


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“場所”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 sítio.

 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.





場所
Sítio



塔石廣場（原美上校操場舊址）

塔石廣場（原美上校操場舊址）

SM001

塔石廣場（原美上校操場舊址）
Praça do Tap Siac (Antigo Campo Coronel Mesquita)

簡介

塔石廣場，為澳門其中
一個大廣場，由葡式碎
石鋪設的地面與廣場上
的新古典風格建築，構
成一處充滿歐陸風情的
環境。

那麼塔石是怎樣變成今
天的樣子？塔石曾經
是澳門半島中央的小山
崗，因該區岩石堆叠如
塔而得名，而附近也有
一條塔石村。在十九世
紀末，澳葡政府平整塔
石區，而政府在 1905
年已命名作美副將操兵
地，這裏又被稱作美上
校操場，成為毗鄰的
利宵中學學生體育鍛
煉的地方。在 1925
年，政府向澳門助學
會提供土地，在美上
校操場興建足球場，
助學會大樓亦在同年
落成。另外，在美上
校操場上也設有不同
的運動空間，如曲棍
球場和足球場。

2005年起，美上校操場開始改建成塔石廣場，而運
動空間則遷到附近新建的體育館。現時，塔石廣場成
為澳門舉行文娛活動及文創市集的場所，也是市民休
憩的空間。

導賞

塔石廣場鋪上大片的葡式碎石，而廣場周圍也有
一系列別具風格的建築，包括青少年展藝館（原
助學會大樓舊址）、文化局大樓、澳門中央圖書
館、澳門檔案館、塔石藝文館、高美士中葡學校
和舊愛都酒店等。這些建築屬於風行於二十世紀
初期的新古典風格和中後期的現代主義風格，建
築上鮮艷的黃色配合紅色的線條，突顯建築的古
典之美，也與廣場上的碎石路面相襯，令整個廣
場極具歐陸風情。除了歷史建築之外，塔石廣場
另一側也有一座新穎的“塔石廣場商業中心”，
俗稱“玻璃屋”，是廣場上的新地標建築物。

由紀念於 1849年帶領葡萄牙士兵攻佔北山嶺炮
台的美士基打 (Vicente Nicolau de Mesquita)上
校而命名的操場，轉變為塔石廣場，成為澳門大
型的市民活動場所，見證著澳門回歸後的社會經
濟變化。

聖保祿學院天主之母教堂遺址（大三巴牌坊、前地及石階）

塔石廣場（原美上校操場舊址）

荷蘭園大馬路89號至95G號

塔石廣場（原美上校操場舊址）

塔石廣場（原美上校操場舊址）

青洲山
禮賓府（原竹仔室總督官邸舊址）



5

塔石廣場（原美上校操場舊址）

INTRODUÇÃO
A Praça do Tap Siac é uma 
das principais praças de 
Macau. O pavimento de 
calçada à portuguesa e os 
edifícios neoclássicos que 
ladeiam a praça formam 
uma ambiência imbuída de 
características europeias.

Como é que a zona do 
Tap Siac se tornou o que 
é hoje? Foi em tempos 
uma pequena colina no 
centro da Península de 
Macau, denominada ‘Tap 
S iac ’  porque exist iam 
n u m e r o s a s  r o c h a s 
empi lhadas na zona e 
também porque hav ia 
uma vila com o mesmo 
nome nas proximidades. 
No final do século XIX, 
o governo português de 
Macau aplanou a zona do 
Tap Siac e rebaptizou-a 
como Campo de Desfiles 
C o r o n e l  M e s q u i t a 
em 1905. O local  era 
também conhecido como 
C a m p o  D e s p o r t i v o 
C o ro n e l  M e s q u i t a  e 
utilizado por alunos do vizinho Liceu de Macau como 
campo de exercícios. O governo ofereceu o terreno à 
Caixa Escolar em 1925, que ali construíu o seu edifício-
sede, concluído no mesmo ano, e o Campo Desportivo 
Coronel Mesquita. Havia zonas específicas para diferentes 
actividades desportivas, como hóquei e futebol.

Em 2005, o Campo Desportivo Coronel Mesquita foi 
transformado na Praça do Tap Siac e a zona desportiva foi 
transferida para um pavilhão desportivo recém-construído 
nas imediações. Na actualidade, a Praça do Tap Siac tornou-
se um espaço de actividades culturais e recreativas e de 
mercados culturais e criativos em Macau, bem como um 
espaço onde os cidadãos podem vir relaxar.

VISITA GUIADA
A calçada portuguesa amplamente uti l izada na 
pavimentação da Praça do Tap Siac, juntamente com 
um conjunto de edifícios circundantes com estilos 
arquitectónicos peculiares — nomeadamente o 
Pavilhão de Exposições e Espectáculos Artísticos para 
Jovens (Edifício da Antiga Caixa Escolar), o Edifício 
do Instituto Cultural, a Biblioteca Central de Macau, 
o Arquivo de Macau, a Galeria do Tap Seac, a Escola 
Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes 
e o antigo Hotel Estoril —, constitui um cenário 
particular desta zona. Os seus estilos arquitectónicos, 
do neoclassicismo ao modernismo, bastante populares, 
respectivamente, no início e na segunda metade do 
século XX, apresentam, aliando-se à calçada portuguesa 
da Praça, uma paisagem urbana bastante europeia. Além 
dos edifícios históricos, existe um “Centro Comercial 
da Praça do Tap Seac”, cuja construção data de tempos 
recentes, designado como “Casa de Vidro”. Este edifício 
é um novo marco arquitectónico da Praça.

A actual Praça do Tap Siac foi, outrora, o Campo 
Coronel Mesquita, em homenagem aos feitos da figura 
histórica do Coronel Vicente Nicolau de Mesquita, 
aquando da liderança do exército português durante 
a Batalha de Passaleão, em 1849. Nos tempos mais 
recentes, a Praça, vastamente utilizada pelos residentes 
como um grande espaço para as suas actividades, tem 
sido o espelho da metamorfose de Macau a nível social 
e económico, depois do seu retorno à Pátria.

螺絲山公園

塔石廣場（原美上校操場舊址）



媽閣山

導賞

若果想欣賞媽閣山的景致，大家不妨由西灣
湖畔觀賞湖畔和媽閣山。山水結合，仿佛重
現百多年商船經十字門進入澳門內港的景色，
向人們展示澳門作為海洋城市的歷史。

除了山景之外，媽閣山周邊也有不少值得遊
覽的歷史建築。從禮賓府後面的西望洋馬路
可以圍繞媽閣山遊覽，當然首先看到的是由
澳門總督官邸改為禮賓府的歷史建築，往聖
地牙哥炮台方向走，半路上有西望洋眺望台，
可飽覽西灣湖和西望洋聖堂的景色，再往前
走就到達聖地牙哥炮台酒店的另一出入口，
其對面的西望洋斜坡可到達媽閣山的其中一
個山峰。

SM002

媽閣山
Bairro de S. Lázaro

簡介

媽閣山位於澳門半島西南端，海拔 71.6米，是半
島第二高的山崗，山名來自山腳附近的媽閣廟。
媽閣山南臨西灣，西鄰內港，扼守進入內港的十
字門航道，因此葡萄牙人在該山南面修建聖地牙
哥炮台，以免海盜或敵人進入澳門最重要的航道。
在聖地牙哥炮台附近是政府船塢舊址，過去曾經
是政府的造船廠，其中的廠長辦公室及機械部大
樓現已改作海事工房。

媽閣山，與相接的西望洋山一樣，是澳門高級住
宅區所在，所以也建有不少別墅和大宅，如禮賓
府（原竹仔室總督官邸舊址）、夕陽別墅等。

巴斯墓園（白頭墓場）
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媽閣山

VISITA GUIADA
Se deseja apreciar as paisagens deslumbrantes da 
Colina da Barra, o melhor lugar para o fazer será no 
Lago Sai Van, onde pode desfrutar do exotismo da 
colina e da placidez do lago. Para quem se encontra 
imergido neste conjunto de cenários, facilmente fica 
iludido com imagens do passado, em que os navios 
comerciais entravam para o Porto Interior da Península 
de Macau, através do Ancoradouro da Taipa, há mais 
de cem anos. Esta é uma forma imersiva e diferente de 
apresentar a história de Macau, enquanto uma cidade 
marítima. 

Em redor da Colina da Barra, também existem muitos 
edifícios históricos, que vale a pena visitar. Começando a 
nossa visita à Colina da Barra pela Estrada da Penha, que 
se encontra nas traseiras do Palacete de Santa Sancha, 
o primeiro edifício histórico com que nos deparamos 
é, naturalmente, o próprio Palacete, que, outrora, foi a 
residência oficial dos Governadores Portugueses de Macau. 
Mais à frente, em direcção à Fortaleza de São Tiago da 
Barra, encontra-se o Miradouro de Santa Sancha, onde há a 
possibilidade de usufruir de uma vista panorâmica sobre o 
Lago Sai Van. Se se continuar em frente, 
junto a uma das entradas do São Tiago 
Hotel, encontra-se a subida, através da 
Calçada da Penha no lado oposto, para 
um dos cumes da Colina da Barra.

INTRODUÇÃO
A Colina da Barra localiza-se no extremo sudoeste da 
Península de Macau, 71,6 metros acima do nível do mar, e é a 
segunda colina mais alta da península. O nome chinês da colina 
tem origem no Templo de A-Ma, que se situa próximo do sopé 
da colina. A Colina da Barra é adjacente à Praia do Bom Parto 
a norte e ao Porto Interior a oeste, guardando a passagem 
para o Porto Interior. 
Po r  c o n s e g u i n t e , o s 
portugueses construíram 
a Fortaleza de S. Tiago 
da Barra no lado sul da 
colina para evitar que 
piratas ou forças hostis 
entrassem no canal mais 
importante de Macau. 
Perto da Fortaleza de S. 
Tiago da Barra situa-se o 
antigo estaleiro naval do 
governo (Oficinas Navais). 
O escritório do mestre 
e a oficina da doca foram 
convertidos num espaço 
para actividades culturais.

A Colina da Barra, tal como 
a adjacente Colina da 
Penha, está localizada numa 
zona residencial de padrão 
elevado em Macau, sendo 
por isso um local onde se 
situam muitos casarões e 
mansões, como o Palacete 
de Santa Sancha e a Villa 
Pôr do Sol.

媽閣山



西望洋山

SM003

西望洋山
Colina da Penha

簡介

西望洋山，與東望洋山相對，西臨南灣，南接媽
閣山。作為澳門半島南端的戰略地點，葡萄牙人
在山上修建西望洋炮台（Forte de Nossa Senhora 
da Penha de França），並以城牆把炮台與山下臨
海的燒灰爐炮台（Fortaleza de Nossa Senhora do 
Bom Parto）連接起來，但西望洋炮台和大部分的
城牆早已被拆毀。

除了炮台之外，西望洋山上另一個著名建築是西
望洋聖堂，1935年，澳門主教鮑理諾（D. João 
Paulino de Azevedo e Castro）把主教府邸遷到西望
洋山，並把聖堂重建成今天所見的規模，西望洋山
因而又被稱作“主教山”，儘管主教府邸後來遷走，
但“主教山”之名仍沿用至今。

西望洋山上有不少別具
特色的別墅，如葡萄牙
駐澳門及香港總領事
官邸（原峯景酒店舊
址）、鮑公馬路上的別
墅等，是澳門其中一處
高級住宅區。

導賞

西望洋山從山腳至山頂都有不同的歷史建築。
燒灰爐炮台位於西望洋山東麓山腳，昔日炮台
扼守南灣海岸及與氹仔之間的水道；而炮台上
方的華麗建築物，前身是歷史悠久的峯景酒店。
沿炮台旁的斜路步行，我們便可前往西望洋聖
堂，從這裏能俯瞰澳門新八景之一——“西山
望洋”的景色。從西望洋聖堂踏路而下，向西
望洋斜巷和亞婆井街慢行，大家會來到亞婆井
前地和鄭家大屋，再沿媽閣街和媽閣斜巷前進，
還看到港務局大樓和古老的媽閣廟。

當然，如果希望欣賞西望洋山的美色，大家可
以從西灣湖畔觀賞這片山景，又或是在澳門旅
遊塔上俯瞰西望洋山。

盧廉若公園

大西洋銀行總行大樓
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西望洋山

VISITA GUIADA
Na Colina da Penha, existem muitos 
edifícios históricos ao longo de toda a 
encosta. Situada no sopé leste da colina, 
a Fortaleza de Nossa Senhora do Bom 
Parto tinha, no passado, deveres de defesa 
sobre a costa da Praia Grande e sobre 
o canal marítimo entre a Península de 
Macau e a Ilha da Taipa. O belo edifício 
que se encontra na Fortaleza, outrora, foi 
o memorável Hotel Bela Vista. Seguindo 
a calçada adjacente à Fortaleza, acabamos 
na presença da Capela de Nossa Senhora 
da Penha, um local onde é possível 
apreciar uma das “Oito Novas Paisagens 
de Macau” — vista panorâmica da Colina 
da Penha. Se continuar a caminhar da 
Capela de Nossa Senhora da Penha em 
direcção à Calçada da Penha, percorrendo 
a Rua do Lilau, depara-se com o Largo 
do Lilau e, um pouco mais à frente, com 
a Casa do Mandarim. Caso optemos por 
seguir pela Rua da Barra e pela Calçada 
da Barra, no final desta, encontramos 
o Edifício da Capitania dos Portos e o 
Templo de A-Má que contam com uma 
longa história.

Para apreciar e interiorizar toda a beleza 
da Colina da Penha, é aconselhável dirigir-
se até ao Lago Sai Van ou à Torre de 
Macau, de modo a conseguir uma vista 
mais completa.

INTRODUÇÃO
A Colina da Penha situa-se em frente aos 
lagos de Sai Van e Nam Van, fica voltada para 
a Praia Grande a oeste e está ligada à Colina 
da Barra a sul. Devido à sua localização 
estratégica no extremo sul da Península de 
Macau, os portugueses construíram o Forte 
de Nossa Senhora da Penha de França 
na Colina e usaram a muralha da cidade 
para ligar o Forte e a Fortaleza de Nossa 
Senhora do Bom Parto que ficava voltada 
para o mar. No entanto, o Forte de Nossa 
Senhora da Penha de França e a maior 
parte das muralhas da cidade há muito que 
foram demolidos.

Além do Forte, outra construção 
famosa na Colina da Penha é a Capela 
de Nossa Senhora da Penha, construída 
originalmente no início do século XVII. 
No início do século XX, o Bispo D. João 
Paulino de Azevedo e Castro transferiu 
a residência episcopal para a Colina da 
Penha. A Capela de Nossa Senhora da 
Penha e a residência episcopal foram 
reconstruídas em 1935, aquirindo a 
configuração que hoje vemos. Por 
conseguinte, a Colina da Penha também 
era chamada "Colina do Bispo", embora 
a residência do bispo tenha sido 
posteriormente transferida para outro 
local, o nome "Colina do Bispo" ainda é 
usado hoje em dia.

Existem muitas moradias invulgares 
na Colina da Penha, como a residência 
do Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong 
(antigamente Hotel Bela Vista), e as moradias na Estrada 
de D. João Paulino. É uma das zonas residenciais de 
padrão elevado de Macau.



