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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Aperfeiçoamento das instalações de corrida 

 

O Governo tem organizado, ao longo dos anos, vários tipos de actividades 

desportivas, para incentivar o desporto para todos e as competições, o que tem 

reforçado a consciência da população em relação ao desporto e formado um grupo 

de atletas e entusiastas do desporto. A Maratona Internacional, particularmente, que 

se realiza todos os anos, tem atraído a participação de mais de 10 mil cidadãos, e tem 

estimulado ainda mais o entusiasmo da população pela prática de corrida e pelas 

competições desportivas, tornando a corrida num desporto de muito agrado e de 

prática frequente entre os cidadãos. 

No entanto, as instalações para corrida em Macau não foram aperfeiçoadas em 

consonância com o aumento dos entusiastas, o que afecta a sua experiência e o seu 

nível desportivo, especialmente daqueles que pretendem participar em competições. 

Em geral, estes entusiastas esperam ter um ambiente seguro e confortável para correr, 

para terem melhores experiências de corrida e aumentarem o seu nível competitivo, 

e, ainda, para incentivar mais cidadãos a praticar corrida. Segundo alguns entusiastas 

da corrida, muitas pessoas gostam de praticar desporto e de correr no reservatório e 

nos Lagos Nam Van e Sai Van, onde as condições do pavimento são relativamente 

melhores, só que ainda não são suficientemente boas, nem sequer ainda ideais para 

a prática de corrida. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Alguns entusiastas da corrida entendem que a orla costeira entre as Portas do 

Cerco e a Barra é uma zona afastada do centro da cidade, o impacto causado pelos 

praticantes de corrida aos utilizadores das vias públicas é relativamente menor, e é 

ainda uma zona adequada para a prática de corrida e para passear, portanto, o 

Governo pode pensar em optimizá-la. Esta zona, uma vez optimizada, pode ser 

articulada com a zona marginal de lazer, que está no momento em construção, entre 
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o Centro de Ciência de Macau e o Centro Ecuménico Kun Iam, e atrair residentes e 

turistas para passeios e actividades desportivas, dando meia volta à nossa península. 

Qual é a opinião do Governo sobre isto? 

2. Se o Governo estiver interessado em optimizar a referida zona, há alguns 

aspectos que devem merecer a devida atenção, por exemplo, o passeio ao longo do 

Lago Nam Van que fica do lado do mar está demasiado estreito por causa das árvores 

de grande porte ali existentes, e além disso, o pavimento está danificado e 

desnivelado devido à grande quantidade de raízes. O Governo não pode aproveitar 

os terrenos abandonados ali existentes para alargar, adequadamente, o passeio para 

peões? Em caso negativo ou se não for possível, num curto espaço de tempo, alargar 

o passeio, o Governo deve adoptar medidas, por exemplo, instalar redes de aço nas 

raízes das árvores, para, por um lado, as proteger (porque as raízes também têm o 

seu valor ornamental), e por outro, nivelar o pavimento, a fim de evitar que os peões 

caiam e se magoem. Vai fazê-lo?  

3. Actualmente, muitos residentes praticam desporto no Campo do Canídromo, 

porém, algumas instalações básicas, como os bebedouros, continuam seladas. O 

Governo vai libertá-las, quanto antes, ou vai aumentar o seu número? Por outro lado, 

não se sabe se a pista de galgos, de areia, tem valor de conservação. Tem? Se, a 

curto prazo, não houver um planeamento mais pormenorizado, será possível alterá-la 

para pista de corrida e ciclovia, com vista a alargar a sua finalidade e a evitar que a 

areia seja transportada para o campo de atletismo? 
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