


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“具建築藝術價值的樓宇”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 edifícios de interesse  
arquitectónico.

 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.





具建築藝術價值的樓宇
Edifícios de Interesse  

Arquitectónico



導賞

從西灣湖畔遠望禮賓
府，禮賓府有如一座
在西望洋山山腰的小
宮殿，朝向西灣。在
未填海之前，從大樓
的陽台能觀看一望無
際的海景，這個極佳
的選址增強了它的
“尊貴”氣派。禮賓
府樓高兩層，平面正
面凹入，一樓中部有

凸出陽台。三個窗戶上部有弧形的山花，懸掛
有中華人民共和國國徽。陽台下是大樓入口涼
廊，不但加強入口的氣派，也可遮陽擋雨。大家
再細心觀察，一樓和地面層雖然均開有百葉窗，
但一樓的窗戶上方卻設有弧形破山花式的窗簷，
令建築增添一點巴洛克的感覺。

禮賓府戶外建有西式花園，向海處築有矮圍欄，
而向馬路則建有圍牆，整體保留著 19世紀澳門
西式花園大宅的佈局。

AM001

禮賓府（原竹仔室總督官邸舊址）
Palacete de Santa Sancha

簡介

西望洋山山腰上，有一座粉紅色的葡式建築，這
是特區政府的禮賓府，它有另一個頗為優雅的名
字，叫作聖珊澤宮，或稱聖珊澤別墅，名字來自
它葡文名稱的譯音。

禮賓府位處半山，是行政長官接待貴賓的地方，
平常不對外開放，但能從西灣湖邊上遠遠欣賞這
座大樓。 

聖珊澤宮自 20世紀 30年代開始作為澳門總督的
官邸，回歸後改為禮賓府。大樓建於 1864年，此
前是富商的住宅，後輾轉成為政府物業，曾短暫
作為博物館等用途。那麼以聖珊澤宮作為官邸之
前，澳門總督住在哪裏？大炮台、原法院大樓位
置的澳督府、政府總部（原總督府舊址）、二龍
喉兵頭花園等，都是曾作為總督官邸的地方。

禮賓府（原竹仔室總督官邸舊址）

馬交石炮台
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INTRODUÇÃO
Na encosta da Colina da Penha, podemos observar 
um edifício cor-de-rosa em estilo português. Trata-se 
do Palacete de Santa Sancha, propriedade do Governo 
da RAEM e o lugar onde o Chefe do Executivo recebe 
visitas de renome.

O facto de estar situado 
na encosta da colina e de 
não se encontrar aberto 
ao  púb l i co, podendo 
somente ser admirado 
de longe , a  par t i r  do 
Lago Sai Van, confere ao 
Palacete de Santa Sancha 
u m a  a t m o s f e r a  a l g o 
misteriosa. Este grande 
e enigmático edifício é 
também conhecido entre 
os chineses como Palácio 
Sheng Shanze, ou Casa 
Sheng Shanze , nomes 
elegantes que resultam 
da transliteração do seu 
nome português. 

O  Pa l a ce te  de  S an t a 
S a n c h a  é , d e s d e  o s 
anos 30 do século XX, 
a residência oficial do 
Governador de Macau. 
A p ó s  o  r e g re s s o  d e 
Macau à Pátria, foi convertido em lugar onde o Chefe do 
Executivo recebe visitas de importância. A construção do 
edifício data da primeira metade do século XIX, tendo 
servido de residência a comerciantes abastados e de 
casa de repouso dos padres das Missões Estrangeiras. Em 
1923, o edifício foi adquirido pelo Governo, sendo usado, 
durante curtos períodos, para outros fins, como um 
hospital infantil e um museu etnográfico. 

Qual era, então, o local de residência do Governador 
de Macau antes de ter sido fixada no Palacete de Santa 
Sancha? Entre outros, a Fortaleza do Monte, o Palácio do 
Governo, localizado onde hoje se encontra o Edifício do 
Antigo Tribunal, e o Jardim da Flora, todos serviram para 
este efeito.

VISITA GUIADA
A partir do Lago Sai Van, o Palacete de Santa Sancha 
ergue-se no encontro entre as Colinas da Penha e 
da Barra, virado para o Lago de Sai Van. A localização 
ideal, proporcionando uma vista ilimitada para o mar, 
potencia a aura de dignidade desta mansão. O edifício 
de dois pisos apresenta uma reentrância na frontaria, 
em cujo centro, no primeiro piso, sobressai uma 
varanda. As três janelas superiores ostentam frontões 
arqueados, sendo a janela central encimada pelo 
emblema da Região Administrativa Especial de Macau. 
Por baixo da varanda encontra-se o pórtico da entrada, 
o qual não só realça a grandiosidade da mesma, como 
também proporciona abrigo contra o sol e a chuva. 
Um olhar mais atento revela que tanto o primeiro piso 
como o rés-do-chão apresentam janelas quadriculadas, 
mas as do primeiro piso são encimadas por frontões 
quebrados, conferindo uma aura barroca ao palacete.

No exterior do Palacete de Santa Sancha encontra-
se um jardim de estilo ocidental rodeado por um 
pequeno gradeamento do lado do mar e por um muro 

do lado da via pública. 
Em geral, o palacete 
preser va  o traçado 
das mansões de estilo 
ocidental t ípicas em 
Macau no século XIX.

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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西望洋聖堂及主教私邸
Capela de N.ª Sr.ª da Penha e Residência Episcopal

簡介

西望洋山為何又被稱為“主教山”？
這是因為主教私邸隨著 1935年完成
的西望洋聖堂重建工程，遷至教堂旁
邊一座兩層高的建築，自此“主教山”
的名字便成為了西望洋山的別稱。

西望洋聖堂則始建於
1622 年。 相 傳 在 400
多年前，一班在海上受
到荷蘭船隻襲擊的船員
情急之下向聖母祈禱，
最終安全到達日本。於
是他們便捐獻款項，由
奧斯定會於西望洋山上
修建這座獻禮聖母的聖
堂，這便是西望洋聖堂
的由來。

教堂前方還豎立著一座
聖母像，是主教山的象
徵之一，有華人稱之為
“望海觀音”。如果沿
教堂前的石階往下，還
可以看到一個仿照 19
世紀中葉聖母在法國
露德顯現情景建造的岩
洞，這裏環境寧靜、清
幽，是主教山上的另一
番景致。

導賞

西望洋聖堂及主教私邸座落在西望洋山的山頂，
使它曾經是澳門半島天際線重要的地標建築。

現在所見的聖堂採用新哥特式建築風格，筆直
的鐘塔成為聖堂的焦點，令人們把目光引導向
天空。

鐘塔旁邊是聖堂的入口立面，裝飾較哥特風格
簡樸，加上入口的圓拱門，使它略帶羅馬式建
築風格的感覺。

聖堂內呈矩形空間，沒有柱列作分隔，而整個屋
頂採用哥特式卷拱，強化了建築物的新哥特風
格。主祭壇上方及入口立面上部均開有圓形窗
孔，鑲嵌有彩色玻璃，教堂兩側的尖拱窗亦鑲有
彩色玻璃，陽光透入形成色彩豐富的光影效果。

相較於新哥特式的西望洋聖堂，主教府私邸則
顯得更為羅馬式，立面開有圓拱陽台及涼廊，
從私邸可飽覽南灣和西灣的美景。

西望洋聖堂及主教私邸

刻有葡國徽號的石塊（蓮峯廟旁）



7

INTRODUÇÃO
Alguma vez se perguntou o 
porquê de a Colina da Penha ser 
também conhecida em chinês 
como “Colina do Bispo”? Tal se 
deve ao facto de a residência 
episcopal ter sido transferida 
para o edifício de dois andares 
adjacente a esta capela após a 
reconstrução da mesma em 
1935. A partir de então, “Colina 
do Bispo” passou a ser sinónimo 
de Colina da Penha.

A construção da Capela de N.ª Sr.ª da Penha foi iniciada 
em 1622. Reza a lenda que, há mais de 400 anos, 
um grupo de tripulantes de um navio atacado pelos 
holandeses, em desespero, orou a Nossa Senhora e, 
finalmente, conseguiu chegar em segurança às costas 
do Japão. Gratos pelo milagre, os marinheiros fizeram 
doações à Ordem de Santo Agostinho para a construção, 
na Colina da Penha, de uma capela dedicada a Nossa 
Senhora. Assim surgiu a Capela de N.ª Sr.ª da Penha.

Em frente à Capela, podemos observar uma estátua da 
Virgem Maria que constitui um dos símbolos da Colina 
da Penha e é conhecida entre os chineses como a 
“Kun Iam que olha o mar”. Ao descer a escadaria de 
pedra em frente à Capela, podemos ver uma gruta 
escavada à imitação da gruta das aparições da Virgem 
Maria em Lourdes, França, em meados do século XIX. A 
tranquilidade do ambiente circundante torna este lugar 
outro ponto de referência na Colina do Bispo.

VISITA GUIADA
A Capela de N.ª Sr.ª 
da Penha e Residência 
Episcopal, sitas no topo 
da Col ina da Penha, 
constituíam outrora 
um marco importante 
na linha do horizonte 
d a  P e n í n s u l a  d e 
Macau. A capela actual 
apresenta um traçado 
de estilo neo-românico, 
distinguindo-se pelo 
seu campanário, o qual 
d irecc iona  o  nosso 
olhar para o céu.

A frontaria da capela, 
d e  o r n a m e n t a ç ã o 
depurada, apresenta um portal de entrada em arco de 
volta perfeita de nítida inspiração românica.

O interior da capela é constituído por uma nave única 
com uma cobertura em abóbada de berço, de influência 
neogótica. Sobre o altar-mor e a fachada de entrada 
encontram-se janelas circulares com vitrais. As janelas 
de ambos os lados da capela são igualmente adornadas 
com vitrais, criando um jogo de luzes colorido quando 
o sol brilha.

A Residência Episcopal é caracterizada pela arcada de 
estilo neo-românico que apresenta na sua varanda e 
lógia. A partir deste edifício, tem-se uma bela vista da 
Praia Grande e da Praia do Bom Parto.

觀音古廟
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導賞

聖若瑟修院大樓與
其旁邊的聖堂座落
在崗頂的小山頂高
地，共同組成一個
建築組合體。

修院曾經是神學院，
整個修院是以戶外花
園作為核心而圍繞佈
置，並以走廊連貫各
室內空間。

大樓外觀簡樸，上層主要開有圓拱窗，下層則多為矩形窗，
屋頂採用西式瓦坡屋頂，以三角形木桁架支撐，外牆除了
凸出的飾線與拱頂飾物，幾乎沒有任何裝飾物。大樓內部
的空間設計亦非常簡樸，地面層的舖地以橙紅色廣東大光
磚為主，天花飾有木造假天花，一樓的地面則為木板地。

值得留意的是，大樓仍保留著昔日修院廚房的大煙囱，這
在澳門現存的歷史建築中屬於罕見。

昔日修院的圖書室亦被保留，內部佈滿古式書櫃，收藏著
一些珍貴的宗教書籍，見證天主教在亞洲的傳播。

聖若瑟修院大樓
Edifício do Seminário de S. José

簡介

聖若瑟修院大樓與相鄰的教堂有兩個更廣為人知
的名字：“小三巴”和“三巴仔”，這個“小”
和“仔”是相對“大三巴”的“大”而言的。

聖若瑟修院是耶穌會於 18世紀 20年代創辦的修
院，專門培訓前往中國內地和東南亞地區傳教的
神職人員。雖然修院的名字並沒有與“三巴”相
關，但由於它設立的目的與聖保祿學院（大三巴）
相似，只是規模相對較小，所以又被稱為“小三
巴”和“三巴仔”。

在聖若瑟修院教堂旁邊的門口進入，可參觀由文
化局、修院和天主教澳門教區共同設立的“聖若
瑟修院藏珍館”，館內展出修院一些彌足珍貴的
宗教藏品如古畫、典籍、聖像和禮儀用品等。

聖若瑟修院大樓聖若瑟修院大樓
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INTRODUÇÃO
O Seminário de S. José foi 
fundado pelos Jesuítas na 
década de 1720, com o 
objectivo de, juntamente 
com o Colégio de S. Paulo, 
formar missionários para 
se r v i r  em m i s s ão  no 
Interior da China e no 
Sudeste Asiático, sendo 
popularmente conhecido 
como “Pequeno S. Paulo”.

No seu interior, num dos 
alteres laterais, encontra-
se  uma re l íqu ia  de S . 
Francisco Xavier, pioneiro 
dos missionários Jesuítas 
no Extremo Oriente. Esta 
relíquia fazia parte do 
espólio da antiga Igreja 
da Madre de Deus, do 
Colégio de S. Paulo.

En t r ando  pe l a  po r t a 
l a tera l  do  Seminár io, 
p o d e m o s  v i s i t a r  o 
“Tesouro de Arte Sacra 
do Seminário de São José”, 
estabelecido pelo Instituto 
Cu l tura l  do Governo 
d a  R . A . E . d e  M a c a u , 
em cooperação com o 
Seminário e a Diocese de 
Macau. O Tesouro alberga 
um grande número de 
obras de arte, como por 
exemplo pinturas antigas, 
l i v ros  e  documentos , 
imagens, alfaias religiosas, 
etc ., constituindo uma 
prec iosa  co lecção de 
relíquias históricas. 

VISITA GUIADA
O Seminário de S. José e a igreja adjacente, sitos no 
Largo de Santo Agostinho, no alto de uma colina, 
formam um conjunto arquitectónico notável.

O Seminário, construído em torno de um claustro, 
apresenta uma fachada simples com janelas em arco no 
piso superior e janelas rectangulares no piso inferior. O 
telhado de duas águas é sustentado por uma estrutura de 
asnas de madeira. A fachada não apresenta praticamente 
nenhum detalhe decorativo, à excepção das cornijas 
salientes e dos ornamentos dos vãos. Os espaços 
interiores apresentam um traçado igualmente simples. 
O rés-do-chão possui um tecto falso em madeira e o 
pavimento é essencialmente revestido com grandes 
ladrilhos de cerâmica de Guangdong, sendo o pavimento 
do primeiro piso revestido com soalho de madeira.

É de salientar que a velha chaminé da cozinha se 
encontra preservada no Seminário, o que é raro 
encontrar nos edifícios históricos de Macau.

A antiga bibl ioteca do Seminário encontra-se 
igualmente conservada, albergando uma colecção de 
livros religiosos de grande valor nas suas inúmeras 
estantes e testemunhando assim a difusão do 
Catolicismo na Ásia.

市政署大樓（原市政廳舊址）
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導賞

東方基金會會址大樓原稱“花園大宅”，顧名思
義，是一座有花園的西式大宅。從 20世紀初的
照片可見，大樓原本高三層，頂部有三角形山
花但現時建築只餘下兩層。大宅平面呈凸字形，
入口設有寬大的石砌戶外梯級，以顯示住宅的
氣派，現時主要展覽廳設在一樓，入口建有帶上
蓋的門廊，兩側拱窗裝有向上翻開的木百葉窗，
這種設計在澳門現時並不常見。

展覽廳內部雖然經歷改建，但仍保留一組科林斯
式古典柱。此外在一側牆上還有一個雕刻精細
的青磚“門官”。大樓後部原有的天井被保留，
上部蓋了玻璃屋頂，天井除了有走廊和樓梯，
還有一口水井，見證昔日大宅的日常生活。

至於戶外花園，現今以一個小型人工湖為中心，
周邊植有花卉樹木，圍牆上飾有人頭樣式的西
式噴泉。

東方基金會會址（原賈梅士花園房屋舊址）
Edifício Sede da Fundação Oriente  
(Antiga Casa do Jardim da Gruta de Camões)

簡介

在白鴿巢公園旁的東方基金會會址，是早期
澳門的一幢花園洋房，最初為葡萄牙富商俾
利喇 (Manuel Pereira) 所有。大宅於 18世紀
70年代建成，其時還包括今天白鴿巢公園的
範圍，既有園景又有海景（昔日的內港），
是名副其實的“豪宅”。

這座豪華的花園別
墅，建成後於 18世紀
末租給英國東印度公
司 至 1835 年， 用 作
公司駐華商務監督居
住的地方。後來，俾
利喇的女兒嫁給馬忌
士 (Lourenço Caetano 
Marques)，馬忌士順
理成章成為了大宅的
主人。據說馬忌士很
喜歡白鴿，曾飼養達
數百隻，這些白鴿飛
舞的景象很是壯觀，
“白鴿巢”的名字也
是由此而來。

1885年，這座別墅成
為政府的物業，曾用作
不同公共部門的辦公地
點。上世紀 60年代至
80年代間，改作賈梅
士博物院，1989年起
作為東方基金會會址，現在仍保留了空間作
展覽的用途。東方基金會會址(原賈梅士花園房屋舊址)

三聖宮

東方基金會會址(原賈梅士花園房屋舊址)
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INTRODUÇÃO
O Edifício Sede da Fundação Oriente, sito nas proximidades do Jardim de Luís de 
Camões, é uma mansão com jardim cuja história remonta aos inícios da ocupação 
portuguesa de Macau e que constitui a antiga propriedade de Manuel Pereira, um rico 
mercador português. A mansão foi construída na década de 1770 e, à época, incorporava 
também a área do actual Jardim de Luís de Camões. Podemos afirmar que se tratava de 
um autêntico palacete, com jardim e vista para o antigo Porto Interior. 

Entre o final do século 
XVIII e o ano de 1835, 
esta luxuosa mansão com 
jardim foi arrendada à 
Companhia Inglesa das 
Índias Orientais, sendo 
usada para albergar os 
directores comerciais do 
ramo da Companhia na 
China. Posteriormente, 
o edifício fez parte do 
dote de casamento da 
filha de Manuel Pereira 
com Lourenço Caetano 
C o r t e l a  M a r q u e s , 
p a s s ando  a  pos se  da 
propriedade para este 
ú l t i m o . D i z - s e  q u e 
Lourenço Marques gostava 
especialmente de pombos 
b r ancos  e  que  c r i ou 
centenas deles. A beleza 
espectacular da imagem 
causada pelo voo desses 
pombos brancos está na 
origem do nome “Ninho 
de Pombos Brancos” , 
pelo qual o Jardim de Luís 
de Camões é conhecido 
entre os chineses. 

E m  1 8 8 5 , a  m a n s ã o 
tornou-se propriedade 
do Governo, tendo sido utilizada como sede de diversos 
departamentos públicos. Da década de 1960 à de 1980, 
foi convertida no Museu Luís de Camões. Em 1989, o 
edifício foi adquirido pela Fundação Oriente, que ali 
instalou a sua Delegação de Macau, na qual promove 
actividades culturais.

VISITA GUIADA
A sede da Fundação Oriente, é uma mansão ajardinada 
de estilo ocidental. A partir de fotografias do início do 
século XX, podemos constatar que o edifício possuía 
três pisos encimados por um frontão triangular, 
restando actualmente apenas dois pisos. A frontaria 
apresenta um corpo avançado central, com uma ampla 
escadaria exterior de pedra na entrada que enfatiza 
a grandiosidade da mansão. A principal galeria de 
exposições encontra-se actualmente no primeiro piso. 
A entrada é abrigada por um pórtico e de ambos os 
lados da entrada, podem ver-se janelas com venezianas 
de madeira que podem ser levantadas, o que é 
actualmente bastante invulgar em Macau.

Embora tenha sido restaurada, a galeria de exposições 
possui ainda um conjunto de antigas colunas coríntias 
no seu interior, bem como um intrincado altar do Deus 
da Terra à base de tijolo cinzento numa das paredes 
laterais. O pátio interior original nas traseiras da 
mansão foi igualmente preservado, sendo actualmente 
coberto por um telhado de vidro. Para além de um 
corredor e de uma escada, o pátio interior contém 
ainda um poço, testemunhando assim a vida quotidiana 
de antigamente na mansão.

No centro do jardim exterior encontra-se um pequeno 
lago artificial, rodeado de flores e árvores, podendo 
ainda ver-se uma fonte em forma de cabeça humana a 
decorar o muro.

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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導賞

何東圖書館大樓原為別墅大宅，外觀採用新古
典設計手法。

大樓高三層，正面由三層拱廊疊加而成，讓人
想起古羅馬競技場。大樓地面層的拱廊讓入口
有一處半戶外的過渡空間，而一及二樓的拱廊，
原本為開敞的陽台，在 1990年代的改建中加設
了玻璃窗。值得留意，整個正立面採用新古典
風格，但頂端卻有一個帶裝飾藝術風格（Art-
Deco）的山花。

大樓內收藏中文古籍的“何東藏書樓”仍然採用
中式傢俱，而藏書室的書櫃亦是以仿古的設計，
保持了古色古香的味道。

何東圖書館大樓的獨特之處，在於其前後均有
花園，略帶幾何對稱佈局的西式園林設計，但
在前面花園角落處保留有一中式假山石，可見
昔日花園曾有的中西合璧。

何東圖書館大樓
Edifício da Biblioteca Sir Robert Ho Tung

簡介

何東圖書館是一座園林式圖書館，
被前後的花園擁抱著，環境寧靜清
幽，除了是適合閱讀的地方外，近
年還成為了遊客的“打卡”熱點。

這座“網紅”圖書館，
已超過百歲高齡。雖然
它的名字叫“何東圖書
館”，但最初並不是何
東建的。這座大樓約
建於 1894年之前，原
來的主人是官也夫人 
(D. Carolina Cunha)，
香港富商何東在 1918
年購入。第二次世界
大戰期間，香港被日
軍佔領，何東在 1941-
1945年間來澳避亂，
就是住在這裏。

何東逝世後，後人根據
他的遺願，把這座大樓
連同二萬五千元送給澳
葡政府，作為公共圖書
館及購置圖書用途。
1958年，何東圖書館
正式開放，2006年後
花園側興建的新大樓啟
用，而原來樓高三層的
舊圖書館大樓，二樓為
何東藏書樓，收藏了約
5000冊珍貴的古籍，
使之成為了集閱讀、資
訊、休憩等功能於一
身，更好地發揮公共圖
書館的功能。

何東圖書館大樓

何東圖書館大樓

青洲山
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INTRODUÇÃO
A Biblioteca Sir Robert 
Ho Tung é um edifício 
rodeado de jardins, o que 
lhe confere um ambiente 
calmo e tranquilo, perfeito 
para a leitura. O local tem 
também vindo a tornar-
se um ponto turístico 
popular nos últimos anos.

O edifício da biblioteca, 
celebrizada nos círculos 
c ibernét icos, conta já 
com mais de cem anos 
de história. Embora seja 
conhecida actualmente 
como “B ib l io teca  S i r 
Robert Ho Tung”, a sua 
construção não se deve 
a esta personalidade. O 
edifício foi construído 
antes de 1894 e tinha 
como proprietária original 
D. Carolina Cunha. Apenas 
em 1918 foi adquirida por 
Sir Robert Ho Tung, um 
importante homem de 
negócios de Hong Kong. 
Fugindo de Hong Kong 
aquando da sua ocupação pelo exército japonês durante a Segunda 
Guerra Mundial, Sir Robert Ho Tung refugiou-se em Macau e aqui 
viveu entre 1941 e 1945.

Após o falecimento de Sir Robert Ho Tung, e de acordo com o seu 
testamento, o edifício foi doado ao Governo Português de Macau, 
juntamente com a soma de vinte e cinco mil dólares de Hong 
Kong para a aquisição de livros, de modo a viabilizar a conversão 
do edifício em biblioteca pública. A biblioteca encontra-se aberta 
ao público desde 1958. Posteriormente, com o intuito de permitir 
um melhor desempenho do seu papel enquanto biblioteca pública, 
foi inaugurada em 2006 uma extensão do edifício, construída no 
jardim, tornando a biblioteca um centro para as humanidades que 
integra leitura, informação e lazer, entre outras funções. O edifício 
original da biblioteca possui três andares, sendo que no segundo 
andar se encontra a Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas, que 
alberga uma colecção de cerca de 5.000 livros antigos e preciosos.

VISITA GUIADA
A Biblioteca Sir Robert Ho Tung era originalmente 
uma mansão com um traçado arquitectónico de 
estilo neoclássico.

O edifício de três pisos apresenta uma fachada 
composta por três níveis de galerias em arcada. A 
galeria em arcada no piso térreo proporciona um 
espaço de transição semi-exterior na entrada, sendo 
as do primeiro e segundo pisos originalmente varandas 
abertas, as quais viriam a ser fechadas com janelas 
de vidro durante uma intervenção de remodelação 
na década de 1990. É de salientar que toda a fachada 
apresenta um traçado neoclássico, à excepção de uma 
platibanda de estilo art déco no topo do edifício.

A Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas no interior 
do edifício é decorada com mobiliário de estilo chinês 
e com estantes de livros de estilo vintage, a fim de 
preservar a aura antiga da sala.

A Biblioteca Sir Robert Ho Tung é um edifício 
singular, ostentando um jardim de estilo ocidental à 
frente e outro nas traseiras, ambos com um traçado 
aproximadamante simétrico. Num canto do jardim 
fronteiro, foi preservada uma rocha artificial chinesa, 
sugerindo que o jardim de outrora combinaria 
elementos chineses e ocidentais.
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導賞

今天陸軍俱樂部前是
車水馬龍的大馬路，
難以想像在大樓落
成之初時，大樓前方
原是南灣堤岸與海
面。有著這樣的環境
和景色，大樓正面建
有開敞的拱廊及柱
廊陽台，既能在入口
作為過渡性空間，亦
可讓使用者憑欄觀
景納涼。

陸軍俱樂部大樓是新古典風格的建築，外觀是
三段式設計，低部外牆的飾紋讓人覺得其基座
堅實，中部則採用塔斯干古典柱作柱廊，其比
例恰當，頂部以西式花瓶狀欄杆作圍欄，大樓
正中央則以弧形山花作頂端，上面寫著1870年。

至於室內，現時看到是西式裝潢的設計，包括
木樓梯和古典裝飾，內部在1990年代重新建造。

陸軍俱樂部大樓
Edifício do Clube Militar

簡介

陸軍俱樂部大樓曾是一幢靜靜站在海邊，見證著
滄海桑田變化的建築物。如果我們翻開有關陸軍
俱樂部的老照片，可以看到往日大樓前就是南灣
的岸邊，站在大樓走廊上，能眺望南灣的風光。
時移世易，灣畔已建起了高樓，只有陸軍俱樂部
前的一排樹木，悄悄地告訴我們昔日南灣海岸線
的輪廓。

陸軍俱樂部由一班葡萄牙軍人成立於 1870年，當
年是以“澳門軍人協會”的名稱成立。1872年，
俱樂部建造這幢大樓，作為他們娛樂和消遣的地
方。葡萄牙軍隊撤走後，俱樂部也開始對外招收
會員。

陸軍俱樂部的宗旨之一是通過各項活動傳播葡萄
牙文化。大樓內還有一間對外開放的餐廳，使陸
軍俱樂部大樓不論是“內在”還是“外在”，都
成為了居民及遊客的熱門“打卡點”。

陸軍俱樂部大樓

市政署大樓（原市政廳舊址）

蓮溪新廟
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INTRODUÇÃO
O Edifício do Clube Militar foi outrora um local 
sossegado à beira-mar, servindo de testemunha à 
evolução urbana da Baía da Praia Grande. Observando 
fotos antigas do Clube Militar, podemos constatar que, 
na época, o edifício se encontrava face à baía, que podia 
inclusivamente ser admirada a partir das suas varandas. 
Porém, o passar dos tempos trouxe consigo a mudança 
da paisagem, com a construção de aterros e  edifícios 
altos. Actualmente, apenas uma fileira de árvores em 
frente ao Clube Militar nos relembra discretamente do 
que foi outrora a marginal da Praia Grande.

O Clube Militar foi fundado por um grupo de oficiais 
portugueses em 1870, sendo na altura conhecido 
como “Grémio Militar de Macau”. Em 1872, o Clube 
construiu o presente edifício para servir como espaço 
de lazer e recreação. Após a retirada do exército 
português, o Clube começou a recrutar novos 
membros entre a sociedade.

Um dos objectivos do Clube Militar é a divulgação da 
cultura portuguesa através da organização de diversos 
eventos. O edifício inclui também um restaurante aberto 
ao público, fazendo com que o mesmo se torne num 
ponto de visita popular para residentes e turistas.

VISITA GUIADA
O Clube Militar situa-
se  ho j e  em d i a  em 
frente a uma avenida 
movimentada, sendo 
difícil imaginar que o 
edifício tinha vista para 
a Praia Grande e para 
o mar nos primeiros 
t empos  após  a  sua 
inauguração. Dada esta 
envolvência e paisagem, 
f o r a m  c o n s t r u í d a s 
varandas porticadas e 
um pórtico em arcada, 
servindo como espaço 
de transição na entrada 
e proporcionando aos 
visitantes um espaço 
para desfrutar da vista 
e da brisa refrescante 
junto à balaustrada.

