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A chef macaense Florita confidenciou 
ao PLATAFORMA que a paixão pela 

cozinha começou na infância, em casa 
dos avós. As idas ao mercado para esco-
lher e comprar ingredientes foram o des-
poletar da curiosidade e da paixão pela 
cozinha. A vida seguiu normal. Estudou 
em Macau e passou uns anos na Auto-
ridade Monetária e Cambial de Macau.
Em 2013 decidiu seguir uma carreira de 
chef profissional e promotora da gastro-
nomia macaense. Florita defende que a 
cozinha local está a tentar sobreviver no 
meio de muitas gastronomias presentes 
na cidade. “Macau tornou-se uma cidade 
de gastronomia internacional, a comi-
da local diluiu-se no universo de outras 
gastronomias”.
Para a chef, a gastronomia de Macau vai 
ter necessidade de trabalhar exaustiva-
mente para sobressair neste contexto. 
Exemplo disso, a aposta num prato local 
apreciado por quem conhece, mas pouco 
divulgado: Galinha Chau Chau Parida.

Florita espera que no futuro haja cada 
vez mais pessoas e instituições a tra-
balhar na cozinha tradicional, reconhe-
cendo que as entidades oficiais estão a 
fazer o que lhes compete, apesar de isso 
ser insuficiente.
“A começar com a distinção do que é 
tradicional e nas variações que a própria 
gastronomia tem sofrido ao longa das 
décadas. As novas gerações têm de ser 
educadas pelas próprias famílias. É im-
portante levar essas gerações a manter 
as tradições, contribuindo assim para 
que se mantenham”, defende.
A chef Florita diz que a gastronomia lo-
cal é muito apreciada pela comunidade 
macaense e também por outras comu-
nidades existentes no Território. E con-
clui: “há chefes internacionais que ficam 
fascinados quando conhecem a cozinha 
local. Mas há que ter atenção que fusão 
pode ser alternativa, mas sem confusão. 
A gastronomia macaense é uma gastro-
nomia de nostalgia”. 

Chef Florita


