


閱讀指南

 根據第 11/2013號法律《文化遺產保護法》，“被評
定的不動產”（即文物建築）可分為紀念物、具建築
藝術價值的樓宇、建築群及場所四類。

 目前全澳 “被評定的不動產”共有 147項，合計超
過 600座建築物，分佈於澳門各區。

 本套小冊子共四冊，按照“被評定的不動產”四個種
類分別獨立成冊，冊末附有位置簡圖以供按圖索驥，
本冊將為讀者介紹“紀念物”類型的“被評定的不
動產”。

 為進一步普及公眾對本澳被評定的不動產的認識，文
化局委託歷史、建築等範疇的文史工作者，以深入淺
出的形式撰文介紹被評定的不動產的歷史、建築藝術
及價值，並由文化局編輯成冊。

 冊內的每項“被評定的不動產”，均配有中葡雙語介
紹和導賞資訊，頁面左上編號為被評定的不動產之法
定代號，右下二維碼可供連接至網上地圖，查閱不動
產所在詳細位置。

期望本冊子可為您打開認識本澳被評定的

不動產的大門，瞭解澳門這座小城豐富的

文化內涵。



GUIA DE LEITURA

 De acordo com a Lei n.º 11/2013, Lei de Salvaguarda do 
Património Cultural, “Bens Imóveis Classificados” são compostos 
por quatro categorias: os monumentos, os edifícios de interesse 
arquitectónico, os conjuntos e os sítios.

 Actualmente, existem na totalidade 147 itens identificados como 
“Bens Imóveis Classificados” em Macau, constituídos por mais de 
600 edificados distribuídos por diferentes zonas da região.

 Compilado em quatros volumes, o manual apresenta cada uma 
das quatro categorias de “Bens Imóveis Classificados” em volumes 
independentes. Na parte final de cada volume, encontra-se anexado 
o mapa das localizações devidamente legendado para efeitos de 
consulta. O presente volume é dedicado à apresentação de bens 
imóveis classificados na categoria de monumentos.

 A fim de difundir o conhecimento sobre os bens imóveis 
classificados de Macau junto do público, o Instituto Cultural 
encomendou vários artigos a especialistas em história e 
arquitectura, com vista a apresentar, simplificadamente, o contexto 
histórico, artístico e arquitectónico destes bens imóveis e a 
fundamentar assim o seu valor. Os artigos foram coligidos num 
livro editado igualmente pelo Instituto Cultural.

 Todos os bens imóveis classificados contidos no presente volume 
dispõem de informação na sua apresentação e guia em chinês e 
português. O número de série situado no canto superior esquerdo 
de cada item é a sua designação legal, enquanto o código QR 
apresentado no canto inferior direito estabelece a ligação ao mapa 
digital para consulta da localização do respectivo bem imóvel 
classificado.

Este manual tem como objectivo abrir-lhe as por tas do 
conhecimento sobre os bens imóveis classificados que 
existem em Macau, com a expectativa de promover a 
rica essência cultural desta pequena cidade.





紀念物
Monumentos



導賞

現今站在崗頂前地雖然看到四周高樓林立，然
而，19世紀以前崗頂仍是澳門半島的一個小山
崗，聖奧斯定堂就是選址在小山崗頂部位置興
建，以增加其地標性。

站在教堂前方，可以看到現今的教堂帶有新古
典風格的三角形山花設計，而窗的兩側卻見到
帶弧線的巴洛克裝飾，為何呢？

原來，在 19世紀 70年代之前，該教堂曾經具
有很明顯的巴洛克風格設計，包括帶弧線、螺
旋裝飾線的山花，然而該巴洛克式教堂在 1874
年的風災中受到嚴重的破壞，災後重建就採用
了新古典的三角形山花。

走進教堂，內部設計亦可看到巴洛克與新古典
的混合，其中，主祭壇及兩個側祭壇仍保留著
巴洛克時期的設計，尤其是主祭壇，可以看到
其上的弧形及中間斷裂的花線。

MM001

聖奧斯定堂
Igreja de St.º Agostinho

簡介

提起龍鬚廟，你知道是指澳門哪一
間教堂嗎？原來聖奧斯定堂就是龍
鬚廟，就好像澳門其他古老的教堂
一樣，聖奧斯定堂最初由西班牙
奧斯定會修士於 1591年創建的時
候，其實建築非常簡陋，而教士是
用蒲葵葉覆蓋屋頂來遮
擋風雨的。可想而言，
每當大風吹來，蒲葵葉
便隨風飛揚，華人遠遠
望去，覺得這情景像龍
鬚豎起，就把教堂稱作
“龍鬚廟”，後來又再
轉變為“龍嵩廟”。

經過 1874年的重修，
教堂成為了今天見到的
模樣，當初龍鬚飛揚的
景象，只能通過想象去
體會了。值得一提的
是，俗稱“出大耶穌”
的苦難善耶穌聖像出遊
在澳門的歷史十分悠
久，可追溯至 1708年，
而聖像出遊的起點正是
聖奧斯定堂，是本澳極
具地方特色及代表性的
宗教盛事。
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INTRODUÇÃO
Quem ouv i r  f a l a r  do 
“Templo do Dragão de 
Bigodes Longos” saberá 
dizer a que templo de 
Macau se  re fere  este 
nome? Na verdade , o 
nome refere-se à Igreja de 
Santo Agostinho. Tal como 
outras igrejas antigas de 
Macau, a Igreja de St.º 
Agostinho apresentava um 
traçado arquitectónico 
muito humilde quando foi 
construída pela primeira 
vez  por  agos t i n i anos 
espanhóis em 1591, tendo 
os padres inclusivamente 
re fo r ç ado  o  t e l h ado 
com folhas de palmeira 
para proteger o edifício 
contra as chuvas intensas. 
Vistas ao longe, as folhas 
a s seme lhavam-se  aos 
bigodes de um dragão flutuando ao vento, pelo que os 
chineses locais passaram a designar a igreja por “Long 
Song Miu” (Templo do Dragão de Bigodes Longos), 
tendo o carácter chinês intermédio sido posteriormente 
substituído por um carácter homófono.

A Igreja assumiu a sua forma actual com o restauro de 
1874, pelo que nos resta apenas imaginar como seriam 
aquelas folhas em forma de bigodes ondulando ao 
vento. É de salientar que a Procissão do Nosso Senhor 
Bom Jesus dos Passos, também conhecida pelos locais 
como “Procissão do Grande Jesus”, tem início na Igreja 
de St.º Agostinho, constituindo um evento religioso 
representativo da cidade com características distintas e 
com um história que remonta ao ano de 1708.

VISITA GUIADA
O Convento de Santo Agostinho de Macau, fundado 
antes de 1588,  foi transferido em 1591 para o 
actual Largo de Santo Agostinho, sendo nessa época 
construída a igreja anexa dedicada a Nossa Senhora da 
Graça.

A igreja apresenta no seu frontispício um frontão 
triangular de estilo neoclássico, em contraste com a 
elaborada decoração barroca com linhas curvas de 
ambos os lados das janelas. Porquê este contraste?

Antes da década de 1870, a igreja era um edifício 
de estilo ostensivamente barroco, cujo frontão 
apresentava linhas decorativas curvas e em espiral. No 
entanto, a igreja barroca ficou gravemente danificada 
após a passagem de um tufão em 1874, sendo o frontão 
posteriormente restaurado em estilo neoclássico.

A decoração interior evidencia igualmente esta 
combinação de elementos barrocos e neoclássicos, 
incluindo o altar-mor, com a sua estrutura em arco e 
linhas fracturadas, e os dois altares laterais.

聖若瑟修院教堂、前地及石階

氹仔炮台

雀仔園福德祠

聖奧斯定堂

雀仔園福德祠



MM002

聖安多尼堂及前地 ( 花王堂 )
Igreja de St.º António e adro (Fa Vong Tong)

導賞

聖安多尼堂雖然不是建在一個山崗上，但其選
址也有特別之處。

我們站在教堂前向西看，可以看到一條向下走
的馬路，而馬路可以直通向內港。

其實，當初建造聖安多尼堂的時候，內港的海岸
線離教堂的選址並不遙遠，加上建於高地之上，
從港口仰望教堂亦具有一定的地標性。

聖安多尼堂在 1874年的風災中遭到嚴重的損
毀，從歷史照片可見，當時只剩下建築物的外
牆，整座教堂在災後得到大規模的重建。

現時見到的聖安多尼堂，正面帶較明顯的新古
典主義建築風格，鐘塔在重建後亦被增加高度。

教堂內部主要以新古典風格作裝飾，然而，主
祭壇仍保留著帶巴洛克風格的設計。

說到該教堂最具歷史的遺存，是立在教堂前的
石製十字架，從石基座的刻字可知，該十字架
是 17世紀的物件。

聖奧斯定堂 聖奧斯定堂

簡介

大家知道聖安多尼是誰
嗎？“花王堂”這個名
字又是如何得來的呢？ 
聖安多尼出生於 12世
紀的葡萄牙里斯本，具
有貴族家庭背景的他，
15歲時便放棄優裕的
生活和豐厚的遺產，
加入天主教的修會，他
的一生表現出出眾的講
道才能，吸引到大量信
眾，並到處體現出對窮
人的關懷。在澳門，聖
安多尼被視為婚姻主
保，以往葡人婚禮大多
在聖安多尼堂舉行，信
徒皆身著白袍，手擁花
枝，並用鮮花裝飾教
堂，因此華人又稱這個
教堂為“花王堂”。

聖安多尼教堂創建於
1558 至 1560 年間，是
澳門三大古教堂之一，
教堂最初只是簡陋的茅
草竹棚建築，後來幾度
經過大火的洗禮及重建
後，今天所見到的大體
上是 1875年完成重建
後的模樣。

康真君廟（康公廟）

聖安多尼堂及前地（花王堂）
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INTRODUÇÃO
Todos sabem quem foi 
Santo António? De onde 
deriva o nome “Fa Vong 
Tong”? Santo António 
nasceu no seio de uma 
família nobre em Lisboa 
(Portugal), no século XII. 
Aos 15 anos, abandonou 
a sua vida abastada e 
a sua avultada herança 
para ingressar na Igreja 
Católica. Evidenciando 
um grande talento para a 
pregação e uma enorme 
solicitude em relação aos 
pobres, Santo António 
atraiu um grande número 
de  f i é i s  ao  longo  da 
sua vida. Em Macau, era 
considerado o padroeiro 
d o  c a s a m e n t o , p e l o 
que os casamentos da 
comunidade portuguesa 
local eram celebrados 
sobretudo nesta igreja. 
Durante a cerimónia, os 
fiéis envergavam túnicas 
brancas, seguravam flores 
nas mãos e decoravam 
a  i g re j a  c o m  f l o re s , 
sendo por este motivo 
que a igreja é também 
conhecida como “Fa Vong 
Tong” (Igreja das Flores) 
pelos chineses locais.

Fundada entre 1557 e 1560, a Igreja de St.º António, 
uma das três igrejas mais antigas de Macau, apresentava 
inicialmente um traçado muito modesto, consistindo 
apenas numa estrutura de bambu coberta de colmo. Após 
vários incêndios e intervenções de restauro, a Igreja 
assumiu a sua forma actual após o restauro de 1875.

VISITA GUIADA
Embora a Igreja de St.º António não tenha sido 
construída sobre uma colina, a sua localização não 
deixa também de ser especial.

Se estivermos de frente para a igreja e olharmos para 
oeste, poderemos ver uma rua que desce em direcção 
ao Porto Interior.

Na verdade, quando a Igreja de St.º António foi 
construída, a linha costeira do Porto Interior não ficava 
muito longe. Posicionada sobre um terreno elevado, 
era possível vê-la a partir do porto, o que lhe conferia 
também uma certa iconicidade.

A Igreja de St.º António foi gravemente danificada 
pelo tufão de 1874. A partir de fotografias históricas, 
podemos verificar que apenas as paredes externas 
do edifício sobreviveram ao desastre, tendo a igreja 
sofrido uma intervenção de restauro em grande escala 
após o mesmo.

A actual Igreja de St.º António apresenta um estilo 
arquitectónico neoclássico mais evidente na fachada, 
tendo a altura do campanário sido aumentada após o 
restauro.

O interior da igreja apresenta uma decoração de estilo 
neoclássico, embora o altar-mor mantenha ainda um 
traço barroco.

A igreja contém ainda alguns elementos históricos, 
incluindo um cruzeiro de pedra que se encontra no 
adro. De acordo com as inscrições gravadas na base de 
pedra, o cruzeiro remonta ao século XVII.

聖方濟各（加思欄）炮台及兵營

雀仔園福德祠

聖奧斯定堂



MM003

玫瑰聖母堂 ( 板樟堂 )
IGREJA DE S. DOMINGOS

簡介

玫瑰堂建於 1587年，是多明我修會（道
明會）在中國的第一座教堂。因堂內供
奉玫瑰聖母，故名“玫瑰堂”。教堂初
時以木板搭建，因此，華人稱之為“板
樟廟”或“板樟堂”。

1929年起，玫瑰堂開始供奉花地瑪聖
母，同年舉行了澳門首
次的花地瑪聖母聖像出
遊。該聖像出遊現時在
每年 5月 13日舉行，
是天主教“花地瑪聖母
瞻禮及九日敬禮”的一
部分，藉此紀念 1917
年在葡萄牙花地瑪堂區
發生的“花地瑪聖母顯
現”，出遊隊伍由澳門
教區主教、神職人員和
大批本地及海內外的教
友等組成，隊伍中還有
三名身穿葡萄牙傳統服
飾的孩童，象徵當時蒙
受聖母顯現的三名牧
童。出遊隊伍由玫瑰堂
步行至西望洋聖堂，沿
途會誦念玫瑰經及唱聖
詩，場面壯觀。

導賞

俗稱板樟堂的玫瑰聖母堂，外型與“大三巴牌
坊”有點相似，確實，玫瑰聖母堂的設計與“大
三巴牌坊”一樣均帶巴洛克風格的裝飾，例如
頂部的三角形山花、兩側的螺旋飾線、各層的
古典圓柱，這些元素我們都可在“大三巴牌坊”
上找到。

教堂內部帶明顯巴洛克風格的裝飾設計，特別
是主祭壇和側祭壇，其中螺旋形的圓柱是巴洛
克風格典型的設計元素。

教堂旁邊原本建有修院樓房，現在只留下走廊
及迴廊。

教堂內闢有聖物寶庫，現時用作展示宗教物品
的小型博物館，連同教堂本身的原結構見證教
堂多個世紀以來的變遷。
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INTRODUÇÃO
Fundada em 1587, a Igreja 
de  S . Domingos  fo i  a 
primeira igreja dominicana 
a ser fundada na China, 
s e n d o  i g u a l m e n t e 
conhecida como “Igreja do 
Rosário” pela sua ligação 
à Confrar ia de Nossa 
Senhora do Rosário. A 
igreja foi originalmente 
construída com placas 
de madeira, sendo, por 
conseguinte, conhecida em 
chinês como “Pan Cheong 
Miu” ou “Pan Cheong 
Tong” (Igreja das Placas de Madeira).

A partir de 1929, a igreja passou a integrar o culto de 
Nossa Senhora de Fátima nos seus serviços religiosos, 
tendo, no mesmo ano, organizado a primeira Procissão 
de Nossa Senhora de Fátima em Macau. Inserida nas 
celebrações católicas da “Festa e Novena de Nossa 
Senhora de Fátima”, a Procissão de Nossa Senhora de 
Fátima é dedicada à comemoração das aparições de 
Nossa Senhora de Fátima em Fátima (Portugal), em 1917. 
A Procissão realiza-se anualmente no dia 13 de Maio, 
sendo acompanhada pelo Bispo da Diocese de Macau, por 
membros do clero, por um vasto número de fiéis locais 
e estrangeiros e por três crianças trajadas à maneira 
tradicional portuguesa, simbolizando os pastores que 
outrora testemunharam as aparições. Ao som de rezas do 
rosário e da entoação de hinos, a Procissão percorre o 
seu caminho desde a Igreja de S. Domingos até à Ermida 
da Penha, proporcionando um quadro formidável.

VISITA GUIADA
A fachada da Igreja de 
S. Domingos assemelha-
se  um pouco à  das 
Ru ínas  de  S . Pau lo, 
n a  med i d a  em  que 
ambas apresentam uma 
decoração de est i lo 
maneirista, incluindo 
elementos como um 
f ro n t ã o  t r i a n g u l a r, 
ornamentos em espiral 
de  ambos  os  l ados 
da fachada e colunas 
clássicas em cada nível.

O interior da igreja 
apresenta uma decoração 
barroca, destacando-se 
o altar-mor, os altares 
laterais e as colunas em 

espiral, as últimas das quais constituem um elemento 
típico do estilo barroco.

Junto à igreja havia originalmente um convento, mas hoje 
em dia restam apenas uma galeria e o claustro do edifício.

A igreja integra um pequeno museu de arte sacra 
onde são actualmente expostos objectos religiosos, 
os quais testemunham, juntamente com a estrutura 
original da própria igreja, a evolução da mesma ao 
longo de vários séculos.

玫瑰聖母堂（板樟堂）

高陞大按

路氹歷史館（原海島市政廳舊址）



MM004

望德聖母堂及前地
Igreja de S. Lázaro e adro

簡介

在望德堂區，有一系列以“瘋堂”命名的街道，
例如瘋堂斜巷、瘋堂新街等，“瘋堂”這個名字
原來和望德聖母堂的歷史密切相關。

望德聖母堂是澳門三大古教堂之一，在 16世紀中
期便創立，話說在 1568年，葡萄牙耶穌會士賈尼
勞 (D. Belchior Carniero Leitão)按葡萄牙國王的
命令抵達澳門， 他到了澳門後不久，由於注意到
很多中國人都深受麻風病的折磨，所以便著手建
立一所醫院收容麻風病人，這所醫院後來遷到望
德堂旁邊，賈尼勞又以拉匝祿聖人為麻風病患者
的主保，因此將教堂稱為“聖拉匝祿堂 (Igreja de 
Sāo Lázaro）”，而中國人便把教堂稱呼作“發
瘋寺”、“瘋堂”。時至今日，望德聖母堂已不
再有麻風病人的身影，而“瘋堂”這個名字則繼
續作為一種歷史記憶流傳下來。

導賞

望德聖母堂是澳門其中
一所最早創建的教堂，
然而，現今見到的教堂
建築經歷了 19、20世
紀的改建。教堂採用新
古典主義的建築風格，
頂部的山花採用弧形設
計，在澳門的教堂中較
為獨特。與聖安多尼堂
相似，教堂正面一側都
建有鐘塔。

望德聖母堂內部空間設計較為簡樸，主廳平面是一
個矩形，在端部的主祭壇兩側各設有偏廳，主廳屋
頂採用一個高大的券拱設計，使空間顯得廣闊。教
堂內除了供奉聖母，亦供奉“除疫主保”聖羅格，
源自 19世紀末瘟疫在澳門流行，相傳經聖羅格轉禱
後使疫情得以平息，之後每年舉行聖羅格聖像出遊
作為紀念。

教堂前的小廣場仍然保留著一個 17世紀的石製十字
架，石基座正面刻有十字架的葡文及年份，見證該
教堂的悠久歷史。

葡萄牙駐澳門及香港總領事官邸(原峯景酒店舊址)
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INTRODUÇÃO
Na freguesia de S. Lázaro (também conhecida como “Fong 
Tong” em chinês), existe um conjunto de ruas com o nome “S. 
Lázaro”, como, por exemplo, a Calçada da Igreja de S. Lázaro e 
a Rua Nova de S. Lázaro. Na verdade, o nome “Fong Tong” está 
intimamente relacionado com a história da Igreja de S. Lázaro.

A Igreja de S. Lázaro foi construída em meados do século 
XVI e é uma das três igrejas mais antigas de Macau. Em 1568, 
o bispo missionário jesuíta português D. Belchior Carneiro 
Leitão chegou a Macau por ordem do rei de Portugal. Após 
a sua chegada, D. Belchior apercebeu-se de que muitos 
chineses sofriam de lepra, tendo, por conseguinte, fundado 
um leprosário, o qual foi posteriormente transferido para 
a zona da Igreja de S. Lázaro. O bispo fez de S. Lázaro o 
padroeiro dos leprosos, passando então a designar a igreja 
por “Igreja de S. Lázaro”. Esta era também conhecida como 
“Fat Fong Chi” ou “Fong Tong” pelos chineses locais. Hoje 
em dia, já não se vêem leprosos na Igreja de S. Lázaro, mas 
o nome “Fong Tong” permanece como vestígio de uma 
memória histórica.

VISITA GUIADA
A Igreja de S. Lázaro é uma 
das primeiras igrejas de 
Macau, embora o edifício 
actual seja o resultado de 
várias intervenções de 
reconstrução nos séculos 
XIX e XX.

A igreja apresenta um 
traçado arquitectónico 
de estilo neoclássico com 
um frontão curvo, que a 
distingue de outras igrejas 
de Macau. Tal como a 
Igreja de St.º António, 
a Igreja de S. Lázaro 
apresenta um campanário 
no seu frontispício.

O  e spaço  i n t e r i o r, 
de forma rectagular, 
é  r e l a t i v a m e n t e 
simples, apresentando, 
ao fundo, duas salas 
laterais de ambos os 
l ados  do a l tar-mor. 
A cobertura da nave 
principal apresenta uma 
grande abóbada, a qual 
potencia a sensação de 
espaço no interior.

A igreja é consagrada 
à Virgem Maria, bem 
como a S. Roque, o santo 
padroeiro contra a peste. 

Reza a lenda que foi graças à sua bênção que o surto de 
peste em Macau do final do século XIX foi contido. A 
partir daí, passou a ser organizada uma procissão anual em 
sua honra.

O adro em frente à igreja conserva ainda um cruzeiro de 
pedra do século XVII, cuja base apresenta uma inscrição 
em português e o ano, testemunhando assim a longa 
história da igreja.荷蘭園大馬路89號至95G號

紅街市大樓

望德堂坊
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聖老楞佐堂及前地 ( 風順堂 )
Igreja de S. Lourenço e adro (Feng Shun Tong)

簡介

在 16世紀中葉，葡萄牙人獲准登岸在澳門半島居
住後，耶穌會士為著傳教也來到澳門建立教堂，
其中，聖老楞佐堂便是在這個時期建造，是澳門
三大古教堂之一。由於矗立在高台之上，昔日教
堂前方景觀開闊，可以直接遠望海岸，因此，不
少葡萄牙水手的家人
經常到該教堂，既可
遠觀是否有商船歸來，
亦會祈求順風順水，
期盼出海家人得到天
主保佑平安，這便是
華人口中“風順堂”
一名的由來。

據史料記載，教堂所
供奉的老楞佐生活於
3 世紀，在天主教任
職的他負責掌管教會
的財產，負責救濟窮
人的工作，在羅馬皇
帝向他索取教會財產
的時候，老楞佐帶來
由教會維持生活的窮
人，並說他們就是教
會的財寶，最終老楞
佐在經歷酷刑後犧牲
了性命。

導賞

聖老楞佐堂坐落在鄰近南灣的一個高地上，加
上其石砌的基台，教堂建築物曾經是澳門半島
天際線上其中的一座地標。

聖老楞佐堂創建於 16世紀，現時我們見到的是
1846年重建後的模樣，教堂帶有新古典主義建
築風格特徵，建築平面呈拉丁十字，中間是呈
矩形的主廳，無柱廊分隔並覆蓋木製拱頂。主
廳兩側設有多個小祭壇，端部的主祭壇和兩臂
的小禮拜室都是半圓形的空間，主祭壇以彩色
玻璃窗為背景，並以密集的科林斯壁柱作裝飾。

該教堂內保存著眾多的彩色玻璃裝飾，是澳門
教堂中較獨特的，該等與聖經故事題材有關的
裝飾，在陽光照射下產生色彩豐富的光影效果，
使教堂空間更顯神聖。

教堂正面建有兩座鐘塔，這種雙塔樓的教堂設
計源自羅馬風格，聖老楞佐教堂的雙鐘樓增加
了建築物的宏偉性及宗教的象徵意義。

聖老楞佐堂及前地（風順堂）

消防局大樓
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INTRODUÇÃO
Em meados do século XVI, 
quando os portugueses 
receberam autorização 
p a r a  d e s e m b a rc a r  e 
residir na Península de 
Macau, os Jesuítas vieram 
para Macau e construíram 
igrejas na cidade para fins 
missionários, incluindo 
a Igreja de S. Lourenço, 
uma das três igrejas mais 
antigas de Macau. Erguida 
sobre um terreno elevado, 
a Igreja tinha outrora uma 
vista ampla e desobstruída 
para a costa, atraindo 
famílias de marinheiros 
portugueses, que vinham à 
igreja não só para ver ao 
longe os navios comerciais 
que regressavam, mas 
t a m b é m  p a r a  r e z a r 
pela sua segurança nas 
viagens marítimas. Por 
conseguinte, a igreja é 
conhec ida  em ch inês 
como “Feng Shun Tong” 
(“Ventos de Feição”).

Com base em registos históricos, São Lourenço, o qual 
é consagrado e venerado nesta igreja, viveu no século 
III, tendo desempenhado funções como tesoureiro da 
Igreja e trabalhado no âmbito da assistência aos pobres. 
Quando o imperador romano exigiu que a Igreja cedesse 
as suas riquezas, São Lourenço trouxe à presença do 
imperador os pobres, cujo sustento dependia da Igreja, 
dizendo que eram eles o tesouro da Igreja. São Lourenço 
acabaria por ser cruelmente torturado e executado.

VISITA GUIADA
A Igreja de S. Lourenço, sita num terreno elevado perto 
da Praia Grande, constitui, juntamente com a sua escadaria 
de pedra, um dos marcos principais no horizonte da 
Península de Macau. 

Fundada no século XVI, a igreja actual é o resultado de uma 
intervenção de restauro realizada em 1846, apresentando 
um traçado arquitectónico de estilo neoclássico.

O traçado da igreja tem a forma de uma cruz latina, com 
uma única nave, coberta por um elaborado tecto de 
madeira. A nave é ladeada por vários pequenos altares, 
tendo o presbitério ao fundo, e as pequenas capelas nos 
braços do transepto, uma forma semicircular. O altar-
mor tem como pano de fundo um vitral colorido, sendo 
rodeado por várias pilastras coríntias.

A igreja distingue-se em relação a outras igrejas de Macau 
pelos seus múltiplos vitrais decorativos, representando cenas 
bíblicas e produzindo efeitos coloridos de luz e sombra, que 
conferem ao espaço interior uma aura espiritual.

O frontispício é ladeado por dois campanários, segundo o 
estilo neoclássico, potenciando assim a grandiosidade do 
edifício e o seu simbolismo religioso.

福德祠（河邊新街
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主教座堂 ( 大堂 )
Igreja da Sé Catedral

簡介

在大堂前地，那聳立的石十字架、富有特色的小
型噴泉，以及充滿宗教題材圖案的碎石地面，營
造出濃厚的天主教氛圍，當然，如果要提到大堂
前地最重要的宗教元素，那麼一定是大堂了。

大堂建於 1622年，又
被華人稱作“大廟”，
以往亦有“望人寺”
的別名，這座教堂之
“大”，不是指其建築
規模，而是指其地位的
重要性，作為主教座
堂，澳門的重要天主教
節慶活動，都會在此舉
行慶祝儀式，例如又稱
“聖屍出遊”的殯禮遊
行，是每年耶穌受難日
所舉行的出遊活動，聖
像出遊前，教區主教會
在主教座堂先向祭台上
的聖屍聖像奉香，然後
出遊隊伍以聖殤旗及十
字苦架領路，在教區主
教陪同之下，由大耶穌
會成員抬著橫躺的耶穌
聖屍聖像出發，隨後其
他成員亦抬著聖母瑪利
亞聖像尾隨出發，遊行
途經羅結地巷、板樟堂
街、主教巷，最後重返
主教座堂，遊行結束後
教區主教再向聖屍聖像
奉香。

導賞

主教座堂坐落在鄰近南灣的高地上，在昔日未
大規模填海造地及興建高樓之前，主教座堂是
澳門半島天際線其中的一座地標。

教堂在 19世紀經過大規模的改建，採用了新古
典主義的風格設計。由於負責的建築師同期亦
改造了聖老楞佐教堂，所以兩座教堂的外形有
點類似。

教堂正面兩側建有鐘塔，從歷史照片可見，鐘
塔頂部原本還建有亭形建築，後來被移除。

教堂正面中央部份帶明顯的新古典主義風格的
裝飾元素，頂部的三角形山花，被古典壁柱分
為三部份的中層，這樣的設計組合在澳門新古
典教堂設計中是常見的。

教堂的內部空間呈矩形，大廳內沒有柱廊分隔，
因此顯得格外寬闊。

主祭壇後部有一列彩色玻璃裝飾，早上從東邊
射入的陽光通過玻璃窗產生的光影為教堂增添
神聖感。

蓮溪新廟

雀仔園福德祠

華士古達嘉馬花園



15

VISITA GUIADA
A Igreja da Sé Catedral, sita num terreno elevado, 
próximo da Praia Grande, era outrora um dos 
marcos no horizonte da Península de Macau, antes da 
construção de grandes aterros e edifícios nesta zona.

A igreja foi reconstruída no século XIX, apresentando, 
a partir de então, um traçado arquitectónico de estilo 
neoclássico. A sua aparência assemelha-se à da Igreja 
de S. Lourenço, dado que o projecto de restauro de 
ambas ficou nas mãos do mesmo arquitecto.

O frontispício da igreja apresenta um campanário 
em cada flanco, os quais, de acordo com registos 
fotográficos históricos, eram outrora rematados no 
topo por estruturas em forma de templete, as quais 
foram destruídas pelo grande tufão de 1874.

A secção central do frontispício apresenta elementos 
decorativos de estilo neoclássico. O frontão triangular 
no topo da fachada e o nível central dividido em 
três secções por pilastras clássicas constituem 
uma combinação arquitectónica comum nas igrejas 
neoclássicas de Macau.

O espaço interior da igreja apresenta uma nave 
única,de grande dimensão. O altar-mor tem como 
pano de fundo uma fileira de vitrais decorativos, os 
quais deixam entrar os raios do sol nascente todas as 
manhãs, produzindo uma aura espiritual.

INTRODUÇÃO
No adro da Igreja da 
S é  C a t e d r a l  e r g u e -
se uma cruz de pedra 
e uma pequena fonte 
muito d is t inta , sobre 
um pavimento revestido 
com calçada portuguesa 
decorada com motivos 
religiosos, gerando assim 
uma aura for temente 
catól ica . De todos os 
elementos religiosos que 
compõem este quadro, 
a Igreja da Sé Catedral é 
naturalmente o que mais 
se destaca.

Construída em 1622, a Sé 
é designada em chinês por 
“Tai Miu” (Grande Templo), 
sendo  a i nda  ou t ror a 
conhecida como “Mong Ian 
Chi”. A Igreja é grande não 
apenas em termos de escala 
arquitectónica, mas também 
pe la  sua impor tânc ia . 
Muitos festivais e eventos 
católicos de destaque são 
realizados aqui, incluindo a 
Procissão do Senhor Morto, 
também conhecida como 
“Procissão da Paixão do 
Senhor”, uma importante 
cerimónia católica realizada 
anualmente na Sexta-feira 
Santa. Antes da procissão, o 
Bispo da Diocese Católica 
de Macau usa um turíbulo 
para incensar a estátua do 
Senhor num ritual realizado 
em frente ao altar-mor 
da Sé. Liderados por uma 
bandeira processional 
e uma cruz e acompanhados pelo Bispo, os membros da 
Companhia de Jesus carregam a estátua do Senhor morto, 
sendo seguidos por um outro conjunto de membros que 
carregam a estátua de Santa Maria. A procissão passa pela 
Travessa do Roquete, pela Rua de S. Domingos e pela 
Travessa do Bispo, regressando, no final, à Igreja da Sé. Após 
a procissão, o Bispo usa novamente o turíbulo para incensar 
a estátua do Senhor morto.

聖奧斯定堂 聖奧斯定堂
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聖若瑟修院教堂、前地及石階
Igreja do Seminário de S. José, adro e 
escadaria

簡介

澳門除了“大三巴”，原來還有“小
三巴”，到底“小三巴”是指哪裏？
它和“大三巴”又有著甚麼關係呢 ?

“大三巴”是指聖保祿修院和教
堂，“小三巴”則是指聖若瑟修院
和教堂，原來兩者存在不少相似之
處，首先，它們都是天
主教修院加上其附屬教
堂的組合，說起修院，
兩者都是耶穌會士所建
立，以澳門為基地培養
傳教士，不同的是，聖
若瑟修院更多面向中國
內地傳教工作；說起教
堂，雖然聖保祿修院教
堂比聖若瑟修院教堂
早了 100 多年，但在
1758年落成的聖若瑟
修院教堂，其前地空間
以及巨大石階，是否令
大家不禁會聯想起大三
巴牌坊前的景觀呢！

導賞

聖若瑟修院教堂坐落在澳門半島中南部的一處
高地上，昔日從南灣及內港都能看到該座地標建
築物。

由於地勢關係，教堂前設有一段大石梯，讓教堂
更顯得神聖與宏偉。

聖若瑟修院教堂是澳門現存 18世紀巴洛克風格
最完整的建築物，教堂外觀採用雙塔式設計，帶
有弧線、螺旋線的裝飾線佈滿建築立面。

走進教堂，內部空間的巴洛克風格更加明顯，不
論在近入口處或在主祭壇，都能見到巴洛克典型
的螺旋形柱，而層層疊疊的古典柱加上眾多的曲
線設計，使空間充滿視覺上的動態。

教堂平面是一個拉丁十字形狀，即是縱軸比橫軸
長的十字架，在兩軸交匯處，教堂建有圓穹頂，
是澳門教堂現存唯一的穹頂設計，穹頂中央是耶
穌會會徽，周圍開有窗孔，陽光透入形成多道光
束，使教堂顯得嚴肅與神聖。
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INTRODUÇÃO
Macau não tem apenas a ‘grande São Paulo’, mas também 
a ‘pequena São Paulo’. A que se refere este último nome? 
E de que forma é que se relaciona com a "grande São 
Paulo" (actualmente  Ruínas de São Paulo)?

A ‘grande São Paulo’ refere-se ao Colégio e Igreja de 
São Paulo, enquanto a ‘pequena São Paulo’ se refere 
ao Seminário e Igreja de São José. Na verdade, as duas 
propriedades assemelham-se em vários aspectos. Em 
primeiro lugar, ambos são complexos que consistem 
de um seminário e uma igreja católicos. Ambos os 
seminários foram construídos por Jesuítas como bases 
em Macau para fomar missionários, e a diferença é que o 
Seminário de São José se concentrava mais no trabalho 
missionário no Interior da China. Embora o Colégio e 
Igreja de São Paulo tenham sido construídos cerca de 
100 anos antes do Seminário e Igreja de São José, seria 
este último, construído em 1758, e seu pátio de entrada e 
grande escadaria de pedra lembram-nos a vista em frente 
das Ruínas de São Paulo?

VISITA GUIADA
A  i c ó n i c a  I g r e j a  d o 
Seminário de S. José, sita 
num terreno e levado 
na zona centro-sul da 
Península de Macau, pode 
ser avistada a partir do 
Porto Interior.

Devido à t ipologia do 
terreno, foi construída 
uma grande escadaria de 
pedra em frente à igreja, 
con f e r i ndo  à  me sma 
uma maior magnificência 
e solenidade.

A Igreja do Seminário de 
S. José é o mais completo 
edifício barroco do século 
XVIII existente em Macau. 
A fachada apresenta duas 
torres, sendo coberta de 
elementos ornamentais de 
linhas curvas e em espiral.

O  i n t e r i o r  d a  i g re j a 
apresenta elementos de 
estilo barroco, incluindo 
c o l u n a s  e m  e s p i r a l 
t ip i camente  barrocas 
junto à entrada e ao altar-
mor. As múltiplas colunas 

clássicas e todos os elementos ornamentais de formas 
curvas conferem ao espaço uma grande dinâmica.

O traçado da igreja apresenta uma planta centralizada, em 
forma de cruz grega, com o eixo longitudinal ligeiramente 
mais comprido do que o eixo transversal. Na intersecção 
dos dois eixos, foi construída uma cúpula, a única cúpula 
existente nas igrejas de Macau. No centro da cúpula 
pode ver-se o emblema da Companhia de Jesus, rodeado 
de pequenas janelas, que deixam a luz do sol entrar, 
formando múltiplos feixes de luz e conferindo à igreja 
uma aura solene e espiritual.