O Clube Militar é um edifício neoclássico com uma 
fachada dividida em três níveis. As linhas decorativas 
no nível inferior conferem um ar de solidez à base 
do edifício; o nível intermédio apresenta varandas 
porticadas bem proporcionadas e com colunas 
toscanas; o nível superior é, por sua vez, delineado por 
uma platibanda decorada com balaústres. O edifício 
é encimado, ao centro, por um frontão arqueado, 
ostentando a inscrição “1870”.

O interior do edifício, com uma decoração de estilo 
ocidental incluindo escadas de madeira e ornamentos 
clássicos, foi reconstruído na década de 1990.

陸軍俱樂部大樓

大西洋銀行總行大樓
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導賞

海事及水務局大樓
是澳門現存不多具
摩爾風格的新古典
建築物。

即使建築已不再用作
兵營，但大樓的外觀
仍有保留軍事建築的味道。大樓興建在花崗石砌
的基台上，向內港一邊的立面兩端各建有一個
向外凸出並稍高的角塔，加上建築物頂部類似
垜堞狀飾物，讓人想起像炮台一樣的軍事設施。

由於原本依山面海的環境，大樓向內港及其相
鄰的兩個立面均建有拱廊，而採用的拱是具伊
斯蘭風格的尖拱，加上間柱上橫紋裝飾，使大
樓帶有一種東方的異國情調。

海事及水務局大樓現時是平屋頂，但從落成時
的照片與版畫可見，大樓中部塔樓及正立面兩
端角塔均建有伊斯蘭式的洋葱形尖屋頂。

海事及水務局大樓（原摩爾兵營舊址）
Edifício da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos  
e de Água (Antigo Quartel dos Mouros)

簡介

海事及水務局大樓的建築設計，有別
於其他西式建築風格，普遍被認為是
帶有阿拉伯風格的建築。長長的迴廊
設計，加之其如“洋蔥頭”般的尖拱，
很難教人不對它投以注目禮。

海事及水務局大樓原來的名字叫摩
爾兵營，顧名思義，建築最初是作

兵營的用途。摩爾兵營於 1874年建成，同年 8
月開幕，作為來澳的印度果阿警察的營地，摩爾
兵營的建築風格，可能就是考慮到這些印度警察
的思鄉之情，亦見證了歷史上澳門與果阿之間的
聯系。兵營後來成為了原來的港務局（現時的海
事及水務局）和水警稽查隊的辦公地方，故又被
稱為“水師廠”。

海事及水務局大樓(原摩爾兵營舊址)
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INTRODUÇÃO
O  antigo Quartel dos Mouros, projectado pelo Barão 
do Cercal, é um exemplo de arquitectura revivalista 
de influência neoárabe. A comprida galeria em arcada, 
juntamente com os arcos pontiagudos, torna difícil a este 
edifício passar despercebido.

O edifício era originalmente designado como “Quartel 
dos Mouros” e, como este nome sugere, foi inicialmente 
usado como quartel militar. O Quartel dos Mouros foi 
construído em 1874 e inaugurado em Agosto do mesmo 
ano, tendo como função albergar um regimento de polícia 
destacado de Goa, então território português na Índia. O 
Quartel dos Mouros é assim um testemunho das ligações 
históricas entre Macau e Goa.  

 Posteriormente, o quartel foi transformado na sede 
da Capitania dos Portos e da Polícia Marítima e Fiscal 
de Macau, razão pela qual recebeu o nome “Soi Si 
Chong”. Mais tarde, a Capitania dos Portos foi também 
reorganizada, tornando-se na actual Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

VISITA GUIADA
O Edifício da Direcção 
d o s  S e r v i ç o s  d e 
Assuntos Marít imos 
e de Água é um dos 
p o u c o s  e d i f í c i o s 
n e o c l á s s i c o s  c o m 
influências mouriscas, 
em Macau.

O edifício deixou de 
ser usado como quartel, 
mas a sua aura militar 
f o i  p r e s e r v a d a  n o 
exterior. Construído 
sobre uma plataforma 
elevada de granito, o 
edifício apresenta uma 
fachada virada para o 
Por to Inter ior  com 
torreões ligeiramente 
m a i s  e l e v a d o s  e 
s a l i e n t e s .  E s t e s , 

juntamente com os parapeitos ameados, remetem para 
as estruturas militares que se assemelham a fortalezas.

Construído na encosta e virado para o mar, o edifício 
possui varandas em arcada tanto na frontaria voltada 
para o Porto Interior como nas duas fachadas laterais. 
A arcada apresenta arcos mouriscos pontiagudos, 
os quais, juntamente com as linhas horizontais que 
adornam os pilares, conferem um ar oriental e exótico 
ao edifício.

O edifício é actualmente coberto por um telhado plano, 
mas, com base em fotografias e 
gravuras dos primeiros tempos 
após a sua inauguração, podemos 
constatar que a torre central 
e os torreões eram encimados 
por cúpulas islâmicas em forma 
de cebola.

海事及水務局大樓(原摩爾兵營舊址)
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導賞

消防局大樓採用帶古典的折衷建築風格，竪向大
概分為三部份，以中央部份為較凸出，每一部份
竪向再可分為三部份，即是整個立面在視覺上分
為九部份。

大樓高兩層，中央的部份下層與兩側飾有橫條凸
紋作裝飾，在視覺讓人感覺像石砌一樣，中央頂
部位置是三角形山牆，而一樓的各部份開有三個
窗戶，並以雙柱作間斷。至於兩側部份，上下層
均開有三個窗戶，以壁柱分隔，設計較為簡潔。

消防局大樓
Edifício do Corpo de Bombeiros

簡介

位於連勝馬路的消防局大樓，是一個“行過路過
不要錯過”地方，除了富有南歐風格的古典建築
外牆，它的內涵更是相當豐富。

1883年，《澳門消防服務規章》頒佈，成立了消
防監察處（消防局的前身），這一年可說是消防
局成立的年份。走進這座現在是消防博物館的大
樓，可以重新了解與我們息息相關的消防工作，
是如何走過這 130多年發展至現在。

消防局大樓啟用於
1923年，是當時的消
防行動及指揮中心，正
面的三個大門可供消防
車出入。因應消防隊伍
的發展，大樓於上世紀
90年代中期進行擴建，
更新內部結構，並在後
方增建一座新大樓。原
大樓則在 1999年改建
為消防博物館，展出消
防設施及裝備、制服
等，以及介紹澳門消防
服務的發展史。

消防局大樓
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INTRODUÇÃO
O Edifício do Corpo de 
Bombeiros, sito na Estrada 
de Coelho do Amaral, não 
deixa indiferente quem 
por ele passa. Para além 
da sua fachada exterior de 
inspiração clássica, todo o 
edifício se reveste de um 
profundo significado. 

O  a n o  d e  1 8 8 3 , q u e 
v iu a promulgação do 
“ R e g u l a m e n t o  d o s 
Serviços de Incêndio de 
Macau” e a criação da 
Divisão de Fiscalização 
de Incêndios de Macau 
(antecessor do Corpo 
de Bombeiros), pode ser 
considerado o ano da criação do Corpo de Bombeiros. Entrando no edifício, que alberga 
hoje o Museu dos Bombeiros, podemos conhecer melhor os trabalhos de combate 
a incêndios que estão intimamente relacionados com a vida da cidade, assim como o 
desenvolvimento desta actividade no decurso de mais de 130 anos, até aos nossos dias. 

O Edifício do Corpo de Bombeiros foi inaugurado em 1923 e serviu, na época, de centro 
de operações e de comando dos bombeiros, de cujas três portas frontais entravam e 
saiam os veículos de combate aos incêndios. O edifício foi alvo de uma ampliação em 
meados da década de 1990, em resposta ao desenvolvimento do corpo de bombeiros. 
A estrutura interior do edifício original foi actualizada e foi adicionado um novo edifício 
no terreno contíguo. Em 1999, o edifício original foi convertido em museu, exibindo 
instalações e equipamentos de combate a incêndios, uniformes, etc., e contando aos 
visitantes o percurso de evolução do serviço de combate a incêndios de Macau.

VISITA GUIADA
O edificio do Corpo de Bombeiros é caracterizado 
por um estilo arquitectónico ecléctico. A fachada 
pode ser dividida em três secções, sendo a secção 
central ligeiramente saliente e podendo cada secção 
ser dividida em três subsecções. Por outras palavras, a 
fachada é visualmente composta por nove secções.

O edifício de dois pisos apresenta, nos extremos laterais 
e no piso inferior da sua secção central, várias faixas 
horizontais decorativas em relevo, as quais se assemelham 
a blocos de pedra. A secção central é encimada por 
um frontão triangular, ostentando três janelas em cada 
subsecção do primeiro piso, separadas entre si por 
pilastras duplas. Nas secções laterais, podem ver-se três 
janelas no piso superior e no piso inferior, todas separadas 
entre si por pilastras. Em geral, o edifício apresenta um 
traçado de grande exuberância decorativa.

消防局大樓

聖方濟各（加思欄）炮台及兵營

聖老楞佐堂及前地（風順堂）
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導賞

郵政局總部大樓在議
事亭前地與新馬路交
界的位置， 由於它
的位置，大樓的入口
興建在一個角落，凸
顯其位置。三層高的
大樓在該角落的平面
形成一個弧形，而入
口兩側採用了兩層通
高的雙圓柱，加上低
部基座狀的設計及屋
頂的鐘塔，使入口成
為大樓最重要的部
份。

郵政局總部大樓採用新古典建築風格。按照了古
典三段式的設計，整座大樓橫向可分為底、中、
頂三部份，在底部的外牆主要飾有橫向凸出條紋
裝飾，在視覺上讓人覺得大樓的基座堅實穩固，
中部和頂部則開有窗戶，其設計略帶文藝復興式
樣，而大樓內部地面層向公眾開放的大廳，亦
以古典柱作支撐，延續大樓外觀的新古典風格。

郵政局總部大樓
Edifício Sede dos Correios

簡介

1931 年對外開放的郵政局總部大樓，已陪伴市
民大眾走過數十個寒暑。在今天，如果正點的時
間經過大樓，說不定還可以聽到鐘樓播放的報時
音樂。

澳門的郵政服務可追溯至 1884年，當時的郵政局
又被稱為“書信館”。如果把時間線再倒退一些
到 1798年，則會發現當年整個澳門葡人社區的郵
政服務，都是靠一個人“捱義氣”，不收分文去
完成的，那個人就是當時的海郵局局長（海郵局
並非正式政府部門）。郵電服務經過百多年的發
展，逐步邁向多元化和現代化。

在郵電部門正式搬遷到這裏之前，辦公環境與現
在可謂天壤之別。90多年前的上世紀 20年代中，
郵政局仍設在巿政廳（今巿政署大樓）地面層，
曾有人形容那裏“更適合蜥蜴和蜘蛛”。隨著郵
電部門進駐這座大樓，他們的工作環境也隨之得
到了改善。

郵政局總部大樓

聖奧斯定堂

氹仔炮台
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INTRODUÇÃO
O Edifício Sede dos Correios abriu ao público em 1931. 
Actualmente, quem passa por ele a horas certas pode 
ainda ouvir o toque emitido pela torre do relógio.

A origem dos serviços de correios de Macau remonta a 
1884, altura em que a Direcção dos Serviços de Correios 
era conhecida como “Repartição dos Correios de 
Macau”. Se retrocedermos um pouco no tempo até 1798, 
descobriremos que, nessa época, os serviços postais de 
toda a comunidade portuguesa em Macau eram prestados 
pelo director do Correio Marítimo. Ao longo de mais de 
um século de desenvolvimento, os serviços de correios e 
telecomunicações de Macau têm evoluído gradualmente 
no sentido da diversificação e da modernização.

Antes de a Direcção dos Serviços de Correios e 
Telecomunicações (CTT) ser oficialmente transferida 
para este edi f íc io, o ambiente de trabalho era 
totalmente diferente do actual. Há mais de 90 anos, em 
meados da década de 1920, os correios situavam-se 
ainda no andar térreo do Leal Senado (hoje Edifício do 
Instituto para os Assuntos Municipais), num ambiente 
outrora descrito por alguém como “mais propício para 
os lagartos e as aranhas”. A transferência dos CTT 
para este edifício resultou numa melhoria significativa 
do ambiente de trabalho.

VISITA GUIADA
O Edif ício Sede dos 
Correios situa-se no 
cruzamento do Largo 
d o  S e n a d o  c o m  a 
Avenida de Almeida 
Ribeiro, sendo a entrada 
construída numa das 
esquinas para acentuar 
a  s u a  l o c a l i z a ç ã o 
especial. Este canto da 
fachada do edifício de 
três pisos assume uma 
forma convexa, sendo 
a entrada ladeada por 
colunas duplas com 
dois pisos de altura. As 
colunas com pedestais 
e a torre sineira que se 
ergue sobre o telhado 
fazem da entrada  a 
secção mais importante 
do edifício.

O Edif ício Sede dos 
Correios apresenta um 
traçado arquitectónico 

de estilo neoclássico que divide a estrutura em três 
níveis: um nível inferior, um nível central e um nível 
superior. O nível inferior da fachada é decorado com 
faixas horizontais salientes, que conferem um ar de 
solidez à base do edifício. O nível central e o nível 
superior ostentam janelas de estilo neoclássico. O 
átrio interior do rés-do-chão, aberto ao público, é 
igualmente sustentado por colunas clássicas, dando 
continuidade ao estilo neoclássico patente no exterior 
do edifício.聖若瑟修院教堂、前地及石階
聖奧斯定堂

雀仔園福德祠

何東圖書館大樓



導賞

紅街市是澳門現存最具裝飾藝術（Art Deco）的
街市大樓。

這種風格於 1920年代在歐洲開始流行，相較於古
典風格，裝飾藝術採用現代幾何形體、材料紋理
與顏色作為設計元素。因此，紅街市大樓沒有一
項古典的裝飾，取而代之是帶幾何形體的壁柱和
頂塔。相對於這些竪向元素，大樓矩形窗戶的白
色塊面則強調橫向性，加上原有紅磚的紅色，使
大樓顯出一種現代簡潔的幾何圖案性。

大樓外圍的圍牆部份原本設有停車區和綠化空間，
但其後由於空間需求，後來亦加建為售賣區。

至於大樓內部，設計主要滿足街市功能，主要以
結構柱對空間作分區，室內亦沒有任何多餘的裝
飾，顯現其現代的功能主義設計思想。

AM010

紅街市大樓
Edifício do Mercado Vermelho

簡介

紅街市是“樓如其名”，除了外觀比較“紅”外，名
氣也很“紅”。大樓紀念碑式的建築設計、紅色的立
面外牆，與周邊建築相比顯得份外“吸睛”。紅街市
大樓還是澳門目前唯一一座被列為文化遺產的街市大
樓，“紅”得特別有
底氣。

紅街市的另一名稱為
“提督街巿”，落成於
1936年。紅街市大樓
竣工的時候，周圍仍只
是菜田和一些別墅，人
流不多，當時外面的圍
牆內並非攤檔，而是露
天的走道，圍牆也並非
密封的設計。後來，隨
著附近的街區發展，人
口增加，到紅街市買菜
的人有增無減，於是
把圍牆內的樹木移除，
在圍牆與街市之間的
走道加建上蓋，設立
攤檔，並改為密封的
圍牆，成為我們現在
見到的樣子。

紅街市大樓

紅街市大樓
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INTRODUÇÃO
O Mercado Vermelho 
é  u m  e d i f í c i o  c u j o 
nome fala por si, sendo 
largamente conhecido 
pela tonalidade vermelha 
que  o  c a r a c t e r i z a . A 
monumenta l i d ade  do 
desenho arquitectónico 

e a fachada vermelha do edifício atraem facilmente as 
atenções e contrastam com os edifícios circundantes. 
Para além disso, o Edifício do Mercado Vermelho é 
actualmente o único mercado municipal em Macau 
classificado como Património Cultural, o que comprova a 
sua fama.

O Mercado Vermelho, também conhecido como “Mercado 
Municipal Almirante Lacerda”, foi concluído em 1936. 
Aquando da sua construção, o local encontrava-se ainda 
cercado por terrenos agrícolas e algumas moradias, 
numa zona com pouco tráfego de pedestres. Inicialmente, 
o muro exterior não possuía ainda bancas fixas, 
consistindo num pátio a céu aberto. Posteriormente, o 
desenvolvimento do bairro e o aumento populacional 
resultaram num número cada vez maior de fregueses 
no Mercado Vermelho e, em resposta, as árvores 
circundantes foram retiradas e foi construída uma 
cobertura encerrando o espaço entre o muro exterior 
e o mercado, que foi ocupado com bancas de venda. 
O muro exterior foi modificado, dando ao edifício a 
aparência que podemos ver actualmente.

VISITA GUIADA
O Mercado Vermelho 
é  o  e xe m p l o  m a i s 
típico de um edifício de 
mercado de estilo art 
déco em Macau.

Ao contrário do estilo 
clássico, o esti lo ar t 
déco, que começou a 
ganhar popularidade 
na Europa na década 
d e  1 9 2 0 ,  a d o p t a 
formas geométricas, as 
características naturais 
dos próprios materiais, 
t e x t u r a s  e  c o r e s 
modernas como elementos decorativos. Por conseguinte, o 
Mercado Vermelho não possui qualquer detalhe decorativo 
clássico, ostentando apenas uma torre e vários pilares de 
forma geométrica. Em contraste com estes elementos 
verticais, as linhas brancas das janelas rectangulares realçam 
a horizontalidade do edifício. As linhas brancas e a cor 
vermelha original dos tijolos das paredes manifestam a 
qualidade simples e geométrica do traçado modernista 
do edifício.

O recinto exterior do edifício foi inicialmente destinado a 
servir como parque de estacionamento e espaços ajardinados, 
sendo posteriormente convertido numa extensão da zona 
comercial devido à necessidade de espaço.

O interior do edifício foi concebido para satisfazer as 
funções de mercado, dividindo-se em diferentes áreas 
separadas por colunas estruturais e não ostentando 
quaisquer elementos decorativos desnecessários, o que 
reflecte os princípios de design do funcionalismo moderno.

福德祠（大碼頭街）

嘉妹前地/買賣街/客商街/中街
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導賞

春草堂建在盧廉若公園內最大的人工湖畔，如在
湖畔上的水上宮殿。雖然園林採用蘇州庭園設
計，但春草堂卻是採用西式建築風格，可以看
到朝向湖的一面建有古典柱列組成的柱廊陽台，
既是春草堂入口的走廊，亦是憑欄觀景的地方。

由於建築物內部曾被改建，現時用作展覽廳的
空間已沒有原本的空間分隔，然而，在一些門
及門框，我們仍可看到上世紀初的裝潢。

大樓雖然以西式風格為主，但大家如果細心觀
看，會發現建築融合中式元素，例如在屋前的拱
廊，屋頂就採用了中式屋簷，而柱間的矮欄河，
也採用了中式的“美人靠”。另外，大樓後面沿
人工河的外牆，也建了中式亭外形的凸出陽台，
可見春草堂是中西合璧的實例。

春草堂（盧廉若公園）
Pavilhão da Primavera (no Jardim de Lou Lim Ioc)

簡介

盧廉若公園是晚清富商盧廉若家族的私家花園，
園內以蘇州園林風格建成，春草堂就是當中的主
體建築。

這個私家花園原稱“娛園”，盧廉若及父親盧華
紹（盧九）是晚清至民國期間著名的澳門富商，
除了參與博彩業外，還熱心慈業及公共事業，在
當時的澳門有很大的影響力，盧廉若甚至有“澳
門皇帝”的稱號。“娛
園”最初建成時，面
積比現時還要大三倍
左右。

春草堂是當年用以招呼
客人的主要地方，當中
最具“名氣”的客人非
孫中山莫屬。孫中山在
1912年到訪澳門期間，
就應邀下榻在“娛園”
春草堂，與中葡各界人
士見面，並合照留念。

今天的春草堂除了兩側
的迴廊可供人們到此觀
賞“娛園”美景外，其
室內展覽空間亦會在展
覽舉辦期間對外開放。

春草堂(盧廉若公園)
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INTRODUÇÃO
O Jardim de Lou Lim Ioc foi outrora o jardim 
privado da família de Lou Lim Ioc. O espaço foi 
concebido segundo o estilo dos famosos jardins de 
Suzhou, com o chamado Pavilhão da Primavera como 
estrutura principal.

Este jardim privado era originalmente conhecido como 
“Jardim das Delícias (Yu Yuen)”. Lou Lim Ioc e o seu pai 
Lou Va Sio (Lou Kau) foram conhecidos e abastados 
mercadores de Macau entre os finais da dinastia Qing e 
a República. Para além da indústria do jogo, esta família 
envolveu-se também em trabalhos de caridade e obras 
públicas. A sua influência em Macau foi de tal modo 
significativa que Lou Lim Ioc recebeu a alcunha de 
“Imperador de Macau”. Aquando da sua construção, o 
“Jardim das Delícias (Yu Yuen)” ocupava uma área cerca 
de três vezes superior à actual.

O Pavilhão da Primavera servia essencialmente de local 
onde eram recebidos os convidados, o mais ilustre dos 
quais foi o Dr. Sun Yat Sen. Durante a sua estadia em 
Macau, em 1912, Sun Yat Sen foi convidado a ficar nesta 
casa, onde se encontrou com personalidades chinesas e 
portuguesas e com as quais tirou fotos de recordação. 

O Pavilhão da Primavera apresenta uma larga varanda 
na fachada principal que permite aos visitantes 
apreciarem o cenário fascinante do jardim. Além 
disso, no seu interior, podemos encontrar um espaço 
destinado a eventos e exposições, ocasiões em que se 
encontra aberto ao público.

VISITA GUIADA
O Pavilhão da Primavera 
s i t u a - s e  j u n t o  a o 
maior lago artificial do 
Jardim de Lou Lim Ioc, 
assemelhando-se a um 
palácio flutuante sobre 
o lago. Embora o jardim 
apresente um traçado de 
estilo clássico de Suzhou, 
o Pavilhão da Primavera 
adopta um estilo ocidental. 
A fachada é fronteada por 
uma varanda aberta para 
o lago, com uma fileira de 
colunas clássicas, onde 
se encontra a entrada 
do edifício e a partir da 
qual os visitantes podem 
apreciar a paisagem junto 
à balaustrada.

O interior do edifício sofreu 
uma remodelação, sendo 
convertido numa galeria 
de exposições, a qual veio 
substituir os compartimentos 
originais. No entanto, é ainda 
possível identificar elementos 
decorativos do início do 
século XX em algumas das 
portas e respectivos caixilhos.

O edifício apresenta um traçado essencialmente de 
estilo ocidental, mas um olhar mais atento revela a 
integração de elementos chineses, tais como os beirais 
no telhado da varanda e a balaustrada em formato 
de “bancos de beleza” chineses entre as colunas. Nas 
traseiras do pavilhão, podem ainda ver-se duas varandas 
projectadas a partir da parede sobre o lago artificial, 
ambas as quais assumem a forma 
de um pavilhão chinês. Todos 
estes pormenores manifestam 
uma conjugação dos est i los 
arquitectónicos chinês e ocidental, 
de que o Pavilhão Lou Lim Ioc é 
um exemplo típico.

春草堂(盧廉若公園)

鄭家大屋
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導賞

大西洋銀行總行大樓座落在新馬路與昔日南灣
海岸的交界處，採用當時澳門流行的古典折衷
式樣。

大樓原本為樓高兩層，如果大家細心觀察，可
以發現面向新馬路和面向南灣的立面略有不同。

面向新馬路一側的立面採用類似市政署大樓的
設計，以強調中央凸出部份，來加強建築物的莊
重與紀念性。在這一立面可以見到屋頂三角形
的山花，一樓窗戶三角形的窗簷和凸出的陽台，
地面層側採用圓拱窗門，整個立面仍按照古典
三段式的設計手法。

至於面向南灣一邊的立面，則配合當時南灣堤
岸的房屋，以拱廊作立面設計，地面層與一樓
均以圓拱建造拱廊，使建築物向海的一面有納
涼觀景的半戶外空間。

大樓於 1997年改建，保留了原大樓的外牆，內
部則是現代的銀行空間。

大西洋銀行總行大樓
Edifício Sede do Banco Nacional Ultramarino

簡介

很多人都會被大西洋銀行總行大樓的外觀吸引，它的
上半部分是帶有玻璃幕牆的大樓，下半部分則是一座
粉紅色的西式建築，新與舊的糅合為人津津樂道。

大西洋銀行於 1864年
於里斯本創立，澳門
分行於 1902年開業，
1926年遷至新馬路現
址營業至今。在現址建
成之前，該處是富商林
連的大屋，這大屋面朝
當時仍未填海的南灣，
有着絕佳的景觀。後來
林連的大屋日漸殘破，
被大西洋銀行收購拆
建，建成現址，後又經
數次修建，1997年加
建了上面的“現代化”
部分，成為了新馬路以
至澳門的一個地標。

大西洋銀行是澳門的第
一間發鈔銀行，並在很
長的一段時期內是唯一
的發鈔銀行。現時在銀
行官方網站的網上陳列
室，可看到大西洋銀行
自 1905年開始發行的
鈔票式樣。

大西洋銀行總行大樓

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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關閘拱門

INTRODUÇÃO
Pouca gente consegue 
ficar indiferente perante 
a aparência do Edifício 
Sede do Banco Nacional 
Ultramarino. A sua parte 
superior é um edifício 
com fachada de vidro e a 
parte inferior um edifício 

cor-de-rosa em estilo ocidental, numa verdadeira e 
impressionante fusão de antiguidade e modernidade. 

O Banco Nacional Ultramarino foi fundado em Lisboa, 
Portugal, em 1864, como banco emissor para as 
províncias ultramarinas portuguesas. A sucursal de Macau 
do BNU foi estabelecida em 1902, sendo transferida 
para a sua sede actual na Avenida de Almeida Ribeiro em 
1926. Antes da sua transformação em sede do BNU, o 
terreno encontrava-se ocupado pela residência da família 
de Lin Lian, rico homem de negócios, com uma vista 
espectacular voltada para a Praia Grande numa época 
anterior à reclamação de terras ao mar. Esta mansão foi 
demolida aquando da abertura da Avenida de Almeida 
Ribeiro, tendo o lote resultante sido adquirido pelo BNU, 
que construiu a sua sede no mesmo local. Após vários 
trabalhos de remodelação ao longo dos anos, a parte 
superior “moderna” foi adicionada em 1997, tornando-se 
um ponto de referência na Avenida de Almeida Ribeiro e 
mesmo em toda a cidade de Macau.

O BNU foi o primeiro (e, durante bastante tempo, o 
único) banco a emitir notas em Macau. Actualmente, 
podemos ver o aspecto das notas emitidas pelo BNU 
desde 1905 através da sala de exposições online do site 
oficial do banco.

VISITA GUIADA
O Edifício Sede do BNU, 
s i to no cruzamento 
entre  a  Aven ida  de 
Almeida Ribeiro e a 
antiga marginal da Praia 
G r a n d e , a p re s e n t a 
um traçado de estilo 
ecléctico, à época muito 
popular em Macau.

O  e d i f í c i o  t i n h a 
i n i c i a l m e n t e  d o i s 
pisos. Um olhar mais 
a t e n t o  reve l a  u m a 
ligeira diferença entre 
a  f a c h a d a  v o l t a d a 
p a r a  a  Ave n i d a  d e 
Almeida Ribeiro e a 
fachada voltada para 
a  P r a i a  G r a n d e . A 
fachada voltada para 
a Avenida de Almeida 
Ribeiro apresenta um 
traçado de composição 
clássica, o qual realça o corpo central para potenciar 
a solenidade e o cariz comemorativo do edifício. 
Este alçado é encimado, ao centro, por um frontão 
triangular, ostentando lintéis triangulares sobre as 
janelas e varandas no primeiro piso. O piso térreo 
apresenta várias portas e janelas em arco de volta 
perfeita. Todo o alçado denota o traçado clássico 
dividido em três níveis.

Por sua vez, a fachada voltada para a Praia Grande 
apresenta galerias em arcada de modo a articular-se 
com as demais casas ao longo da marginal. As galerias 
em arcada, tanto no piso térreo como no primeiro 
piso, ostentam arcos de volta perfeita, criando espaços 
semi-exteriores que proporcionam abrigo contra o 
calor e permitem desfrutar das vistas.

O Edifício Sede do BNU foi reconstruído e ampliado 
em 1997. A fachada exterior do edifício original foi 
conservada e o interior foi convertido num espaço 
bancário moderno.

