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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Respeitar a história e desenvolver adequadamente a antiga Vila de Nossa 

Senhora em Ká-Hó 

 

Recentemente, o Governo da RAEM implementou, em colaboração com a 

Associação de Reabilitação de Toxicodependentes, o projecto “Hold On To Hope”, 

para a criação de um café e de uma galeria de arte em duas das antigas casas, de 

estilo português, situadas na Vila de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, com o 

objectivo de disponibilizar oportunidades de ocupação aos indivíduos em 

desintoxicação. No entanto, segundo alguns residentes que prestam atenção à 

história, o referido local foi fundado pelo Padre Gaetano Nicosia, missionário dos 

Salesianos, onde prestou serviços aos pacientes leprosos, durante metade da sua 

vida, portanto, a sua prestação de serviço nesse local tem um grande significado 

histórico que não deve ser ignorado. A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 

referiu, durante o debate das Linhas de Acção Governativa, que ia haver um espaço 

para expor a obra do Padro Gaetano Nicosia. 

Assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. O Governo devia comunicar com a ordem religiosa a que pertencia o Padre 

Gaetano Nicosia, criador da Vila de Nossa Senhora em Ká-Hó, ou com organizações 

relacionadas, para a conversão, através de cooperação, das restantes casas num 

museu, com características religiosas, para que essa conversão não seja apenas 

liderada totalmente pelo Governo. Já o fez? 
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2. Para que seja respeitado o forte desejo em vida do criador, Padre Gaetano 

Nicosia, pode o Governo designar aquela zona como “Vila de Nossa Senhora de 

Ká-Hó”, deixando de utilizar a designação de “Vila da Leprosaria de Ká-Hó”?  

 

11 de Janeiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ng Kuok Cheong 


