
Lótus de Macau 

 

Macau, cidade situada no sul da China, tem uma área de, aproximadamente, 32 

quilómetros quadrados e uma população superior a 600 mil pessoas, sendo uma das 

duas regiões administrativas especiais da China. Anteriormente à construção de 

aterros, a forma da península de Macau era semelhante a uma flor de lótus em botão, 

pelo que lhe foi dado o nome “Terra de Lótus”. Na bandeira e emblema da Região 

Administrativa Especial de Macau figura uma flor de lótus, bem como nas notas de 

banco, e alguns dos marcos emblemáticos da cidade representam esta flor, 

manifestando a longa e profunda ligação de Macau ao lótus e do povo de Macau a 

este seu símbolo. 

 

A plena floração do lótus ocorre no Verão, no mês de Junho, altura em que são 

organizados, no interior da China, a Exposição Nacional de Lótus e, em Macau, o 

Festival da Flor de Lótus.  

O ano de 2019 marca o 70.º aniversário da implantação da República Popular da 

China e o 20.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de 

Macau (RAEM).  

Este ano, pela terceira vez, Macau tem o privilégio de organizar, juntamente 

com a Associação de Flores da China, a “33.ª Edição da Exposição Nacional da Flor 

de Lótus e 19.º Festival da Flor de Lótus de Macau”, duas exposições numa só, a 

decorrer entre 3 e 16 de Junho, sob o tema “O aroma do lótus perfuma a cidade de 

Macau há duas décadas”. Este acontecimento, além de grandes actividades e eventos, 

terá 25 áreas de exposição de flores de lótus de diferentes províncias e cidades da 

China, com fortes características regionais.  

A variedade de lótus (Nelumbo nucifera) escolhida para tema do 19.º Festival da 

Flor de Lótus de Macau, nomeada “Haojiang Qing”, é a quarta a integrar “Haojiang”, 

nome antigo de Macau, na sua designação. Criada pelo Centro de Pesquisa de Lótus 

da China para celebrar o 20.
o
 aniversário do estabelecimento da Região 

Administrativa Especial de Macau, ganhou o Prémio Ouro na competição de nova 

melhor variedade de lótus durante a 32.ª Exposição Nacional de Lótus. Esta nova 

espécie, de tamanho grande, tem flor abundante e densa, com pétalas duplas. No 

início da floração apresenta-se numa tonalidade de amarelo claro, mudando depois 

para branco. 

 

Em anteriores edições do Festival da Flor de Lótus de Macau foram expostas três 

variedades de lótus, especialmente criadas e dedicadas a Macau, adoptando o nome 

“Haojiang”: 

 

� Nelumbo nucifera cv. Haojiang Yue – Flor Temática do 4.
o
 e do 9.

o
 Festival da 

Flor de Lótus de Macau 

Nova variedade de lótus criada especialmente pela Divisão de Lótus da 

Associação de Flores da China, em 1999, para celebrar o Retorno de Macau à Pátria. 

Flor de tamanho pequeno a médio e cor branca, pesada, com pétalas duplas, em forma 

de tigela, e floração duradoura e abundante. 

 

� Nelumbo nucifera cv. Haojiang Hong – Flor Temática do 10.
o
 Festival da Flor de 

Lótus de Macau 

Nova variedade criada pela Divisão de Lótus da Associação de Flores da China 

para celebração do 10.
o
 Festival da Flor de Lótus de Macau. Flor de cor branca rosada, 



de elegante e refrescante beleza. 

 

� Nelumbo nucifera cv. Haojiang Bi bo – Flor Temática do 17.
o
 Festival da Flor de 

Lótus de Macau  

Criada pelo Centro de Pesquisa de Lótus da China para celebração do 10.
o
 

aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau. Esta 

nova variedade tem flor de tamanho grande, pétalas singulares de cor branca, em 

forma de tigela, e floração precoce, duradoura e muito abundante. 

 

A emissão filatélica “Lótus de Macau” pretende proporcionar o prazer de 

apreciação da beleza e significado desta flor, e sensibilizar o público para a 

necessidade de “trabalho conjunto para protecção do ambiente e conservação da 

natureza”. 
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