雀仔園福德祠
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導賞

原伯多祿官立小學大樓由澳門土生葡人工程師
施約翰（João Canavarro Nolasco）負責設計。

學校大樓的外觀設計強調幾何形體，整座建築物
平面以長窄的矩形為主體，其兩端則以半圓形作
結束，而矩形中央則嵌入一個平面近似方形的形
體。大樓主體原本高兩層，以橫向窗戶和飾線為
主要裝飾，中央的入口樓宇較高，以竪向的窗戶
和飾線為裝飾，這樣的橫竪向對比成為該現代大
樓的特色。至於內部空間，以貫穿整座大樓的長
走廊為主軸，其兩側設有課室和教員室，室內裝
飾簡潔，充份強調空間的理性與功能性，完全反
映當時現代建築的設計理念。

高美士中葡中學大樓（原伯多祿官立小學大樓舊址）
Edifício da Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes 
(Edifício da Antiga Escola Primária Oficial Pedro Nolasco da Silva)

簡介

現時的高美士中葡中學大樓於 1939年落成啟用，
當年是作為伯多祿官立小學的校址，落成當日由
澳門總督巴波沙等主持揭幕儀式。這座大樓所在
的位置，屬於昔日華士古達嘉馬花園的範圍。

大樓曾在 1965至 1966年間，因小學師範學校的
創辦而在原來兩層的建築上增建一層，成為現在
看到的三層高建築。1994年，大樓正式成為高美
士中葡中學的校址。

高美士中葡中學的前
身， 是 澳 葡 政 府 於
1985年籌辦的第一所
中葡中學。在歷經學校
名稱、辦學體制等的
一些變化後，學校於
1989年正式更名為“高
美士中葡中學”。大樓
雖然看上去略顯簡單，
也沒甚麼華麗的裝飾，
但原來在它建成的年
代，這種簡潔明快的現
代主義建築風格是非常
前衛的，它的落成可說
為澳門建築史劃上了濃
重的一筆。

高美士中葡中學大樓(原伯多祿官立小學大樓舊址)
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先鋒廟

INTRODUÇÃO
O actual Edifício da Escola Secundária Luso-Chinesa de 
Luís Gonzaga Gomes foi concluído e inaugurado em 
1939, ano em que funcionou como Escola Primária Oficial 
Pedro Nolasco da Silva. No dia da sua conclusão, teve 
lugar uma cerimónia de inauguração presidida pelo então 
Governador Artur Tamagnini de Sousa Barbosa. Este 
edifício ocupou parte do antigo Jardim de Vasco da Gama.

Entre 1965 e 1966, devido à fundação da Escola do 
Magistério Primário, foi adicionado um terceiro piso ao 
edifício original de dois andares, resultando na estrutura 
de três andares que podemos ver actualmente. Em 
1994, o edifício tornou-se oficialmente sede da Escola 
Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes.

A antecessora da Escola Secundária Luso-Chinesa de 
Luís Gonzaga Gomes foi a primeira escola do género 
criada pelo Governo Português de Macau em 1985. 
Após algumas alterações ao nome e ao seu sistema 
administrativo, a escola foi oficialmente rebaptizada 
de “Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga 
Gomes” em 1989. 

Embora aparentemente se trate de um edifício simples e 
sem quaisquer decorações, esta escola é na verdade um 
exemplo de arquitectura modernista, cuja construção 
pode ser considerada de vanguarda na paisagem urbana 
de Macau da sua época.

VISITA GUIADA
O Edifício da Antiga 
Escola Primária Oficial 
Pe d ro  N o l a s c o  d a 
S i l va  fo i  conceb ido 
p e l o  c o n d u t o r  d e 
obras José Figueiredo 
Correia do Valle.

O traçado da fachada 
r e a l ç a  a s  f o r m a s 
geométr i cas , tendo 
o edifício uma planta 
e s s e n c i a l m e n t e 
rectangular, comprida e 
estreita com extremidades 
semicirculares. O edifício 
t inha or ig ina lmente 
d o i s  p i s o s , s e n d o 
c a r a c t e r i z a d o 
p o r  l o n g a s  j a n e l a s 
horizontais, à excepção 

do bloco de entrada, o qual foi construído com uma 
maior elevação e marcado por uma fenestração vertical. 
Este contraste de elementos horizontais e verticais é 
uma característica fundamental deste edifício moderno. 
O eixo central do interior consiste num longo 
corredor que atravessa todo o edifício, sendo ladeado 
pelas salas de aula e salas dos professores. O interior 
despojado destaca efectivamente a racionalidade e a 
funcionalidade dos espaços, reflectindo os princípios 
do design moderno da época.

高美士中葡中學大樓(原伯多祿官立小學大樓舊址)

青洲山

培正中學行政樓(原盧廉若私邸舊址)
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導賞

嶺南中學大樓座落在
東望洋山半山腰的一
個小山崗上，原本是
一座傍山望海的私人
住宅，採用古典折衷
風格。

大樓平面呈矩形，入
口立面有向外凸出的
門廊，為了加強入口

的氣派，門廊由兩組兩層通高的古典柱支撐，而
其兩旁則設有一層高，平面為弧形的凸出柱廊，
而在柱廊上是露天陽台。嶺南中學大樓在建築的
外觀上造成主次分明，加上入口上方設有山花，
強調了入口的部份。

至於室內，雖然已改作課室，但大樓仍保留原
有的木樓梯、樓梯玻璃光井、樓梯牆上的壁畫，
而在一些房間仍看到原有的木門窗與裝潢。

嶺南中學大樓（原快樂別墅舊址）
Edifício da Escola Ling Nam (Antiga Vila Alegre)

簡介

往日東望洋山上有三大著名的“私人豪宅”，分
別被稱為“快樂宮”、“白宮”和“知春邨”。

當中“快樂宮”又被叫作 “快樂別墅”、“快樂
園” 、“永樂邨”、“ 歡愉別墅”等，與山上其
他兩座私人豪宅同樣於 20世紀 20年代左右落成，
成為當時東望洋山的地標之一。而“快樂別墅”
的主人，是葡籍律師弗朗西斯‧施利華 (Francisco 
da Silva)。

“快樂別墅”的入口，給人一種雄偉壯觀的感覺。
地面偌大的廳堂連接起來，更可舉行款待一二百
人的酒會和舞會等活動，好不威風。

這座大樓自 1938年起，成為了嶺南中學的校舍。
嶺南中學的前身為通志小學，1919年於廣州西關
創校，1937年底遷至澳門，並在澳門落地生根。

嶺南中學大樓(原快樂別墅舊址)
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INTRODUÇÃO
Existiram outrora três 
f amosas  construções 
residenciais imponentes  na 
Colina da Guia, conhecidas 
como “Vila Alegre”, “Casa 
B r anca”  ( Ed i f í c i o  d a 
Autoridade Monetária de 
Macau) e a “Antiga Casa de 
Silva Mendes”.

À semelhança das demais, 
a “Vila Alegre”, que possui 
vários nomes em chinês, 
t a i s  c o m o  “ M a n s ã o 
A l e g r e ”  o u  “ J a r d i m 
Alegre”, etc., foi concluída 
por volta dos anos 20 
do século XX, tendo-se 
tornado um dos pontos 
de referência na Colina 
da Guia. O proprietário 
foi o advogado português 
Francisco Xavier da Silva.

A  e n t r a d a  d a  " V i l a 
Alegre" transmite-nos 
uma sensação majestosa. 
Os enormes salões no 
piso térreo encontram-
se interligados, sendo capazes de receber banquetes e 
bailes com um número espectacular de cem ou duzentos 
convidados.

O edifício alberga, desde 1938, a Escola Ling Nam, 
sucessora da Escola Pr imária Tongzhi . Fundada 
em Xiguan, Guangzhou, em 1919, a dita escola foi 
transferida para Macau em finais de 1937, onde fixou 
raízes e se desenvolveu.

VISITA GUIADA
O Edifício da Escola Ling Nam, sito numa encosta 
da Colina da Guia, era originalmente uma residência 
privada de estilo ecléctico virada para a costa.

O edifício apresenta uma planta rectangular com um 
pórtico saliente na entrada, o qual é sustentado por 
dois conjuntos de colunas clássicas de dois pisos que 
potenciam a grandiosidade da entrada. O pórtico é 
coroado por uma platibanda decorada com o logótipo 
da escola, e é flanqueado por duas varandas com 
colunata em forma de semicírculo.

Embora o interior tenha sido remodelado para 
acomodar as salas de aula, as escadas de madeira 
originais, os pátios de iluminação em vidro e os murais 
nas escadas foram preservados, sendo ainda possível 
ver as portas de madeira, janelas e detalhes decorativos 
originais em algumas das salas.

得勝花園
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導賞

培道中學大樓位於昔日的南灣堤畔，原為一幢
三層高的私人大宅，而現時改作學校大樓。

建築採用古典折衷風格，正立面設計遵循古典三
段式，而橫向分三部份，在視覺上顯示橫三竪
七（橫向三層、豎向以柱式分七等份）的格局。

從外觀上，地面層中部以圓拱門窗設計，兩側
開有矩形窗，一樓則全用拱窗，而二樓設有柱
廊陽台，在立面中央處設有凸出陽台，屋頂建
有弧形山花。

整個外觀設計反映大宅的氣派，也反映 20世紀
初澳門的建築潮流。

大樓的室內雖然已改作學校多年，但仍保留著
連貫各層原有的木樓梯，一些課室內仍能看到
原有帶仿古典裝飾的木門窗與室內裝潢。

培道中學大樓（南灣分校）
Edifício da Escola Pui Tou (Sucursal da Praia Grande)

簡介

位於南灣大馬路的培道中學大樓充滿歐陸海岸風情，
在填海之前，是享受南灣涼風的絕佳之地。大樓亦因
身披綠色外衣，被戲稱為“綠屋仔”。事實上這間“屋
仔”是一幢由荷蘭人建於 20世紀初的豪華大宅，屬一
位劉姓富商所有。劉家人移居南洋後，業權由何賢先

生取得，培道中學得其
襄助，於 1955年搬入
作為校舍至今。

澳門培道中學於 1946
年註冊，原是廣州培道
女子中學，在抗日戰爭
期間遷往澳門，抗戰結
束後部分師生留澳繼續
辦學。培道中學於搬入
大樓的同年成為獨立私
校，大樓搖身一變成為
學生學習新知的基地。

大樓至今仍保留了建
築本身的外廊式立面、
拱券門廊及三樓開揚
的陽台，就像培道中
學的莘莘學子在這裏
求學的回憶一般，一
直保存至今。

培道中學大樓(南灣分校)

聖老楞佐堂及前地（風順堂）
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INTRODUÇÃO
O Edifício da Escola Pui 
Tou, sito na Avenida da 
Praia Grande, transborda 
de um est i lo europeu 
e  mar í t imo. Antes  da 
reclamação de terras , 
este era um excelente 
lugar para desfrutar da 
frescura da brisa vinda da 
Praia Grande. O edifício 
é também chamado de 
“Vivenda Verde” em chinês 
em virtude da cor da sua 

fachada. Este edifício já existia no final do século XIX e 
foi ampliado em 1918 segundo projecto do arquitecto 
macaense José Francisco da Silva, tendo sido propriedade 
de um abastado homem de negócios de apelido Lau. Após 
a mudança da família deste proprietário para Nanyang, os 
direitos de propriedade foram adquiridos pelo Sr. Ho Yin, 
que auxiliou na transferência da Escola Pui Tou para este 
edifício em 1955, local onde permanece até hoje.

A Escola Pui Tou foi registada em Macau no ano de 1946. 
Originalmente Escola Secundária Feminina Pui Tou de 
Guangzhou, esta instituição mudou-se para Macau durante 
a invasão japonesa da China continental e de Hong 
Kong. Com o fim da guerra, alguns docentes e alunos 
permaneceram em Macau de modo a prosseguir os 
seus estudos. A Escola Pui Tou tornou-se uma instituição 
de ensino particular e independente precisamente no 
mesmo ano em que se transferiu para este edifício, que 
se converteu num local de aprendizagem para os alunos 
da escola. 

O edifício preserva ainda as varandas da sua fachada, os 
pórticos em arco e a varanda aberta do terceiro andar, 
assim como as memórias dos alunos da Escola Pui Tou 
sobre os seus estudos aqui realizados.

VISITA GUIADA
O Edifício da Escola 
P u i  To u ,  s i t o  n a 
a n t i g a  ma r g i n a l  d a 
P r a i a  G r a n d e , e r a 
or i g i n a lmen t e  uma 
m a n s ã o  p a r t i c u l a r 
de três pisos, a qual 
fo i  pos ter iormente 
convertida numa escola.

O edifício apresenta 
um traçado de estilo 
ec l éc t i co  com uma 
fachada clássica dividida 
em três níveis e com 
u m a  c o n f i g u r a ç ã o 
compos t a  por  t rê s 
secções horizontais e 
sete secções verticais 
separadas por pilastras.

No exterior, o rés-do-
chão apresenta portas 
e  jane las  arqueadas 
na secção centra l  e 
janelas rectangulares 
nas secções laterais, ao passo que todas as janelas 
do primeiro andar são arqueadas. O segundo andar 
apresenta uma galeria com uma varanda na secção 
central, a qual é encimada por um frontão arqueado.

Todo o exterior reflecte a grandiosidade do edifício, 
bem como as tendências arquitectónicas de Macau no 
início do século XX.

Apesar de ter sido convertido numa escola há vários 
anos, o edifício conservou as suas escadas de madeira 
originais que ligam os diferentes pisos, sendo ainda 
possível ver as antigas portas e janelas de madeira e 
vários detalhes decorativos originais em algumas salas 
de aula.
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導賞

在培正中學操場旁兩層高的行政樓，原是一座
採用古典折衷風格的私邸建築。

大樓的外觀有如一座小宮殿，面向盧廉若公園。
大樓以拱廊為設計，中央頂部築有牌樓式山花，
地面設有大石階，凸顯大宅的氣派。

大樓兩側立面均嵌有塔樓，增加視覺的豐富，
並在外牆凹入處設置入口與陽台。

雖然建築曾是富商的私邸，但室內已改作校務
辦公室，不過仍留存不少昔日的裝潢。如果有
機會內進，值得一看的有大型西式木樓梯，加
上大型水晶燈，極具氣派。除了西式設計之外，
在地面層一些大門可看到有中式花鳥裝飾的彩
色玻璃。在教師室內仍可看到一些中式木雕裝
飾，雖然留下的元素不多，但可從中窺知昔日
大宅的豪華與屋主中西合璧的品味。

培正中學行政樓（原盧廉若私邸舊址）
Edifício Administrativo da Escola Secundária Pui Ching  
(Antiga Residência de Lou Lim Ioc)

簡介

培正中學行政樓前身是
盧廉若公園的一部分，
盧廉若當年特聘名師
劉吉六，按蘇州名園風
格構築園林，建成這座
澳門規模最大的私家花
園，後來園中的建築相
繼易手。

上世紀 30年代戰亂期
間，廣州培正中學遷校
至澳門，租下整座盧廉
若公園作為校舍。到了
60年代，培正中學在
各方資助下正式購入部
分盧園繼續辦學，培正
中學行政樓便原是位於
園中被稱作“隱園”的
區域。過了將近一個世
紀，大樓仍基本保留原
來的主體結構、室內佈局及裝飾。

盧廉若除了跟隨父親盧華紹經營銀號等生意外，亦
曾參與創辦了澳門孔教學校。盧廉若大概也沒想到
自己的這座私園，多年後還會有一角作為培正中學
校址，以另一種方式延續他作育英才的念想。

培正中學行政樓(原盧廉若私邸舊址)

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
O actual Edifício Administrativo da Escola Secundária 
Pui Ching fez outrora parte do Jardim de Lou Lim 
Ioc. Este abastado homem de negócios contratou 
especificamente o célebre mestre Lau Kat Lok para 
construir, de acordo com o estilo dos famosos jardins 
de Suzhou, este que é o maior jardim particular de 
Macau e cujos edifícios, com o passar do tempo, foram 
mudando de mãos um após o outro.

Nos anos 30 do século passado, durante a invasão 
japonesa da China continental e de Hong Kong, a Escola 
Secundária Pui Ching de Guangzhou foi transferida para 
Macau e arrendou a totalidade do Jardim de Lou Lim Ioc 
para fixar o seu estabelecimento de ensino. Já na década 
de 60, contando com alguns apoios financeiros, a escola 
adquiriu oficialmente parte da propriedade do jardim 
de modo a dar continuidade ao seu funcionamento. O 
Edifício Administrativo da Escola Secundária Pui Ching 
estava originalmente localizado numa zona do jardim 
denominada “Jardim Escondido”. Após quase um século, 
o edifício mantém ainda a sua estrutura principal original, 
bem como a mesma decoração e configuração interna.

Para além de gerir instituições bancárias juntamente 
com o seu pai, Lou Va Sio, Lou Lim Ioc desempenhou 
também um papel na fundação da Escola Confúcio de 
Macau. Havendo feito fortuna com a indústria do jogo, 
este membro notável da família Lou certamente não 
terá imaginado que, tantos anos mais tarde, parte do 
seu jardim privado se viesse a tornar o local da Escola 
Secundária Pui Ching, cumprindo, de modo indirecto, o 
seu sonho de formação de talentos.

VISITA GUIADA
O  e d i f í c i o 
administrativo de dois 
pisos erguido ao lado 
do parque infantil da 
Escola Secundária Pui 
Ching era antigamente 
uma mansão particular 
de estilo ecléctico.

Defronte do Jardim de 
Lou Lim Ioc, o edifício 
a s seme lha - se  a  um 
p e q u e n o  p a l a c e t e . 
A arcada, o frontão 
que se  assemelha a 
u m  a rc o  m e m o r i a l 
na  secção super ior 
central e os amplos 
degraus de pedra na 
entrada mani festam 
a  g r a n d i o s i d a d e 
desta mansão.

O edifício é rematado, 
de ambos os lados por 
dois corpos avançados, 
potenciando o efeito 
visual da estrutura. No 
recuado da fachada 
foram integradas uma 
entrada e uma varanda 
em arcada. O edifício 
foi outrora a residência 
p r i v a d a  d e  u m 
comerciante abastado, 
mas , ape sa r  de  t e r 
sido convertido num 
edifício escolar com 
funções administrativas, 
podem ainda encontrar-se vários detalhes decorativos 
antigos no seu interior, incluindo a grande escadaria 
ocidental de madeira e o lustre de cristal, os quais são 
absolutamente soberbos. Para além dos elementos 
de estilo ocidental, é ainda possível ver alguns vidros 
coloridos decorados com motivos de flores e pássaros de 
estilo tradicional chinês em algumas portas do piso térreo, 
bem como algumas esculturas chinesas em madeira nas 
salas dos professores. Apesar do número reduzido de 
elementos preservados, os visitantes poderão, ainda assim, 
ter um vislumbre da antiga magnificência desta mansão 
e do gosto do seu proprietário pela conjugação de 
elementos chineses e ocidentais.
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導賞

利瑪竇中學附屬小學的大樓原為一座西式大宅，
興建在南灣堤岸上。大樓前面原本設有花園，地
面層入口處築有圓拱門廊，而一樓外牆開有拱
窗。大樓上部是帶裝飾藝術（Art-Deco）的山
花。但從 1940年代的繪畫可知，山花原本是三
角形，令當時大樓顯得多一份古典的感覺。

大樓雖然曾長時間用作學校用途，但內部間隔仍
基本保持，進入大門後，首先見到是放在中央的
兩道木樓梯，其中間有實牆分隔，地面層與一樓
的平面佈局相近，各空間被安排在樓梯與走廊兩
側。值得一提的是，地面層的兩個大廳空間內仍
保存昔日的西式壁爐，而一樓仍保留一些拱門與
古典柱裝飾。

原利瑪竇中學附屬小學大樓舊址
Edifício do Antigo Colégio Mateus Ricci (Primária)

簡介

上 世 紀 50 年 代， 耶
穌會的明勵志 (Luigi 
Minella) 神父和陸毅 
(Luis Ruiz Suarez) 神父
眼見兒童失學的情況
日漸嚴重，決定籌辦
一所平民學校，為貧
困的兒童提供讀書識
字的機會。

當年怡和洋行在撤離
澳門後，讓出大樓的
一部分給天主教澳門
教區。1955年，由高
德華主教 (D. Policarpo 
da Costa Vaz) 借出開

辦了利瑪竇中學。大樓座落在寧靜的西灣灣畔，
設計簡樸，原來的規模較小，於是校方後來沿後
花園圍牆加建了一座兩層的樓房，增加校園的體
量來配合逐漸增加的師生數量。

隨著教學條件的不斷完善，學校於 2010年遷至另
一校舍繼續辦學。時至今日，這座大樓仍與原怡
和洋行舊址相連，且共用一道圍牆，彷彿在訴說
當年因得到這座原屬怡和洋行的建築，令學校得
以辦學的故事。

原利瑪竇中學附屬小學大樓舊址

氹仔炮台

加思欄花園

原利瑪竇中學附屬小學大樓舊址
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INTRODUÇÃO
Na década de 50 do século passado, dois padres da 
Companhia de Jesus, Luigi Minella e Luis Ruiz Suarez 
decidiram fundar uma escola civil com o objectivo de 
proporcionar oportunidades de aprendizagem de leitura 
a crianças carenciadas.

Com a saída de Macau da empresa Jardine Matheson, 
parte do edifício foi entregue à Diocese de Macau. Em 
1955, o Bispo D. Policarpo da Costa Vaz cedeu o imóvel 
tendo em vista a fundação da Escola Ricci.

O edifício revela um desenho arquitectónico simples 
e encontra-se localizado nas sossegadas margens da 
Praia do Bom Parto, uma localização com paisagens 
maravilhosas antes da reclamação de terras ao mar. 
Devido ao tamanho reduzido do edifício original, foi 
posteriormente adicionado pela escola, ao longo do 
muro do jardim, um anexo de dois andares de modo a 
aumentar a capacidade do estabelecimento de ensino e 
dar resposta ao crescente número de docentes e alunos.

Com a contínua melhoria das condições de ensino, a 
instituição foi transferida para outro edifício em 2010, 
onde continua a funcionar. Actualmente, o edifício original 
permanece ligado à antiga sede da empresa Jardine 
Matheson através de um muro, como que manifestando a 
dívida histórica da Escola Ricci à empresa pela aquisição 
de parte da sua propriedade para se desenvolver.

VISITA GUIADA
O Edif ício do Antigo 
Colégio Mateus Ricci, 
construído na marginal 
da Praia Grande, era 
o r i g i n a l m e n t e  u m a 
m a n s ã o  d e  e s t i l o 
ocidental . O edi f íc io 
o s t e n t a v a  o u t r o r a 
um jardim fronteiro, 
a p r e s e n t a n d o  u m a 
arcada na entrada do 
rés-do-chão e janelas 
arqueadas na fachada 
do primeiro andar. O 
ed i f í c io  é  enc imado 
por  uma  p l a t i b anda 
de estilo art déco, em 
lugar da qual, de acordo 
com algumas pinturas da 
década de 1940, existia 
originalmente um frontão 
triangular, conferindo um 
toque clássico ao edifício 
de outrora.

Os compar t imentos 
interiores do edifício 
foram essencialmente 
preservados, embora 

tenham sido utilizados para fins escolares durante um 
longo período de tempo. Entrando pela porta da frente, 
podem ver-se, ao centro, duas escadas de madeira 
separadas por uma parede. O rés-do-chão apresenta 
uma configuração semelhante ao primeiro piso, com 
compartimentos de ambos os lados das escadas e do 
corredor. É de salientar que os dois corredores do piso 
térreo conservam ainda as lareiras ocidentais originais, 
tendo sido igualmente preservadas algumas das portas 
arqueadas e decorações clássicas no primeiro andar.

原沙欄仔街市舊址
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導賞

崗頂劇院興建於澳門
半島中南部一個古稱
“磨盤山”上， 位
於崗頂前地旁邊。整
個外觀仿照古希臘的
神廟，令它具有強烈
的紀念性。由於地勢
關係，從龍嵩正街觀
看崗頂劇院大樓會感
覺建築非常宏偉。

崗頂劇院是澳門現存為數不多的新古典風格建
築，外觀帶明顯的希臘復興樣式。劇院入口有
一個戶外平台，昔日能遠眺南灣景色，大樓正
立面以愛奧尼古典柱及羅馬圓拱組成入口拱廊，
有遮陽擋雨的作用。劇院上部是三角形古典山
花，中央有象徵音樂藝術的竪琴半浮雕裝飾。

雖然外觀極具新古典風格，室內裝飾帶巴洛克
與洛可可風格，尤其是門廳的“鏡廳”效果，
讓人想起歐洲昔日的宮殿大廳。

崗頂劇院
Edifício do Teatro D. Pedro V

簡介

崗頂劇院是澳門的多個“中國第一”的其中一個，
它是中國的第一座西式劇院。崗頂劇院於 1860年
落成，成為當時居澳葡人舉辦社區慶典、集會等
的重要社交活動場所。現在我們見到的建築立面，
是在 1873年加建的。

崗頂劇院原名伯多祿五世劇院，紀念當時在位的
葡萄牙國王。雖然叫作劇院，但它不是一座簡單
的劇院，從它的其他多個名字便可略知一二。崗
頂波樓、澳門俱樂部、馬蛟戲院等，都是崗頂劇
院的別稱，由此可以看出，崗頂劇院除了是表演
歌舞、戲劇和音樂等的場所外，還曾放映電影，
以及有桌球室等設施。

現在的崗頂劇院依然繼續發揮著它劇院的功能，
是澳門一個別具特色的演出場地。

崗頂劇院

大炮台（中央炮台）

聖若瑟修院教堂、前地及石階



39

INTRODUÇÃO
O Teatro D. Pedro V é uma 
das muitas instituições 
de Macau “pioneiras na 
China”, sendo o primeiro 
teatro de estilo ocidental 
no país. Concluído em 
1 8 6 0 , t o r n o u - s e  u m 
i m p o r t a n t e  l o c a l  d e 
real ização de eventos 
sociais para a comunidade 
portuguesa em Macau, que 
aqui realizava celebrações 
e encontros. A fachada 
actua l  do ed i f í c io  fo i 
adicionada em 1873.

O  e d i f í c i o  f o i 
originalmente dedicado 
ao  Re i  D. Pedro  V, o 
m o n a r c a  p o r t u g u ê s 
reinante na época. Embora 
principalmente conhecido 
enquanto teatro, as suas 
funções não se limitam 
a ta l , como o provam 
as suas diversas outras designações. Salão de Bilhar de 
Santo Agostinho, Clube de Macau e Teatro Macau são 
várias outras maneiras de nos referirmos ao Teatro D. 
Pedro V, o que prova que, para além de ser um espaço de 
espectáculos de canto, dança, teatro e música, foi também 
local de realização de sessões de cinema e incluiu 
também uma sala de bilhar e outras instalações.

Actualmente, o Teatro D. Pedro V continua a desempenhar 
as suas funções enquanto salão de teatro, sendo um local 
de espectáculos com características únicas em Macau.

VISITA GUIADA
O Teatro D. Pedro V foi construído numa colina 
antigamente conhecida como “Colina da Mó” na zona 
centro-sul da Península de Macau e adjacente ao Largo 
de Santo Agostinho. Devido ao terreno onde que se 
encontra, o Teatro assume um ar imponente quando 
visto a partir da Rua Central.

O Teatro ostenta uma fachada distinta de estilo 
neoclássico. A entrada é fronteada por uma plataforma 
exterior, que outrora proporcionava uma vista 
alargada da Praia Grande. A frontaria apresenta um 
pórtico com colunas jónicas e arcos de volta perfeita, 
proporcionando abrigo contra o sol e a chuva. A 
entrada é encimada por um frontão clássico triangular 
com um baixo-relevo em forma de harpa no centro, 
simbolizando a arte da música.

Apesar do seu exterior neoclássico, o edifício possui 
um interior decorado em estilo barroco e rococó.

Em particular, o efeito dos espelhos no átrio de 
entrada evoca a aura dos corredores dos antigos 
palácios europeus.

