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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Prestar atenção ao acompanhamento do ritmo dos trabalhos educativos 

dos museus 

O dia 18 de Maio é o Dia Internacional dos Museus, e o tema deste ano é “O 

Poder dos Museus”. No passado, o Instituto Cultural organizou várias actividades 

comemorativas deste dia, e este ano, para além da realização das actividades 

regulares, entrou na comunidade em cooperação com vários museus de Macau, 

através da realização do Carnaval dos museus de Macau, no Jardim do Mercado de 

Iao Hon. Actualmente, existem em Macau mais de 20 museus ou instalações 

similares, organizados pelo Governo e por associações privadas, mas, a maioria está 

concentrada nas zonas centro e sul, portanto, o referido Carnaval é, sem dúvida, um 

atractivo para a zona norte, onde faltam instalações desse tipo, e deve continuar a 

realizar-se.  

De facto, os museus não servem só para exibir as suas colecções aos visitantes 

ou promover o turismo, a sua função mais importante é a divulgação e a educação 

sobre a história, a cultura e outros conhecimentos. Nos últimos dois anos, 

especialmente, devido ao impacto da epidemia em Macau, as escolas tiveram de, 

consoante a evolução da situação epidémica, suspender as aulas presenciais e de 

realizar aulas online. Ao mesmo tempo, devido às medidas impostas nas fronteiras e 

às medidas contra a epidemia, as actividades conjuntas das famílias e as actividades 

de aprendizagem e de visita extracurriculares dos jovens também foram reduzidas. 
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Assim sendo, os ricos recursos museológicos devem desempenhar melhor a sua 

função educativa durante a epidemia.  

É de notar que os diversos serviços públicos têm desenvolvido muitos trabalhos 

de promoção dos museus. Para além das referidas actividades que se realizam 

anualmente no Dia Internacional dos Museus, o Instituto Cultural afirmou, no final do 

ano passado, que ia construir um museu digital sobre o Centro Histórico de Macau, 

para os residentes e turistas que não conseguem visitar pessoalmente os museus 

poderem visitá-los através da tecnologia AR. Por outro lado, foi recentemente 

lançado, no âmbito do programa “Passeios, gastronomia e estadia para residentes de 

Macau”, o projecto “Roteiros para visitas de estudo”, e alguns museus fazem parte 

dos respectivos itinerários, o que é muito importante para os estudantes 

aprofundarem os seus conhecimentos sobre a história e a cultura de Macau. Os 

trabalhos mencionados foram bem-recebidos pelos residentes, escolas, professores 

e alunos, assim, partindo destes trabalhos, como aprofundar ainda mais a função 

educativa dos museus e desenvolver melhor a sua força é uma questão que merece 

a maior atenção do Governo. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. De entre os mais de vinte museus de Macau, só alguns é que integram os 

itinerários do projecto “Roteiros para visitas de estudo” do programa 

“Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau”. Com vista a 

aumentar as oportunidades de contacto dos estudantes e residentes com os 

museus, futuramente, vão ser aumentados os itinerários de visita e vai ser 
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apressada a construção do museu digital? 

2. Em articulação com as características e o desenvolvimento dos museus, o 

futuro passa por aumentar o número de museus e colaborar com mais 

organizações culturais, artísticas e tecnológicas, entre outras, na organização 

de diferentes tipos de actividades museológicas, com vista ao aumento da 

atractividade e do interesse, e ao melhor desempenho das respectivas 

funções educativas. Isto vai ser feito? 

3. Devido ao impacto da epidemia, as deslocações ao exterior dos residentes e 

dos estudantes foram reduzidas. O Governo deve aproveitar esta 

oportunidade e, tomando como referência os trabalhos de entrada na 

comunidade através do Carnaval dos museus de Macau, deve continuar com 

a realização periódica de actividades para a entrada na comunidade e nas 

escolas, no sentido de promover os conhecimentos da população sobre os 

museus de Macau e o seu significado histórico e cultural. Vai fazê-lo? 

 

   17 de Junho de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 

 