聖奧斯定堂 聖奧斯定堂

望廈炮台

由嘉樂庇總督大橋至聖地牙哥炮台的海旁



MM008

聖保祿學院天主之母教堂遺址(大三巴牌坊、前地及石階)
Ruínas do Colégio de S. Paulo  
(antiga Igreja da Madre de Deus, adro e escadaria)

簡介

大三巴牌坊是澳門的城市象徵，大家
經過的時候，有沒有留意到正門入口
處的門楣刻有“MATER DEI”嗎？
原來這些字母組合是拉丁文，意思是
“天主之母”，告訴人們這是聖保祿
學院天主之母教堂。

聖保祿學院由耶穌會創立於 1594
年，是中國境內第一所西式高等教育
機構，經歷了 1601年的大火後重建，
現在見到的大三巴牌坊便是當時重建
的天主之母教堂前壁，後來聖保祿學
院在 1835年再次發生大火，導致學
院以及教堂的大部分建築被毀，但教
堂前壁仍然屹立不倒，因外型仿似中
式牌坊，再加之聖保祿（São Paulo）
之粵語諧音，前壁遺跡便被俗稱為
“大三巴牌坊”。

導賞

時至今天，大家可在面向大三巴
牌坊的左側找到 1602年的奠基
石，這是當年耶穌會重建整座學
院，並興建天主之母教堂的印證。
教堂除了前壁以外的全部建築物
在 1603年年底就竣工了，但由花
崗岩石雕刻砌築的前壁要到 1637
年才完成。它有如一本立體《聖
經》訴說天主教教義， 這座巴洛
克式前壁上最獨特的地方，是它
採用“聖母踏龍頭”、“鬼是誘
人為惡”、“念死者無為罪”等
中文字句，又有中式獅子滴水、
牡丹和菊花等圖案，體現天主教
適應中華文化的過程。

這座宏偉的教堂在 1835年被大
火燒燬後，只留下教堂的前壁、
石級及廣場，後來教堂遺址被改

成墓園。1988年開始進行考古和博物館工程，
1996年天主教藝術博物館開幕，展示澳門天主
教的文物和教徒們的遺骨。

聖保祿學院天主之母教堂遺址（大三巴牌坊、前地及石階）
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觀音廟（九澳）

VISITA GUIADA
Ainda hoje é possível encontrar, do lado esquerdo 
da fachada das Ruínas de S. Paulo, a pedra basilar do 
edifício, a qual remonta ao ano de 1602, constituindo a 
prova da reconstrução integral do colégio e da Igreja da 
Madre de Deus pela Companhia de Jesus. A construção 
do edifício, com excepção da fachada frontal da igreja, 
foi concluída em finais de 1603, sendo o trabalho de 
escultura em granito da fachada apenas concluído em 
1637. Os motivos decorativos nesta fachada maneirista 
formam uma espécie de “Bíblia tridimensional”, dando 
expressão às várias doutrinas católicas. Particularmente 
originais são as inscrições de frases chinesas, como “A 
Virgem Maria pisa a cabeça do dragão”, “O Demónio 
faz-nos cair em tentação” e “Lembra-te da morte e 
não pecarás”, ou ainda leões, peónias e crisântemos 
de estilo chinês, evidenciando assim o processo de 
adaptação do catolicismo à cultura chinesa.

Após o incêndio que destruiu esta magnífica igreja 
em 1835, sobreviveram apenas a fachada frontal, a 
escadaria de pedra e o adro. Mais tarde, o espaço foi 
convertido num cemitério. Em 1988, deu-se início a um 
projecto arqueológico e museológico, sendo o Museu 
de Arte Sacra inaugurado em 1996, a fim de expor 
relíquias culturais católicas de Macau.

INTRODUÇÃO
As Ruínas de São Paulo 
são o marco icónico de 
Macau. Ao passar pelo local, 
já reparou na inscrição 
‘MATER DEI’ no l intel 
da entrada? As palavras 
significam "Mãe de Deus" 
em lat im, dizendo aos 
visitantes que esta é a Igreja 
da Mater Dei.

Fundado em 1594 pela 
Companhia de Jesus, o 
Colégio de S. Paulo foi 
a  pr imeira inst i tu ição 
o c i d e n t a l  d e  e n s i n o 
superior na China. As 
Ruínas de São Paulo que 
podemos ver hoje são 
a fachada da Igreja da 
Mater Dei reconstruída 
após o incêndio de 1601. 
Em 1835, o Colégio de 
S . Paulo sofreu outro 
incêndio que devastou 
grande parte do colégio 
e da igreja, excepto a 
fachada da igreja. A fachada remanescente é vulgarmente 
conhecida como ‘Arcada Memorial Tai Sam Pa’ devido à 
sua semelhança com uma arcada memorial chinesa e com 
a transliteração cantonense de ‘São Paulo’.

市政署大樓（原市政廳舊址）

天后宮



導賞

望廈山是澳門半島北部的一個小山崗，19世紀
葡人將澳門半島北部的華人村落納入其管治範
圍後，在望廈山上建造了炮台，以控制澳門半
島北部。

由於西方軍事要塞設計的發展，望廈炮台的設
計有別於 17世紀建立的澳門其他炮台，首先，
我們再看不到呈尖銳的“棱堡”，取而代之是
圓形平面的具防禦功能的炮壘，炮台的平面亦
採用規則的矩形。

現今沿旅遊學院上山的道路，到達炮台前，可
看到炮台入口左邊的圓形炮壘，以規整的花崗
石砌築，炮台入口上方並沒有防護的齒狀垛牆，
取而代之是窄長的槍孔。

拾級走到炮台上層，中央處建有混礙土建造的
炮壘，炮台南部和北部均建有地下室，以作為
士兵休息及儲存軍事物資的地方，然而現已封
閉不開放參觀。

MM009

望廈炮台
Fortaleza de Mong-Há

簡介

澳門的炮台大部分建
於 17世紀，而始建於
1849年的望廈炮台則
屬於少數較晚建成的
炮台。

望廈炮台雖然在 1849
年便開始建造，但尚
未建成便停工了， 是
因為當時主張建設炮
台的澳門總督亞馬留
(João Maria Ferreira do 
Amaral) ，在同年被數
名望廈村及龍田村村民
埋伏暗殺，於是工程便
一直停止，後來隨著同
樣位於澳門半島北部的
馬交石炮台建成，又把
望廈炮台已建成的部分
也拆除了。

直到 1864年，另一位
澳門總督阿穆恩 (José 
Rodrigues Coelho do 
Amaral)重新提出建造
望廈炮台，重建工程
於 1866年完工。望廈
炮台建成後，與馬交
石炮台相互呼應，炮
火主要針對控制北部
的陸地範圍。



21

INTRODUÇÃO
A  m a i o r  p a r t e  d a s 
fortalezas em Macau foram 
construídas no século XVII, 
enquanto a Fortaleza de 
Mong Ha, construída em 
1849, é uma das poucas 
for ta lezas  que  foram 
erigidas posteriormente.

O projecto da Fortaleza 
de Mong Ha foi iniciado 
em 1849 mas parou antes 
de ser concluído, porque 
o então governador de 
Macau, João Maria Ferreira 
do Amara l , que  t inha 
defendido a construção da 
fortaleza, foi assassinado 
por vários aldeões da 
Aldeia  de Mong Ha e 
da Aldeia de Long Tin. 
A construção foi , por 
conseguinte , suspensa 
e  o  t ro ç o  e d i f i c a d o 
fo i  d emo l i do  apó s  a 
inauguração da Fortaleza 
D. M a r i a  I I , t a m b é m 
situada no norte da Península de Macau.

Só em 1864, quando outro governador de Macau, José 
Rodrigues Coelho do Amaral, propôs reconstruir a 
Fortaleza de Mong Ha, a construção foi reiniciada. A 
reconstrução foi concluída em 1866, e a Fortaleza de 
Mong Ha foi coordenada com a Fortaleza D. Maria II 
desde então, defendendo Macau com tiros de canhão 
dirigidos à parte norte do território.

VISITA GUIADA
A Colina de Mong-Há é uma pequena colina situada 
na zona norte da Península de Macau. No século XIX, 
após a anexação das aldeias chinesas da zona norte de 
Macau, os portugueses construíram uma fortaleza na 
Colina de Mong-Há, a fim de controlar esta zona.

Devido à evolução das fortalezas militares ocidentais, a 
Fortaleza de Mong-Há é diferente de outras fortalezas 
de Macau construídas no século XVII, tendo o baluarte 
pontiagudo sido substituído por uma planta circular 
com funções defensivas. A plataforma do forte, por sua 
vez, apresenta uma planta rectangular regular.

Subindo pela rua que dá acesso ao Instituto de 
Formação Turística, chegamos à entrada frontal da 
fortaleza, à esquerda da qual a muralha de granito 
assume uma forma circular. Por cima da entrada, a 
muralha apresenta várias aberturas em forma de 
seteira, ao invés de ameias.

No piso superior do forte, foi construída uma bateria 
de betão no centro. A norte e a sul foram construídas 
casernas subterrâneas, onde os soldados podiam 
descansar e armazenar suprimentos militares, estando 
actualmente encerradas ao público.

原法院大樓舊址



導賞

燒灰爐炮台的選址具
有重要的戰略地位，
由於南灣和西灣的填
海造地，現今我們站
在南灣湖白色帳篷望
向燒灰爐炮台，它的
前方有多條車道通
行，但是大家可以想
像一下，20 世紀之
前，燒灰爐炮台就建
在海邊的岩石上，所
以細心察看，它的外
形呈一個尖窄的銳
角，就像一艘戰艦直
接插向海面。

該炮台是由一個建在南灣南端的 17世紀小炮壘
發展而成，由於規模不大，整個炮台只由一個
“棱堡”組成，儘管如此，它是防禦南灣的炮台
系統的一個重要組成部份，因為該炮台大炮的火
力範圍能打擊進入南灣海域的船隻。

現今，該炮台並不對公眾開放參觀，我們只能在
其外圍觀看，在炮台尖處的行人路旁，會看到一
塊 1911年的“民國馬路”葡文石碑，記載著炮
台周邊海岸的滄海桑田。

MM010

燒灰爐炮台
Fortaleza de N.ª Sr.ª do Bom Parto

簡介

燒灰爐在澳門的軍事設施建設史上具有重要地位，
除了燒灰爐炮台，這裏以前還建有城牆，在 1568
年，葡萄牙人和耶穌會的神父一起在燒灰爐修建
一道土坯圍牆，是澳門建築城牆的開端。到了
1622年，又稱南灣炮台的燒灰爐炮台建成，炮台
火力覆蓋外港，同時也用於保護內港入口及內港
與外港間的地區，我們不妨細讀當時文獻對炮台
的描述，想像一下 17世紀的燒灰爐一帶景象吧：
“燒灰爐炮台擁有 8門金屬火炮，在西望洋山一
邊。離它有滑膛槍射程一半遠的地方有座火藥廠，
為大炮生產火藥。這裏是個月牙形的海岸，中間
有個突出部分，在有危險時可安放 3門火炮。 周
圍建有不太高的圍牆，一直延伸到嘉思欄炮台，
兩個炮台之間遍佈漂亮的建築物。”
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INTRODUÇÃO
O Chunambeiro desempenhou um papel importante 
na história das estruturas militares de Macau, sendo 
ocupado não só pela Fortaleza de N.ª Sr.ª do Bom Parto, 
como também pelas muralhas da cidade que existiam 
anteriormente. Em 1568, os portugueses construíram uma 
muralha de chunambo no Chunambeiro em colaboração 
com um padre jesuíta, assinalando o início da construção 
da muralha da cidade de Macau. Em 1622, a construção 
da Fortaleza de N.ª Sr.ª do Bom Parto, também conhecida 
como “Fortaleza da Praia Grande”, foi concluída, podendo 
os tiros de canhão atingir toda a área do Porto Exterior, 
proteger a entrada do Porto Interior, bem como a zona 
entre os dois portos.

Se lermos atentamente as 
descrições da fortaleza em 
documentos históricos da época, 
podemos imaginar a paisagem 
do Chunambeiro no século 
XVII: “A Fortaleza de N.ª Sr.ª 
do Bom Parto ostenta oito 
canhões de metal na encosta da 
Colina da Penha. Uma fábrica 
de pólvora, que produz pólvora 
para os canhões, está localizada 
à distância de meio alcance de 
tiro de uma arma de alma lisa 
da fortaleza. Aí encontra-se uma 
costa em forma de crescente 
com uma saliência no meio, 
onde podem ser instalados três 
canhões em momentos de perigo. 
Uma muralha de baixa estatura 
circunda a Fortaleza de N.ª Sr.ª 
do Bom Parto, estendendo-se 
até a Fortaleza de S. Francisco. 
Espa lhados  entre  as  duas 
fortalezas, podem ver-se vários 
edifícios de grande beleza.”

VISITA GUIADA
A  l o c a l i z a ç ã o  d a 
Fortaleza de N.ª Sr.ª do 
Bom Parto foi fruto de 
uma decisão estratégica. 
Hoje em dia, quando 
olhamos para o forte 
a partir do Lago Nam 
Van, podemos ver uma 
série de ruas em frente 
à estrutura. No entanto, 
se pensarmos que antes 
do século XX ainda não 

tinham sido construídos os aterros de Nam Van 
e Sai Van, podemos constatar que a Fortaleza de 
N.ª Sr.ª do Bom Parto foi, na verdade, construída 
sobre as rochas à beira-mar. Assumindo uma forma 
pontiaguda, o forte assemelha-se a um navio de 
guerra avançando pelo mar adentro.

Esta Fortaleza resultou da expansão de um 
pequeno forte de artilharia do século XVII 
construído na extremidade sul da Baía da Praia 
Grande. Devido à sua pequena escala, todo o forte 
consistia num só “bastião”. No entanto, este bastião 
constituía uma estrutura importante no sistema de 
defesa da Baía da Praia Grande, pois, a partir dele, 
era possível atingir com os canhões os navios que 
entravam por esta baía.

Hoje em dia, o forte não está aberto ao público, 
permitindo apenas a observação do seu exterior. Junto à 
rua pedonal na extremidade do forte, pode ver-se uma 
estela portuguesa de 1911 com o nome “Avenida da 
República”, onde são descritos vários eventos ocorridos 
na costa em redor do forte.

聖方濟各（加思欄）炮台及兵營

高士德大馬路14號、16號大樓



MM011

東望洋炮台、聖母雪地殿教堂及燈塔
Fortaleza de N.ª Sr.ª da Guia, Capela de N.ª    
Sr.ª das Neves e Farol

簡介

拿起澳門元的 1元硬幣，看到的圖案便是東望洋
炮台、聖母雪地殿教堂及燈塔。

東望洋炮台是澳葡
兵頭馬士加路也 (D. 
Francisco Mascarenhas)
所規劃的澳門軍事防禦
體系的重要組成部分，
炮台始建於 17世紀 20
年代，立足於澳門半島
之巔，炮台區域過去列
為葡萄牙軍隊的軍事禁
區，戒備森嚴，非經批
准，外人不得進入，後
來隨著葡軍撤出澳門，
炮台才開放成為旅遊
景點；聖母雪地殿教
堂建於 1622年前，供
奉白雪聖母，每年的 8
月 5 日，是白雪聖母
的紀念日；東望洋燈
塔則建成於 1865年，
是中國海岸線上最早
的現代燈塔，它所在
地面位置的座標值，
便是澳門在世界地圖
上的地理定位呢！

導賞

東望洋山是澳門半島最高的山丘， 現今從山腳到
山上的炮台雖然已建了道路與山徑，步行到炮台
仍然相當費力，可以想像，昔日該炮台是一處易
守難攻的防禦設施。

炮台的平面因地制宜，為不規則多邊形。登上炮
台，外港的景色一覽無遺，昔日，只要有船隻進
入外港，就能被守衛在炮台上的士兵監控。

炮台上的聖母雪地殿教堂外形簡樸，正面上部是
三角形山花，下面由古典柱支撐，教堂內部屋頂
採用券拱形式，其特別之處是繪有融合中國技法
的天主教題材壁畫。

而教堂旁邊的燈塔，其燈光一個多世紀以來領航
著從外港來澳的船隻，其白色的外牆，帶着黃色
的線條點綴。燈塔建築是一個圓柱形結構，總高
為 15米，底部直徑為 7米，逐漸往上收分為 5米，
內部共分三層，頂部為射燈和眺望台。

中西藥局舊址
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INTRODUÇÃO
Sobre as moedas de 1 
pataca, pode ver-se uma 
imagem em re levo da 
Fortaleza de N.ª Sr.ª da 
Guia, Capela de N.ª Sr.ª 
das Neves e Farol.

O Faro l  da  Gu i a , um 
elemento essencial do sistema de defesa militar de Macau, 
foi concebido pelo governador de Macau D. Francisco 
Mascarenhas. A fortaleza foi construída na década de 
1720 no ponto mais elevado da Península de Macau. 
Tendo sido outrora classificada como zona militar restrita 
do exército português, era estritamente vigiada e o 
acesso não autorizado não era permitido. Após a retirada 
do exército português de Macau, a fortaleza foi aberta ao 
público como atracção turística. A Capela de N.ª Sr.ª das 
Neves foi construída antes de 1622 em homenagem a N.ª 
Sr.ª das Neves, a qual é comemorada anualmente no dia 5 
de Agosto. O Farol da Guia, construído em 1865, é o farol 
moderno mais antigo em toda a costa da China, cujas 
coordenadas geográficas correspondem à localização 
geográfica de Macau no mapa-múndi.

VISITA GUIADA
A Colina da Guia é a 
mais elevada colina da 
Península de Macau. 
Hoje em dia, embora 
tenha sido construída 
uma estrada e um trilho 
desde o sopé da colina 
até à fortaleza, ainda 
não é fácil chegar a esta 
a pé, o que significa que 
outrora a estrutura 
seria fácil de defender e 
difícil de atacar. 

Devido às condições do terreno, a Fortaleza apresenta 
uma planta irregular, podendo ver-se todo o Porto 
Exterior a partir da plataforma. No passado, sempre 
que um navio entrava no porto, o mesmo podia ser 
monitorizado pelos soldados que guardavam o forte.

A Capela de N.ª Sr.ª das Neves, no interior da Fortaleza, 
apresenta uma fachada simples, com um frontão 
triangular assente sobre pilastras clássicas. O interior é 
coberto por uma abóbada e as paredes contêm pinturas 
murais executadas com recurso a técnicas chinesas, 
representando temas católicos.

Por sua vez, o farol que se encontra junto à capela tem 
vindo, há mais de um século, a guiar os navios que chegam 
a Macau pelo Porto Exterior. O edifício de paredes 
brancas, debruadas de linhas amarelas, é uma estrutura 
cilíndrica com uma altura total de 15 metros e um 
diâmetro de 7 metros, estreitando até aos 5 metros no 
topo. O seu interior divide-se em três pisos, encimados 
por uma área de observação com um projector de luz.



MM012

大炮台 ( 中央炮台 )
Fortaleza de N.ª Sr.ª do Monte

簡介

在大炮台的正門上，嵌有一塊石
浮雕碑，該碑上半部分是聖伯多
祿像，下半部分是葡萄牙國徽，
徽號下方有：“Annodni1626”
字樣，這些都透露著大炮台的歷
史資訊。

大炮台始建於 1617年，由羅伯
斯·卡拉斯科（Francisco Lopes 
Carrasco）兵頭和耶穌會駱日祿
（Jeronimo Rodrigues）巡視員
設計，計劃建成澳門最大最重要
的炮台，1622年，仍未完全竣工的大炮台就已嶄露頭角，在荷蘭人對澳門發
動進攻時，發炮擊中了敵方軍隊，吹響了擊退荷蘭人的號角，成功守衛澳門。
工程歷時近十年，大炮台最終在 1626年建成，又被稱作聖保祿炮台或中央炮
台，位居澳門半島中央，作為整個軍事防禦體系的指揮樞紐。

導賞

炮台是軍事建築，分析它的選址是非常重要的。
大炮台坐落在澳門半島中部的一個小山崗上，屬
於葡人所聚居的城區北部邊緣的地方，與北城牆
及另外幾個炮台形成城市北面的防禦系統。

留意炮台的外形，它以一個近乎菱形的平面建
造，而且，每個角都有一個向外突出的尖角炮
壘，稱為棱堡，這種設計具有歐洲文藝復興後期
軍事要塞的特徵。

至於建造材料，炮台的底部由石塊砌築，外牆則
用夯土營建。

在炮台上層現今建有澳門博物館的位置，據
1990年代的考古發掘，該處曾經建有塔樓及作
為澳督官邸的房屋，亦發現巨大的儲水池遺跡，
而炮台保存至今的昔日唯一室內空間，是位於博
物館大樓向大三巴牌坊
一側的地下穹頂室，由
一條向下的石梯連接，
現在用作展示大炮台歷
史的展館。
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大炮台（中央炮台）

INTRODUÇÃO
No portão frontal da Fortaleza do Monte, está embutido 
um monumento em relevo de pedra, representando 
São Pedro na metade superior e o brasão português na 
metade inferior. Na parte inferior do brasão pode ler-se a 
inscrição “Annodni1626”. Todos estes elementos contêm 
informações históricas sobre a fortaleza.

A fortaleza foi construída em 1617, sendo concebida pelo 
então governador de Macau Francisco Lopes Carrasco e 
pelo inspector jesuíta Jerónimo Rodrigues, com o objectivo 
de criar a maior e mais importante fortaleza de Macau. 
Em 1622, a estrutura não havia ainda sido totalmente 
finalizada, mas já ostentava a sua força, atingindo o exército 
holandês com tiros de canhão e conseguindo impedir a 
tentativa de invasão holandesa de Macau, levando assim 
à derrota dos holandeses. A construção durou quase 
10 anos e foi finalmente concluída em 1626. Situada no 
centro da Península de Macau, a fortaleza era igualmente 
conhecida como Fortaleza de S. Paulo ou Fortaleza Central, 
constituindo o centro de comando do sistema de defesa 
militar da cidade.

VISITA GUIADA
A Fortaleza de N.ª Sr.ª do 
Monte é uma estrutura 
militar que, devido à sua 
localização, tinha uma 
grande importância no 
sistema defensivo da 
cidade. Erigido sobre 
uma pequena colina no 
centro da Península de 
Macau, o forte situa-se 
na zona norte da antiga 
área de residência dos 
portugueses, formando o 
sistema defensivo a norte 
da cidade, juntamente com 
a muralha norte e várias 
outras fortalezas.

Relativamente à forma da 
fortaleza, esta apresenta 

uma planta semelhante a um losango, sendo cada canto 
ocupado por um torreão pontiagudo projectando-se para 
fora, o qual se designa por “baluarte”. A estrutura apresenta 
assim as características de uma fortaleza militar de finais do 
período renascentista europeu.

A nível dos materiais de construção, a base do forte é construída 
em alvenaria, sendo a muralha feita à base de chunambo.

No piso superior da fortaleza encontra-se actualmente o Museu 
de Macau. Com base em escavações arqueológicas realizadas na 
década de 1990, verificou-se que, outrora, existia aqui uma torre 
que servia de residência oficial para o governador de Macau, 
sendo ainda encontrados vestígios de uma grande cisterna. O 
único espaço interior que se mantém desde os primórdios 
da fortaleza é uma sala abobadada 
subterrânea localizada no edifício do 
Museu, do lado das Ruínas de S. Paulo. 
O acesso é feito por uma escada de 
pedra, sendo a sala actualmente usada 
como galeria de exposições sobre a 
história da fortaleza.
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螺絲山公園

聖地牙哥炮台
Fortaleza de S. Tiago da Barra

導賞

這座 17世紀建造的
小炮壘，其地理位置
具有非常重要的軍事
戰略意義，它守護著
進出澳門內港的船隻。

現時看到該炮台被道路包圍，其前方還建有媽閣
交通樞紐，然而，這些變化都是 20世紀之後發
生的。現在站在炮台前，很難會想像聖地牙哥炮
台原本範圍比今天大得多，昔日具有接近一個小
村莊規模的面積，外部由護牆包圍，是一個由葡
萄牙國王直接派員管轄的軍事要塞！

炮台雖然已被改建為酒店，然而，不少原有的炮
台遺跡被完整地保留。在酒店入口石級的旁邊，
可看到 17世紀的水井，走出大堂，仍可看到炮
台原本放置大炮的位置，沿小路前進，還會看到
供奉聖地牙哥的小教堂。

簡介

聖地牙哥炮台，又名媽閣炮台，話說當年葡萄牙
人曾派代表到達廣州，向廣東地方官員說明荷蘭
人的威脅，提出在澳門修築城牆炮台的必要性，
儘管沒有得到廣東地方官員的正式同意，葡萄牙
人為了自身安危，於 1612年終究在耶穌會的支持
下開始興建聖地牙哥炮台，於是這座炮台的修築
工程在明朝政府不時的干預下，極其緩慢地進行。

到了 1622年，終於建成一座小型的炮台，澳門兵
頭馬士加路也（D.Francisco de Mascarenhas）上
任後，在西班牙炮台專家指導下，擴建聖地牙哥
炮台。聖地牙哥炮台築有圍牆，牆上架有 4門炮。
到 1751年時，炮台炮位擴充至 26門，1834年更
擴充至 29門，成為澳門火炮最密集的炮台呢！

消防局大樓
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INTRODUÇÃO
A Fortaleza de São Tiago da Barra também é conhecida 
como Fortaleza da Barra. Consta que a administração 
portuguesa enviou uma delegação a Guangzhou, 
explicando às autoridades de Guangdong a ameaça que 
os holandeses representavam e propondo a construção 
de muralhas e fortalezas em Macau. Para sua própria 
segurança, no entanto, a administração portuguesa 
começou a construir a Fortaleza de São Tiago da Barra 
com o apoio dos Jesuítas, apesar de não ter obtido o 
consentimento formal das autoridades de Guangdong. A 
Fortaleza foi construída a um ritmo extremamente lento, 
devido à interferência intermitente do governo Ming.

A Fortaleza de São Tiago da Barra foi finalmente 
concluída como uma pequena instalação militar em 1622. 
Após a tomada de posse de D. Francisco de Mascarenhas 
como governador de Macau, a Fortaleza foi ampliada sob 
a orientação de especialistas espanhóis. A Fortaleza foi 
inicialmente equipada com quatro canhões nas paredes; 
o número de canhões foi então aumentado para 26 em 
1751 e 29 em 1834, tornando-a a fortaleza com maior 
concentração de canhões em Macau!

VISITA GUIADA
A  F o r t a l e z a  d e  S . 
Tiago da Barra, uma 
fortificação construída 
pelos portugueses no 
século XVII, revestia-se 
de grande importância 
e s t r a t é g i c a ,  p o i s 
proteg ia  Macau dos 
navios que entravam no 
Porto Interior.

Actualmente, a fortaleza 
encontra-se rodeada de 
vias públicas, tendo em 
frente o Centro Modal 
d e  Tr a n s p o r t e s  d a 
Barra. No entanto, estas 
alterações ocorreram 
apenas no século XX. 
Hoje em dia, é difícil 
imaginar que a área 
em redor da fortaleza 
e r a  o r i g i n a l m e n t e 
muito maior do que é 

agora, ocupando uma área quase do tamanho de uma 
pequena aldeia. O forte era cercado por uma muralha 
de protecção e o seu comandante era nomeado 
directamente pelo Rei de Portugal.

Embora a fortaleza tenha sido convertida num hotel, 
uma grande parte da estrutura foi preservada. Ao lado 
dos degraus de pedra da entrada do hotel, encontra-se 
um poço do século XVII e, à saída do átrio, pode ver-
se ainda hoje o local onde eram colocados os canhões. 
No seu interior é ainda possível ver uma pequena 
capela dedicada a S. Tiago.
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馬交石炮台
Fortaleza de D. Maria II

簡介

馬交石炮台的葡文名稱是瑪麗亞二世女王炮台
(Fortaleza de D. Maria II)，在她的統治時期，葡萄
牙積極鞏固海外據點，澳門的葡萄牙人亦在該時
期突破原有居住範圍，把管治力量延伸至澳門半
島北部，馬交石炮台便是在這樣的歷史背景下建
造的。

馬交石炮台於 1852年由安東尼奧·古雅（António 
de Azevedo e Cunha）將軍策劃建成，當時炮台中
央有一間火藥庫，炮台內放置一尊旋轉大炮，作
為炮台的主要火力來源。第二次世界大戰期間，
由於美國收到情報指澳葡政府計劃出售飛機燃料
給日本，於是，美國空軍於 1945年初對澳門多處
地點實施了空襲，其中，馬交石炮台亦遭轟炸，
設施受到破壞。

導賞

19世紀葡人擴張其在
澳門的管治範圍，除了
在望廈山建造望廈炮台
外，為加強對半島北部
及關閘的控制，亦建造
了馬交石炮台，以組成
其對北方的防禦系統。

炮台建在一處小山崗
上，沿石級而上，可
先見到炮台入口前設
有防護溝，而在炮台
入口位置，築有澳門
現存炮台中唯一的吊
橋入口設計。

在炮台入口的旁邊，建有防守室，
外牆開有一列窄長的槍孔。

炮台的規模細小，上層中央只設有
一個圓形平面的炮壘，凹陷的位置
是曾經放置火炮的地方。

從炮台可遙望關閘及整個黑沙環，
昔日該處的火炮，控制著澳門半島
東北部的海岸線。
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INTRODUÇÃO
A Fortaleza de D. Maria II tem o nome da rainha D. Maria 
II devido ao facto de, durante o seu reinado, Portugal ter 
consolidado o seu domínio sobre os povoamentos ultramarinos 
e os portugueses em Macau também se terem deslocado para 
além da sua área de povoamento original, estendendo o seu 
poder para o norte da Península de Macau. Foi nesse contexto 
histórico que a Fortaleza foi construída.

A Fortaleza foi construída em 1852 sob a orientação do Major 
António de Azevedo e Cunha, tendo no centro um depósito de 
pólvora e um canhão giratório como principal instrumento de 
poder militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados 
Unidos receberam informações de que a administração 
portuguesa de Macau estava a planear vender combustível para 
aeronaves ao Japão, e por isso enviou um destacamento aéreo 
para fazer um ataque surpresa em vários locais em Macau, 
no início de 1945, quando a Fortaleza D. Maria II foi também 
bombardeada e danificada.

VISITA GUIADA
A p ó s  e x p a n d i r e m  a 
s u a  j u r i s d i ç ão  sob re 
Macau no século XIX, os 
portugueses construíram 
não só a Fortaleza de 
Mong-Há na Colina de 
Mong-Há, como também 
a Fortaleza de D. Maria 
II , a f im de reforçar o 
controlo da zona norte 

da península e das Portas do Cerco e de consolidar o 
sistema de defesa militar no norte de Macau.

A fortificação foi construída sobre uma pequena colina. 
Subindo por uma escada de pedra, a primeira coisa que 
avistamos é um fosso e uma ponte levadiça em frente à 
entrada do forte, o qual é o único em Macau a apresentar 
este tipo de concepção.

Junto à entrada, encontra-se um compartimento de defesa, 
cuja parede ostenta aberturas em forma de seteira.

A fortaleza é de pequena dimensão. No piso superior, ao 
centro, encontra-se uma plataforma circular para uma 
peça de artilharia.

A partir da fortaleza avistam-se 
as Portas do Cerco e toda a zona 
da Areia Preta, sendo a estrutura 
responsável pelo controlo da costa 
nordeste da Península de Macau.

賈梅士洞
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聖方濟各 ( 加思欄 ) 炮台及兵營
Forte e Quartel de S. Francisco

簡介

葡萄牙人自 16世紀中葉在澳門租居後，以這裏為
中轉港從事海上貿易，讓澳門成為各式貨物、商
品東往西來的基地，而澳門的繁榮也引來了其他
國家的爭奪，其中，荷蘭人便在 17世紀多次進攻
澳門，而規模最大的一次便是在 1622年，當年尚
未完工但參與了擊退荷蘭人一役的炮台，除了大
炮台，還有嘉思欄炮台。

嘉思欄炮台又名聖方濟各炮台，毗鄰聖方濟各修
院，始建於 1622年，同年便在擊退荷蘭人一役立
下戰功，直至 1629年嘉思欄炮台大致建成，並且
具有相當規模，作為防禦海上進攻的前線，守衛
著澳門半島。

導賞

加思欄炮台所在位置
曾是南灣的北端，具
有戰略地位，17世
紀葡人已在該地點建
造軍事據點，現今看
到的炮台是經過多次
改建而成。整個炮台
的牆體採用規整的石
塊砌築，我們看不到
具歐洲文藝復興後期
軍事要塞特徵的尖銳
“棱堡”，反而見到
由兩個圓形的炮壘組

成，其實在 19世紀下半葉，該炮
台進行擴建，與新建的臘一炮台以
地下通道相連，它們守護著南灣的
北部，與燒灰爐炮台遙遙相對，共
同防護南灣這個重要的港灣。

炮台前的海面自 20世紀被大規模
填海造地，炮台的位置現今已隱藏
在高樓林立的環境之中。
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INTRODUÇÃO
Tendo alugado Macau como sua colónia em meados do 
século XVI, os portugueses usaram Macau como um 
porto de transbordo para o seu comércio marítimo, 
tornando a cidade um centro de transporte de várias 
cargas e mercadorias entre o Oriente e o Ocidente, 
e tanta prosperidade atraiu outros países a disputar o 
controle de Macau. Os holandeses iniciaram incursões 
em Macau no século XVII e a maior delas ocorreu em 
1622, quando duas fortalezas em Macau - a Fortaleza do 
Monte e a Fortaleza de S. Francisco - ainda estavam a ser 
construídas, mas já se encontravam envolvidas na batalha 
com as tropas holandesas.

A Fortaleza de S. Francisco, também conhecida por 
‘Fortaleza dos Castelhanos’, foi construída junto ao 
Convento de S. Francisco em 1622, sendo também nesse 
ano que contribuiu para a vitória sobre a citada batalha. 
A grande fortaleza foi essencialmente concluída em 1629, 
protegendo Macau na linha da frente contra invasões a 
partir do mar.

VISITA GUIADA
O Forte e Quartel de 
S. Francisco situava-se 
outrora no extremo 
norte da Baía da Praia 
Grande, ocupando assim 
uma posição estratégica. 
O s  p o r t u g u e s e s 
c o n s t r u í r a m  u m a 
fortaleza militar neste 
local no século XVII, 
s e n d o  a  e s t r u t u r a 
actual o resultado de 
várias intervenções de 
restauro. As muralhas do 
forte foram construídas 
com blocos de pedra 
regulares. Ao invés dos 
baluartes pontiagudos 
ca rac ter í s t i cos  da s 
for ta lezas  mi l i t ares 
de finais do período 
renascentista europeu, podem ver-se duas torres de formato 
circular para os canhões. Na verdade, esta fortificação foi 
ampliada na segunda metade do século XIX, sendo ligada, através 
de uma passagem subterrânea, à Bateria 1.º de Dezembro, a 
qual tinha sido recentemente construída. O forte e a bateria 
defendiam a zona norte da Baía da Praia Grande, protegendo, 
em conjunto com a Fortaleza de N.ª Sr.ª do Bom Parto, o 
importante porto da Baía da Praia Grande.

No século XX, a zona marítima em frente ao Forte e Quartel 
de S. Francisco deu lugar a grandes aterros, pelo que o forte 
se encontra agora oculto por entre vários edifícios.
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關閘拱門
Portas do Cerco

簡介

“關閘”是現今澳門的
一處地名，範圍指澳門
半島北部關閘拱門及其
前面的關閘廣場和關閘
馬路一帶。然而，“關
閘”一詞實際上最初並
非地名，而是指一座中
式的門樓。

1849 年， 澳 門 總 督
亞 馬 留 (João Maria 
Ferreira do Amaral)因
為大規模修築馬路，
夷平華人祖墳，激起
居民的憤怒，而被沈
志亮等數名望廈村及
龍田村村民刺殺後，
亞馬留的部下美士基
打 (Coronel Mesquita)
以復仇的名義帶領葡
萄牙士兵佔領清政府
的古關閘城樓，後來
又完全拆毀古關閘城
樓，於 1870年在城樓
以北另外建造西式的
關閘拱門，而原有古
城樓的中葡文石碑，
則可以在市政署大樓
內看到。

導賞

今天所見的關閘拱門是由葡萄牙人興建，有如
一座立在廣場上的凱旋門，但與歐洲裝飾誇張
的凱旋門相比，關閘拱門採用新古典風格，造
型簡樸卻不乏莊嚴的感覺。

走近拱門，大家會發現上面有不少“密碼”。

拱門上方有一行葡萄牙字句：“A PÁTRIA 
HONRAI QUE A PÁTRIA VOS CONTEMPLA”。
這是葡萄牙國王路易斯一世 (Luís I)於 1863年
以法令通過的葡萄牙海軍格言，意為“為祖國
爭榮，因祖國看著”。

關關拱門內外以葡文寫有四個日期，按次序來
看分別是 1849年 8月 22日、1849年 8月 25
日、1870年 8月 22日及 1871年 10月 31日，
每個日期均與歷史事件有關。首先，1849年 8
月 22日是澳門總督亞馬留被刺殺的日子；然後，
1849年 8月 25日是指葡萄牙士兵越過關閘攻佔
清朝在北山嶺的炮台（北山嶺之役）；最後，
1870年 8月 22日及 1871年 10月 31日，分別
是關閘拱門動工及落成的日期。
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INTRODUÇÃO
As ‘Portas do Cerco’ são agora mais conhecidas como uma 
zona em Macau, localizada no extremo norte da Península 
de Macau, incluindo o próprio monumento e a Praça das 
Portas do Cerco e o Istmo de Ferreira do Amaral à frente. 
No entanto, o nome ‘Portas do Cerco’ originalmente não se 
referia a uma zona, mas a um edifício de estilo chinês.