東望洋山

SM004

東望洋山
Colina da Guia

簡介

東望洋山位於澳門半島東面的山崗，也是半島最
高的山崗，主峰高海拔 90米。東望洋山古稱“琴
山”，因山體形像瑤琴而得名；但現時人們多稱
其為“松山”，澳葡政府在 1883年起推行綠化，
在原來光禿禿的山頭上種植松樹，因而得這名字。

東望洋山由於是半島之巔，也面臨澳門的東岸，
具有重要的戰略地位，葡萄牙人在十七世紀初便
在山上修築東望洋炮台，其後在 1865年又建成遠
東第一座燈塔——東望洋燈塔，作為引領船隻航
行的座標。在二十世紀時，澳葡政府進一步增強
東望洋山的軍事設置，在山上興建了多組軍用隧
道，至今山上仍然有不少這些軍事遺跡。

除了軍事遺跡之外，東
望洋山也建有不少別墅
和大宅花園，包括二龍
喉公園、嶺南中學大樓
（原快樂別墅舊址）、
金融管理局大樓（原寶
血女修會大樓舊址）及
原文第士大宅舊址等。

導賞

遊覽東望洋山不妨由二龍喉公園為起點。這座公
園是澳門半島唯一的動物園，並且設有多座運動
設施和場地，給市民鍛鍊身體。沿著二龍喉公園
的石級慢走，我們來到山腰的松山市政公園，大
家沿著公園的路徑行走，將會發現多組昔日松山
軍用隧道，其中 A組和 B組已對外開放，讓大
家一窺隧道神秘的一面。東望洋炮台位於山上的
最高處，從炮台可以欣賞整個澳門半島的風景。

離開東望洋炮台後，沿著小徑來到地厘古工程師
馬路，這裏會看到東望洋山上的三座“宮殿”，
分別是嶺南中學大樓（原快樂別墅舊址）、金融
管理局大樓（原寶血女修會大樓舊址）及原文第
士大宅舊址。

東望洋山作為澳門之巔，大家可在新口岸、塔石
等地方遠望，翠綠的山體與白色的燈塔和教堂的
結合，這是澳門八景中的“燈塔松濤”的獨特景
緻。

政府總部（原總督府舊址）

德生大按
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東望洋山

INTRODUÇÃO
A Colina da Guia, situada a leste da Península de Macau, é 
a colina mais alta da península, atingindo 90 metros acima 
do nível do mar. A colina era conhecida como ‘Colina de 
Qin’ porque a sua forma se assemelha ao instrumento 
musical chinês yao qin. No entanto, é vulgarmente 
conhecida como ‘Colina dos Pinheiros’ em chinês, desde 
que o governo português de Macau começou a plantar 
pinheiros na Colina originalmente nua em 1883.

A Colina da Guia é de importância estratégica por ser 
o pico da Península de Macau, voltado para a sua costa 
oriental. Os portugueses construíram a Fortaleza da 
Guia na Colina no início do século XVII, e estabeleceram 
aí o primeiro farol no Extremo Oriente - o Farol da 
Guia - em 1865, para orientação das embarcações. No 
século XX, o governo português reforçou ainda mais as 
instalações militares na Colina da Guia e construiu vários 
túneis militares, muitos dos quais ainda se encontram 
preservados na Colina.

Para além dos vestígios militares, a Colina da Guia também 
apresenta um conjunto de moradias, grandes palacetes e um 
jardim, incluindo o Jardim da Flora, a Escola Leng Nam (antiga 
Vila Alegre), o edifício da Autoridade Monetária de Macau 
(antigo Convento do Precioso Sangue) e o antigo palacete 
de Manuel da Silva Mendes.

VISITA GUIADA
O ponto de par t ida 
re comendado  p a r a 
visitar a Colina da Guia 
é o Jardim da Flora. 
Enquanto o único jardim 
da Península de Macau 
que dispõe de uma área 
reservada para jardim 
zoológ ico, o Jard im 
da Flora ainda possui 
diversas instalações e 
espaços para actividades 
desportivas, destinadas 
ao uso e exercício dos 
residentes. Passando 
o Jardim da Flora e 
subindo a escadaria 
de pedra, chegamos 
ao Parque Municipal 
da Colina da Guia. Se 
seguirmos o circuito 
pedonal do Parque, é 
possível encontrarmos 
m u i t a s  g a l e r i a s 
subterrâneas militares 
em desuso. Actualmente, 
são do i s  os  grupos 
de galerias abertas ao público, A e B, o que proporciona à 
sociedade oportunidades de explorar os mistérios destas 
galerias militares. Também existe uma fortaleza com a mesma 
denominação no cume da colina — a Fortaleza de N.ª Sr.ª 
da Guia —, um lugar que oferece uma vista panorâmica 
maravilhosa sobre a Península de Macau.

Ao sair da Fortaleza de N.ª Sr.ª da Guia pelos trilhos estreitos e 
seguindo pela Estrada do Engenheiro Trigo, é possível encontrar 
três “palácios” durante o passeio, que são o Edifício da 
Escola Ling Nam (Antiga Vila Alegre), o Edifício da Autoridade 
Monetária de Macau (Edifício do Antigo Convento do Precioso 
Sangue) e a Antiga Casa de Silva Mendes.

Sendo a colina de maior altitude em Macau, a Colina da Guia 
pode ser vista à distância a partir da Zona de Aterros do Porto 
Exterior (ZAPE) ou da Praça do Tap Siac. O verde-esmeralda 
da colina, aliado ao branco do Farol e da Capela no topo, são 
partes constituintes de uma das “Oito Atracções de Macau”, 
sendo esta muito particular e encantadora.



SM005

馬交石山
Colina de D. Maria II 

簡介

馬交石山是位於澳門半
島東北面的山崗。為
何稱作“馬交石”？
相傳，在山崗附近的
海中有一堆露出海面的
岩石，人們稱之為“馬
交石”，山崗也因而得
名，但隨著澳門東北面
海岸的填海工程，馬交
石已經消失。在山上
有一座馬交石炮台，
又名瑪麗亞二世女王
炮 台（Fortaleza de D. 
Maria II），建於 1852
年，與之後落成的望廈
炮台一同防衛來自北面
的進攻。在太平洋戰爭
期間，馬交石炮台在
1945年曾經遭到美軍轟炸機的攻擊。

馬交石山東端有處地方，名為“海角遊雲”。在
1622年 6月 24日，荷蘭派兵入侵澳門失敗後，
荷蘭軍多位士兵在撤離時於該地方被殺，因而稱
作“海角遊魂”，但日久被改稱作“海角遊雲”。

今天，昔日的古戰場已經種植了樹木和花卉，供
市民眺望大海和水塘的風景。

導賞

馬交石山雖然山體並不算高，但從山崗上可觀望
水塘和外港的美景。若要欣賞這片風景，大家不
妨可前往瑪利二世皇后眺望台，該處有一小路可
到達水塘步行徑。

說起馬交石山的古蹟，馬交石炮台位於山頂，雖
然山崗遠離澳門舊城區，卻是半島東北面的戰略
要點，因而興建這座炮台。在馬交石山腰處還有
“嚤囉園”，這裏有澳門唯一一座清真寺和伊斯
蘭墳場。除了古蹟，澳門郵電局於 2006年在馬交
石炮台附近建成的通訊博物館，已成為市民和遊
客了解本地郵政服務和通訊等歷史文物的文化旅
遊點。

馬交石山雖然是一座寧靜的小山崗，但在每年澳
門格蘭披治大賽車比賽期間，寧靜的街道化身賽
道，成為車手們較量的舞台。

馬交石山
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馬交石山

INTRODUÇÃO
A Colina de D. Maria II 
local iza-se a nordeste 
da Península de Macau. 
Diz-se que a Colina era 
vulgarmente chamada ‘Ma 
Kao Seac’ em cantonense, 
dev ido a  uma grande 
quant idade de rochas 
que emergia das águas 
per to da mesma, mas 
essas rochas, no entanto, 
desapareceram devido 
ao projecto de aterros 
levado a cabo na costa 
nordeste de Macau. Na 
Colina fica a Fortaleza 
de D. Maria II, construída 
em 1852 para defesa de 
Macau contra invasões 
a part ir do norte , em 
conjunto com a Fortaleza 
de Mong-Há, construída 
p o s t e r i o r m e n t e .  A 
Fortaleza de D. Maria 
II foi bombardeada por 
aviões americanos em 
1945, durante a Guerra 
do Pacífico.

Na encosta leste da Colina existe um local denominado 
'Curva de D. Maria'. No dia 24 de Junho de 1622, vários 
soldados holandeses em retirada foram ali mortos, após a 
tentativa falhada de invasão de Macau, e foi por essa razão 
que o local ficou conhecido como ‘Cabo Assombrado’, o 
qual foi mais tarde rebaptizado ‘Curva D. Maria’.

Hoje, o antigo campo de batalha está coberto de 
árvores e flores e oferece ao público uma boa vista de 
mar e do reservatório.

VISITA GUIADA
Apesar de a Colina de D. Maria II não ser uma das colinas 
mais elevadas, do seu cume é possível observar, mesmo 
assim, as paisagens do Parque do Reservatório e do Porto 
Exterior. Para isso, é preciso chegar até ao Miradouro de D. 
Maria II, e, a partir daí, seguir por um trilho estreito, para 
descer até ao Passeio Pedonal do Reservatório.

Quanto ao património histórico existente na Colina 
de D. Maria II, situa-se uma fortaleza, com a mesma 
designação, no seu topo. Embora seja relativamente 
distante da zona histórica de Macau, a Colina sempre 
foi um ponto estratégico importante na área nordeste 
da Península, razão pela qual foi construída uma 
fortaleza neste local. Na sua encosta existem a única 
mesquita islâmica de Macau e um cemitério islâmico. 
Além da presença destes monumentos históricos, a 
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 
construiu, nas proximidades da Fortaleza de D. Maria 
II, o Museu das Comunicações, em 2006, que, hoje em 
dia, é um ponto turístico e cultural onde os residentes 
e turistas aprendem sobre as relíquias da história da 
comunicação e dos serviços de Correios de Macau.

Apesar da sua estatura pequena e da sua envolvente 
calma, com a realização do Grande Prémio de Macau, 
a Colina de D. Maria II é transformada, todos os anos, 
num palco em ebulição, com as ruas circundantes 
convertidas em circuito de competição para os pilotos.

燒灰爐炮台



望廈山

SM006

望廈山
Colina de Mong-Há

簡介

望廈山，因昔日山下的
望廈村而得名，而古時
亦有“蓮花山”和“蓮
峰山”的稱呼，相傳因
為山的地形看似蓮花。

望廈山是一座位於澳門
半島北面的山丘，毗鄰
著連接澳門與內地之
間的蓮花莖。在 1866
年，澳葡政府在望廈山
上建成炮台，並且派士
兵駐守，由於守兵多是
非洲籍軍人，所以一些
居民稱望廈山為“黑鬼
山”。直到 1974年，
葡萄牙政府宣布撤軍，
山上的望廈炮台和軍營不再用作軍事用途。

現在，望廈山經過改建後，今天成為澳門旅遊學
院的校址；而澳門市政廳也開闢山徑和市政公園， 
1997年起成為供市民休憩的望廈山市政公園。

導賞

今天看來，望廈山四周被住宅和高樓包圍，但在
半島北部大規模填海成陸之前，往來“蓮花莖”
的人們必先經過這座山。由於望廈山極具重要
的戰略位置，澳葡政府因而在山頂修建炮台。不
過，望廈山上的“烽煙”今天已經被鳥語花香
的自然環境取替，而山上的望廈炮台成為遊人登
山觀賞風景的瞭望處。在望廈山上也有步行徑
供大家遊覽山腰的地方，以及健身的運動設備。
當然，還有一間培養澳門在酒店管理、旅遊、餐
飲等方面人才的高等學府一澳門旅遊學院。

在望廈山的山腳還有一座屬於舊望廈村的古廟
建築，就是位於美副將大馬路的觀音古廟（觀音
仔），在關閘馬路的那一角則是澳門三大古廟之
一的蓮峯廟，皆是非常值得在遊覽望廈山後參觀
的宗教建築。

高士德大馬路14號、16號大樓

望廈山
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望廈山

VISITA GUIADA
N o s  d i a s  d e  h o j e , 
a  Co l ina  de  Mong-
Há está cercada de 
edifícios de habitação 
e arranha-céus. Porém, 
n o  p e r í o d o  q u e 
antecedeu o aterro 
marítimo, realizado em 
grande escala na área 
norte da Península, esta 
Colina era um local 
de passagem inevitável 
p a r a  p e s s o a s  q u e 
circulavam pela “Haste 
de Lótus” (Portas do 
Cerco). Precisamente 
d e v i d o  a  e s s a 
localização estratégica 
importante, o Governo 
Português de Macau 
construiu uma fortaleza 
no cume da Col ina. 
Actualmente, ao invés 
de um ambiente militar, 
assistimos a um habitat 

natural repleto de pássaros e flores. A própria Fortaleza de Mong-Há 
ficou também convertida num ponto turístico e num miradouro para 
se apreciar a paisagem urbana de Macau. A Colina de Mong-Há ainda 
dispõe de um circuito pedonal, para que as pessoas possam conhecer 
todos os cantos da encosta, assim como de algumas instalações 
desportivas, além de uma instituição de ensino superior, que oferece 
à região de Macau profissionais formados na área de gestão hoteleira, 
turismo e restauração — o Instituto de Formação Turística de Macau.

No sopé sul da Colina, existe um templo histórico, que pertencia 
à antiga Povoação de Mong-Há — o Templo de Kun Iam (Kun Iam 
Tchai) —, situado na Avenida do Coronel Mesquita. No lado oposto, 
especificamente no sopé norte da Colina e 
junto ao Istmo de Ferreira do Amaral, está 
outro templo importante, um dos três com 
mais história na região de Macau — trata-se 
do Templo de Lin Fong. São ambos templos 
religiosos que vale a pena visitar, após o passeio 
na Colina de Mong-Há.

INTRODUÇÃO
A Colina de Mong-Há recebeu o nome da aldeia de 
Mong-Ha, situada na base da encosta. No passado, a 
colina também era chamada de ‘Colina de Lin Fa (Colina 
de Lótus)’ e ‘Colina de Lin Fong (Colina do Cume de 
Lótus)’ porque o terreno tinha a forma de uma flor de 
lótus, de acordo com a lenda.

A Colina de Mong-Há estava localizada no extremo norte 
da Península de Macau, funcionando como um caule de flor 
de lótus que ligava Macau e o Interior da China. Em 1866, 
o governo português de Macau construiu um forte no 
topo da Colina de Mong-Há e instalou ali uma guarnição de 
soldados, formada principalmente por soldados portugueses 
de origem africana; é por isso que a colina também é 
chamada de ‘Colina Negra’. A partir de 1974, quando o 
governo português retirou a guarnição, o forte e o quartel 
da colina deixaram de ser utilizados para fins militares.

Depois de serem efectuadas obras, a Colina de Mong-Há 
passou a ser a sede do Instituto de Formação Turística 
de Macau. O Leal Senado de Macau, na época, construiu 
um caminho e um parque municipal na colina, que foi 
denominado Parque Municipal da Colina de Mong-Há e 
abriu ao público em 1997.



