
Oito Novas Paisagens de Macau 
 

Para celebrar o 20.º Aniversário da Região Administrativa Especial de Macau, a 

Associação de Intercâmbio de Cultura Chinesa organizou a votação mundial das “Oito 

Novas Paisagens de Macau”. Através dos esforços e sabedoria reunidas da sociedade, 

foram seleccionadas oito novas paisagens do território. As paisagens escolhidas têm por 

base a humanidade, história e natureza, com uma conjugação de antiguidade e 

modernidade, e uma mistura sino-ocidental, reflectindo o conteúdo cultural e o 

desenvolvimento urbano da cidade. 

 

“Colina da Penha” – situa-se a oeste da Península de Macau e a 62,7 metros de 

altitude. Por cima desta colina, os portugueses construíram, em 1622, a Capela de Nossa 

Senhora da Penha, e a casa do bispo da Diocese de Macau em 1935, daí a alcunha em 

chinês “Colina do Bispo”. Frente à colina é o Lago Nam Van, com o Porto Interior a oeste 

e a residência oficial do Cônsul-Geral de Portugal em Macau (Antigo Hotel Bela Vista) a 

leste. 

 

“Dois Lagos e Uma Torre” – o Lago Nam Van é um lago artificial resultante do 

reordenamento da Baía; a zona do Lago Sai Van é cheia de história, com 

figueiras-de-bengala plantadas e um conjunto de construções de estilo do Sul da Europa 

ao longo da avenida litoral. Construída em 2001, a Torre de Macau tem 338 metros de 

altura, e com uma paisagem combinada com dois lagos, reunindo elementos de turismo, 

espetáculos, convenções, exposições, compras, restauração e entretenimento. 

 

“Largo do Senado” – uma das quatro pracetas principais de Macau situada no 

centro da cidade. Durante a dinastia Ming (Século XVI), os portugueses residentes em 

Macau estabeleceram neste largo um quiosque para discussão de assuntos. O largo está 

rodeado de edifícios de arquitectura portuguesa, nomeadamente, o Edifício do Instituto 

para os Assuntos Municipais, Edifício-sede dos CTT e Santa Casa da Misericórdia de 

Macau, entre outros. No início dos anos 90, o Largo do Senado e arredores foram 

pavimentados com calçada portuguesa em preto-e-branco e com efeitos ondulatórios, 

representando a antiga cultura marítima portuguesa, uma zona pedonal tipicamente de 

traça lusa. 

 

“Long Chao Kok” – localizado na costa sudoeste da Praia Hac-Sá, Coloane, o local 

ganhou o seu nome em chinês por ter rochas gigantes, de cor castanha amarelada, que 

formam uma “garra de dragão”. Além disso, existem outras rochas em formas particulares 

como “rocha do australopiteco”, “rocha do lagarto”, “rocha da boca de águia”, “rocha da 

cabeça de porco”, etc. O Trilho à Beira-Mar do Long Chao Kok proporciona a visitantes 

um passeio que permite desfrutar da beleza natural aí disponível. 

 

“Vila de Pescadores de Coloane” – estende-se para norte até à Ponte-Cais de 

Coloane e para sul até ao Templo de Tam Kong. A pesca era a actividade principal da Ilha 

de Coloane, e ao longo da costa da Vila, ainda subsistem palafitas, uma boa parte das 

quais transformada em pequenos estabelecimentos de comidas e bebidas, bem como lojas 

de produtos e mariscos secos. Nesta zona, ainda se mantêm muitos edifícios 

representativos, incluindo estaleiros navais tradicionais, antigo terminal de balsas e o 

Templo Taoista de Sam Seng, os quais testemunharam a evolução da indústria da pesca 

local. 

  



“Travessa da Paixão” – adjacente às Ruínas de São Paulo e cujo nome carrega o 

significado do grande amor sacrificado por Jesus Cristo pela redenção da humanidade, foi 

inaugurada no início do Século XX. Contudo, devido a uma má interpretação do tradutor, 

o nome em chinês ficou “Travessa de Namoro”, o que atribuiu, por coincidência, a esta 

travessa um tom romântico, juntamente com as casas coloridas lusas que lá se encontram. 

  

“Rua da Felicidade” – uma rua antiga de renome. No passado, era um aglomerado 

de bordéis, tascas, casas de jogo e casas de ópio. Ainda se mantêm, nos dois lados da rua, 

casas de estilo da dinastia Qing, de dois pisos, construídas com os tradicionais tijolos 

cinzento-azulados, e com cobertura de telhas. Hoje é uma rua de gastronomia para todos, 

ocupada por restaurantes de cozinhas chinesa e ocidental, e lojas de lembranças. 

  

“Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau” – com 55 quilómetros de comprimento, o 

megaprojecto que liga Hong Kong, Zhuhai e Macau teve início em 2009 e foi inaugurado 

em Outubro de 2018; é a maior obra da travessia marítima, de padrão mais alto e mais 

desafiadora no mundo. Dotada de uma estrutura que se assemelha a “um dragão sobre o 

mar”, a ponte proporciona aos residentes das três regiões da Grande Baía uma rede de 

transporte conveniente, trazendo para Macau oportunidades ilimitadas de 

desenvolvimento. 
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