Em 1849, o então governador de Macau, João Maria Ferreira 
do Amaral, iniciou um projecto de construção de estradas em 
grande escala e, para indignação dos chineses locais, destruiu 
os seus túmulos ancestrais nesse processo. O governador 
foi assassinado por Shen Zhiliang e várias outras pessoas 
das aldeias de Mong-Ha e Long Tin. Após o assassinato, o 
subordinado de Amaral, Coronel Mesquita, liderou soldados 
portugueses na ocupação do antigo edifício chinês construído 
pelo governo Qing. O edifício foi posteriormente demolido 
e substituído pela Porta do Cerco a norte, que foi construída 
em estilo ocidental em 1870. As placas originais da pedra do 
edifício, entalhadas com inscrições chinesas e portuguesas, 
podem ser vistas no interior do Edifício do Instituto para os 
Assuntos Municipais.

VISITA GUIADA
A  a c t u a l  Po r t a  d o 
Cerco foi construída 
pelos portugueses no 
istmo que então ligava a 
península de Macau ao 
continente, demarcando 
a fronteira. A Porta do 
Cerco foi construída 
em estilo neoclássico, de 
traço simples, mas solene.

Na superfície da Porta, 
podem ler-se várias frases.

Sobre o arco, lê - se 
a seguinte frase em 

português: “A PÁTRIA HONRAI QUE A PÁTRIA VOS 
CONTEMPLA”, que é a divisa da Marinha Portuguesa, 
adoptada por decreto do Rei D. Luís I, em 1863.

De ambos os lados do arco, vêem-se ainda as quatro 
seguintes datas, escritas em português: 22 de Agosto de 
1849, 25 de Agosto de 1849, 22 de Agosto de 1870 e 31 
de Outubro de 1871. Todas as datas assinalam eventos 
históricos: a 22 de Agosto de 1849, foi assassinado o 
Governador de Macau Ferreira do Amaral; 25 de Agosto 
de 1849 assinala a data da ofensiva portuguesa ao forte de 
Passaleão (Dinastia Qing); finalmente, 22 de Agosto de 1870 
e 31 de Outubro de 1871 correspondem, respectivamente, 
às datas de início e conclusão da 
construção do pórtico.

關帝殿及天后宮
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政府總部 ( 原總督府舊址 )
Palácio do Governo市政署大樓（原市政廳舊址）

簡介

走在南灣人工湖畔，能看見一座粉紅色的新古典主
義風格的兩層建築，大門外有頭戴紅色貝雷帽的
特警站崗，這就是澳門特別行政區政府總部。它
建於1849年，最初是葡萄牙貴族梅洛 (Alexandrino 
Antonio de Melo)家族的寓所，後來才轉讓給澳葡
政府並改造成總督府。於 1999年 12月 20日澳門
回歸祖國後，這座建築物成為澳門特區政府總部，
是特區行政長官辦公和接見外賓之地。現在，政
府總部在每年的開放日
亦會對公眾開放參觀指
定區域，讓普羅大眾近
距離一睹政府總部及其
內華貴的歐式家具和裝
飾品。 

導賞

雖然現今是政府總部，但由於該建築物最初是一
座屬於葡萄牙貴族在澳門的住宅，因此，從外觀
上仍保存著一點西式大宅的面貌。

大樓入口設在一個“凹”的位置，從歷史照片可
見，該處最初設有入口小花園，建築物的面貌
在 20世紀經過多次的改動，現時大樓正面設有
古典柱廊陽台，亦在大樓前圍封一段行人路以闢
作小廣場，增加了建築物的莊嚴性。

大樓內的一些大廳仍保留著具葡萄牙特色的設
計，其中俗稱“藍廳”的大廳最具代表性，該大
廳四面牆身以葡萄牙藍白色花瓷磚裝飾，加上各
式家具與擺設，讓空間富有典雅瑰麗的氣氛。

葡萄牙駐澳門及香港總領事館(原白馬行醫院大樓及花園舊址)
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INTRODUÇÃO
Caminhando ao longo das margem do lago Nam 
Van, podemos ver um prédio cor de rosa de dois 
andares de estilo neo-clássico com agentes de polícia 
especiais usando boinas colocados à entrada. Esta é a 
Sede do Governo da R.A.E. de Macau. Construída em 
1849, a Sede foi inicialmente residência da família do 
aristocrata português Alexandrino Antonio de Melo e 
posteriormente transferida para o governo português 
de Macau e convertida em Palácio do Governo. Após a 
transferência da administração de Macau para a China 
em 20 de Dezembro de 1999, o edifício tornou-se a 
sede do Governo da R.A.E. de Macau, onde o Chefe do 
Executivo trabalha e recebe os seus convidados. Hoje 
em dia, algumas áreas da Sede do Governo estão abertas 
ao público no dia aberto anual, permitindo aos visitantes 
ver de perto o próprio edifício e o luxuoso mobiliário e 
decoração europeus.

VISITA GUIADA
O Palácio do Governo 
é actualmente a sede 
do Governo de Macau, 
mas, foi originalmente a 
residência de um nobre 
por tuguês , o  Barão 
do Cercal. O edifício 
c o n s e r v a  a i n d a  o 
aspecto de uma mansão 
de estilo ocidental.

O  e d i f í c i o  s o f r e u 
múlt iplas alterações 
n o  s é c u l o  X X , 
n o m e a d a m e n t e  n a 
configuração das varandas da fachada frontal. A 
envolvente do palácio, que originalmente se encontrava 
junto à marginal da Praia Grande sofreu alterações 
com a construção dos Lagos de Nam Van e Sai Van, no 
final do século XX.

Alguns salões no interior do edifício conservam ainda 
o traçado português, sendo o “Salão Azul” o mais 
representativo, com as suas paredes decoradas com 
azulejos portugueses com padrões florais azuis e 
brancos e o seu mobiliário diverso, contribuindo para 
um ambiente de grande elegância.

伯多祿局長街24A號、26號、28號、28A號房屋

華士古達嘉馬花園
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市政署大樓 ( 原市政廳舊址 )
Edifício Sede do Instituto para os Assuntos Municipais  
(Edifício do Antigo Leal Senado)

簡介

16世紀中葉，葡萄牙人來到澳門經商定居，最
初在澳的葡人社群並沒有正式的機構管理。直到
1583年，在主教的倡議和主持下，澳門議事會通
過選舉成立，標誌著葡人社群從此有了自治的行
政機構。

在中文文獻中，議事會又被稱作議事亭，事實上，
根據早期的繪畫，議事會大樓原來是一處中式建
築，隨著時間的推移，議事會大樓後來成了今天
所見到的西式建築，議事會也由市政廳、民政總
署，轉變為今天的市政署。

踏入市政署大樓，大家不妨留意一下牆壁上嵌著
諸如關閘門碑額等具歷史價值的石刻，之後去到
小巧別緻的後花園，在綠茵噴泉之間享受寧靜時
光，最後拾級而上，到一樓的“議事亭藏書樓”，
在古色古香的裝潢下，瞭解一下藏書樓所收藏的
17世紀至 1950年代古籍及特藏。

導賞

第一代的西式市政廳
大樓最早建於 1784
年， 而由於 1874年
9月 22日至 23日的
颱風使澳門城市及建
築都遭到巨大破壞，
當時市政廳大樓的屋
頂、牆壁及門窗也被
損壞，遂開展了重修
工程，並於 1876年
12月 30日竣工。該
重修工程減少了建築立面上的裝飾，使之變得更
為簡潔，及後至 1940年進行的維修工程，又再
對建築立面作了少許的改變。

從歷史畫作及相片可見，大樓的基本建築體量和
平面組成無太大變化，第一代大樓為巴洛克風格
的宮殿式建築，而目前我們看到的立面是 1940
年的改造結果，包括將坡屋頂改成平頂，一樓中
央的落地窗圓拱改成三角楣飾，大門也改成平檐
式矩形門，並刪除兩扇側門等，除屋頂山花上的
徽章隨年代有所更替，外貌基本保留至今。

聖奧斯定堂

聖奧斯定堂
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德成按

聖方濟各（加思欄）炮台及兵營

INTRODUÇÃO
Os portugueses começaram a gerir negócios e 
a residir em Macau em meados do século XVI. 
Não existia nenhum órgão oficial responsável pela 
administração da comunidade portuguesa local até 
1583, quando o Senado da Câmara foi fundado através 
da eleição defendida e presidida pelo bispo, que marca 
a constituição de um órgão administrativo próprio pela 
comunidade portuguesa.

O ‘Senado da Câmara’ é também conhecido como 
‘Pavilhão do Senado’ na literatura de Macau em chinês. 
Na verdade, o Edifício do Leal Senado foi originalmente 
construído em estilo chinês mas, com o passar do tempo, 
transformou-se no edifício ocidental que hoje se pode 
ver e o Senado da Câmara foi também reestruturado 
como Câmara Municipal, Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais, e agora como Instituto para os 
Assuntos Municipais.

Ao entrar no edifício, podemos observar os entalhes de 
pedra nas paredes, como as placas de pedra horizontais 
das Antigas Portas do Cerco, que são de significativo 
interesse histórico, e depois entrar no elegante pátio 
e jardim e desfrutar de um momento tranquilo entre 
a folhagem e a fonte. Por fim, podemos subir pela 
escadaria até à Biblioteca do Senado, no primeiro andar, 
e mergulhar no seu antigo interior para aprender mais 
sobre os livros raros e as colecções especiais que datam 
do século XVII até à década de 1950.

VISITA GUIADA
O primeiro edi f íc io 
de estilo ocidental a 
albergar o Senado foi 
construído em 1784, 
mas, com a passagem 
do tufão de 22 e 23 de 
Setembro de 1874, que 
causou grandes danos à 
cidade e aos edifícios de 
Macau, o edifício sofreu 
danos avultados. Após a 
conclusão do restauro 
a 30 de Dezembro de 
1876, o edifício passou a 
apresentar uma fachada 
mais despojada, a qual 
viria a ser ligeiramente 
modificada apenas em 
1940 , durante  nova 
intervenção de restauro.

Segundo os registos pictóricos e fotográf icos 
existentes, o edifício não sofreu grandes alterações a 
nível da sua volumetria e da composição da planta. O 
edifício da primeira geração era um edifício de estilo 
palaciano barroco, sendo a fachada actual o resultado 
do restauro de 1940. O telhado de duas águas foi 
convertido numa cobertura plana, o arco das janelas de 
sacada na zona central do primeiro piso foi convertido 
num frontão e a porta da entrada principal foi 
convertida numa porta rectangular, sendo eliminadas as 
duas antigas portas laterais. À excepção do emblema 
no frontão, o qual tem vindo a ser substituído por 
novos emblemas ao longo do tempo, a fachada 
mantém-se até hoje praticamente inalterada.

聖奧斯定堂聖奧斯定堂
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澳門仁慈堂大樓
Edifício Sede da Santa Casa da Misericórdia de Macau

簡介

1498年，第一所仁慈堂在葡萄牙里斯本創立，致
力於救助有需要的貧苦人士，隨著葡萄牙人航海
事業的拓展，仁慈堂也隨之傳到了東方，而把仁
慈堂從葡萄牙帶到澳門的，便是澳門第一任主教
賈尼勞 (D.Belchior  Carniero)。

今天我們見到的澳門仁
慈堂大樓是 18世紀的
建築，但事實上，賈尼
勞於 16世紀中晚期便
創立澳門仁慈堂這個組
織，澳門仁慈堂在創立
之初，便開始其濟貧救
助工作，特別是面向孤
寡貧病伸出了援助之
手。大家如果希望進一
步瞭解澳門仁慈堂的歷
史，不妨到大樓內的博
物館參觀，館內收集及
展示了不少屬於仁慈堂
的珍貴藏品，還有機會
看到 1662年澳門仁慈
堂章程的原始手寫稿。

導賞

現今坐落在議事亭前地的仁慈堂大樓採用新古
典主義建築風格設計。

建築物的正面外牆上，可以看到上部設有三角形
山花，一樓設有凸出的拱廊陽台，地面層也建有
拱廊，這種將建築物外牆上中下分為三部份的
“三段式”設計是西方古典及新古典建築常用
的模式，仁慈堂大樓亦採用了上述的設計手法。

現時的大樓整座被塗為白色，雖然如此，由於
外牆古典柱及裝飾線的凹凸排佈，在陽光下產
生的光影增加了外牆豐富的視覺效果。

拱廊的設計除了滿足美學，亦具有實用的功能，
在亞熱帶炎熱濕潤的氣候，這樣設計在樓房中形
成一個有上蓋的半戶外空間，有利遮陽與通風。

禮賓府（原竹仔室總督官邸舊址）
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仁慈堂大樓

INTRODUÇÃO
A Santa Casa da Misericórdia foi inicialmente fundada em 
Lisboa, em Portugal, em 1498, com o objectivo de ajudar 
os pobres e necessitados. Com a expansão do império 
marítimo português, a Santa Casa da Misericórdia 
também estendeu o seu alcance para o Oriente, sendo 
o primeiro bispo de Macau, D. Belchior Carneiro, quem 
introduziu a organização na cidade.

O edifício da Santa Casa da Misericórdia que hoje pode 
ser visto em Macau foi construído no século XVIII. No 
entanto, D. Belchior Carneiro fundou a Santa Casa da 
Misericórdia de Macau muito antes, em meados do século 
XVI. Nos primórdios da sua instauração, a organização 
já estava oferecia ajuda às pessoas necessitadas, 
n o m e a d a m e n t e  a o s 
órfãos, viúvas, pobres e 
doentes em particular. 
Qua lquer  pessoa que 
deseje conhecer mais 
p r o f u n d a m e n t e  a 
história da Santa Casa da 
Misericórdia de Macau 
pode v is i tar  o museu 
no interior do edifício, 
q u e  a l b e r g a  e  e x i b e 
muitos itens preciosos da 
organização; no museu, 
podemos também ver o 
manuscrito original dos 
estatutos da organização 
escritos em 1662.

VISITA GUIADA
O Edifício Sede da Santa Casa da Misericórdia, sito no 
Largo do Senado, apresenta um traçado arquitectónico 
de estilo neoclássico.

O frontispício é encimado por um frontão triangular, 
apresentando uma varanda com arcada no primeiro 
piso e uma galeria com arcada no piso térreo. A fachada 
do edifício apresenta assim uma divisão tripartida, 
seguindo o modelo da arquitectura ocidental clássica e 
neoclássica.

O edifício actual está pintado de branco, mas, com 
o ritmo das colunas clássicas e linhas decorativas na 
fachada, o edifício produz, à luz do sol, efeitos visuais 
de grande beleza.

As arcadas, para além da sua função estética, 
cumprem também uma função prática. No clima 
quente e húmido desta região subtropical, a criação 
de um espaço coberto de transição entre o interior 
e o exterior do edifício tem vantagens em termos 
de sombra e ventilação.聖若瑟修院教堂、前地及石階

天后宮 天后宮

觀音廟（九澳）
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媽祖閣 ( 媽閣廟 )
Templo de A-Má (Templo da Barra)

簡介

各位打開錢包看看澳門元的 10元紙
幣，有沒有留意到上面繪畫的媽閣廟
呢？媽閣廟既是澳門三大古廟之一，
也是澳門有現存實物可考最古老的廟
宇，有廟內 1605年的石刻為證。媽閣
廟所供奉的媽祖，原名林默娘，為福
建蒲田人氏，相傳保祐漁民出海作業，
平安大吉，是漁民的守護神，得到歷
代皇帝褒封“天妃”、
“天后”等賜號，影響
力覆蓋中國東南沿海及
東南亞國家。

每年農曆三月二十三日
的媽祖誕，信眾會組織
祭祀，酬神募捐，在媽
閣廟前張燈結彩、搭
棚上演神功戲，鑼鼓
喧天，並請神入戲棚安
坐，即謂請 “阿媽看
戲”，達至人神共娛，
最後送神回廟，以示尊
崇，祈求阿媽保祐水陸
平安、生意興隆、佑護
子孫。

導賞

媽祖閣的山門後，是一座石製牌坊：正面中央刻
“南國波恬”，後面刻“詹頊亭”；之後就是掛
有“神山第一”牌匾的石殿，若在殿門入口抬頭
一看，你會發現石橫樑上刻有“明萬曆乙巳德字
街眾商建，崇禎己巳年懷德二街重修”，這是媽
祖閣最早的建築記錄。

正覺禪林是媽祖閣最大的建築物，在規模和形式
上較為講究。立面中央開有一道圓形窗洞，殿內
的天后像可從窗洞遠望內港，保佑來往的船隻。

沿著“神山第一”殿後的小路可到山腰上的弘仁
殿，這殿原本是一座石室，內壁刻有魔將和侍
女，而石室經過加建牆體和屋頂，成為今天所
見的廟殿。再踏級而上，大家會來到的觀音殿，
可以在此觀望媽祖廟及內港的風景。除了建築
物之外，也有不少文人墨客留下大量石刻。
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INTRODUÇÃO
Se abrir a sua carteira pode 
reparar que o Templo de 
A-Ma se encontra impresso 
na nota de 10-patacas? O 
Templo de A-Ma é um 
dos três templos antigos 
e o mais antigo em Macau 
que pode ser comprovado 
através de prova f ís ica 
existente - as inscrições 
de pedra no interior do 
templo que remontam a 
1605. Mazu, a divindade 
venerada no Templo de 
A-Ma, era originalmente 
uma mulher mortal  da 
c i d a d e  d e  P u t i a n , n a 
província de Fujian, chamada 
Lin Moniang. Segundo a 
lenda, ela abençoaria os 
pescadores loca is  que 
partiam para enfrentar os 
mares em busca de peixe, 
concedendo-lhes paz e boa 
sorte. Assim, ela tornou-
se a sua deusa padroeira 
e recebeu vários títulos 
como 'Tianfei (Princesa 
d o  C é u ) '  e  ' T i a n h o u 
(Imperatriz do Céu)' por 
imperadores em várias 
d i n a s t i a s , e xe rc e n d o 
uma influência de grande 
alcance que cobre as áreas 
costeiras do sudeste da 
China bem como países do 
Sudeste Asiático.

Durante o Festival de A-Ma no 23º dia do terceiro mês lunar em 
cada ano, os residentes devotos organizam actividades de veneração, 
fazem oferendas e angariam fundos. A área em frente ao Templo A-Ma 
é decorada com lanternas coloridas e outras decorações festivas, e 
apresentações de ópera chinesa dedicadas a divindades são realizadas 
num telheiro de bambu construído para esse fim. No meio do som 
estrondoso de tambores e gongos, a Deusa é convidada a assistir a 
essas óperas chinesas - um evento conhecido como ‘A-Ma assistindo às 
óperas’ - significando que o entretenimento é dedicado à Deusa, bem 
como à população. Após as óperas, a Deusa é escoltada de volta ao 
Templo numa demonstração de respeito e honra. As pessoas suplicam-
lhe por segurança no mar e em terra, por um negócio próspero e pela 
protecção dos seus filhos.

VISITA GUIADA
Por detrás da entrada principal do Templo de A-Má, 
há um pórtico de pedra em cuja frente se pode ler a 
inscrição em chinês “Sul Tranquilo” e em cujo verso se 
pode ler “Pavilhão Zhan Xu”. Passando este pórtico, 
encontramos um templo de pedra com uma placa a 
indicar “Pavilhão do Pórtico” (ou “Primeiro Pavilhão da 
Montanha Sagrada”). A partir deste, se olharmos para a 
entrada do templo, veremos um lintel de pedra com a 
inscrição em chinês “Construído pelos mercadores da 
Rua Dezi no ano Yisi [1605] do reinado do imperador 
Wanli da dinastia Ming. Reconstruído pelos mercadores 
da Segunda Rua Huaide no ano Jisi [1629] do reinado 
do Imperador Chongzhen.” Este é o mais antigo registo 
arquitectónico existente no Templo de A-Má.

O Pavilhão Budista Zhengjiao Chanlin é a maior 
estrutura existente no Templo de A-Má, sendo também 
a mais sofisticada em termos de escala e forma. A 
sua fachada apresenta, ao centro, uma janela circular, 
através da qual a estátua de Tin Hau, a Imperatriz do 
Céu (também conhecida como A-Má ou Mazu), que 
se encontra no interior do templo, pode olhar para o 
Porto Interior e abençoar os navios que passam.

O caminho atrás do Pavilhão do Pórtico conduz ao 
Pavilhão da Benevolência, na encosta da montanha. Este 
templo era originalmente uma câmara de pedra com 
figuras de generais demoníacos e de donzelas gravadas 
nas paredes interiores, tendo sofrido uma intervenção 
de ampliação que resultou no actual pavilhão. Mais 
acima, encontra-se ainda o Pavilhão de Kun Iam, a 
partir do qual se tem uma vista para todo o complexo 
e também para o Porto Interior.

Para além das múltiplas estruturas que compõem o 
Templo de A-Má, muitos eruditos deixaram também a 
sua marca, dedicando várias inscrições ao templo.
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康真君廟 ( 康公廟 )
Templo de Hong Chan Kuan (Templo do Bazar)

簡介

澳門有兩座康公廟，分別位於望廈，
以及毗連十月初五日街的康公廟前
地。而我們現在說的是十月初五日
街的康真君廟，相信各位朋友如果
曾經去過康公廟前地一帶的夜市買
小吃，就會有印象，這是由澳門華
商出資興建的大型廟宇。該廟歷時
4年建造，於 1868年建成，供奉的
康公真君，相傳是保國有功的漢朝
名帥李烈，是道教信仰中的神衹，
康公信俗在澳門傳承已久，因信奉

其具有鎮火能力，深受居民和漁民敬奉，為免遭
回祿及護佑水土平安，每年農曆七月初七為康公
誕，本澳供奉康公的廟宇，會舉辦慶典儀式，上
香進賀，感謝神恩庇佑，是本澳華人社群的重要
節慶活動。此外，廟內也供奉了南海廣利洪聖大
王、西山金聖候王、六祖聖佛及華佗先師等神明。

導賞
康真君廟是典型的道
教廟宇，建廟初期位
於海邊，保佑內港區
的居民和繁榮。雖然
經歷歲月洗禮，但康
真君廟仍然是十月初
五日街的重要地標。
廟宇以青磚建造，其最為亮眼是廟頂瓦脊上的陶
塑裝飾，為建築增添幾分氣派。

進入建築內，康真君廟內除了供奉康公、南海廣
利洪聖大王等神明，廟內中央的天井建有一座四
方拜亭，康真君廟內保留著大量古物，當中不少
是由創廟初期流傳至今，包括大銅鐘、四方亭內
奠酒的酒船石等。此外，善信們也捐贈多件匾額
和楹聯，而當中不乏由商戶獻上的匾額，以示對
神祇保佑的敬意。

康真君廟（康公廟）
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VISITA GUIADA
O Templo de Hong Chan Kuan é um templo taoista 
típico. Na altura em que foi construído, o templo 
estava situado à beira-rio, abençoando os residentes 
e prometendo prosperidade para a zona do Porto 
Interior. Apesar da sua longevidade, o Templo de Hong 
Chan Kuan, com as suas paredes de tijolo cinzento, 
permanece um marco importante na Rua de Cinco de 
Outubro, distinguindo-se pelas esculturas em relevo no 
telhado, que lhe conferem um grande apelo visual.

No interior do templo, encontram-se altares 
dedicados a Hong Chan Kuan e a Nam Hoi Kuong 
Lei Hung Sheng Tai Wong, bem como um pavilhão de 
quatro faces no pátio interior no centro do templo. O 
templo contém várias antiguidades, muitas das quais 
remontam aos primeiros tempos do edifício, incluindo 

um grande  s i no  de 
bronze, recipientes para 
as libações no pavilhão 
de quatro faces, bem 
como várias placas e 
dísticos doados pelos 
f i é i s . Mu i t a s  p l acas 
f o r a m  d o a d a s  p o r 
comerc iantes  como 
forma de reverência e 
de agradecimento pelas 
bênçãos das divindades.

INTRODUÇÃO
Existem dois templos de 
Hong Kong em Macau, 
um situado na zona de 
Mong-Há, outro no Largo 
do Pagode do Bazar. O 
Temp lo  do  Bazar  em 
questão é o Templo de 
Hong Chan Kuan, que 
se  s i t u a  j un to  à  Rua 
de Cinco de Outubro. 
A s  p e s s o a s  q u e  j á 
compraram iguarias na 
feira nocturna da zona do 
Largo do Pagode do Bazar 
certamente têm memória 
de um templo de grande 
dimensão, cuja construção 
f o i  f i n a n c i a d a  p e l o s 
comerciantes chineses de Macau e demorou 4 anos, 
tendo sido concluída em 1868. No interior do templo, 
a figura venerada trata-se de Hong Chan Kuan, uma 
divindade das crenças taoistas, que, segundo a lenda 
popular, foi um general respeitado da Dinastia Han 
que contribuiu para a defesa da supremacia imperial. A 
crença e costumes no deus Hong Kong são herdados 
dos tempos mais antigos. Uma vez que se acreditava que 
esta divindade tinha a capacidade de apagar incêndios, 
ela é profundamente venerada pelos residentes e 
pescadores. Com o propósito de impedir incêndios e 
rogar pela segurança no mar e na terra, o Dia de Hong 
Kong é celebrado no 7.º dia do 7.º mês do calendário 
lunar. Nesse dia, os templos de Macau que veneram esta 
divindade realizam habitualmente cerimónias festivas 
e rituais de culto com oferendas e preces, em sinal 
de agradecimento pela sua protecção. Trata-se de um 
conjunto de actividades culturais que é importante para a 
comunidade chinesa de Macau. Para além de Hong Kong, 
o templo é ainda dedicado a diferentes divindades, tais 
como o Governador do Mar Sul, Hung Shing Tai Wong, o 
soberano do Monte Oeste, Kam Seng, o buda divino Lok 
Chou e o mestre Wa To, entre outras.

鄭家大屋

天后宮 天后宮
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觀音古廟 ( 觀音仔 )
Templo de Kun Iam (Kun Iam Tchai)

簡介

本澳歷史上的古望廈村內，至今
仍然保留了一些古老廟宇。在美
副將大馬路，就有歷史悠久的觀
音古廟，以及一百多年前建成的
城隍廟。根據碑刻史料，觀音古
廟於明代末年建成，1867年重建。
廟內供奉觀音、呂祖、財帛星君、
痘母元君和金花娘娘等神明。

與觀音古廟相毗連的，是澳門僅
有的城隍廟，始建於 1904年，
廟內供奉城隍、洪聖大王等神
明。廟中碑銘引用了晚清名臣張
之洞的感言：“不謂時局變遷於
戊戌秋，竟至華洋雜處。余觸目
時艱，狂瀾莫挽，不禁感慨系
之”，廟內亦供奉張之洞神位和
聖像，並尊稱張王爺。

導賞

與同一街道上的普濟
禪院（觀音堂）相比，
觀音古廟的規模顯然
是較為“迷你”，這
也是為何稱為“觀音
仔”；而在觀音古廟
一旁是城隍廟，兩座
廟宇建造在平台之
上。觀音古廟和城隍
廟皆是雙坡硬山式屋
頂，青磚外牆，並有陶塑作裝飾。

觀音古廟和城隍廟內均保存有不少
且悠久歷史的物品，如觀音古廟內
最古老的石碑為《重修觀音古廟碑
誌》，由香山縣進士吳應揚於同治六
年（1876年）所撰，具有文學和歷史
價值。

在觀音古廟左側能進入城隍廟，廟內
的匾額“化洽華夷”正好表現立城隍
廟的意思，不僅是祈求國泰民安，也
期望華人和外國人和洽相處的願望。

在觀音古廟和城隍廟外的庭園有“永
興社”及“建隆社”土地神壇，皆是
昔日澳門龍田村的社壇，是古村少數
僅存的遺跡。
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INTRODUÇÃO
N a  z o n a  d a  a n t i g a 
Povoação de Mong-Há, 
foram preservados, até 
aos dias de hoje, alguns 
templos que pertenciam 
à  a n t i g a  a l d e i a . N a 
Aven i d a  do  Corone l 
Mesquita, encontram-se 

precisamente dois desses templos mais antigos, o Templo 
de Kun Iam, com uma história longínqua, e o Templo de 
Seng Wong, cuja construção ocorreu há mais de 100 
anos. De acordo com os registos históricos, o Templo 
de Kun Iam foi construído nos finais da Dinastia Ming e 
reabilitado em 1867. Para além da deusa da misericórdia 
Kun Iam, são também venerados neste templo Loi 
Tsou, Choi Bak (Deus da Fortuna), Dou Mou (divindade 
protectora contra a varíola) e Kum Fa (Dama da Flor 
Dourada).

Adjacente ao Templo de Kun Iam está o único Templo 
de Seng Wong de Macau, cujo início de construção data 
do ano de 1904 e as principais divindades veneradas 
são Seng Wong e Hung Shing Tai Wong. A inscrição no 
interior do templo cita as palavras do famoso oficial do 
período final da Dinastia Qing, Zhang Zhidong, aquando 
da sua chegada a Macau, manifestando a sua preocupação 
sobre os tempos difíceis que os moradores da Povoação 
de Mong-Há atravessavam nesta região de “miscelâneas 
étnicas e culturais”. A solidariedade de Zhang Zhidong 
para com o povo local resultou na colocação de uma 
efígie sua no templo, homenageando-o, com a designação 
de Cheong Wong Ie.

VISITA GUIADA
Em comparação com 
o Templo de Pou Chai 
(Kun Iam Tong), que se 
encontra na mesma 
rua, o Templo de Kun 
Iam é notoriamente um 
“mini-templo”; daí a sua 
designação de “Kun Iam 
Tchai” (Pequeno Templo 
de Kun Iam). Junto a 
este templo, encontra-
se o Templo de Seng 
Wong, sendo ambos 
construídos sobre a 
mesma  p l a t a fo rma . 
Tan to  o  Temp lo  de 
K u n  I a m  c o m o  o 
Templo de Seng Wong 
têm telhados de duas 
águas, paredes externas 
de t i jolo cinzento e 
esculturas decorativas 
em gesso.

Ambos os templos contêm vários objectos históricos: 
a placa de pedra mais antiga do Templo de Kun Iam 
apresenta uma inscrição em chinês que significa “Registo 
Histórico da Reconstrução do Templo de Kun Iam”, 
escrita no 6.º ano do reinado do Imperador Tongzhi 
(1876) por Wu Yingyang, um intelectual de grau 
superior (jinshi) do Distrito de Xiangshan, possuindo 
um grande valor literário e histórico.

Do lado esquerdo do Templo de Kun Iam, encontra-se 
o Templo de Seng Wong, no interior do qual se pode 
ver uma placa com uma inscrição em chinês relativa 
à fundação do Templo de Seng Wong, em que se 
expressam votos de paz para a nação e para o povo e 
votos de comunhão entre chineses e estrangeiros.

No pátio exterior do Templo de Kun Iam e do Templo 
de Seng Wong, encontram-se os altares de Tou Tei 
“Weng Heng Se” e “Kin Long Se”, ambos os quais eram 
altares da Vila de Longtian em Macau, sendo os únicos 
vestígios remanescentes da antiga vila.

媽祖閣（媽閣廟）
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普濟禪院 ( 觀音堂 )
Templo de Pou Chai (Kun Iam Tong)

簡介

供奉觀音在澳門華人社群中非常普
及，不少家宅都供奉有觀音神像，
供奉觀音的廟宇也遍佈澳門半島、
氹仔、路環，而澳門佛教寺廟的興
建亦始於明末的觀音堂，即普濟
禪院。時至今日，每逢農曆正月
二十六的觀音開庫吉日、二月十九
的觀音誕日、六月十九的觀音成道
日、九月十九觀音涅盤日，會有大
量信眾到普濟禪院等供奉觀音的寺廟，進行祭拜、祈求觀音等宗教儀式。 

值得一提的是，普濟禪院與嶺南畫派曾有過一段淵源，被世人傳為佳話。在抗
日戰爭時期，嶺南畫派大師高劍父由廣州來到澳門，寓居於普濟禪院躲避戰
亂，原來在廣州跟隨高劍父學畫的關山月等人，亦隨之到普濟禪院尋找高劍
父，普濟禪院也由此成為當時嶺南畫派其中一個重要活動地點。

導賞

作為澳門最大規模的佛寺，普濟禪院不論在歷史
和藝術上，都展現深厚的文化底蘊。整座廟宇
分為左、中、右三路，中路由三進院落組成，包
括大雄寶殿、長壽佛殿及觀音殿，供奉三寶佛、
消災延壽藥師佛和觀音菩薩，而左右殿堂還供奉
了伽藍菩薩（關羽）和天后。普濟禪院的建築展
示了嶺南建築風格的特色，其中最值得欣賞是殿
頂上瓦脊，從山門、主體建築的第一進建築和巷
道的屋脊和牆頭都有非常精緻的石灣陶瓷裝飾，
不但保存鮮艷的色彩，人物造形也栩栩如生。

在參觀過禪院的殿堂後，大家也能進入院後的花
園遊覽，除了簽署《望廈條約》的石案，還有“大
汕宗風”的牌坊及後山的碑廊，展示有多位名人
的書法墨寶。
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INTRODUÇÃO
O culto a Kun Iam encontra-se muito difundido no seio da comunidade chinesa de 
Macau e podemos encontrar estátuas desta divindade em muitas residências. Templos 
dedicados a Kun Iam estão também espalhados pela Península de Macau, Taipa e Coloane. 
Na verdade, a onda de construção de templos budistas em Macau começou com a 
edificação, em finais da Dinastia Ming, deste Kun Iam Tong, também conhecido como 
Templo de Pou Chai. Actualmente, muitos fiéis deslocam-se a templos de Kun Iam como 
este para adorar e rezar à divindade, assim como para realizar cerimónias religiosas 
todos os anos no 26.º dia do primeiro mês lunar (Dia de Abertura da Tesouraria de Kun 
Iam), no 19.º dia do segundo mês (Aniversário de Kun Iam), no 19.º dia do sexto mês (Dia 
da Iluminação de Kun Iam) e no 19.º do nono mês (Dia do Nirvana de Kun Iam).

Vale a pena mencionar que o Templo de Pou Chai está relacionado com a Escola 
de Pintura Lingnan, vínculo que foi transmitido para a posteridade através de uma 
história muito contada. Durante a Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa, 
Gao Jianfu, grande mestre 
da  Esco l a  de  P in tura 
Lingnan, deslocou-se a 
Macau desde Guangzhou 
e habitou no Templo de 
Pou Chai para escapar 
à guerra. Guan Shanyue 
e outros ar t is tas  que 
haviam estudado pintura 
junto de Gao Jianfu em 
Guangzhou dir ig iram-
se a este templo para se 
encontrarem com o seu 
mestre. O Templo de Pou 
Chai tornou-se assim um 
dos locais importantes 
da  Esco l a  de  P in tura 
Lingnan naquela época.

VISITA GUIADA
O Templo de Pou Chai é o maior templo budista de 
Macau, possuindo um enorme valor cultural, tanto 
a nível histórico como artístico. O templo divide-
se em três, um à esquerda, outro ao meio e outro à 
direita. O do meio é composto por três pavilhões, 
incluindo o Pavilhão da Grande Força (Tai Hong Pou 
Tin), o Pavilhão de Amitabha, ou Pavilhão do Buda da 
Longevidade (Cheong Sau Fo Tin) e o Pavilhão de Kun 
Iam (Kun Iam Tin), onde se presta culto ao Buda dos 
Três Tesouros, ao Buda da Medicina e da Longa Vida 
e à Bodhisattva Guanyin, a Deusa da Misericórdia. 
Os templos laterais, à esquerda e à direita do templo 
central, são, por sua vez, dedicados ao Bodhisattva 
Kuan Yu e a Tin Hau (Imperatriz do Céu). O traçado 
arquitectónico do Templo de Pou Chai evidencia as 
características do estilo de Lingnan, com destaque para 
as cumeeiras dos telhados, as quais, juntamente com o 
portão principal e as cumeeiras e paredes do primeiro 
pavilhão do edifício principal, apresentam belas e 
coloridas decorações em cerâmica de Shiwan com 
figuras muito expressivas.