青洲山

蓮溪新廟

SM007

青洲山
Travessa da Paixão

簡介

今天看來，青洲山是澳門半島西北部的小山丘，
但青洲原本可是一座小島。在 1890年，澳葡政府
在蓮峯廟附近修築一條連接青洲的道路，即青洲
大馬路，而馬路於 1893年竣工，使澳門半島與青
洲島連為一體。在二十世紀時，隨著筷子基和台
山等地區填海築地，青洲由一處綠島變成半島上
的青山。

青洲島在十七世紀初
遠離澳門城，耶穌會
士曾搭建房屋，但遭
到明朝官員拆毀；直
到 1828年，聖若瑟
修院購入青洲的土
地。另外，山上也有
由耶穌會修士們建造
的修道院，修道院的
建築採用新古典風
格，建有拱廊和配有
花瓶狀的圍柵。

導賞

青洲山及周邊的環境可以用滄海桑田來形容。在
小嶼尚未填海之前，青洲島有如在水上翠玉，其
美景讓文人墨客留下詩詞。現時，青洲已經成為
澳門半島西北的小山。除了山上的修道院之外，
大家還會發現青洲山有不少軍事碉堡的遺跡，因
澳葡政府於十九世紀末起在青洲山修建軍事設施，
甚至一度劃作禁區。

除了遺跡之外，青洲山上也有多棵百年古樹，以
及澳門獨有物種——“澳門細蟻”和“澳門麥羅
甲蟎”，同樣具有重要的生態價值。
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青洲山

INTRODUÇÃO
Hoje em dia, a Colina da Ilha Verde é uma 
pequena colina na parte noroeste da 
Península de Macau, mas a Ilha Verde era 
originalmente uma pequena ilha. Em 1890, 
o governo português de Macau construiu 
uma estrada perto do Templo de Lin 
Fung que ligava à Ilha Verde - a Avenida 
Conselheiro Borja - concluída em 1893. No 
século XX, com a recuperação de terras 
ao mar em áreas como o Fai Chi Kei e Toi 
San, a Ilha Verde deixou de ser uma “ilha 
verde” para passar a ser uma “colina verde” 
integrada na península.

No início do século XVII, a Ilha Verde 
localizava-se a uma certa distância de 
Macau. Os jesuítas construíram casas 
lá, mas estas foram demolidas por 
oficiais da dinastia Ming. Só em 1828 o 
Seminário de S. José comprou terras na 
Ilha Verde onde mais tarde construiu 
um mosteiro, cujas ruínas ainda ali se 
encontram hoje. Além do mosteiro, 
também se podem descort inar os 
restos de muitos abrigos subterrâneos 
mi l i tares na Col ina da I lha Verde . 
Devido à construção de instalações 
militares pelo governo português no 
final do século XIX, a Ilha Verde era 
outrora designada como área restrita. 
Actualmente, a Ilha Verde tornou-se 
numa bela colina na parte noroeste da 
Península de Macau, onde o público 
pode desfrutar de árvores centenárias 
e da natureza.

原沙欄仔街市舊址

VISITA GUIADA
Durante o século XVII, devido à sua 
natureza periférica relativamente à 
Península de Macau, a Ilha Verde foi 
ocupada por missionários jesuítas, 
com habitações construídas naquela 
zona. Porém, foram demolidas, mais 
tarde, pelos oficiais imperiais, durante 
a dinastia Ming. Em 1828, uma grande 
parte do terreno da Ilha Verde foi 
adquirida pelo Seminário de S. José. No 
entanto, o convento, construído pelos 
antigos missionários jesuítas e sob 
um estilo arquitectónico neoclássico, 
permanece no cume da colina, com as 
suas arcadas e balaustradas.

A evolução das eras trouxe grandes 
transformações à Colina da Ilha Verde e à 
sua envolvente. Antes do aterro marítimo, 
a pequena ilha parecia uma folha de 
lótus a flutuar longe da realidade urbana, 
um cenário bonito que originou muitos 
versos e poemas escritos por literatos. 
Contudo, nos dias de hoje, a Ilha Verde 
é apenas uma pequena colina situada no 
noroeste da Península de Macau. Além 
do convento, é possível observar muitos 
postos militares abandonados ao longo 
da encosta, construídos sob ordem do 
Governo Português de Macau, nos finais 
do século XIX, e incluídos no planeamento 
de instalações militares na Ilha Verde, 
chegando esta a ter sido classificada como 
uma zona interdita. 

A Colina da Ilha Verde ainda possui 
muitas árvores centenárias, assim 
como a lgumas espécies an imais 
exclusivas de Macau, que representam 
um va lor b io lóg ico impor tante , 
nomeadamente a Leptanilla macauensis, 
um formicídeo, e a Meristolohmannia 
macaoensis, um acarídeo.



盧廉若公園

SM008

盧廉若公園
Jardim de Lou Lim Ioc

簡介

盧廉若公園，原名“娛
園”，取其“築園娛親”
之意，是澳門三大名園
之一。一些人稱盧廉若
公園為“盧九花園”，
但實際上盧九與盧廉若
為父子。

講到盧廉若公園的緣
來，這片土地由富商盧
九，即盧華紹購入，其
後由盧廉若聘請劉光廉
（原名劉吉六）設計園
林，在 1925年才竣工。
劉光廉在娛園採用蘇州
名園風格的設計，是澳
門唯一以該風格設計的
園林。盧廉若曾經多次在娛園招待中外賓客，其
中孫中山於 1912年來訪澳門時，就在園內的春草
堂下榻。隨著盧廉若去世後，娛園曾經易手，最
終由政府在 1973年購入，經修葺後盧廉若公園於
1974年向外開放。

今天，盧廉若公園成為澳門鬧市的休憩場所，而
園內的春草堂及茶文化館也用作展覽場所，向公
眾進行文化推廣。

導賞

盧廉若花園經歷多年變遷，花園已經有着非常大
的變化。

現時，盧廉若公園的正門原為花園昔日的後門，
由此進入可以看到“屏山鏡海”的月洞門。整個
公園採用蘇州園林的設計，園內佈置人工湖、假
山、竹林，遊人可沿著九曲橋穿梭於山水之中。
春草堂位於人工湖的中央，有如一座水上宮殿，
這座建築採用古典折衷風格，陽台建有中式飛簷
及類似“美人靠”的圍欄，從外廊可盡覽公園的
美景。

在公園入門的右側是一道中式迴廊“百步廊”，
每年舉行盆景和蘭花展覽，而百步廊能通往澳門
茶文化館，館內展出昔日澳門飲茶文化的展品。

鄭家大屋
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春草堂(盧廉若公園)

盧廉若公園

INTRODUÇÃO
O Jard im de Lou L im 
I o c , a n t e r i o r m e n t e 
denom in ado  Yu  Yuen 
(Jardim das Delícias), que 
significa "um jardim para o 
entretenimento da família", 
é considerado um dos três 
jardins famosos de Macau. 
Algumas pessoas também 
o chamam "Jardim de Lou 
Kau". Na verdade, Lou Kau 
era o pai de Lou Lim Ioc.

Falando das origens do 
Jardim de Lou Lim Ioc, o 
terreno foi comprado pelo 
abastado comerciante Lou 
Wa Sio (também conhecido 
por Lou Kau) e mais tarde 
o seu filho Lou Lim Ioc 
nomeou Liu Guanglian 
(originalmente chamado Liu 
Jiliu) para projectar o jardim; 
a construção foi concluída 
em 1925. Liu Guanglian 
adoptou o estilo dos jardins 
de Suzhou para o design 
de Yu Yuen, tornando-o o 
único jardim nesse estilo 
existente em Macau. Lou 
Lim Ioc recebeu várias 
personalidades chinesesas e portuguesas em Yu Yuen; entre 
os convidados conta-se o Dr. Sun Yat Sen, que se hospedou 
no Pavilhão da Primavera do Jardim de Lou Lim Ioc durante 
a sua visita a Macau em 1912. Yu Yuen mudou de mãos após 
a morte de Lou Lim Ioc e acabou por ser comprado pelo 
governo português em 1973, que o transformou num jardim 
público em 1974, após realizar obras de renovação no local.

Hoje, o Jardim de Lou Lim Ioc funciona como uma área 
de lazer no movimentado centro da cidade, enquanto 
o Pavilhão da Primavera e a Casa Cultural de Chá de 
Macau, integrados no jardim, são usados para receber 
exposições sobre temas culturais, abertas ao público.

VISITA GUIADA
Ao longo das diferentes eras, o Jardim de Lou Lim Ioc 
sofreu mudanças profundas. A entrada principal pela 
qual se acede ao Jardim nos dias de hoje costumava ser, 
outrora, a porta traseira. Logo à frente, está a famosa 
Porta da Lua, um pórtico em arco tradicionalmente chinês, 
com a inscrição “Ping Shan Jing Hai”, cujo significado está 
relacionado com o cenário de natureza em que se insere 
a região de Macau, protegida por colinas em redor e 
reflectida pela superfície de um mar calmo que a atravessa. 
A concepção do Jardim adoptou o estilo clássico dos 
jardins da região de Suzhou, com a criação de elementos 
de natureza artificiais, como o lago, as formações rochosas 
e os pequenos bosques de bambu. Os visitantes podem 
divagar entre os diferentes cenários naturais, através da 
ponte em ziguezague. O Pavilhão Chun Chou Tong, que se 
encontra no centro do lago artificial, assemelha-se a um 
pequeno palácio flutuante. São visíveis vários elementos 
arquitectónicos de estilo ecléctico no desenho deste 
edifício, desde o beirado tradicional chinês à balaustrada 
da varanda, num estilo típico deste tipo de jardins. Toda 
esta vista encantadora ganha ainda mais fascínio a partir da 
galeria exterior.

No lado direito da entrada principal, encontra-se uma 
galeria de estilo chinês, conhecida como Corredor dos 
Cem Passos. Todos os anos, exposições de bonsais e de 
orquídeas realizam-se neste local. No final do corredor, 
encontra-se a Casa Cultural de Chá de Macau, onde se 
exibe a história e a cultura de chá da região.



白鴿巢公園及基督教墳場

SM009

白鴿巢公園及基督教墳場
Jardim de Luís de Camões e Cemitério Protestante

簡介

白鴿巢公園所在的山丘，過去被稱作鳳凰山，
在十八世紀末被葡萄牙富商俾利喇（Manuel 
Pereira）購入，並且建成花園。在俾利喇死後，
花園輾轉到富商馬葵士（Lourenço Caetano 
Marques）手中。在 1885年，政府購入這座大花
園，並且改為公園向公眾開放。白鴿巢公園最著
名的地點是賈梅士洞，設有一座賈梅士 (Luís Vaz 
de Camões)半身銅像。相傳，這位葡萄牙詩人
流放到澳門時，曾經
在山洞內撰寫史詩《盧
濟塔尼亞人之歌》（Os 
Lusíadas）。

基督教墳場，原為英國
東印度公司墳場，其後
供基督教新教徒安葬的
墓園。基督教墳場於
1821年使用，而最初
的安葬者為馬禮遜夫人
（Mary Morrison）。 雖
然基督教墳場的使用時
間不長，但墓園內共有
180多座墓碑，安葬著
商人、冒險者、傳教士、
水手和士兵，其中著名
人士包括馬禮遜（Robert 
Morrison）及其家人、英
國畫家錢納利（George 
Chinnery）、 龍 思 泰
（Anders Ljungstedt）等。

原法院大樓舊址

導賞

白鴿巢公園是一座歷史悠久的花園，園內設有不
少紀念雕塑供人們參觀。在步入大門的不遠處，
我們即可見到名為《擁抱》（Abraço）的“中
葡友好紀念物”，由葡萄牙藝術家韋綺蓮 (Irene 
Vilar)設計。登上公園內的小丘，大家將來到公園
內最著名的景點——賈梅士洞，石洞裏豎立一尊
賈梅士的半身像。另外，白鴿巢公園內還豎立一
座韓國天主教神父金大建的全身像，他曾在澳門
修研天主教義，但在返國傳教時殉道。白鴿巢公
園除了擁有多座紀念物外，也有眾多古樹，加上
涼亭、人工瀑布和石山等景物，使公園成為遊人
喜愛的休憩地點。

基督教墳場在白鴿巢前地的另一側。進入墳場內，
我們先看到馬禮遜聖堂，為基督教新教的教堂，
為仿羅馬風（Romanesque）建築風格，側牆有扶
壁，而建築採用磚木結構，外觀上相當簡樸。在
聖堂背後是墓園，墓葬大多數採用石棺。

原法院大樓舊址

白鴿巢公園及基督教墳場
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VISITA GUIADA
O Jardim de Luís de 
Camões  conta  com 
uma longa história. No 
interior, são muitos os 
memoriais esculpidos 
e expostos para visita. 
Ass im que se entra 
no Jardim pela porta 
principal, um pouco à 
frente, encontra-se um 
memorial que simboliza 
a  a m i z a d e  e n t re  a 
China e Portugal, com 
a designação “Abraço”, 
da autoria da artista 
p o r t u g u e s a  I r e n e 
Vilar. Subindo até ao 
ponto alto do Jardim, 
é possível observar a 
sua maior atracção — 
a Gruta de Camões. 
Dentro da gruta, está 
um busto desta figura 
i n c o n t o r n á v e l  d a 
história e da cultura 
p o r t u g u e s a . O u t r a 
figura importante que 
está representada em estátua no Jardim é o padre católico de origem coreana, 
St. André Kim Taegon, que permaneceu em Macau, para o estudo académico da 
doutrina católica, e que foi martirizado, mais tarde, quando voltou para o seu país 
natal. Além dos diversos memoriais colocados, existem igualmente muitas velhas 
árvores no Jardim de Luís de Camões, que, juntamente com o quiosque, a cascata 
artificial e as formações rochosas, entre outros cenários, tornam este Jardim um 
lugar de eleição para o descanso e o passeio dos visitantes.

O Cemitério Protestante está situado no lado nascente da Praça de Luís de 
Camões, e logo na sua entrada encontra-se a Capela Protestante. Como a própria 
denominação sugere, trata-se de uma capela protestante de 
estilo neo-românico, cujas paredes laterais são suportadas com 
contrafortes e cujos principais materiais de construção são 
madeira e alvenaria de tijolo, o que lhe confere um aspecto 
bastante singelo. No tardoz da Capela, está o cemitério, cujos 
túmulos são, na sua maioria, feitos de pedra.

INTRODUÇÃO
A colina onde se situa o Jardim de Luís de Camões era 
antigamente denominada Colina da Fénix. No final do 
século XVIII, o afluente comerciante português Manuel 
Pereira comprou o local e transformou-o num jardim. A 
propriedade foi posteriormente transferida para outro 
comerciante, Lourenço Caetano Cortela Marques, após a 
morte de Pereira. Em 1885, o governo da época comprou 
a propriedade e tornou-a num jardim aberto ao público. 
O local mais famoso do Jardim de Luís de Camões 
é a Gruta de Camões onde se encontra o busto de 
bronze de Luís Vaz de Camões. Diz a lenda que o poeta 
português escreveu o poema épico Os Lusíadas dentro 
da gruta quando foi desterrado para Macau.

O Cemitério Protestante era originalmente um cemitério 
da Companhia Inglesa das Índias Orientais e mais tarde 
tornou-se um cemitério para protestantes. O cemitério 
foi fundado em 1821 e a primeira pessoa a ser enterrada 
neste local foi Mary Morrison. Apesar do cemitério 
não ter sido usado por um longo período de tempo, 
mais de 180 lápides foram ali colocadas, consagradas a 
mercadores, aventureiros, missionários, marinheiros e 
soldados; figuras notáveis enterradas no local incluem 
Robert Morrison e a sua família, o pintor britânico 
George Chinnery e Anders Ljungstedt.