觀音廟（九澳）
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導賞

葡萄牙駐澳門及香港總領事館大樓是一座新古
典風格建築，令人印象深刻是用古典柱組成柱廊
陽台。不但帶給大樓宏偉感，亦具遮陽通風的
功能性，大樓立面中央頂部的三角形古典山花，
仍保存著昔日聖拉菲爾醫院，即白馬巷醫院的
徽號。

整座大樓於 1990年代在保留建築物外牆的基礎
上重建，故室內空間與裝潢均採用現代設計語
言與手法，但內部由拱廊圍繞的庭院在改建後
仍保留。除此之外，大樓前的花園綠化，亦沒
有因建造地下停車庫而有太大的變化。

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）

Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong  
(Edifício do Antigo Hospital S. Rafael e jardim)

簡介

葡萄牙駐澳門及香港總
領事館所在的建築物前
身是澳門的第一間醫
院，由澳門主教卡內羅 
(D.Belchior Carneiro) 
在 1569年創辦，也是
亞洲首間以西醫方法治
療病人的醫院。這間
西式醫院被華人稱為
“醫人廟”，因供奉
天主教的醫藥之神聖
拉菲爾，也被稱為“聖
拉菲爾醫院”。

醫院開辦初期，只有葡
人前來求醫，之後登門
看病的華人也慢慢增
多，醫院便改為主要救
濟貧窮的病人，醫療設
備和條件也不斷得到改
善。1805 年，在一位
葡商的穿針引線下，醫
院引入了接種預防天花
的牛痘，白馬行醫院成
為了中國首個接種牛痘
的地方。

醫院的運營成本均由仁慈堂贊助，於 1975年由於
經費不足停辦。東方基金會於 1989年收購了大
樓，後來改建成澳門貨幣暨匯兌監理署辦公地點。
1999年澳門回歸後，大樓就成為葡萄牙駐澳門及
香港總領事館。

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
O edifício onde hoje se situa o Consulado-Geral de 
Portugal em Macau e Hong Kong foi outrora o primeiro 
hospital de Macau, fundado pelo Bispo D. Belchior 
Carneiro em 1569. Foi também o primeiro hospital na 
Ásia a fazer uso da medicina ocidental no tratamento 
de doentes. Baptizado com o nome de “São Rafael”, em 
invocação do Arcanjo São Rafael, que segundo a tradição 
católica é responsável por executar todos os tipos de 
cura em nome de Deus, este hospital de estilo ocidental 
era conhecido pela população local como “I Yan Miu” 
(Templo da Cura). 

Inicialmente, apenas os portugueses recorriam aos 
serviços deste hospital. Porém, o passar do tempo viu 
um número crescente de pacientes chineses e o hospital 
dedicou-se então principalmente a servir pacientes 
carenciados. Os equipamentos médicos e as condições 
do espaço foram também melhorando gradualmente. Em 
1805, sob a ajuda de um homem de negócios português, o 
Hospital de São Rafael introduziu um plano de vacinação 
contra a varíola, tornando-se o primeiro na China a 
fornecer estes serviços de vacinação.

Apesar de ser totalmente financiado e apoiado pela 
Santa Casa da Misericórdia, o hospital acabou por fechar 
portas em 1975 devido à insuficiência de fundos. O 
edifício foi adquirido pela Fundação Oriente em 1989 
e posteriormente convertido na sede da Autoridade 
Monetária e Cambial de Macau. Após o regresso 
de Macau à Pátria em 1999, o edifício tornou-se o 
Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

VISITA GUIADA
O Consulado Geral 
de Portugal em Macau 
e  Hong  Kong  é  um 
edifício neoclássico com 
impressionantes galerias 
sustentadas por pilares 
de decoração clássica 
q u e  p ro p o rc i o n a m 
abrigo contra o sol e 
a chuva, potenciando 
a  magn i f i c ênc i a  do 
edifício. O emblema do 
antigo Hospital de S. 
Rafael permanece, ainda 
hoje, afixado no frontão 
clássico triangular no 
topo do edifício.

O  e d i f í c i o  f o i 
restaurado na década 
de 1990, tendo sido 
conservada a fachada 
exterior. Nos espaços 

interiores e decorações foram adoptadas uma 
linguagem e abordagem conceptuais modernas, 
preservando-se o pátio interior rodeado de arcadas. 
Por sua vez, o jardim em frente ao edifício não 
sofreu alterações significativas, apesar da construção 
de uma garagem subterrânea.

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)

蓮溪新廟

禮賓府（原竹仔室總督官邸舊址）



AM020

導賞

葡萄牙駐澳門及香港總領事官邸大樓興建在昔
日燒灰爐炮台遺址上方的高地，戶外平台花園
依地勢而建，平台開敞景色，從官邸能一覽無
遺地欣賞南灣和西灣的美景。

建築連基座高三層，採用新古典風格，並按古
典三段式模式設計。底座層外牆以麻石砌築，
表現基座的穩重感，而一樓及二樓昔日向海的
三個立面設有古典柱柱廊陽台，既可納涼，亦
可憑欄觀海，充份利用了大樓優越的地理位置。

大樓向馬路的入口立面，採用較多實牆的古典
風格。至於室內，雖然經過 1990年代的翻新改
造，昔日酒店的大堂與樓梯裝飾仍然基本上保
留，顯現昔日的豪華氣派。

葡萄牙駐澳門及香港總領事官邸（原峯景酒店舊址）
Residência Oficial do Cônsul de Portugal em Macau e Hong Kong 
(Edifício do Antigo Hotel Bela Vista)

簡介

在西灣湖邊遠眺燒灰爐炮台，一幢雅致的黃色建
築物特別顯眼，飄揚的葡萄牙國旗彰顯了它的身
份──葡萄牙駐澳門及香港總領事官邸。

這幢建築物據說建於 1870年，前身是一所華麗
的葡式別墅，被英國船長克拉克夫婦 (The Clarke 
Couple) 改建成酒店，
因其美麗的景觀取名為
“好景酒店”。後來酒
店幾度易主，曾被易名
為“峯景酒店”，亦曾
先後被用作中學、難民
營及休養所等。

上世紀 90年代，澳葡
政府回收並整修整幢建
築物，把峯景酒店打造
成典雅精緻的五星級酒
店，可惜酒店於 1999
年初終告結業，其後被
改為葡萄牙駐澳門及香
港總領事官邸，並沿用
至今。

葡萄牙駐澳門及香港總領事官邸(原峯景酒店舊址)

三聖宮
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INTRODUÇÃO
Observando a Fortaleza 
de Nossa Senhora do 
Bom Parto a partir das 
margens  do  Lago  Sa i 
Van, salta-nos à vista um 
elegante edifício amarelo 
e n c i m a d o  p o r  u m a 
bandeira de Portugal, que 

denuncia a sua função – trata-se da Residência Oficial do 
Cônsul de Portugal em Macau e Hong Kong.

Diz-se que a construção deste edifício remonta a 1870. 
Era outrora uma belíssima mansão em estilo português 
e foi convertida em hotel pelo capitão britânico William 
Clarke e a sua mulher, recebendo o nome de “Hotel Boa 
Vista”, em virtude das belas paisagens que o rodeavam. 
Posteriormente, o hotel mudou várias vezes de mãos e 
foi rebaptizado de “Hotel Bela Vista”. Tendo funcionado 
sucessivamente como liceu, alojamento para refugiados e 
casa de retiro, este acabou por ser utilizado novamente 
como hotel.

Na década de 1990, o Governo Português de Macau 
reverteu, restaurou e remodelou todo o edifício, 
convertendo o Hotel Bela Vista num luxuoso e sofisticado 
hotel de cinco estrelas. O hotel fechou portas no início 
de 1999 e foi transformado na Residência Oficial do 
Cônsul de Portugal em Macau e Hong Kong, função que 
mantém até aos nossos dias.

VISITA GUIADA
A Residência Oficial do 
Cônsul de Portugal em 
Macau e Hong Kong foi 
construída no planalto 
acima da Fortaleza de 
N.ª Sr.ª do Bom Parto. 
Ao longo do terreno foi 
construído um terraço 
exterior ajardinado, que 
proporciona uma vista 
panorâmica da Praia 
Grande e da Praia do 
Bom Parto.

O edifício de três pisos (incluindo a base) assume 
um traçado de estilo neoclássico com três níveis. A 
fachada do rés-do-chão foi construída em granito 
para evidenciar a sua solidez. Três lados do primeiro 
e segundo andares ostentam varandas com arcadas 
que tinham outrora vista para a baía da Praia Grande, 
proporcionando um espaço onde se podia desfrutar do 
ar fresco e das vistas e tirando o máximo de partido 
da localização geográfica do edifício.

A fachada voltada para a rua apresenta um traçado de 
estilo clássico com menos janelas. Apesar da realização 
de uma intervenção de restauro e remodelação 
na década de 1990, os elementos decorativos e as 
escadarias do antigo átrio do hotel foram conservados, 
evidenciando assim a magnificência do edifício.

氹仔炮台
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澳門金融管理局大樓（原寶血女修會大樓舊址）
Edifício da Autoridade Monetária de Macau (Edifício do Antigo 
Convento do Precioso Sangue)

簡介

“白宮” 、“快樂宮”和“知春邨”是三座建築
的名稱，它們都有甚麼共通點？答案之一是這三
座大樓都是昔日東望洋山上著名的“私人豪宅”。

澳門的“白宮”位於東望洋山，即松山山腰上，與
嶺南中學大樓（原快樂別墅舊址）為鄰。“白宮”
的屋主是葡籍律師路易斯‧施利華 (Luiz Nolasco 
Silva)，與快樂別墅，即“快樂宮”的屋主是好朋友。

因這座大宅外牆是醒目的白色，與那時候其他色
彩繽紛的建築相比，顯得尤為特別，加上當時很
多西式大宅會被叫作“宮”，故有“白宮”之稱。
白宮弧線形的外廊，及戴著“洋蔥頭”的圓筒形
小廳，使它比起旁邊的兩座豪宅，似乎更多了幾
分動感。

白宮後來被作為耶穌寶血女修會大樓，澳門貨幣
暨匯兌監理署（澳門金融管理局前身）於 1996年
購入大樓，經重修後用作其辦公室，到今天仍然
作為澳門金融管理局大樓用途。

澳門金融管理局大樓(原寶血女修會大樓舊址)

導賞

澳門金融管理局大樓
位於在東望洋山山腰
的高地上，於 1918
年建成，在 1960年
業權轉移後改為寶血
女修會的會院，1990
年代由澳門政府購入
並進行重建與擴建，
成為今天澳門金融管
理局的辦公大樓。

大樓與周邊的大宅建
築一樣採用古典折衷
手法，但它的特別之
處在於在矩形平面的
一角嵌入了圓形平面
的塔樓，加上塔頂蓋

著尖屋頂，更像中世紀的城堡。大樓外觀運用不少古典元素，包括古典
柱組成的柱廊涼廊與陽台，由於地段的優越條件，昔日從一樓陽台能眺
望澳門東邊的海洋景色。

大樓保留了昔日的外立面，而原有的內部空間因應辦公用途改變。大樓
周圍設有花園露台，在高度城市化的今天仍保留一小塊綠洲。
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INTRODUÇÃO
O que têm em comum 
a “Casa Branca”, a “Vila 
Alegre” e a “Antiga Casa 
de Silva Mendes”? Uma 
possível resposta reside 
no facto de estes três 
edifícios serem famosos 
p a l a c e t e s  p r i v a d o s 
outrora existentes na 
Colina da Guia.

A  “ C a s a  B r a n c a ”  d e 
M a c a u  s i t u a - s e  n a 
Co l ina  da  Gu ia , ma i s 
concretamente na encosta 
da colina e adjacente ao 
Edifício da Escola Ling 
Nam (Antiga Vila Alegre). 
Pertencia originalmente 
a Luís Nolasco da Silva, 
um advogado e notário 
macaense, membro do 
Conselho do Governo.

A brancura das paredes 
exteriores deste palacete 
destoa e contrasta com 
outros edifícios coloridos 
ex i s t en te s  na  a l t u r a . 
A l é m  d i s s o , l e v a n d o 
em cons ideração que 
muitas mansões de estilo 
ocidental da época seriam 
c h a m a d a s  d e  “ C a s a ” 
(gong, em chinês), o palacete recebeu a alcunha de “Casa 
Branca” (bai gong, em chinês). A sua ampla varanda 
curva e o pequeno salão arredondado com cobertura 
pontiaguda dão a esta mansão um carácter  sofisticado 
que estabelece um interessante diálogo com as suas 
duas vizinhas.

A “Casa Branca” foi posteriormente convertida no 
Edifício do Convento do Precioso Sangue. A Autoridade 
Monetár i a  e  Camb ia l  de  Macau  ( ac tua lmente 
Autoridade Monetária de Macau) adquiriu o edifício 
em 1996 e, após renovações, aí estabeleceu a sua sede, 
onde se mantém até hoje.

VISITA GUIADA
A actual sede da Autoridade Monetária de Macau, 
construída no planalto ao longo da encosta da Colina 
da Guia em 1918, serviu outrora como Convento do 
Precioso Sangue após a transferência da propriedade 
em 1960. Na década de 1990, o edifício foi adquirido 
pelo Governo de Macau e convertido na sede da 
Autoridade Monetária.

Tal como as mansões existentes nas proximidades, 
o edifício apresenta um traçado de estilo ecléctico, 
distinguindo-se, no entanto, pela torre redonda 
com telhado pontiagudo num canto da sua planta 
rectangular, a qual evoca uma aura de castelo medieval. 
O exterior do edifício adopta uma série de elementos 
clássicos, incluindo um pórtico e uma varanda com 
colunas clássicas. Dada a localização favorável, a varanda 
do primeiro andar proporciona uma vista ao longe para 
a costa oriental de Macau.

O exterior do edifício foi preservado, tendo o interior 
sido convertido num espaço de escritórios. O edifício 
é rodeado por um jardim, fazendo deste local um 
pequeno oásis numa cidade altamente urbanizada.

西望洋山
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導賞

在塔石廣場上有一座
建築，與周邊的“八
間屋”構成一道歐美
風情的美景。這座
建築正是青少年展藝
館，為兩層高的折衷
風格建築，混有新藝
術（Art Nouveau）與
摩爾風格。

青少年展藝館的平面
呈矩形，入口設有一
層高的拱廊，拱廊上部建有帶陽台的樓房，頂
部是三角形的山花，中央裝有機械鐘及建築物
建造年份。

外牆的裝飾別具特色。首先，我們可以從在屋
頂下看到以植物為題材的半浮雕瓷磚，加上正
立面的弧形及幾何化裝飾，使大樓帶有新藝術
的韻味。此外，正立面拱廊上的伊斯蘭式圓拱，
又讓大樓帶一點摩爾風格，這些元素使該建築
物顯得獨特，也顯示了當時社會的多元性。

青少年展藝館（原助學會大樓舊址）
Pavilhão de Exposições e Espectáculos Artísticos para Jovens  
(Edifício da Antiga Caixa Escolar)

簡介

每當有活動或嘉年華在塔石廣場舉辦時，整個廣
場人頭湧湧，好不熱鬧。塔石廣場的前身是一個
球場，而在廣場南端的青少年展藝館也供舉辦各
類型青少年展覽，以及戲劇、音樂、舞蹈等演藝
活動，是讓澳門年青人一展所長的地方。

青少年展藝館前身為助學會大樓，建於 1925年，
是葡萄牙全國性組織助學會當年在澳門的辦事處，
也曾是澳門集郵協會的臨時會址。助學會主要協
助有經濟困難的學生，現在作為青少年展藝館的
館址，以另一種方式協助學生發揮創意，增強自
信心。

這棟樓高兩層的建築物地下為展覽廳，可舉辦各
類型的展覽，一樓的演藝廳則適合安排小規模
的演出。大樓的設計混合不同風格的特點，正
與在這裏上演的各類藝術表演及活動一樣，均
是創意無窮。

青少年展藝館(原助學會大樓舊址)

嘉模墟（原氹仔市政街市舊址）
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INTRODUÇÃO
Cada vez que ocorrem 
eventos ou celebrações 
na Praça do Tap Seac , 
esta enche-se de gente e 
torna-se palco de grande 
an imação. O loca l  fo i 
anteriormente um campo 
de jogos e o Pavilhão de 
Exposições e Espectáculos 
Artísticos para Jovens, 
na extremidade sul da 
praça, acolhe também 
d i v e r s o s  t i p o s  d e 
actividades juvenis, assim 
como actuações de artes 
performativas como teatro, 
música e dança, sendo um 
palco para os jovens de 
Macau demonstrarem os 
seus talentos.

O Pavilhão de Exposições 
e Espectáculos Artísticos 
para Jovens, Edifício da 
Ant i ga  Ca ixa  Esco lar, 
foi construído em 1925. 
Funcionou como sede, 
em Macau, desta antiga 
entidade portuguesa de 
apoio ao ensino, e também 
como sede temporária do 
Clube Filatélico de Macau. 
O papel da Caixa Escolar 

era essencialmente apoiar estudantes com dificuldades 
financeiras. O espaço é agora usado para exposições e 
espectáculos artísticos de jovens, contribuindo assim, de 
outras formas, para o desenvolvimento da sua criatividade 
e o aumento da sua autoconfiança.

Este edifício de dois andares possui uma sala de 
exposições subterrânea que é capaz de acolher diversos 
tipos de eventos. Já a sala de artes e espectáculos do 
primeiro andar é mais adequada a apresentações de 
pequena escala. O desenho do edifício integra aspectos 
de diferentes estilos e, à semelhança das actividades e 
performances artísticas que aqui têm lugar, evidencia 
grande criatividade.

VISITA GUIADA
O Pavilhão de Exposições e Espectáculos Artísticos 
para Jovens, sito na Praça do Tap Siac, integra um belo 
quadro paisagístico de estilo europeu, juntamente com 
as “oito mansões” que flanqueiam a praça. O pavilhão 
é um edifício ecléctico de dois pisos, que combina a 
estética da Arte Nova e o estilo mourisco.

O edifício apresenta uma planta rectangular com um 
pórtico com um piso de altura em frente à entrada. O 
pórtico é encimado por uma estrutura com varanda, 
cujo topo ostenta um frontão triangular com um 
relógio mecânico e o ano de construção do pavilhão 
ao centro.

A fachada apresenta elementos decorativos distintos. 
Os azulejos em baixo-relevo com motivos vegetais sob 
o telhado e as decorações arqueadas e geométricas na 
frontaria conferem um toque de Arte Nova ao edifício, 
enquanto os arcos islâmicos no pórtico evidenciam 
influências mouriscas. Estes elementos contribuem para 
a singularidade deste edifício, reflectindo a diversidade 
da sociedade da época.

賈梅士洞
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導賞

大寧堂曾經是澳門其
中一所歷史悠久的中
藥店，位於十月初五
街，其古色古香的建
築風格仍然令途人留
下深刻印象。

大寧堂樓高三層，屬
於廣府“竹筒屋”民
用建築，平面呈長窄
矩形，進深大，結構
主要以兩側的青磚牆
支撐，內部樓板以木
橫樑承托。

從外觀上，地面層和一樓曾飾有精美木雕
裝飾，而二樓設有陽台，欄河的鐵藝花飾
帶中式元素。

原大寧堂舊址
Edifício da Antiga Farmácia Chinesa Tai Neng

簡介

昔日內港一帶是澳門繁盛的商業區，各行業的商
戶、茶樓等都在該區落戶，當中又以十月初五日
街最為繁榮。雖然如今這條街道已沒有過去般風
光，但如果我們在這裏“掃街”，除了能找到一
些至今依然屹立的老店外，還能發現往日繁華歲
月的痕跡。

在十月初五日街接近新馬路交界的位置，有一幢
不甚起眼的三層高建築。這座建築物約建於 20世
紀初，是傳統中藥店大寧堂的舊址。建築物的下
層已被封起，只留有一道窄窄的門，可以看到兩
邊的牆壁上有“堂”、“參”等字。這座建築兼
具中西風格，一樓有頗具特色的中式雕花木窗，
現已被圍起遮蓋保護。

大寧堂舊址前的一段十月初五日街，近年逢週末
會舉辦夜巿活動，新、舊的碰撞彷彿仍在延續這
條街道生生不息的活力。原大寧堂舊址

巴斯墓園（白頭墓場）
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INTRODUÇÃO
Em tempos passados, a zona do Porto 
I n ter ior  e ra  um próspero  ba i rro 
comercial de Macau onde se fixaram lojas 
de todos os géneros, assim como todo o 
tipo de casas de chá. Embora já não tão 
florescente como era outrora, a Rua de 
Cinco de Outubro foi a mais próspera do 
bairro. Se a percorrermos com atenção, 
para além de encontrarmos algumas lojas 
antigas que ainda hoje continuam abertas, 
podemos descobrir também vestígios da 
prosperidade do passado.

Nesta rua, perto do cruzamento com a 
Avenida de Almeida Ribeiro, podemos 
encontrar um edifício discreto de três 
andares, mas que foi construído no início 
do século XX e albergou, no passado, 
a antiga Farmácia Chinesa Tai Neng. O 
andar inferior foi encerrado, restando 
apenas uma porta estreita. Nas paredes 
de ambos os lados, podemos ainda 
observar caracteres como tang (loja) e 
sheng (ginseng). O edifício foi claramente 
influenciado pelas tradições arquitectónicas 
chinesa e ocidental. As janelas de madeira 
chinesas entalhadas no primeiro andar 
constituem a sua característica mais distinta, 
tendo sido isoladas e cobertas para efeitos 
de preservação.

Um pouco adiante do edifício, na Rua de 
Cinco de Outubro, podemos encontrar, 
nos últimos anos, um mercado nocturno 
particularmente activo aos fins-de-semana, 
uma prova do contraste entre o antigo 
e o moderno que perpetua a vitalidade 
deste local.

VISITA GUIADA
Sita na Rua de Cinco de Outubro, a 
Farmácia Chinesa Tai Neng Tong era 
uma das mais conceituadas farmácias de 
medicina tradicional chinesa de Macau, 
ocupando um edifício que ainda hoje 
impressiona os transeuntes pelo seu 
estilo arquitectónico antigo.

A Farmácia Chinesa Tai Neng Tong é 
um edifício civil de três pisos com um 
traçado de estilo cantonense em forma 
de cana de bambu, apresentando uma 
planta rectangular comprida e estreita, 
com uma grande profundidade . O 
edifício é essencialmente sustentado de 
ambos os lados por paredes de tijolo 
cinzento, sendo os pavimentos interiores 
sustentados por vigas de madeira.

A partir do exterior, podem ver-se 
requintados entalhes de madeira no piso 

térreo e no primeiro andar e ainda uma varanda em 
ferro com motivos decorativos florais de estilo chinês 
no segundo andar.

德生大按
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導賞

原鴉片屋舊址位於司打口廣場的角落，昔日曾
是存放鴉片的貨棧。

鴉片屋的建築兩層高，可以看到是一座黃白色拱
廊建築。該房屋設計簡樸，一樓設有木百葉窗，
並用古典柱作間隔，地面層設有古典方柱圓拱
的拱廊，使房屋入口有遮陽擋雨的半戶外空間。

類似鴉片屋這樣的建築式樣，亦能從 19世紀的
歷史照片可見，當時的司打口是一處凹入的港
口碼頭，而現今留存下來的鴉片屋可謂見證了
司打口一帶的歷史變遷。

原鴉片屋舊址
Antiga Casa do Ópio

簡介

位於內港的鴉片屋顏色亮麗，地面層的公共走廊
形成通風騎樓，二樓有陽台，與附近一帶的建築
物一樣具南洋風格建築特色。鴉片屋約建於 1880
年，因鄰近港口且交通便利，被用作貯藏毒品鴉
片，是遠東最大的鴉片倉庫。

鴉片由罌粟提煉而成，
由外國商人在 18世紀
引入中國牟利。昔日鴉
片屋是鴉片在澳門最主
要的進出口中心，因此
守衛森嚴，由葡兵手持
實彈把守。當時有不少
吸食鴉片者成癮，最終
導致清朝國力衰弱，並
引發鴉片戰爭。

1839年，清朝欽差大
臣林則徐南下禁鴉片，
但澳門仍有不少煙館運
作。至 1946年，澳葡
政府頒佈根除鴉片的法
令，才令鴉片在澳門絕跡。

禁煙後，鴉片屋經多次轉手，於 1996年被贈予同
善堂，2001年正式成為設西醫及中醫診症的“同
善堂第二診所”。

原鴉片屋舊址
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INTRODUÇÃO
Localizada na zona do Porto Interior, esta Casa do Ópio 
de paredes de cor clara conta com uma galeria pública 
sob arcadas no piso térreo e uma varanda no segundo 
andar. Este tipo de arquitectura de influência de Nanyang 
é muito popular na zona do Porto Interior. Construída 
por volta de 1880, era usada para o armazenamento de 
ópio devido à sua proximidade com o porto, que tornava 
conveniente o transporte. Chegou a constituir o maior 
depósito de ópio do Extremo Oriente.

Extraído da papoila-dormideira (papaver somniferum), 
o ópio foi introduzido na China no século XVIII por 
mercadores estrangeiros em busca de lucro. No passado, 
a Casa do Ópio foi o principal centro de importação e 
exportação de ópio em Macau e, por esse motivo, era 
fortemente vigiada e guardada por soldados portugueses. 
Naquela época, muitos consumidores de ópio tornaram-
se dependentes da substância, o que conduziu ao 
enfraquecimento da dinastia Qing e ao deflagrar da 
Guerra do Ópio.

Em 1839, o comissário imperial da dinastia Qing, Lin 
Zexu, deslocou-se até ao Sul da China com o objectivo 
de proibir a comercialização de ópio. Porém, continuaram 
a existir bastantes casas de ópio em Macau. Somente em 
1946 o Governo Português de Macau emitiu um decreto 
de erradicação do ópio, finalmente eliminando a presença 
da substância em Macau.

Após o ópio ter sido proibido, a Casa do Ópio 
mudou de mãos várias vezes e foi doada à Associação 
de Beneficência Tung Sin Tong em 1996. Em 2001, o 
edifício foi oficialmente transformado na segunda 
clínica da Tung Sin Tong, que integra serviços médicos 
chineses e ocidentais.

VISITA GUIADA
A Antiga Casa do Ópio, 
sita numa esquina da 
Praça de Ponte e Horta, 
foi originalmente um 
armazém de ópio.

O edifício de dois pisos 
com paredes de cor 
amarela e uma arcada 
apresenta um traçado 
simples com portadas 
de madeira no primeiro 
andar, separadas por 
colunas clássicas e uma 
arcada no rés-do-chão 
com pilastras clássicas, 
a qual proporciona um 
espaço semi-exterior 
que serve de abrigo 
contra o sol e a chuva 
na entrada.

É possível ver outros 
edifícios com um estilo 

arquitectónico semelhante ao 
da Casa do Ópio em fotografias 
do século XIX, quando a Praça 
de  Ponte  e  Hor ta  era  uma 
doca. A Casa do Ópio existente 
testemunha assim a evolução 
histórica da zona.

原鴉片屋舊址

主教座堂（大堂）

政府總部（原總督府舊址）



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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導賞

在繁華的南灣大馬路
上有不少歷史建築，
原法院大樓舊址是其
中之一，它莊重且別
具氣派成為南灣的地
標之一。

原法院大樓舊址樓高
三層，採用帶裝飾藝
術（Art-Deco）的現代風格，但在立面上加入
古典柱裝飾，並且遵循古典三段式模式，使大樓
有既古典又現代的風格。

作為昔日的政府合署大樓，建築立面十分莊嚴，
整體以橫向窗戶與線條在視覺上凸顯大樓的寬
闊，而中央入口部份則透過使用竪向窗戶、古典
柱，尤其是入口兩側的兩對三層通高置於大型基
台上的愛奧尼圓柱，以及石米仿石外牆，加強了
大樓的宏偉感與紀念性。

至於內部，入口大堂設有連貫三層的大樓梯，以
現代設計為主但略帶古典元素，水磨石與紙皮石
成為室內主要裝飾物料。在室內，大樓仍保留著
原有的法庭空間。

原法院大樓舊址
Edifício do Antigo Tribunal

簡介

大樓的前身為政府合署大廈，作為政府權力的象
徵，門前的多層台階、立面中間的柱式等，均是
展現這種象徵的重要元素。大樓落成於 1951年，
當時的歷史背景造就了這座宏偉壯觀的建築。

在大樓建成前的兩個世紀，這裏曾作為澳門總督
的辦公及居住地。原法院大樓建成後，當時的法
院、民政廳、財政廳、經濟廳、公鈔局等部門均
在此辦公，所以大樓又被稱為政府合署大廈。後
來其他部門陸續搬遷到新的辦公場所，最後留下
來的初級法院亦於 2003年遷出。

現時大樓暫時用作舉辦文化藝術活動或展覽的場
地，除了為藝文界提供具特色的展演地點外，也
讓這座氣勢雄偉的大樓平添幾分文藝氣息。

原法院大樓舊址

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
O aspecto mais saliente 
do Edi f íc io do Ant igo 
Tribunal são os dois pares 
de colunas jónicas de 
ambos os lados da porta 
principal e que se elevam 
ao longo dos três andares 
do edifício. Esta estrutura 
imponente foi outrora o 
Edifício das Repartições 
Públ icas de Macau. As 
várias fileiras de degraus 
à frente da porta e as seis 
colunas que dividem as 
janelas da secção central 
da fachada constituem 
elementos importantes 
q u e  s u b l i n h a m  e 
s i m b o l i z a m  o  p o d e r 
do governo. O edifício 
foi concluído em 1951, 
subst i tu indo o ant igo 
Palácio do Governo, que 
se erguia no mesmo local. 