Para além dos seus vários pavilhões, o Templo de Pou 
Chai abrange ainda um jardim, 
onde se encontra registada em 
pedra a assinatura do Tratado de 
Mong-Há, um pórtico dedicado 
ao Monge Dashan e uma Galeria 
de Estelas, decorada com obras 
de caligrafia da autoria de várias 
celebridades eruditas.
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蓮峯廟
Templo de Lin Fong

簡介

在澳門北面的望廈市區，發現一個園子，看！那
是歷史悠久的蓮峯廟，映入眼簾的，還有林則徐
雕像的身影。1839年虎門銷煙後，欽差大臣林則
徐與兩廣總督鄧廷楨到澳門巡視和督導防務，在
蓮峯廟與澳門的葡萄牙官員就鴉片問題激烈交涉。
蓮峯廟原名天妃廟，又名慈護宮、娘媽新廟，天
妃就是媽祖。廟內現存雍正元年 (1723年 )的《鼎
建紀事碑》，記載了建廟由來。蓮峯廟最初主要

供奉天妃及觀音。現在
廟內亦供奉關帝、韋馱
菩薩、醫靈大帝、金花
娘娘、痘母元君等神
明，堪稱澳門的中式萬
神殿。

導賞

蓮峯廟位於半島連接內地的蓮花莖的開端，是
古時內地由陸路進入澳門的必經之地；雖然周
邊環境現在已成為車水馬龍的馬路，但仍無法
掩蓋古廟的莊嚴和歷史底蘊。蓮峯廟是一座規
模宏大的建築群，廟外有一處廣闊的空間，並
建有兩座旗桿石。在澳門的廟宇僅有蓮峯廟和
媽閣廟有旗桿石，以突顯其作為官廟的地位。

整座廟宇為橫連三間、前後三進的佈局，供奉
多位不同神祇，而殿內的《倡善社惜字會碑誌》
記錄了澳門文人創立惜字會，提倡敬惜文字，
教導民衆以尊重文化。

在蓮峯廟設有由廟方樹立的林則徐雕像，而旁
邊是澳門林則徐紀念館，向遊人介紹林則徐巡
視澳門禁鴉片的歷史。

蓮峯廟

青洲山
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INTRODUÇÃO
A norte de Macau, especificamente na zona urbana de 
Mong-Há, é fácil de descobrir um jardim murado dentro 
do qual se situa o histórico Templo de Lin Fong. Além da 
presença imponente do próprio templo, a estátua de Lin 
Zexu capta igualmente a atenção de quem visita o espaço. 
Após a bem-sucedida missão de erradicação do comércio 
do ópio, em Humen, em 1839, Lin Zexu, então nomeado 
Comissário Imperial, e Deng Tingzhen, Governador das 
províncias de Guangdong e Guangxi, visitaram Macau 
com o intuito de inspeccionar e orientar a situação do 
ópio na região, tendo activamente negociado a questão 
com a administração portuguesa, no Templo de Lin Fong. 
A sua denominação original é Templo de Tien Fei (A-Má), 
podendo também ser designado como Palácio Chi Hu 
ou Novo Templo Nheong Ma. No interior, ainda pode ser 
vista a lápide com a crónica sobre a história e a origem 
da construção do templo, datada da Dinastia Qing (1723).

Na sua fase inicial, o Templo de Lin Fong era apenas 
dedicado às deusas A-Má e Kun Iam. Na actualidade, 
outras divindades como Kuan Tai, Wei Tuo, I Leng (Deus 
da Medicina), Kum Fa (Dama da Flor Dourada) e Dou 
Mou, (divindade protectora contra a varíola), estão 
igualmente presentes, o que faz com que o Templo de 
Lin Fong seja o templo de estilo chinês com maior 
diversidade de cultos em Macau.

VISITA GUIADA
O Templo de Lin Fong 
foi construído no início 
da “Haste de Lótus”, 
um istmo que ligava a 
Península de Macau ao 
Interior da China e que 
à época era o único 
acesso que ligava Macau 
ao  Cont i nen te  por 
terra. Embora o templo 
e s t e j a  a c tua lmen te 
r o d e a d o  d e  v i a s 
muito movimentadas, 
é impossível ocultar 
a  magn i f i cênc ia  e  o 
valor histórico deste 
monumento. O Templo 
de Lin Fong constitui 
u m  c o m p l e x o  d e 
edi f íc ios em grande 
escala, sendo fronteado 
por um amplo espaço 
e x t e r i o r, o n d e  s e 
encontram duas bases 
de pedra para mastros 
de bandeiras. Em Macau, 
apenas os Templo de 

Lin Fong e o Templo de A-Má ostentam bases de pedra 
para mastros de bandeira, sublinhando assim o seu 
estatuto de templos oficiais.

O templo é composto por três blocos alinhados 
horizontalmente , cada um com três pavi lhões 
consagrados a várias divindades. No interior, pode 
ver-se uma inscrição em chinês que assinala a 
criação de um “Clube das Letras” pela Associação 
de Caridade Cheung Sin, a fim de advogar o respeito 
pelos caracteres chineses e de promover o respeito 
pela cultura.

Junto ao templo, foi erguida uma 
estátua de Lin Zexu, ao lado 
da qual foi construído o Museu 
Memorial Lin Zexu de Macau, 
destinado a dar a conhecer a 
história da inspecção de Lin Zexu 
à proibição do ópio em Macau.
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哪咤古廟 ( 柿山 )
Templo de Na Tcha (Calçada das Verdades)

簡介

哪吒是中國神話故事
《封神榜》的主要人
物，相傳為托塔天王
李靖之三子，哪吒自
出生起神通廣大，哪
吒鬧海的故事，以及
紅纓槍和風火輪，都
廣為流傳，耳熟能詳。
在中國古代，哪吒一
直被認為有護幼、救
治、除疫、驅魔、鎮
邪之功能。從大炮台
和大三巴下來，往南
走到哪咤廟斜巷，看
見的，是一座距今約
400年歷史的柿山哪
咤古廟。根據碑記，
古廟始建於清初， 後
來又在民間集資捐獻
下，1899 年於殿外建
亭。古廟的外牆以紅
色為底色，廟內有供
奉哪吒聖像的祭壇、
香爐。如今，農曆五
月十八日的哪吒誕仍
會舉行巡遊活動，抬
著哪吒聖像出巡的鑾
輿是 1903年所造，具
悠久歷史。

導賞

沿著哪咤廟斜巷，一路往大炮台方向前進，你
會發現一座路邊小廟，那就是柿山的哪咤古廟，
其所在位置就是古稱“柿山” 的山坡上。古廟
最引人注目是它的四方古拜亭，相傳這是廟宇
早期的建築，是一座單間亭式廟宇，而亭內有一
座嬌小的神龕，供奉哪吒神像。在神龕的一旁，
你會看到一座大石塊，傳說是哪吒太子在柿山顯
靈時正是出現在巨石之上，驅除瘟疫使柿山居民
免受疫病侵害。在古亭側邊是廟宇的輔助建築，
內裏同樣供奉一尊哪吒神像。

雖然哪咤古廟較為微型，但廟內仍然不乏珍貴
的古物。廟內嵌有光緒二十四年（1898年）《倡
建柿山古廟簷亭勸捐小引》，講述信眾建亭的
歷史，讓人們可以了解此廟宇在殿外建亭的發
展過程；而廟內也有多塊匾額，最古老的可以
追溯到清朝光緒年間。
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INTRODUÇÃO
Enquanto uma das figuras principais do romance 
mitológico chinês “Feng Shen Bang”, Na Tcha, segundo 
conta a lenda, é o terceiro filho do general divino Li 
Jing e nasceu com capacidades fora do comum, sendo 
a história do conflito no Mar Oriental e os seus 
instrumentos emblemáticos, como a lança decorada de 
vermelho e as rodas em chamas, bastante conhecidos 
e popularizados. Desde épocas recuadas da história 
chinesa, Na Tcha é considerada uma divindade que 
protege os mais novos, cura doentes, elimina epidemias, 
expulsa espíritos maléficos e afugenta infortúnios. 
Quem desce da Fortaleza do Monte e das Ruínas de 
São Paulo e atravessa a Calçada das Verdades encontra 
um templo com cerca de 400 anos de história 
dedicado a esta figura. De acordo com os registos 
históricos, o Templo de Na Tcha foi construído nos 
primórdios da dinastia Qing; mais tarde, com o esforço 
de angariação de meios financeiros pela sociedade, foi 
erguido o pagode, nas imediações do templo, em 1899. 
O santuário tem as suas fachadas exteriores pintadas 
de vermelho e possui, no seu interior, um altar de 
culto e um defumador. Hoje em dia, as celebrações 
em homenagem a Na Tcha têm lugar no 18.º dia 
do 5.º mês do calendário lunar, com a realização de 
procissões. A liteira em que se transporta a sua efígie 
é uma antiguidade com bastante história, tendo sido 
fabricada em 1903.

三街會館（關帝古廟）

VISITA GUIADA
Caminhando ao longo 
das vielas junto ao Templo 
de Na Tcha em direcção 
à Fortaleza do Monte, 
encontramos um pequeno 
templo à beira da rua, 
nomeadamente, o Templo 
de Na Tcha da Calçada das 
Verdades, sito na encosta 
do ant i go  Monte  dos 
Dióspiros, que dá o nome 
chinês à rua. O que mais 
chama a atenção neste 
antigo templo é o pavilhão 
de quatro faces, o qual, reza 
a tradição, corresponderia 
a o  t e m p l o  n o s  s e u s 
primórdios. Trata-se de um 
templo com um só pavilhão, 
dentro do qual se encontra 
um pequeno santuário 
dedicado a Na Tcha. Ao 
lado do santuário, pode ver-
se uma grande pedra, onde, 
reza a lenda, o Príncipe 
Na Tcha fez uma aparição, 
expulsando a peste e 
protegendo os residentes 
da Calçada das Verdades 
d a  d o e n ç a . J u n t o  a o 
pavilhão foi construído um 
edifício auxiliar, igualmente 
consagrado a Na Tcha.

Apesar da sua dimensão 
reduzida, o Templo de 
Na Tcha contém várias 
antiguidades de grande 
va lor. Uma placa com 
a inscrição em chinês 
“Exortação às doações 
para efeitos de construção 
de um pavilhão no antigo 
Templo do Monte dos 
Diósp iros” , doada no 
24 . º  a no  do  re i n ado 

do Imperador Guangxu (1898), narra a história da 
construção do pavilhão exterior pelos fiéis, dando a 
conhecer o processo de desenvolvimento do mesmo. 
No interior do templo, existem ainda várias placas, 
sendo que a mais antiga remonta ao período do 
reinado do Imperador Guangxu da Dinastia Qing.



MM026

哪咤廟 ( 大三巴 )
TEMPLO DE NA TCHA  
(JUNTO ÀS RUÍNAS DO COLÉGIO DE S. PAULO)

導賞

哪咤廟，與澳門最著
名的地標——大三巴
牌坊建在同一處山崗
上，中國道教廟宇與
天主教遺跡彼此相鄰
共存一地，這體現了
澳門多元文化交融並
處的特色。

大三巴哪咤廟位於原
天主之母教堂遺址邊
上，緊貼茨林圍的舊
城牆遺址入口，相傳
在清末瘟疫流行期

間，茨林圍居民迎請哪吒三太子坐鎮以驅除疫
病，過後設廟祭祀。

大三巴哪咤廟的規模不大，只有相連的門廳和正
殿組成，山門屋頂為硬山式，正脊有鰲魚和寶珠
襯托；正殿則為歇山式，牆體以青磚建成。雖然
哪咤廟主要供奉哪吒三太子，但廟內也供奉地藏
菩薩等其他多位神祇。雖然廟宇細小，但廟內有
不少具悠久歷史的物品，如“三十三天”、“哪
吒太子”字樣的高腳牌，而“保民是賴”牌匾
為民國年間的古物。此外，廟內還有其他牌匾、
高腳牌和古香爐等物品。

先鋒廟

簡介

腳踏風火輪的哪吒，這個形象一直十分鮮明而且
深入人心，哪吒本領高强，法力無邊，有除災解
困的能力，因此，在華人社會中，民間若遇瘟疫、
兒童患病，往往會求助於哪吒太子。

19世紀後期，澳門流行一場疫症，嚴重威脅居民
的生命安全，大家一時之間都束手無策，無法尋
得克服疫症的良方。後來，哪吒托夢顯靈，叫居
民取山上溪水加草藥服用，居民按照哪吒托夢的
指示去做，疫症果然逐漸止息，為表達謝忱，並
祈求神祇永久庇佑和賜福，居民便於光緒十四年
（1888年），在大三巴牌坊旁邊建立哪咤廟。
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哪吒廟（大三巴）

INTRODUÇÃO
N a  T c h a , c o m  r o d a s 
em chamas sob os pés, 
sempre const i tu iu uma 
imagem mu i to  c l a r a  e 
profundamente enraizada 
nos corações do povo. Na 
Tcha possuía habilidades 
f a n t á s t i c a s  e  pode re s 
sobrenaturais ilimitados, 
assim como a capacidade de 
impedir desastres e aliviar 
sofrimento, de modo que, na 
sociedade chinesa, pessoas 
que fossem afectadas por 
pragas ou doenças infantis 
muitas vezes recorriam 
ao pequeno Na Tcha para 
obter auxílio.

No final do século XIX, 
Macau foi palco de uma 
epidemia que ameaçou 
ser i amente  a  v ida  dos 
residentes. Este f lagelo 
deixou o povo de Macau 
desamparado durante algum 
tempo e sem conseguir 
encontrar uma cura para a 
doença. Mais tarde, Na Tcha 
revelou-se aos residentes 
em sonhos, pedindo-lhes 
que recolhessem água dos 
riachos das montanhas e 
lhe adicionassem algumas ervas medicinais. Os habitantes 
seguiram as instruções de Na Tcha e a epidemia cessou 
gradualmente. Em sinal de gratidão e de modo a poder 
orar pela permanente bênção e protecção divinas, os 
residentes construíram este Templo de Na Tcha junto às 
Ruínas de S. Paulo no 14.º ano do reinado do imperador 
Guangxu (1888).

VISITA GUIADA
O Templo de Na Tcha foi construído sobre a mesma 
colina onde foi erigido o monumento mais famoso 
de Macau, as Ruínas de S. Paulo. A coexistência de 
um templo taoista chinês e um monumento católico 
evidencia o valor cultural de Macau como ponto de 
encontro entre as religiões da China e do Ocidente.

Sito nas proximidades do local onde antigamente 
se encontrava a Igreja da Madre de Deus, junto à 
abertura do Troço das Antigas Muralhas de Defesa 
para o Pátio do Espinho, o Templo de Na Tcha foi 
erigido nos finais da Dinastia Qing. Reza a lenda que 
os residentes do Pátio do Espinho invocaram a bênção 
de Na Tcha durante um período em que grassava uma 
epidemia em Macau, a fim de repelir a doença, tendo 
posteriormente construído o templo para prestar 
culto à divindade. 

De reduzida dimensão, o Templo de Na Tcha é constituído 
apenas por um pavilhão de entrada ligado ao pavilhão 
principal. Na cumeeira do telhado do pavilhão de entrada, 
podem ver-se figuras de peixes-dragão e uma pérola. O 
pavilhão principal apresenta um telhado de estilo chinês 
e paredes de tijolo cinzento. Embora o templo seja 
sobretudo consagrado a Na Tcha, no seu interior presta-
se culto a várias outras divindades, incluindo o Bodhisattva 
Ksitigarbha (Dizang), e apesar de ser minúsculo, o templo 
contém uma série de objectos com uma longa história, 
incluindo as placas de pé alto com os nomes em chinês 
de “Trayastrimsha” e “Na Tcha” e a placa horizontal com 
a frase em chinês “Proteger o Povo”, a qual remonta ao 

período da República 
da China. No interior 
do templo, encontram-
se ainda várias outras 
placas horizontais, placas 
de pé alto e antigos 
queimadores de incenso.



MM027

南山廟、包公廟、醫靈廟及呂祖仙院
Templos de Nam San, Pao Kong, I Leng e Loi Tsou

簡介

漫步在澳門舊城區，就
像到了一座露天的，融
入生活的歷史和建築博
物館。在三巴門福慶街，
有一個約建於 19世紀末
的，由居民合力出資興
建的廟宇群，有包公廟、
南山廟、醫靈廟、呂祖
仙院，相傳這些廟宇的興
建是和“對抗”瘟疫有
關。包公廟始建於 1889
年，供奉包公。包公即宋朝名臣包拯，因其鐵面無私，
不畏強權，清廉正直，被後人尊稱為包公、包青天，故
也有保華人生活平安，訴訟得到公平對待之寓意。呂祖
仙院建成於 1893年，供奉呂祖純陽帝君，即呂洞賓。
醫靈廟和南山廟均於 1895年建成。

南山廟、包公廟、醫靈廟及呂祖仙院

導賞

在福慶街有幾座相連的廟宇，對不熟悉它們的路
人或許以為是同一座廟宇，但實際上這是一個道
教廟宇群，由南山廟、包公廟、醫靈廟及呂祖仙
院組成。雖然是供奉不同神祇的廟宇，但其建築
風格相同為傳統中式廟宇。屋頂採用硬山式，外
牆為青磚砌成，但髹以黃色令人留下深刻的印象。

包公廟內有不少具悠久歷史的重要物品，如光緒
二十一年（1895年）的古鐘及多幅匾額。而從包
公廟可進入南山廟，醫靈廟現今已改為太歲殿為
主要用途，雖然只是一座小廟，但供奉六十太歲、
濟公等多位神祇。呂祖仙院在醫靈廟的西側，廟
內保留有碑石、楹聯等古物。



57

INTRODUÇÃO
Quem passeia pelas zonas históricas de Macau fica com 
a impressão de que está a visitar um museu de história 
e arquitectura a céu aberto. Na Rua da Figueira, próxima 
das Ruínas de São Paulo, existe um conjunto de templos 
que, segundo registos históricos, foi construído por volta 
dos finais do século XIX, graças ao financiamento dos 
residentes, e que é constituído pelos templos de Pao 
Kong, Nam San, I Leng e Loi Tsou. De acordo com a 
lenda, a construção destes templos teve origem na luta 
contra epidemias, na época. O Templo de Pao Kong foi 
erguido em 1889 e é dedicado a Pao Kong, que foi um 
oficial bastante reconhecido da Dinastia Song. De nome 
original Bao Zheng, devido ao seu espírito de abnegação 
e integridade, e à coragem de defender a justiça perante 
poderosos, foi apelidado de diversas formas como Pao 
Kong e Bao Qingtian, de modo a promover o respeito 
das gerações posteriores e a simbolizar o desejo pela 
tranquilidade e justiça na vida quotidiana. O Templo de 
Loi Tsou foi construído em 1893 e é dedicado a Loi Tong 
Pan, enquanto o Templo de I Leng foi criado em 1895. 
Quanto ao Templo de Nam San, devido à ausência de 
uma lápide com registos históricos, ainda não foi possível 
determinar o seu ano de construção. Actualmente, o 
templo é dedicado a Zhong Kui, uma figura que expulsa 
espíritos maléficos, afugenta maldades e afasta infortúnios.

VISITA GUIADA
Na  Rua  d a  F i g ue i r a 
encontram-se vár ios 
templos ligados entre si. 
Quem não os conhecer 
poderá pensar que são 
todos parte do mesmo 
templo, mas na verdade 
trata-se de um conjunto 
de templos  tao is tas , 
nomeadamente, o Templo 
de Nam San, o Templo 
de Pao Kong, o Templo 
de I Leng e o Templo 
de Loi Tsou. Embora 
s e j a m  d e d i c a d o s  a 
diferentes deuses, todos 
apresentam um estilo 
arquitectónico típico de 
um templo tradicional 
chinês, com um telhado 
de duas águas e paredes 
de tijolo cinzento, cuja 
p intura  amare la  não 
deixa de ser assinalável.

O Templo de Pao Kong 
contém vários objectos 
importantes com uma 
longa história, incluindo um sino antigo do 21.º ano do reinado 
do Imperador Guangxu (1895) e múltiplas placas comemorativas. 
A partir do Templo de Pao Kong, tem-se acesso ao Templo 
de Nam San. O Templo de I Leng é actualmente consagrado 
sobretudo aos Tai Soi (deuses de cada um dos 60 anos do 
ciclo). Apesar da sua dimensão reduzida, é dedicado a muitas 
divindades, incluindo os 60 Tai Soi e Tchai Kung. O Templo de Loi 
Tsou encontra-se a oeste do Templo de I Leng, contendo, no seu 
interior, várias antiguidades, como estelas e dísticos.



導賞

蓮溪新廟是一座傳統的中式道教廟宇建築，以磚
木結構為主，牆身以青磚鋪砌；整體佈局分三路
三進，廟裏共有九座殿，屋頂採用本地常見的硬
山式屋頂，屋脊有豐富的雕刻，而外牆也有磚雕
和壁畫作裝飾，別具氣派。

蓮溪新廟供奉的神祇眾多，蓮溪新廟內保留了不
少牌匾和楹聯，最古舊的匾額是年代為道光十年
（1830年）的四塊匾額。另外，還有一件題字“其
盛矣乎”的木匾，由港澳粵劇名伶馬師曾所題。
每年農曆九月廿八華光誕都有慶祝活動，舉辦盛
大的賀誕酬神儀式，由於華光同為梨園的行業保
護神，因此蓮溪廟的賀誕活動傳統上都會舉辦神
功戲，娛神娛人，許多粵劇名伶均曾在此登台。

MM028

蓮溪新廟
Templo de Lin Kai

簡介

在人多擠逼，熙來攘往的新橋區，有一條小巷子，叫做
大纜巷，那裏有一座規模僅次於蓮峯廟、普濟禪院（觀
音堂 )等大廟宇的蓮溪新廟。蓮溪廟的得名，有人認為和
已消失的人工水道蓮溪有關。根據廟內碑刻的銘文推斷，
蓮溪廟最早始建於 1830年，在始建時已於正殿供奉北
帝，另外廟內亦奉有財帛星君、華光、文昌、華陀等神明。
因時常受到颱風暴雨吹
襲，蓮溪廟多次重修，
最大規模的一次，是在
1875年的大規模重修
擴建，由居民捐錢捐物
協助修建，而重修後得
名蓮溪新廟，金花娘娘
亦自此供奉於廟中。廟
前空地早年曾是上演神
功戲的戲場，後改建成
現址的戲院。
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INTRODUÇÃO
Na zona movimentada e 
populosa do Bairro San 
Kio, existe uma pequena 
travessa, chamada Travessa 
d a  C o r d a , e  p o r  a l i 
encontra-se o Templo de 
Lin Kai , cuja dimensão 
física é apenas inferior à do 
Templo de Lin Fong e ao de 
Pou Chai (Kun Iam Tong). A 
origem da sua designação é 
frequentemente associada 
ao nome do desaparecido 
canal artificial Lin Kai. De 
acordo com a inscrição da 
lápide no seu interior, o 
templo foi construído em 
1830, sendo, na sua fase 
inicial, dedicado a Pak Tai no 
seu pavilhão principal; mais 
tarde, foram adicionadas 
outras divindades, como 
C h o i  B a k  ( D e u s  d a 
Fortuna), Va Kong (Deus 
do Fogo), Man Cheong e 
Wa Tou. O templo sofreu 
diversas obras de restauro, 
devido ao impacto de tufões e chuvas intensas. Uma das 
maiores, em termos de escala, foi realizada em 1875, com 
trabalhos de recuperação e ampliação, que foi auxiliada 
pelos residentes com o apoio de recursos materiais 
e financeiros. Após a sua conclusão, a designação foi 
alterada para Novo Templo de Lin Kai, com adição dda 
deusa Kum Fa (Deusa das Flores Douradas – Protectora 
das Crianças). Actualmente, no antigo pátio fronteiro ao 
templo encontra-se um cineteatro, em substituição da sua 
função original, que era a de palco para a Ópera dedicada 
às Divindades.

VISITA GUIADA
O Templo de Lin Kai é um templo taoista tradicional 
chinês com uma estrutura maioritariamente à base de 
tijolo e madeira e paredes de tijolo cinzento. O templo 
divide-se em três blocos de três pavilhões, contendo 
um total de nove pavilhões. O telhado de duas águas, 
muito comum em Macau, apresenta uma cumeeira 
repleta de esculturas, sendo as paredes externas 
igualmente decoradas com relevos e pinturas murais 
de grande singularidade.

O Templo de Lin Kai é consagrado a várias divindades, 
contendo múltiplas placas e dísticos no seu interior. 
As quatro placas mais antigas remontam ao 10.º ano 
do reinado do Imperador Daoguang (1830), podendo 
ainda encontrar-se uma placa de madeira com a inscrição 
em chinês “Votos de Prosperidade”, da célebre actriz 
de ópera cantonense de Hong Kong, Ma Si-tsang. Todos 
os anos, no 28.º dia do 9.º mês do calendário lunar, 
comemora-se aqui o Aniversário de Va Kong com 
uma grande cerimónia religiosa. Sendo Va Kong o 
padroeiro da ópera cantonense (Liyuan, ou “Jardim 
das Pêras”), as comemorações no Templo de Lin Kai 
incluem tradicionalmente espectáculos de Ópera para 
as Divindades, para entreter tanto os deuses como 
o público. Muitos actores conceituados de ópera 
cantonense têm marcado presença nestas festividades.



導賞

仁德堂公所的建築較小，以磚木結構為主，內
部空間只有入口的門廳及主殿，中間沒有庭院，
屋頂採用硬山式。儘管外觀較為簡樸，但仁德堂
公所也有壁畫和陶塑等作裝飾，而側邊的窗戶上
有窗楣。公所內供奉魯班師傅像，並且保留多件
昔日留傳下來的牌匾。

仁德堂公所是中國傳統的行業會館，中國古時各
行各業都有自己的祖師或保護神，尤其是手工業
和商業最為普遍，特別希望有專業的神明保佑。
每年農曆六月十三日的魯班先師誕，仍然延續著
尊師重道、追求專業的傳統精神。澳門供奉魯班
的廟殿多會舉辦賀誕活動，是本澳的特色民俗
賀誕活動，活動除舉行上香祭拜等祭祀儀式外，
還會舉辦聚餐慶祝，部份三行行業人士當天會休
業慶祝，是本澳木工、搭棚、泥水、造船等行業
群體的重要節慶活動。

MM029

仁德堂公所 ( 魯班師傅廟 )
Ian Tak Tong Kong So (Templo de Lou Pan Si Fu)

簡介

春秋末葉的魯國，有一位曠世能工巧匠，人稱魯
班，後世尊其為中國建築工匠師祖，並且被奉為
掌管建築業、手工業的神明。“班門弄斧”這一
典故，也出自魯班的故事。雀仔園作為本澳傳統
社區，除有雀仔園福德祠外，也有一座約在 1855

年末至 1856年初期間
修建的仁德堂公所。從
碑銘上可知，仁德堂公
所於 1883年由居民出
資擴建成現在規模，仁
德堂公所在團結和凝聚
居民以及行業同仁，保
存和傳承中國歷史文化
方面，一直扮演着顯著
的角色。仁德堂公所是
當時華人社區一處重要
的活動中心，相信不時
有用作舉行聚會和祭祀
活動。

更館（沙梨頭）
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聖老楞佐堂及前地（風順堂）

INTRODUÇÃO
Nos finais do Período das 
Primaveras e Outonos, o 
Estado de Lu teve o artesão 
mais habilidoso que alguma 
vez a  h istór ia  conheceu, 
popularmente denominado 
de Lou Pan. As gerações 
posteriores apelidaram-no 
de mestre dos carpinteiros 
e construtores chineses , 
e  consagraram-no como 
a  d i v i n d a d e  t u t e l a r  d a 
construção e do artesanato. 
A expressão de “mostrar 
h ab i l i d ade s  pe r an te  um 
perito” (Ban Men Nong Fu) teve origem na história 
de vida desta figura. A Horta de Mitra, enquanto a 
comunidade com tradições mais antigas de Macau, dispõe, 
para além do Templo Foc Tac Chi do Bairro da Horta 
da Mitra, de outro templo, que foi construído entre 
os finais de 1855 e inícios de 1856, Ian Tak Tong Kong 
So. De acordo com a inscrição histórica, a dimensão 
actual do templo foi resultado de uma angariação de 
meios financeiros feita pelos residentes, em 1883, tendo 
desempenhado um papel indispensável na união dos 
residentes e na preservação e transmissão da cultura 
histórica chinesa. Acredita-se que, durante aquela época, 
Ian Tak Tong Kong So foi um centro de actividades de 
eleição para as comunidades chinesas, utilizado em 
diversas ocasiões como local de encontros e rituais.

VISITA GUIADA
O  e d i f í c i o  d o  I a n 
Tak Tong Kong So é 
relativamente pequeno, 
sendo maioritariamente 
construído em ti jolo 
e madeira. O interior 
consiste apenas de um 
pavilhão de entrada e 
um pavilhão principal, 
coberto por um telhado 
de  dua s  á gu a s , s em 
pá t i o  no  c en t ro  d a 
estrutura. Embora de 
aparênc ia  s imples , o 
Ian Tak Tong Kong So 

apresenta também pinturas murais e esculturas de cerâmica 
decorativas, ostentando ainda lintéis nas janelas laterais. No 
interior encontra-se uma estátua do Mestre Lou Pan (Deus 
dos Carpinteiros), bem como várias placas antigas.

O Ian Tak Tong Kong So é uma associação profissional 
tradicional chinesa. Na China antiga, todos os sectores 
profissionais, sobretudo os sectores do artesanato e do 
comércio, tinham os seus próprios fundadores ou padroeiros, 
na esperança de obter a sua bênção. A comemoração 
anual do Aniversário do Mestre Lou Pan no 13.º dia do 6.º 
mês do calendário lunar preserva o espírito tradicional do 
respeito pelos mestres e do brio profissional. A maioria dos 
templos dedicados a Lou Pan em Macau organizam festas de 
celebração do seu aniversário, as quais constituem festividades 
folclóricas típicas de Macau. Para além de cerimónias litúrgicas 
com incenso e oferendas, é ainda realizado um banquete 
comunitário, sendo este um dia em 
que vários artesãos das três indústrias 
tradicionais suspendem a sua actividade. 
Esta é uma festividade importante para as 
indústrias locais da carpintaria, construção 
de andaimes, reboco e construção naval.



MM030

天后古廟
Templo de Tin Hau

簡介

如果說內港至沙梨頭一帶聚集了眾
多歷史久遠的中式廟宇，那末，現在
就為各位介紹位於澳門半島另一端，
也就是在最東邊的，靠近馬交石和
外港海域的漁翁街天后古廟。

眾所周知，天后娘娘，
也就是天妃、媽祖，早
在四百多年前，媽祖信
仰經已紮根澳門社區。
澳門的先民多以漁業為
主，故敬奉媽祖為神。
媽祖原名林默娘，為福
建蒲田人氏，相傳保祐
漁民出海作業，平安大
吉，是漁民之守護神，
後隨閩籍漁民南移至廣
東沿海，經民間神化及
歷代皇帝褒封賜號，影
響力覆蓋中國東南沿海
及東南亞國家。媽祖既
然是守護海疆和船舶航
行之神明，因此，漁翁
街天后古廟建在這裏，
也就符合情理了。根據
廟內匾額、鐘鼎銘文
等得知此天后古廟建於
1865年以前。

康真君廟（康公廟）

導賞

天后古廟位於馬交石山附近，該地又被稱作“海
角遊魂”，在漁翁街周邊發展之前，古廟是一座
建於海邊小崗上的廟宇。天后古廟，與媽閣廟和
土地古廟（沙梨頭）同是依山面海，各座小廟、
神龕及建築分散座落在山崗上。

從廟門進入，最底層是地母殿，供奉地母娘娘
和地藏王，屬於新建的廟殿。拾級而上是一道
圓拱山門入口，頂部有圓弦和白色線條作裝飾，
有別於傳統嶺南廟宇建築風格，別具特色，再進
入是天后古廟的所在地。今天所見，古廟建築是
由前廳和正殿組成，但大家會發現正殿原為供奉
天后的石室結構，而前廳則是正殿前的古亭加建
而成。在天后古廟內保留了清代的匾額、對聯等
古物。

天后古廟還設有武侯祠、福德祠和觀音殿，另有
藏經塔、佛教圖書館等，可見古廟結合道佛兩教
的信仰。
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INTRODUÇÃO
Se a zona entre o Porto 
I n t e r i o r  e  o  P a t a n e 
concentra  um grande 
número de templos antigos 
de estilo tradicional chinês, 
o templo que é apresentado 
neste segmento localiza-se 
precisamente na outra ponta da península de Macau, isto é, 
na sua extremidade oriental. Próximo da Estrada de Dona 
Maria II e do Porto Exterior, encontra-se o Templo de Tin 
Hau, na Rua dos Pescadores.

É do conhecimento de todos que Tin Hau, ou A-Má, 
já tem as suas crenças enraizadas nas comunidades 
de Macau há mais de 400 anos. Os antepassados que 
residiram em Macau tinham a pesca como a sua actividade 
principal para sustento e já veneravam, naquela época, a 
deusa A-Má. Nascida em Putian, da província de Fujian, o 
nome original da deusa A-Má era Lin Moniang. De acordo 
com a lenda, esta abençoava os pescadores com paz e 
sorte nas suas aventuras e actividades de pesca no mar, 
tornando-se assim a sua deusa protectora. Mais tarde, 
quando os pescadores de Fujian migraram para a costa 
da província de Guangdong, levaram consigo as crenças 
de A-Má e, através da deificação pela comunidade e dos 
títulos concedidos por vários imperadores de diferentes 
dinastias, A-Má transformou-se numa divindade venerada 
ao longo da costa sudoeste da China e nos países da 
região sudeste da Ásia. A localização do Templo de Tin 
Hou na Rua dos Pescadores é justificada por esta ser 
precisamente a divindade protectora do território 
marítimo e dos seus navegadores. Apesar da demolição 
da sua lápide com registos históricos, acredita-se que 
o templo foi construído antes de 1865, de acordo com 
a inscrição do sino, que se encontra em óptimo estado 
de conservação.

VISITA GUIADA
O Templo de Tin Hau, 
próximo da Colina de 
D. Maria II, é também 
conhecido em chinês 
c o m o  H o i  Ko k  I a u 
Wan. Antes de a zona 
e n v o l v e n t e  d a  R u a 
dos Pescadores se ter 
desenvolvido, o templo 
encontrava-se sobre uma 
pequena colina à beira-
rio. Tal como o Templo de 
A-Má e o Templo de Tou 
Tei (Patane), o Templo de 
Tin Hau abrange vários 
pavilhões distribuídos 
ao longo da encosta, de 
frente para o rio.

N o  p i s o  i n f e r i o r 
encontra-se o Pavilhão 
da Mãe Terra (Tei Mou 
Tin), um pavilhão mais 
re cen te  ded i c ado  à 
Mãe  Terra  (Te i  Mou 
Neung  Neung)  e  ao 
Re i  Ks i t i garbha  (Te i 
Chong Wong). No piso 
superior, pode ver-se à 
entrada um Portão da 

Montanha de forma redonda, decorado com linhas redondas e 
rectas de cor branca, distinguindo-se do estilo arquitectónico 
dos templos tradicionais da região de Lingnan pelas suas 
características únicas. Atravessando este portão, entra-se 
no Templo de Tin Hau, o qual hoje em dia é composto por 
um pavilhão frontal e um pavilhão principal. Este último era 
originalmente uma estrutura de pedra dedicada à Imperatriz 
do Céu, sendo o pavilhão frontal uma construção posterior. 
No interior do templo podem encontrar-se várias antiguidades, 
incluindo placas e dísticos da Dinastia Qing.

O Templo de Tin Hau abrange ainda um 
Pavilhão de Mou Hau, um Fok Tak Chi 
e um Pavilhão de Kun Iam, bem como 
um pagode e uma biblioteca budista, 
evidenciando assim a confluência de 
cultos taoistas e budistas no templo.

聖保祿學院天主之母教堂遺址（大三巴牌坊、前地及石階）



MM031

三街會館 ( 關帝古廟 )
Sam Kai Vui Kun (Templo de Kuan Tai)

簡介

在遊客絡繹不絕的新馬路，經過噴
水池往上走，就會遇見著名的景
點——三街會館，也就是關帝古
廟。相信沒有人會對三國時代的關
羽陌生。喜歡《三國志》和《三國
演義》的朋友，也熟知武聖關羽武
功蓋世，精通兵法，手中青龍偃月
刀無人能敵，千里走單騎、過五關
斬六將、水淹七軍，大家也都耳熟
能詳。然而，關羽對漢室，以及結義兄弟劉備和
張飛的忠義，才是為後人所敬仰和尊崇的品格。
關羽也就成了武藝、忠義、威儀的象徵。

供奉關帝的三街會館約建於清雍正至乾隆年間
（1723-1795），是商人會館與神廟合一之所，其
旁設有“公所”，是澳門華商組織聚集議事決策
之地。館內的廟殿供奉關帝和財帛星君。後來，
三街會館的社會議事功能式微，宗教功能繼續傳
承成為今天所見的關帝古廟。

導賞

上世紀初，三街會館
周邊進行了街區重整
優化，但三街會館所
在地段仍然被保留；
三街則指一百多年前
內港區最重要，也是
最主要的三條街道：
營地大街、草堆街和
關前街。

三街會館的建築不大，以磚木結構為主，屋頂為硬山式。
建築為典型廟宇，外壁上有磚雕、壁畫，而屋脊也有灰雕
裝飾。在廟門前的土地神壇上刻有“榮寧社”，為昔日該
區坊社的社稷壇所在，刻有對聯“榮居康樂境，寧享太平
年”。在三街會館內亦保存不少古碑、牌匾和楹聯等古物。

關羽深受本澳華人社群的尊崇，亦被奉為行業保護神，因
此本澳敬奉關帝信眾群甚廣，每年農曆六月二十四為關帝
誕，許多供奉關帝的廟宇、神壇均舉辦上香祭拜的儀式，
而供奉關帝為主神的廟宇更會舉辦節慶活動。
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INTRODUÇÃO
Saindo da Avenida de Almeida 
Ribeiro, um local de passagem 
de inúmeros turistas, em 
direcção ao Largo do Senado 
e mais à frente, encontra-se, 
num dos pontos turísticos 
ma is  famosos , Sam Ka i 
Vui Kun, ou seja, o Templo 
de Kuan Tai. Todos devem 
estar familiarizados com a 
personagem de Guan Yu, 
que viveu durante o período 
dos Três Reinos. Para os 
amantes da “História dos Três 
Reinos” e do “Romance dos 
Três Reinos”, esta figura tem 
capacidades físicas incomuns 
e um entendimento perfeito 
das artes bélicas, e, com a sua 
espada exclusiva (qing long 
yan yue dao – sabre meia-lua 
do dragão verde), ninguém o 
conseguia derrotar. Várias são 
as histórias lendárias que se 
contam sobre Guan Yu, tais 
como “andar sozinho por 
milhares de quilómetros”, 
“passar por cinco portas e 
matar seis capitães” e “inundar 
sete exércitos”, sendo todas 
elas muito conhecidas e 
popularizadas na sociedade 
chinesa. Contudo, é a sua 
lealdade para com a sua 
nação e os seus irmãos por 
juramento, Liu Bei e Zhang Fei, 
que faz com que as gerações 
posteriores respeitem e 
reverenciem esta f igura 
deificada, tornando-se um 
símbolo de domínio das artes 
marciais, lealdade e prestígio.