導賞

在外觀看來，螺絲山公園有如一座種滿樹林的小
山崗，可從新雅馬路和亞馬喇馬路進入。在亞馬
喇馬路的入口處豎立了一尊鮑思高（San Giovanni 
Melchior Bosco）像，他是慈幼會的創辦人，而公
園附近也有一所小學是屬於慈幼會的學校。

進入公園的中央，大家會來到中央的螺絲形的人
工瞭望台。在黑沙環填海之前，遊人從螺絲山可
觀看黑沙環海岸一帶的風景。現時，螺絲山公園
內設有兒童遊玩和康體設施，讓人們能短暫離開
喧鬧的城市環境，走入公園享受自然。

螺絲山公園
Jardim da Montanha Russa

SM010

螺絲山公園

簡介

澳門屬於丘陵地勢，造成半島有高低不一的小山
崗，或是連綿的小小山頭，而螺絲山就是其中之
一，它是馬交石山和望廈山之間的小丘。

在十九世紀末，澳葡政府為了改善城市的衛生環
境而推行綠化，在山頭種植樹木來改善空氣和美
化山丘，螺絲山公園正是在當時開闢的市政公園
之一。為何大家稱其為“螺絲山”？因為在山崗
上設有螺旋形小徑的眺望台，所以被人們以此來
稱呼。在落成之初，螺絲山公園能觀望劏狗環海
灘的海景，雖然今天風景不再，公園仍然是不少
市民在閒時休憩的好去處。

雀仔園福德祠 雀仔園福德祠

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
Macau tem um relevo suavemente ondulado com colinas 
altas e baixas ou cumes ondulados na península, um dos 
quais se denomina Montanha Russa, a elevação entre a 
Colina de D. Maria e a Colina de Mong Ha.

No final do século XIX, a administração portuguesa de 
Macau implementou iniciativas de requalificação dos espaços 
verdes para melhorar a higiene e o ambiente da cidade, 
como a plantação de árvores para melhorar a qualidade do 
ar e embelezar as montanhas. O Parque da Montanha Russa 
é um dos parques municipais construídos naquela época. Por 
que é que a Montanha Russa também é conhecida como 
‘Montanha do Parafuso” 
em chinês? A razão é a 
plataforma de observação 
no topo da colina, a qual é 
acessível por um percurso 
em espiral . A vista de 
mar em frente à Estrada 
de Caci lhas podia ser 
observada desde o Parque 
da Montanha Russa nos 
primórdios da sua criação. 
Embora a vista já não esteja 
disponível, o Parque ainda 
é o local de lazer preferido 
de muitos cidadãos nas 
suas horas de lazer.

VISITA GUIADA
Com base apenas na sua aparência exterior, o Jardim 
da Montanha Russa assemelha-se a uma pequena colina 
coberta de arvoredo, cujo acesso pode ser feito pela 
Estrada da Bela Vista e pela Estrada de Ferreira do 
Amaral. Junto à entrada pela Estrada de Ferreira do 
Amaral, foi colocada uma estátua em homenagem a São 
Giovanni Melchior Bosco, o fundador dos Salesianos 
de D. Bosco. Na verdade, na proximidade do Jardim, 
existe uma escola primária que também pertence aos 
Salesianos.

No centro do Jardim, encontra-se um miradouro, 
construído em forma de espiral, de onde era possível 
ter uma vista panorâmica sobre a costa da Areia 
Preta, antes das obras de aterro ocorridas naquela 
zona. Actualmente, o Jardim dispõe de instalações de 
diversão infantil e de lazer. Trata-se de um espaço onde 
os residentes saídos do circuito urbano repleto de 
ruídos e movimentos podem desfrutar da natureza, por 
breves momentos.

螺絲山公園

原六國飯店舊址



得勝花園

加思欄花園

加思欄花園
Jardim de S. Francisco

SM011

簡介

加思欄花園，原名為南
灣花園，是一座在鬧
市中央的公共花園。
“加思欄”的名稱由
來有多個說法，但名字
相信是“卡斯蒂利亞”
（Castilha）的音譯，
卡斯蒂利亞是西班牙歷
史上的王國，卡斯蒂亞
人即西班牙人。那麼這
批西班牙人又從何而
來？在 1579年，西班
牙的方濟各會士抵達澳
門，翌年在今天花園附
近建立修道院，直至
1861年修道院被拆毀。

據 1889年的澳門半島
地圖上，加思欄花園已
經開闢。整個花園分為
上下兩部分，種植大量花卉和樹木，是居民們休
憩的好處。園內除了休憩和兒童遊樂設置，也有
八角亭圖書室，以及為紀念第一次世界大戰中陣
亡葡人的歐戰紀念館。

導賞

加思欄花園位於南灣大馬路旁，在花園建立之初
是位於海邊，但隨著環境的變化，花園成為市區
中的綠林。

加思欄花園是一座廣闊的花園，整個花園可分為
兩層。第一層位於南灣大馬路和家辣堂街之間的
花園，園內種植樹木和花卉，加上花園鋪上了葡
式碎石路，令花園成為澳門市區中的綠色天堂。
在這層的花園裏，有稱為“八角亭”的中華總商
會附設閱書報室是園內的地標，建築結合了中式
和西式傳統元素設計。

第二層則在家辣堂街和東望洋新街之間的花園。
相較於第一層，這層是依山而建，並且又可分為
兩層。同樣地，花園種植綠樹，而且建設水泉，
使花園感覺更接近自然。加思欄花園最高層建有
一座小圓塔，外牆塗上粉紅色以及白色飾線，這
座建築是歐戰紀念館。
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VISITA GUIADA
O Jardim de S. Francisco está actualmente situado junto à 
Avenida da Praia Grande, mas tinha uma localização costeira 
no início da sua construção. Com a evolução do cenário e 
da envolvente urbana em redor, a posição geográfica deste 
espaço verde passou a estar na zona central da cidade. 

Sendo um jardim com áreas amplas, o Jardim de S. Francisco 
pode ser dividido em dois níveis. O primeiro nível é a 
zona verde entre a Rua de Santa Clara e a Avenida da 
Praia Grande, onde estão plantadas árvores e flores, com 
o pavimento dos passeios ornamentado com calçada 
portuguesa, o que faz com que o Jardim seja considerado 
como um “paraíso verde” nesta zona urbana de Macau. 
Ainda neste primeiro nível, existe o chamado “Pavilhão 
Octogonal”, também conhecido por “Sala de Leitura de 
Jornais e Livros da Associação Comercial de Macau”, 
com um estilo arquitectónico que combina elementos 
tradicionais chineses e ocidentais, sendo este edifício visto 
como um ponto emblemático do Jardim.

O segundo nível situa-se entre a Rua de Santa Clara e a Rua 
Nova à Guia. Em comparação com o terreno plano que se 
verifica no primeiro nível, esta parte do Jardim foi projectada 
tendo como base o relevo da colina onde está assente e 
pode, novamente, ser dividida em dois níveis. Além disso, 
a existência de árvores plantadas e de uma fonte confere 
uma sensação mais próxima da natureza. No nível mais 
elevado desta parte do Jardim, ergue-se uma pequena torre 
cilíndrica, cuja fachada está pintada de cor-de-rosa e branco. 
Trata-se de uma construção em honra dos combatentes da 
1.ª Guerra Mundial.

INTRODUÇÃO
O Jardim de S. Francisco, 
originalmente denominado 
Jardim da Praia Grande, é 
um jardim público situado 
no centro de Macau. 
Existem muitas fontes 
sobre o nome chinês 
que significa "Jardim dos 
Castelhanos". De onde 
vieram esses castelhanos? 
E m  1 5 7 9 ,  f r a d e s 
franciscanos espanhóis 
de Castela chegaram a 
Macau e construíram 
um convento neste local 
no ano seguinte. Após 
a extinção das Ordens 
religiosas, em 1834, o 
convento passou a ser 
propriedade do governo, 
que o demoliu em 1861, 
para construir no seu lugar 
o Quartel de S. Francisco.

Segundo um mapa da 
Pen ínsu la  de Macau 
datado de 1889, o Jardim 
de S. Francisco já estava 
construído nessa altura. 
O jardim é constituído 
por dois níveis plantados 
com muitos arbustos 
e canteiros de flores, 
sendo um local agradável para visitar e relaxar. Para além 
das instalações de lazer e do parque infantil, o jardim 
alberga também a Biblioteca do Pavilhão Octogonal e um 
monumento de homenagem aos soldados portugueses que 
morreram na Primeira Guerra Mundial.



得勝花園

SM012

簡介

得勝花園位於東望洋山南麓，平日是人們休憩的
寧靜空間。然而，大家又是否知道花園背後卻隱
藏著一段決定澳門命運的歷史？

在 1622年 6月 24日，這是澳門歷史其中一個關鍵
日子。這天，荷蘭東印度公司的數百名遠征軍登陸澳
門，試圖佔領這座城市。當荷蘭軍隊向城市前進時，
澳門守軍向他們開炮
還擊，並且擊中火藥
桶。在守軍的頑強抵
抗下，荷軍最終撤退。
這一場“葡荷澳門之
役”是澳門史上最大
規模的軍事衝突。

在 1864年，議事公
局下令在該地建造一
座紀念碑，新的得勝
紀念碑在里斯本設計
和建造，並在 1871
年 3月 26日進行揭
幕儀式。從 1889年
的澳門半島地圖來
看，得勝紀念碑所在
的空間原本相當廣
闊，但隨著周邊空間
的改變，得勝花園的
面積已經大大縮小，
變成今天的模樣。

得勝花園
Jardim da Vitória

導賞

今天的得勝花園的面積並不大，僅是一座小型的
公園，但是得勝廣場在 1871年落成時，廣場是連
接至今天華士古達嘉馬花園的大片土地。

得勝花園興建在平台上，中央為一座八角柱狀的
紀念碑。整座紀念碑可分為三部份，最上層為葡
萄牙國徽，由葡萄牙盾徽、王冠、桂葉和基督十
字徽組成。第二層是紀念碑的中心，前面刻上議
事會設立碑柱的事情，後面則記錄抵抗荷蘭人在
1622年入侵澳門的事蹟。第三層，也是紀念碑的
底座是加大的八角柱，刻有 1871年 3月 26日，
即紀念碑豎立的日子。整座碑柱採用向上收窄的
形式，大大增添它的莊重感。

雖然得勝花園是紀念幾百年前的戰役，但現時紀
念碑四周是種植樹木的花圃，而花園內也有數株
高大的南洋杉等樹木，昔日的戰場成為人們休憩
的小花園。

得勝花園

聖方濟各（加思欄）炮台及兵營
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VISITA GUIADA
A área actual do Jardim da Vitória é bastante modesta, 
sendo este considerado apenas um jardim de pequena 
dimensão. O Jardim está longe dos seus tempos mais 
esplêndidos, situados no período imediatamente após a 
inauguração da Praça da Vitória, em 1871. Na altura ligado 
ao actual Jardim de Vasco da Gama, dispunha de uma vasta 
área territorial.

O Jardim foi construído sobre um terreno mais elevado 
do que o nível de rua e apresenta um monumento 
octogonal no seu centro. Este monumento pode ser 
dividido em três secções. Na secção superior está 
gravado o emblema nacional de Portugal, constituído pelo 
escudo português, a coroa, as folhas de loureiro e a cruz. 
A segunda secção é a parte central deste monumento 
— na sua face anterior, encontra-se uma inscrição sobre 
a origem deste memorial, erguido pelo Leal Senado; na 
sua face posterior, está uma inscrição que narra a vitória 
de Macau contra a tentativa da ocupação holandesa, 
em 1622. Na terceira secção, ou seja, na base octogonal 
do monumento, está gravada a data em que este foi 
inaugurado: 26 de Março de 1871. A sua forma afunilada 
da base para o topo reforça ainda mais a sua solenidade.

Embora a sua origem esteja orientada para a homenagem 
a acontecimentos centenários, o monumento no Jardim da 
Vitória de hoje em dia está rodeado de canteiros de árvores 
e de algumas plantas de grandes dimensões, como as da 
espécie Araucária. O antigo campo de batalha transformou-
se num pequeno jardim de lazer para as pessoas.

INTRODUÇÃO
O Jardim da Vitória situa-se no sopé sul da Colina da Guia 
e oferece um espaço tranquilo para o lazer quotidiano da 
população. No entanto, sabem que este parque esconde 
uma história que determinou o destino de Macau?

No dia 24 de Junho de 
1622, uma das datas mais 
importantes da história 
de Macau, centenas de 
tropas expedicionárias da 
Companhia Holandesa 
d a s  Í nd i a s  Or i en t a i s 
d e s e m b a r c a r a m  e m 
Macau numa tentativa 
de conquistar a cidade. 
No momento em que 
o exército holandês se 
aproximava, a guarnição 
de  Macau  abr iu  fogo 
de artilharia e atingiu o 
navio que transportava 
as munições, provocando 
a sua explosão. Devido à 
resistência determinada 
dos defensores, o exército 
holandês acabou por bater 
em retirada. A “Batalha 
Luso-Holandesa de Macau” 
foi o maior conflito militar 
na história da cidade.      

Em 1864, o Leal Senado 
(então Câmara Municipal 
de Macau) comissionou 
a  con s t r u ç ão  de  um 
monumento no loca l . 
O novo monumento da 
vitória, concebido e criado 
em Lisboa, foi inaugurado 
a 26 de Março de 1871. 
A julgar pelo que consta num mapa da Península de Macau 
datado de 1889, a área onde o monumento da vitória foi 
implantado era bastante maior, porém com as mudanças 
nas zonas circundantes, a área do Jardim da Vitória foi sendo 
reduzida até ao seu tamanho actual.



簡介

澳葡政府為了紀念航海家華士古．達嘉馬（Vasco 
da Gama）開通由歐洲往印度的航線四百年，由工
程師鴉寮努尼士（Augusto Abreu Nunes）設計紀
念花園，並計劃在園內豎立一座雕像。紀念碑在
1898年進行奠基儀式，而達嘉馬的雕像則由葡萄
牙雕塑師托馬斯．高士德（Tomás Costa）在 1911
年完成製作及揭幕。達嘉馬的半身銅雕像安放在
花園中央的石柱上，柱上有航海圖案的浮雕。

華士古達嘉馬花園俗稱為“新花園”，而花園最
初佔地非常廣闊，但隨著多座新建築物後來佔用
原花園範圍，花園規模至今已縮小。在 2004年，
華士古達嘉馬花園再進行重整，但花園中央的華
士古雕像和石座仍保留於原址至今。

華士古達嘉馬花園
Jardim de Vasco da Gama

SM013

華士古達嘉馬花園

導賞

今天看到的華士古達嘉馬花園，中央的華士古雕
像及花崗石座是歷史的遺存。

雕像石座採用古典方柱形式設計，柱下部有闊大
的基座，以增加該紀念碑的穩重感，而向上收窄
的方柱，亦加大紀念碑的宏偉感。石質方柱上是
葡萄牙偉大的航海家華士古．達嘉馬的胸像，以
青銅鑄造，出自葡萄牙雕塑家托馬斯．高士德之
手。方柱正面下方飾有一銅鑄方向盤，明確顯示
達嘉馬與航海的關係。雕像基座正面鑲有一幅
白色雲石浮雕，以葡萄牙著名詩人賈梅士 (Luís 
Vaz de Camões)的《盧濟塔尼亞人之歌》(Os 
Lusíadas)作主題，展示達嘉馬船隊在諸神的庇護
下開闢了從歐洲來到東方印度的海上航線。

三聖宮
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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VISITA GUIADA
No actual Jardim de Vasco da Gama, o busto de 
bronze de Vasco da Gama e o respectivo pedestal 
granítico, situados no centro, constituem património 
que foi herdado pela história.

