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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

Melhoramento da zona das Casas-Museu da Taipa e criação de pontos 

turísticos 

As Casas-Museu da Taipa são aclamadas como um dos oito sítios de topo de 

Macau, onde se reúnem várias casas de matriz portuguesa, o Jardim e a Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo, constituindo um conjunto importante do património cultural 

de Macau. Para realçar, de forma contínua, a imagem de intercâmbio cultural entre o 

Oriente e o Ocidente, o Governo aproveitou ao máximo o valor histórico e o encanto 

artístico das Casas-Museu da Taipa e revitalizou as cinco construções, transformando-

as em “Museu Vivo Macaense”, “Galeria de Exposições”, “Casa Criativa”, “Casa de 

Nostalgia” e “Casa de Recepções”, e organizou diversas actividades culturais nesta 

zona. 

Por exemplo, este ano, foi realizada, pela primeira vez, a “Exposição de livros 

ilustrados em chinês e português” e realizou-se, em simultâneo, o “4.º Encontro em 

Macau - Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa” 

e o “25.º Festival da Lusofonia”, criando-se um parque de diversões sino-lusófono em 

torno das Casas-Museu da Taipa e da zona do Carmo, e através da combinação do 

turismo, das indústrias culturais e criativas e dos museus, proporcionou-se aos 

residentes e turistas uma experiência multicultural única, enriquecendo o contexto de 

Macau como “uma base de intercâmbio e cooperação, com a cultura chinesa 

predominante e a coexistência de diversas culturas”. 

As terras húmidas junto às Casas-Museu da Taipa atraem anualmente muitas 
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garças, aves, libélulas e borboletas que por ali vão habitando, enriquecendo a 

biodiversidade destas zonas húmidas, que constituem uma importante zona ecológica 

de Macau. Pode afirmar-se que as Casas-Museu da Taipa são um dos poucos pontos 

turísticos de Macau que integra paisagem natural e cultura, ou seja, as culturas 

ocidental e oriental. Ao longo dos anos, tem atraído muitos turistas e, para além disso, 

é um dos pontos turísticos mais procurados pelos noivos para tirarem fotografias de 

casamento, passando a ser um dos mais famosos pontos turísticos de Macau. Perante 

isto, o Governo propôs, no ano passado, a transformação do antigo armazém 

desaproveitado das Casas-Museu da Taipa num centro de educação ecológica para 

os jovens, e o melhoramento dos equipamentos paisagísticos e das instalações 

complementares do parque; além disso, abriu recentemente um concurso público para 

a adjudicação, por arrendamento, da “Casa de Recepções” das Casas–Museu da 

Taipa, para a abertura de um restaurante com características portuguesas, a fim de 

destacar as características do intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente. 

Com a retoma dos vistos electrónicos por parte do Interior da China, o Governo 

deve concluir, quanto antes, as obras de aperfeiçoamento da zona das Casas-Museu 

da Taipa, e pode, ainda, recorrer à tecnologia da realidade aumentada “AR” e da 

realidade virtual “VR”, para transformar as Casas-Museu da Taipa num novo ponto 

turístico, e atrair mais turistas a permanecerem em Macau. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. O Governo propôs, no ano passado, a transformação do antigo armazém

desaproveitado das Casas-Museu da Taipa num centro de educação

ecológica para os jovens e o melhoramento dos equipamentos paisagísticos
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e das instalações complementares do parque. As respectivas obras de 

melhoramento e de remodelação já foram concluídas? 

2. Nos últimos anos, a Arraial na Ervanários, a Casa do Mandarim e a Vila da

Taipa têm utilizado a experiência da realidade aumentada (AR) para reforçar

a experiência turística dos cidadãos e turistas, e como muitos eventos e

festividades vão começar a ser realizados, prevê-se que atraiam muitos

turistas até Macau. O Governo vai recorrer à experiência da realidade virtual

(VR) e da realidade aumentada (AR) nas Casas-Museu da Taipa, para

transformar essa zona num novo ponto turístico?

11 de Novembro de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