O novo edifício albergou 
o Tribunal, a Repartição 
d o s  S e r v i ç o s  d e 
Administração Civi l , a 
Repartição de Finanças 
de Macau, a Repartição 
Centra l  dos  Ser v iços 
Económicos, a Repartição 
da Fazenda, etc., sendo 
por isso conhecido como 
Edifício das Repartições 
Públicas. Mais tarde, as 
repar t i ções  re fer idas 
saíram sucessivamente do 
edifício, deixando apenas 
o Tribunal Judicial de Base 
que, em 2003, foi também 
transferido para outras instalações.

Actualmente , o edi f íc io tem vindo a ser usado 
temporariamente como espaço para actividades culturais 
e artísticas ou exposições. Para além de constituir um 
palco único para a realização de actuações artísticas 
e culturais, tais actividades adicionam também uma 
atmosfera artística a este majestoso edifício.

VISITA GUIADA
Ao longo da  mov imentada  Aven ida  da  Pra ia 
Grande encontram-se vários edifícios históricos, 
incluindo o Edifício do Antigo Tribunal, o qual veio 
a tornar-se um dos marcos da Praia Grande pela 
sua solenidade e imponência.

O edifício de três pisos apresenta um traçado de estilo 
ecléctico, com colunas clássicas definindo a entrada 
principal e uma caracterização moderna dos restantes 
vãos. O design da fachada, dividida em três níveis, 
confere um toque simultaneamente clássico e moderno 
ao edifício.

O Edifício do Antigo Tribunal, outrora utilizado como 
“Edifício das Repartições do Governo”, ostenta uma 
fachada solene. Em geral, as janelas e linhas horizontais 
realçam a largura do edifício, enquanto a entrada 
central realça a magnificência e a aura comemorativa 
do edi f íc io com a sua fachada em marmorite 
cinzento e as suas janelas verticais e colunas clássicas, 
especialmente as quatro colunas jónicas com três 
pisos de altura construídas sobre grandes pedestais de 
ambos os lados da entrada.

A partir do átrio de entrada, tem-se acesso a uma 
grande escadaria que liga os três pisos do edifício. O 
interior apresenta um traçado de estilo essencialmente 
moderno, complementado com alguns elementos 
clássicos, sendo a decoração interior sobretudo à 
base de marmorite e mosaico. Os espaços originais do 
tribunal foram preservados até hoje.

聖老楞佐堂及前地（風順堂）

德成按
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導賞

新馬路和十月初五街過
去是澳門最繁華的商業
街，不少知名的酒店和
食肆林立，六國飯店曾
經是其中一家。儘管飯
店早已結業，但建築曾
被保留下來。

原六國飯店樓宇座落在
新馬路與十月初五街的

交界處，樓高三層，外觀採用新古典折衷風格，
地面層與新馬路大部份建築物相似，建有柱廊“騎
樓”，一樓及二樓外牆開有矩形窗戶，兩側帶古
典柱裝飾，側立面延續沿街立面的設計，但頂部
有三角形古典山牆。

原六國飯店舊址
Edifício do Antigo Restaurante Lok Kok

簡介

在茶樓“飲茶”、“一盅兩件”，可以說是本澳
及鄰近地區的特色飲食文化。在年長一輩居民的
記憶中，總有幾家著名的舊式茶樓，六國飯店就
是其中之一。

昔日內港一帶十分繁華，鄰近內港碼頭的六國飯
店也自然客似雲來。除了附近的街坊外，從碼頭
來澳的旅客亦是茶樓的主要客源。據悉，當時碼
頭會有半夜靠岸的大船，大船上的船客會以六國
飯店作為休息的地方。此外，幾位前澳門總督亦
曾是茶樓的座上客，可見六國飯店的確頗具名氣。

六國飯店開業於 1938年，隨著時代的發展及碼頭
的搬遷，往日繁榮的內港亦開始黯然失色，六國
飯店終於在 1990年結業。

原六國飯店舊址

仁慈堂大樓

紅街市大樓
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東望洋炮台、聖母雪地殿教堂及燈塔

INTRODUÇÃO
Podemos a f i rmar que 
i r  a  uma casa  de  chá 
“ tomar  um cha z i nho 
(yum cha)” ou “tomar um 
chazinho e duas peças 
de dim sum” faz parte 
da  cu l t u r a  a l imen t a r 
c o m  c a r a c t e r í s t i c a s 
únicas de Macau e das 
regiões circundantes. Os 
residentes das gerações 
mais velhas seguramente 
conseguem recorda r 
várias famosas casas de 
chá à moda ant iga . O 
Restaurante Lok Kok é, 
sem dúvida, uma delas.

No passado, a zona do 
Porto Interior era bastante próspera e era óbvio que o 
Restaurante Lok Kok, próximo do cais, não tinha mãos 
a medir. Para além dos residentes dos bairros próximos, 
entre os seus clientes encontravam-se também turistas 
e viajantes que chegavam a Macau através do cais. Diz-
se inclusivamente que aí atracavam, a meio da noite, 
navios de grande porte cujos tripulantes e passageiros 
se dirigiam ao Restaurante Lok Kok em busca de um 
lugar para repousar. Além disso, entre os clientes do 
estabelecimento contavam-se também vários antigos 
Governadores de Macau, o que atesta à extraordinária 
fama do restaurante. 

O Restaurante Lok Kok foi inaugurado em 1938. Porém, 
com o passar dos tempos e a deslocação do cais, o outrora 
próspero Porto Interior começou a entrar em decadência e 
o estabelecimento acabou por encerrar em 1990.

VISITA GUIADA
A Avenida de Almeida Ribeiro e a Rua de Cinco de 
Outubro foram as ruas comerciais mais prósperas 
de Macau, levando à inauguração de vários hotéis 
e restaurantes de renome nesta zona, incluindo o 
Restaurante Lok Kok. Embora o restaurante tenha 
encerrado, o edifício foi preservado.

Sito no cruzamento da Avenida de Almeida Ribeiro 
com a Rua de Cinco de Outubro, o edifício de três 
pisos apresenta um traçado de estilo ecléctico, 
ostentando uma galeria no rés-do-chão, com traçado 
semelhante ao da maioria dos edifícios da Avenida de 
Almeida Ribeiro. A fachada do primeiro e segundo 
andares apresentam janelas rectangulares, com pilastras 
clássicas de ambos os lados. O alçado lateral segue 
o mesmo traçado dos demais edifícios da rua, mas é 
encimado por um frontão clássico triangular.



巴斯墓園（白頭墓場）

AM027

導賞

鄭家大屋是澳門現存唯一的榮祿大夫第。大宅
的入口門樓高兩層，凹入的門樓屋簷飾有彩繪。
大門也充滿廣府建築的特色，除了板門，也有
趟攏，門樓地面層側牆設有門官，保大宅平安。

入門後經過月洞門是狹長的廊道，昔日來訪者
在此下轎，轎夫也在該處休息等候。廊道盡頭
是大宅的門樓，掛有“榮祿第”牌匾，以示屋
主身份。進門後是狹長院子，一側建有兩座主樓
房，是三開間寬的廣府大宅，兩層高青磚房屋，
一樓裝有蠔殻窗和木百葉窗，屋簷下飾有吉祥
題材的灰塑。大屋最特別之處是主廳位於一樓，
即掛有“餘慶堂” 牌匾的空間。

大屋內以中式裝潢為主，加上木板假天花、古
典柱等西式元素，具中西合璧風格的裝飾，反
映昔日大屋主人的品味。

鄭家大屋
Casa do Mandarim

簡介

位於龍頭左巷的鄭家大
屋，其建築時間不遲於
1869年，是澳門少見
的院落式大宅，既具有
廣東傳統民居的特點，
又具有外來文化影響的
設計。它座落在一派南
歐風情的亞婆井前地
附近，“低調”的入
口門樓並非面向大馬
路，也沒有門匾說明
大宅的身份。

鄭家大屋是近代著名思
想家鄭觀應的故居，他
在這裏輯著《盛世危
言》，提出改革變法、
富強救國等重要思想，
影響了光緒皇帝、孫中
山、毛澤東等人，對近
代中國的變革有不可或
缺的推動作用。

大屋由鄭觀應的父親籌
建，後由鄭觀應及其兄
弟繼續修建。從入口門
樓進入鄭家大屋，可謂
豁然開朗，登上主房區
的二層，倚窗細望，或
可想像當年鄭氏家族居
住於此的時候，只要推
開窗戶，即可把開闊的
內港風光盡收眼底。

鄭家大屋
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INTRODUÇÃO
A Casa do Mandarim, localizada na Travessa de António da Silva, foi construída em 
data anterior a 1869. Trata-se de um complexo residencial de várias casas com pátios 
interiores, raro em Macau, e que não apenas reúne características arquitectónicas 
residenciais tradicionais de Guangdong, como também um desenho de inspiração 
estrangeira. A sua localização é bastante próxima ao Largo do Lilau, um local de 
atmosfera tipicamente portuguesa. O “discreto” edifício de entrada não se encontra 
posicionado face à rua principal e não existe sequer qualquer sinalização que denuncie o 
estatuto da mansão.

A Casa do Mandarim serviu de residência familiar de Zheng Guanying, importante 
pensador da China moderna. A obra “Advertências em Tempos de Prosperidade”, que 
Zheng aqui redigiu, propunha importantes ideias de reforma, prosperidade e salvação 
nacional que influenciaram 
o Imperador Guangxu, Sun 
Yat Sen e Mao Tse Tung e 
desempenharam um papel 
de impulso imprescindível 
nas grandes mudanças da 
China moderna.

A construção da Casa do 
Mandarim foi iniciada pelo 
pai de Zheng Guanying, 
e  cont inuada  por  e le 
próprio e seus irmãos, 
chegando gradualmente 
a atingir uma dimensão 
super ior  à  que  pode 
ser vista actualmente . 
Entrando na casa pelo 
e d i f í c i o  d e  e n t r a d a , 
podemos afirmar que esta 
se ilumina subitamente. 
S ub imos  ao  s e gundo 
andar, onde se encontra 
a área residencial nobre, 
e , e n co s t ando -no s  e 
olhando pela janela, quase 
podemos imaginar como a 
família de Zheng, quando 
aqui vivia, abria as cortinas 
e lançava o seu olhar 
sobre a vista panorâmica 
do Porto Interior.

VISITA GUIADA
A Casa do Mandarim é a única residência de um “Ronglu 
Dafu” (uma patente oficial no período feudal da China) 
existente em Macau. O edifício de entrada da casa tem 
dois pisos cujas paredes recuadas são decoradas com 
pinturas coloridas abaixo dos beirais. A porta da frente 
é de estilo cantonense típico, consistindo numa porta 
de duas folhas, uma porta intermédia de correr com 
barras de madeira na horizontal e um altar do Deus da 
Terra instalado na parede lateral do piso térreo para 
abençoar a casa com segurança.

Entrando pela porta da frente e passando pela 
porta lunar, vemos um pátio longo e estreito, onde 
os visitantes desciam outrora das suas liteiras e os 
carregadores descansavam. No final do pátio encontra-
se a portaria com uma placa com a inscrição “Pavilhão 
Ronglu”, indicando a identidade do proprietário. 
Passando a portaria, tem-se acesso a um pátio longo 
e estreito com duas mansões principais num dos 
flancos. As mansões de dois pisos e construídas em 
tijolo cinzento são edifícios de estilo cantonense com 
uma largura equivalente a três quartos, ostentando 
janelas em casca de ostra e venezianas de madeira no 
primeiro piso e decorações em reboco com motivos 
auspiciosos sob os beirais. A Casa do Mandarim 
destaca-se especialmente pelo seu salão principal no 
primeiro andar, onde se encontra exposta uma placa 
com a inscrição “Mansão Yuqing”.

Decorada sobretudo em estilo chinês, a Casa do 
Mandarim integra igualmente alguns elementos 
ocidentais, tais como o tecto suspenso de madeira e 
colunas clássicas, os quais reflectem o gosto do antigo 
proprietário da casa.

鄭家大屋

觀音廟（九澳）
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導賞

大堂前地 1號房屋位於主教座堂一旁，充滿
葡萄牙風情的舊建築。這座“具建築藝術價
值的樓宇”雖然外觀簡樸，這種實牆為主的
西式房屋在葡萄牙城鎮非常普遍，也是西方
普通民用建築的模樣。

大堂前地 1號房屋樓高兩層，建築外形簡樸，
外觀設有矩形木百葉門窗，牆壁沒有太多的
裝飾，正立面裝有塔司干和多立克雙壁柱，
形成視覺韻律。

另外，房屋亦在主教座堂前圍合成一個小廣
場空間，是城市公共空間的組成部份。

大堂前地 1號房屋
Casa no Largo da Sé, n.º 1

簡介

鋪滿葡式碎石路的大堂
前地充滿歐陸風情，
這位置一直是澳門的宗
教、文化及政治中心，
也較靠近華人社區，能
與大眾接近，主教座堂
座落在這裏，正與教會
宣揚福音的宗旨一致。主教座堂又被稱為大堂，
細心的市民遊客或會發現，附近街道的命名均與
大堂有關，可見主教座堂在澳門社區的影響力及
重要性。

在主教座堂對面的大堂前地 1號房屋現為主教座
堂辦公室，建於上世紀初，是該堂神父處理日常
事務的地方。這棟建築物乍看似乎不太顯眼，但
細看之下便會發現其簡潔的外觀，以及以雙壁柱
作為分隔所產生的節奏感，其在穩重之餘，亦饒
富趣味。它與鄰近的主教座堂、主教公署的外型
相互襯托，帶來濃濃葡韻，讓人彷彿身在南歐。

大堂前地1號房屋
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INTRODUÇÃO
O Largo da Sé, revestido 
de calçada portuguesa, 
r e v e l a  u m  e s t i l o 
marcadamente europeu. 
E s t e  l oca l  fo i , de sde 
sempre, o centro religioso, 
cultura l  e pol í t ico de 
M a c a u , p r ó x i m o  d a s 
comunidades chinesas e 
acessível ao público. Aqui 
fica a Igreja da Sé, firme 
na sua missão de pregar 
o Evangelho. A Igreja da 
Sé é também conhecida 
em chinês como a “Igreja 
Grande”, de modo que 
residentes e turistas perspicazes poderão descobrir que 
os nomes das ruas circundantes estão relacionados com 
ela. Tal demonstra a influência e importância da Igreja da 
Sé na comunidade de Macau.

A Casa no Largo da Sé, nº 1, localizada em frente ao 
adro da Igreja da Sé, constitui actualmente o cartório 
da Diocese de Macau. Construída no início do século 
passado, é o espaço onde os membros da Diocese tratam 
dos assuntos diários da instituição. À primeira vista, é 
um edifício aparentemente simples e discreto. Porém, 
um olhar mais atento descobrirá um ritmo oculto na 
simplicidade do seu aspecto, presente nas pilastras duplas 
que funcionam como divisórias e que incutem ao edifício 
um carácter sólido e fascinante. A casa realça a aparência 
da Igreja da Sé e do edifício do Paço Episcopal nas suas 
proximidades, criando um encanto tipicamente português 
e uma atmosfera própria do Sul da Europa.

VISITA GUIADA
A casa no Largo da Sé, n.º 1, sita junto à Sé, é um edifício 
antigo de estilo português. Apesar da sua aparência 
simples, é um edifício de interesse arquitectónico. Estas 
casas ocidentais que se distinguem sobretudo pelas suas 
paredes com poucas aberturas são uma tipologia comum 
de arquitectura civil no Ocidente.

O edifício de dois pisos apresenta uma fachada 
despojada, com portas e janelas rectangulares com 
venezianas de madeira, ostentando pilastras duplas 
toscanas e dóricas no alçado frontal, que criam um 
ritmo visual.

A casa forma também uma pequena praça em frente à 
Sé, a qual integra o espaço público da cidade.

關帝殿及天后宮

青洲山
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導賞

提起“西關大屋”，大家會想起昔日廣州荔灣名
門貴族的府邸，但原來在澳門同樣能找到這類
大屋。盧家大屋是一幢澳門典型的清末廣府“西
關大屋”。

盧家大屋平面為矩形，分左、中、右三部份，
在向街的建築立面可以看到內部劃分的特徵。
大門設在中部，凹入並設有淺屋簷，與廣府民
居一樣，大門裝有吊腳門、趟攏門和板門。立
面兩側開有百葉窗和蠔殻窗，一樓窗戶上設有
半圓彩色玻璃和窗簷，立面設計簡樸，不帶彩
繪灰塑。牆身採用優質青磚，顯示屋主的財富。

大宅縱向設有兩個天井，兩側前方各設一個天
井，嶺南建築注重通風遮陽的特點，在大宅的
天井與窗戶設計中充份反映，而木板假天花、
外牆的金屬結構，又顯示大宅的中西合璧。

盧家大屋
Casa de Lou Kau

簡介

約建於 1889年的盧家
大屋，是一所隱藏於鬧
巿中的“豪宅”。 

大宅的外觀以水磨青磚
砌成的外牆，已充分展
現大宅的“氣派”。因
為砌建的技術繁瑣，要
求極高，這類牆被稱為
用銀元磨出來的。而大
宅內的各項裝飾，包括
磚雕、灰塑、滿州窗、
蠔殼窗等，都顯示這座
大宅的主人身分尊貴。

那這座大屋的主人是誰
呢？據考證，盧家大屋
是晚清澳門富商盧華紹
（盧九）家族的舊居，
後來家族後人四散，大
屋被不同的人士分租，
造成一定程度的損毀。
在易手成為政府物業及
原有住戶被安置後，進
行了修復工作。現在的
盧家大屋除了供開放參
觀外，還是一些文化藝
術活動的舉辦場所。

盧家大屋
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INTRODUÇÃO
A Casa de Lou Kau, construída por volta de 1889, é um autêntico “palacete” oculto no 
meio da azáfama da cidade.

Embora o aspecto exterior da residência não seja particularmente majestoso, a parede 
exterior, composta por tijolos cinzentos, já demonstra plenamente a “imponência” da 
mansão, isto porque a utilização deste tipo de material requer o uso de tecnologias 
complexas e elevadíssimos requisitos de construção, ao ponto de uma superfície deste 
género ser apelidada de “muro de dinheiro”. Os diversos elementos decorativos da 
residência, incluindo gravações em tijolo, esculturas nos telhados, janelas ao estilo 
manchu e placas de madrepérola das janelas revelam o estatuto nobre do proprietário.

E quem era o proprietário desta grande residência? Segundo as investigações, a Casa de 
Lou Kau foi outrora a residência familiar do abastado homem de negócios Lou Va Sio (Lou 
Kau), que viveu em Macau nos finais da dinastia Qing. Posteriormente, a família dispersou 
e a casa foi sub-arrendada por terceiros, o que resultou em alguns danos. O imóvel foi 
mudado de mãos, tornando-se propriedade do Governo e assistindo ao reassentamento 
dos ocupantes originais, após o qual foi alvo de trabalhos de restauro. Para além de se 
encontrar aberta ao público, a Casa de Lou Kau é actualmente também um espaço de 
realização de diversas actividades culturais e artísticas.

VISITA GUIADA
Quando se fala sobre “Casas Xiguan”, pensa-se 
geralmente nas antigas residências de famílias nobres 
no distrito de Liwan, em Guangzhou. No entanto, é 
também possível encontrar uma casa semelhante em 
Macau, nomeadamente, a Casa de Lou Kau, uma “Casa 
Xiguan” de estilo cantonense clássico que remonta aos 
finais da Dinastia Qing.

O edifício apresenta uma planta rectangular dividida em 
três secções: a da esquerda, a central e a da direita. O 
alçado virado para a rua permite perceber a disposição 
dos espaços interiores. A entrada principal recuada 
no centro da fachada é encimada por beirais rasos, 
apresentando, à semelhança das residências populares 
cantonenses, uma meia-porta, uma porta intermédia 
de correr com barras de madeira na horizontal e uma 
porta de duas folhas. De ambos os lados da fachada, 
podem ver-se venezianas e janelas em casca de ostra. 
As janelas do primeiro piso são decoradas no topo 
com vidros coloridos e lintéis semicirculares. A fachada 
apresenta um traçado simples, sem pinturas ou rebocos 
decorativos e a parede é construída à base de tijolo 
cinzento de qualidade, evidenciando a riqueza do 
proprietário.

O eixo vertical da planta inclui dois pátios interiores, 
bem como um pátio interior em cada um dos lados da 
secção frontal do edifício. A arquitectura de Lingnan 
atribui uma grande importância à ventilação e ao 
abrigo contra o sol, características perfeitamente 
exemplificadas pelos pátios interiores e janelas. Por 
sua vez, os tectos falsos de madeira e a estrutura de 
metal das paredes externas evidencia a combinação 
de influências arquitectónicas 
chinesas e ocidentais.

刻有葡國徽號的石塊（望廈馬交石斜坡旁）
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導賞

文第士大宅興建在依山面海、稍遠離城區的地
點上。儘管環境變遷，但依然無損大宅的風景。

大宅因應地勢來興建，房屋建在一個高出路面的
石砌基台，大樓平面呈方形，向海一側築有兩個
高三層的方形角塔，而向山則以高兩層的圓形
角塔作建築修角。房屋外觀採用古典折衷風格，
帶古典柱及圓拱裝飾，然而兩座凸出的方形角
塔，其石砌修邊與垜堞狀的頂部圍牆，使建築
物外形有歐洲中世紀城堡的“浪漫主義”感覺。

建築樓高兩層，地面層建有柱廊，其上是寬闊的
陽台，可眺望無際海景。至於內部，則在 1990
年代改造擴建，滿足新的使用需求。

文第士大宅的另一特色，是屋內的花園平台，
令房屋更顯清幽的環境。

原文第士大宅舊址
Antiga Casa de Silva Mendes

簡介

原文第士大宅舊址，又被稱為“知春邨”， 是昔日東望洋山上三大著名的“私
人豪宅”之一，其餘兩座“豪宅”分別為“快樂宮”和“白宮”。

大宅建於 20世紀初，主人是當時澳門著名的漢學家、作家、藝術收藏家文第
士 (Silva Mendes)，澳門也有一條街道以他的名字命名。在葡萄牙人對老子的
研究方面，文第士被認為具重要地位，他於 1901年來到澳門。在澳期間，曾
在利宵中學擔任教師和校長，主要教授葡語和拉丁語。文第士喜歡中國藝術，
他收藏的一批國畫、石灣陶瓷等藝術品，後來被政府收購，成為今日澳門藝
術博物館的藏品。

文第士逝世後，大宅曾
經空置，後來曾用作修
女宿舍、衛生司藥物事
務中心等用途。1998
年，大宅經過重修和擴
建，成為了聯合國大學
國際軟件技術研究所。

原文第士大宅舊址

禮賓府（原竹仔室總督官邸舊址）
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INTRODUÇÃO
Este palacete, conhecido como a Antiga Casa de Silva 
Mendes, é uma das três famosas mansões privadas 
outrora existentes na Colina da Guia, juntamente com a 
“Vila Alegre” e a “Casa Branca”. 

O palacete foi construído no início do século XX e teve 
como proprietário Manuel da Silva Mendes, reputado 
sinólogo, escritor e coleccionador de arte da época e 
em cuja homenagem foi baptizada uma rua em Macau 
com o seu nome. Silva Mendes chegou a Macau em 1901 
e é considerado um dos mais importantes estudiosos 
portugueses de Lao Zi. Durante a sua permanência em 
Macau, trabalhou como docente e director do Liceu de 
Macau, ocupando-se principalmente do ensino da língua 
portuguesa e do latim. Apaixonado por arte chinesa, a 
colecção de pintura chinesa e cerâmicas de Shiwan que 
reuniu foi posteriormente adquirida pelo Governo e 
encontra-se hoje exposta no Museu de Arte de Macau.

Após o falecimento de Silva Mendes, o palacete ficou 
desocupado e serviu posteriormente de convento 
para freiras e de sede do Departamento dos Assuntos 
Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, entre outras 
finalidades. Em 1998, a mansão foi reconstruída e 
ampliada, tornando-se a sede do Instituto Internacional 
de Tecnologia do «Software» (UNU/IIST).

VISITA GUIADA
A Antiga Casa de Silva 
Mendes foi construída 
num local ligeiramente 
afastado da zona urbana, 
entre a montanha e o 
mar, tendo resistido à 
evolução da cidade.

A casa foi construída 
sobre  uma base  de 
pedra acima da cota 
d a  r u a . O  e d i f í c i o 
apresenta uma planta 
rectangular com dois 
torreões quadrados de 
três pisos no alçado 
virado para o mar e 
uma torre circular de 
dois pisos no canto 
voltado para a colina. 
A fachada apresenta 
um traçado de estilo 
e c l é c t i c o ,  s e n d o 
decorada com colunas 
clássicas e arcos de 
volta perfeita. Os dois 
torreões quadrados 
são  enc imados  por 

ameias e decorados com cantaria de pedra nas 
arestas, as quais conferem um toque romântico 
a este edifício evocativo de um castelo europeu 
medieval.

O edifício de dois pisos apresenta um pórtico no 
piso térreo e uma ampla varanda no primeiro andar, 
proporcionando uma vista ao longe para a paisagem 
marítima. O interior foi restaurado e ampliado na 
década de 1990 para atender aos novos requisitos 
funcionais.

O terraço com jardim interior é 
uma outra particularidade da casa, 
criando um ambiente agradável e 
tranquilo.

三婆廟
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導賞

這座屬於富商高可寧的大宅，位於南灣大馬路的
商業大廈之間，雖然規模不是很大，但在周邊建
築之下顯得非常特別。

房屋樓高三層，外觀採用古典折衷的樣式，設有
柱廊與拱廊，並在正立面形成有上蓋的陽台，是
一座凸出建築物。大宅立面中部頂層飾有獨特的
山花，二樓柱廊亦設有向外凸出的圓弧形陽台，
一樓及二樓欄杆含有“高”字的鐵藝花飾。

除了西式塔司干、科林斯古典柱裝飾，房屋內
部佈滿傳統中式木雕和裝飾，加上三層通高的
室內光井及中西合璧的傢俱陳設，充份體現 20
世紀初華人富商的生活品味。可惜，這座房屋
為私人大宅，不對外開放，公眾只能從外觀看
這座房屋。

南灣大馬路 679號房屋
Casa na Avenida da Praia Grande, n.º 679

簡介

南灣大馬路有一幢樓高
三層的黃色大宅，立
在兩座高樓之間，與
水坑尾街 165 號房屋
一樣，也是澳門富紳
高可寧所建的大屋。
來去匆匆的過路人中，
也許沒有多少人會細
心留意這座大宅。

南灣大馬路這座高可寧
大宅，約興建於 1921
年，比水坑尾街的那一
幢晚建幾年，外觀上更為簡潔。往日南灣未填海造地前，大宅的對開便是美
麗的南灣風光。所以大宅的外廊式設計，以及挑出的陽台，都能欣賞到絕佳
的南灣美景。

在西式建築風格的立面下，大宅的內部與水坑尾街的高可寧大宅相似，都是
充滿中國傳統特色的裝修風格。如果仔細觀看這兩幢大宅，不難發現兩者既
相似又相異，弧形的陽台、欄柵、圓拱券等，低調地展示著這兩幢大宅之間
的關係。

伯多祿局長街24A號、26號、28號、28A號房屋
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INTRODUÇÃO
Na Avenida da Praia Grande, podemos encontrar um edifício amarelo de três andares 
e ladeado por dois prédios mais altos. À semelhança da Casa na Rua do Campo, n.º 
165, também esta foi mandada construir por Kou Hening, um abastado empresário de 
Macau. No entanto, absorvidos na azáfama do seu dia-a-dia, talvez não sejam muitos os 
transeuntes que prestam atenção a este edifício.

Esta casa de Kou Hening na Avenida da Praia Grande foi construída por volta de 1921, 
alguns anos depois da sua “irmã” da Rua do Campo e de aspecto exterior mais simples. 
Em tempos passados, antes da reclamação de terras na Praia Grande, a casa ficava voltada 
para a bela paisagem da baía. Por esta razão, o desenho da fachada, com as suas múltiplas 
varandas, uma das quais saliente, permitiam desfrutar desta paisagem privilegiada sobre a 
Praia Grande.