O pedestal no qual o busto assenta assume a forma 
tradicional de um paralelepípedo e é assente numa 
base de grande dimensão, de modo a reforçar a 
estabilidade deste monumento. A sua forma geral 
afunilada acrescenta uma maior solenidade ao objecto. 
No topo do pedestal, está o busto, feito de bronze, de 
uma figura fundamental na história dos descobrimentos 
marítimos portugueses — o notável navegador Vasco 
da Gama —, de autoria do escultor português Tomás 
da Costa. A face posterior do pedestal é decorada com 
um leme de bronze, que realça de forma clara a relação 
entre a figura do busto e a navegação marítima. Mais 
abaixo, na base da estátua é possível observar alguns 
baixos-relevos esculpidos em mármore branco, cujo 
tema é inspirado na obra do famoso poeta português 
Luís Vaz de Camões — Os Lusíadas —, que descreve 
as aventuras da frota liderada por Vasco da Gama, 
protegida pelos Deuses, na viagem do continente 
europeu até à Índia.

INTRODUÇÃO
Em comemoração dos 400 
anos da descoberta do 
caminho marítimo entre 
a Europa e a Índia, pelo 
navegador Vasco da Gama, 
o governo português de 
Macau comiss ionou o 
engenheiro Augusto Abreu 
Nunes para projectar 
um  j a rd im  memor i a l 
onde seria erguida uma 
estátua comemorativa. A 
cerimónia de colocação 
d a  p r i m e i r a  p e d r a 
rea l i zou-se  em 1898 , 
enquanto a criação da 
estátua de Vasco da Gama 
foi concluída pelo escultor 
português Tomás Costa 
e apresentada em 1911. 
A estátua em bronze do 
busto de Vasco da Gama, 
colocado no centro do 
jardim, assenta sobre um 
pedestal decorado com 
temas náuticos.  

O Jardim Vasco da Gama, 
popularmente referido 
com “San Fá Yuen” (em 
cantonense), ocupava uma 
grande área. No entanto, 
com a outros edifícios, 
a área do jardim original 
foi sendo gradualmente 
reduz ida . Em 2004 , o 
Jardim Vasco da Gama foi 
reorganizado, mas tanto a 
estátua de Vasco da Gama 
como o pedestal no qual 
assenta permanecem no 
seu local original. 

嘉模墟（原氹仔市政街市舊址）

天后宮
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由嘉樂庇總督大橋至聖地牙哥炮台的海旁

導賞

南灣在十九世紀時是澳門的政治和商業中心，沿
路可以發現不少重要的歷史建築。沿著南灣大馬
路，我們先看到原法院大樓舊址，這裏曾是政府
合署大樓及初級法院，而大樓前面的前地豎立了
區華利（Jorge Álvares）的塑像，紀念首位抵達
中國的葡萄牙航海家。政府總部大樓在原法院大
樓的不遠處，這是澳門總督府的舊址。由南灣大
馬路沿著南灣湖畔到了西灣街，還有原怡和洋行
舊址和原利瑪竇中學附屬小學大樓舊址，兩座古
色古香的樓房曾經是怡和洋行在澳門的辦事處。

在西灣街的盡頭，我們會來到燒灰爐炮台，這座
古老的炮台扼守著南灣的南端及澳門與氹仔的
水道；而再沿民國大馬路步行，大家將會來到另
一座古老炮台——聖地牙哥炮台，它扼守著十字
門海域及內港。

雖然南灣和西灣因填海工程而起很大變化，但沿
著海旁仍然保留昔日南灣和西灣的堤岸石基和
樹木，讓大家能尋回昔日的海岸風貌。

簡介

由嘉樂庇總督大橋至聖地牙哥炮台的海旁，是昔
日澳門南灣和西灣的海邊堤岸，包括蘇亞利斯博
士大馬路、南灣大馬路及民國大馬路等街道。

南 灣， 其 葡 文 名 字
“Praia Grande” 有
“大海灘”意思，這處
是西方人聚居的地點，
岸邊興建不少西式的住
宅，在十八世紀時南灣
更成為歐美商人的商館
和住宅所在地。除了住
宅之外，葡萄牙人也在
南灣沿岸興建炮台來抵
禦海上的入侵。相較之
下，西灣在二十世紀之
前一直是郊野地區，岸
邊佈滿亂石的海岸，直
到 1910年民國大馬路
開闢後，西灣海岸才漸
漸興建別墅和住宅。在
1992年，政府對南灣
和西灣進行大規模的填
海工程，填築新土地及
兩個人工湖畔——南灣
湖和西灣湖。

由嘉樂庇總督大橋至聖地牙哥炮台的海旁
Marginal, desde a Ponte Governador Nobre de Carvalho 
até à Fortaleza de S. Tiago da Barra

SM014

三婆廟

伯多祿局長街24A號、26號、28號、28A號房屋
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由嘉樂庇總督大橋至聖地牙哥炮台的海旁

由嘉樂庇總督大橋至聖地牙哥炮台的海旁

聖奧斯定堂

VISITA GUIADA
A zona de Nam Van, 
ou Praia Grande, foi 
o centro pol í t ico e 
comercial de Macau, 
durante o século XIX. 
Ao longo da Avenida da 
Praia Grande, ainda é 
possível observar muitos 
ed i f íc ios  h is tór icos 
que desempenharam 
papéis importantes. 
C o m e ç a n d o  p e l o 
Ed i f í c i o  do  An t i go 
Tribunal, que já abrigou 
as Repartições Públicas 
e o Tribunal Judicial de 
Base de Macau, no outro 
lado da Avenida, está a 
estátua em homenagem 
ao primeiro navegador 
português que ancorou 
na costa chinesa — 

Jorge Álvares. Mais adiante, encontra-se o edifício da actual Sede do Governo de Macau, 
um local que, nos tempos da administração portuguesa, foi o Palácio do Governador de 
Macau. Continuamos o passeio ao longo da Baía da Praia Grande até ao final da Avenida, 
cruzamos para a Rua da Praia do Bom Parto, enquanto a Antiga Casa da Companhia 
Jardine Matheson & Co e o Edifício do Antigo Colégio Mateus Ricci (Primária) saltam 
à vista pelo seu estilo clássico. Ambos os edifícios serviram, em tempos, como espaços 
administrativos e de escritórios para a empresa Jardine Matheson em Macau.

No extremo oeste da Rua da Praia do Bom Parto, está a Fortaleza de Nossa Senhora 
do Bom Parto, um ponto de defesa que salvaguardou, no seu tempo, o lado sul da Praia 
Grande e o canal marítimo entre a Península de Macau e a Ilha da Taipa. Prosseguindo pela 
Avenida da República, encontramos outra fortaleza antiga, a de São Tiago da Barra, que, no 
passado, defendeu a entrada do Porto Interior de Macau.

Apesar das grandes transformações que as zonas da Praia Grande e da Praia do Bom 
Parto sofreram devido aos trabalhos de aterro marítimo, felizmente, hoje em dia, ainda 
é possível passear por essas zonas e apreciar a orla marítima, constituída por rochas e 
árvores, numa tentativa de recordar as paisagens costeiras do passado.

INTRODUÇÃO
A estrada costeira que liga a Ponte Macau-Taipa à Fortaleza 
de São Tiago da Barra refere-se à costa que se estendia 
da orla da Praia Grande à Praia do Bom Parto nos velhos 
tempos, incluindo actualmente a Avenida Doutor Mário 
Soares, a Avenida da Praia Grande e a Avenida da República.

Como zona habitada por ocidentais, a Praia Grande 
apresentava uma série de moradias de estilo ocidental 
ao longo da orla costeira, onde se localizavam, no século 
XVIII, fábricas e residências de mercadores europeus. 
Além de moradias, os portugueses também construíram 
fortes ao longo da Praia Grande para afastar os invasores 
vindos do mar. Em contrapartida, a Praia do Bom Parto 
manteve a paisagem natural até ao início do século XX, 
com rochas espalhadas ao longo da costa. Em 1910, a 
Avenida da República foi construída e, posteriormente, 
foram construídas casas e moradias ao longo da costa. Em 
1992, o governo realizou projectos de aterros de grande 
escala na Praia Grande e na Praia do Bom Parto, criando 
novos terrenos e dois lagos artificiais, nomeadamente o 
Lago Nam Van e o Lago Sai Van.
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簡介

龍嵩正街、風順堂街、高樓街、媽閣街和媽閣斜
巷，這數條街道是昔日澳門舊城區的中心街道。
自澳門開埠後，葡萄牙人開始在澳門居住，並修
建房屋、教堂、修道院及公共建築。而當時葡萄
牙人按照中世紀歐洲城市模式發展城區，街道把
教堂、公共建築及其前地連接一起，形成城區內
的主要幹道。

今天，我們在這些街道上可看到不少“澳門歷史
城區”的文物點，包括聖老楞佐堂、聖若瑟教堂
及修院、鄭家大屋、亞婆井前地、港務局大樓等，
皆是澳門極具價值的歷史建築。

由龍嵩正街至風順堂街、高樓街、媽閣街、
媽閣斜巷的街道
Marginal, desde a Ponte Governador Nobre de Carvalho até à 
Fortaleza de S. Tiago da Barra

導賞

從龍嵩正街至媽閣斜巷為昔日澳門舊城區南段的主
幹道，連接市中心的議事亭前地至南端的媽閣廟。

漫步這些街道，在龍嵩正街會看到舊司法警察局
大樓，再往前可看到兩間有過百年歷史的店屋一
“架深洋行”，又稱穆薩家族房屋，再往前就是
高樓街了。在高樓街上，大家會看到莊嚴的聖老
楞佐教堂，然後到達亞婆井前地及鄭家大屋。再
沿媽閣街行走，我們還會看到港務局大樓，以及
在媽閣斜巷附近的媽閣廟。

除了這些主要街道之外，街道周邊還有不少具有
歷史價值的建築，如圍和里，它們是昔日華人居
住的街道，一些圍里內更保留完好的建築和街道
肌理，非常值得大家去探索。

由龍嵩正街至風順堂街、高樓街、媽閣街、媽閣斜巷的街道
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觀音廟（九澳）

INTRODUÇÃO
No passado, a Rua Central, 
a Rua de S. Lourenço, a Rua 
do Padre António, a Rua da 
Barra e a Calçada da Barra 
eram as ruas principais do 
bairro antigo de Macau. 
Desde a fundação da cidade 
de Macau, os portugueses 
começaram a estabelecer-se 
no território e a construir 
casas, igrejas, mosteiros e 
edifícios públicos. Nessa 
época, os portugueses 
estabeleceram a cidade 
c o m  b a s e  nu m a  R u a 
Direita que interligava os 
diferentes edifícios públicos 
e privados, igrejas e espaços 
públicos adjacentes. 

Hoje em dia, ainda podemos 
ver muito patr imónio 
cultural do ‘Centro Histórico 
de Macau’ ao longo destas 
ruas, incluindo a Igreja 
de S. Lourenço, a Igreja e 
Seminário de S. José, a Casa 
do Mandarim, o Largo do 
Lilau e o Quartel dos Mouros; todos eles constituem uma 
arquitectura com significativo valor histórico em Macau.

VISITA GUIADA
No passado, o percurso desde a Rua Central até à 
Calçada da Barra foi a artéria principal da zona sul do 
centro histórico de Macau, um segmento que estabelece 
a ligação entre o Largo do Senado, que se assume sempre 
como o centro urbano de Macau, e o Templo de A-Má, no 
extremo sul da Península.

Deambulando por essas ruas, o edifício da antiga sede da 
Polícia Judiciária e as centenárias Casas Moosa (ou “Moosa 
& Companhia”), do modelo tradicional de casa-loja, mais 
à frente situadas na Rua Central, são edifícios que vale 
a pena visitar. Saindo da Rua Central e entrando na Rua 
do Padre António, encontra-se a Igreja de S. Lourenço 
e, quase no final da rua, o Largo do Lilau e a Casa do 
Mandarim. Ao longo da Rua da Barra, é possível ainda 
visitar o Edifício da Capitania dos Portos de Macau e, por 
fim, o ilustre Templo de A-Má, sito na proximidade da 
Calçada da Barra.

Além das próprias ruas mais centrais, outros elementos 
adjacentes possuem valor igualmente histórico e 
patrimonial, como é o exemplo de becos e pátios, habitat 
natural das comunidades chinesas no passado, sendo que 
alguns deles conseguiram preservar os edificados e os 
traçados originais em excelente estado, no seu interior. 
Estes são pontos dignos de exploração.

由龍嵩正街至風順堂街、高樓街、媽閣街、媽閣斜巷的街道

聖老楞佐堂及前地（風順堂）

穆薩家族房屋

聖奧斯定堂



柯邦迪前地（司打口）

SM016

簡介

柯邦迪前地是位於內港
的一處廣場，以澳門總
督柯邦迪（José Maria 
da Ponte e Horta） 來
命名，但澳門居民對此
地更多是稱作“司打
口”。“司打口”的名
字說法雖然眾多，但都
是與葡萄牙人的海關相
關。實際上，這裏最初
是議事會的稅館，而清
代華人稱呼為“呞咑夷
館”、“呞咑稅館”等，
而“司打”是葡語的
Cidade（城市）的音譯。

在柯邦迪前地開闢成廣場之前，這裏是供貨船停
泊上貨的碼頭。在十九世紀末，碼頭為鴉片公棧
所在，也設有倉庫存放鴉片。隨著碼頭填塞及內
港的整治工程，碼頭被開闢成廣場，時至今天仍
供市民作休憩之用。

柯邦迪前地（司打口）
Praça de Ponte e Horta

導賞

今天的柯邦迪前地是位於內港的一處休憩廣場，
呈長方形，而這片空間過去是供貨船停泊上落貨
的水塘。現時，柯邦迪前地舖上葡式碎石路，並
且設有噴水池、座椅和康體設備，供市民和遊人
使用。

在柯邦迪前地旁邊的“鴉片屋”，即同善堂第二
診所，為一座新古典風格的建築。這座建築樓高
兩層，地面層建有寬敞的拱廊，第二層則為百葉
木窗。鴉片屋的外牆用黃色粉刷，並以白色線條
作裝飾，部份屋頂為四坡瓦頂。在柯邦迪前地附
近還有一些古舊的碼頭建築，如大豐倉和廣興泰
碼頭等，都值得一覽。

聖奧斯定堂

柯邦迪前地（司打口）

紅街市大樓
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柯邦迪前地（司打口）
VISITA GUIADA
Hoje em dia, a Praça de Ponte e Horta é aproveitada 
essencialmente como um espaço público para descanso 
e lazer na zona do Porto Interior. Com uma configuração 
rectangular, este lugar, que foi uma doca do Porto Interior 
no passado, serviu de ponto de carga e descarga de 
mercadorias provenientes de embarcações mercantes. 
Actualmente, a Praça está decorada com calçada 
portuguesa no seu pavimento, com uma fonte, com vários 
bancos e com algumas instalações de exercício, para o 
uso dos residentes e turistas.

