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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Instalações turísticas complementares no Centro Histórico e respectivos 

trabalhos de conservação e revitalização 

 

Em 2005, o Centro Histórico de Macau foi inscrito na Lista do Património Mundial. 

Graças à coexistência das culturas oriental e ocidental, característica específica de 

Macau, muitos visitantes internacionais são atraídos a vir até Macau. O Governo tem, 

de facto, empregado muitos esforços na conservação e revitalização do Centro 

Histórico e na promoção do turismo, por exemplo, nos websites tanto da Direcção dos 

Serviços de Turismo como do Instituto para os Assuntos Municipais divulgam-se 

itinerários turísticos para conhecimento de visitantes e residentes. Porém, o Centro 

Histórico de Macau ocupa uma vasta área, e os pontos turísticos localizados na parte 

sul da cidade, nomeadamente, a Casa do Mandarim, o Largo do Lilau, o Templo de A-

Má, etc. não estão ligados ao conjunto de pontos turísticos do centro da cidade, 

havendo assim alguma distância entre os diversos pontos turísticos. A par disso, 

faltam informações nos pontos turísticos e os mapas de itinerários turísticos que se 

podem encontrar online não indicam as direcções, por isso, os visitantes têm de 

consultar as aplicações de mapas online para encontrar os monumentos. Faltam 

também, em particular, informações sobre os pontos turísticos nas paragens de 

autocarro localizadas nas zonas turísticas, portanto, muitos passageiros ficam 

confusos logo que saem dos autocarros. Isto incomoda muito os visitantes recém-

chegados, pois, precisam de consultar o mapa mesmo quando se encontram a alguns 

passos do local que querem visitar. 

Além disso, nestes últimos anos, o Governo tem explorado as construções com 
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potencial valor patrimonial existentes em Macau. Por exemplo, quanto à Mansão Chiu, 

adquirida recentemente pelo Governo, o foco da discussão na sociedade reside em 

como é que se vai proceder à sua conservação e revitalização, e à sua ligação aos 

pontos turísticos à sua volta, para a criação de um bom ambiente cultural. Pelo 

exposto, no que respeita às instalações turísticas complementares do Centro Histórico 

e aos trabalhos de conservação e revitalização dos edifícios com valor patrimonial, 

interpelo as autoridades sobre o seguinte:  

 

1. Nas estações de metro de Guangzhou, podem ouvir-se, através dos altifalantes, 

informações sobre os pontos turísticos, e podem ver-se painéis dos respectivos 

mapas junto às entradas e saídas das estações. Pelo exposto, as autoridades 

devem considerar proceder a um estudo sobre a melhoria das indicações sobre 

o conjunto dos pontos turísticos localizados no Centro Histórico de Macau. Por 

exemplo, nas paragens de autocarro, pode aditar-se aos painéis electrónicos já 

existentes informações sobre os pontos turísticos mais próximos, ou quando 

possível, colocar-se painéis com mapas e códigos QR desses pontos turísticos, 

para conveniência de visitantes. Vão fazê-lo? 

2. Em Macau, existem ainda muitas construções de valor histórico, porém, é 

preocupante a situação da conservação das construções localizadas em pátios 

e becos. De facto, com o passar do tempo e o desenvolvimento económico, bem 

como com a falta de sensibilização da sociedade em relação à conservação das 

construções em causa, o seu número diminuiu significativamente. A par disso, 

as construções históricas existentes encontram-se, na sua maioria, em estado 

de degradação, com tijolos e telhas a cair frequentemente e, em alguns casos, 

há risco de colapso do telhado ou até mesmo de todo o edifício. Pelo exposto, 
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as autoridades devem considerar melhorar os mecanismos de intervenção, para 

haver lugar a uma intervenção atempada, assegurando a protecção das 

construções de valor histórico e a conservação das construções de valor 

patrimonial. Vão fazê-lo?    

3. Quanto à revitalização e conservação da Mansão Chiu, de que plano preliminar 

dispõem as autoridades? Como a Mansão Chiu tem valor histórico e 

características arquitectónicas proeminentes, e tendo em conta quer o seu 

significado educativo quer a sua característica cultural, as autoridades devem 

organizar seminários, workshops e actividades sobre alguns temas, como por 

exemplo a educação e a cultura tradicional chinesas. Vão fazê-lo? Mais, devem 

considerar seriamente a integração dos recursos culturais existentes nas 

proximidades da referida Mansão e a sua ligação com os pontos turísticos do 

património mundial existente também nas proximidades da mesma, para a 

criação de uma zona de turismo cultural distinta. Vão fazê-lo? As autoridades 

podem até considerar incorporar a interacção do modelo RA e o teatro ambiental 

para a criação de um itinerário temático, aprofundando assim o ambiente cultural 

e enriquecendo os recursos do turismo cultural de Macau, a par de ajudar a 

impulsionar os negócios nos bairros antigos e a promover o desenvolvimento 

económico dos bairros comunitários. Vão fazê-lo?     
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