Por detrás da fachada 
de estilo arquitectónico 
ocidental, o interior do 
edi f í c io  é  semelhante 
ao da Casa na Rua do 
Campo, decorado segundo 
a  estét ica  trad ic iona l 
chinesa. Se observarmos 
a t e n t a m e n t e  a m b a s 
a s  c a s a s , f a c i l m e n t e 
d e s c o b r i r e m o s  a s 
s u a s  d i f e r e n ç a s  e , 
sobretudo, semelhanças, 
n o m e a d a m e n t e  a o 
níve l  da cur vatura da 
varanda  sa l i ente , dos 
corrimões e dos arcos, 
que demonstram de modo 
discreto o “parentesco” 
entre os dois edifícios.

VISITA GUIADA
A casa, situada entre edifícios comerciais na Avenida 
da Praia Grande, era outrora a residência do rico 
comerciante Kou Ho Neng. Apesar da sua dimensão 
relativamente reduzida, a mansão distingue-se 
claramente entre os edifícios circundantes.

O edifício de três pisos apresenta uma fachada 
ecléctica com galerias em colunata e em arcada, bem 
como uma varanda. A fachada é encimada, ao centro, 
por um frontão curvo. A varanda semicircular projecta-
se a partir da galeria em arcada no segundo andar. Os 
corrimãos de ferro no primeiro e segundo andares 
apresentam motivos florais decorativos, ostentando o 
carácter chinês “Kou”, do nome do proprietário.

Para além da decoração exterior de estilo ocidental, 
o gosto dos ricos comerciantes chineses do início do 
século XX está totalmente incorporado no interior, 
nas tradicionais esculturas e decorações chinesas em 
madeira, no poço de luz com três pisos de altura e 
no mobiliário chinês e ocidental. Sendo esta casa uma 
propriedade privada, não está aberta ao público e 
apenas pode ser vista a partir do exterior.

南灣大馬路679號房屋
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導賞

高可寧大宅可謂車水馬龍的水坑尾街上重要地
標，其華麗古典的外觀讓途人留下深刻的印象。

高可寧大宅採用古典折衷風格，面向馬路的立
面採用古典三段式設計，立面建有柱廊和拱廊，
使房屋外觀形成有上蓋的陽台空間，也增添大
樓的氣派。立面中部屋頂築有三角形山花，有
花卉的半浮雕裝飾，而二樓的露天陽台，亦設
有向外凸出的圓弧狀陽台，該層兩側的設計讓
人想到兩個亭子。

正如高可寧在南灣大馬路的大宅，這座位於水
坑尾的“德成堂”亦採用中西合璧的設計。在
內部，中式傳統木雕佈滿每個房間與廳堂，但
木樓梯的設計卻是西方古典，體現當年屋主的
生活品味。

可惜的是，由於是私人大宅，不對外開放，公
眾只能在街上，透過敞開的大門，略窺室內的
華麗。

水坑尾街 165號房屋
Casa na Rua do Campo, n.º 165

簡介

水坑尾街有一幢樓高三
層的黃色大宅低調地立
在街頭，門前走過的路
人來去匆匆，也許沒有
太多人會知道它其實是
澳門近代賭王高可寧的
大屋。

高可寧出生清貧，長大
後在澳門白手起家，設
立公司並涉足博彩、典
當、銀號等行業。這家
大宅本是一位土生葡人
的房子，後來被高可寧
購入。

大宅看上去是一棟不折
不扣的西式建築，採用
對稱式的外廊設計，充
滿空間層次。但若有機
會踏進它的大門，便會
發現內部佈局的風格截然不同，天井、神閣、滿
州窗及中式傢俬均充滿中國傳統特色。屋內的裝
飾木雕都出自名家之手，充分彰顯主人的品味。

這幢結合中西文化的大宅糅合了主人對西方文化
的欣賞以及他本身對中國傳統的喜愛，也見證着
澳門近代歷史的變遷。

水坑尾街165號房屋

主教座堂（大堂）
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INTRODUÇÃO
N a  R u a  d o  C a m p o , 
p o d e m o s  e n c o n t r a r 
e s t e  e x u b e r a n t e 
e d i f í c i o  a m a re l o  d e 
três andares, que não 
passa despercebido aos 
residentes que por ele 
passam apressadamente. 
Talvez muitos não saibam 
que  es ta  se  t ra ta , na 
verdade, da residência de 
Kou Hening, um magnata 
do jogo de Macau na 
Idade Moderna. 

Nascido no seio de uma 
família carenciada, Kou 
Hen ing  fez  for tuna  a 
partir do nada em Macau 
e s t a b e l e c e n d o  u m a 
empresa e envolvendo-se 
em sectores como o jogo, 
as casas de penhor, casas 
de câmbio (bancárias), 
etc . O edi f íc io ser v iu 
originalmente de residência 
a uma família macaense, 
tendo posteriormente sido 
adquirido por Kou Hening.   

A quem o observa de 
fora, o edif ício parece 
s e r  n ad a  menos  que 
uma mansão ao esti lo 
ocidental, com varandas 
simétricas e divididas por 
andares. Porém, quem 
tiver a oportunidade de 
entrar constatará que o 
desenho interior é totalmente diferente, estando repleto de elementos tradicionais 
chineses, como um pátio, um nicho de oração, janelas ao estilo manchu e móveis 
antigos chineses. As esculturas decorativas em madeira são todas da autoria de artistas 
célebres e demonstrativas do requinte e bom gosto do proprietário.    

O edifício representa um cruzamento cultural entre o Oriente e o Ocidente e combina a 
apreciação do proprietário pela cultura ocidental com o seu amor pela tradição chinesa, 
servindo também como testemunha das mudanças na história moderna de Macau.

VISITA GUIADA
A Casa de Kou Ho Neng pode ser considerada um 
marco importante na movimentada Rua do Campo, 
impressionando os transeuntes com a sua aparência 
clássica e deslumbrante.

A casa apresenta um traçado de estilo ecléctico. O 
alçado virado para a rua adopta o design clássico de 
três níveis com galerias em colunata e em arcada, bem 
como uma varanda, os quais potenciam a magnificência 
do edifício. A fachada é encimada, ao centro, por 
um frontão triangular com um motivo floral em 
baixo-relevo. A varanda aberta no segundo piso é 
protuberante e semicircular, sendo as estruturas de 
ambos os lados da varanda semelhantes a pavilhões.

Tal como a casa na Avenida da Praia Grande, n.º 
679, a Casa de Kou Ho Neng na Rua do Campo, 
designada em chinês por “Tak Seng Tong”, apresenta 
uma combinação de influências arquitectónicas 
chinesas e ocidentais. No interior, podem ver-se as 
esculturas de madeira tradicionais chinesas em todos 
os compartimentos, sendo a escada de madeira de 
estilo clássico ocidental, evidenciando assim o gosto 
do antigo proprietário da casa.

Sendo esta casa uma propriedade privada, não está 
aberta ao público. A magnificência do seu interior pode 
apenas ser vislumbrada quando as portas estão abertas.

大西洋銀行總行大樓



導賞

耶穌會紀念廣場 2號房屋座落在“大三巴牌坊”
石階梯的前方，由於在石階梯前的小廣場的邊
緣，亦成為“牌坊”與石梯的前景。

建築物原高兩層，建在一石砌基座上，採用古
典折衷式樣，大樓立面遵隨三段式古典手法，
基座、一樓及二樓在視覺上形成橫向三部份，
並建有圓拱拱廊。

大樓的側面設計較簡樸，頂部為三角形山牆，
一二樓開有矩形窗戶，為 20世紀初本澳常見的
西式樓房模式。

原大樓在 1990年代拆卸後仿照舊立面維持原建
築高度而重建，之後在 2000年左右再進行內部
裝飾改建，所以大樓內的空間與結構均為現代
設計。

AM033

耶穌會紀念廣場 2號房屋
Casa no Largo da Companhia de Jesus, n.º 2

簡介

背著大三巴牌坊往前望，在下方長長的石級前，有一
座黃色的建築，建築的外廊可以飽覽整個耶穌會紀念
廣場。在這裏可以以特別的構圖拍攝大三巴牌坊，是
與澳門地標合照的熱門地點。

這座房屋約在 19世紀後半葉興建，座落在大三巴牌坊
前的大石級旁邊，黃色的設計非常“吸睛”。大三巴
牌坊是昔日天主之母教堂的前壁遺址，該教堂附屬於
聖保祿學院。而聖保祿
學院成立於 1594年，
是澳門歷史上第一所高
等學校，也是中國的第
一所西式大學。

1835年的一場大火，
把聖保祿學院及教堂燒
毀。學院原來的位置後
來曾建有房屋，現已成
為綠化區域和道路等設
施，而耶穌會紀念廣場
2號房屋所在的地方也
是往日聖保祿學院的一
部分。

耶穌會紀念廣場2號房屋

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
Q u a l  é  a  m e l h o r 
p e r s p e c t i v a  p a r a 
fotografar as Ruínas de 
São Paulo sob uma arcada? 
Se virarmos as costas às 
Ruínas, encontraremos 
a o  f u n d o  d a  l o n g a 
escadaria de pedra um 
edifício amarelo, a partir 
da cuja varanda podemos 
apreciar todo o Largo da 
Companhia de Jesus. Aqui 
os turistas podem ter 
acesso a uma perspectiva 
única de onde fotografar 
as Ruínas, o que torna 
e s t e  pon to  um loc a l 
popular para o efeito, 
uma referência turística 
de Macau.

Este vistoso edifício de 
cor amarela foi construído 
durante a segunda metade 
do século XIX e situa-se junto à grande escadaria de pedra 
que conduz às Ruínas de São Paulo. As Ruínas são tudo o que 
resta da antiga Igreja da Madre de Deus anexa ao Colégio 
de São Paulo. O Colégio, fundado em 1594, foi a primeira 
instituição de ensino superior na história de Macau, assim 
como a primeira universidade de estilo ocidental na China.

A Igreja e o Colégio de São Paulo foram destruídos num 
incêndio em 1835. Posteriormente, foram construídas 
residências no local onde outrora se situava o Colégio, que 
agora se tornou uma zona verde e de trânsito. O local onde se 
situa a Casa no Largo da Companhia de Jesus, n.º 2 faz igualmente 
parte do antigo Colégio de São Paulo.

VISITA GUIADA
A Casa no Largo da Companhia de Jesus, sita em frente 
à escadaria de pedra das Ruínas de S. Paulo, constitui 
parte da envolvente visual das Ruínas e da escadaria 
devido à sua localização no limite do pequeno largo.

O edifício de dois pisos apresenta um traçado de estilo 
ecléctico sobre uma base de pedra e adopta o design 
clássico de três níveis, sendo composto por rés-do-
chão, primeiro andar e segundo andar, que formam 
três secções horizontais, incluindo uma galeria em 
arcada. O alçado lateral apresenta uma fachada simples, 
encimada por um frontão triangular e ostentando 
janelas rectangulares no primeiro e segundo andares, 
representando um estilo arquitectónico ocidental 
comum em Macau no início do século XX.

Após ser demolido na década de 1990, o edifício 
foi reconstruído com base na cércea original , 
sendo reproduzida a fachada original. Por volta do 
ano 2000, procedeu-se ao restauro e à decoração 
do interior, sendo modernizados os espaços e a 
estrutura interiores.

耶穌會紀念廣場2號房屋

觀音廟（九澳）



馬交石山

AM034

導賞

在白馬行有一組紅黃色的房屋，興建於 20世紀
初，它們採用當時澳門常見的古典折衷風格。

這些舊房屋看起來像一座大樓，但實際上是二
層高西式民宅，由四幢房屋並排而成，各自有
獨立出入口，但外觀具有整體感，所以視覺上
讓人產生一座大樓的錯覺。

房屋對稱排佈，位於中央的兩幢立面相同，地
面層開有百葉窗，一樓設有柱廊陽台，頂部還
有三角形山花，以增加房屋的古典味，至於兩
側房屋，以百葉門窗為主要設計，在整個立面
上擔當襯托的角色。

伯多祿局長街 24A號、26號、28號、28A號房屋
Casa na Rua de Pedro Nolasco da Silva, n.os 24A, 26, 28 e 28A

簡介

伯多祿局長街 24A號、26號、28號、28A號房屋，
位於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）的斜對面，落成於 1928年。

這座建築與附近的葡萄牙駐澳門及香港總領事館相
比，顯得相對小巧，然而它典型的葡萄牙建築特色，
使它成為白馬行的重要地標之一。昔日天神巷口至水
坑尾的一段白馬行，是富有華人的集中地，建有不同
家族的大屋。這座已建成將近一個世紀的建築，相信
與它們相比亦絕不遜色。如果路過這裏，不妨停下來
留意一下它的建築特色
──兩個對稱的小山
花、二樓陽台上的“迷
你”柱子，以及不是位
於門口正中央的幾何中
軸線等，都是這座建築
的特別之處。

伯多祿局長街24A號、26號、28號、28A號房屋

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
A casa situada nos n.os 
24A, 26, 28 e 28A da Rua 
de Pedro Nolasco da Silva 
está localizada em frente 
a o  C o n s u l a d o - G e r a l 
de Portugal em Macau 
e Hong Kong (Edif ício 
d o  A n t i g o  H o s p i t a l 
de S. Rafael e jardim). 
Concluído em 1928, trata-
se do edifício residencial 
mais antigo que persiste 
nesta rua. 

A casa é relativamente 
pequena em comparação 
c o m  o  e d i f í c i o  d o 
Consulado-Geral. Porém, 
as suas especificidades 
típicas da arquitectura 
p o r t u g u e s a  t o r n a m -
n a  u m  d o s  m a r c o s 
importantes da Rua de 
Pedro Nolasco da Silva. 
No passado, esta parte 
da rua mencionada, que 
começa na Travessa dos Anjos e se estende à Rua do 
Campo, era uma zona habitada por chineses abastados 
e repleta de residências pertencentes a diversas famílias. 
O presente edifício, construído há quase um século, não 
fica atrás de nenhuma dessas antigas residências. Ao 
passar por esta rua, poderá aproveitar para atentar nas 
suas características arquitectónicas – os dois frontões 
simétricos com decoração florida, as colunas com 
capitéis coríntios na varanda do segundo andar e o eixo 
de simetria da fachada, são todos aspectos que conferem 
especial interesse a este edifício.

VISITA GUIADA
O conjunto de casas amarelas e vermelhas da Rua 
de Pedro Nolasco da Silva foi construído no início 
do século XX. A estrutura apresenta um traçado 
de estilo arquitectónico ecléctico, que prevalecia, à 
época, em Macau.

Juntas, estas casas antigas aparentam constituir uma 
grande estrutura, mas na verdade, trata-se de um 
edifício residêncial ocidental de dois pisos composto 
por quatro casas independentes, dispostas lado a lado. 
Embora as quatro casas tenham entradas próprias, o 
traçado exterior é unificado, dando a impressão de que 
todas constituem uma só estrutura.

As casas apresentam um traçado simétrico. As duas 
casas intermédias ostentam uma fachada de traçado 
idêntico: janelas com venezianas no piso térreo, 
varandas com colunas no primeiro andar e um frontão 
triangular no topo para acentuar o traçado clássico. 
As duas outras casas, em cada extremidade do 
conjunto, apresentam, como principais componentes 
arquitectónicas, várias janelas com venezianas, 
estabelecendo um contraste com a parte central 
da fachada.

聖奧斯定堂 聖奧斯定堂聖奧斯定堂 聖奧斯定堂

原六國飯店舊址
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導賞

原怡和洋行舊址位於昔日南灣的堤畔，但大宅
的主要立面並不是朝向海，而是面向內街。

洋行舊址為兩層高的大樓，它採用 19世紀澳門
常見的西式大宅外觀設計，立面簡樸，只有古
典飾線與石砌修角作裝飾，窗戶設有木百葉，
部份窗戶上部設有窗簷。

在朝向海上的立面，一樓用三個落地窗為主要
元素，窗上有弧形簷飾，外牆建有凸出的陽台
連接三個窗門。該立面前以圍牆圍合成一個小
花園，為房屋的小型戶外空間。整座建築物體
現 19世紀沿南灣建造的洋行大宅模式。

原怡和洋行舊址
Antiga Casa da Companhia Jardine Matheson & Co.

簡介

澳門作為早期中西貿易的主要港口，在當時的南
灣沿岸一帶有不少外國商行，怡和洋行也在這裏
設立了在澳門的辦事處。

這幢黃色的房屋樓高兩層，上層有個小陽台，為
居住用房。另由於它位處街角，下層包圍着辦公
場所的圍牆用了弧形的設計，巧妙地化解了兩條
街道的交角。側門的金色牌匾上刻有洋行標誌
──蘇格蘭國花薊花
的圖案及“怡和”二
字，與附近的林蔭相
映成趣。

怡和洋行約建於 19世
紀初，最初作為老闆
的住宅，1834年起被
徵用為英國駐華商務總
監的下榻之地。在香
港開埠後，怡和從澳門
撤離，這座房屋便被丟
空，部分被改建並作住
宅用途。後來怡和洋行
將大樓的其中一部分轉
讓給天主教澳門教區，
作為辦學的地方，並成
為日後的利瑪竇學校。

原怡和洋行舊址
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原怡和洋行舊址

INTRODUÇÃO
Em conformidade com 
o  e s t a tu to  de  Macau 
c o m o  o  p r i m e i r o 
entreposto comerc ia l 
importante entre a China 
e  o  Oc idente , mu i tas 
companhias estrangeiras 
fixaram a sua sede de operações ao longo da costa da 
Praia Grande. Entre estas empresas encontrava-se a 
Companhia Jardine Matheson & Co.

Este edifício amarelo de dois andares possui uma pequena 
varanda no andar superior e era empregue para fins 
residenciais. Adicionalmente, por se encontrar situado 
numa esquina, a parede do piso inferior de escritórios 
apresenta um formato curvo que segue engenhosamente 
o cruzamento das duas ruas. A placa dourada na porta 
lateral foi gravada com o logótipo da empresa: um cardo 
(a flor nacional da Escócia) acompanhado dos caracteres 
“Yihe” (Jardine).

A Casa da Companhia Jardine Matheson & Co foi 
construída por volta de inícios do século XIX e servia 
originalmente de residência particular do seu director. 
A  p a r t i r  d e  1 8 3 4 , o 
espaço foi requisitado 
c o m o  re s i d ê n c i a  d o 
s u p e r i n t e n d e n t e  d o 
comércio britânico na 
China. Após a fundação 
de  Hong  Kong  como 
porto franco, a empresa 
Jardine Matheson deixou 
Macau e  a  casa  f i cou 
vaga, tendo parte dela 
sido convertida e usada 
para f ins res idencia is . 
P o s t e r i o r m e n t e ,  a 
empresa transferiu parte 
do edifício para a Diocese 
d e  M a c a u  t e n d o  e m 
vista a fundação de uma 
inst i tu ição de ens ino. 
C o m o  t a l , o  e s p a ç o 
tornou-se  o  loca l  da 
Escola Ricci.

VISITA GUIADA
O antigo escritório da Companhia Jardine Matheson & 
Co. situava-se na antiga marginal da Praia Grande, com 
a fachada principal virada para a rua e não para o mar.

O edifício de dois pisos apresenta uma fachada típica 
das residências ocidentais, muito comuns em Macau no 
século XIX, caracterizando-se por um traçado simples, 
apenas adornado por cornijas clássicas e pilastras de 
aparelho rusticado. As janelas com venezianas são, na 
maioria, encimadas por elementos decorativos.

Na fachada voltada para o mar, as três janelas de 
sacada no primeiro andar constituem os principais 
componentes, sendo encimadas por decorações 
semicirculares e ligadas por um friso. Em frente a esta 
fachada encontra-se um pequeno jardim rodeado por 
um muro, constituindo um pequeno espaço exterior. 
Toda a estrutura evidencia o estilo arquitectónico 
típico das residências estabelecidas ao longo da Avenida 
da Praia Grande no século XIX.

原怡和洋行舊址
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導賞

民國大馬路 6號房屋是位於西灣湖畔的一組西式
樓房組成，面向西灣湖。

房屋規模不大，主樓高一層，興建在升高的地
台，周邊植有花圃，入口建有八字型戶外梯級，
並建有亭狀涼廊，可作遮風擋雨之用。

房屋在外觀也較為簡樸，側立面開有略帶弧形的
窗戶，並有略呈三角形的屋頂飾線。前方的房屋
外形同樣簡單，向海立面開有幾何形拱窗；而主
樓後部兩層高房屋，建有西式瓦屋頂，沿街立面
的窗戶裝飾略帶新藝術（Art Nouveau）的感覺。

民國大馬路 6號房屋
Casa na Avenida da República, n.º 6

簡介

澳門的西灣風景優美，是不少富紳巨賈建造別墅
的心水之地。沿着堤岸一路走來，不難發現數幢
具傳統葡萄牙特色的建築物。

其中一幢在西望洋山下，糅合了多種風格的建築，
因牆身浪漫的玫瑰紅色被稱為“紅屋仔”。房屋
約在 20世紀初興建，以往曾經作為消防站和警察
分局使用，後來又被用作澳門發行機構、教育廳、
政務司辦公室和澳門基金會會址。

昔日的紅屋仔並非如今
天般“親民”，在舊相
片中的它，在現今正門
入口的空地位置，還有
一間小屋和一段圍牆。
如今這裏成為了一片小
小的公共空間，為紅屋
仔增添一份平易近人的
氣質。

百多年來，縱使這座房
屋有過不同用途，但它
一直佇立於西望洋山
下，繼續展現它迷人的
閒逸氛圍。

民國大馬路6號房屋

先鋒廟
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關帝殿及天后宮

INTRODUÇÃO
A beleza paisagística da Baía 
da Praia Grande propiciou 
a construção de palacetes 
por diversos mercadores 
abastados. Caminhando 
ao longo das margens, 
facilmente descobrimos 
v á r i o s  e d i f í c i o s 
c o m  c a r a c t e r í s t i c a s 
tradicionais portuguesas.

N a s  i m e d i a ç õ e s  d o 
Palacete de Santa Sancha, 
foi construído, em inícios 
do século XX, um edifício 
de estilo ecléctico que 
teve ao longo dos anos 
diversas funções, tendo 
sido usado como posto 
dos bombeiros, esquadra 
da polícia e, mais tarde, 
sede do Instituto Emissor de Macau, da Direcção dos 
Serviços de Educação, do Gabinete do Secretário-
Adjunto e da Fundação Macau.  

Com a mudança de funções, o edifício, conhecido como 
"Casa Vermelha" devido à tonalidade das suas paredes, 
sofreu algumas alterações. Observando fotografias 
antigas, podemos constatar que, antigamente, o espaço 
fronteiro à entrada principal se encontrava ocupado por 
uma pequena casa e vedado por um muro. Esse pequeno 
espaço encontra-se agora aberto ao público, imprimindo 
à Casa Vermelha um cunho de acessibilidade. 

Embora o edifício tenha sido usado para diferentes 
finalidades durante mais de cem anos, a sua localização 
no sopé da Colina da Penha continua a contribuir para a 
atmosfera encantadora e descontraída do local.

VISITA GUIADA
A Casa na Avenida da República, n.º 6 é um conjunto 
de edifícios de estilo ocidental à beira do Lago Sai Van 
com a sua fachada voltada para o lago.

A casa não é muito grande. O corpo principal, de 
um piso, rodeado de canteiros de flores, ergue-se 
sobre uma plataforma elevada. A entrada principal é 
caracterizada por uma escadaria e um pórtico com 
quatro colunas toscanas.

O corpo principal apresenta um traçado exterior 
bastante simples, com uma fachada lateral simétrica, 
marcada por um vão central arqueado, encimado por 
um frontão triangular. O corpo de dois pisos apresenta 
igualmente um traçado simples, ostentando um vão 
arqueado no piso térreo e vãos rectos no segundo 
piso, e é rematado por um friso de azulejos, junto à 
cornija, que lhe confere um toque de Arte Nova.

福德祠（石牆街)

政府總部（原總督府舊址）



導賞

德生大按在十月初五街上，是一組青磚中式房
屋。只要細心觀察，大家會發現大按由兩部
分組成，包括前部是當舖及後部是用作貨樓
的塔樓。

當舖建築採用廣府民居式建築，兩層高，下舖
上居，房屋以磚牆木樑作結構，但建築也非完
全是傳統中式元素。外牆石米批蕩及橫線裝飾
的設計帶點現代設計感覺，地面層鋪面也採用
當時流行的水磨石批蕩，加上幾何裝飾的鐵花
窗，使德生大按顯得非常時尚，側牆的屋頂邊
緣仍保留廣府建築裝飾。

塔樓部分用作儲物，頂部有曲線形鍋耳式山牆，
下方有“德生大按”灰塑凸字。由於用作儲物，
為防盜，塔樓外牆以厚實牆為主，只開有少量
細窄的窗洞，並有鐵欄及鐵窗板，外觀讓人想
起廣東開平一帶村落為防盜而建的碉樓。
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德生大按
Casa de Penhores Tak Sang

簡介

典當業在澳門歷史悠久，當舖可謂“成行
成巿”，現時以霓虹燈招牌就能輕易辨識
的當舖已是現代化的當舖。而澳門的舊式
當舖，保存得相對完整的主要集中在新馬
路和內港一帶。

位於十月初五日街 64
號的德生大按，與德成
按、高陞大按、人昌押
等齊名，見證了澳門典
當業的發展。德生大按
開業於 19世紀，大樓
具有中國傳統特色的裝
飾設計，混合了西方元
素的痕跡，這是清末民
初期間，澳門不少當舖
其中一個很重要的特色。

德生大按所在的十月初
五日街是昔日澳門內港
一條繁盛的街道，隨著
社會變遷，傳統當舖逐
漸式微，德生大按亦於
上世紀 80年代結業，
空置的當樓和貨樓被完
整保存至今，默默地記
錄著十月初五日街的歷
史和內港的變遷。

德生大按
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INTRODUÇÃO
As casas de penhores 
p o s s u e m  u m a  l o n g a 
história em Macau, sendo 
por vezes consideradas 
como uma indústria em 
s i  mesma em v ir tude 
da sua concentração no 
território. Actualmente, as 
versões modernas destes 
estabelecimentos podem 
ser facilmente identificadas 
p e l o s  s eu s  s i n a i s  d e 
néon. Porém, existem 
ainda casas de penhores 
a n t i g a s  e m  M a c a u  e 
aquelas que permanecem 
r e l a t i v a m e n t e 
i n t a c t a s  e n c o n t r a m -
s e  c o n c e n t r a d a s 
principalmente na Avenida 
de Almeida Ribeiro e na 
zona do Porto Interior.

Situada no n.º 64 da Rua 
de Cinco de Outubro, a 
Casa de Penhores Tak Sang 
testemunhou, juntamente 
com as Casas Tak Seng, 
Kou Seng e Ian Cheong, 
o  d e s e n v o l v i m e n t o 
do sector  em Macau . 
Inaugurado no século 
XIX, o edifício da Casa de 
Penhores Tak Sang possui 
uma decoração tradicional 
chinesa misturada com 
elementos ocidenta is , 
o  que  con s t i t u i  uma 
das características mais 
distintivas de muitas casas 
de penhores em Macau de 
finais da Dinastia Qing e 
do início da República.

A  R u a  d e  C i n c o  d e 
O u t u b ro , o n d e  e s t á 
situado este estabelecimento, foi outrora uma rua 
próspera do Porto Interior de Macau. Porém, as 
mudanças sociais trouxeram consigo o declínio gradual 
das casas de penhores tradicionais e a Tak Sang fechou 
portas durante a década de 1980. No entanto, a loja e o 
respectivo armazém foram totalmente preservados até 
hoje, servindo como testemunha silenciosa da história 
da Rua de Cinco de Outubro e das transformações do 
Porto Interior.

VISITA GUIADA
A Casa de Penhores Tak Sang, sita na Rua de Cinco de 
Outubro, é um conjunto de edifícios de estilo chinês 
de tijolo cinzento. Um olhar mais atento revela que 
a estrutura é composta por duas partes: uma casa 
de penhores na frente e uma torre nas traseiras, que 
servia de armazém.

A estrutura adopta o estilo arquitectónico típico 
dos edifícios residenciais do Grande Delta do Rio 
das Pérolas e da região ocidental da Província de 
Guangdong, possuindo dois pisos: um piso superior 
para fins residenciais e um inferior para fins comerciais. 
Apesar do uso de paredes de tijolo e vigas de 
madeira, a estrutura não é inteiramente de estilo 
chinês tradicional. A fachada exterior é revestida a 
marmorite cinzento e decorada com linhas horizontais, 
que conferem à estrutura um toque modernista; o 
pavimento do rés-do-chão é construído à base de 
marmorite, um material muito utilizado na época; e 
as janelas apresentam grades de ferro com padrões 
geométricos. Todos estes elementos acentuam a 
modernidade da estrutura. A empena da fachada lateral 
conserva ainda elementos decorativos comuns na 
arquitectura do Grande Delta do Rio das Pérolas e da 
região ocidental da Província de Guangdong.