Existe uma antiga casa do ópio na proximidade da Praça. 
Hoje o edifício acolhe a Segunda Clínica da Associação de 
Beneficência Tung Sin Tong. Com um estilo arquitectónico 
ecléctico, este edifício está dividido em dois pisos. A 
arcada de amplas dimensões, no primeiro, e as persianas 
de madeira, no segundo, foram preservadas. A fachada 
exterior da antiga casa do ópio é pintada de amarelo com 
linhas brancas, e o telhado apresenta, na sua grande parte, 
quatro águas. Além deste edifício histórico, existem outras 
construções que apresentam valor 
patrimonial nos arredores da Praça, 
como o Armazém Tai Fung (Ponte-
cais n° 8) e a Ponte-cais Kong Heng 
Tai, ambos merecedores de visita.

INTRODUÇÃO
A Praça de Ponte e Horta, que recebeu o nome do 
Governador Português de Macau José Maria da Ponte 
e Horta, é uma praça situada no Porto Interior. É 
habitualmente conhecida pelos residentes locais como ‘Si 
Ta Hau’. Há vários nomes diferentes para esta praça, mas 
todos estão relacionados com as actividades alfandegárias 
dos portugueses. De facto, esta área serviu inicialmente 
como local de cobrança de impostos ao serviço do Leal 
Senado, designado pelos chineses como ‘Casa Si Ta I’ ou 
‘Casa de impostos Si Ta’ durante a dinastia Qing. ‘Si Ta’ 
tem origem na palavra portuguesa ‘Cidade’.

A Praça de Ponte e Horta 
foi um cais para navios 
de carga  antes  de  se 
transformar numa praça. 
No final do século 19, 
o cais era o local onde 
funcionava o armazém 
de óp io. Depois  de a 
zona do ca is  ter s ido 
aterrada no âmbito do 
projecto de renovação do 
Porto Interior, o cais foi 
transformado numa praça 
e tem servido desde essa 
altura como área de lazer 
para o público em geral.

嘉模墟（原氹仔市政街市舊址）

原鴉片屋舊址



SM017

簡介

東望洋山上有一個墓園——巴斯墓園，位於焯公
亭側面，但由於墳場長年不開放，使墓園增添一
份神秘感。到底是甚麼人選擇在這裏築墳造墓呢？
實際上，巴斯人是指印度瑣羅亞斯德教徒的墓地，
瑣羅亞斯德教是源於波斯的宗教，由於教徒多以
白布包頭，所以稱作“白頭教”，這也是為何巴
斯墓園又有“白頭墳場”之稱。巴斯人在十八世
紀末開始來華經商，因為清朝的貿易政策，一些
商人在非貿易季節時於澳門居住。

在巴斯墓園內共有十四座石棺墓塚，但因瑣羅
亞斯德教是沿用天葬，墓塚只是作為紀念之
用，而沒有放置遺體或骨灰，而現時墳場內最
古老的墓地為逝世於 1829年的架賒治．化林治
（Cursetjee Framjee）。

巴斯墓園（白頭墳場）
Cemitério dos Parses

導賞

巴斯墓園位於東望洋山的山腰，墓園入口位於白
頭馬路邊。墓園大門上的門牌刻上墓園的英文
名稱一 Parsee Cemetery以及墓園的啟用年份─
「1829」，大門設計略帶巴洛克建築的元素。

整座墓園依山興建，共三層的台階：第一層為大
門入口，第二及第三層則為墓地。墓園內共有
十四座石棺墓塚，以花崗岩砌成，面向日出的東
方。四座墓塚位於第二層，其餘則在第三層。墓
園內古樹茂盛，環境寧靜，猶如一處隔世的靜土
供逝者長眠。它見證著澳門作為一個全球化貿易
的港口城市的歷史。

巴斯墓園（白頭墓場） 政府總部（原總督府舊址）
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INTRODUÇÃO
O Cemitério dos Parses é um cemitério situado na 
Colina da Guia ao lado do Pavilhão Cheok Kun. O 
cemitério não está aberto ao público, o que dá uma 
sensação de mistério ao lugar. Que tipo de pessoas 
seriam lá enterradas? Na verdade, o cemitério é dedicado 
aos parses, pessoas que acreditam no zoroastrismo 
na Índia. O zoroastrismo é uma religião originária da 
Pérsia. A religião é denominada pelos chineses Bak 
tou (Cabeça branca)’ já que a maioria dos crentes usa 
turbantes brancos, razão pela qual o Cemitério dos 
Parses também é chamado ‘Cemitério Bak Tou’. Os 
parses começaram a comerciar na China no final do 
século XVIII. Devido às políticas comerciais levadas a 
cabo durante a dinastia Qing, alguns comerciantes foram 
autorizados a permanecer em Macau durante a estação 
de encerramento do mercado.

Um total de 14 túmulos foram construídos no Cemitério 
dos Parses. No entanto, os túmulos são usados apenas 
para fins comemorativos e nenhum cadáver ou cinzas 
de cremação estão enterrados por baixo, pois os 
zoroastrianos adoptam o 'enterro celestial' nas suas 
práticas funerárias. O túmulo mais antigo do cemitério é 
o de Cursetjee Framjee, falecido em 1829.

VISITA GUIADA
Situado na encosta da 
Colina da Guia, pode 
aceder-se ao Cemitério 
dos Parses pela estrada 
com a mesma designação. 
Logo na entrada, é visível 
a  sua  denominação, 
“Parsee Cemetery”, em 
inglês, e o seu ano de 
estabelecimento, “1829”, 
inscritos no portão, com 
um desenho de estilo 
ecléctico.

O Cemitério está assente 
numa área adjacente à 
colina e divide-se em três 
níveis. O primeiro é destinado à entrada e os restantes 
dois servem o próprio espaço de cemitério. No total, são 
14 túmulos esculpidos em pedras de granito e orientados 
a nascente, entre os quais quatro estão situados no 
segundo nível do Cemitério, enquanto os restantes 
estão no último nível. Com um ambiente dominado pela 
calmaria e por árvores centenárias, o Cemitério aparenta 
ser um terreno puro, distante dos cenários urbanos, onde 
os falecidos podem descansar eternamente.  O Cemitério 
é um importante elemento do património cultural de 
Macau, uma vez que reflecte uma parte da história de 
Macau em que a região serviu de porto de transacções 
comerciais a nível internacional.

原法院大樓舊址 原法院大樓舊址

望廈炮台



導賞

整個公園的景觀設計結合了古式傳統的園林，
以及現代公園的設計。從大門進入市政公園內，
大家會看到一處人工湖，而湖上有一道曲橋，且
建有仿中式的涼亭和樓閣，讓人有一份身在中式
園林的感覺。在公園的另一端則設有多條步行徑
及體育設施。

除了公園的設計外，市政公園內也設有紀念物。
在公園入口不遠處是孫中山先生的銅像，以紀念
他及其在澳門的事蹟。另一座是名為“永遠的握
手”的雕塑，由本地雕塑家劉桂炳設計，是其中
一座中葡友好紀念物，寓意中葡友誼的延續。

SM018

簡介

紀念孫中山市政公園是位於關閘附近的公園，以
國父孫中山來命名，但更廣為大家熟知的名字是
“鴨涌河公園”。

從外觀來看，紀念孫中山市政公園看似由一座座
小丘形成，實際上這是過去垃圾堆填區高低不平
的地形，而公園是依照原地形設計，把原來的垃
圾堆化腐朽為神奇變成公園。在 1983年之前，公
園所在地一處堆填區，
形如一座小山，而政府
為了讓這裏作為環保
試點，在 1987年把堆
填區開闢為公園。在
1990年，公園因紀念
孫中山而命名為“紀念
孫中山市政公園”。在
公園內設有不同的休憩
設置，如澳門第一間黃
營均圖書館，由居澳的
秘魯華僑黃營均開設，
啟用於 1996年。

紀念孫中山市政公園
Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen

天后宮

紀念孫中山紀念公園

巴斯墓園（白頭墓場）

賈梅士洞
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INTRODUÇÃO
O Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen fica perto das 
Portas do Cerco e recebeu esse nome em honra do pai 
fundador da República Chinesa Dr. Sun Yat Sen, embora 
seja mais conhecido pelos residentes locais como ‘Parque 
do Canal dos Patos’.

Hoje em dia, o Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen é um 
local onde os residentes de Macau vão para descontrair, 
por isso é difícil imaginar que este lugar cheio de pássaros 
e flores tenha sido construído num aterro sanitário! 
Antes de 1983, o local do Parque era uma zona de aterro 
sanitário na forma de uma encosta. Em 1987, o governo 
reabilitou a antiga área do aterro transformando-o num 
parque, inserido num projecto-piloto de protecção 
ambiental. Em 1990, o parque recebeu o nome ‘Parque 
Municipal Dr. Sun Yat Sen’ em memória do pai fundador 
da República. O parque apresenta diferentes áreas 
recreativas, como a primeira Biblioteca Wong Ieng Kuan 
em Macau, fundada em 1996 pelo fundador epónimo, que 
era um cidadão chinês do Perú a viver em Macau.

VISITA GUIADA
A arquitectura paisagista 
do Parque é baseada numa 
combinação entre o estilo 
dos jardins tradicionais 
chineses e a linguagem dos 
parques modernos. Assim 
que se entra no Parque pela 
porta principal, encontra-se 
um lago artificial, com uma 
ponte arqueada suspensa 
acima de água, um cenário 
complementado com o 
quiosque e o pavilhão de 
um estilo bastante próximo 
ao chinês, construídos 
na proximidade, o que 

proporciona uma sensação autêntica de se estar imerso 
num jardim clássico chinês. No extremo oposto do Parque, 
alguns circuitos pedonais e equipamentos de exercício estão 
instalados e disponíveis para uso.

O Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen destaca-se não 
só pela sua concepção particular mas também pelos 
monumentos expostos no seu interior, nomeadamente 
a estátua do próprio Dr. Sun Yat Sen, junto à entrada 
principal, em homenagem à presença em Macau desta figura 
incontornável. Outro monumento relevante é a escultura 
denominada “O Aperto de Mão Eterno”, da autoria do 
escultor local Lau Kuai Peng, uma das obras existentes na 
região que simboliza a amizade entre a China e Portugal e, 
sobretudo, que augura a longevidade desta amizade.

氹仔市政花園

氹仔炮台

紀念孫中山紀念公園

賈梅士洞



聖味基墳場（舊西洋墳場）

簡介

聖味基墳場，也就是大家熟悉的舊西洋墳場，是
一座位於鬧市中的墓地，也是不少澳門歷史名人
的歸宿。

在十九世紀之前，澳門天主教徒的遺體安葬在
教堂旁的墓地，或是大三巴牌坊的墳場。1852
年，澳葡政府在城牆外的塔石山興建新墳場，命
名為聖味基墳場並在 1854年啟用。在墳場中央
有一座小教堂，名為聖彌額爾小堂（Capela de 
Miguel），於 1875年落成，作為葬禮彌撒之用。

安葬在聖味基墳場的名人眾多，包括“美副將”
美士基打（Nicolau Vincente de Mesquita）、議
事公局主席伯多祿（Pedro Nolasco da Silva）、
先拿．飛南第（Senna Fernandes）家族、天主
教華商且為清朝奉政大夫呂和隆、葡萄牙詩人庇
山耶（Camilo Pessanha）、澳門著名商紳何賢
等。除了墓地之外，墳場內也設立政府機關的公
墓或紀念碑，如第一次世界大戰紀念碑、澳門已
故消防員骨殖紀念碑和保安部隊紀念碑等。

聖味基墳場依西式墳場模式規劃及興建，在山坡
上形成獨特的景觀。聖彌額爾小堂則為新哥德
式教堂建築，雖小巧但與墳場的整體觀感配合。
墳場又與相鄰的望德堂坊以及荷蘭園馬路上的
葡萄牙式建築互相對應，為該區保存較完整的歷
史景觀。

蓮溪新廟

SM019

聖味基墳場（舊西洋墳場）
Cemitério de S. Miguel Arcanjo

導賞

儘管聖味基墳場位於鬧
市之中，但在墳場落成
初期，這裏可是澳門城
外的荒地。墓園座落在
高地上，綠色的圍牆把
墓地和城市隔開。

步入聖味基墳場內，聖
彌額爾小堂在墓園的中
央，這座教堂是本澳少
見的新哥德式建築。入
口的門樓為門廊和鐘樓
的結合，兩旁女兒牆使
用中世紀雉堞，塔樓和
外廊上採用尖拱卷和尖
拱門，而灰塑同樣是仿
哥德式裝飾來設計。

聖味基墳場內各座墓碑
都各具特色，如美士基
打的墓碑上豎立半身像，
呂和隆的墓地因鐵柵環
繞而被稱作“鐵丘墳”，
也有不少墓碑是豎立十
字架、雕塑或紀念碑等，
使聖味基墳場更具藝術
和浪漫氣息。

雀仔園福德祠 雀仔園福德祠 雀仔園福德祠 雀仔園福德祠
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聖味基墳場（舊西洋墳場）

INTRODUÇÃO
O Cemi tér io  de  São 
Miguel Arcanjo, também 
conhecido como Antigo 
Cemitér io Ocidenta l , 
fica situado num bairro 
movimentado e é a última 
morada de muitas figuras 
h istór icas famosas de 
Macau.

Antes do século 19, os restos 
mortais dos católicos de 
Macau eram enterrados nas 
igrejas ou no cemitério das 
Ruínas de São Paulo. Em 
1852, o governo português 
de Macau construiu um 
novo cemitério na colina de 
Tap Seac, fora das muralhas 
da cidade, com a designação 
de Cemitério de São Miguel 
Arcanjo, que abriu em 1854. 
No centro do cemitério, 
há uma pequena Capela de 
São Miguel, inaugurada em 
1875 para ser usada nas 
missas fúnebres.

Numerosas celebridades 
foram aqui enterradas, 
incluindo Vicente Nicolau 
de Mesquita, Pedro Nolasco 
da Silva, a família Senna 
Fernandes, o empresário 
chinês católico, oficial de 
alta patente durante a 
Dinastia Qing, Francisco 
Volong, o poeta português 
Cami lo  Pessanha  e  o 
f a m o s o  c o m e rc i a n t e 
magnata de Macau, Ho 
Yin. Adicionalmente, no mesmo local foram colocados túmulos ou 
monumentos de agências governamentais, como o monumento aos 
mortos da Primeira Guerra Mundial, um monumento aos bombeiros 
de Macau que perderam a vida e um monumento às forças de 
segurança.

O Cemitério de São Miguel Arcanjo foi concebido e construído 
em função do modelo de cemitérios de estilo ocidental, o que 
resulta numa paisagem única na colina. A Capela de São Miguel 
é uma igreja de estilo neogótico, o que é bastante raro em 
Macau. Embora de pequenas dimensões, combina ainda assim 
com o enquadramento geral e o ambiente do cemitério. O 
cemitério fica bem integrado no vizinho Bairro de São Lázaro 
e nos edifícios de estilo português da Avenida do Conselheiro 
Ferreira de Almeida, preservando nesta zona um cenário 
histórico de amplas dimensões.