Sam Kai Vui Kun, ou o Templo 
de Kuan Tai, foi construído 
aproximadamente entre 1723 
e 1795, durante os reinados de Yongzheng e Qianlong da Dinastia 
Qing, e é um espaço que resulta da combinação entre a Câmara 
de Comércio Chinesa de Macau e um templo de veneração a uma 
divindade, pelo que, ao lado do santuário, está instalado um espaço 
onde as associações comerciais de chineses de Macau deliberavam 
as suas decisões. No interior, Kuan Tai e Choi Bak (Deus da Fortuna) 
são entidades veneradas. Mais tarde, com o desaparecimento 
gradual do seu uso para reuniões cívicas, Sam Kai Vui Kun passou a 
desempenhar principalmente o papel de transmissão das crenças de 
Kuan Tai, sendo um templo dedicado a esta figura deificada, tal como 
se verifica hoje em dia.

VISITA GUIADA
No início do século passado, os bairros em 
torno do Sam Kai Vui Kun foram reorganizados 
e optimizados, mas a área onde se situa o Sam 
Kai Vui Kun foi conservada. O nome Sam Kai (em 
português, “Três Ruas”) refere-se àquelas que 
eram as três principais artérias do Porto Interior 
há mais de um século: a Rua dos Mercadores, a 
Rua das Estalagens e a Rua dos Ervanários.

O edi f íc io do Sam Kai  Vui  Kun é pequeno, 
apresentando uma estrutura maioritariamente à 
base de tijolo e madeira, com um telhado de duas 
águas. Trata-se de um templo típico, com esculturas 
em relevo e pinturas murais na fachada e esculturas 
decorativas na cumeeira do telhado. No altar de 
Tou Tei (Deus da Terra) em frente ao templo pode 
ver-se uma inscrição em chinês com o nome “Wing 
Ning Se” (Deus da Terra para a Prosperidade e 
Serenidade), onde ficava o Altar dos Deuses da Terra 
e dos Cereais da antiga comunidade local e onde se 
encontra também um dístico expressando votos de 
prosperidade, serenidade e paz. No interior do Sam 
Kai Vui Kun, encontram-se ainda várias estelas, placas 
e dísticos antigos.

Kuan Tai é uma divindade muito respeitada pela 
comunidade chinesa em Macau, sendo também 
cons iderado o padroeiro da indústr ia . Por 
conseguinte, existe uma grande comunidade de 
seguidores de Kuan Tai em Macau. O seu aniversário 
é comemorado anualmente no 24.º dia do 6.º 
mês do calendário lunar, altura em que muitos 
templos com altares dedicados a Kuan Tai realizam 
cerimónias de culto com incenso e oferendas e em 
que os templos especialmente consagrados a Kuan 
Tai realizam uma grande festividade.



MM032

土地古廟 ( 沙梨頭 )
Templo de Tou Tei (Patane)

簡介

土地是農業社會的基
礎，與人們日常生活息
息相關，耕種生產稻麥
等農業活动更是離不開
土地，因此，中國古代
十分重視土地，對土地
的崇拜也是由來而久，
而守護土地社稷的主要
神祇便是土地神。

澳門的土地信俗傳承已
久，其中，位於沙梨頭
的土地古廟建於清乾隆
年間，是一處大規模的
廟宇群，除了供奉土地
神，亦有先鋒聖母殿、
醫靈廟和觀音巖。在每
年二月初二的土地公寶
誕，包括土地古廟 (沙
梨頭 )在內的本澳不少
供奉土地神的廟宇，
都會舉行盛大的賀誕
活動，活動形式包括有
參神祈福、醒獅助慶、
上演神功戲及舉辦宴會
等，場面熱鬧，是本澳
華人社群重要的祭拜和
節慶活動。

譚僊聖廟（譚公廟）

導賞

與媽閣廟和天后古廟相似，沙梨頭土地古廟
是依山而建的廟宇，背靠鳳凰山，即白鴿巢
公園所在的小山丘。進入土地古廟供奉土地神
的廟殿盡頭，會發現廟宇最初祭祀社稷的地方，
巖石上刻有“永福古社”。經過多次擴建和重
修，永福古社已建成一座歇山式的小廟，而廟內
保存多件匾額和楹聯。在永福古社西側是先鋒聖
母殿，殿內供奉梨山聖母和先鋒將軍。

在永福古社東側分別是醫靈廟和觀音巖。醫靈廟
內供奉醫靈大帝，而殿內保存了珍貴的古銅鐘。
觀音巖又名“水月宮”，大家從名字可知是供奉
觀音菩薩的祭祀場所，因隱示此處是水月觀音之
道場，而神壇建在天然的巖石。

沙梨頭土地古廟除了古老的廟宇之外，還有不少
歷代文人在廟旁石巖上留下的石刻，如“鳳凰
山”、“一線天”和“宋王壁”等，成為古廟另
一大特色。
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INTRODUÇÃO
A terra é a base de uma 
sociedade agrícola e está 
intimamente relacionada 
com a v ida d iár ia  das 
pe s so a s . Ac t i v i d ade s 
agrícolas, como o cultivo 
de vegetais e a produção 
de  arroz  e  t r i go, são 
inseparáveis da terra. Assim sendo, a China antiga atribuía 
grande importância à terra e o culto de divindades 
agrícolas existe há muito tempo no país. Tou Tei (Deus da 
Terra) é, precisamente, a principal divindade guardiã da 
terra. 

Já há muito que crenças e costumes ligados à terra são 
transmitidos em Macau. Entre estes, o antigo Templo 
de Tou Tei em Patane foi construído durante o reinado 
do imperador Qianlong na Dinastia Qing. Trata-se de 
um complexo de larga dimensão que, para além de 
consagrar Tou Tei, inclui também o Salão de Lei San 
Sheng Mu, o Templo de I Leng e o Templo de Soi Ut 
(Gruta de Kun Iam). Ao segundo dia do segundo mês 
lunar de cada ano (ou seja, no aniversário do Deus da 
Terra), são realizadas grandes celebrações em muitos 
templos de Macau dedicados a Tou Tei, e este antigo 
templo em Patane não é excepção. As celebrações 
referidas incluem orações e preces, danças de 
leão para animar as festas, apresentações de ópera 
tradicional dedicadas às divindades, banquetes, etc. Esta 
ocasião animada constitui uma importante celebração 
festiva e religiosa da comunidade chinesa de Macau.

VISITA GUIADA
Tal como o Templo de 
A-Má e o Templo de Tin 
Hau, o Templo de Tou 
Tei foi construído numa 
encosta, junto à Colina 
da Fénix, a colina onde se 
encontra o Jardim de Luís 
de Camões. Ao fundo deste 
templo consagrado a Tou Tei 
(Deus da Terra), encontra-
s e  o  s a n t u á r i o  o n d e 
originalmente se prestava 
culto aos Deuses da Terra 
e dos Cereais, podendo ler-
se na rocha uma inscrição 
em chinês que significa 
“Santuário da Terra e da 
Eterna Fortuna” (Antigo 
Santuário Wing Fok). Após 
várias intervenções de 
restauro e ampliação, este 
santuário foi convertido 
num pequeno  temp lo 

com telhado de estilo chinês, no interior do qual foram 
preservadas várias placas e dísticos. A oeste do santuário 
fica o Pavilhão de Sin Fong e Seng Mou, onde se presta culto 
a Seng Mou (Mãe Sagrada da Montanha Li) e ao General Sin 
Fong (General Vanguarda). 

A leste do santuário ficam o Templo de I Leng (Templo do 
Espírito da Medicina) e o Templo da Rocha de Kun Iam. 
O primeiro é dedicado ao Grande Imperador do Espírito 
da Medicina, contendo no seu interior um precioso sino 
de bronze. O Templo da Rocha de Kun Iam, construído 
em rocha natural, é também conhecido como Soi Ut Kum 
(Palácio da Água e da Lua), cujo nome indica que este é um 
local de culto dedicado à Bodhisattva Kun Iam. 

Para além dos antigos santuários, vários eruditos 
deixaram outrora inscrições gravadas nas rochas junto 
ao Templo de Tou Tei, incluindo as 
inscrições “Colina da Fénix”, “Um 
Fio de Céu” e “Muro do Rei de 
Song”, as quais contribuem para o 
grande apelo deste templo antigo.

巴斯墓園（白頭墓場）



MM033

城牆遺跡 ( 聖方濟各斜巷一段 )
Antigas Muralhas da Cidade  
(Troço na Calçada de S. Francisco Xavier)

簡介

平日經過大三巴和哪
咤廟的時候，大家有
注意到一段古舊的牆
體嗎？原來這道夯土
牆大有來頭，是澳門
的城牆遺跡。澳門城
牆的興建最早可追溯
至 1568年，最初是為
了抵抗海盜和抵抗荷蘭
人入侵而逐漸修建而成
的，後來到了馬士加
路 也（D. Francisco de 
Mascarenhas）1623 年
出任澳門總督後，澳門再次大規模修建城牆，這
次確定下來的城牆位置和規模，在後來雖然也有
再拆毀和復建，但整體上沒有構成重大的變化。

導賞

該段城牆遺跡大概沿著街道的走向，其東面有聖保祿學院天主之母教堂
遺址，即大三巴，再遠些是大炮台，可以想像，該牆體當年與大炮台西
北面的防禦有關。

細看土牆，其底部採用石塊築砌，牆體的泥土呈現橫向層層疊加的狀態，
這是因為當時採用一種名為“夯土”的建造方法，近看可以看到泥土中
含有細小的貝殼和碎石，是夯土的成份。

土牆近大三巴哪咤廟開了一個拱形門洞，走進門洞是茨林圍，仍保存著
一點點村落的氣氛。

賈梅士洞
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INTRODUÇÃO
A o  p a s s a r  p e l a s 
Ruínas de São Paulo 
e pelo Templo de Na 
Tcha durante os seus 
a f a zeres  d i á r ios , j á 
a lguma vez reparou 
num muro antigo nas 
p ro x i m i d a d e s ?  N a 
verdade , este  muro 
constru ído com um 
material denominado 
“chunambo” é nada 
m a i s  n a d a  m e n o s 
q u e  u m  s e g m e n t o 
r e m a n e s c e n t e  d a s 
ant igas muralhas da 
c i d a d e  d e  M a c a u , 
construídas a partir 
de 1568 e levantadas 
g r a d u a l m e n t e  c o m 
o objectivo inicial de 
resistir às invasões de 
piratas e holandeses. Mais tarde, após D. Francisco 
de Mascarenhas se tornar Governador de Macau em 
1623, foi retomada em grande escala a construção 
das muralhas da cidade, tendo sido nessa altura que 
ficaram definidos o seu traçado e dimensão. Apesar de 
as muralhas terem sofrido posteriormente demolições 
e reconstruções, o seu traçado geral permaneceu 
relativamente inalterado.

VISITA GUIADA
Junto ao Templo de Na Tcha, ao lado das Ruínas de S. 
Paulo, encontra-se um muro de cor castanha, um troço 
das antigas muralhas de defesa da cidade de Macau.

Flanqueando parcialmente a Calçada de S. Francisco 
Xavier, o troço das muralhas fica a leste das Ruínas do 
Colégio de S. Paulo, podendo ainda ver-se a Fortaleza 
do Monde nas proximidades, indicando assim que 
as muralhas teriam sido usadas na defesa do lado 
noroeste da fortaleza.

Olhando mais de perto, constatamos que a parte 
inferior da muralha é constituída por blocos de pedra, 
os quais são cobertos por camadas horizontais de 
“chunambo”, um material à base de fragmentos de 
conchas e cascalho, à época muito usado na construção. 

Ao lado do Templo de Na Tcha, foi aberta uma 
passagem em arco na muralha, dando acesso ao Pátio 
do Espinho, onde ainda é preservada a aura de uma 
pequena aldeia.

普濟禪院（觀音堂）
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賈梅士洞
Gruta de Camões

導賞

賈梅士洞由一組岩石
天然疊砌，成為一個
不到兩米闊、前後相
通的狹小石洞。

由於傳說賈梅士的部
份作品曾在該洞寫作，其中包括著名的《盧濟塔
尼亞人之歌》，因此，在 19世紀就在該石洞建
立紀念碑。

從歷史照片可見，該石洞前曾建有圓拱，兩旁寫
有中文對聯，而石洞上亦曾建有中式亭。

現時在石洞中央立有賈梅士的胸像，花崗石基座
刻有《盧濟塔尼亞人之歌》的詩篇。而石洞內，
亦嵌有葡文、法文等外文石碑。另外，在石洞的
對面大岩石，亦有中文及外文石碑，以對該葡萄
牙偉大詩人的紀念。

巴斯墓園（白頭墓場）

簡介

白鴿巢公園是本澳重要的綠化休憩空間，深得社
會大眾的歡迎，除了公園內的圖書館、兒童遊樂
區，大家平時是否留意到公園內的賈梅士洞呢？

白鴿巢公園本來是葡人富商俾利喇 (Manuel 
Pereira)創建於 18世紀晚期的私人花園，後來
他的女婿勞倫索．馬葵士 (Lourenço Caetano 
Marques)成為這個私人花園的新主人，馬葵士對
葡萄牙民族詩人賈梅士 (Luís Vaz de Camões)敬仰
有加，於是他定制了賈梅士的銅像，將銅像放
在賈梅士洞內供人觀瞻，吸引到不少人來到這
裡緬懷賈梅士這位 16 世紀和文藝復興時期的偉
大詩人。
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INTRODUÇÃO
O Jardim de Luís de Camões é um importante 
espaço verde e de lazer em Macau, sendo 
muito apreciado pelos residentes. Para além 
da biblioteca e do parque infantil no interior 
do jardim, costuma reparar também na Gruta 
de Camões?

O actual Jardim de Luís de 
Camões era originalmente 
um jardim privado, criado 
em finais do século XVIII 
pelo abastado comerciante 
português Manuel Pereira. 
Mais tarde, caiu nas mãos 
do seu genro, Lourenço 
Caetano Marques, que 
nutria grande admiração 
por Luís Vaz de Camões 
e que, por isso, mandou 
fazer  uma estátua  de 
b ro n z e  d e s t e  p o e t a 
nacional de Portugal e 
colocou-a no que hoje é 
a Gruta de Camões para 
a apreciação pública. Sem 
dúvida, o local atrai muita 
gente, que lá se dirige para 
honrar a memória deste 
grande poeta do século 
XVI e do Renascimento.

VISITA GUIADA
A Gruta de Camões é constituída por um conjunto de 
penedos, formando uma gruta estreita com menos de 
dois metros de largura e aberta por trás.

O monumento a Luís Vaz de Camões foi erigido neste 
local no século XIX, pois reza a lenda que o poeta 
português terá escrito aqui parte da sua obra, incluindo 
a célebre epopeia Os Lusíadas.

Segundo registos fotográficos, a gruta era antigamente 
fronteada por um arco redondo, o qual apresentava 
dísticos chineses de ambos os lados, havendo ainda um 
pavilhão de estilo chinês por cima da gruta.

Actualmente, podemos ver um busto de Camões 
no centro da gruta, bem como várias estâncias 
d’Os Lusíadas inscritas na base de granito. Na gruta, 
encontram-se várias placas comemorativas em 
português e francês e, em frente à gruta, sobre um 
enorme penedo, encontram-se ainda várias lápides com 
inscrições em chinês e noutras línguas em homenagem 
ao grande poeta português.

原法院大樓舊址 原法院大樓舊址



導賞

在蓮峯廟旁的馬路邊小草地有一塊低矮的岩
石，其上刻有帶王冠的葡萄牙徽號，是俗稱
“亞婆石”的石塊，據說是亞馬留被沈志亮等
人殺死的地點。

該石塊刻的徽號是葡萄牙女王瑪利亞二世
(Maria II)時期的葡萄牙徽號，除了該徽號沒有
其他文字，據說是澳葡政府為紀念亞馬留而刻
鑿的。

現今該處道路交錯，車水馬龍，然而，在北區
大規模填海之前，該石和旁邊的蓮峯廟都是在
海灣邊上通往蓮花莖和關閘的道路上，是當時
的城郊地區。

MM035

刻有葡國徽號的石塊 ( 蓮峯廟旁 )
Pedra com Brasão Português (junto ao Templo de Lin Fong)

簡介

參觀了浩然正氣的澳門
林則徐紀念館，正準備
走出園子，忽然看到一
塊大石頭，它到底是
什麼？第一次鴉片戰
爭後，澳門總督亞馬
留 (João Maria Ferreira 
do Amaral)開始擴張勢
力至澳門半島北部的望
廈、龍田、沙梨頭等華
人居住區，大規模修
築馬路，夷平華人祖
墳，激起居民的憤怒。
1849 年 8 月 22 日，
沈志亮等數名望廈村
及龍田村村民，在查
清亞馬留日常騎馬巡
視路線後，事先埋伏
起來，待亞馬留一出
現就將其暗殺。相傳
亞馬留的屍體於此石
頭旁被發現，後來葡
萄牙人為了紀念亞馬
留，在此石上刻了葡
萄牙盾徽。這塊石頭，
見證了沈志亮等中國
居民反抗亞馬留的事
蹟，是值得被人銘記
的歷史。

蓮溪新廟
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INTRODUÇÃO
Depois de visitar o Museu Memorial Lin Zexu de 
Macau, à saída, depara-se com uma grande pedra. O que 
será? Com o término da Primeira Guerra de Ópio, o 
Governador de Macau, João Maria Ferreira do Amaral, 
começou a expandir o seu domínio para o norte da 
península de Macau, nomeadamente as zonas de Mong-
Há, Long Tin e Patane, onde habitavam as comunidades 
chinesas, com a realização, em grande escala, de obras de 
construção de vias públicas e demolição de sepulturas 
de antepassados chineses, actos que geraram grande 
revolta por parte dos residentes. No dia 22 de Agosto 
de 1849, sob a liderança de Sam Chi Leong, os povos de 
Mong-Há e de Long Tin, após estudo e conhecimento 
sobre o itinerário habitual de supervisão do Governador 
Ferreira do Amaral, procederam ao assassínio deste 
último. Segundo a lenda, o defunto foi descoberto junto 
à pedra supramencionada e, em forma de homenagem, 
os portugueses gravaram um brasão português nessa 
pedra. A pedra em questão assinala o local do assassínio 
do Governador Ferreira do Amaral por Sam Chi Leong 
e pelos seus companheiros, uma história importante que 
merece ser registada e recordada.

VISITA GUIADA
No pequeno relvado 
junto ao Templo de Lin 
Fong, encontra-se uma 
pedra com o brasão 
português gravado sobre 
a  mesma , conhec ida 
em chinês como “A-Po 
Seac”. Reza a tradição 
que Ferreira do Amaral 
fo i  mor to  por  Shen 
Zhiliang neste local.

O brasão gravado na 
p e d r a  c o r re s p o n d e 
ao  brasão  de  armas 
por tuguês  da  época 
da Rainha Maria II de 
Portugal, não havendo 
q u a l q u e r  t e x t o  a 
acompanhar o brasão. 
Segundo a  t r ad i ção, 
este foi mandado gravar 
p e l a  A d m i n i s t r a ç ã o 
Portuguesa de Macau em 

homenagem a Ferreira do Amaral.

Hoje em dia, este local está rodeado de estradas, onde 
o tráfego é intenso. No entanto, antes da construção 
dos grandes aterros da zona norte, a pedra brasonada 
e o Templo de Lin Fong adjacente encontravam-se 
junto à baía, na estrada que dava acesso à Haste de 
Lótus e à Porta do Cerco, outrora uma área suburbana 
de Macau.



MM036

刻有葡國徽號的石塊 ( 望廈馬交石斜坡旁 )
Pedra com Brasão Português (junto à Rampa dos Cavaleiros)

簡介

近望廈老人中心的馬交石斜坡旁的一個角落，有
一塊刻有葡萄牙盾徽和葡文“騎士斜坡 1847年”
字樣的石頭，原來這不只是一處街道名稱標記，
背後有一段涉及整個澳門歷史走向的故事。

在亞馬留 (João Maria Ferreira do Amaral)出任澳
門總督後，於 1847年宣佈計劃修築三條馬路，分
別是由水坑尾門到蓮
峯廟、環繞望廈山、由
三巴門連接水坑尾門到
蓮峯廟的道路再延伸至
關閘門。雖然，廣東地
方官員強調這樣的做法
有違葡萄牙人原有界址
範圍，同時勒令中止工
程，然而，葡萄牙人的
計劃並未受到實質性的
制止，就在修築水坑尾
門到蓮峰廟的道路上，
葡萄牙人在今天馬交石
斜坡放置了刻有葡國徽
號的石塊，成為葡萄牙
人擴張勢力至澳門半島
北部的歷史見證。

導賞

這一塊刻有葡國徽號的岩石，其位置在 19世紀
40年代時仍然是遠離澳門城區的一個海灣，澳
葡政府在該處開闢馬路，由於該石明顯刻有路名
與年份，應該是一塊路名“石碑”。

石塊的周邊在過去一個世紀經歷了滄海桑田，北
區進行大規模填海前，石塊臨近海灣，後來該
地段周邊於 1980年代建造了望廈社會房屋，現
今除了重建新的房屋樓宇，旁邊亦開通了新的馬
路。
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INTRODUÇÃO
Numa esquina junto à 
Rampa dos Cavaleiros, 
ao lado do Centro da 
Terceira Idade de Mong-
Há, podemos ver uma 
pedra  gravada com o 
b r a s ã o  d e  a r m a s  d e 
Portugal e a frase “Rampa 
dos Cavaleiros 1847” em 
português. Esta pedra não se trata apenas de um marco 
com o nome de uma rua, tendo por trás de si toda uma 
história que abarca o percurso histórico de Macau.

Após João Maria Ferreira do Amaral  se tornar 
Governador de Macau, este anunciou, em 1847, um 
plano para a abertura de três novas avenidas: uma que 
ia da Porta do Campo até ao Templo de Lin Fong, outra 
que circundava a Colina de Mong-Há e outra que ligava 
a Porta de Santo António à primeira avenida referida e 
que se estendia depois até às Portas do Cerco. Embora 
as autoridades locais de Guangdong sublinhassem que o 
empreendimento violava as fronteiras originais impostas 
aos portugueses e tivessem ordenado a sua suspensão, 
o plano não foi, na prática, interrompido. Na estrada 
que vai da Porta do Campo ao Templo de Lin Fung, 
os portugueses colocaram uma pedra gravada com o 
brasão do Estado Português no sítio onde se encontra 
actualmente com a Rampa dos Cavaleiros, sendo este 
um testemunho histórico da expansão da influência 
portuguesa até à parte Norte da Península de Macau.

VISITA GUIADA
Na década de 1840, esta 
pedra com o brasão 
do Estado Português 
gravado sobre a mesma 
encontrava-se numa 
baía distante do centro 
d a  c i d a d e , o n d e  a 
Administração Portuguesa 
de Macau construiu uma 
via para ligar a Colina 
da Guia às Portas do 
Cerco. Na medida em 
que ostenta o nome da 
rua e o ano, a pedra terá 
sido usada na altura como 
placa toponímica.

A zona em redor da 
pedra sofreu grandes 
t r an s fo rmaçõe s  ao 
l o n g o  d o  s é c u l o 

passado. Antes da construção em grande escala de 
aterros na zona norte, a pedra ficava junto à baía. Mais 
tarde, na década de 1980, foi construída a Habitação 
Social de Mong-Há nas redondezas. Mais recentemente, 
para além de novos edifícios, foi ainda construída uma 
nova via pública. 政府總部（原總督府舊址）
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雀仔園福德祠
Templo de Foc Tac (Bairro da Horta da Mitra)

簡介

“土地公”，或稱“福德正神”、“大伯公”，
是中國民間最普及的神祇之一，信眾認為其掌管
一方土地，保護居民的生活、健康、財富等。

根據現存的碑刻記載，雀仔園福德祠在 19世紀中
葉已建成，供奉土地神，其最初原址尚未能考。
其後，因為日久失修，蟲蟻蛀蝕，風吹雨打，故

1882 年由本地華人
出資重修雀仔園福德
祠，供奉福德正神，
以及天后、財帛星
君、玄壇及太歲等神
明。另外，福德祠內
也保留多件各時期坊
眾捐獻的匾額、楹
聯、香案等物品。
1886 年，因葡萄牙
人在雀仔園的建路工
程，使得該福德祠遷
移至目前位置，並加
以重修，外觀上也混
搭了中國傳統和西式
建築風格。

導賞

雀仔園福德祠是位於雀仔園坊的小廟，規模不
大。廟宇的前院有一道圍牆，入口為拱門洞，
圍牆頂部有中式寶瓶、灰塑和西式花線作裝飾，
結合了中西的建築特色。進入圍牆內是公所和
正殿，正殿供奉福德正神（土地公）、天后（媽
祖）、財帛星君等神祇，而旁邊的公所為昔日
雀仔園坊區居民議事的場所。

雀仔園福德祠在每年農曆二月初二土地誕，都會
邀請戲班表演神功戲，以娛樂福德正神和街坊，
人神共樂；同時也延續和凝聚雀仔園街坊的歸
屬感。

媽祖閣（媽閣廟）
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INTRODUÇÃO
“Tou Tei Kong”, “Foc Tac 
Cheng San” ou “Tai Pak 
Kong”, é um dos mais 
populares deuses chineses 
e é considerado pelos seus 
crentes como responsável 
pelos assuntos terrenos 
de determinados locais, 
protegendo a vida, a saúde 
e a riqueza dos residentes, 
entre outros aspectos.

De acordo com os registos 
históricos disponíveis, o 
Templo Foc Tac Chi  do 
Bairro da Horta da Mitra já 
se encontrava construído 
em meados do século XIX, 
sendo dedicado a Tou Tei 
(Deus da Terra). Porém, a 
sua localização original ainda 
se mantém desconhecida. 
No entanto, sabe-se que, 
a o  l o n go  d o s  t e m p o s , 
o edi f íc io orig inal  f icou 
gradualmente em estado 
de degradação, devido às 
condições c l imatér icas , 
à falta de manutenção e 
à invasão dos insectos e 
formigas, pelo que, em 1882, 
a comunidade chinesa local 
dec id iu  f inanc iar  o seu 
restauro e a sua dedicação 
a Foc Tac Cheng San, a Tin 
Hau (A-Má), Choi Bak (Deus 
da Fortuna), a Yun Tan (Deus 
da Fortuna) e a Tai Soi (Deus 
do Tempo). No interior 
do templo  recuperado, 
tabuletas, dísticos, mesas 
para incensos e defumadores 
foram adicionados. Em 1886, 
com as obras realizadas e conduzidas pelos portugueses 
nas vias públicas da zona da Horta da Mitra, o Templo de 
Foc Tac Chi foi transferido para a sua localização actual, 
tendo mais obras de restauro, nomeadamente trabalhos 
de adição de elementos arquitectónicos ocidentais ao 
estilo chinês tradicional, na sua aparência exterior. Estas 
informações estão registadas numa inscrição em língua 
chinesa e portuguesa, que se encontra no exterior do 
templo, junto à esquina, a única inscrição bilingue nos 
templos tradicionais de Macau.

VISITA GUIADA
O Templo Fok Tak Chi do Bairro da Horta da Mitra 
não é muito grande, encontrando-se integrado num 
pequeno templo do Bairro da Horta da Mitra. O 
pavilhão frontal é rodeado por uma parede com uma 
entrada em arco, sendo o topo da parede decorado 
com balaústres, e ornamentos florais de estilo 
ocidental, conjugando características arquitectónicas 
chinesas e ocidentais. No interior, encontram-se o 
escritório e o pavilhão principal, sendo este dedicado 
a várias divindades, incluindo Fok Tak Cheng San 
(Tou Tei Kung, ou Deus da Terra), Tin Hau (Mazu, ou 
Imperatriz do Céu) e Choi Pak Seng Kuan (Deus da 
Fortuna), enquanto o escritório adjacente se destina 
à realização de reuniões oficiais com residentes 
do Bairro da Horta da Mitra. Apesar da dimensão 
reduzida do templo, este contém várias antiguidades 
importantes, destacando-se uma placa com uma 
inscrição bilingue exposta na parede externa, a única 
placa em chinês e em português existente num 
templo de Macau, onde se assinala a transladação 
do Templo Fok Tak Chi do Bairro da Horta da 
Mitra devido à reorganização do bairro em finais da 
Dinastia Qing. 

Todos os anos, no 2.º dia do 2.º mês do calendário 
lunar, o Templo Fok Tak Chi do Bairro da Horta da 
Mitra convida companhias de Ópera para apresentar 
espectáculos para as Divindades, para entreter o 
Deus da Terra e a comunidade local e, ao mesmo 
tempo, preservar e consolidar o sentido de pertença 
dos residentes do Bairro da Horta da Mitra.



MM038

福德祠 ( 大碼頭街 )
Templo de Foc Tac (Rua do Teatro)

導賞

大碼頭街福德祠是一座小廟宇，建築為傳統
嶺南風格，以青磚建造，配有麻石門框，刻
有“福德祠”和對聯“阜安資福德，禋祀富
馨香”。廟宇是一座單間的小廟宇，廟內的
神龕供奉福德正神（土地公），而另一側神
龕供奉土地婆婆，這在澳門是較為少見的。
福德祠地方不大，但也有不少古物，如左側
牆有《重修大馬頭福德祠碑記》和坊眾捐獻
的香爐，皆為光緒七年（1881年）重修廟宇
的文物，而香案同樣是光緒年間的文物。

大碼頭街顧名思義，原為澳門北灣的重要碼
頭，因多年的自然堆積及填海造地，逐漸變
成商業街，時至今天仍然有多家果欄經營，
而街上仍然保存傳統的店屋建築。這些舊店
屋與福德祠的建築外觀相互協調，形成獨特
的歷史風貌。

大碼頭街福德祠標示著澳門內港早期填海前
的大碼頭位置，也見證著內港
海岸線的演變。

三街會館（關帝古廟）

簡介

沿著媽閣廟的海邊一直往北走，到達大碼頭街，
那裏也有一座福德祠。大碼頭街福德祠所處鄰近昔
日的關部行臺，其乃粵海關總口之一，主理對外貿
易事務，具體負責徵收關稅、稽察外國商船貿易及
進入廣州事宜之所在地，故該處有著重要的政治、

經濟、軍事和海貿價值。

福德祠主要是用於祭祠土
地神。澳門的土地信俗傳
承已久，其祭壇的形制多
樣，可分為牌位、石碑、
壇、龕和廟，而土地神的
供奉形象上又見有石主、
石碑、土地公公和土地婆
婆神像幾種類型。對中國
傳統農業為主的社會來
說，土地就是國家、社會
和人民的根本。各行各
業，也都以祭祀土地神為
基本宗教禮儀。

福德祠 ( 大碼頭街 ) 在
1796年之前已建成，並在
1881年和 1909年由華商
集資重修，至今保留了重
修的碑刻、對聯、神龕、
香爐、神案等文物。
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INTRODUÇÃO
Quem caminha desde o Templo de A-Má, em direcção a 
Norte e ao longo da linha costeira, quando chega à Rua 
do Teatro, encontra outro Templo Foc Tac Chi. Este é um 
local onde se encontra igualmente, na sua proximidade, o 
antigo Serviço de Alfândega de Macau (Guan Bo Hang Toi), 
uma filial do Serviço de Alfândega Marítima da província 
de Guangdong e responsável pelos assuntos de negócios 
estrangeiros, concretamente pela cobrança de taxas 
aduaneiras, inspecção dos negócios de navios comerciais 
estrangeiros e entrada de residentes em Guangzhou, pelo 
que se trata de um ponto que tinha um valor estratégico 
a nível político, económico, militar e marítimo para a corte 
imperial.

O Templo Foc Tac Chi é dedicado essencialmente ao Deus 
da Terra, ou Tou Tei, cujas crenças apresentam uma extensa 
herança histórica em Macau, representadas sob formas de 
culto muito diversificadas, classificadas principalmente em 
tabuletas, lápides, pequenos e grandes altares e templos. 
Além disso, a imagem de Tou Tei pode igualmente ser 
representada sob várias formas, nomeadamente blocos 
de pedra, tabuletas de pedra e estátuas personalizadas de 
Tou Tei Kong Kong (Avozinho Deus da Terra) e de Tou Tei 
Po Po (Avozinha Deusa da Terra). Para a antiga sociedade 
chinesa, sustentada por actividades rurais, a terra é a base 
da nação, da comunidade e do povo. Hoje em dia, todos 
os sectores prestam homenagem a esta divindade, como 
símbolo de uma ética religiosa básica.

O Templo Foc Tac Chi da Rua do Teatro foi construído 
antes de 1796, tendo sido restaurado pelos comerciantes 
chineses em 1881 e 1909, respectivamente, através de 
angariação de fundos. Todos os utensílios existentes hoje 
no templo, como lápides, dísticos, altares, defumadores, 
mesa de culto, entre outros, são resultado de conservação, 
desde as referidas obras de restauro.

VISITA GUIADA
O Templo Fok Tak Chi 
da Rua do Teatro é um 
pequeno templo de 
esti lo tradicional de 
Lingnan, construído em 
tijolo cinzento e cuja 
porta apresenta uma 
moldura de granito com 
várias inscrições: o nome 
“Fok Tak Chi” no lintel 
e, de ambos os lados, 
um dístico chinês que 
significa “Abundância de 
Paz, Recursos, Felicidade 
e Virtude/ Profusão de 
Sacrifícios e de Incenso”. 
O templo é pequeno, 
contendo um único 
pavilhão. No interior, 
encontra-se um santuário 
ded icado a  Fok Tak 
Cheng San (Tou Tei Kung, 
ou Deus da Terra) e um 
santuário dedicado Tou 
Tei Po (Deusa da Terra), o 
que é relativamente raro 
em Macau. Apesar da 
sua dimensão reduzida, 
o templo contém várias 
antiguidades, como, por 
exemplo, uma placa com 
a inscrição em chinês 
“Reg i s to  H i s tór i co 
do Restauro do Templo Fok Tak Chi da Rua do Teatro”, pendurada na parede do lado 
esquerdo, e um incensário doado pela comunidade local. Ambos remontam ao 7.º ano 
do reinado do Imperador Guangxu (1881), ano em que se procedeu ao restauro do 
templo, podendo ainda encontrar-se uma mesa para incensários também do período do 
reinado de Guangxu.

A Rua do Teatro, como indica o seu nome em chinês (Tai Ma Tau Kai, ou “Rua do 
Grande Cais”), era originalmente um cais importante da Baía Norte de Macau. 
Após um processo de sedimentação natural e de construção de aterros ao 
longo de vários anos, esta zona acabou por se converter numa rua comercial, 
onde ainda hoje se podem ver muitas barracas de venda de fruta 
e lojas tradicionais. Estas lojas articulam-se visualmente com o 
Templo Fok Tak Chi, formando um quadro histórico muito singular.

O Templo Fok Tak Chi da Rua do Teatro assinala a localização 
do grande cais do Porto Interior de Macau antes da construção 
dos aterros nesta zona, testemunhando igualmente a evolução 
da linha costeira do Porto Interior.



