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A proposta de vir 
para Macau surgiu, 
inesperadamente 
através de uma 
página de facebook

 PLATAFORMA MACAU | 17 de abril 2020

Sands China e SKH Organizam Concurso de Pintura 
para Famílias 

Parte do fundo de 5 milhões de patacas 

para apoiar o combate à COVID-19 

A Sands China organizou, juntamente com o Gabinete Coordenador 
dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau (SKH), um concurso de 
pintura para famílias, no sentido de promover as interacções familiares 
e enriquecer a vida das crianças em casa, durante este período em 
que as escolas se encontram fechadas no âmbito do combate à 
epidemia de coronavírus. 
Foram 300 as famílias participantes neste concurso dedicado ao 
tema da prevenção do coronavírus, que, no passado mês de Março, 
receberam de oferta um kit de livros para colorir, doado pela Sands 
China e pela SKH, com o objectivo de promover uma maior interacção 
familiar e de melhorar as relações entre pais e filhos, transmitindo, 
ao mesmo tempo, o espírito do cuidado mútuo e proporcionando 
oportunidades de aprendizagem relevantes. 
Às crianças que participaram no concurso, foi-lhes pedido que 
colorissem e decorassem um desenho da Sands China que vinha 
incluído no kit e que transmitia uma mensagem encorajadora sobre 
a união na luta contra a COVID-19.
 A Sheng Kung Hui seleccionou 20 finalistas para o público votar online 
através da página de Facebook da Sands Cares. Os vencedores 
serão anunciados no dia 17 de abril. 
Este concurso de pintura constitui parte integrante do plano de 
contribuição de 5 milhões de patacas da Sands China para ajudar 
no combate contra a COVID-19 em Macau, inserindo-se igualmente 
no Sands Cares, o programa global de cidadania corporativa da 
empresa-mãe Las Vegas Sands Corp.

Pedro Almeida, 27 anos, na-
tural de Chaves, revela-se 

um jovem chef empenhado. É 
mais uma das histórias que 
o PLATAFORMA tem vindo 
a partilhar de portugueses 
que vêm desaguar a Macau, 
cidade ideal para mostrarem 
as qualidades da gastronomia 
português. Atualmente está à 
frente do restaurante no espa-
ço Albergue 1601.

A cozinha, para Pedro, não foi 
amor à primeira vista. Não por 
não gostar, mas sim porque, 
desde muito jovem, entrou “no 
ramo” para ajudar no restaurante 
dos pais. “Isto cresceu um boca-
dinho por força dos meus pais. 
Tinha 10 anos quando abriram 
um restaurante e não queriam 
estar a empregar muita gente. 
Nós [Pedro e o irmão] fomos 

obrigados desde cedo a aprender 
o que a minha mãe fazia”.
O gosto pela cozinha foi aumen-
tando ao longo dos anos, assim 
como o conhecimento e a téc-
nica. “Assim que tive idade para 
estudar nesta área, ingressei na 
Escola Profissional de Chaves, 
no curso de cozinha, pastelaria e 
gestão hoteleira. Durante o curso 
comecei a trabalhar no Casino 
Solverde. Fazia os turnos da noite 
enquanto estudava de dia”. 
Apesar da agenda ocupada, Pe-
dro confessa que o curso “foi ex-
celente para aprender as bases 
técnicas”, mas “foi um bocadinho 
feito com uma perna às costas”. 
“Era fácil. A exigência da escola 
não se comparava com a reali-