A torre é parcialmente usada como armazém, sendo 
encimada por empenas em forma de asa de panela, 
sob as quais se vêem quatro caracteres de gesso em 
relevo indicando o nome chinês da casa de penhores: 
“Tak Sang Tai On”. Utilizada como armazém, a torre 
é formada por grossas paredes maciças com apenas 
algumas pequenas aberturas com grades de ferro, a fim 
de proteger o edifício contra os assaltos. A torre evoca 
os “diaolou”, um conjunto de estruturas defensivas em 
Kaiping, na Província de Guangdong.

康真君廟（康公廟）
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導賞

高陞大按座落在板樟堂街 6號的後部，與本地當
舖建築一樣，採用前當舖、後塔樓。面向街道的
當舖建築屬於板樟堂前地被評定的建築群的一
部分，共三層高，帶有古典折衷風格，二樓設有
陽台。

至於昔日用作貨樓的塔樓，由於被沿街興建的房
屋所包圍，除非從高處觀看，平常在街上難以察
覺。塔樓用青磚建造，頂部有“高陞大按”四字
的灰塑凸字，遠看非常醒目。塔樓外牆是用厚實
牆為主，設有少量窄窗，為澳門半島上世紀初的
當舖塔樓建築模式。

高陞大按
Casa de Penhores Tak Sang

簡介

如果從噴水池經板樟堂前地往板樟堂街方向前行，
沒有被玫瑰堂吸引著你的目光，那麼抬頭可能就
會發現，前方的一座建築物外牆的頂端寫著“聖
神光照”四個字。如果把目光再往上移一些，就
會發現一座隱沒在眼前建築物後方的塔樓，塔樓
上“高陞大按”四字，清楚說明這裏原來有一間
當舖。

再細心看看這座高陞大
按的貨樓，可以看到有
數個窄長的小孔，那是
貨樓頂端平台圍牆上的
瞭望孔，從中可以監察
周圍的情況。因當舖的
貨樓是用來存放當戶拿
來典當的貨品，當中不
乏一些貴重物品，所以
會有一定的防衛功能。
高陞大按建於 19 世
紀， 於 20 世 紀 80 年
代結業。

高陞大按

刻有葡國徽號的石塊（望廈馬交石斜坡旁）
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INTRODUÇÃO
Part indo do Largo do 
Senado e caminhando em 
direcção à Rua de São 
Domingos através do largo 
com o mesmo nome, os 
seus olhos provavelmente 
fixar-se-ão na Igreja de 
S . Domingos . Porém , 
se  ta l  não acontecer, 
poderá levantar a cabeça 
e reparar nos caracteres 
“sheng shen guang zhao” 
(luz santa) escritos no 
alto da parede de um 
edifício à sua frente. Ao 
olhar um pouco mais para 
cima, irá descobrir uma 
torre oculta por detrás 
desse prédio à sua frente. 
Os quatro caracteres 
inscritos na torre indicam 
claramente que este local 
foi outrora a Casa de 
Penhores Kou Seng.

Olhando mais atentamente para o armazém desta casa 
de penhores, poderá reparar na existência de vários 
orifícios longos e estreitos, que serviam de janelas de 
iluminação dispostas ao longo das fachadas do edifício. 
Dado que o armazém desta casa de penhores seria usado 
para guardar mercadorias penhoradas pelo proprietário, 
algumas das quais certamente valiosas, esta característica 
arquitectónica revestia-se de uma função de segurança, 
garantindo a iluminação e a ventilação sem permitir o acesso 
ao interior. A Casa de Penhores Kou Seng foi construída no 
século XIX e fechou portas na década de 1980.

O armazém da Kou Seng parece esconder-se timidamente 
por detrás dos edifícios circundantes. No entanto, a 
sua loja voltada para a rua foi já restaurada, quase não 
restando vestígios de uma casa de penhores.

VISITA GUIADA
A Loja de Penhores Kou Seng situa-se na Rua de São 
Domingos, n.º 6. Tal como as demais casas de penhores 
da cidade, esta também abrange um bloco frontal que 
serve de loja e uma torre nas traseiras. O bloco frontal 
voltado para a rua faz parte do conjunto arquitectónico 
classificado do Largo de S. Domingos. O edifício de três 
pisos, com uma varanda no segundo andar, apresenta 
um traçado arquitectónico de estilo ecléctico.

A torre, usada como armazém, está rodeada de 
outras edificações, que diminuem a sua visibilidade a 
partir da rua, a menos que se olhe de cima. A torre 
foi construída em tijolo cinzento e ostenta quatro 
caracteres de gesso em relevo no topo, nomeadamente, 
“Kou Seng Tai On”, que indicam o nome chinês da 
casa de penhores e atraem a atenção quando vista ao 
longe. A torre é formada por grossas paredes sólidas 
com várias janelas estreitas, correspondendo assim ao 
estilo arquitectónico comum das casas de penhores na 
Península de Macau no início do século XX.

蓮溪新廟
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導賞

德成按位於新馬路與爐石塘街交角處的
地段，與其他大按一樣，採用前當舖後
塔樓的模式。面向新馬路為當舖，與昔
日的銀號相鄰。

建築物高三層，外觀上採用略帶裝飾藝
術（Art-Deco）風格，地面層築有柱廊
騎樓。一樓外牆飾有竪向凸字與橫向向
外弧狀凸出的商號字樣，而窗戶為矩形
玻璃窗，但二樓是弧形的窗。側立面地
面層以水磨石批蕩，一樓二樓均建有凸
出陽台，由於位於馬路交角處，側立面
亦飾有竪向“德成按”凸出大字。

在塔樓部分則高八層，有如一座軍事建
築。外牆以實牆為主，建有少量窄窗，
窗戶裝有鐵欄杆與鐵窗板，而頂部亦飾
有“德成大按”凸字灰塑。

建築整體均為澳門半島上世紀初的當舖
塔樓建築模式。

德成按
Casa de Penhores Tak Sang

簡介

在清末時期，澳門的當舖順應社會經濟環
境，多開設於賭館及煙館附近。德成按是
澳門保存得較為完好的舊式當鋪，現已活
化作為“典當業展示館”，讓現今大眾也
有機會了解昔日典當業的經營
模式。

德成按開設於 1917年，是富商
高可寧旗下的物業。由於當舖中
存放的多為貴重物品，建築以防
火、防水、防盜和防土匪為目的
而設計。

當年的新馬路上並沒有其他高
樓，因此德成按在建成後非常
矚目。建築物由當樓、貨樓、
銀號和商店組成，外觀雖採用
西式風格，室內仍保留著中國
傳統當舖格局。

德成按在 1993年結束營業後，
於 2002年獲文化局進行修葺活
化。其中，當樓改為完整保留著
以往當舖格局的典當業展示館，
將獨特的典當文化保存了下來。

德成按
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INTRODUÇÃO
Durante os finais da Dinastia 
Qing, as casas de penhores 
de Macau adaptavam-se ao 
ambiente socioeconómico 
c i r c u n d a n t e  e  f i x av a m -
s e , e s s e n c i a l m e n t e , n a s 
proximidades de sa las de 
jogo e casas de ópio. A Casa 
de Penhores Tak Seng é um 
estabelec imento ant igo e 
relativamente bem preservado 
e m  M a c a u , t e n d o  s i d o 
actualmente convertida no 
“Espaço Patrimonial - Uma 
Casa de Penhores Tradicional” 
de modo a oferecer ao público 
a oportunidade de conhecer o 
modelo de negócio da antiga 
indústria de penhores. 

A Tak Seng abriu portas em 
1917 e pertenceu ao abastado 
homem de negóc ios  Kou 
Hen ing . Dev ido  ao  f ac to 
de a maioria dos objectos 
a rmazenados  na  c a s a  de 
penhores serem valiosos, o 
edifício foi projectado para 
ser à prova de incêndios e 
inundações, assim como para 
impedir roubos e a entrada de 
elementos indesejados.

Na altura da sua inauguração, 
a Tak Seng atraía bastante as 
atenções, pois não existiam 
outros edifícios da sua altura 
na Avenida de Almeida Ribeiro. 
O prédio incluía uma loja de 
penhores, um armazém, um 
banco e uma loja. Embora 
o exter ior  se ja  de est i lo 
ocidental, o interior mantém 
ainda uma configuração típica 
das casas de penhores chinesas.

Após o encerramento da Tak 
Seng em 1993, o edifício foi 
restaurado e revitalizado pelo 
Instituto Cultural, em 2002. 
O espaço da loja de penhores 
foi transformado numa sala 
de exposições da indústria de 
penhores, mantendo intacta a 
disposição da casa de penhores 
original por forma a preservar 
esta cultura única.

VISITA GUIADA
A Casa de Penhores Tak Seng, sita no cruzamento 
da Avenida de Almeida Ribeiro com a Rua de 
Camilo Pessanha (antiga Rua do Mastro), abrange, 
tal como as demais casas de penhores da cidade, 
um bloco frontal que serve de loja e uma torre 
nas traseiras.

O bloco voltado para a Avenida de Almeida 
Ribeiro era a casa de penhores, a qual ficava 
antigamente ao lado de um banco. O bloco 
frontal é um edifício de três pisos, com um toque 
de art déco na fachada principal e uma galeria 
ao nível da loja no piso térreo. Na fachada do 
primeiro andar, pode ver-se uma placa vertical 
com caracteres em relevo que assinalam o nome 
chinês da empresa, bem como placas horizontais 
com cada carácter chinês do nome da empresa 
delimitado por uma superfície circular convexa. 
As janelas assumem formas diferentes mediante 
o piso: rectangulares no primeiro andar e 
arqueadas no segundo. A fachada lateral ostenta 
varandas salientes no primeiro e segundo 
andares. Dada a localização da casa de penhores 
num cruzamento, a fachada lateral apresenta 
igualmente uma placa vertical indicando o nome 
chinês da empresa, “Tak Seng On”, em caracteres 
chineses em relevo.

A torre é um edifício de oito pisos com a 
aparência de um edifício militar, sendo formada 
por paredes sólidas pontuadas por várias janelas 
estreitas com grades de ferro. No topo da torre, 
podem ver-se quatro caracteres de gesso em 
relevo: “Tak Seng Tai On”.

Toda a estrutura segue o estilo arquitectónico 
comum das casas de penhores da Península de 
Macau no início do século XX.

盧廉若公園
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人昌押
Casa de Penhores Ian Cheong

簡介

人昌押曾是澳門著名當
舖之一，高聳的貨樓在
昔日白眼塘一帶相當顯
眼。可是在 2000年 8
月，人昌押發生大火，
建築物內部嚴重損毀，
由於擔心危及行人安
全，整座當舖已被拆
卸，現在只能從相片中
看到它了。

人昌押是晚清華商何老桂的物業，新馬路中段的何老
桂巷正是為了紀念他而命名。何老桂曾在清同治年間
向澳葡政府承批白眼塘，負責包攬該區的船隻稅收、
貨物搬運和碼頭雜務等。在白眼塘尚未被填塞之前，
人們常戲稱白眼塘為“人昌押護池”。1869年，何老
桂與彭玉獲得闈姓的承辦權，正式將闈姓賭博引入澳
門。何老桂在華人慈善事務方面也非常熱心，曾參與
創辦鏡湖醫院、同善堂。

而何老桂的兒子何連旺，對晚清澳門工業有開創性的
貢獻，在氹仔有何連旺街以作紀念。

人昌押人昌押

導賞

座落在道德巷的人昌押，原為清末當舖，採用慣
常的前當舖後塔樓佈局。

當鋪為兩層高中式房屋，屋簷設有傳統灰塑
裝飾。

塔樓外觀以實牆為主，只開有少量窄窗戶，塔樓
頂建有鍋耳式山牆，在 20世紀初內港的照片中
曾是非常顯眼的地標建築。

聖老楞佐堂及前地（風順堂）
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INTRODUÇÃO
A Casa de Penhores Ian Cheong foi outrora 
uma das famosas casas de penhores de Macau, 
cujo imponente armazém se destacava na antiga 
paisagem da zona litoral da Caldeira, no Porto 
Interior. Porém, um incêndio ocorrido em Agosto 
de 2000 danificou seriamente o interior do 
edifício, que acabou por ser totalmente demolido 
p a r a  s e g u r a n ç a  d o s 
pedestres. A Ian Cheong 
sobrevive agora apenas 
nas fotografias.

A Casa de Penhores Ian 
Cheong foi propriedade 
d e  H o  L o  Q u a i , u m 
h o m e m  d e  n e g ó c i o s 
c h i n ê s  d o  f i n a l  d a 
Dinastia Qing e em cuja 
homenagem foi baptizada 
uma  t r aves sa  a  me io 
da Avenida de Almeida 
Ribeiro. Durante o reinado 
do imperador Tongzhi da 
Dinastia Qing, Ho Lo Quai 
obteve a concessão oficial 
do Governo Português 
de Macau para operar 
o serviço de acostagem, 
com cobrança de taxas de atracação e movimentação de 
cargas na zona litoral da Caldeira, no Porto Interior. Antes 
de a zona ser alvo de obras de aterro, os residentes 
costumavam, em tom de brincadeira, referir-se à Caldeira 
como “Lago Protector da Casa de Penhores Ian Cheong”. 
Em 1869, Ho Lo Quai e Pan Yuk obtiveram permissão 
para operar a Lotaria Vae Seng, sendo responsáveis pela 
introdução desta lotaria em Macau. Ho Lo Quai envolveu-
se também activamente em obras de caridade chinesas, 
tendo participado na fundação do Hospital Kiang Wu e da 
Associação de Beneficência Tung Sin Tong.

O seu filho, Ho Lin Vong, prestou igualmente um 
contributo pioneiro para o desenvolvimento da indústria 
em Macau nos finais da Dinastia Qing, tendo uma rua na 
Taipa sido baptizada com o seu nome.

VISITA GUIADA
A Casa de Penhores Ian Cheong, sita na Travessa 
das Virtudes, foi fundada em finais da dinastia Qing, 
apresentando o traçado comum de uma casa de penhores, 
com uma loja na frente e uma torre nas traseiras.

A casa de penhores era um edifício chinês de dois 
pisos, com beirais adornados com ornamentos 
tradicionais à base de gesso.

A torre era formada por paredes essencialmente sem 
aberturas, para além de algumas janelas estreitas, e 
encimada por empenas em forma de asa de panela no 
telhado. A estrutura era um marco que se distinguia 
particularmente em fotografias do Porto Interior no 
início do século XX.

觀音廟（九澳）
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導賞

昔日高士德大馬路有不少洋房建築，現時多數被
住宅大樓所取代，但仍有少數大宅被保留，高士
德大馬路 14及 16號房屋就是其中之一。

房屋是兩層高，外觀採用當時澳門流行的古典折
衷式樣，房屋臨街前方設有小花園，使城市多點
綠化空間，是當時高士德大馬路一帶住宅的常見
模式。

房屋的正立面有柱廊及拱廊，地面層的柱廊在房
屋的入口形成涼廊，而一樓的拱廊加上向外凸出
的陽台，使房屋擁有既能遮陽又能透風的半室外
空間。在裝飾方面，儘管主要採用古典折衷風
格，柱頭、陽台圍欄的設計帶有幾何元素，使房
屋略帶點現代感。

至於內部，以走廊與樓梯連通各樓層與房間，
由於已改作教學空間多年，室內佈局與裝潢已被
改造。

高士德大馬路 14號、16號大樓
Edifício na Avenida de Horta e Costa, n.os 14 e 16

簡介

繁忙的高士德大馬路
上，有兩幢粉紅色的相
連房屋，是該區“買少
見少”的獨院式洋房。
門前的花園簡單優雅，
彷彿把大宅和外面繁雜
喧鬧的世界分隔開來。

這兩幢相似的房屋，始
建於 1930年，最初作
為住宅用途。澳門演
藝學院於 1989年成立
後，這裏就成為了學院
的校舍。

澳門演藝學院從屬於文
化局，設有舞蹈學校、
音樂學校和戲劇學校。
作為一所專門培養表演
藝術人才的學院，澳門
演藝學院在專業教育和
普及藝術教育兩方面均不遺餘力，既開辦系統性的藝
術教育課程，同時亦設置舞蹈、音樂中學教育課程，
為澳門培養了一批又一批的演藝生力軍。

澳門演藝學院還設有舞蹈團、合唱團、話劇團、管弦
樂團、打擊樂團、管樂團、中樂團等，讓學生可以學
習與演出實踐兩不誤。

高士德大馬路14號、16號大樓
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INTRODUÇÃO
Na movimentada Avenida 
d e  H o r t a  e  C o s t a , 
p o d e m o s  e n c o n t r a r 
um edifício cor-de-rosa 
c o m p o s t o  p o r  d u a s 
habitações unifamiliares 
g em in ad a s  d e  e s t i l o 
ocidental, um exemplar que 
é hoje raro nesta zona. A 
fachada principal inclui um 
simples e elegante jardim, 
como que a proteger a 
moradia da azáfama do 
mundo exterior. 

Estas duas habitações 
g é m e a s  f o r a m 
construídas em 1930 e 
originalmente utilizadas 
para f ins res idencia is . 
A p ó s  a  f u n d a ç ã o  d o 
Conservatório de Macau 
em 1989, o imóvel passou 
a albergar esta instituição.

O Conser va tór io  de 
M a c a u  e n c o n t r a - s e 
subordinado ao Instituto 
C u l t u r a l  e  i n c l u i  a 
Escola de Dança, Escola 
d e  M ú s i c a  e  E s c o l a 
d e  Te a t ro . E n q u a n t o 
instituição especializada 
na formação de talentos 
nas artes performativas, 
o  Conser vatór io  não 
poupa esforços quer na 
profissionalização quer 
na generalização artística. 
Não oferece apenas cursos sistemáticos de educação 
artística, como também cursos de ensino secundário nas 
áreas da dança e da música, tendo contribuído bastante 
para a formação de numerosos talentos nas artes 
performativas em Macau.

O Conservatório de Macau inclui ainda um grupo de 
dança, coro, grupo de teatro, orquestra filarmónica, 
orquestra de percussão, orquestra de sopro, orquestra 
chinesa, etc., para que não falte nada que permita aos 
alunos aprender e praticar.

VISITA GUIADA
Outrora, foram construídos vários edifícios de estilo 
ocidental na Avenida de Horta e Costa. A maioria 
acabou por ser substituída por prédios residenciais, 
restando apenas algumas mansões, incluindo o Edifício 
na Avenida de Horta e Costa, n.os 14 e 16.

Este edifício de dois pisos apresenta um traçado de 
estilo arquitectónico ecléctico, o qual prevalecia em 
Macau naquela época. O edifício é fronteado por um 
pequeno jardim que contribui para os espaços verdes 
da cidade, correspondendo ao traçado comum das 
residências que antigamente flanqueavam a Avenida de 
Horta e Costa.

A fachada ostenta uma galeria no rés-do-chão e uma 
varanda em arcada no primeiro andar. A galeria cria um 
corredor coberto na entrada, ao passo que a varanda 
em arcada dá origem a uma área semi-exterior coberta 
que proporciona ventilação e abrigo contra o sol. 
Relativamente aos ornamentos, embora se trate de um 
edifício de estilo arquitectónico ecléctico, a platibanda e 
a grade da varanda apresentam elementos geométricos, 
que conferem ao edifício um toque mais moderno.

No interior, os diferentes pisos e compartimentos 
estão ligados por corredores e escadas. Dado que o 
edifício foi usado como academia durante muitos anos, 
a configuração espacial e a decoração interior sofreram 
algumas alterações.

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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導賞

市政牧場舊址及市政狗房雖然不是重要的公共建
築物，但外觀上卻展示葡萄牙鄉村建築的特色。

由於原本用作飼養牲畜，室內長形空間具有較高
的樓高，而金字瓦屋頂以三角形西式木桁架支
撐，加上牆上開有大小眾多的窗戶，便於室內空
氣流通。進入房屋內，大家小心察看可以看到地
面上仍然留有裝放飼料的凹槽痕跡。外觀上來
看，兩層高的房屋採用帶古典折衷的式樣，而西
式瓦屋頂及凸出的木結構，又使樓房帶有一點葡
萄牙的鄉村建築感覺。

至於旁邊的市政狗房，採用帶裝飾藝術（Art-
Deco）的現代風格，外牆主要以幾何線條為裝
飾，市政狗房的葡文字設計獨特，在澳門屬於罕
見，具一定的藝術價值。

市政牧場舊址及市政狗房
Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino e Canil Municipal

簡介

市政牧場舊址及市政狗
房座落於望廈山山麓西
側，20世紀初覓址興
建之時，這裏仍是一片
荒塋之地，現在已是車
水馬龍的十字路口。

由於城市現代化發展，
原設於媽閣的待宰牛隻
暫貯棚，無論是選址
及衛生環境等方面都需
要重新規劃，所以在
1912年批准牛肉承包
商在上址興建牛棚等設
施，用為貯放、畜養及
檢疫食用牛隻。1924
年，原址重建成兩幢大
型平房，提供更合宜的
衛生環境。現在市政牧場的一部分被改為貨倉，
一部分被活化作為展覽空間。

市政狗房過往設於東方斜巷，但由於狗隻管理的
事務日益繁重，於是市政狗房在 1948年遷至現
址。在 50年代防疫狂犬病期間，市政狗房發揮了
積極作用。現今狗房仍然保存落成時的花園設置
和石膏雕塑。

環抱市政牧場舊址及市政狗房的前園，以及市政
狗房內的那棵百多歲的假菩提樹，將與這建築群
繼續見證歲月變遷。

市政牧場舊址及市政狗房

澳 門 市 政 狗 房澳 門 市 政 狗 房

市政牧場舊址及市政狗房

澳 門 市 政 狗 房澳 門 市 政 狗 房
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INTRODUÇÃO
O Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino e o Canil Municipal de Macau encontram-
se localizados na face ocidental do sopé da Colina de Mong Há. O local, um terreno 
descampado aquando a construção do complexo de edifícios em inícios do século XX, é 
actualmente um cruzamento movimentado.

Fruto do desenvolvimento urbano, o recinto original para o armazenamento temporário 
do gado bovino, nas proximidades do Templo de Á-Má, teve de ser encerrado e 
reformulado devido a questões relacionadas nomeadamente com a sua localização 
e as condições de higiene. Em consequência, os fornecedores responsáveis pelo 
abastecimento de carne de vaca obtiveram, em 1912, aprovação para a construção, 
neste local, de instalações destinadas a colocar em quarentena, criar e manter o gado. 
Em 1924, o edifício original foi reconstruído e dividido em dois grandes pavilhões, de 
modo a garantir condições sanitárias mais adequadas. Actualmente, parte da estrutura foi 
adaptada para servir de armazém e outra para área de exposições. 

No passado, o Canil Municipal estava situado na Calçada do Tronco Velho. Porém, devido 
ao aumento das necessidades de espaço, a instituição foi transferida para a sua localização 
actual em 1948. O Canil Municipal desempenhou um papel activo durante o movimento de 
prevenção da raiva na década de 1950. Nos dias de hoje, o Canil preserva ainda o jardim e as 
estátuas em gesso que remontam à época de conclusão do edifício.

O jardim em frente que 
envolve o Antigo Estábulo 
Municipal de Gado Bovino 
e o Cani l  Municipal , em 
conjunto com a centenária 
f igueira-dos-pagodes no 
i n t e r i o r  d e s t e  ú l t i m o, 
continuará a testemunhar as 
alterações que o passar dos 
anos trará a este complexo.

VISITA GUIADA
O Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino foi 
construído no sopé da colina de Mong-Há em 1912, 
e reconstruído em 1924. Servindo inicialmente 
como estábulo de gado, o edifício é composto por 
dois armazéns caracterizados por uma arquitectura 
industrial de estilo ecléctico, com uma planta 
alongada e coberturas em telhado de quatro águas, 
apoiadas em asnas de madeira, com beirados em 
consola. As amplas janelas, ornamentadas em arco, 
foram concebidas em resposta às exigências de 
salubridade impostas pela função do edifício. No 
interior, ainda se podem ver marcas no pavimento 
onde anteriormente estavam instaladas as gamelas 
de alimentação dos animais.

Ao lado do estábulo encontra-se o edifício do Canil 
Municipal, de estilo arquitectónico influenciado 
pela art déco. A fachada exterior apresenta uma 
decoração sobretudo à base de linhas horizontais 
e elementos geométricos em relevo com um certo 
valor artístico.

主教座堂（大堂）

青洲山
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導賞

西墳馬路 6號的房屋是一幢兩層高的古典折衷
房屋，外觀是以拱窗門和矩形窗門為主要元素，
在藍色牆身上配襯白線，視覺效果特別。為加
強正立面，立面中央部份頂部設有半圓形窗，
而上部也有弧形山花及帶瓦片的簷線，令視覺
的橫向性加強。

房屋平面呈 L型，而它的特別之處是其外部原
有一圍牆圍合的小花園，後來在擴建時改作公
眾接待大堂。然而，花園中的大樹在改建中仍
然完好保留，成為大堂中庭內的一個自然元素。

西墳馬路6號房屋

西墳馬路 6號房屋（藍屋仔）
Edifício na Estrada do Cemitério, n.º 6 (Casa Azul)

簡介

澳門有各種顏色的“屋
仔”，如“綠屋仔”、
“紅屋仔”，而在舊西
洋墳場旁邊不遠處，有
一座兩層高、非常顯眼
的藍色建築物，被稱為
“藍屋仔”。這讓人印
象深刻的藍色，在望德
堂區可謂獨樹一幟。

這座房屋建於 1941至
1952年間，業主是當
年為澳門設計不少建築
物的意大利籍建築師夏剛志 (Oseo Acconci)。澳葡政
府在 1958年收購它後，將這原本只有地面層的別墅改
建成現時的兩層高，更把花園和建築物融為一體。

澳葡政府後來把房屋轉給公共救濟處（社會工作局前
身）作為辦公室，又在 80年代後期把外牆漆成藍色，
從此成為市民大眾口中的“藍屋仔”。目前，“藍屋
仔”仍然是社會工作局的辦公地點，提起社會工作局，
相信大多數居民腦海中浮現的就是這座“藍屋仔”了。
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INTRODUÇÃO
Podemos encontrar em 
Macau casas das mais 
variadas cores, como por 
exemplo a “Casa Verde” 
e a “Casa Vermelha”. Não 
muito longe do Cemitério 
de  S . M i gue l  Arcan jo 
( “ A n t i g o  C e m i t é r i o 
Ocidental”), existe um 
edifício de dois andares 
que chama a atenção pela 
sua cor azul e que, por essa 
razão, foi baptizado com 
o nome “Casa Azul”. Este 
edifício marcante constitui 
um exemplar único na 
Freguesia de São Lázaro.     

A casa fo i  construída 
entre  1941  e  1952  e 
teve como proprietário 
Oseo Acconci, escultor 
e empreiteiro italiano, construtor de vários edifícios em 
Macau. Após ter sido adquirida pelo Governo Português 
de Macau em 1958, foi adicionado um segundo piso ao 
edifício original, integrando-o com o jardim circundante.

Mais tarde, o Governo Português de Macau transferiu 
para este edifício os escritórios da Provedoria de 
Assistência Pública (entidade antecessora do Instituto 
de Acção Social). Em finais da década de 80, as paredes 
exteriores do edifício foram pintadas de azul vivo, 
transformando-o na “Casa Azul” bem conhecida por 
todos. Actualmente, a “Casa Azul” serve ainda como sede 
do Instituto de Acção Social, de tal maneira que esta 
instituição já se encontra intimamente associada à “Casa 
Azul” no imaginário dos residentes.

VISITA GUIADA
O edifício na Estrada do Cemitério, n.º 6, conhecido 
como "Casa Azul", é uma antiga moradia de estilo 
arquitectónico ecléctico. Construída entre 1941 e 1952, 
como residência do escultor e empreiteiro italiano 
Oseo Acconci, a moradia tinha originalmente apenas 
um piso. Em 1958, o edifício foi adquirido pelo Governo, 
que efectuou posteriormente duas intervenções de 
ampliação, acrescentando um segundo piso. 

As fachadas apresentam uma caracterização tradicionalista, 
marcada por elementos decorativos como as janelas em 
arco no segundo andar e uma platibanda decorada com 
um falso beirado. No final da década de oitenta as paredes 
exteriores foram pintadas de cor azul, conferindo ao 
edifício uma presença urbana icónica. 