導賞

石牆街福德祠的規模不大，只是一座單開間一進
的廟宇建築，以磚木結構為主，但細心觀察卻能
發現它的獨特之處。福德祠只有三面採用實牆，
而入口採用隔扇門的設計，這是澳門廟宇中較為
少見的設計。雖然木門已經不復存在，但在石柱
上仍然留有一些痕跡。廟宇內有一座土地神壇，
而形制與常見“太師椅”式祀壇相同，但刻有精
美的花邊圖案。

除了廟宇建築之外，石牆街福德祠保留了兩件匾
額，分別是“永戴帡幪”和“同沾德澤”的匾額，
皆為同治十三年（1874年）的文物。

石牆街福德祠位於澳門天主聖名之城的邊界石牆
外，石牆內就是著名的白鴿巢公園、基督教墳
園、馬禮遜小教堂和東方基金會會址；雖然是簡
單的一個祭祀小祠，却可以追溯到該街區的形
成，以及見證著其發展過程。

MM039

福德祠 ( 石牆街 )
Templo de Foc Tac (Rua do Patane)

簡介

現時本澳有近 10所供奉土地之
廟宇，和超過 160多個公共的土
地神壇，以及在不少家宅、商店
門前設置供奉的土地神位。從大
炮台到白鴿巢公園，有一條狹窄
的巷子，名叫石牆街，原來這裏
以前便是一個名為石牆村的聚居
點。在這個地方，也
能夠發現一座小型的
福德祠，供奉土地神。
然而，由於所有碑刻
已經亡佚，後世對於
石牆街福德祠的歷史
所知極少。

目前只能通過該廟僅
有的一些匾額，推斷
此廟可能不晚於 1874
年建成，相比其他福
德祠，石牆街福德祠
出現時間較晚。

更館（沙梨頭）
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INTRODUÇÃO
Actualmente, existem em Macau cerca de 10 templos e 
mais de 140 altares públicos dedicados a Tou Tei, e outras 
tantas tabuletas individuais de veneração na entrada de 
muitas residências e lojas. Entre a Fortaleza do Monte e o 
Jardim de Luís de Camões, há uma rua estreita chamada 
Rua do Patane, designação que tem como origem a antiga 
Povoação de Patane, que estava localizada exactamente 
nesta zona. Aqui, facilmente se encontra um outro Templo 
Foc Tac Chi, de dimensão reduzida e dedicado igualmente 
a Tou Tei. No entanto, devido à ausência de uma lápide 
com registo histórico legível, provocada por uma possível 
demolição propositada ou falta de manutenção, sabe-se 
muito pouco sobre a origem e a história do Templo Foc 
Tac Chi da Rua do Patane.

Hoje em dia, o único instrumento com que se pode 
calcular o ano de construção do templo é a tabuleta 
existente no seu interior. Estima-se que ocorreu antes 
de 1874, numa época tardia, comparativamente a outros 
templos dedicados a Tou Tei.

VISITA GUIADA
O Templo Fok Tak Chi 
da Rua do Patane não é 
grande, consistindo num 
único pavilhão aberto, 
maioritariamente à base 
de t i jolo e madeira. 
No entanto, um olhar 
mais atento revela a 
sua singularidade. O 
templo contém paredes 
sólidas apenas em três 
lados, apresentando 
portas divisórias no 
l a do  d a  en t r ada , o 
que é relat ivamente 
raro nos templos de 
Macau. Embora a porta 
d e  m a d e i r a  t e n h a 
desaparec ido, a inda 
é possível encontrar 
a l guns  ves t í g io s  da 
mesma nos pilares de 

pedra. No interior, encontra-se um altar de Tou Tei (Deus 
da Terra), cuja forma se assemelha a uma “cadeira de tutor 
imperial de estilo chinês” (taishiyi), mas decorada com 
requintados motivos florais.

Para além do edifício em si, o Templo Fok Tak Chi da Rua 
do Patane conserva duas placas com inscrições em chinês, 
nomeadamente, “Abrigo Eterno” e “Que todos sejam 
bafejados pela Virtude”, ambas as quais remontam ao 13.º ano 
do reinado do Imperador Tongzhi (1874).

O Templo Fok Tak Chi da Rua do Patane situa-se do lado 
exterior do muro de pedra que marca o limite da Cidade do 
Santo Nome de Deus de Macau. Do lado interior do muro 
encontra-se o célebre Jardim de Luís de Camões, o Cemitério 
Protestante, a Capela Protestante e a Fundação Oriente. 
Embora não passe de um simples santuário sacrificial, o templo 
remonta ao período de formação deste 
bairro, testemunhando o desenvolvimento 
do mesmo.

原沙欄仔街市舊址
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福德祠 ( 河邊新街 )
Templo de Foc Tac (Rua do Almirante Sérgio)

土地古廟（沙梨頭）

簡介

坊間多稱呼為下環街福德祠，是本澳歷史悠久、
規模較大的供奉土地福神之廟宇。根據廟內碑刻
記載，該福德祠原為設置於路邊的神壇，位置低
窪狹小，每逢神誕須另覓地方搭蓬舉行，因此街
坊們希望能為土地福神覓得較佳的安宅之地，適
時內港填海擴地，街坊們遂於同治七年（1868年）
選定在海傍新填地現址，集資建廟，並在廟側建
舖一間，舖後建公所一座，奠定下環街福德祠之
規模；可惜建成三年後（同治十年），福德祠遭
受風災破壞傾圮，而神像竟安然，鼓舞街坊們再
集資重修，至今已逾百多年。下環街福德祠祀奉
神祇不少，除土地爺爺外，還分別供奉北帝、天
后、紫薇正神、祿馬星君和財帛星君等，該廟亦
保存了大量由信眾捐贈的匾額、對聯、木幡等。

導賞

河邊新街福德祠的一
大特色，是廟宇建築
設有騎樓，與相鄰的
騎樓建築相連接，融
入街道建築的設計，
而河邊新街福德祠是
澳門唯一設有騎樓的
中式廟宇建築。廟宇雖然是單開間一進的建築，但
廟內空間較為廣闊，內有天井。

福德祠內的神龕供奉福德正神（土地公），而側神
龕分別供奉北帝（玄天上帝）和天后。儘管福德祠
建於同治七年（1868年），但廟內保留更為古老的
文物，如嘉慶十七年（1812年）捐贈的香案、道光
十八年（1838年）捐贈的香爐。另外，匾額甚多，
由同治、光緒、宣統和民國年間皆有，如“恩敷環
宇”（同治七年）、“福履綏之”（光緒二十一年）
和“錫茲祉福”（民國九年）等。

河邊新街福德祠除了廟宇建築之外，旁邊原本也設
有一座作為公所的店屋，後來連同廟宇水巷及後院，
改為學校的校舍之用。

觀音古廟（觀音仔）

三聖宮
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INTRODUÇÃO
Também conhecido como 
Templo Fok Tak Chi da 
Rua da Praia do Manduco, 
es te  espaço de cu l to 
relativamente grande e 
com uma longa história 
é consagrado a “Foc Tac 
Chen San” (ou “Tou Tei”), 
Deus da Terra. De acordo 
com as inscrições que 
podemos encontrar no 
local, o Templo Foc Tak 
Chi era originalmente um 
mero santuário à berma 
da estrada. Porém, devido 

ao facto de o local ser demasiado baixo e estreito, todos 
os anos, por ocasião do aniversário da divindade, era 
necessário mover a estátua e levar a cabo as celebrações 
em outro local. Por isso, os residentes esperavam 
encontrar um melhor lugar de repouso para o Deus 
da Terra. Em momento oportuno, aquando do aterro 
marítimo e alargamento do Porto Interior no 7.º ano 
do reinado do imperador Tongzhi (1868), os residentes 
escolheram um novo local na zona de aterro à beira-
mar (o local onde se encontra actualmente), angariaram 
verbas para a construção de um templo e construíram 
uma loja em local adjacente a este. Atrás da loja foi criado 
também um salão comunitário, completando assim o 
complexo do templo. Lamentavelmente, três anos após 
a sua conclusão (no 10.º ano do reinado do imperador 
Tongzhi), o Templo Foc Tak Chi foi danificado por um 
vendaval. Porém, a estátua da divindade escapou incólume, 
o que incentivou a vizinhança a arrecadar fundos outra 
vez para reconstruir o templo. Já se passaram mais de 
100 anos desde então. O templo Fok Tak Chi da Rua da 
Praia do Manduco consagra diversas divindades: para 
além de “Tou Tei Kung Kung” (“Avozinho Deus da Terra”), 
podemos também aqui encontrar Pak Tai (Imperador do 
Norte), Deusa Tin Hau (Deusa dos Céus), Deusa Zi Mei, 
Deus Lok Ma e Choi Bak (Deus da Fortuna). O templo 
preserva ainda um grande número de placas e dísticos 
doados pelos fiéis, assim como tábuas de madeira, etc.

VISITA GUIADA
Uma das  pr inc ipa i s 
c a rac ter í s t i c a s  que 
d i s t i ngue  o  Temp lo 
Ancestral Fok Tak Chi 
(Ru a  do  A lm i r a n t e 
Sérg io) é o s istema 
de arcadas em que se 
insere, ligando o templo 
aos edifícios adjacentes 
e  i n t e g r a n d o - o  n a 
estrutura arquitectónica 
d a  r u a . O  Te m p l o 
Ancestral Fok Tak Chi 
(Ru a  do  A lm i r a n t e 
S é r g i o )  é  o  ú n i c o 
temp lo  ch inês  com 
a rc ada s  em  Macau . 
Embora o templo tenha 
uma  ún i ca  en t rada , 
o espaço inter ior é 
relativamente amplo, 
contendo um pát io 
interior.

O a l t a r  no  Temp lo 
Ancestral Fok Tak Chi 
é dedicado a Fok Tak 
Cheng San (Tou Tei 
Kong, ou Deus da Terra), sendo os altares laterais dedicados a Pak 
Tai (Imperador do Norte, ou Imperador do Céu Escuro) e a Tin 
Hau (Imperatriz do Céu). Embora tenha sido construído no 7.º 
ano do reinado do Imperador Tongzhi (1868), o templo conserva 
relíquias culturais mais antigas, incluindo um incensário doado no 
17.º ano do reinado do Imperador Jiaqing (1812) e um incensário 
doado no 18.º ano do reinado do Imperador Daoguang (1838). 
Na Rua do Almirante Sérgio encontram-se ainda várias placas do 
tempo dos imperadores Tongzhi, Guangxu, Xuantong e também 
do período da República da China, incluindo as placas com as 
inscrições “Que a benevolência se difunda em redor” (7.º ano 
do reinado do Imperador Tongzhi), “Abençoado seja o templo” 
(21.º ano do reinado do Imperador Guangxu) e “Que aqui sejam 
conferidas felicidades e bênçãos” (9.º ano da República da China).

Para além do edif íc io que alberga o templo, havia um 
estabelecimento adjacente que era antigamente usado como 
clube, sendo posteriormente ligado ao pátio traseiro do templo 
e convertido numa escola.



MM041

城牆遺跡 
( 近加思欄馬路一段 ; 近若憲馬路一段 ; 近西望洋聖堂一段 )
Troço das Antigas Muralhas da Cidade (próximo da Estrada de S. 
Francisco, próximo da Estrada do Visconde de S. Januário)

簡介

澳門城牆最早的興建時
間可追溯至 1568年，
最初是為了抵抗海盜和
荷蘭人入侵逐漸修建而
成的，後來到了馬士加
路 也（D. Francisco de 
Mascarenhas）1623 年
出任澳門兵頭後，澳門
再次大規模修建城牆，
這次確定下來的城牆位
置和規模，在後來雖
然也有再拆毀和復建，
但整體上沒有構成重大
的變化。早期葡萄牙人
在澳門的居住範圍，基
本上就是在城牆內發展
起來，範圍相當於整個
澳門半島的中南部，大
致以大炮台為基點，分
別向東西伸展，西北連
接三巴門，東面至聖約
翰炮台及仁伯爵炮台，
再沿海依山而下延伸至
聖方濟各炮台；另一段
是以西望洋炮台為中
心，向東延伸至燒灰爐
炮台，守衛澳門半島的
南部。到了 19世紀中
期，澳門總督亞馬留
（João Maria Ferreira 
do Amaral）開始陸續
大規模拆毀城牆，因此
我們現在所能看到的城
牆只是剩餘的少數部
份。

導賞

近山頂醫院的加思欄馬路可以看到一段夯土牆，
其走向大概是西南至東北，細心察看，土牆的南
邊可延伸至加思欄炮台，而北面遙望東望洋炮
台，該段夯土牆曾是防護城市東邊的城牆遺址。
在山頂醫院的另一邊近若憲馬路有一小段夯土
牆，其走向則可延伸至大炮台；另一段位於主教
山上聖母像前的位置，則是昔日“澳門城”的南
邊城牆遺跡。

澳門的城牆一般都採用本地常見材料混合成夯
土建造，厚度大約 2至 3米，部份夯土牆上部
向外築有高約 1米的護牆，由於高約及胸，被
稱為“胸牆”，用作保護在城牆上守衛的士兵，
而胸牆內側築有步道。

保存至今的澳門舊城牆遺跡，一方面見證著原來
的軍事防禦結構，另一方面也可確定歷史上早期
葡萄牙人居住的城區範圍，具有非常珍貴的建築
及歷史價值。

關閘拱門
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東望洋炮台、聖母雪地殿教堂及燈塔

INTRODUÇÃO
A construção das muralhas 
da cidade de Macau remonta 
ao ano de 1568, servindo 
inicialmente como meio de 
defesa contra os ataques dos 
piratas e contra as invasões 
dos holandeses. Mais tarde, 
com a  nomeação de D. 
Francisco de Mascarenhas 
pa r a  o  c a r go  de  che fe 
militar de Macau (ou seja, 
Governador de Macau) 
em 1623 , a  construção 
das muralhas da cidade foi 
retomada em grande escala, 
tendo sido nessa altura que 
f icaram def in idos o seu 
traçado e dimensão. Apesar 
d e  a s  mu r a l h a s  t e re m 
sofr ido poster iormente 
sucessivas demolições e 
reconstruções, o traçado 
gera l  da s  fo r t i f i c ações 
manteve-se . O primeiro 
local onde os portugueses 
se fixaram em Macau foi 
intramuros, numa área que 
compreendia praticamente 
toda a zona Centro e Sul da 
Península de Macau e que tinha a Fortaleza do Monte no 
seu centro. Estas muralhas prolongavam-se para Leste e 
Oeste: a Noroeste, estabeleciam uma ligação com a Porta 
de Santo António; a Leste, interligavam o Baluarte de São 
João, a Fortaleza de São Januário e a Fortaleza de São 
Francisco, acompanhando a antiga zona costeira. Por sua 
vez, o outro troço das muralhas da cidade tinha no seu 
centro a Fortaleza da Penha e prolongava-se para Leste 
até à Fortaleza de N.ª Sr.ª do Bom parto, protegendo a 
zona Sul da Península de Macau. Em meados do século 
XIX, o Governador João Maria Ferreira do Amaral 
decidiu demolir gradualmente grande parte das antigas 
muralhas da cidade, de modo que tudo o que resta dela é 
apenas o que podemos ver actualmente.

VISITA GUIADA
Perto do Centro Hospitalar Conde S. Januário, sito 
na Estrada de S. Francisco, encontra-se um muro 
de chunambo. Com uma orientação sudoeste-
nordeste, o muro aponta, a sul, na direcção do Forte 
de S. Francisco e, a norte, na direcção da Fortaleza 
de N.ª Sr.ª da Guia. Outrora, esta estrutura 
integrava a muralha que protegia a zona leste 
da cidade. Do outro lado do Centro Hospitalar 
Conde S. Januário, perto da Estrada do Visconde 
de S. Januário, pode ver-se um segundo troço da 
muralha, o qual aponta, por sua vez, na direcção da 
Fortaleza do Monte. Em frente à estátua de Nossa 
Senhora na Colina da Penha, encontra-se um 
terceiro troço daquela que era outrora a muralha 
sul de Macau.

As muralhas da cidade de Macau eram geralmente 
construídas em chunambo, uma argamassa composta 
por uma mistura de materiais locais, atingindo uma 
espessura de cerca de 2-3 metros. Sobre parte da 
muralha, foi construído um guarda-corpo com cerca 
de 1 metro de altura, o qual era denominado de 
“parapeito”, devido à sua altura. Este guarda-corpo 
era usado para proteger os guardas da muralha, 
os quais circulavam ao longo de uma passarela 
construída no lado interior do guarda-corpo.

Os troços das antigas muralhas de Macau que 
foram preservados até hoje assinalam, por um lado, 
a estrutura de defesa militar original da cidade, 
contribuindo, por outro lado, para determinar a área 
da cidade habitada por portugueses nos primeiros 
tempos da história de Macau, revestindo-se assim de 
grande valor arquitectónico e histórico.
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中西藥局舊址
Antiga Farmácia Chong Sai

簡介

澳門是孫中山行醫的首站，也是他由
“醫人”走向“醫國”的重要節點。
1892年秋，剛畢業的孫中山應邀來澳
義診行醫，擔任鏡湖醫院首位華人西
醫，憑其高超醫術，贏得坊間讚譽，
既在鏡湖醫院贈醫施藥，亦在仁慈堂
旁開設孫醫館，為惠及眾人，顧及貧
乏者，獲鏡湖醫院借款資助，於 1893
年 7月底開辦中西藥局，方便市民購
藥，隨著孫中山轉往內地踐行其醫國
醫人的理念，中西藥局
遂於 1894年初結業。
爾後，草堆街 80號曾
用作經營綢緞行和電器
行的店舖，2011年由
澳門特別行政區政府購
入並進行活化修復後，
闢作展覽館，以紀念孫
中山在澳門行醫售藥事
蹟，和展示該區舖屋的
建築特色和原貌。

導賞

草堆街 80號房屋是一座清末的磚木結構建築，
位於昔日市肆林立之地，房屋狹長的平面，為了
滿足商業街的實用要求，房屋設計為較大的進深，
室內以天井分隔劃分為多個空間，房屋因狹長的
平面空間形狀如竹筒而被稱為“竹筒屋”，這種
下鋪上居的房屋是常見的清末廣府商住建築。

該樓房高三層，上層開有木百葉門窗，以鐵藝花
飾為欄桿，中層開有一列木百葉窗，其下的牆壁
仍保留著昔日店舖名字的彩繪。

建築物在 2014至 2016年間進行了大規模的修
復，除了復原建築結構和破損構件外，如天井結
構和杉木天花吊頂等，還在地面層考古發現了一
些石結構遺跡，並出土一些瓷片，從遺跡的結構
和走向，估計可能與昔日的海岸線有關。

蓮溪新廟
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INTRODUÇÃO
Macau foi a primeira paragem da prática médica Sun Yat-
sen, assim como um importante ponto da sua passagem 
desde “curar pessoas” até “curar o país”. No Outono 
de 1892, o recém-formado Sun Yat-sen foi convidado 
a trabalhar no Hospital Kiang Wu e tornou-se no 
primeiro médico de etnia Chinesa a praticar medicina 
Ocidental em Macau. As suas excelentes competências 
médicas valeram-lhe elogios por parte dos pacientes. 
Para além de prestar serviços de diagnóstico e oferecer 
medicamentos a pobres, a título gratuito, no Hospital, 
Sun abriu ainda uma clínica próxima do edifício da Santa 
Casa da Misericórdia, com o objectivo de auxiliar o 
povo e cuidar dos necessitados. Em finais de Julho de 
1893, com apoios recebidos do Hospital Kiang Wu, Sun 
Yat-sen abriu a Farmácia Chong Sai de modo a facilitar 
o acesso a medicamentos por parte dos residentes. 
O estabelecimento foi, porém, encerrado em inícios 
de 1894, aquando da mudança de Sun Yat-sen para 
o Interior da China, onde se dedicou tanto à causa 
revolucionária como à médica. Mais tarde, o n.º 80 da 
Rua das Estalagens albergou diversas lojas dedicadas 
ao comércio de seda e de electrodomésticos. Após ter 
sido adquirido pelo Governo da RAEM em 2011, o local 
foi alvo de um projecto de restauro e revitalização, que 
culminou com a inauguração de uma sala de exposições 
em comemoração da prática médica de Sun Yat-sen em 
Macau e que serve também como demonstração das 
origens e características arquitectónicas das lojas da zona.

VISITA GUIADA
O n.º 80 da Rua das 
Estalagens é um edifício 
de tijolo que remonta 
aos finais da Dinastia 
Qing. Outrora rodeada 
de estabelecimentos 
c o m e rc i a i s , a  c a s a 
apresenta uma planta 
comprida e estreita, 
c o m  u m a  g r a n d e 
profundidade. O espaço 
interior é dividido em 
vá r i a s  secções  por 
um pátio interior. A 
casa tem o epíteto de 
“casa cana de bambu”, 
devido ao seu formato comprido e estreito, semelhante a 
uma cana de bambu, sendo este tipo de estrutura com loja 
no piso térreo e residência no piso superior uma tipologia de 
edifício comercial e residencial muito comum na Província de 
Guangdong nos finais da Dinastia Qing.

O edifício tem três pisos: o piso superior ostenta portas 
e janelas com venezianas de madeira e grades com 
decorações em ferro; o piso intermédio apresenta uma 
fileira de venezianas de madeira; e sobre a fachada no piso 
térreo foram preservados os caracteres chineses com o 
nome da antiga farmácia.

O edifício sofreu uma grande intervenção de restauro entre 
2014 e 2016. Para além da recuperação da estrutura original 
do edifício e dos componentes danificados, incluindo do pátio 
interior e do tecto de estilo chinês, foram ainda encontrados 
vestígios arqueológicos de uma estrutura de pedra e algumas 
peças de porcelana no piso térreo. Com base na estrutura e 
na orientação dos vestígios, estima-se que os mesmos possam 
estar relacionados com a antiga linha costeira.
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葉挺將軍故居
Antiga Residência do General Ye Ting

簡介

在抗日戰爭期間，湧現不少抗日
英雄先烈。其中，新四軍的指揮
官葉挺將軍早年投身軍旅，參與
國民革命、北伐戰爭。因戰功
彪炳，其所在的國民革命軍第四
軍也被稱為鐵軍。北伐戰爭後，
1920年代中後期他加
入中國共產黨，曾參與
南昌起義、廣州起義，
後來退出了中國共產
黨，出訪外國休養學
習。1931年九一八事
變後，葉挺回到澳門隱
居。後來，於 1937年
返回中國內地，再次加
入中國共產黨，指揮新
四軍作戰，並自 1938
年底在安徽南部進行抗
日鬥爭，1940年國民
黨發動皖南事變攻擊新
四軍，葉挺被俘。1946
年葉挺獲釋，但不幸遭
遇空難身亡。葉挺在澳
門的故居經修繕後，於
2014年正式對外開放，
以緬懷葉挺將軍。

導賞

葉挺將軍故居是一座本澳二十世紀初典型的別
墅式住宅，由兩層高西式風格建築及前園組成，
花園築有圍牆，園內有榕樹、植被、魚池等。
住宅主要為磚木結構，而騎樓則採用當時新興
的鋼筋混凝土興建，住宅正面和側面共有八組
百葉門窗，而騎樓使用金屬圍柵，在屋頂的山
牆和女兒牆都有幾何圖案作為裝飾。

至於葉挺將軍故居內，則依照當年葉挺一家的
生活環境復原，包括前廳、客飯廳和房間等，
此外，故居內通過展覽展示葉挺的事蹟、家庭
生活和故居的使用歷史，讓人感受到這位軍人
的革命生涯和與家人的溫馨一面。

葉挺將軍故居見證著該區的城市發展，也是澳
門少有的保留下來與中國近代革命史密切相關
的名人故居。

葉挺將軍故居

刻有葡國徽號的石塊（蓮峯廟旁）
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INTRODUÇÃO
Durante a Guerra Sino-
Japonesa, muitos heróis 
e mártires se ergueram 
em resistência à agressão 
n i pón i c a . Um de s s e s 
heróis, o comandante do 
Novo Quarto Exército, 
General Ye Ting, al istou-
se no exército durante a 
sua juventude e participou 
na Revolução Nacional e 
na Expedição do Norte . 
As suas façanhas militares 
f i zeram com que o seu 
Quarto Exército do Exército 
Revolucionário Nacional 
fosse também conhecido 
como “Exército de Ferro”. 
Após a Expedição do Norte, 
o Genera l  Ye juntou-se 
ao Partido Comunista da 
China (PCC) em meados 
e finais da década de 1920, 
t e ndo  p a r t i c i p ado  n a s 
revoltas de Nanchang e 
de Guangzhou. Mais tarde, 
retirou-se do PCC e foi em 
viagem a países estrangeiros, 
com o  ob jec t i vo  de  se 
recuperar e aprender. Após 
o Incidente de Mukden, a 
18 de Setembro de 1931, 
Ye Ting regressou a Macau 
para v iver em reclusão. 
Porém, em 1937, regressou 
ao Interior da China, juntou-
se novamente ao PCC e 
assumiu o comando do 
Novo Quarto Exército. A partir de finais de 1938, lutou 
contra o Japão no Sul de Anhui. Em 1940, quando o 
Kuomintang lançou o Incidente de Wannan para atacar 
o Novo Quarto Exército, Ye Ting foi capturado. Apesar 
de ter sido libertado em 1946, acabou por falecer num 
infeliz acidente aéreo. A antiga residência de Ye Ting em 
Macau foi renovada e oficialmente aberta ao público em 
2014, em memória do mesmo.

VISITA GUIADA
A Antiga Residência do General Ye Ting é uma 
habitação típica em estilo palacete de inícios do 
século XX em Macau. Consiste num edifício de 
dois pisos em estilo Ocidental e um jardim frontal, 
cercado por muros e com plantações de figueiras, 
vegetação e tanques de peixes. A residência é 
construída principalmente em tijolo e possui uma 
estrutura de madeira, enquanto que a arcada é 
construída em betão armado, bastante popular 
na época. A frente e os dois lados da mansão 
apresentam oito vãos, com portas e janelas com 
venezianas. A arcada usa cercas de metal e as 
empenas do telhado e parapeitos estão decorados 
com padrões geométricos.

A Antiga Residência do General Ye Ting foi restaurada 
de acordo com o ambiente no qual vivia a família do 
General na época, incluindo o hall de entrada, a sala 
de jantar e os quartos. Além disso, a exposição no 
interior do espaço permite-nos conhecer a história 
de Ye Ting, a sua vida familiar e as histórias passadas 
nesta residência, fazendo os visitantes sentir a vida 
revolucionária, familiar e afectiva deste militar.

A Antiga Residência do General Ye Ting testemunha 
o desenvolvimento urbano deste bairro, sendo 
também uma das raras residências associadas a 
personalidades intimamente relacionadas com a 
história da revolução chinesa moderna em Macau.

政府總部（原總督府舊址）

葉挺將軍故居



原六國飯店舊址
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更館 ( 沙梨頭 )
Posto do Guarda-Nocturno (Patane)

簡介

更館 (沙梨頭 )是昔日沙梨頭地區負責打更巡防的
更夫的工作站點。打更是我國古代夜間的一種報
時工作，在鐘錶尚未普及的年代，通過更夫擊梆
（鑼）巡報，一夜五更，讓居民得以知曉時間。
澳門的更練制度早已有之，由當地社區居民、商
戶共同組織聘請，是華人社區中重要的民防角色，
除報時外，還兼具防火、防盜、警報的職責；至
20世紀 30年代後，更練制度逐步被納入治安警察
的監督和管理範圍，規範其組織和職務條例，如
巡更分區、身份認別和收費憑條等。更館（沙梨
頭）是本澳僅存的更館建築，是本澳更練制度的
歷史見證，現已闢作展覽館，記錄和展示澳門更練
歷史及其興衰變遷。

導賞

沙梨頭更館位於麻子街土地古廟旁邊，為一單
開間平房建築，由前廳、石室、水巷和天井組
成，立面有“更館”兩字的灰塑，室內外均裝
飾有壁畫。現時，沙梨頭更館由政府和民間共
同合作，經過修復和佈展，作為展示澳門更館
歷史的展館，展示昔日更夫們打更用的銅鐘、
電筒、哨子以及消防用具等，讓大家認識更館
及更練制度的歷史。

聖老楞佐堂及前地（風順堂）
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INTRODUÇÃO
O  Po s t o  d o  G u a rd a 
N o c t u r n o  ( P a t a n e ) 
const i tu í a  o  loca l  de 
traba lho dos  guardas 
n o c t u r n o s  o u t r o r a 
responsáveis por dar as 
horas, combater incêndios 
e patrulhar as ruas da 
antiga zona do Patane. 
O sistema de guardas-
nocturnos era uma forma 
popular de dar as horas 
durante a noite na China. 
Numa época em que os 
relógios não estavam ainda 
vulgarizados, os guardas-
nocturnos transportavam 
gongos ou chocalhos de 
bambu que faziam soar 
em cada um dos cinco 
pe r í odo s  noc t u rno s , 
permitindo aos residentes 
tomar  conhec imento 
das horas. Este sistema 
v i g o r o u  e m  M a c a u 
durante muito tempo e os 
custos respectivos eram 
suportados em conjunto 
pe los comerc iantes e 
residentes locais. Estes 
g u a r d a s - n o c t u r n o s 
d e s e m p e n h a v a m 
impor t an te s  f unções 
de protecção c iv i l  na 
c o mu n i d a d e  c h i n e s a 
e, para além de dar as 
horas, t inham também 
responsab i l i dades  de 
combate  a  incênd ios , 
prevenção de roubos e de 
alerta à população. Após 
a década de 30 do século 
XX, os guardas-nocturnos 
f o r a m  g r a d u a l m e n t e 
colocados sob o âmbito 
de supervisão e gestão do departamento da polícia de 
segurança pública, o que resultou na padronização da sua 
organização e da regulamentação de trabalho, incluindo 
divisões em patrulhas, identificação e recibos. O Posto 
do Guarda Nocturno do Patane é o único edifício 
recuperado deste tipo remanescente em Macau, servindo 
de testemunho histórico da profissão de guarda-
nocturno. O edifício foi agora inaugurado como sala de 
exposições que regista a história do aparecimento e 
decadência desta profissão no território.

VISITA GUIADA
O Posto do Guarda-Nocturno do Patane, sito junto 
ao antigo Templo de Tou Tei (Deus da Terra) na Rua da 
Palmeira, é um edifício térreo com um átrio, uma sala 
de pedra, um fosso e um pátio interior. Na fachada 
podem ler-se os caracteres chineses “Kang Kun” 
(Posto do Guarda-Nocturno), esculpidos em estuque, 
podendo ainda ver-se diversos elementos murais 
decorativos no interior e no exterior do edifício.

O sistema de guardas-nocturnos era uma forma de 
dar as horas durante a noite na China de antigamente, 
tendo além disso funções de alerta de incêndios e 
prevenção de roubos. Outrora, esta profissão existia 
também em Macau, tendo posteriormente evoluído 
para um sistema mais sofisticado com cariz de 
defesa civil. No entanto, à medida que a cidade se 
foi modernizando, o som daqueles gongos e blocos 
sonoros que ecoavam no ar anunciando as horas pelas 
ruas e vielas dos bairros foi deixando de se ouvir, 
deixando de cumprir a sua função de manutenção 
da lei e da ordem. Como testemunha desta antiga 
profissão, resta-nos apenas o Posto do Guarda-
Nocturno do Patane.

Por iniciativa conjunta do governo e de organizações 
civis, o Posto do Guarda-Nocturno do Patane 
foi restaurado e remodelado, sendo actualmente 
utilizado como galeria de exposições para dar a 
conhecer a história do Posto e do sistema dos 
tangedores de horas e guardas-nocturnos através 
da exibição de objectos usados pelos guardas, como 
sinos de bronze, lanternas, apitos e equipamentos de 
combate a incêndios.
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先鋒廟
Templo de Sin Fong

簡介

連勝巷先鋒廟是本澳唯一奉先鋒
將軍為主神建廟祀奉的廟宇，不
晚於清道光七年（1827年）建成，
坐落於望廈村西側村口外，面向
西江，毗鄰清朝駐兵汛地，與望
廈村內城隍廟有安內禦外之意。
關於先鋒楊爺的傳說說法不一，
有二朗神楊戩、宋代名
將楊延昭或楊業等多個
說法，廟內側殿同時供
奉東海龍王，兩者皆為
道教神衹中的水神，既
庇佑出海平安，又象徵
護衛國土之意。然而，
滄海桑田，隨著筷子基
地區填海造地以及城市
發展，先鋒廟已被掩蔽
於高樓牆垣之間。農曆
六月初六為先鋒將軍
誕、農曆九月十七為東
海龍王誕。

導賞

先鋒廟坐東南向西北，昔日位處望廈村村界以
西，屬臨海之地；在二十世紀初的街道名冊中記
載先鋒廟位處“汛地河邊村”， 從中可證明該
廟與望廈汛地的密切關係；滄海桑田，隨著對出
水面的填海工程和城市發展，如今的先鋒廟已變
成位於內街小巷中的廟宇。

先鋒廟由三個相連一體的空間組成，包括主殿、
偏殿及附屬空間，與本澳大部份傳統中式廟宇格
局類似，主殿祀奉先鋒將軍，偏殿祀奉東海龍
王。每年農曆六月初六舉辦先鋒爺爺楊將軍寶誕
活動，以祈求消災解厄、保佑平安，先鋒廟對研
究昔日華人社區的生活形態及精神信仰具有重
要意義。
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更館（沙梨頭）

INTRODUÇÃO
O Templo de Sin Fong, 
s i t o  n a  Tr av e s s a  d o 
Coelho do Amaral, é o 
único em Macau dedicado 
e x c l u s i v a m e n t e  a o 
“General Vanguarda” e foi 
construído, o mais tardar, 
durante o sétimo ano 
do reinado de Daoguang 
na Dinastia Qing (1827). 
Está localizado a Oeste 
d o  l i m i t e  d a  a n t i g a 
povoação de Mong-Há, 
com a fachada principal 
virada para o Rio Oeste e 
junto da área onde esteve 
i n s t a l ado  o  exérc i to 
Qing, estabelecendo uma 
relação de contraste, em 
termos de local ização 
geográfica e função, com 
o Templo Seng Wong, que 
se encontra dentro da 
povoação de Mong-Há e 
responsável por pacificar 
o interior, enquanto aquele 
dedica-se à defesa contra 
invasão. Existem diferentes 
ve r sõe s  d a  l enda  do 
General Vanguarda Yang 
Ye . Há quem diga que 
este era, na verdade, o 
deus Erlang Shen Yang 
Jian, enquanto outros consideram que este era o famoso 
guerreiro da Dinastia Song, Yang Yanzhao, ou até mesmo 
Yang Ye, o pai deste último. O salão lateral do Templo 
de Sin Fong é dedicado ao deus do mar, Rei Dragão do 
Mar do Leste. Ambas as divindades são deuses da água 
entre os taoístas, que asseguram a segurança nos mares 
e protegem também o país. No entanto, à medida que o 
tempo passou e fruto dos aterros e do desenvolvimento 
urbano na área de Fai Chi Kei, o Templo de Sin Fong está 
agora rodeado por edifícios altos. As celebrações de Sin 
Fong têm lugar no 6.º dia do 6.º mês do calendário lunar, 
enquanto as celebrações do Rei Dragão do Mar do Leste 
acontecem no 17.º dia do 9.º mês.

VISITA GUIADA
O Templo de Sin Fong, com uma orientação sudeste-
noroeste, situava-se outrora à beira-rio, a oeste do 
limite da povoação de Mong-Há. O Cadastro das 
Vias Públicas do início do século XX indica como 
localização do Templo de Sin Fong uma “aldeia 
ribeirinha em terreno aluvial”, demonstrando assim 
uma estreita relação entre o templo e o terreno aluvial 
de Mong-Há. Após a construção de aterros e com o 
desenvolvimento urbano, esta zona sofreu grandes 
transformações, tendo o Templo de Sin Fong acabado 
por ficar rodeado de ruas e vielas.

O templo é composto por três espaços interligados, 
incluindo o salão principal, o salão lateral e um 
espaço acessório, assemelhando-se assim à maioria 
dos templos chineses tradicionais de Macau. O salão 
principal é dedicado ao General Sin Fong (General 
Vanguarda), sendo o salão lateral dedicado ao Rei 
Dragão do Mar do Leste. Com o desenvolvimento 
urbano e o declínio das crenças religiosas populares no 
Interior da China, os templos dedicados a Sin Fong são 
hoje em dia muito raros no país. O Templo de Sin Fong 
de Macau é o único templo dedicado exclusivamente 
ao General Sin Fong na Região. Todos os anos, no 
sexto dia do sexto mês do calendário lunar, celebra-se 
o aniversário do General Sin Fong, a fim de orar por 
auxílio em caso de desastre e pela bênção e protecção 
da divindade. O Templo de Sin Fong reveste-se assim 
de grande importância para o estudo do estilo de vida 
e das crenças religiosas da comunidade chinesa em 
tempos passados.