VISITA GUIADA
Apesar de, nos dias de hoje, a sua localização ser no 
meio do contexto urbano bastante movimentado, no 
início da entrada em funcionamento do Cemitério de 
S. Miguel Arcanjo, a zona em que está implantado era 
considerada um terreno baldio, fora do centro urbano 
de Macau. Assente numa espécie de planalto, o Cemitério 
é totalmente vedado com um muro de cor verde, que, 
por sua vez, serve de isolamento entre o Cemitério e a 
cidade.

No seu interior, está a Capela de S. Miguel, instalada no 
centro, sendo esta de arquitectura neogótica, característica 
raramente vista nas construções de Macau. O seu pórtico 
de entrada serve simultaneamente a própria Capela 
e o campanário. As platibandas das fachadas laterais, 
desenhadas com ameia e merlão, têm um estilo medieval. 
Tanto o campanário como a galeria exterior da Capela 
foram projectados com arcos ogivais e pináculos. Por fim, 
as gravuras de baixo-relevo que constam nas fachadas 
também são inspiradas no estilo gótico.

Os túmulos deste Cemitério apresentam todos 
características distintas entre si. No do Coronel Mesquita, 
encontra-se um busto na lápide; o de Lu Helong, antigo 
rico comerciante chinês e oficial imperial, está rodeado 
por uma cerca metálica, pelo que é popularmente 
conhecido como a “sepultura da colina de ferro”; outros 
tantos têm cruz, estátua ou memorial com as suas lápides, 
contribuido para um ambiente artístico e romântico no 
Cemitério de S. Miguel Arcanjo.

聖味基墳場（舊西洋墳場）



SM020

簡介

在十月初五日街上與水
雞巷的交界有一座古色
古香的門樓，這是昔日
沙欄仔街市的舊址。沙
欄仔街市的歷史可追溯
至 1868年，可以推測
當時已經設有街市。到
了 1884年，市政當局
因應衛生問題，要求把
賣魚檔攤遷往康公廟前
地的公局街市。

沙欄仔街市的範圍大約
是東至沙欄仔街、南至
海邊新街、西至十字巷
及北至皇子新街，南北
和東西分別以水雞巷
和賣魚巷為中軸，一共劃為四個矩形的售賣區街市
並未建有市亭，在水雞巷及賣魚巷的入口處建有門
樓，但現時僅存水雞巷一側的門樓，門樓結合新古
典與巴洛克建築風格。

沙欄仔街市一直使用至 1928年 1月 31日，便被
議事公局以衛生環境不理想而逐步停用，而街市
遷到沙梨頭街市的新址。雖然沙欄仔街市被撤銷，
但街市範圍的街道仍然保留著昔日主要的道路肌
理，是故這座座落在街道之上的舊門樓見證著澳
門早期街市的歷史變遷。

原沙欄仔街市舊址（原泗𠵼𠵼街市舊址）
Antigo Mercado do Tarrafeiro

導賞

沙欄仔街市雖然停用多年，但它的佈局和門樓仍
然保留，讓我們一窺街市昔日的樣貌。

早期的街市是由街市與門樓的結合，而沙欄仔街
市包括水雞巷和賣魚巷的空間，而街道的入口（即
街市的入口）建有門樓。可以想像，昔日居民從
水雞巷的門樓進入街市買菜，而攤販們則在街道
的空間擺賣。

在十月初五日街與水雞巷交界處，我們可以看到
沙欄仔街市的門樓，儘管這是一座街市建築，但
門樓的設計並沒有馬虎。門樓結合了巴洛克和新
古典建築風格，採用圓形拱門，門柱凸出的設計
令門樓更顯動感，在山花部分也使用弦形和螺絲
形的設計，使整個門樓略帶莊嚴感。

東望洋炮台、聖母雪地殿教堂及燈塔

原沙欄仔街市舊址

葉挺將軍故居
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INTRODUÇÃO
O  p ó r t i c o  d e  e s t i l o 
clássico situado na junção 
entre a Rua de Cinco de 
Outubro e a Travessa das 
Galinholas é o antigo local 
do Mercado Municipal 
do Tarrafeiro. A história 
do Mercado remonta a 
1868 e pode-se deduzir 
que o mercado municipal 
já existia nessa altura. 
Em 1884, as autoridades 
municipais ordenaram que 
os vendedores de peixe se 
mudassem para o mercado 
municipal perto do Largo 
do Pagode do Bazar devido 
a questões de higiene.

O mercado estendia-se pela 
Rua do Tarrafeiro a leste, Rua 
do Guimarães a sul, Travessa 
do Muro a oeste e Rua Nova 
do Infante a norte. Com a 
Travessa das Galinholas e a 
Travessa dos Alpendres a 
servirem de eixo norte-sul e 
leste-oeste, respectivamente, 
o Mercado estava dividido 
em quatro áreas de venda 
rectangulares sem pavilhões. 
Foi também construído 
um pórtico na entrada na 
Travessa das Galinholas e na 
Travessa dos Alpendres, mas 
apenas o da Travessa das 
Galinholas resta hoje em dia, 
o qual apresenta um estilo 
arquitectónico neoclássico.

O  Mercado  e s t eve  a 
funcionar até 31 de Janeiro 
de 1928, altura em que foi 
forçado a encerrar as suas 
portas pelo Leal Senado da 
Câmara de Macau devido 
às más condições sanitárias. 
Embora o Mercado tenha 
sido demolido, o tecido 
urbano da área do mesmo 
foi  preservado, sendo 
o pórtico existente um 
testemunho das mudanças 
históricas dos primeiros 
m e r c a d o s  p ú b l i c o s 
municipais de Macau.

VISITA GUIADA
Embora tenha sido encerrado há vários anos, ainda é possível 
imaginar o cenário do passado no Mercado do Tarrafeiro, 
através dos traçados espaciais preservados e, sobretudo, do 
pórtico, que ainda se encontra em bom estado.

Os mercados antigos são, geralmente, constituídos pelo 
próprio espaço da feira e pelo pórtico, que demarca a 
entrada dos mesmos. O Mercado do Tarrafeiro não era 
uma excepção. Situado entre a Travessa das Galinholas e a 
Travessa do Alpendre, as suas entradas eram feitas pelos 
pórticos, nas travessas, que, simultaneamente, definiam a 
entrada dessas mesmas travessas. Perante o cenário que 
actualmente existe, é fácil de imaginar que, em tempos, 
se assistia a um ambiente dinâmico, em que os residentes 
entravam para o mercado através do pórtico da Travessa 
das Galinholas e efectuavam as suas compras diárias, 
enquanto os vendilhões se alinhavam ao longo do espaço, 
para tentar vender os seus produtos.

O pórtico referido situa-se no entroncamento da Travessa 
das Galinholas com a Rua de Cinco de Outubro. Apesar 
de ser uma construção de mercado quase popular, 
este edificado apresenta características peculiares e 
pormenorizadas, sob um estilo neoclássico. O seu vão em 
arco, o seu desenho dinâmico com 
elementos decorativos em relevo 
e o seu frontão com gravuras em 
forma circular e espiral são provas 
da sua concepção cuidada, além 
de conferirem mais solenidade e 
imponência ao próprio pórtico.



ST001

簡介

氹仔市政花園，又名為“十字花園”或“史劉蓮德博
士眺望台”。十字公園是由於花園的起點始於嘉模
聖母堂前的石十字架，因而得名；而史劉蓮德女士
公園則是海島市委員會以史伯泰（Joaquim Marques 
Esparteiro）總督的夫人劉蓮德女士（Dra. Laurinda 
M.Esparteiro）來命名。

花園建成於 1955年，依山向海而建，範圍由高地上的
嘉模聖母堂沿斜坡呈階梯形至低處。在花園落成之初，
人們可從這裏瞭望整片望德聖母灣，也能遠眺路環島，
而今天花園前方仍然保留一片濕地，成為雀鳥們棲息
的地方。

氹仔市政花園
Antigo Mercado do Tarrafeiro

導賞

由嘉模聖母堂前的石十字架，從高地往下望去，正
是依地勢而建，以矮圍牆造成波浪形狀的一道道斜
路小徑，而坡上又栽花植草，儼然是一處處的園
圃，成階梯分布，組成了氹仔市政花園的主體園
區。

花園佔地約 3千平方米，在其中一個小徑牆上仍可
找到“1955海島鎮市政局建造”的字樣。

從花園徑道而下，可以一睹前方開闊的“龍環葡
韻”的景觀：氹仔海邊馬路上五幢優美的葡式樓房；
其右是一大片規劃齊整的花圃及空地，近年經常用
作花卉展覽之用。

聖奧斯定堂

氹仔市政花園

關閘拱門

氹仔市政花園
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INTRODUÇÃO
O Jardim Municipal da Taipa é também denominado 
"Jardim da Cruz" porque se inicia no cruzeiro de pedra 
da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, ou Plataforma de 
Observação Dra Laurinda M. Esparteiro, em homenagem 
à esposa do Governador Joaquim Marques Esparteiro, 
prestada pela Câmara Municipal das Ilhas.

O jardim foi construído em 1955 na encosta da colina, 
voltado para o mar, e prolongando-se para baixo em 
degraus ao longo da encosta junto à Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo. Nos primeiros tempos após a sua 
abertura, podia-se avistar do jardim, ao longe, a Baía de 
Nossa Senhora da Esperança e a Ilha de Coloane. Um 
mangal foi preservado em frente ao jardim, o qual se 
tornou um habitat para pássaros.

VISITA GUIADA
A partir do crucifixo de pedra situado em frente da Igreja 
de Nossa Senhora do Carmo, é possível ter uma vista 
sobre a área principal do Jardim Municipal da Taipa, que, 
por sua vez, foi projectado de acordo com o declive da 
pequena colina onde se encontra assente. A morfologia 
acidentada do terreno do Jardim é aproveitada para 
criar um conjunto de pequenos caminhos murados, 
serpenteando encosta abaixo. Ao longo da mesma 
encosta, arbustos e plantas floridas decoram os vários 
patamares resultantes da divisão feita pelos caminhos. 
Todo este conjunto compõe o cerne do Jardim Municipal 
da Taipa.

O Jardim ocupa cerca de três mil metros quadrados de 
terreno e, num dos muretes, há uma inscrição onde se 
pode ler que o Jardim foi construído em 1955, sob ordem 
da então Câmara Municipal das Ilhas.

Os caminhos do Jardim desembocam, mais abaixo, na 
Avenida da Praia, uma zona marginal ampla, enquadrada 
pelas Casas-Museu da Taipa, cinco residências de 
características portuguesas com 
encanto único. Do lado oposto às 
Casas-Museu há um espaço aberto 
e canteiros organizados, que, nos 
últimos anos, são frequentemente 
utilizados para exposições florais.

市政署大樓（原市政廳舊址）

氹仔市政花園



簡介

嘉模墟位於氹仔施督憲政街與官也街的交界處，
其名字的“墟”與這裏曾經是氹仔街市有關。

氹仔街市在 1879年大火後開闢而成，初期是位於
泊口旁邊的露天街市。在 1885年，氹仔街市內興
建了兩排有瓦頂的售賣攤位，並以矮牆圍繞街市，
新建的氹仔街市於 1886年竣工，街市中央的市亭
則在 1915年才動工興建。市亭雖然採用西式建築
形制和仿古典風格的柱式，但其屋頂使用中式木桁
架的結構。據老街坊的憶述，氹仔街市的市亭內售
賣鮮魚和豬肉，而亭外的檔攤售賣雜貨和小食。

氹仔街市沿用超過
一個世紀，直到氹
仔市政街市大樓
在 1982年落成後
才停用，街市舊址
曾用作倉庫及維修
場。 在 2003 年，
民政總署把氹仔街
市舊址改造成今天
所見的嘉模墟，開
放式的廣場空間成
為了公眾休憩的場
所。嘉模墟是澳門
僅存的街市市亭，
見證了澳門早期市
政街市的歷史。

ST002

嘉模墟（原氹仔市政街市舊址）
Feira do Carmo (Antigo Mercado Municipal da Taipa)

導賞

嘉模墟為一處氹仔舊市區的廣場，而廣場中央為
舊氹仔市政街市的墟亭。墟亭的設計相當簡單，
屋頂為四坡瓦頂，但採用中式廣府建築瓦作，而
屋架採用三角形桁架，而檐口使用本地較為少見
的雙層封檐板。屋頂由十根仿古典風格的柱式支
撐，與多立克柱式相似，但柱礎較高和大。墟亭
以長方形佈局，而昔日攤販就在墟亭內擺賣。

現時，嘉模墟已被改建為休憩廣場，地面鋪上葡
式碎石路，並在周邊進行綠化，為遊人提供休閒
的場所。嘉模墟所在的官也街兩旁都是旅遊手信
和飲食場所，是氹仔舊市區最繁盛的旅遊區域。

天后宮 天后宮

嘉模墟（原氹仔市政街市舊址）
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嘉模墟（原氹仔市政街市舊址）

VISITA GUIADA
A Feira do Carmo é uma praça situada na Antiga Vila 
da Taipa. No centro da praça, há uma estrutura onde 
funcionava o antigo Mercado Municipal da Taipa. Com 
um desenho conceptual simples, a estrutura tem uma 
cobertura de quatro águas, revestida de telhas de estilo 
tipicamente chinês de Guangdong, sustentada por um 
sistema de asnas, constituído por vigas de madeira. No 
seu beiral, foi utilizado um sistema de terças duplas, 
uma metodologia raramente adoptada em Macau. 
Servindo de apoio a esta cobertura, estão reproduzidas 
dez colunas de estilo clássico, que, não obstante as 
bases relativamente maiores e mais elevadas, são 
semelhantes às colunas da ordem dórica da antiga 
arquitectura grega. A estrutura tem uma configuração 
rectangular, debaixo da qual os vendedores expunham 
e comercializavam os seus produtos no passado.

Nos dias correntes e após a sua renovação, com a 
colocação de calçada portuguesa e adição de mais 
espaços verdes na proximidade, a Feira do Carmo foi 
convertida num lugar de descanso e lazer, à espera, 
e sempre ao dispor, dos visitantes. Ao longo da Rua 
da Cunha, onde se situa este antigo mercado, estão 
instalados os estabelecimentos de restauração e lojas 
de lembranças, dedicados aos turistas, o que faz com 
que esta rua seja a zona mais movimentada e animada 
da Antiga Vila da Taipa.

天后宮 天后宮

INTRODUÇÃO
A Feira do Carmo situa-
se no cruzamento da Rua 
Direita Carlos Eugénio 
e da Rua do Cunha na 
Taipa; a palavra ‘Feira’ 
está ligada à designação 
"Mercado da Taipa".

O  Merc ado  d a  Ta i p a 
f o i  i n a u g u r a d o  a p ó s 
u m  g r a n d e  i n c ê n d i o 
ocorrido em 1879, sendo 
inicialmente um mercado 
ao ar livre junto à ponte 
cais. Em 1885, duas fileiras 
de tendas com cobertura 
de telha foram construídas 
no Mercado da Taipa, e um 
muro baixo foi também 
construído em seu redor. 
O novo Mercado da Taipa 
foi concluído em 1886, e a 
construção do pavilhão no 
centro do recinto só teve 
início em 1915. Embora 
o pavi lhão adopte um 
projecto arquitectónico 
de estilo ocidental com 
colunas de estilo clássico, 
a sua cobertura apresenta uma estrutura de asnas de madeira de estilo tradicional 
chinês. Segundo recordações do antigo bairro, o pavilhão do Mercado da Taipa vendia 
peixe fresco e carne de porco, enquanto as bancas do lado de fora do pavilhão 
vendiam mercearia e snacks.