Numa das intervenções de ampliação, o edifício 
estendeu-se para o espaço de jardim lateral onde 
existia anteriormente uma árvore de grande porte, que 
ficou harmoniosamente integrada na nova construção.

由嘉樂庇總督大橋至聖地牙哥炮台的海旁

聖老楞佐堂及前地（風順堂）
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導賞

東望洋斜巷 6號房屋的紅色外觀，讓途經的遊
客留下深刻的印象，而建築的另一特徵是立面的
“馬蹄拱”，令人聯想起阿拉伯的建築。

房屋的建築風格屬於帶阿拉伯裝飾的折衷主義，
但立面仍按照古典三段式來劃分。第一段為基
座，開洞較少，簡單橫向裝飾線條令建築展示厚
重的效果；第二段則是通透的外廊為主，帶有阿
拉伯裝飾細部；第三段為女兒牆，以白色纖薄的
外挑簷口板作為分隔。

建築的阿拉伯風格體現在外廊開口設置的連續
“馬蹄拱”及纖細立柱上。細心觀察，你會發現
一層主要是白色馬蹄拱，拱頂為圓形，拱間空隙
填充有用幾何圖案為主的磁磚紋樣，而二層的馬
蹄拱則帶有磚紋裝飾，拱頂亦改為尖頂，以增加
其向上延伸的感覺。

東望洋斜巷 6號房屋
Edifício na Calçada do Gaio n.º 6

簡介

以往在東望洋山腰，有多座風格各異的別墅式住宅，
其中一座就是東望洋斜巷 6 號房屋。這座帶有阿拉伯
風格裝飾的別墅式住宅，加上粉刷成紅色的外牆，在
華士古達嘉馬花園一帶尤其惹人注目。

這座房屋於1930年建成，樓高三層。因其沿斜坡興建，
地面層為半地下室。房屋曾經多次轉讓，於 1964年被
澳葡政府購入。1986年，房屋為改建成衛生司技術學
院的女子宿舍，作為醫護人員短暫休息的地方，當時
外牆粉刷為黃色。

直到 1995年，澳門歐
洲研究學會成立，以這
座房屋為會址，將外牆
顏色改為現今所見的紅
色。澳門歐洲研究學會
主要負責學術研究及人
才培訓，以澳門作為平
台，推動亞歐之間的文
化和學術交流。學會開
設的歐洲研究碩士課
程，亦吸引不少本澳及
內地學生修讀。

東望洋斜巷6號房屋

關閘拱門
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INTRODUÇÃO
Na encosta da Colina da 
Guia, existiam antigamente 
v á r i a s  v i v e n d a s  d e 
diferentes estilos, entre 
as quais está o Edifício 
na Calçada do Gaio n.º 6, 
cuja fachada de decoração 
neoárabe , p intada em 
tons de vermelho, atrai os 
olhares e a curiosidade de 
quem passa pela zona do 
Jardim de Vasco da Gama.

O edifício em questão 
foi construído em 1930 e 
possui três pisos. Devido 
ao facto de se situar num 
terreno em declive, o seu 
piso térreo é um espaço 
em semicave. O imóvel 
tem uma longa história 
d e  t r a n s f e r ê n c i a  d e 
propriedade, destacando-
se a sua aquisição pelo 
Governo Português de 
Macau, em 1964. Em 1986, 
o edifício foi transformado 
em dormitório feminino 
da Escola Técnica dos 
Serviços de Saúde, um 
espaço para repouso de 

pessoal médico. Naquela época, a fachada exterior estava pintada de amarelo.

Com a constituição do Instituto de Estudos Europeus de Macau, em 1995, o edifício 
passou a ser a sua sede principal e foi aí que retomou a cor vermelha original da fachada 
que hoje podemos ver. O Instituto de Estudos Europeus de Macau tem como principais 
objectivos a investigação académica e a formação de profissionais 
qualificados, bem como, sendo Macau uma plataforma entre o 
mundo asiático e europeu, o impulsionamento do intercâmbio 
entre estas duas realidades, a nível cultural e académico. O Curso 
de Mestrado em Estudos Europeus, do Instituto, tem atraído 
o interesse e a adesão de muitos estudantes de Macau e do 
Interior da China.

VISITA GUIADA
A casa na Calçada do Gaio, n.º 6, apresenta uma fachada 
de cor vermelha que deixa uma impressão indelével 
em todos os transeuntes, para a qual contribuem 
igualmente os arcos de ferradura, associados à 
arquitectura árabe.

A casa apresenta um traçado de estilo arquitectónico 
ecléctico com decorações neoárabes. A fachada 
principal segue uma composição de influência clássica e 
é dividida em três níveis: o primeiro nível corresponde 
ao embasamento, com poucas aberturas e linhas 
decorativas horizontais para simular no reboco um 
efeito de cantaria; o segundo nível é caracterizado 
por uma composição simétrica de quatro varandas 
com arcada, duas por cada piso, com três tramos 
definidos por arcos em ferradura apoiados em colunas 
com capitéis toscanos simplificados, formando um 
sóbrio conjunto de influência neo-árabe; e o terceiro 
nível corresponde ao coroamento, composto por um 
friso de padrão geométrico em relevo, cornija e uma 
platibanda de influência art déco.

O estilo arquitectónico neo-árabe deste edifício 
manifesta-se nos "arcos de ferradura" e nas colunas 
esbeltas das varandas, e é sublinhado pela aplicação 
de elementos decorativos geometrizados, como os 
painéis de azulejo de xadrez de losangos, e a marcação 
intercalada das aduelas dos arcos do segundo andar a 
vermelho e branco.
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導賞

在得勝馬路附近有不少興建於20世紀初的房屋，
得勝馬路 30號房屋就是其中之一。

在 20世紀初時，新式的混凝土技術引進澳門，
並且應用在建築上，而得勝馬路 30號房屋結合
了傳統磚木結構及混凝土技術，反映當時建築技
術的發展。房屋採取不對稱的平面佈局，主要起
居室和樓梯分置屋內空間的兩側，輔助用房則位
於房屋後部。

在風格上，房屋混合了不同的建築風格及元素，
從裝飾細部、窗式設計和整體造型中，可見原始
設計傾向新藝術風格（Art Nouveau），而局部
帶有裝飾藝術風格（Art-Deco）特徵，同時亦
混合了一些葡萄牙民居的建築語言，可以看到多
元文化與建築設計風格的混合方式在澳門的實
踐，形成了本土獨有的折衷建築。

另外，這座低密度建築有機地融入了原有山體景
觀和綠化中，成為東望洋山景觀特色的組成部分。

得勝馬路 30號房屋
Edifício na Estrada da Vitória n.º 30

簡介

白綠配色的得勝馬路
30號房屋，不期然地
給人一種“小清新”的
感覺。這座房屋落成於
上世紀 30年代，建築
在一個由長型石砌圍牆
組成的花園高臺之上，
是 20世紀初東望洋山
西側高台的眾多別墅之
一。房屋整體建築與周
邊的山地及綠化環境自
然融合，和附近的其
他建築物共同構成東
望洋山的一道優美的
風景線。

房屋原為私人住宅，曾
被澳門郵政儲金局購
入，後來又經數度轉
手，現為天主教善牧會
所使用。

得勝馬路30號房屋
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INTRODUÇÃO
C o m  a s  s u a s  c o r e s 
assentes  em verde  e 
branco, o Ed i f í c io  na 
Estrada da Vitória n.º 30 
oferece uma impressão 
agradável e primaveril. A 
construção deste imóvel, 
datada da década 30 do 
século passado, foi feita 
sobre uma plataforma 
a j a r d i n a d a  q u e , p o r 
sua vez, é const ituída 
por  um grande  muro 
de suporte de terras , 
em pedra, sendo este 
edifício uma das diversas 
vivendas que existiam no 
início do século XX na 
encosta oeste da Colina 
da Guia. A arquitectura 
do edi f íc io integra-se 
ha rmon iosamente  na 
vegetação envolvente e 
na encosta circundante, 
q u e ,  j u n t a m e n t e 
c o m  o u t ro s  i m ó ve i s 
próximos, const i tuem 
uma das paisagens mais 
encantadoras na zona da 
Colina da Guia. 

A função original do edifício 
era a de uma residência 
privada. Foi adquirida pela 
Caixa Económica Postal de Macau, tendo sido, mais tarde, 
objecto de várias transferências de propriedade. Hoje em 
dia, é o Centro do Bom Pastor da Congregação das Irmãs 
de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor. 

A Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Caridade 
do Bom Pastor, enquanto uma organização internacional, 
foi instituída em França, em 1835, e apresenta nas suas 
fileiras cerca de quatro mil irmãs, espalhadas por mais de 
60 países, com o objectivo comum de ajudar as mulheres 
em dificuldades. O Centro do Bom Pastor foi criado 
em Macau, em 1990, com o propósito de disponibilizar 
um espaço de estadia confortável, seguro e de curta 
duração, para mulheres que estejam em situações de 
risco, prestando também apoio na resolução dos seus 
problemas e no restabelecimento da confiança.

VISITA GUIADA
No início do século XX, a Estada da Vitória tornou-
se um local privilegiado para a construção de edifícios 
residenciais cuidadosamente integrados na envolvente 
natural da Colina da Guia.

A casa na Estrada da Vitória, n.º 30, evidencia uma 
combinação de estilos e elementos arquitectónicos. 
As decorações, janelas e o aspecto geral do edifício 
apresentam influências da arquitectura ecléctica 
do início do século XX em Portugal, conciliando o 
academismo das beaux-arts com a introdução de 
elementos de novas correntes estéticas como a Arte 
Nova e o Movimento da Casa Portuguesa. A casa 
constitui assim um testemunho do multiculturalismo 
e da combinação de estilos arquitectónicos típicos 
de Macau e cristalizados neste edifício ecléctico, 
único na cidade.

Por outro lado, esta casa encontra-se organicamente 
integrada na paisagem envolvente e na vegetação, 
constituindo parte da paisagem montanhosa da 
Colina da Guia.

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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導賞

穆薩家族房屋位於龍嵩正街、巴掌圍斜巷及戲院
斜巷的交界，它的位置是昔日葡人生活圈內的節
點。穆薩家族房屋是這個區域中較完整保留的房
屋，向我們展示 19世紀的建築特色。

細心觀察下，你會發現房屋展示中西文化交融
的特色。位於龍嵩正街 45號房屋的一樓及二樓
沿街立面，採用西式木百葉窗，但 47號房屋一
樓沿街立面則採用蠔殼窗及花瓶式欄杆，屋檐
則使用簡樸化的中式木斗栱。由此可見，這座
小房屋結合中西合壁的建築風格，反映澳門的
多元文化影響。另一個特點是，斗栱在澳門的
店屋建築中屬罕見，反映 19 世紀店屋在傳統
形制下保持的獨特建築風格，是研究澳門店屋
建築的重要實例。

穆薩家族房屋
Casas Moosa

簡介

19世紀後期，澳門的龍嵩正街上開了不少穆斯林商
店，供居住在附近的葡萄牙人添置各類用品。1880年，
來自印度穆薩家族的 Cassam Moosa在龍嵩正街 45-47
號房屋，以自己名字的中文譯名“架深”為名，創立
架深洋行。

架深洋行從事進出口貿易，貨品從生活百貨到奢侈品
皆有，甚至為著名百貨公司連卡佛代理商品。穆薩
家族經營洋行有道，除了龍嵩正街的這間店舖，更
在新馬路開設更大的分店，在印度、上海等地都曾
設有公司。

今時今日，穆薩家族仍
然住在這裏，並以房屋
的地面層作為店面。在
20世紀 60至 70年代
前，龍嵩正街上的建築
物多為“店屋”，即樓
高兩至三層、“下舖上
居”的商住兩用建築，
現在就只剩下穆薩家族
房屋仍然完整保留這種
建築特色了。

穆薩家族房屋

燒灰爐炮台

主教座堂（大堂）
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人昌押

INTRODUÇÃO
N a  s e g u n d a  m e t a d e 
do século XIX, vár ios 
e s t a b e l e c i m e n t o s 
comerciais muçulmanos 
começaram a surgir na Rua 
Central de Macau, servindo 
c o m o  o s  p r i n c i p a i s 
fornecedores de produtos 
d i v e r s o s  u t i l i z a d o s 
p e l o s  p o r t u g u e s e s 
que  res id i am naque l a 
zona. Em 1880, Cassam 
Moosa, proveniente da 
família Moosa, da Índia, 
estabeleceu a “Moosa & 
Companhia”, nos números 
45 a 47 da Rua Central, 
tendo a sua designação 
origem no apel ido do 
próprio fundador.

A  empre s a  Moos a  & 
C o m p a n h i a  d e d i c a -
s e  e s s e n c i a l m e n t e  à 
importação e exportação 
de  merc ador i a s , que 
a b r a n g e m  d e s d e  o s 
produtos quot id ianos 
até aos artigos de luxo, 
chegando a ser agente 
comercial dos produtos 
do reconhecido armazém 
Lane  Crawford . Com 
uma gestão inteligente e 
metódica, a família Moosa 
conseguiu estabelecer uma 
segunda casa comercial, na 
Avenida Almeida Ribeiro, 
com dimensão ainda maior 
do que a original, sendo 
esta apenas uma das várias 
sucursais da cadeia de 
lojas que se distribuiu por 
diferentes regiões, como a 
Índia, Shanghai, entre outras.

Hoje em dia, a família continua a residir no edifício, com 
o piso térreo a servir de loja. Entre a década de 60 a 70 
do século XX, os imóveis situados na Rua Central eram, 
na sua maioria, do modelo tradicional de casa-loja, isto é, 
eram edifícios de dois ou três pisos, de uso combinado, 
com o piso térreo destinado ao comércio e os restantes 
pisos utilizados como habitação. Actualmente, as Casas 
Moosa são as únicas que preservam esta característica 
arquitectónica particular, naquela zona.

VISITA GUIADA
As Casas Moosa, sitas no cruzamento da Rua Central 
com a Calçada de Santo Agostinho e a Calçada 
do Teatro, outrora um local importante para a 
comunidade portuguesa, constituem um dos poucos 
edifícios existentes nesta zona cujas características 
a rqu i t e c tón i c a s  do  s é cu lo  X IX  se  man têm 
relativamente intactas.

Um olhar mais atento revela uma combinação 
harmoniosa das culturas chinesa e ocidental. Na 
fachada virada para a rua, a casa na Rua Central, n.º 
45, ostenta venezianas de madeira de estilo ocidental 
no primeiro e segundo andares, as quais contrastam 
com as janelas de casca de ostra e balaústres em 
forma de vaso no primeiro andar da casa no n.º 47. 
Os beirais consistem num dougong, uma estrutura 
de madeira simples de estilo chinês. Esta conjugação 
de estilos arquitectónicos chineses e ocidentais 
reflecte a influência da diversidade cultural de Macau 
na arquitectura local. Dado que o dougong é um 
elemento estrutural raramente encontrado nas casas-
lojas de Macau, estas casas evidenciam a forma como 
as casas-lojas do século XIX assumiram um estilo 
arquitectónico único, mantendo ao mesmo tempo 
características tradicionais.
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導賞

氹仔西式歷史建築的數量雖然不及澳門半島，但
外觀上毫不遜色。在氹仔告利雅施利華街與中街
交角的路氹歷史館，是兩層高的古典折衷式的西
式大樓。

作為原海島市政廳的大樓，建築立面採用古典
三段式並以左右對稱設計，加強大樓的莊嚴性。
在入口外牆部分稍為凹入，在前方設置寬敞的
石梯級，而該處一樓以柱廊形成陽台，並在頂
部設置山花，令大樓不但看起來莊重，也強調
它的紀念性。

兩側是以拱窗及矩形百葉窗為主，而為增添視覺
的橫向性，整座大樓外觀飾有凹入的水平飾線，
而牆角有凸出的“轉角石”外牆裝飾。

步入大樓室內，入口門廳的古典樓梯使大樓顯現
“官府”的氣派，在地面層仍保留一處考古展示
空間，可以觀看大樓原有的一些設施遺跡。在一
樓除了歷史展廳，還原貌地保存昔日海島市政廳
主席的辦公室，從內部空間佈置可以想像大樓昔
日的情景。

路氹歷史館（原海島市政廳舊址）
Museu da História da Taipa e Coloane  
(Edifício da Antiga Câmara Municipal das Ilhas)

簡介

氹仔的“衙門”在哪
裏？路氹歷史館是也。
路氹歷史館前身為海島
市政廳大樓，多年來一
直都是路氹兩島的行政
中心，被氹仔市民稱為
“衙門”。外牆的粉綠
色成為了當時氹仔島上
公共建築的標誌顏色，
除了附近龍環葡韻的
官員別墅，就連路邊
的欄杆都髹上這種清
新的色彩。

大樓建造的時候，附近
的都是一些較古舊矮小
的建築及廟宇，建築師
於是在設計上運用巧
思，讓大樓和諧地融
入周圍的環境而又不
失氣派。

澳門回歸後，海島市政
廳易名為臨時海島市政
局。2002年，民政總署（今巿政署）取代了臨時
海島市政局與臨時澳門巿政局，及後經重修後搖
身一變成為路氹歷史館，於 2006年對外開放，以
博物館的形式繼續保存路氹的歷史文化。

路氹歷史館（原海島市政廳舊址）

巴斯墓園（白頭墓場）
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INTRODUÇÃO
Onde era  o  “Yamen” 
( a n t i g o  c e n t r o 
administrativo) da Taipa? 
E ra  p rec i s amente  no 
edi f íc io onde se s itua 
actua lmente o Museu 
da História da Taipa e 
Coloane. Sendo o imóvel 
que  a co l h i a  a  a n t i g a 
Câmara Municipal das 
Ilhas, este local sempre 
foi visto pelos residentes 
da Taipa como o centro 
administrativo para as 
ilhas da Taipa e Coloane, 
ao longo dos anos, razão 
pela qual ganhou a alcunha 
de  “Yamen” . Naque l a 
época, os tons de verde 
e branco em que estava 
p intada a sua fachada 
exterior tornaram-se as 
cores s imból icas para 
edifícios públicos da Ilha 
da Taipa, como as Casas 
da Taipa, palacetes que 
ser v iram, em tempos, 
como re s i dênc i a s  de 
funcionários públicos. Até 
as guardas dos passeios 
eram pintadas com base 
nessa tonalidade animada.

Durante a construção 
do edif ício da Câmara 
Municipal das Ilhas, devido à sua envolvente ser constituída essencialmente 
por edifícios e templos antigos e baixos, o arquitecto adaptou a concepção 
do edifício a essa realidade e criou um projecto que, sem perder a sua 
elegância, se integra naturalmente no espaço circundante.

Após o retorno de Macau à Pátria, a designação da Câmara Municipal das 
Ilhas foi alterada para Câmara Municipal das Ilhas Provisória. Mais tarde, em 
2002, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (actualmente 
IAM) foi estabelecido em substituição das Câmaras Municipais das 
Ilhas e de Macau Provisórias, e, com isso, o edifício cumpriu o seu 
dever político. Foi remodelado e foi aberto ao público, em 2006, 
como Museu da História da Taipa e Coloane, que hoje conhecemos, 
dando, desta forma, continuidade ao serviço social e à preservação 
da história da Taipa e Coloane.

VISITA GUIADA
Embora em menor número, os edifícios históricos 
de  es t i lo  oc identa l  da  Ta ipa  não são menos 
impressionantes do que os da Península de Macau. Sito 
no cruzamento da Rua Correia da Silva com a Rua do 
Meio, o Museu da História da Taipa e Coloane é um 
edifício ocidental de dois pisos de estilo ecléctico.

Tendo outrora desempenhado funções como edifício 
da Câmara Municipal das Ilhas, o Museu apresenta 
uma fachada clássica e simétrica em três níveis, 
potenciando a sua solenidade. O exterior apresenta 
uma entrada ligeiramente recuada, fronteada por uma 
ampla escadaria. No primeiro piso pode ver-se uma 
varanda com colunas, encimada por um frontão que 
confere solenidade ao edifício, realçando o seu cariz 
comemorativo.

Ambos os lados da fachada ostentam janelas arqueadas 
e janelas rectangulares com venezianas. Para potenciar 
a solenidade neoclássica do edifício, todo o exterior 
é decorado com uma imitação, em reboco, da 
estereotomia das paredes de cantaria.

No interior do edifício, a escada clássica do átrio 
de entrada confere um ar de imponência oficial. No 
rés-do-chão encontra-se um espaço de exposição 
de achados arqueológicos, incluindo vestígios de 
algumas instalações originais do edifício. Para além 
das galerias de exposições históricas, o gabinete do 
antigo Presidente da Câmara Municipal das Ilhas foi 
preservado no seu estado original, permitindo aos 
visitantes imaginar como era o edifício nos velhos 
tempos a partir do interior do gabinete.
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導賞

寶信押是一座清末的中式當舖，也是澳門離島現
存的唯一一座當押建築。建築有當舖和塔樓組
成，塔樓設在沿街處，而昔日的當舖設在旁邊的
房屋。

建築原本以青磚建造，三層高的塔樓正面開有兩
列窄窗。一層的窗洞之間飾有裝飾精美的灰塑，
除了有“寶信押”的舖名，上方和框邊都有蝙蝠、
金錢等吉祥寓意形象，甚具特色。塔頂的中式瓦
頂下方，仍保存灰塑簷飾，使該不高的樓房仍顯
現清末的建築遺風。

塔樓早已改作民宅，由於經過多次的翻新，現今
見到的樓房外牆採用繪畫磚線的方式以代替原本
的外露青磚的牆壁。

寶信押
Casa de Penhores Pou Sun

簡介

氹仔舊城區是著名的旅
遊區，雖然豪華酒店近
在咫尺，這裏卻依然保
留着舊日的氣息，沒有
高樓大廈，彷彿能把人
帶回久遠的從前。

窄長的告利雅施利華街
兩邊保留了不少舊式村
屋，其中一座是氹仔唯
一得以保留下來的舊式
當舖──寶信押。寶信
押樓高三層，規模與德
成按等大型當舖比較，
明顯較小，但其防火防
盜的設備也非常完善。

寶信押及鄰近的寶行金
舖早期同屬陳亨經營。在澳門經濟轉型的洪流下，
寶信押已結業多年，但在澳氹之間交通甚為不便的
年代，它和寶行金舖相信是氹仔百姓解決燃眉之急
的救命稻草。

今天，寶信押已不再用作典當行業用途，它的外
型雖然簡樸，但甚具特色的外牆，總是吸引不少
市民遊客拍下它的身影。

寶信押

高士德大馬路14號、16號大樓
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INTRODUÇÃO
A Antiga Vila da Taipa é 
uma zona turística muito 
popular, que, apesar da 
proximidade com hotéis 
luxuosos, preserva ainda 
os traços do passado, 
sem presença de arranha-
céus, oferecendo uma 
ambiência que parece 
levar as pessoas numa 
viagem até aos tempos 
mais antigos.

Ao longo da estreita, mas extensa, Rua Correia da Silva, existem muitas 
casas antigas de estilo rústico, sendo uma delas a única casa de penhores 
que se preservou até aos dias de hoje na Taipa — a Casa de Penhores 
Pou Sun. Sendo um edifício de três pisos, a Pou Sun apresenta uma 
dimensão física relativamente reduzida em comparação com as grandes 
casas de penhores, como a Tak Seng. Porém, a casa possui todas as 
instalações de segurança necessárias contra incêndio e furto.

A Casa de Penhores Pou Sun, juntamente com a ourivesaria próxima, 
esteve sob gestão de Chen Heng, numa fase inicial. Apesar de já terem 
sido encerradas há vários anos, devido ao “tsunami” de reformas no 
modelo económico da região de Macau, acredita-se que, durante o 
período em que estiveram activas, as duas casas desempenharam um 
papel fundamental na satisfação das necessidades mais urgentes dos 
residentes da Ilha da Taipa, sobretudo numa época em que não existia 
facilidade de trânsito entre Macau e a Taipa.

Hoje em dia, a Casa de Penhores Pou Sun já deixou a sua função 
original. No entanto, e apesar de uma aparência simples, a sua fachada 
exterior característica continua a cativar o 
interesse dos turistas, que registam o pequeno 
edifício nas suas fotografias.

VISITA GUIADA
A Casa de Penhores Pou Sun é uma 
casa de penhores chinesa fundada em 
finais da dinastia Qing, sendo o único 
edifício desta tipologia ainda existente 
nas Ilhas. O edifício é composto 
por uma loja e uma torre: a torre 
encontra-se na esquina da rua, ao 
lado da antiga casa de penhores.

A torre de três pisos foi construída 
originalmente em tijolo cinzento, 
ostentando na frontaria duas filas 
de janelas estreitas. Entre as janelas 
do primeiro andar pode ver-se uma 
moldura requintada e muito distinta com o nome 
chinês do edifício rodeado de esculturas em gesso com 
motivos auspiciosos, tais como morcegos e moedas. 
Sob o telhado de estilo chinês, pode ver-se um antigo 
painel esculpido em gesso no beiral, evidenciando, nesta 
torre de baixa estatura, o estilo arquitectónico de finais 
da dinastia Qing.

A torre foi, entretanto, convertida numa residência 
privada. Em virtude de inúmeras intervenções de 
restauro, a fachada é decorada com uma imitação de 
alvenaria de tijolo para substituir as antigas paredes de 
tijolo cinzento exposto.

聖保祿學院遺址（圍牆遺跡，高園街一段）
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導賞

位於路環舊市區海堤旁邊的路環圖書館大樓，
一層高的樓房採用典型的新古典風格設計，立
面以古典圓柱形成入口柱廊、加上中央頂部的
三角形山花（原本飾有葡萄牙徽號），除了使
大樓顯得古典莊重，亦增強其紀念性。

大樓平面為矩形，外牆除了古典柱廊，因實際
需要而開有矩形百葉窗，至於內部，原本的佈
局與裝潢早已更改作為圖書館的開放空間。

路環圖書館大樓
Edifício da Biblioteca de Coloane

簡介

在路環十月初五馬路上
有一座西式建築物，現
時這座“迷你”建築為
路環圖書館大樓，但原
來它最初是一所學校。

早在 1882年，路環便
開展了官辦教育，路環
官立議事公局學校招
收二十六名華人男童開
課，為無法支付學費的
窮人子弟提供教育。與同年創辦的議事公局氹仔官立
學校、1910年成立的民主學校均屬於離島早期的三所
學校，而現時所見的建築物建成於 1911年，其後路環
官立議事公局學校在 1950年代停辦後，建築物曾經改
作住宅。

直到 1983年，政府重修這座富有特色的歷史建築，並
且改用作路環圖書館大樓。時至今天，這座在海邊的
圖書館仍然是路環市區居民閱讀的好去處。

路環圖書館大樓

中西藥局舊址
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INTRODUÇÃO
Na Avenida de Cinco de 
Outubro, em Coloane, 
podemos encontrar um 
edifício em estilo ocidental 
em tamanho “miniatura” e 
que alberga, actualmente, 
a Biblioteca de Coloane. 
No passado, o edifício 
foi originalmente uma 
escola primária.

E m  1 8 8 2 , a b r i u  e m 
Coloane o ensino oficial 
e a Escola Municipal de 
Coloane matriculou 26 meninos chineses, disponibilizando 
assim oportunidades de educação e formação às crianças 
carenciadas sem condições para pagar propinas. A escola 
supracitada, juntamente com a Escola Municipal da Taipa, 
fundada no mesmo ano, e a Escola República, fundada 
em 1910, constituem as três primeiras escolas das 
ilhas da Taipa e Coloane. O edifício que podemos ver 
actualmente foi concluído em 1911. Posteriormente, 
após o encerramento da Escola Municipal de Coloane 
na década de 1950, o imóvel foi convertido num 
edifício residencial.

Em 1983, o Governo restaurou este edifício histórico 
com características distintas e converteu-o no edifício da 
Biblioteca de Coloane. Até hoje, esta biblioteca à beira-
mar continua a ser um maravilhoso espaço de leitura ao 
serviço dos residentes de Coloane.

VISITA GUIADA
Localizado na marginal da Vila de Coloane, o edifício 
térreo que hoje alberga a Biblioteca de Coloane foi 
construído segundo um desenho neoclássico. A fachada 
faz uso de colunas de ordem dórica para formar um 
pórtico que, em conjunto com o frontão triangular 
(originalmente decorado com o brasão de armas de 
Portugal) confere ao edifício um aspecto clássico e 
solene, realçando a sua monumentalidade.

No interior, a disposição e decoração originais há 
muito que foram alteradas, tratando-se agora de uma 
biblioteca aberta ao público.
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