聖方濟各（加思欄）炮台及兵營
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聖保祿學院遺址 ( 圍牆遺跡，高園街一段 )
Ruínas do Colégio de S. Paulo  
(Antigo Muro, troço na Rua de D. Belchior Carneiro)

聖保祿學院遺址（圍牆遺跡，高園街一段）

簡介

聖保祿學院由耶穌會創立於 1594年，是中國境內
第一所西式高等教育機構，培訓赴日本及中國等
地的傳教士，讓其學習東方語言、宗教及哲學，
同時，學院亦傳授西方科學知識、音樂及藝術，
為促進東西文化交流發揮著積極深遠的作用。
1762年，受到耶穌會在葡萄牙被取締的事件所波
及，聖保祿學院因此被關閉，其後亦被闢作其他
用途，至 1835年發生大火，導致聖保祿學院大部
分建築被毀。

聖保祿學院昔日規模宏
大，包括教堂、教學
區、庭院、宿舍、印刷
所、藥房、菜園等設
施，此外，在學院周圍
還建造了圍牆，圍牆自
學院被燒毀後也逐漸消
失，因此，在高園街重
見天日的聖保祿學院圍
牆，稱得上是澳門重要
的考古發現呢！

導賞

2010年 5月，高園街 35號房屋拆卸工程開展
期間，於地下發現原聖保祿學院圍牆的遺跡，
該遺跡屬夯土牆結構，大致走向呈南北向，已
發現露出地面的部分長約 15.6米，頂部寬約 1
至 1.26米，牆體西側保存較好，東側南部局部
被破壞，牆體高度各處不一，最高約 2.45米。

現時，由耶穌會創立的原聖保祿學院仍保存有
部分建築遺跡，包括大三巴牌坊，即學院附屬
教堂 (天主之母教堂 )前壁遺跡等見證著該學院
在歷史上的面貌與興衰，而昔日學院範圍除了
教堂和學院建築外，還包括現高園街南北兩邊
的區域並以圍牆環繞；因此，位於高園街 35號
的一段夯土牆遺跡，對確定聖保祿學院的邊界
具重要研究價值，而且也見證著澳門城邊界地
區的發展變化過程。

觀音古廟
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INTRODUÇÃO
O Colégio de S. Paulo foi 
fundado pela Companhia 
de Jesus em 1594 e foi 
a primeira inst ituição 
de ensino superior de 
ma t r i z  o c i den t a l  em 
solo chinês, formando 
missionários cujo destino 
era o Japão e a China. 

O Colégio permitia-lhes adquirir conhecimentos sobre 
línguas, religião e filosofia orientais, enquanto ensinava, ao 
mesmo tempo, conhecimentos científicos, música e arte 
ocidentais, desempenhado assim um papel positivo e de 
longo alcance no âmbito da promoção do intercâmbio 
cultural entre as culturas ocidental e oriental. Em 1762, 
devido à supressão da Companhia de Jesus em Portugal, 
o Colégio de S. Paulo fechou portas, cessando igualmente 
a actividade missionária por si promovida, e depois 
foi usado para outros fins Em 1835, o complexo foi 
novamente assolado por um violento incêndio, vendo 
destruída a maior parte dos seus edifícios.

O Colégio de S. Paulo constituía outrora um grande 
complexo que incluía igrejas, zonas dedicadas ao 
ensino, pátios, dormitórios, uma imprensa, uma 
farmácia, hortas e diversas outras instalações. O muro 
do Colégio desapareceu gradualmente após o incêndio 
que destruíu o edifício. Por tudo isto, o Antigo Muro 
das Ruínas do Colégio de S. Paulo na Rua D. Belchior 
Carneiro pode ser considerado um importante achado 
arqueológico de Macau.

VISITA GUIADA
E m  M a i o  d e  2 0 1 0 , 
durante a demolição do 
edifício sito no n.º 35 
da Rua de D. Belchior 
C a r n e i r o ,  f o r a m 
encontrados no subsolo 
ve s t í g i o s  d o  mu ro 
que rodeava o antigo 
Colégio de S. Paulo, 
uma estrutura fe i ta 
à base de chunambo, 
com uma orientação 
a p r o x i m a d a m e n t e 
norte-sul. A secção do 
muro já desenterrada 
atinge um comprimento 
de 15,6 metros, tendo a 
parte superior do muro 
uma largura de cerca 
de 1-1,26 metros. O 
flanco oeste do muro 
está bem preservado, 
ao passo que a parte mais a sul do flanco leste se 
encontra parcialmente danificada. A altura é irregular, 
atingindo um máximo de cerca de 2,45 metros.

Actualmente, conservam-se ainda alguns vestígios 
arquitectónicos do antigo Colégio de S. Paulo, fundado 
pela Companhia de Jesus, incluindo as Ruínas de S. 
Paulo, ou seja, a fachada da igreja anexa ao colégio (Igreja 
da Madre de Deus), a qual testemunha a história do 
colégio e da sua ascensão e queda. Para além da igreja e 
do colégio, a área cercada pelo muro incluía igualmente 
as zonas norte e sul da Rua de D. Belchior Carneiro. 
Por conseguinte, o troço do muro de chunambo no 
n.º 35 da Rua de D. Belchior Carneiro reveste-se de 
grande importância para a determinação dos limites 
do Colégio de S. Paulo, testemunhando igualmente o 
processo de desenvolvimento e transformação da zona 
limítrofe da cidade histórica de Macau.
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嘉模聖母堂
Igreja de N.ª Sr.ª do Carmo

簡介

嘉模聖母堂在氹仔舊城區的山崗上，
面向望德聖母灣，是氹仔唯一的天主
教堂。葡萄牙人在 1847年起向氹仔
擴張，但一直未建有教堂，燕主教（D. 
Manuel Bernardo de Sousa Enes） 在
1882年提出興建主張，最終嘉模聖母

堂 在 1885 年 9 月 15
日落成啟用。

嘉模聖母堂採用新古典
建築風格，外觀古樸，
教堂前面的嘉模前地擺
設一座石十字架，由於
前地周圍皆為歐陸風情
的建築物，因而成為不
少遊客和新人拍攝的好
地方。

那麼嘉模聖母是怎樣來？ 
嘉模聖母（Our Lady of 
Mount Carmel） 是 紀
念聖母瑪利亞把聖衣賜
予加爾默羅修會的聖
西滿．斯道克（Simon 
Stock），而在 7月 16
日慶祝。過去，嘉模
聖母堂在節慶當天舉
行聖像出巡，場面相
當熱鬧。

導賞

為了突顯教堂建築的紀念性，首先，嘉模聖母
教堂的選址是在氹仔的一個小山崗上，試想像
一下，在氹仔未有眾多高樓大廈及望德聖母灣
未填海之前，從海上看該小教堂會是一個地標
性建築，與澳門半島的南灣遙遙相對。

其次，該小教堂採用了新古典建築風格設計，
教堂的正面由上至下可分為三部份，頂部是三
角形山花，其下以古典柱作為主要的視覺元素，
並將立面橫向分為三部份，開有三個拱窗，這
種組合在新古典建築非常常見，主要是以古希
臘神廟作為參照物，增加建築的莊嚴感。

關於立面的設計，細看隱含著“3”的數字，這
與基督宗教的“三位一體”有關。

小教堂的頂部中央建有一個鐘塔，按原本的設
計圖則，鐘塔帶有尖屋頂，但不知甚麼原因，
尖屋頂並沒有建造。

中西藥局舊址

天后宮 天后宮
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嘉模聖母堂

INTRODUÇÃO
Situada numa colina da Antiga Vila da Taipa, defronte da 
Baía de Nossa Senhora da Esperança, a Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo é a única igreja católica da Taipa. 
Apesar de os portugueses se terem expandido para a 
Taipa em 1847, não foi construída nenhuma igreja na 
altura. Uma proposta nesse sentido foi apresentada em 
1882 pelo Bispo D. Manuel Bernardo de Sousa Enes, 
e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi finalmente 
inaugurada a 15 de Setembro de 1885.

A Igreja de Nossa Senhora do Carmo possui uma 
aparência simples, de estilo neoclássico. Em frente à igreja, 
no Largo do Carmo, foi erguida uma cruz de pedra. Os 
edifícios da zona em seu redor foram todos construídos 
em estilo europeu, pelo que o local se tornou um dos 
favoritos de muitos turistas e noivos para tirarem fotos.

Mas de onde veio Nossa Senhora do Carmo? Trata-se 
de um título dado à Virgem Maria enquanto padroeira da 
Ordem do Carmo, cuja festa litúrgica é celebrada no dia 
16 de Julho. No passado, a igreja realizava a Procissão de 
Nossa Senhora do Carmo neste dia, num ambiente de 
grande animação.

VISITA GUIADA
A  I g r e j a  d e  N o s s a 
S e n h o r a  d o  C a r m o 
foi erguida sobre uma 
pequena colina da Taipa, 
realçando deste modo 
a sua monumentalidade 
a r q u i t e c t ó n i c a . S e 
imaginarmos um período 
em que não existiam 
tantos arranha-céus na 
Taipa e no qual a Baía 
de Nossa Senhora da 
Esperança não tinha sido 
ainda recuperada ao mar, 
a igreja revelar-se-ia a 
quem vinha do mar como 
um edifício de referência 
na paisagem urbana.

E s t a  pequena  i g re j a 
f o i  p ro j e c t a d a  num 
esti lo arquitectónico 
neoclássico. A fachada é 
composta por dois níveis 
de pilastras de ordem 
toscana simplificada, separados por um entablamento 
corrido. As pilastras dividem a fachada em três secções, 
cada uma das quais com o seu vão em arco. O conjunto 
é encimado por um frontão triangular e coroado, ao 
centro, por um campanário, que, de acordo com o 
projecto original, deveria ser rematado por um telhado 
pontiagudo. Porém, por razões que se desconhecem, 
este telhado pontiagudo não foi construído.

Se observarmos atentamente o desenho da fachada, 
iremos reparar na prevalência do número “3”, que está 
relacionado com a “Santíssima Trindade” do Cristianismo.

觀音廟（九澳）
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觀音堂 ( 氹仔 )
Templo de Kun Iam (Taipa)

簡介

觀音菩薩是澳門最普遍
的民間信俗之一，而氹
仔舊城區也有一座觀音
堂，是氹仔現存七座古
廟之一。與澳門的觀音
堂相比，這間觀音堂顯
然較為“迷你”，只是
一座單體建築。

那麼氹仔觀音堂到底
建於何時？這座小廟
並沒有留下任何石碑
記載年份，但廟內保
留一件光緒二十八年
（1902年）的石香爐，
這是觀音堂最古老的
古物，證明廟宇在光
緒年間已經存在。

導賞

本澳不少家宅都有供奉觀音神像，是本澳華人社
群十分普及的信仰。本澳供奉觀音的廟宇眾多，
而氹仔主要供奉觀音的廟宇有觀音岩、氹仔觀音
堂。

氹仔的觀音堂位於氹仔舊城區的施督憲正街，熱
鬧的嘉模墟附近，只是一座規模較小的單體建築
廟宇，是典型的磚木結構建築，大門石制門楣寫
有“觀音堂”的大字，牆上也有壁畫，但整體而
言，廟宇的設計較為簡樸。

在觀音堂內的古物不多，既沒有楹聯也沒有匾
額，可能最初是一間由私人建立的佛教廟宇。在
神壇上供奉觀音菩薩。

聖奧斯定堂聖奧斯定堂
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觀音堂（氹仔

INTRODUÇÃO
A crença  popu l a r  na 
Deusa da Misericórdia 
Kun Iam é uma das mais 
comuns  em Macau , e 
também na Antiga Vila da 
Taipa podemos encontrar 
um templo dedicado a 
esta divindade, que faz 
parte dos sete templos 
antigos existentes na ilha. 
Em comparação  com 
o Templo de Kun Iam 
da península de Macau, 
este é obviamente mais 
“pequenino”, com apenas 
uma única construção.

D e  q u a n d o  d a t a  a 
construção deste Templo 
de Kun Iam na Taipa? Este 
pequeno local de culto 
não possui nenhuma placa 
de pedra a registar o ano 
de edificação. No entanto, 
um incensário de pedra 
presente no templo é 
datado do 28.º ano do 
reinado do imperador 
Guangxu (1902). Trata-se 
do artefacto mais antigo 
deste Templo de Kun Iam, 
o que prova que o local 
existia já durante os anos 
do reinado de Guangxu.

VISITA GUIADA
Mui tos  l a re s  de  Macau  pos suem e spaços 
consagrados a Kun Iam, uma crença muito comum 
entre a comunidade chinesa do território. Existem 
muitos templos dedicados a Kun Iam em Macau, 
sendo a chamada Rocha de Kun Iam e o Templo de 
Kun Iam da Taipa os principais templos dedicados a 
esta divindade na ilha da Taipa.

O Templo de Kun Iam da Taipa está localizado na 
Rua Direita Carlos Eugénio, na antiga Vila da Taipa 
e próximo da movimentada Feira do Carmo. Trata-
se de um templo de pequena dimensão e um único 
pavilhão, construído em tijolo e com estrutura de 
madeira. No lintel de pedra da porta de entrada, 
podemos ler os caracteres “Templo de Kun Iam” 
(guanyin tang). À excepção dos murais nas paredes, o 
desenho do templo é, em geral, bastante simples.

Este Templo de Kun Iam não preserva muitas 
antiguidades. Não encontramos dísticos ou placas 
no seu interior, facto que pode indicar que este 
espaço de culto foi inicialmente construído por 
particulares. O altar do templo está consagrado 
ao Bodhisattva Kun Iam.

聖奧斯定堂 聖奧斯定堂
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觀音岩 ( 氹仔東北馬路 )
Templo de Kun Iam (Estrada Nordeste da Taipa)

簡介

觀音信俗是澳門其中一種普遍的民
間信俗，在澳門有不少供奉觀音菩
薩的廟宇，而氹仔也不例外。這座
“觀音岩”可謂大隱隱於市，位於
氹仔東北大馬路，背靠觀音山，隔
海可見澳門海岸，守護著澳門與氹
仔之間的海域，大家也
可從廟宇欣賞隔岸的澳
門風景。

為何這座觀音廟被稱作
“觀音岩”？答案能在
廟內找到，你會發現廟
體緊貼岩石，而石室內
供奉觀音菩薩。至於觀
音岩建於何時？雖然廟
內沒有留下任何創廟碑
記，但在門額上看到
“同治辛未年仲冬”，
同治辛未年即同治十
年，因此，相信始建於
1871至 1872年間，而
廟宇在光緒二年（1876
年）由商戶值事集資重
修。

導賞

本澳不少家宅都有供奉觀音神像，是本澳華人社
群十分普及的信仰。本澳供奉觀音的廟宇眾多，
而氹仔主要供奉觀音的廟宇有觀音岩、氹仔觀音
堂。既然名為“觀音岩”，這座廟宇最初是由供
奉觀音菩薩的石龕發展起來，石洞上有古榕樹
盤根，形成獨特的景象。至於大家看到的廟宇建
築，正是從石龕擴建起來，而廟宇為一座單體建
築，依山勢而建成。

觀音岩雖然規模不大，但前來參拜的信眾卻不
少，而廟內有 “慈雲永庇”古牌匾，是光緒
二十六年（1900年）由善信所贈的。
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福德祠（河邊新街

INTRODUÇÃO
A crença  popu l a r  na 
Deusa da Misericórdia 
Ku n  I a m  é  u m a  d a s 
mais comuns em Macau. 
Existem muitos templos 
ded icados  a  Kun I am 
em Macau, e a Taipa não 
é excepção. Localizado 
na Estrada Nordeste da 
Taipa, este Templo de Kun Iam esconde-se no meio da 
cidade animada, de costas voltadas para a colina de Kun 
Iam e olhando sobre o mar para a costa da península de 
Macau. Assim, podemos dizer que o templo vigia o mar 
entre Macau e a Taipa, e os visitantes podem apreciar esta 
paisagem a partir do templo.

Mas porque é que este Templo de Kun Iam é também 
chamado de “Rocha de Kun Iam” em chinês? A resposta 
pode ser encontrada no próprio templo, que o visitante 
descobrirá estar encostado a uma rocha onde está 
consagrada uma estátua de Kun Iam, para aí ser venerada. 
E em que altura foi este templo construído? Embora não 
encontremos registos relativos à edificação do templo 
no seu interior, na placa fixada ao lintel da sua porta 
podemos ler a inscrição “Meio de Inverno do Ano Xinwei 
do reinado de Tongzhi”. O ano Xinwei do reinado do 
imperador Tongzhi equivale ao décimo ano deste reinado. 
Portanto, acredita-se que o templo foi construído entre 
1871 e 1872, sendo depois alvo de restauro no segundo 
ano do reinado do imperador Guangxu (1876) com 
fundos angariados por comerciantes.

VISITA GUIADA
Muitos lares de Macau 
p o s s u e m  e s p a ç o s 
consag rados  a  Kun 
Iam, uma crença muito 
c o m u m  e n t r e  a 
comunidade chinesa 
do território. Existem 
m u i t o s  t e m p l o s 
dedicados a Kun Iam em 
Macau, sendo a chamada 
Rocha de Kun Iam e 
o Templo de Kun Iam 
da Taipa os principais 
templos dedicados a 
esta divindade na ilha 
da Taipa. Este templo 
é apelidado de “Rocha 
d e  K u n  I a m ”  p o r 
derivar originalmente 
d e  u m  n i c h o  d e 
pedra dedicado a esta 
divindade. A caverna 
n a  r o c h a  c o n t é m 

ainda raízes de figueiras antigas, formando um cenário 
único. Quanto ao edifício do templo que podemos ver 
actualmente, trata-se de uma expansão feita a partir 
do nicho na rocha, um edifício de um único pavilhão, 
construído na encosta. 

Embora a Rocha de Kun Iam não seja muito grande, 
é visitada por numerosos crentes que lá vão prestar 
culto. No vigésimo sexto ano do reinado do Imperador 
Guangxu (1900), os crentes ofertaram inclusive ao 
templo uma placa com os caracteres “ci yun yong 
bi” (Eterna Nuvem de Compaixão) e que pode ser 
observada ainda hoje. 
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醫靈廟
Templo de I Leng

簡介

氹仔舊城區不大，但沿著施督憲正
街有不少廟宇，醫靈廟就是其中之
一。從廟宇名字來看，大家相信能
猜到廟宇供奉中國古代在醫術方面
的神祇醫靈大帝。

雖然醫靈廟是一座廟宇，但原來這
曾經是氹仔“嘉善堂”所在，在光
緒二十六年（1900年）創立，為昔
日氹仔的民間慈善組織。儘管今天
嘉善堂已不在，但廟內仍有不少與
之相關的文物，如鏡湖
醫院慶賀嘉善堂成立的
“奉揚仁風”匾額、香
山縣石岐（鐵城）製造
的宮燈，以及由前山福
善堂贈放的長聯。這些
古物皆講述古廟及昔日
善堂的歷史。

導賞

醫靈廟位於氹仔施督憲正街，雖然今天是一座
廟宇，但你若細心留意，就能發現建築帶有住
宅的感覺。在廟宇入口前有一個用鐵銏圍起的
小園，給人一種隱私的感覺，而正門裝有一副
趟櫳。儘管廟門外寫上“醫靈廟”三字，但進
入正門可見一件寫有“嘉善堂”的木匾額，讓
大家得知這裏曾是嘉善堂的會址。

醫靈廟的建築較為簡單，由前殿、天井和正殿
組成，正殿內有木祭壇內供奉醫靈大帝的神像。
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INTRODUÇÃO
Apesar de a Antiga Vila da Taipa não ser muito grande, 
podemos encontrar muitos templos ao longo da Rua 
Direita Carlos Eugénio, entre os quais se destaca o 
Templo de I Leng. Julgando pelo seu nome, podemos 
presumir que este templo é dedicado a I Leng Dai Tai, o 
Deus da Medicina da China antiga. 

Apesar de ser agora um local de culto, o Templo de I 
Leng albergou, no passado, a Sociedade de Beneficência 
Ka Sin Tong, uma organização civil de beneficência 
fundada no 26.º ano do reinado do imperador Guangxu 
(1900 ) . A p e s a r  d e  a 
a s s o c i a ç ã o  j á  n ã o 
existir nos nossos dias, 
esta deixou no templo 
d i v e r s a s  r e l í q u i a s 
re l ac ionadas , como a 
placa comemorativa da 
sua fundação, dada pelo 
Hosp i t a l  K i ang  Wu e 
com a inscrição “Elogiar 
virtudes morais” (“ 奉
揚 仁 風 ” em chinês), 
l a n t e r n a s  i m p e r i a i s 
feitas na região de Shiqi 
( t a m b é m  c o n h e c i d a 
c o m o  “ T i e c h e n g ” ) 
n o  a n t i g o  d i s t r i t o 
d e  X i a n g s h a n , a s s i m 
como o longo díst ico 
o f e re c i do  pe l a  Fook 
Sin Tong de Qianshan. 
Todas estas antiguidades 
contam-nos a história 
deste templo antigo e 
da velha Ka Sin Tong.

VISITA GUIADA
O Templo de I Leng está localizado na Rua Direita 
Carlos Eugénio, na Taipa. Embora actualmente sirva 
como um espaço de culto, se prestar atenção, irá 
reparar que o edifício possui um ar residencial. Em 
frente à entrada do templo, existe um pequeno 
canteiro rodeado por grades de ferro, que dá aos 
visitantes uma sensação de privacidade. A entrada 
principal possui uma porta deslizante feita de grossos 
toros de madeira. Embora os três caracteres “Templo 
de I Leng” (I Leng Miu) possam ser lidos no lintel da 
porta principal do templo, ao entrar podemos também 
encontrar uma placa de madeira com a inscrição “ka 
sin tong”, que nos informa que este foi outrora o local 
da Ka Sin Tong em Macau.

O Templo de I Leng é uma construção relativamente 
simples, composta por um pavilhão frontal, um patio 
central e um pavilhão traseiro. Neste último, podemos 
observar um altar de madeira dedicado à estátua de I 
Leng Dai Tai.

西望洋山

哪吒古廟（杮山）
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北帝廟
Templo de Pak Tai

簡介

氹仔舊城區內的嘉妹前地上有一座
古廟，這座廟宇是氹仔最大的廟宇，
始建於道光二十三年（1843年），
並在光緒八年（1882年）進行重修。
北帝廟的主殿供奉北帝，偏殿供奉
財帛星君、關帝、華光大帝及金花
娘娘。

北 帝 又 名“ 玄 天 大
帝”，大家未必知道北
帝的身份，但也相信聽
過中國四聖獸的玄武
吧！相傳，玄武正是北
帝，祂是掌握北方和水
的神祇，而北帝神像前
的龜蛇二將，其實源自
玄武龜蛇的形象。另
外，北帝廟內的華光大
帝是北帝的四大護法元
帥的“馬元帥”。

在每年農曆三月初三的
北帝誕，氹仔居民在嘉
妹前地搭建戲棚，上演
神功戲賀誕酬神，可謂
氹仔一大傳統盛事。

北帝廟

導賞

北帝廟雖然與澳門的廟宇比較規模略小，但從
外觀上有著豐富的嶺南建築的元素。屋脊和牆
上有著細緻的雕塑，石柱和牆壁上也有中部微
拱的蝦公樑，而山牆採用方耳的設計。

進入廟宇內可見一道屏門，在天井後是供奉北
帝的主殿。北帝廟內最古老的文物是銅鐘，鑄
造於道光二十四年（1844年），是建廟後不久
由信眾贈送的。此外，廟宇內也有多件匾額，
包括道光二十四年（1844年）立的“德高北極”
及“坎德居尊”。

每年北帝誕當日，除了神功戲，氹仔坊眾居民
亦會舉行剪綵、進香祈福、金豬酬神、簪花掛
紅等儀式，並舉行舞龍舞獅、巡遊採青、盆菜
宴等等一系列的賀誕活動。北帝誕除了賀誕儀
式活動外，更在廟前舉辦廟會，熱鬧非常。
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INTRODUÇÃO
O Temp lo  de  Pak  Ta i 
pode ser visto no Largo 
Camões, na Antiga Vila 
da Taipa. Construído no 
23.º ano do reinado do 
imperador  Daoguang 
(1843) e reconstruído 
no 8.º ano do reinado 
do imperador Guangxu 
(1882), este é o maior 
templo da Taipa. O salão 
p r i n c i p a l  d o  t e m p l o 
é  ded i cado  a  Pak  Ta i 
(Imperador do Norte), 
enquanto as alas laterais 
são consagradas a Choi 
Bak (Deus da Fortuna), 
Kuan Tai (Deus da Guerra 
e das Riquezas), Va Kuong 
(Deus do Fogo) e Kam 
Fa (Deusa das  F lores 
Douradas – Protectora 
das Crianças).

P a k  Ta i  é  t a m b é m 
conhec ido como “Un 
Tin Dai Tai”, o Imperador 
S u p r e m o  d o  C é u 
Misterioso. Poderão não 
conhecer  o  e s t a tu to 
divino de Pak Tai, mas 
a c r e d i t a m o s  q u e  j á 
tenham ouvido falar da 
Tartaruga Negra Xuanwu, 
um dos quatro animais 
sagrados da China! Reza 
a lenda que Xuanwu é 
prec isamente Pak Ta i , 
simultaneamente o Deus 
do Norte e da Água, e que 
a tartaruga e a serpente 
debaixo dos pés da estátua de Pak Tai derivam, na verdade, da sua 
identificação com a tartaruga e a serpente de Xuanwu. Além disso, 
Va Kuong, também presente no Templo de Pak Tai, é o Numinoso 
Oficial Marechal Ma e um dos quatro deuses protectores da Lei 
de Pak Tai.

O Aniversário de Pak Tai realiza-se ao terceiro dia do terceiro 
mês lunar, altura em que os moradores da Taipa montam um 
teatro improvisado feito com canas de bambu em frente ao Largo 
Camões e encenam espectáculos de ópera cantonense dedicados 
às divindades, sendo este um grande evento tradicional na Taipa.

VISITA GUIADA
Embora um pouco menor que a maioria dos templos 
de Macau, o exterior do Templo de Pak Tai apresenta 
ricos elementos arquitectónicos da região de Lingnan, 
nomeadamente no desenho do pórtico da fachada 
principal e das empenas. As vigas e paredes contêm 
esculturas em relevo.

Ao entrar no templo, irá deparar-se com uma porta 
guarda-vento. Atrás do pátio central encontra-se o 
pavilhão principal dedicado a Pak Tai. A mais antiga 
relíquia cultural no Templo de Pak Tai é um sino de 
bronze fundido no 24.º ano do reinado do Imperador 
Daoguang (1844) e doado pelos fiéis logo após a 
construção do templo. Além disso, existem diversas 
placas no templo, incluindo as inscrições “de gao bei 
ji” e “kande juzun” e afixadas em 1844 (24.º ano do 
reinado de Daoguang).

Todos os anos, por ocasião do aniversário de Pak 
Tai e para além dos espectáculos de ópera para as 
divindades, os residentes da Taipa realizam também 
outras cerimónias como corte de fitas, queimas de 
incenso e preces, oferendas de porcos dourados aos 
deuses e decorações (“colocar flores” e “pendurar 
pano vermelho”), assim como danças do dragão e 
desfiles do leão, procissões e choy cheng, banquetes de 
poon choi, etc. Além destas celebrações do aniversário 
de Pak Tai, é também realizada uma feira em frente ao 
templo, que é muito animada.

北帝廟
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天后宮
Templo de Tin Hau

簡介

昔日澳門是一座商港和漁港，大量居民靠海維生，
使水神信俗非常普遍。在氹仔村內有不少供奉水
神的廟宇，天后宮就是其中一座。

天后宮是氹仔最古老的廟宇，但到底建於何年是
個謎團。從廟內保留的銅鐘可見在乾隆五十年
（1785年）天后宮已經存在，而在道光二十八年
（1848年）曾經遷移。在二十世紀時，氹仔孔教
學校曾經以天后宮的偏
殿作校舍，直到 1980
年代才結束經營。

廟宇位於路氹歷史館對
面，現時隱於鬧市中，
但原來過去天后宮面向
海灘，當船民出海或上
岸後即入廟供奉。昔日
在天后宮前的海灘有一
大巨石，刻上“天后廟
稅地”和“海鏡乙卯”
的字刻。

導賞

在天后宮正殿的神壇上供奉天后像，而香案和
神壇都有著細緻的雕刻。雖然說天后宮的規模
大不如前，但依然保留多件具有歷史文化價值
的古物。在廟內的古銅鐘，上寫有氹仔的舊稱
“龍頭灣”。廟內也有不少出自道光二十八年
（1848年）的木製匾額，如“福蔭龍環”、“綏
猷惟后”和“母德配天”等匾額。除此之外，
廟內還有一件龍船的模型，雕刻相當精緻。
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INTRODUÇÃO
Antigamente, sendo Macau um porto comercial e 
piscatório, muitos residentes dependiam do mar para 
viver, o que tornava muito comuns as crenças em 
divindades da água. Existe uma grande variedade de locais 
de culto dedicados a deuses da água na vila da Taipa, 
sendo o Templo de Tin Hau um deles.

O Templo de Tin Hau é o templo mais antigo da Taipa, 
mas a data da sua construção constitui um mistério. 
O sino de bronze preservado no interior do templo 
mostra-nos que este já existia no 50.º ano do reinado 
do imperador Qianlong (1785) e que foi reconstruído 
no 28.º ano do reinado do imperador Daoguang (1848). 
Durante o século XX, a Escola Confúcio da Taipa utilizava 
o salão lateral do templo como seu edifício escolar, que 
só foi encerrado na década de 1980.

Este templo, localizado em frente ao Museu da História 
da Taipa e Coloane, está agora oculto no coração 
movimentado da cidade. No entanto, em tempos idos, o 
local encontrava-se face à costa, de modo que, quando 
os marinheiros saíam para o mar ou regressavam a terra, 
dirigiam-se ao templo para prestar culto. Antigamente, na 
praia em frente ao templo, havia ainda uma grande pedra 
na qual estavam esculpidas as palavras “tian hou miao shui 
di (天后廟稅地 )” e “hai jing yi mao (海鏡乙卯 )”, o que 
mostrava as ligações entre esta rocha e o Templo de Tin Hau.

VISITA GUIADA
O altar do pavi lhão 
principal  do Templo 
de Tin Hau consagra 
uma estátua da Deusa 
dos Céus - Tin Hau. 
Tanto este altar como 
a  mesa  de  i n cen so 
estão adornados com 
re levos  deta lhados . 
Embora a d imensão 
deste espaço de culto 
já  tenha s ido maior 
no passado, o espaço 
preserva ainda diversos 
a r t e f a c t o s  a n t i g o s 
de valor histórico e 
cultural. Um sino de 
bronze preservado no 
templo possui ainda 
a inscrição “Long Tao 
Wan”, o antigo nome da 
Taipa. O templo alberga 
também muitas placas 
de madeira datadas do 
28.º ano do reinado do 
Imperador Daoguang 
(1848), com inscrições 
como “fuyin longhuan”, 
“ s u i you  we i hou”  e 
“mude peitian”. Além 
disso, o templo inclui 
ainda um modelo de um 
barco-dragão, esculpido 
d e  f o r m a  b a s t a n t e 
requintada.

天后宮

天后宮 天后宮
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三婆廟
Templo de Sam Po

簡介

不知道大家有沒有聽過，澳門有一座“三婆廟”
呢？三婆廟位於氹仔飛能便度街，相傳“三婆”
是天后的三姐，與天后一樣是庇佑漁民的水神，
但為何氹仔村民會建立一座三婆廟呢？

據廟內的《重修三婆廟碑記》所述，傳說有人看
到三婆顯靈，人們於是在氹仔建立廟宇，以供奉
三婆。不過，三婆廟在道光二十四年（1844年）
建成時並不是現在的樣子，廟宇只是一座石洞裏
的神龕，經後在咸豐九
年（1859年）起加建殿
室，漸漸建成廟宇建築。

今天在廟宇裏，你們可
以找《重修三婆廟碑
記》，細心的你會發現
碑上刻有“福祿壽”三
字的符文，這是澳門廟
宇中非常少見的。

導賞

三婆廟在外觀上來看與本地傳統廟宇相似，分為
正殿及左右偏殿。不過，若果是進入廟宇的主
殿，你會發現三婆神像放置在石洞裏，而岩石
鑿成一座作為祭台的壁龕，在不遠的觀音岩也
是同樣的形式。除了保留原來的石龕之外，在
廟內的右偏殿也保留延伸入屋的大石，稱為“神
龍石”，可見三婆廟是建築與自然環境結合下的
產物。

三婆廟內保存了三塊石碑，分別立於咸豐九年
（1859年）、同治三年（1864年）和 1997年，
講述廟宇的歷史。在左偏殿則保存了昔日的神轎。

媽祖閣（媽閣廟）



109

INTRODUÇÃO
Já ouviu falar no “Templo 
de Sam Po” em Macau? 
Loca l izado na Rua de 
Fernão Mendes Pinto, 
na Taipa, este templo é 
consagrado a Sam Po, que 
se acredita ser a terceira 
irmã mais velha de Tin 
Hau (Deusa do Céu). À 
semelhança de Tin Hau, 
também ela é uma deusa 
da água que protege os 
pescadores. Mas porque 
terão os habitantes da vila 
da Taipa construído um 
templo a Sam Po?

De acordo com a “Placa 
de  Recon s t r u ç ão  do 
Te m p l o  d e  S a m  Po ” 
presente no templo, diz 
a lenda que, certa vez, 
alguém avistou Sam Po e 
que, por esse motivo, os 
moradores construíram 
na Taipa um local de culto para a venerar. Porém, o Templo 
de Sam Po, concluído em 1844 (24.º ano do reinado do 
imperador Daoguang), não possuía o aspecto que tem agora, 
consistindo apenas num altar criado numa caverna de rocha 
natural. Posteriormente, em 1859 (9.º ano do reinado do 
imperador Xianfeng), o edifício do templo que vemos agora 
foi gradualmente formado, com salões acrescentados.

Actualmente, podemos encontrar no templo a “Placa de 
Reconstrução do Templo de Sam Po” na qual, se olhar com 
atenção, encontrará os três caracteres “Fu, Lu e Shou” (“Sorte, 
Riqueza e Altos Postos e Longevidade”), um pormenor muito 
raro nos templos de Macau.

VISITA GUIADA
O Templo de San Po possui uma aparência semelhante 
aos templos tradicionais locais, organizado em torno 
de um átrio principal e dois salões laterais à esquerda 
e direita. No entanto, ao entrar no átrio principal 
do templo, irá reparar que a estátua de Sam Po está 
colocada no interior de uma caverna de pedra, num 
nicho escavado na rocha e que lhe serve de altar, ao 
mesmo estilo do que podemos observar na Rocha 
de Kun Iam, não muito longe daí. Além de preservar 
este nicho de pedra original, o salão direito do templo 
preserva também a parte da grande rocha que se 
estende para dentro do edifício e que recebeu o nome 
de “Rocha San Long”. Estas características revelam 
que o Templo de Sam Po resulta da combinação da 
arquitetura local com o ambiente natural.

O Templo de Sam Po preserva, no seu interior, três 
estelas erguidas respectivamente no nono ano do 
reinado do Imperador Xianfeng (1859), no terceiro 
ano do reinado do Imperador Tongzhi (1864) e em 
1997, e que testemunham a história do templo. O 
salão do lado esquerdo alberga ainda um antigo 
palanquim sagrado.

聖奧斯定堂 聖奧斯定堂
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關帝殿及天后宮
 Templo de Kuan Tai e Tin Hau

簡介

昔日的氹仔島上，居民主要集中在
今天的氹仔舊城區，該區留有很多
廟宇和古跡；但原來在舊城區以外
還有一些聚落，如卓家村，而村內
建有關帝殿及天后宮，是過去村民
們的祀奉場所。

關帝殿及天后宮在何時興建？據廟
內碑文所述，兩廟相傳在清代康熙
年間（1662年至 1722
年）興建；而從廟內現
存最古老的兩對楹聯，
可見關帝殿及天后宮在
道光十七年（1837年）
時已存在。現時，卓家
村關帝殿及天后宮仍
然保留昔日流傳下來
的雲板、香爐和楹聯
等，這些古物都展示
廟宇的歷史。

導賞

關帝殿及天后宮兩座廟宇是相連的建築，左側為
天后宮，右側為關帝殿。不論是關帝殿或天后
宮，兩者的建築樣式相同，而牆壁上部有繪畫和
陶塑作裝飾。

天后宮內的神壇供奉金身天后神像，而兩側的
牆上掛上匾額和楹聯，如“巍巍母德”、“符
天之緣”等匾額，在香案上有光緒七年（1881）
的錫香爐，而殿堂的入口也掛有一件彩門裝飾。
在另一邊廂的關帝殿，除了供奉關帝神像之外，
也有供奉關平、周倉、華陀和濟公等神祇。
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INTRODUÇÃO
Em tempos idos, a maior parte da população da Ilha da 
Taipa estava concentrada naquilo que hoje constitui a 
Antiga Vila da Taipa. Deste modo, não é de estranhar que 
aqui possamos encontrar uma grande quantidade de 
templos e monumentos históricos. Apesar disso, existiam 
também algumas povoações fora desta Antiga Vila, como 
a Povoação de Cheok Ka, onde o Templo de Kuan Tai e 
o Templo de Tin Hau constituíam importantes locais de 
culto para a população. 

Quando foram construídos os templos em questão? 
De acordo com a inscrição nas placas dos templos, 
reza a lenda que ambos foram construídos durante o 
reinado do imperador Kangxi da dinastia Qing (1662-
1722). Adicionalmente, podemos verificar pelos dois 
dísticos mais antigos dos templos que estes já existiam 
no 17.º ano do reinado do imperador Daoguang (1837). 
Actualmente, o Templo de Kuan Tai e o Templo de Tin 
Hau na Povoação de Cheok Ka preservam ainda os 
gongos de bronze, incensários e dísticos, artefactos 
históricos herdados de tempos passados e que mostram 
a história do local.

