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André Lai, chef do “Gosto”, restaurante 
de comida portuguesa e macaense
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André Lai, 35 anos, é chef no 
restaurante Gosto, um espaço 

de comida portuguesa e macaense 
onde se cruzam, entre um copo de 
sangria, sabores do ocidente e do 
oriente numa afirmação de diferen-
tes culturas. 

Numa entrevista ao PLATAFORMA, 
André Lai não esconde que a cozinha 
nunca lhe foi um espaço estranho. 
“Ironicamente o meu pai é cozinheiro, 
portanto o primeiro contacto que tive 
com a cozinha foi com ele. Decidi desde 
muito novo trabalhar nesta área. Come-
cei aos 15 anos mas já desde os 11 que 
ajudava o meu pai no restaurante”. “Até 
aí só comia comida chinesa, não tinha 
contacto com a gastronomia portuguesa”. 
Mal deu os primeiros passos na gas-

tronomia portuguesa ficou fascinado, 
assegura. 
“Desde então, tentei perceber o que era 
esta cozinha. Foi uma das coisas que 
me moldou muito logo no início, este 
método de tentar desenvolver-me para 
enriquecer e aprofundar mais o meu 
conhecimento.” 
Até aos 30 anos, a vertente profissio-
nal levou-o a viajar pelos segredos da 
cozinha portuguesa, assim como pela 
geografia e a cultura, que lhe propor-
cionaram uma sabedoria única sobre o 
que aquela cozinha representa.  
Ao Plataforma, conta como foi o cami-
nho autodidata que percorreu: “ Tive 
que descobrir por mim próprio, com um 
espírito muito aventureiro. Andava em 
Portugal de um lado para o outro sempre 
à procura de receitas, histórias e de como 
as podia alterar”, para lhes acrescentar 
um toque da sua personalidade, assinala. 
E acrescenta que essa capacidade “tam-
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bém nos reflete como chefes”.  
Uma passagem pelo Fortaleza do Guin-
cho, um restaurante de raiz francesa, 
incluído nas páginas do famoso Guia 
Michelin, deu-lhe novas competências. 
“Ganhei essa base de cozinha portugue-
sa e francesa. Depois decidi experimen-
tar a Ásia. Queria voltar às raízes da 
família e tentar perceber o que era esta 
cozinha. Desde então que estou aqui, 
na China”, lembra. 
Mas Macau não foi a primeira escolha: 
“Inicialmente, ou melhor, onde surgiu 
a primeira oportunidade foi em Hong 
Kong. Ali fui abrir um restaurante por-
tuguês”.  
E foi a cozinha que o acabou por trazer 
para Macau, cidade onde registou os pri-
meiros contactos com a cozinha local, a 
qual não o impressionou à primeira vista. 
Estava em território desconhecido. 
“A ideia que me deram então sobre a cozi-
nha macaense e os sítios a que me levaram 
não me trouxe grande satisfação (...) ini-
cialmente fiquei um bocado chocado so-
bre o que podia ser esta cozinha. Só mais 
tarde vim a perceber que não era aquilo 
a que tinha sido apresentado”, recorda.   
E deixa uma confissão: a realidade é que 
a cozinha macaense autêntica, aquela 
que é “passada de geração em geração, 
em que as receitas são passadas em fa-
mília e cozinhadas dentro de casa... essa 
cozinha está a desaparecer”. 
Para André Lai, tudo isto torna difícil 
uma absorção rápida do que ela repre-
senta e da forte personalidade que tem.   
Para o chef, definir uma base gastronó-
mica “é um erro”, porquê? Porque quer 
continuar a “descobrir mais e como fazer 
melhor”… e isso é muito importante para 
“continuar, sempre, a desenvolver”. 
A fome pelo incerto, pela descoberta, 
garante-lhe a tão necessária jovialidade 
na cozinha porque, os pratos que mais 
gosta de fazer são os que lhe “lançam 
desafios”. “Challenge”, como fez questão 
de enfatizar. 
No restaurante Gosto, André diz sentir 
que os clientes estão muito recetivos a 
passar por “novas experiências”, mas que 
é “extremamente importante percebe-
rem o background de cada prato para 
entenderem o que lhes estão a servir”. 
“Cabe-nos a nós, enquanto chefs e em-
baixadores, dar às pessoas um back-
ground dos pratos para que no fim haja 
uma aceitação do que servimos”, atira, 
e conclui: Repensar, criar e rejuvenescer 
os conceitos é muito importante para 
André mas, sem “nunca esquecer as suas 
tradições”. 

A ideia que me 
deram então sobre 
a cozinha macaense 
e os sítios a que 
me levaram não 
me trouxe grande 
satisfação
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