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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Possibilidade de aperfeiçoar as instalações complementares de trânsito 

nos pontos turísticos e das instalações de lazer e diversões na Vila de 

Nossa Senhora em Ká-Hó 

 

Macau é uma terra pequena, e são poucos os espaços de lazer e 

diversões para os residentes realizarem actividades ao ar livre com a família. 

Ao longo dos últimos anos, o Governo tem-se dedicado ao aperfeiçoamento 

das instalações de recreio nos jardins e à construção do corredor marginal, no 

sentido de criar mais espaços para actividades de lazer ao ar livre. Com o 

objectivo de elevar o nível cultural e enriquecer as experiências turísticas, os 

serviços competentes também empregaram muitos esforços na procura e 

criação de pontos turísticos com características históricas e recreativas, para 

responder às necessidades dos residentes, proporcionar-lhes experiências 

culturais, e atraí-los a utilizar as instalações e a visitar os locais referidos. 

Todavia, se as instalações complementares de trânsito não conseguirem 

acompanhar o ritmo dos trabalhos, mesmo com o investimento de muitos 

recursos, os resultados podem não ser os mais desejáveis. 

Por exemplo, a Vila de Nossa Senhora em Ká-Hó passou a ser um local 

que muitos residentes gostam de visitar. Devido à deterioração da estrutura 

arquitectónica e a infestação, a Igreja de Nossa Senhora das Dores foi 

restaurada pelo Instituto Cultural, e alguns edifícios até foram reaproveitados 

para instalar uma cafetaria e uma galeria de arte de uma associação de 
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serviços sociais, atraindo muitos residentes. A Vila e a Igreja referidas foram 

integradas na lista dos bens imóveis classificados em Novembro do ano 

passado, daí se pode ver o seu valor histórico e cultural, e vale a pena serem 

recomendadas para o público visitar e ficar a conhecer o seu significado 

histórico. Nos últimos anos, foram também construídas instalações de serviços 

sociais, como por exemplo, um lar de idosos e um hospital de reabilitação 

geriátrica, cujos utentes recebem muitas visitas de familiares, por isso, o fluxo 

de pessoas aumentou naquela zona, sobretudo nos feriados. Contudo, de 

acordo com alguns residentes, só uma carreira de autocarros é que passa por 

aquela zona e a frequência é relativamente baixa, e mesmo que se desloquem 

de carro, não há lugares de estacionamento, e as instalações complementares 

de trânsito também não são perfeitas, portanto, trata-se duma situação que 

exige acompanhamento. 

Assim sendo, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. Coloane é o “jardim das traseiras” de Macau, é um espaço raro de lazer 

e diversão para os residentes realizarem actividades ao ar livre com a 

família. Durante os feriados, os transportes públicos e os lugares de 

estacionamento públicos estão sempre sobrelotados, nomeadamente 

durante esta fase de epidemia, em que a procura é superior à oferta. 

O Governo já procedeu a uma avaliação global e já aperfeiçoou as 

instalações complementares de trânsito desses espaços de lazer e 

diversões em Coloane? Quanto ao terreno de Hac Sá recuperado pelo 

Instituto para os Assuntos Municipais, com uma área de cerca de sete 

hectares, que vai ser gradualmente aproveitado como espaço de lazer 
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para actividades de grande dimensão, o Governo vai adoptar medidas 

preventivas e atempadas em relação às respectivas instalações 

complementares de trânsito? 

2. Os edifícios da Vila de Nossa Senhora em Ká-Hó estiveram 

desaproveitados durante muito tempo, o que levou à sua deterioração. 

Após o seu restauro e reabilitação, passaram a ser local de visita para 

muitos residentes, que se sentiram atraídos a fazer caminhadas nas 

suas proximidades. Naquela zona, foram também construídos um lar 

de reabilitação mental, um lar de idosos e o hospital de reabilitação 

geriátrica, mas os transportes públicos e os lugares de estacionamento 

públicos ainda estão por aperfeiçoar. O Governo deve reavaliar as 

necessidades de instalações complementares de trânsito, tendo em 

conta o desenvolvimento e as recentes mudanças de Ká-Hó, e 

proceder ao respectivo acompanhamento, no sentido de facilitar as 

visitas dos residentes. Vai fazê-lo? 

 

 5 de Fevereiro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 


