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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

A segurança de taludes e a conservação das antigas muralhas da cidade 

depois do incidente de deslizamento de terras na Estrada de S. Francisco  

 

   Nos últimos meses, tem-se mantido um cavado ao largo da costa do sul da 

China que originou chuvas frequentes em Macau que, por sua vez, deram origem a, 

pelo menos, dois casos de deslizamento de terras [1][2]. No caso do deslizamento de 

terras na Estrada de S. Francisco, a parede duma habitação ficou completamente 

esmagada, e suspeita-se que este incidente tenha afectado os restos duma antiga 

muralha, o que suscitou alguma atenção social. Felizmente, ninguém ficou ferido. 

   Estabelecendo uma comparação com os territórios vizinhos, são muito menos 

os taludes com alto risco de derrocada em Macau, porém, não se pode ignorar a 

respectiva segurança. Perante isto, as autoridades criaram a Rede de Informação 

sobre a Segurança de Taludes, através da qual os residentes podem consultar as 

informações respeitantes aos taludes, tais como a titularidade, o grau de risco de 

derrocada, a altura, a área de todos os taludes existentes em Macau, etc.. A par disso, 

são disponibilizadas informações especializadas e vídeos promocionais sobre a 

consolidação de taludes, de modo a chamar a atenção dos residentes para ficarem a 

saber, antecipadamente, dos riscos e responsabilidades de reparação de taludes, e 

de modo a prevenir a ocorrência de incidentes. 

  Segundo informações da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro [3], o 

número do talude envolvido no referido incidente é M-021, e a última data de 
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inspecção foi em 9 de Outubro de 2020, com uma avaliação de “baixo” no comentário 

sobre o risco. Segundo informações dos moradores do Edifício Ka On Court [4], que 

fica ao lado do talude, a associação de condóminos já há anos que escreve às 

autoridades sobre os potenciais perigos associados à referida antiga muralha e, agora, 

às obras de construção do edifício de doenças infecciosas, por detrás da mesma. 

Porém, a resposta foi que “não havia perigo”. A sociedade não está apenas 

preocupada com os trabalhos de conservação das antigas muralhas da cidade, está 

também preocupada com as autoridades, se estas procederem, antes do desenrolar 

de obras nas proximidades de taludes, à avaliação do eventual impacto das mesmas 

quer para os taludes quer até para o património cultural.          

 

 Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  

1. O desenvolvimento dos trabalhos de criação e divulgação da Rede de 

Informação sobre a Segurança de Taludes era, originalmente, da 

responsabilidade da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, mas 

passou entretanto para a responsabilidade da Direcção dos Serviços de Obras 

Públicas. Então, a inspecção de taludes passa também a ser da 

responsabilidade da Direcção dos Serviços de Obras Públicas? Para fazer 

face à estação das tempestades e chuvas, as autoridades devem reforçar a 

divulgação e sensibilização da segurança de taludes. Vão fazê-lo? 

2. A referida antiga muralha precisa de ser restaurada. Qual é o ponto de 

situação do respectivo acompanhamento? De acordo com os princípios de 
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restauro de bens patrimoniais, estes devem ser restaurados recorrendo a 

materiais, métodos, formas e estruturas originais. Porém, há que proceder, 

novamente, à avaliação da segurança da antiga muralha em questão, e é 

provável que as antigas muralhas não correspondam aos actuais padrões de 

segurança. Como é que se pode assegurar um equilíbrio entre a conservação 

das antigas muralhas e a segurança? Deve haver um registo electrónico da 

antiga muralha em causa, com informações sobre a forma, as pedras e os 

métodos de construção, para que a sua restauração possa ser realizada em 

conformidade com o registo electrónico, em prol de se repor o seu contorno 

com a maior precisão possível. As autoridades vão assegurar isto? 

3. As autoridades devem contar com a colaboração dos serviços competentes, 

nomeadamente, do Instituto Cultural e do Grupo de Trabalho de Segurança 

de Taludes, para procederem a uma inspecção específica da segurança de 

todas as antigas muralhas em Macau, bem como a uma avaliação 

especializada da conservação e segurança das antigas muralhas. Isto vai ser 

assegurado? 

 

13 de Junho de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Hong Sai 
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Fonte:  

[1] Notícia da TDM: O deslizamento de terras na Calçada da Barra não causou ferimentos. 

https://www.tdm.com.mo/zh-hant/news-detail/701527?isvideo=false&lang=zh-

hant&category=all 

[2] O deslizamento de terras, que teve lugar junto dum estaleiro de construção sito na Estrada 

de S. Francisco, afectou uma parte dos restos de uma antiga muralha. 

http://chengpou.com.mo/dailynews/212869.html 

[3] Ficha de inspecção de Taludes: Muro de suporte na Estrada do Visconde de S. Januário, 

onde se encontra o Edifício Residencial Hospitalar. 

https://cadastre.gis.gov.mo/MGSP_Cad/images/slope/M-021.pdf 

[4] “O Edifício Ka On Court, afectado durante o deslizamento de terras, não apresenta perigo 

imediato”, Jornal do Cidadão, 11 de Junho de 2022. 

http://www.shimindaily.net/v1/news/macau/%E5%B1%B1%E6% 

B3%A5%E5%82%BE%E7%80%89%E6%B3%A2%E5%8F%8A%E5%9 

8%89%E5%AE%89%E9%96%A3%E7%84%A1%E5%8D%B3%E6%99 

%82%E5%8D%B1%E9%9A%AA/ 

    


