cozinha. “Enquanto 
estudava na Universidade Estadual do 
Colorado, trabalhava numa padaria fa-
miliar. Ia às quatro da manhã fazer pão 
e seguia direto para a universidade onde 
estudava Marketing e Gestão Hoteleira. 
Mais tarde, decidi abandonar o curso 
para me dedicar ao que realmente gos-
tava: cozinhar”, esclarece.
Nicholas considera que Macau é um sítio 
muito interessante para atrair talentos e 
diversidade gastronómica. “Com o pas-
sar dos anos testemunhei alterações no 
panorama da restauração muito interes-
santes. A cidade ao ser reconhecida pela 
UNESCO como Rede de Cidades Cria-
tivas na área da gastronomia foi uma 
realização muito importante”, considera.
Mas trabalhar em Macau também apre-
senta as suas dificuldades. “A procura 
por produtos específicos em Macau re-
vela-se complicada. Não é fácil encontrar 
os produtos com qualidade e frescura. A 
autenticidade é difícil de manter mas, 
com o apoio da companhia temos conse-
guido trabalhar com os alimentos fres-
cos de Itália, o que é muito especial. Tem 
de haver grande respeito pelos produtos 
com que se trabalha”, sustenta.
Adepto da multiculturalidade, cataloga 
a comida local como fascinante. “Apesar 
de Macau apresentar um vasto leque de 
cozinhas mundiais, a gastronomia local 
transmite uma riqueza cultural muito 
grande. Tem histórias muito ricas e eu, 
particularmente, gosto de explorar as 
origens de cada prato. A minha primeira 
refeição tradicional em Macau foi num 
restaurante cantonês perto do Merca-
do Municipal de Patane e foi delicioso! 
Ainda hoje gosto muito de ir lá, é um 
dos meus favoritos”, acrescenta.
Para o chef, trabalhar num restaurante 
“é stressante mas, divertido, excitante e 
apaixonante. A minha equipa trabalha 
de oito a doze horas por dia durante seis 
dias por semana e nunca há momentos 
aborrecidos. Há muito respeito entre 
todos, aprendemos e apoiamo-nos. O 
restaurante é uma extensão da minha 
família”, sente.

“Quando estou na cozinha, estou em 
paz e sinto-me relaxado. Sinto que nas-
ci para fazer isto. A minha paixão pela 
cozinha fez com que tentasse sempre 
o melhor. Por exemplo, um dos pratos 
de assinatura no Ristorante il Teatro 
é o Ravioli de quatro queijos. Estou a 
aprimorá-lo há 12 anos. O ravioli é fres-
co, feito de raíz no restaurante, enchido 
com ricotta, mascarpone, parmigiano, 
reggiano, pecorino romano, e cozinhado 
num molho de quatro tipos de tomate, 
com vinagre balsâmico e manjericão. 
Todos eles juntam-se para atingir o 
balanço perfeito de sabores no palato”, 
destaca.
E deixa uma garantia: “Nada é mais sa-
tisfatório que a oportunidade de par-
tilhar a minha paixão e a tradição da 
cozinha italiana com os meus clientes 
aqui no restaurante”.
O chef é a favor de uma dieta equilibra-
da e saudável no estabelecimento: “Esta 
consciência está numa fase inicial e no 
futuro vai crescer ainda mais. A comida 
italiana, na sua génese, já se apresen-
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