dade que eu já vivia fora dela”, 
lembra. 
Já fora do curso, o jovem Chef 
teve a primeira experiência num 
restaurante de um hotel que ti-
nha como como objetivo con-
quistar uma estrela do famoso 
guia gastronómico Michelin. O 
estágio durou um mês… até ao 
hotel fecha. E partiu para uma 
nova aventura. “Na ocasião fui 
convidado para abrir um restau-
rante totalmente diferente da re-
alidade anterior. Tinha algumas 
características que ainda não 
dominava, sobretudo na área da 
gestão, que acabei por aprender 
quando surgiu a oportunidade de 
abrir a churrasqueira. A especia-
lidade eram pratos tradicionais 
portugueses com churrasco. Ti-
nha então 18 anos”, diz.
Esta mudança, assegura, foi 
crucial para o desenvolvimento 
profissional. 
“Pela primeira vez fui chef. Foi 
muito bom. Era um restaurante 
onde trabalhava muito, muito 
mesmo. A responsabilidade, 
que falta a muitos, aumentou 
consideravelmente. Muitos saem 
da escola e querem fazer currí-
culo rapidamente, até aos 27 ou 
28 anos. Esquecem-se de que, 
quem cozinha, não só trabalha 
com os grandes chefes mas tam-
bém tem de ganhar, por conta 
própria, muita responsabilida-
de. Vejo isso quando, por vezes 
recebo ex-colegas. Nunca foram 
chefes, nunca estiveram na área 
da gestão, só foram cozinheiros. 
Sinto que, se não mandar fazer, 
não têm responsabilidade para 
olhar à volta e saberem o que é 
preciso fazer”, lamenta Pedro 
Almeida. 
A proposta de vir para Macau 
surgiu, inesperadamente atra-
vés de uma página de facebook 
que criou com o irmão. “Tenho 
uma página onde diariamente 
se postam produtos para venda, 
mas também ofertas de emprego. 
Aparecem ali pessoas a procurar 
cozinheiros, managers, enfim, 
tudo o que seja relativo à hote-
laria. Foi aí que Fernando Mar-
ques postou que precisava de um 
bom chefe para Macau e comecei 
a pensar no assunto”, recorda.
Pedro Almeida diz ter-se senti-
do seduzido pela cultura e pela 
língua, e justifica: “Quando apa-
receu Macau como opção, com 

um patrão português, fiquei 
mais à vontade”, esclarece. E isso 
também porque a língua ingle-
sa não era o seu forte e Macau 
posicionou-se como uma região 
excelente para manter o contato 
com as raízes portuguesas mas 
também poder explorar outras 
riquezas. 
“Tivemos três meses de adap-
tação. Ao fim desse período o 
meu inglês melhorou muito. As 
pessoas começaram a aparecer 
no restaurante Toca (onde come-
çou) porque era algo que não se 
estava a fazer muito em Macau”, 
assume Pedro. 
O jovem chef tem poucas dú-
vidas: a comida portuguesa em 
Macau é mal retratada por quem 
a confeciona e dá azo a ideias 
erradas sobre a sua essência. “A 
gastronomia portuguesa em Ma-
cau está bem presente. Mas nem 
sempre é bem representada e in-
terpretada por quem a prova. Te-
mos de explicar as origens para 
reeducar o cliente que pensa que 
sabe o que é cozinha portugue-
sa e, infelizmente, não sabe. A 
culpa não está no cliente, mas 
sim do proprietário ou chef que 
não têm uma cozinha autêntica 
portuguesa”, atira.
“O problema em Macau é que 
não se evidencia da melhor 
maneira a cozinha portuguesa. 
No Toca era isso que acontecia. 
Levámos Portugal à mesa, com 
coração e alma. Foi uma primeira 
experiência muito boa”, lembra.
Para Pedro Almeida mudar de 
continente, não implica mudar 
o paladar. “Quem está nisto sabe 
que há dois ou três componentes 
que temos que adaptar ligeira-
mente, sendo o sal e o açúcar 
os principais. Se o fizermos li-
geiramente não estamos a fazer 
nada de errado e não alteramos a 
química do prato. A alma portu-
guesa continua lá. E é, até, uma 
alteração é saudável. Até mesmo 
em Portugal já se nota essa evo-
lução”.
E no Albergue 1601, o que se 
pode esperar? 
“Queremos que o cliente tenha 
não só uma boa refeição, um 
bom serviço num espaço emble-
mático, mas também que se sinta 
num contexto autenticamente 
portugues. Que sinta que estava 
a comer em Lisboa ou no Porto”, 
conclui. 