VISITA GUIADA
O Temp lo  de  Kuan 
Ta i  e  T i n  H a u  é 
constituído por dois 
edifícios interligados, o 
Templo de Tin Hau à 
esquerda e o Templo 
de Kuan Tai à direita. 
Ambos  o s  t emp lo s 
revelam o mesmo estilo 
arquitectónico, com o 
remate superior das 
paredes adornado com 
pinturas e decorações 
de cerâmica.

O altar do Templo de 
Tin Hau consagra uma 
estátua da Deusa do 
Céu, e as paredes de 
ambos os lados estão 
decoradas com placas e dísticos com inscrições como 
“weiwei mu de” e “fu tian zhi yuan”. A caixa de incenso 
de estanho no topo do incensário data do sétimo ano 
do reinado do Imperador Guangxu (1881). A entrada do 
templo possui ainda uma trave decorada. O adjacente 
Templo de Kuan Tai, para além da estátua de Kuan Tai, 
consagra ainda outras divindades como Kuan Peng, Chao 
Chong, Wa To e Chai Kong. 

譚僊聖廟（譚公廟）
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氹仔炮台
Fortaleza da Taipa

簡介

炮台是葡萄牙建立據
點時最早興建的建築
物之一，既是保護據
點的安全，也是展示
他們的勢力。在 1847
年，澳門總督亞馬留
（João Maria Ferreira 
do Amaral）派遣士兵
在氹仔西南面興建炮台，是葡萄牙人在氹仔最早
的據點。長久以來，十字門海域是澳門重要的航
道，而氹仔炮台正好扼守著氹仔和小橫琴島之間
的十字門水道，是防止海盜侵襲航道的軍事據點。

除了是軍事設施之外，氹仔炮台也曾經作為澳門
總督的夏宮，現時氹仔炮台成為澳門童軍總部所
在地。在炮台周邊設有公共花園，包括碼頭花園
和紀念碑花園。碼頭花園是昔日氹仔碼頭所在的
地點，而紀念碑花園內則有為 1850年葡萄牙軍艦
“瑪麗亞二世號”（Dona Maria II）在炮台對開海
面爆炸一事而設的紀念碑。

導賞

作為重要的軍事設
施，炮台的選址自然
是在戰略要點，而氹
仔炮台就設置於十字
門水道旁的高地。在
炮台上，大家仍然看
到放置一座能旋轉的
大炮，以及配置數支
小火炮，控制着往來
水道的交通。

在氹仔炮台上建有營房，建築塗上黃色且以白色
線條作裝飾，柱式也相當簡單，但設計考慮天氣
而設有門廊；炮台上也有哨崗，外觀上尖下寬且
貼上青花瓷磚，別具特色。不過，氹仔炮台與澳
門的炮台相比，未見有碉堡、堞牆等設施。

觀音廟（九澳）
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INTRODUÇÃO
Alguns dos pr imeiros 
ed i f í c ios  constru ídos 
pelos portugueses quando 
se estabeleceram nesta 
região foram as fortalezas. 
Estas não apenas serviam 
enquanto infra-estrutura 
defensiva como também 
p a r a  d e m o n s t r a ç ã o 
de poder. Em 1847, o 
Governador de Macau, 
João Maria Ferreira do 
Amaral, enviou soldados 
p a r a  l e v a r  a  c a b o  a 
c o n s t r u ç ã o  d e  u m a 
fortaleza no Sudoeste da 
Taipa, o primeiro reduto português nesta ilha. Durante muito tempo, a 
via navegável de Shizimen constituiu um importante canal de navegação 
em Macau, sendo que a Fortaleza da Taipa vigiava exactamente o Canal 
de Shizimen entre a Taipa e a ilha de Xiao Hengqin (Dom João), o que a 
tornou numa base militar importante para evitar a invasão de piratas.

Para além de ser uma instalação militar, a Fortaleza da Taipa servia 
também como residência de Verão dos Governadores de Macau, 
albergando hoje a sede da Associação dos Escuteiros de Macau. A 
fortaleza encontra-se rodeada de jardins públicos, como o Jardim do 
Cais e o Jardim do Monumento. O primeiro marca o antigo local do cais 
da Taipa, enquanto o segundo contém um monumento comemorativo 
em homenagem à tripulação do navio de guerra português “D. Maria II”, 
que, em 1850, explodiu no mar em frente à fortaleza.

VISITA GUIADA
Enquanto importantes infra-estruturas militares, as 
fortalezas encontram-se naturalmente localizadas 
em pontos estratégicos. Esta fortaleza da Taipa está 
localizada numa elevação geográfica adjacente ao canal 
de Shizimen. No topo da fortaleza, podemos ainda 
ver um canhão rotativo e uma série de canhões de 
artilharia mais pequenos e usados para controlar o 
tráfego de embarcações no canal.

O interior da Fortaleza da Taipa contém uma caserna 
de estilo arquitectónico ecléctico com uma ampla 
varanda suportada por pilares com decoração clássica, 
de onde se apreciava a paisagem do canal. Merecem 
também destaque os postos de vigia, adornados com 
azulejos azuis e brancos, muito característicos.
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聖方濟各堂
Igreja de S. Francisco Xavier

簡介

聖方濟各堂是路環市區內的教堂，興建於 1928年，
以“遠東聖徒”聖方濟各．沙勿略（San Francisco 
Xavier）來命名。沙勿略是耶穌會（Jesuits）的創會
成員之一，也是最早來到日本和中國的傳教士。他
在 1552年抵達廣東的上川島，打算進入中國內陸
開展傳教，卻在同年病逝在島上。

聖方濟各堂看似與沙勿略沒有直接關聯，但原來
教堂在 1978年曾經收藏沙勿略的聖髑。在十七世
紀時，沙勿略的右臂肱骨送到澳門的天主之母教
堂，但在教堂被燒毀只剩下今天見到的大三巴牌
坊後，聖髑收藏在聖若瑟修院，在 1978年轉到路
環聖方濟各堂內，但聖髑現時已送回聖若瑟修院
聖堂展示。除了沙勿略的聖髑之外，教堂也曾經
存放一批越南和日本教徒的骨殖，直到 1995年日
本教徒遺骨才送回日本。

導賞

聖方濟各堂面向十月
初五馬路的海邊。與
一般教堂和修院興建
在高地上不同，聖方
濟各堂建在路環市中
心區裏。

聖方濟各堂的建築分
為兩層，但中間第三
層建有鐘樓，並寫有
“天主堂”的漢字，
而山花也有白鴿的浮
雕。在外觀上，能看
出教堂帶有巴洛克建
築的元素，窗戶的設
計也不盡相同，其中
第二層中央的窗戶採
用較少有的梅花形。

教堂外觀色彩以黃色和白色為主，與馬忌士前
地的拱形迴廊和葡式碎石路結合，讓整片空間
構成歐陸風景。

進入教堂內，聖方濟各堂的空間不大，而且不
論主殿或祭壇，設計和裝飾都較為簡單。聖堂
內有聖母瑪麗亞、聖方濟各．沙勿略等聖像。

天后宮 天后宮

禮賓府（原竹仔室總督官邸舊址）
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聖方濟各堂

INTRODUÇÃO
A Igreja de S. Francisco Xavier encontra-se localizada 
na Vila de Coloane. Construída em 1928, a igreja foi 
dedicada a São Francisco Xavier, apóstolo do Extremo 
Oriente. Este padre foi um dos fundadores da Companhia 
de Jesus e o primeiro missionário no Japão e na China. 
Chegou à ilha de Sanchoão, na província de Guangdong, 
em 1552, com a intenção de entrar na China e aí realizar 
o seu trabalho missionário. Porém, morreu nessa ilha no 
mesmo ano.

Apesar de parecer que a Igreja de S. Francisco Xavier 
não está directamente relacionada com a personalidade 
histórica do padre, esta chegou a guardar uma relíquia de 
São Francisco Xavier em 1978. Durante o século XVII, o 
úmero do braço direito do apóstolo foi transferido para 
a Igreja da Madre de Deus, em Macau. Porém, depois do 
incêndio que destruiu esta igreja e nos deixou apenas as 
Ruínas de São Paulo como as vemos actualmente, esta 
relíquia foi guardada no Seminário de S. José. Em 1978, 
a relíquia foi transferida para a Igreja de S. Francisco 
Xavier em Coloane, mas encontra-se agora de volta na 
Igreja do Seminário de S. José para efeitos de exibição. 
Para além da relíquia de São Francisco Xavier, a igreja em 
causa albergou também um conjunto de restos mortais 
de fiéis vietnamitas e japoneses, tendo estes últimos sido 
devolvidos ao Japão em 1995.

VISITA GUIADA
A Igreja de S. Francisco 
Xavier fica localizada 
n o  L a r g o  E d u a rd o 
Marques, em Coloane. 
O edifício da Igreja é 
caracterizado por uma 
arquitectura ecléctica. A 
fachada, emoldurada pela 
marcação dos cunhais, 
imitando cantaria de 
pedra, é coroada por um 
campanário central, que 
ostenta a inscrição “Igreja 
católica” em caracteres 
chineses e uma pomba 
branca em relevo. O 
desenho das janelas é 
também bastante distinto, 
com destaque para a 
janela central do coro-
alto, que possui um raro 
formato quadrilobado. 
O edifício da igreja, em 
conjunto com as arcadas 
e  o  p av i m e n t o  e m 
calçada portuguesa do 
Largo Eduardo Marques, 

em frente ao adro, conferem a este espaço público uma 
típica atmosfera europeia.

Ao entrar na igreja, apercebemo-nos que o espaço 
interior não é muito grande e que o desenho 
e decoração da nave principal  e do altar são 
relativamente simples. Entre as imagens religiosas que 
podemos encontrar no interior, destaca-se, num altar 
lateral, a imagem de São Francisco Xavier.

聖方濟各堂
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譚僊聖廟 ( 譚公廟 )
Templo de Tam Kong

簡介

數到路環香火最盛的廟宇，譚公廟是其中的
一座，而它是澳門唯一一座供奉譚公的廟宇。
雖然被稱作“公”，但你會發覺廟內的神像更
似是神童。相傳，譚公是廣東惠州九龍山的神
仙，化身小童以仙術助人治病，又幫助漁民，
深受百姓的愛戴，人們因而把他奉為神明。

至於譚公廟何時立於路環島？據廟內的古鐘
所證，譚公廟在同治元
年（1862 年）建立。
譚公廟內保留不少古
物，其中最著名是用鯨
骨製成的龍船。

在每年農曆四月初八為
譚公誕，是路環最隆重
的賀誕節慶。譚公誕將
上演神功戲，而廟前搭
建的戲棚為全澳門最具
規模的，吸引無數戲迷
和善信前來觀賞。

導賞

雖然路環市區不大，但區內建有四座民間廟宇，
當中譚僊聖廟位於十月初五馬路南端。

譚僊聖廟的建築採用橫連三開間二進，使用鍋
耳式山牆，屋頂有鰲魚和寶珠裝飾。廟宇內的
神壇供奉一尊小童外觀的譚公像，而牆上有兩
幅壁畫，分別是青龍與老虎。 

譚公廟的左右兩側設有涼亭，右側的涼亭後方
有一道《過路環勒石曉諭》石碑，為清朝官員
頒示禁止任何人向漁民勒索的碑文。沿著碑石
旁的小石級上，在涼亭後方有一張石圓檯被八
張石椅圍著，大家從這裏可遠望路環市區的海
岸。而左側涼亭旁的天然大石上就刻有“鵞” 
和“忍與讓” 等刻字。

康真君廟（康公廟）

東望洋山
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INTRODUÇÃO
O Templo de Tam Kong é, sem dúvida, um dos templos de 
Coloane com mais incenso, e o único em Macau dedicado 
a esta divindade. Embora seja apelidado de “Kong” 
(senhor), o visitante descobrirá que as estátuas presentes 
no templo representam antes uma criança divina. Reza 
a lenda que Tam Kong era um deus da montanha Jiulong, 
em Huizhou, na província de Guangdong, que aparecia 
frequentemente sob a forma de uma criança para auxiliar 
no tratamento de doenças e ajudar os pescadores a 
encontrar bom tempo no mar. Por estes motivos, é 
profundamente amado pelo povo.

Quando foi edificado o Templo de Tam Kong na Ilha 
de Coloane? A julgar pelo antigo sino presente no 
templo, este foi fundado no primeiro ano do reinado do 
imperador Tongzhi (no ano de 1862, segundo o calendário 
gregoriano). No seu interior estão preservadas diversas 
antiguidades, a mais famosa das quais é um barco dragão 
feito de ossos de baleia.

O Festival de Tam Kong, que se celebra todos os anos 
no 8.º dia do 4.º mês do calendário lunar, é a festividade 
mais solene de Coloane. Nesta ocasião, é montado 
um enorme teatro improvisado defronte do templo, o 
maior de Macau, onde têm lugar espectáculos de ópera 
cantonense dedicados às divindades e que atraem, todos 
os anos, incontáveis fiéis e espectadores.

VISITA GUIADA
Apesar de a área urbana 
da  V i l a  de  Co loane 
não ser muito extensa, 
podemos encontrar 
nela quatro templos 
populares. Entre eles, o 
Templo de Tam Kong 
e s t á  l o c a l i z a d o  n a 
extremidade Su l  da 
Avenida de Cinco de 
Outubro.

O edifício original do 
Templo de Tam Kong 
é constituído por dois 
pavilhões interligados, 
c o m  u m  t e l h a d o 
o r n a m e n t a d o  c o m 
esculturas de tartarugas 
lendárias e pérolas. O 
templo inclui um altar 
com uma estátua de 
Tam Kong, que possui 
a  aparênc ia  de uma 
criança, assim como 
dois murais na parede, 
r e p re s e n t a n d o  u m 
dragão e um tigre.

Existem dois pavilhões abertos, construídos de ambos os 
lados do Templo de Tam Kong. No pavilhão localizado à 
direita da entrada, podemos encontrar uma estela com 
o “Aviso sobre a Proibição de Extorquir as Pessoas que 
passam por Coloane”, um aviso publicado por oficiais da 
dinastia Qing que proibia qualquer pessoa de extorquir 
dinheiro aos pescadores que transitassem por Coloane. 
No cimo dos pequenos degraus de pedra que levam ao 
pavilhão da estela, existe uma plataforma circular de pedra 
com oito bancos de pedra a toda a volta, a partir dos 
quais todos podem observar a costa 
de Coloane. No rochedo natural 
ao lado do pavilhão localizado do 
lado esquerdo, vemos gravados 
os caracteres “e” (ganso), assim 
como "ren yu rang” (Tolerância e 
Humildade).

觀音古廟（觀音仔）

葉挺將軍故居
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天后古廟
Templo de Tin Hau

簡介

天后，也就是媽祖，是澳門最受人崇拜的神祇，
即使是離島區也不例外。在路環的天后古廟是島
上最古老的廟宇，從廟內現存的古銅鐘，相信天
后古廟在乾隆二十八年（1763年）已建成。廟宇
在道光六年（1826年）、道光二十三年（1843年）
及 1927年作重修。

現時，天后古廟除了供奉天后娘娘之外，也有供
奉關公、康公、洪聖大
王、財帛星君、魯班先
師和華陀，這些神祇都
與路環居民的生活和行
業息息相關。天后古廟
保存大量的古物，包括
多件匾額、楹聯等，有
些古物已有近二百年的
歷史，可謂見證廟宇昔
日的歲月。

導賞

尋找路環天后古廟，大家要來到路環市區的東
沿。廟宇興建在一座高台上，踏級而上，我們將
看到一座嶺南建築風格的廟宇。這座古廟是路環
村四廟最具規模的一座，主建築為三開間兩進建
築，廟內有三殿，天后古廟的特色之一是在天后
殿前設有一座四方亭。

天后古廟保存了不少古老的文物。廟內最古老的
是乾隆二十八年（1763年）的銅製古鐘，而鐘
上刻文也提及路環的古名稱——塩灶灣。在廟內
舉頭一看，大家還會看到多件木製匾額，當中最
古老是道光六年（1826年）的“德垂澤國”牌
匾。在四方亭內，大家還會發現三件元寶形狀的
石雕，其實是名為“酒船”石的祭器，顧名思義
就是讓香客淋灑奠酒的器具。
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INTRODUÇÃO
Tin Hau, ou Á-Má, é a deusa mais venerada em Macau, 
mesmo nas ilhas remotas. O Templo de Tin Hau em 
Coloane é o templo mais antigo da ilha. Pelos sinos 
antigos de bronze que podemos encontrar ainda hoje 
no templo, pensa-se que o Templo de Tin Hau tenha 
sido construído no 28.º ano do reinado do imperador 
Qianlong (1763, no calendário gregoriano) e reconstruído 
no 6.º e 23.º ano do reinado do imperador Daoguang 
(1826 e 1843), bem como em 1927.

Actualmente, para além da Deusa Tin Hau (Deusa dos 
Céus), este templo é consagrado também a Kuan Tai 
(Deus da Guerra e das Riquezas), Hong Kung (Duque 
Hong), Hung Seng Dai Vong (Senhor Sábio Hung), Choi 
Bak (Deus da Fortuna), Lu Ban (Deus dos Carpinteiros) 
e Hua Tuo (Deus da Medicina), divindades intimamente 
ligadas às vidas e ocupações dos residentes de Coloane. 
O Templo de Tin Hau preserva, no seu interior, um 
grande número de relíquias históricas, incluindo diversas 
placas comemorativas e dísticos gravados nas colunas. 
Alguns destes artefactos possuem uma história de quase 
duzentos anos, que podem ser considerados testemunhas 
do passado do templo.

VISITA GUIADA
A fim de encontrar o 
Templo  de  T in  Hau 
em Coloane , temos 
q u e  p ro c u r á - l o  n a 
extremidade Oeste da 
Vila de Coloane. Este 
edif íc io de culto foi 
construído no topo de 
uma plataforma elevada, 
e podemos constatar 
que apresenta um estilo 
arquitectónico típico 
da região de Lingnan. 
Trata-se do maior dos 
quatro templos antigos 
da Vila de Coloane, um 
edifício único com três 
pavilhões.

O  Te m p l o  d e  T i n 
H a u  p r e s e r v a  n o 
seu inter ior  mui tas 
rel íquias culturais, a 
mais antiga das quais é 
um antigo relógio de 

bronze datado do vigésimo oitavo ano do reinado do 
Imperador Qianlong (1763) e no qual está gravado o 
antigo nome de Coloane – Im Chou Wan. Levantando 
a cabeça e dando uma vista de olhos pelo interior do 
templo, iremos reparar também em diversas placas 
de madeira, a mais antiga das quais data do sexto ano 
do reinado do Imperador Daoguang (1826) e contém 
os caracteres "de chui ze guo" (a Virtude alimenta a 
nação). 

No pavilhão quadrangular, podemos encontrar três 
esculturas de pedra que, na verdade, são vasos 
cerimoniais chamados “barcos de vinho” e que, como 
o nome sugere, eram utilizados pelos peregrinos para 
verter bebidas alcoólicas.聖保祿學院天主之母教堂遺址（大三巴牌坊、前地及石階）
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觀音廟 ( 九澳 )
Templo de Kun Iam (Ká-Hó)

簡介

在路環島上有兩座觀音廟，一座在路環村，而另
一座則位於九澳村。九澳觀音廟隱於九澳山的半
山上，與建在昔日交通門戶、臨近船塢碼頭的九
澳三聖廟相比，觀音廟更接近九澳村的聚落。九
澳觀音廟建於光緒七年（1881年），由九澳村
民倡議籌建而成，據廟內的《新建觀音廟碑記》
所提及，村民在廟宇興建前已供奉觀音菩薩。在
1881年的興建後，九澳觀音廟在光緒三十三年
（1907年）曾經進行一次重修。九澳觀音廟外型
樸素，但廟宇有由善信贈送的楹聯和匾額，以酬
謝神祇的恩惠。

導賞

要找尋九澳觀音廟，
需要深入路環島九澳
村內的半山。廟宇是
一座磚木結構的單體
建築，規模並不大，
為硬山式建築，廟宇

座落在村內半坡平台上，前方景觀開濶，後有
山體拱護。廟宇門楣上寫有“觀音廟”的金色
大字，並刻有“光緒丁未歲仲冬月吉旦重修”，
指明了廟宇曾於 1907年重修一事。該廟宇是九
澳村重要的信仰和祭祀中心，也見證著這個客
家村落的發展歷程。

在觀音廟內有供奉觀音菩薩的神檯，但廟內的
古物並不多，最古老為《新建觀音廟碑記》，
記載了這座廟宇興建的由來。廟內還有一對在
光緒三十四年（1908年）由竹灣的贊合繒棚送
給九澳觀音廟的楹聯；以及在民國十四年（1925
年）的“神力扶持”木匾額。
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INTRODUÇÃO
Existem dois  Templos 
de Kun Iam na Ilha de 
Coloane: um na Povoação 
de Coloane e outro na 
Povoação de Ká-Hó. O 
Templo de Kun Iam em 
Ká-Hó encontra-se oculto 
no meio da colina com o 
mesmo nome. Comparado 

com o Templo de Sam Seng, construído nas proximidades 
de um antigo centro intermodal de transportes e do cais, 
o Templo de Kun Iam fica mais próximo da Povoação 
de Ká-Hó. Este templo foi construído no 7.º ano do 
reinado do imperador Guangxu (1881) por proposta 
e com doações dos habitantes de Ká-Hó. De acordo 
com a “Placa de Reconstrução do Novo Templo de Kun 
Iam”, que pode ser encontrada no templo, os habitantes 
veneravam a Deusa da Misericórdia Kun Iam neste local 
ainda antes da construção do templo. Inaugurado em 
1881, o templo foi posteriormente reconstruído no 
33.º ano do reinado do imperador Guangxu (1907). 
O edifício possui uma aparência simples, mas alberga 
placas comemorativas e dísticos doados pelos crentes 
como agradecimento aos deuses.

VISITA GUIADA
Para encontrarmos o 
Templo de Kun Iam 
em Ká-Hó, precisamos 
d e  p e n e t r a r  n a s 
p r o f u n d e z a s  d a 
montanha na vila de Ká-
Hó, na Ilha de Coloane. 
Trata-se de um templo 
d e  c o r p o  ú n i c o  e 
pequena dimensão, feito 
de tijolo e madeira. O 
edifício foi construído 
em estilo de yingshan 
( t e l h a d o  d e  d u a s 
águas) e assenta numa 
plataforma a meio da 
encosta da montanha, protegido na retaguarda por esta e olhando 
de frente sobre a aldeia. No lintel da porta de entrada, podemos ler 
“Templo de Kun Iam” em caracteres dourados, assim como uma 
gravação que anuncia a “Reconstrução do Templo no primeiro dia do 
décimo primeiro mês lunar do trigésimo terceiro ano do reinado do 
Imperador Guangxu”, indicando que o templo foi reconstruído no ano 
de 1907. O templo é um importante local de culto e de cerimónias 
religiosas da vila de Ká-Hó, servindo também como testemunha 
histórica do desenvolvimento desta vila de etnia Hakka.

No Templo de Kun Iam, podemos encontrar um santuário dedicado 
ao Bodhisattva Kun Iam, embora não existam muitas antiguidades. 
A relíquia mais antiga é a “Placa de Reconstrução do Templo de Kun 
Iam”, que regista as origens do local. Há também um par de dísticos 
entregues ao templo por Chan Hap Chang Pang, de Cheoc Van, no 
trigésimo quarto ano do reinado do Imperador Guangxu (1908), assim 
como uma placa de madeira com os caracteres “shen li fu chi” (Apoio 
do Poder Divino) datada do 14.º ano da República da China (1925).

望廈炮台

巴斯墓園（白頭墓場）
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三聖宮
Templo de Sam Seng

簡介

三聖宮是在路環船人街的小廟宇，既然以“三聖”
來命名，廟內自然供奉三位神明，包括金花娘娘、
觀音菩薩和華光天王。金花娘娘是三聖宮中最重
要的神祇，這也是為何廟宇又稱作“金花廟”，
祂是嶺南地區的生育女神，而三聖宮是離島唯一
供奉金花娘娘的廟宇。至於另外兩位神明，觀音
菩薩是廣為澳門居民信奉的女神，而華光天王為
四大護法元帥的“馬元帥”，為司掌火焰的神明。
由於三聖宮以女神為主，因而被稱作“宮”，即
女神的廟宇。路環三聖宮是創立於晚清的小廟宇，
於同治四年臘月（1866年初）前已立廟，廟內保
留了雲板、楹聯和香案等古物。

導賞

三聖宮座落在路環市
區船人街上，在海邊
建造棚屋之前，廟宇位於海灣面向大海，對當時
只有水上交通到達的路環島，非常便利居民和
外來善信參拜。三聖宮是一座規模較小的廟宇，
屋頂採用硬山式設計，外觀以壁畫作裝飾，而廟
門的對聯寫有“仙靈瑞氣繞塩灣，幸福愉快賜路
環”，當中“塩灣”為路環的古名稱。

在廟內神壇前的香案為宣統二年（1911年）制
作，上有巨大的蝙蝠雕刻圖案。而在入口處掛
有一件用生鐵鑄成的“雲板”，作為祭祀敲報
之用，這件雲板鑄造於同治四年臘月（1866年
初），應是廟內最古老的文物。
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INTRODUÇÃO
O  Te m p l o  d e  S a m 
Seng é um pequeno 
espaço de culto na Rua 
dos Navegantes, em 
Coloane. Como o nome 
i nd i ca  ( “Sam Seng” 
significa “três deuses” 
em cantonês), o templo 
alberga três divindades, 
n o m e a d a m e n t e  K a m 
Fa (Deusa das  F lores 
Douradas – protectora 
das crianças), a Deusa 
Ku n  I a m  ( D e u s a  d a 
Misericórdia) e Va Kuong 
(Deus do Fogo). Entre 
estas, a Deusa das Flores 
Douradas é a divindade 
predominante do templo, 
o que expl ica o facto 
d e  e s t e  s e r  t a m b é m 
conhecido como “Templo 
de Kam Fa”. De facto, Kam 
Fa é a deusa da fertilidade 
na região de Lingnan, e o 
Templo de Sam Seng é o 
único nas ilhas da Taipa e 
Coloane dedicado a ela. 
Relativamente às outras 
duas divindades, a Deusa 
Kun Iam é amplamente 
venerada pelos residentes 
de Macau, enquanto Va 
Kuong é o Numinoso 
Oficial Marechal Ma e um 
dos quatro deuses protectores da Lei, o deus que segura 
as chamas. Sendo dominado por divindades femininas, o 
Templo de Sam Seng é chamado de “kong” em cantonês, 
o que significa o “palácio das deusas”. O templo é um 
pequeno espaço edificado no final da dinastia Qing, 
erguido em data anterior ao décimo segundo mês lunar 
do quarto ano do reinado do imperador Tongzhi (inícios 
de 1866), e alberga relíquias históricas como gongos de 
bronze, dísticos gravados nas colunas e caixas de incenso.

VISITA GUIADA
O Templo de Sam Seng está localizado na Rua 
dos Navegantes, no centro de Coloane. Antes da 
construção das palafitas, este templo ficava na marginal, 
de frente para o mar, o que tornava, na época, o 
culto muito conveniente para residentes e crentes 
estrangeiros que visitavam a ilha de Coloane, apenas 
acessível por água. O Templo de Sam Seng é um 
pequeno local de culto com telhado de duas águas 
ao estilo tradicional yingshan e paredes exteriores 
decoradas com pinturas murais. No dístico à entrada 
do templo, podemos ler “Espíritos das divindades 
circundam Im Wan, trazendo felicidade e prosperidade 
a Coloane”, no qual “Im Wan” é uma designação antiga 
para Coloane.

A mesa de incenso em frente ao altar do templo foi 
construída no segundo ano do reinado do Imperador 
Xuantong (1911), e possui um enorme relevo com a 
forma de um morcego. Por sua vez, o gongo de ferro, 
com a forma de nuvem, pendurado à entrada era 
usado na altura das ofertas e sacrifícios. Este gongo 
foi fundido no décimo segundo mês lunar do quarto 
ano do reinado do Imperador Tongzhi (inícios de 
1866) e é possivelmente o artefacto cultural mais 
antigo do templo.

燒灰爐炮台

觀音堂（氹仔
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大王廟
Templo de Tai Wong

簡介

路環島除了路環市區，也有黑沙村和九澳村等聚
落，而黑沙村位於島上的東岸，在古村內建有一
座古廟——大王廟。它位於黑沙村的東北面，是
村內唯一的廟宇。廟宇興建於光緒二十八年（1902
年）；但在建廟之前，村民已在社壇上供奉“大
王爺爺”。

到底大王爺爺是哪位神明一直眾說紛紜，現時較
普遍的說法是“大王”指水神洪聖大王，也有流
傳是“山大王”或土地神的化身，但不論是那種
說法，“大王爺爺”是黑沙村民的心目中的守護
神。在每年農曆二月十五日，黑沙村民會為“大
王寳誕”舉行慶典，祈求風調雨順、村民康泰。

導賞

大王廟廟門的兩邊石
刻楹聯寫有“英靈鍾

叠石，德澤蔭沙鄉”，可以想像廟宇是背向叠石
塘山，面向黑沙海灘。該廟宇是黑沙村重要的信
仰和祭祀中心，也見證著這個村落的發展歷程。

大王廟是一座單體建築，設計較為簡單樸素。
進入廟宇內，大家會發現神壇仍然保留著昔日
石製社壇的遺跡，而中央供奉洪聖大王爺爺的
神像，祂身穿鎧甲且高舉寶劍。廟宇的牆上嵌
有兩塊《倡建大王廟碑記》的石碑，講述廟宇
興建的由來，而香案上的石香爐為光緒二十八
年（1902年）的古物。在大王廟門前旁有一口
古井，過去曾經是村民們使用的水源，但今天
已經不適宜飲用。
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INTRODUÇÃO
Na Ilha de Coloane, para além da vila com o mesmo 
nome, existem ainda as povoações de Ká-Hó e de Hac-
Sa. Esta última encontra-se localizada na margem Leste 
da ilha, onde podemos encontrar um templo antigo – o 
Templo de Tai Wong. Este local de culto está localizado a 
Nordeste da Povoação de Hac-Sa, sendo o único templo 
aí existente. Apesar de ter sido construído no 28.º ano 
do reinado do imperador Guangxu (1902), os moradores 
já tinham erguido um altar consagrado ao “Avozinho Tai 
Wong” (Tai Wong Ye Ye) ainda antes dessa data.

Existem diferentes opiniões acerca de qual divindade 
é o “Avozinho Tai Wong”. A teoria mais comum é a de 
que “Tai Wong” se refere ao Deus da Água Hung Seng, 
mas também existem rumores de que se trata de “San 
Tai Wong” (Deus da Montanha) ou da encarnação do 
Deus da Terra. No entanto, independentemente de que 
divindade se trate na realidade, não há dúvidas que o 
“Avozinho Tai Wong” é, aos olhos dos moradores, o 
santo protector da Povoação de Hac-Sa. Todos os anos, 
no 15.º dia do segundo mês lunar, os residentes de Hac-
Sa realizam a celebração do “Aniversário do Deus Tai 
Wong”, onde rezam por bom tempo para as colheitas e 
prosperidade para os moradores.

VISITA GUIADA
Nos dísticos gravados 
em ambos os  l ados 
d a  e n t r a d a  d o 
Templo de Tai Wong 
podemos ler “Espíritos 
d o s  a n t e p a s s a d o s 
c o n c e n t r a m - s e  n o 
Alto de  Coloane , a 
V i r t u d e  a l i m e n t a 
a  a l d e i a  d e  S h a ” 
(yingling zhong dieshi, 
deze yin shaxiang). A 
partir desta inscrição, 
podemos imaginar que 
o templo se encontra 
de costas para o Alto 
d e  C o l o a n e  e  d e 
frente para a praia de 
Hac Sá. Este templo é 
um importante local 
de culto e sacrif ício 
da Povoação de Hac 
Sá, assim como uma 
testemunha da história 
do desenvolvimento 
desta aldeia.

O Templo de Tai Wong é um edifício formado por um 
único pavilhão, com um desenho simples e austero. 
Entrando no templo, o visitante descobrirá que o altar 
conserva ainda vestígios do antigo altar de pedra do 
santuário, cujo centro consagra a estátua do Avôzinho 
Hung Shing Tai Wong envergando uma armadura e 
brandindo uma espada ao alto. Nas paredes do templo, 
podemos observar duas estelas, as “Estelas da Proposta 
de Construção do Templo de Tai Wong” que falam das 
origens da construção do templo. Por outro lado, o 
incensário de pedra na mesa de incenso constitui uma 
antiguidade datada do vigésimo oitavo ano do reinado 
do Imperador Guangxu (1902). 
Existe também um antigo poço ao 
lado da entrada do Templo de Tai 
Wong que costumava ser usado 
pelos habitantes como fonte de 
água, mas que hoje em dia já não 
é adequada para consumo.
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觀音古廟 ( 路環 )
Templo de Kun Iam (Coloane)

簡介

在路環島上共有兩家供奉觀音菩薩的廟宇，一間
是在九澳村，另一間則是路環村的觀音古廟。然
而，路環觀音古廟並非在熱鬧的大街上，而是隱
於小巷裏的廟宇。據廟內的碑記所述，觀音古廟
由路環的艇戶和船戶於嘉慶五年（1800年）集資
興建，其後在道光十九年（1839年）進行重修。
相傳，觀音古廟昔日在海邊，當漁民或水員上岸
後便進廟參拜，但隨著海岸填塞和房屋的興建，
觀音古廟已經隱藏在住房群之中。現時，觀音古
廟內保留珍貴的楹聯和匾額等古物。

導賞

觀音古廟需要從路環市區的大廟巷或計單奴巷
的入口進入廟宇的範圍。從現在的環境來看，
觀音古廟是一座隱藏於舊村屋內的小廟，但廟
宇前方仍保留一道圓形窗戶，廟內的神像昔日
可從這窗遠望路環的海岸。

廟宇本身是一座典型的嶺南建築，由磚木結構
興建，而廟內只供奉觀音菩薩。觀音古廟最有
特色的古物是祈求吉祥的彩門，在廟門附近抬
頭便能看到這兩件木雕裝飾，第一件彩門在廟
門入口上，上面寫有“堯天舜日”，喻意天下
太平；而另一件彩門在廟門內，由“英悅堂”
贈送，而這件彩門較前者更為精緻，上以戲曲
題材製作。該廟宇是路環村重要的佛教信仰中
心，見證著該聚落的發展歷程。

三婆廟
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觀音古廟

INTRODUÇÃO
Existem, na Ilha de Coloane, dois templos dedicados à 
Deusa da Misericórdia Kun Iam. Um deles está localizado 
na Povoação de Ká-Hó, enquanto o outro é o antigo 
Templo de Kun Iam na Povoação de Coloane. No 
entanto, este último não se encontra à face de uma rua 
movimentada, mas sim escondido numa ruela. Segundo 
as inscrições nas placas do templo que lá podemos 
encontrar, o Templo de Kun Iam foi erigido com fundos 
angariados por gente dos barcos e pescadores de 
Coloane no 5.º ano do reinado do imperador Jiaqing 
(1800) e reconstruído no 19.º ano do reinado do 
imperador Daoguang (1839). Reza a lenda que este 
antigo templo ficava outrora localizado à beira-mar e que 
pescadores e marinheiros ali iam prestar culto sempre 
que visitavam a costa. Porém, a construção de aterros 
e de edifícios levou a que o templo ficasse escondido 
no meio das habitações. Actualmente, o Templo de Kun 
Iam preserva ainda dísticos gravados nas colunas, placas 
comemorativas e outras preciosas relíquias históricas.

VISITA GUIADA
Para entrar no Templo 
de Kun Iam, poderá 
f a z ê - l o  a t r av é s  d a 
Travessa do Pagode ou 
da Travessa do Caetano 
n a  á re a  u r b a n a  d a 
Vila de Coloane. No 
seu estado actual , o 
Templo de Kun Iam é 
um pequeno espaço 
de cu l to escondido 
numa antiga residência 
da aldeia. O templo 
conta ainda com uma 
janela circular na parte 
da frente , por onde 
outrora a estátua do 
templo observava a 
costa de Coloane.

O templo em si é um 
edifício típico da região 
de Lingnan, construído 
e m  t i j o l o  e  c o m 
estrutura de madeira, 
e apenas consagra o 
Bodhisattva Kun Iam. 
Os artefactos antigos 
mais característ icos 
p re s e r v ado s  n e s t e 
Templo de Kun Iam são as traves da porta de 
entrada com preces auspiciosas. Levantando a cabeça 
nas proximidades da entrada, podemos admirar 
estas traves de madeira adornadas. A primeira possui 
inscritos os caracteres “Reino de Yao, Tempos de 
Shun” (yao tian shun ri), uma metáfora que significa 
“Paz Universal”. A segunda, que pode ser vista do 
interior do templo, constitui uma oferta da Ieng 
Yuet Tong, sendo mais colorida e requintada que 
a primeira e adornada com temas de ópera. Este 
templo é um importante centro da crença budista 
na Vila de Coloane, assim como um testemunho da 
história do desenvolvimento da povoação.
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