O Mercado da Taipa tem uma história de mais de um século e só deixou de ser 
utilizado com a conclusão do Edifício do Mercado Municipal da Taipa, em 1982, após 
a qual o antigo mercado foi utilizado como armazém e depósito de materiais de 
manutenção. Em 2003, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) 
transformou o antigo recinto do Mercado da Taipa na Feira do Carmo que ali existe 
hoje, e a praça passou a ser um local público de lazer. A Feira Do 
Carmo é o único mercado com estas características que persistiu 
em Macau e é um testemunho da história dos primeiros mercados 
municipais de Macau.



康真君廟（康公廟）

SC001

簡介

路環碼頭至譚公廟前地的海旁，由碼頭前地、船
人街和十月初五馬路組成，是路環市區的海岸所
在。路環市區，曾是路環島上最大的村落，而在
陸路交通變得發達之前，海上交通是村落與外界
最重要的連接，這段海旁成為路環市區的門戶，
築有海堤、埗頭和碼頭，迎接漁船和來自外地的
商船。沿船人街至十月初五馬路的盡頭有眾多歷
史古跡，包括三聖宮、聖方濟各教堂、戰勝海盜
紀念碑、路環圖書館和譚公廟等；而船人街一帶
也建有聯排的棚屋，這是澳門僅存的棚屋建築群，
反映昔日澳門漁港的風情。

由路環碼頭至譚公廟前地的海旁
Marginal, desde a Ponte-cais de Coloane 
até ao Largo Tam Kong Miu

導賞

由路環碼頭至譚公廟前地的海旁，可以分成兩個
部份，讓我們體驗昔日路環村的歷史文化。

從碼頭前地至船人街尾為止是澳門僅存的棚屋
區，且仍有人居住和生活。一般的棚屋都是以木
柱或木枋作支撐結構建於海岸邊，再以木板或金
屬片等搭建形成不同的功能空間。雖然棚屋看似
是簡陋的建築，但它們不僅只有生活空間，一些
棚屋在臨街的空間設舖，而背後有一個小庭院或
工場曬製鹹魚或其他漁獲，可謂五臟俱全。

走過船人街後，我們在十月初五馬路又會看到不
一樣的風景，海邊是一條林蔭大道，人們可坐在
海堤邊的椅子聆聽浪濤濺起的聲音，又或者遊覽
馬路另一邊的聖方濟各教堂等歷史建築。

由路環碼頭至譚公廟前地的海旁

由路環碼頭至譚公廟前地的海旁
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VISITA GUIADA
A marginal que vai desde a Ponte-cais de 
Coloane até ao Largo Tam Kong Miu pode 
ser dividida em duas secções, permitindo-
nos vivenciar a história e a cultura da Vila de 
Coloane de tempos idos.

A área que se estende da Ponte-cais até ao 
final da Rua dos Navegantes é a única em 
Macau que ainda possui residências em palafita 
que permanecem habitadas. As residências 
em palafita comuns são construídas na costa 
e sustentadas através de suportes ou vigas 
de madeira, sobre os quais se constroem, em 
seguida, diferentes espaços funcionais com 
placas de madeira ou chapas de metal. Embora 
este tipo de habitações pareçam construções 
simples, não se tratam apenas de espaços 
habitacionais. Algumas são montadas na área 
voltada para a rua e possuem, nas traseiras, 
pequenos pátios ou oficinas para a salga de 
peixe ou de outros produtos, constituindo 
unidades relativamente independentes.

Após percorrer a Rua dos Navegantes, 
deparamo-nos com um cenário diferente na 
Avenida de Cinco de Outubro. Esta avenida 
marginal arborizada inclui bancos junto ao 
paredão onde as pessoas se podem sentar e 
ouvir o barulho das ondas, ou então admirar 
os edifícios históricos do outro lado da rua, 
como a Igreja de São Francisco Xavier.

INTRODUÇÃO
A estrada costeira que vai do Cais de 
Coloane à Praça do Templo de Tam 
Kong segue ao longo da costa de 
Coloane, partindo do Largo do Cais, 
e passando pela Rua dos Navegantes 
e pela Avenida Cinco de Outubro. 
A vila de Coloane foi, em tempos, 
a maior povoação de Coloane . 
Antes do desenvolvimento dos 
transportes terrestres, o transporte 
marítimo costumava ser o meio mais 
importante de ligação da vila com o 
mundo exterior. A estrada costeira 
serviu de porta de acesso a Coloane 
através de um aterro, doca e cais que 
recebia os barcos de pesca e navios 
mercantes de outras regiões. Ao 
longo da Rua dos Navegantes até ao 
final da Avenida Cinco de Outubro 
podem encontrar-se vários locais 
históricos, incluindo o Templo de 
Sam Seng, a Capela de S. Francisco 
Xavier, o monumento que comemora 
a vitória local sobre os piratas, a 
Biblioteca de Coloane e o Templo 
de Tam Kong. Ao longo da Rua dos 
Navegantes encontram-se casas de 
palafitas de arquitectura única em 
Macau, reflectindo a paisagem de 
Macau como porto de pesca nos dias 
de outrora.

由路環碼頭至譚公廟前地的海旁

由路環碼頭至譚公廟前地的海旁

由路環碼頭至譚公廟前地的海旁由路環碼頭至譚公廟前地的海旁



天后古廟

導賞

沿著路環步行徑、九澳高頂家樂徑和路環東北步
行徑，可以遊覽路環島海拔高度 80米及以上的區
域，不妨一邊感受鳥語花香，一邊欣賞路環島上
的美景。在這區域中，叠石塘山是澳門地區最高
的山峰，海拔高度為 170.59米，而在其中一處山
頂建有一尊高 19.99米的漢白玉媽祖像，在其附近
於澳門回歸前後建設媽祖文化村以進行祭祀媽祖，
即天后，從媽祖像的位置能觀望整片路環島的風
景。

沿著步行徑，大家也能接觸郊野的樹木和石景，
如叠石塘山上的伶仃石和虎骨塘石洞等；若果感
到疲累，大家也可在徑上的涼亭稍作休息。路環
島上保留大片綠化空間，是澳門市民在假日親近
大自然的好去處。這個被評定的場所是澳門地區
最大和最重要的綠化帶，其保護範圍就是整個路
環島海拔高度 80米以上的山體，所以並不是一個
連結在一起的地帶。

路環島海拔80米及以上區域
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與澳門半島和氹仔島相比，路環島一向是澳門“市
肺”，島上種植了大量的林木，且有別具特色的
自然風光，環境優美。在 1984年，政府在路環開
發了最早的步行徑——路環步行徑，而路環步行
徑會經過路環島海拔高度八十米及以上區域。

現時，除了路環步行
徑，沿九澳高頂家樂
徑、路環東北步行徑亦
會經過路環島海拔高度
八十米及以上區域；其
中路環步行徑和九澳高
頂家樂徑在叠石塘山，
而路環東北步行徑則在
石排灣以東的山丘。沿
著步行徑漫走，大家可
以欣賞從高處到整個路
環島的優美景色，而步
行徑也設有多個涼亭供
遊人稍作休息。

路環島海拔高度 80米及以上區域
Ilha de Coloane, cota igual ou superior a 80 metros acima do 
nível médio do mar
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INTRODUÇÃO
Comparada com a Península de Macau e a Ilha da Taipa, 
a Ilha de Coloane sempre foi considerada o ‘pulmão’ 
de Macau. A ilha possui um grande número de árvores 
plantadas e possui paisagens naturais únicas e belos 
arredores. Em 1984, o governo criou o primeiro trilho 
pedonal em Coloane, e o Trilho de Coloane passa por 
áreas da Ilha de Coloane que atingem uma altitude de 
mais de 80 metros acima do nível do mar.

Actualmente , a lém do 
Tr i l h o  d e  C o l o a n e , 
o  Tr i l h o  F a m i l i a r  d a 
Barragem de Ká Hó e o 
Trilho de Caminhadas do 
Nordeste de Coloane 
t a m b é m  l e v a m  o s 
utilizadores a passar por 
áreas da Ilha de Coloane 
que atingem uma altura 
de mais de 80 metros 
acima do nível do mar. 
O Tr i l ho  de  Co loane 
e o Tri lho Famil iar da 
B a r r a g e m  d e  K á  H ó 
estão localizados no Alto 
de Coloane, enquanto a 
Trilho de Caminhadas do 
Nordeste de Coloane 
fica situado na colina a 
leste de Seac Pai  Van. 
Todos podem desfrutar 
d e  b e l a s  p a i s a g e n s 
caminhando pelos trilhos 
e resp irando o ar das 
alturas da ilha; também 
há muitos pavilhões ao 
longo dos trilhos para os 
visitantes fazerem uma 
pausa e relaxarem.

VISITA GUIADA
Caminhando ao longo dos trilhos de Coloane, do Altinho 
de Ká-Hó e do Nordeste de Coloane, poderá vislumbrar 
a cota da ilha de altitude igual ou superior a 80 metros 
acima do nível médio do mar. Aí chegado, porque não 
apreciar a beleza da paisagem acompanhado pelo aroma 
das flores e o canto das aves? Nesta região ergue-se a 
elevação mais alta de Macau, o Pico de Coloane, com 
170,59 metros de altitude e no topo de uma colina 
podemos ver a estátua de A-Má, em mármore branco. 
Nas proximidades, podemos visitar também a Aldeia 
Cultural de A-Má, construída aproximadamente aquando 
do retorno de Macau à Pátria para adorar A-Má, a Deusa 
dos Céus. A partir do miradouro da estátua de A-Má, é 
possível ver toda a paisagem ao redor da ilha.

Percorrendo os trilhos pedestres, podemos também 
observar as árvores e as paisagens rochosas da área, 
como a “Rocha Solitária” e a gruta Fu Kuat Tong no Pico 
de Coloane. Caso se sinta cansado, pode descansar num 
dos pavilhões ao longo do trilho. A ampla reserva natural 
da Ilha de Coloane é o local ideal para os residentes de 
Macau contactarem com a Natureza nos seus tempos 
livres. Este local classificado é o maior e mais importante 
espaço verde de Macau, com um 
alcance de protecção que abarca 
toda a Ilha de Coloane com uma 
cota igual ou superior a 80 metros 
acima do nível do mar. Não se trata, 
portanto, de uma zona interligada.

路環島海拔80米及以上區域
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造船業是澳門四大傳統手工業之一。自澳門開埠
之後，澳門港口一直有大量商船往來，加上澳門
也是重要的漁港，對造船和修船有極大的需求，
促使澳門造船業曾經在澳門經濟扮演重要的角色。
在 1950年代，荔枝碗成為離島的造船工業區，它
是本澳現存最大，華南地區保存至今較具規模的
造船工業遺址之一。

荔枝碗位於路環市區的
北面海岸，而船廠片區
由十多家造船廠聯排而
成。早期造船工人僅是
沙灘上工作，但其後以
木材和鐵板搭建成有蓋
的造船廠。荔枝碗船廠
片區除了造船廠之外，
也形成一個小小的村
落。澳門造船業在二十
世紀末步向沒落，過去
的船廠大多數已被拆
毀，而現時僅餘下荔枝
碗船廠片區。

荔枝碗船廠片區
Estaleiros Navais de Lai Chi Vun

導賞

荔枝碗船廠片區位於荔枝碗馬路，船廠的設計
較為簡單，就是一座用木材和金屬架搭建構架，
再鋪上鐵片或木板作頂蓋，構成一座座大型的有
蓋工場。船廠延伸至相鄰水面的地方設有一對滑
坡軌道，以便把新船推入水中，或是舊船拉進船
廠內維修。除了工作空間，船廠內也有辦公和休
息的地方，以及存放工具的倉庫。

荔枝碗船廠片區不僅只有船廠區，更有一條與造
船業相關的小村落。荔枝碗馬路另一邊的商舖主
要是木材行和機械店，為船廠提供的木材和搭載
船上的機器，還有食肆和大排檔，使荔枝碗船廠
片區成為反映澳門昔日造船業生態的工業遺址。
隨著現代造船工業的發展，以及造船產業的轉
移，荔枝碗傳統造船業的角色已經式微。

荔枝碗船廠片區

荔枝碗船廠片區

路環合興船廠路環合興船廠
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INTRODUÇÃO
A construção naval é uma das 
quatro indústrias tradicionais 
em Macau. Desde a abertura 
de Macau como porto 
comercial, os seus cais foram 
visitados por um grande 
número de navios mercantes. 
Macau  é  t ambém um 
importante porto de pesca, 
existindo uma grande procura 
de construção e reparação 
naval, o que impulsionou a 
indústria da construção naval 
a desempenhar um papel 
importante na economia de 
Macau. Lai Chi Vun tornou-
se uma área industrial de 
estaleiros nas ilhas na década 
de 1950 e é actualmente o 
maior parque industrial de 
construção naval sobrevivente 
em Macau, bem como um dos 
maiores sítios industriais de 
construção naval preservados 
no sul da China.

Lai Chi Vun localiza-se 
na costa norte da zona 
u r b a n a  d e  C o l o a n e , 
e a  área do esta le iro 
é  f o r m a d a  p o r  u m 
conjunto de mais de dez 
estaleiros. No início, os construtores navais trabalhavam 
na praia, mas depois construíram estaleiros fechados 
com estruturas de madeira e chapas de zinco. Além dos 
estaleiros, também se formou uma pequena aldeia na 
zona de Lai Chi Vun. A indústria da construção naval de 
Macau entrou em declínio nos finais do século XX e 
todos os outros estaleiros já foram demolidos, sendo os 
Estaleiros de Lai Chi Vun os únicos que ainda persistem.

VISITA GUIADA
Situados na Estrada de Lai Chi Vun, os Estaleiros Navais 
de Lai Chi Vun possuem um desenho conceptual simples, 
cuja constituição, apesar da grande dimensão, se baseia 
essencialmente em estruturas de madeira ou de metal e 
coberturas feitas em chapas dos mesmos materiais. Ao 
longo da extensão dos estaleiros até à superfície de água 
mais próxima, existe um plano inclinado, um instrumento 
que tem a finalidade de facilitar o transporte dos navios, 
seja para colocar os novos na água seja para recolher os 
mais velhos para reparação no interior dos estaleiros. 
Além dos espaços de trabalho, os estaleiros são também 
compostos por espaços de administração, de descanso e 
por armazéns de depósito de materiais e ferramentas.

Os Estaleiros Navais de Lai Chi Vun não representam 
apenas os próprios espaços de estaleiro mas também 
a pequena povoação sita na proximidade, que está 
intimamente associada à indústria de construção naval. 
Os estabelecimentos comerciais localizados no outro 
lado da Estrada de Lai Chi Vun dedicam-se a negócios de 
naturezas diversas que se relacionam com esta indústria, 
nomeadamente casas de carpintaria e maquinaria, para 
fornecer materiais e aparelhos necessários para os estaleiros, 
assim como restaurantes e tabernas. Tudo isso faz parte 
deste conjunto de elementos que reflecte o valor histórico 
e patrimonial da indústria de construção naval em Macau, no 
passado. Com a modernização dos processos de construção 
naval e a alteração dos propósitos nesta indústria, o papel 
dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun na produção tradicional 
de navios de pesca de madeira perdeu a preponderância do 
passado.
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