
REGULAMENTO PARA O CONCURSO COZINHA MACAENSE 
(FINAL) 

 
Artigo 1º 

 
A Comissão Organizadora do “Encontro das Comunidades Macaenses - Macau 2019” 
institui os “Prémios de Cozinha Macaense” cuja final se realiza em Macau, durante o 
evento que terá lugar em Novembro de 2019. 
 

Artigo 2º 
 
Podem concorrer as equipas representativas de cada uma das 13 (treze) Casas de 
Macau, associações ou clubes macaenses participantes, apuradas no concurso 
preliminar organizado para o efeito, bem como uma apurada no respectivo concurso 
realizado em Macau pela Comissão Organizadora do Encontro. 
 

Artigo 3º 
 
Cada equipa concorrente deve confeccionar (em doses que contemplem um mínimo 
de 4 pessoas): 
Os mesmos pratos vencedor escolhido na fase de apuramento, serão apresentados 
no final. 
 

Artigo 4º 
 
Cada equipa é constituída por um concorrente e um ajudante. 
 
 

Artigo 5º 
 

§ 1 –  A Organização disponibilizará às equipas concorrentes uma lista de 
utensílios básicos de cozinha e de condimentos. 

 
§ 2 – A escolha e aquisição dos ingredientes e de outros condimentos será 

feita pelos concorrentes, com o apoio da Organização que atribuirá um montante 
fixo e uniforme para o efeito. 
 
 

Artigo 6º 
 

O júri será designado pela Comissão Organizadora do “Encontro das 
Comunidades Macaenses - Macau 2019”  e integrará personalidades da comunidade 
reconhecidamente conhecedoras da gastronomia e tradições macaenses e  
profissionais de gastronomia.  

 
 
 



Artigo 7º 
 
Os membros do júri não podem concorrer e não deverão estar ligados por laços 
familiares directos, a qualquer dos concorrentes. 

 
 

Artigo 8º 
 
As organizações locais deverão informar a Comissão Organizadora do “Encontro das 
Comunidades Macaenses  - Macau 2019” das datas de realização dos respectivos 
concursos e, à medida que a iniciativa se desenvolva, do número de concorrentes 
presentes, da constituição do júri e do apuramento dos resultados, e enviar as 
receitas das equipas vencedoras, acompanhadas das respectivas fotografias, 
preferivelmente em formato digital.  
 

Artigo 9º 
 
 Aos três primeiros classificados na prova final serão atribuídos  prémios 
pecuniários dos seguintes valores: 
 
 1o. – MOP 6.000,00 (seis mil patacas) 
 2o. – MOP 4.000,00 (quatro mil patacas) 
 3o. – MOP 3.000,00 (três mil patacas) 
 
  

Artigo 10º 
 

Serão distribuídos troféus para os primeiros três premiados  e certificados de 
participação a todas as equipas participantes. 
 
 

Artigo 11º 
 
O Conselho das Comunidades Macaenses (CCM) tem todos os direitos de autor das 
respectivas receitas dos concorrentes premiados, para sua oportuna publicação em 
livro ou em outro meio de divulgação da Cozinha Macaense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 
 
Lista de Cozinhaçam Maquísta: 
  

- Ade com inhame 
- Ade com Sombrero (Cogumelos) 
- Ade com Trate 
- Apabico 
- Arroz Gordo 
- Arroz Pilau 
- Bebinca de Inhame 
- Bebinca de Nabo 
- Bife / Costeleta Pó de Bolacho (Lampo) 
- Bolinhos de Bacalhau 
- Bredo Raba-raba (div.) 
- Cabeça de Bonzo 
- Chái de Bonzo 
- Camarão à Macau  
- Canja de galinha 
- Capela 
- Caril de galinha 
- Caril de Vaca 
- Caril de Quiápo com camarão 
- Casquinha de Caranguejo 
- Chatini ou Chachini (de Bacalhau) 
- Chau-chau parida 
- Chili Cachão 
- Chilicote 
- Creme de abóbora 
- Galinha à Cafreal (Galinha Africana)  
- Galinha Molho Perdiz 
- Iscas 
- Lacassá  
- Lorcha Margoso 
- Missó Cristang 
- Pãozinho recheado 
- Peixe cus-cus (todos incluídos) 
- Porco Bafassá 
- Porco Balichão Tamarindo  
- Rissóis 
- Sambal de Beringela 
- Sambal de pepino 
- Sopa de Lacassá 
- Vaca Estofada 
- Vindaloo (galinha / borrego / vaca) 

 

 
 
 
 



Lista de Doces e Sobremesas: 
 
 

- Baji  
- Barba 
- Batatada  
- Bebinca de leite 
- Bicho-bicho 
- Bolo mármore  
- Bolo Menino 
- Cabelo de noiva 
- Celicário 
- Cha-cha 
- Coqueira 
- Coscurão 
- Doce de camalenga 
- Farte 
- Fatias da China 
- Genete 
- Jagra com ovos 
- Ladu 
- Mousse 
- Muchi muchi 
- Rebuçados de ovos 
- Saransurave  
- Souflflé  
- Torchas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


