
Ser chefe no Palácio do Governador 
não foi tarefa fácil, Lou Chi Seng

O gosto moveu-o mas não foi só 
isso que o fez escolher a cozi-
nha como profissão. Lou Chi 

Seng, confessa, que escolheu ser chef 
porque, numa altura em que a cidade 
não era abonada como é hoje, estava 
garantido, pelo menos, que voltava a 
casa de barriga cheia. Estava longe de 
imaginar que o Bacalhau à Zé do Pipo 
o levasse a trabalhar no Palácio do Go-
vernador durante 26 anos.

Começou a trabalhar no Palácio antes 
da transferência de soberania, e foi tam-
bém o primeiro chinês a ocupar o lugar. 
Foi no Hotel Caravela que Lou Chi Seng 
começou e onde ficou um ano e meio, 
até saber que o Palácio do Governador 
estava a contratar cozinheiros. 
No dia do teste final, recorda, todos os 
cozinheiros tiveram de cozinhar baca-
lhau. E foi o prato de Bacalhau à Zé do 
Pipo que venceu. Havia muitos candi-
datos, mas só podia ficar um. Foi uma 
competição muito renhida, lembra. 
Entrar no mundo da cozinha não foi 
fácil, diz. Passou três anos em Lisboa 
para aprender os ‘truques’  da gastro-
nomia portuguesa e muito mais tem-
po sozinho para ajustar as receitas ao 
gosto asiático. 
Ao longo dos 26 anos de trabalho no 
Palácio, Lou Chi Seng teve contacto com 
seis governadores, e de todos guarda 
boas memórias. O último que serviu 

foi também o derradeiro governador 
português em Macau e aquele com 
quem trabalhou mais tempo, Vasco 
Rocha Vieira. 
Como prova da boa relação que sempre 
manteve com os governadores lembra 
que Rocha Vieira, que vem todos os 
anos a Macau, não passa sem o visitar. 
Ao fim de 10 anos como chefe de go-
vernadores, Lou Chi Seng pensou em 
trocar de funções no Palácio, passando 
para a carreira de motorista. E explica: 
O trabalho na cozinha é muito cansati-
vo. Os motoristas têm um trabalho mais 
confortável. E muitas vezes trabalham 
mais tempo além do horário o que sig-
nifica que ganham horas extra. 
Mas a cozinha venceu e manteve-se 
como chefe até ao ano de 1999, aquan-
do da transição. 
Depois de quase 50 anos de profissão, 
Lou continua a adorar o trabalho. De-
pois de se reformar do lugar no Palácio, 
continua como chefe num restaurante 
de gastronomia portuguesa, que ser-
ve pratos tradicionais portugueses e 
macaenses. Lou Chi Seng admite que 
receou o desaparecimento da cultu-
ra e gastronomia portuguesas com o 
retorno de Macau à China. Depois da 
transição, a cultura e gastronomia 
portuguesas tornaram-se mais pobres. 
Poucas pessoas sabiam cozinhar pratos 
portugueses. Mas agora esta gastrono-
mia está outra vez a ressurgir, diz.   
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