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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Promover a revitalização da povoação de Lai Chi Vun  

 

Os residentes esperam há muito pela revitalização dos estaleiros navais de Lai 

Chi Vun, em Coloane. No final do ano passado, foi lançado o concurso público para a 

obra de revitalização dos 5 lotes da zona dos estaleiros navais de Lai Chi Vun, e este 

projecto visa transformar aqueles lotes num espaço para actividades de lazer dos 

residentes, com funções como, feira cultural e criativa, praça de lazer, espaço de 

actividades polivalente e pavilhão de exposições da fábrica de cal, tendo sido bem 

acolhido pela sociedade. Muitos residentes dizem estar atentos ao futuro 

desenvolvimento turístico, e cultural e criativo, à preservação cultural, ao trânsito e às 

instalações complementares de apoio à vida quotidiana na zona em causa. 

A construção naval era uma indústria tradicional com uma longa história em 

Macau e ocupava uma posição importante na antiga estrutura económica. Macau foi 

um importante centro de construção de barcos de pesca de madeira no Sul da China. 

Para divulgar as técnicas de construção naval de Macau e sensibilizar a população 

para a história e cultura desta indústria, o Governo organizou, nos últimos anos, 

vários “cursos experimentais sobre as técnicas de construção naval”, que contaram 

com a participação activa de muitos cidadãos. Além disso, na opinião dos residentes, 

as autoridades devem, tendo como objectivo a preservação da cultura da construção 

naval e o ambiente característico da Vila de Coloane, optimizar o sistema pedonal, as 

instalações de trânsito, o ambiente comercial e os espaços de lazer da zona, e 
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reforçar as características turísticas da Vila de Coloane tomando como referência a 

experiência de revitalização do Centro Histórico de Macau, aproveitando ainda os 

espaços históricos e culturais da zona, como a povoação de Lai Chi Vun, para criar 

um local importante para a educação sobre o amor à Pátria e a Macau. 

 Pelo exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte: 

1. Por razões históricas de intercâmbio cultural entre o oriente e o ocidente, a 

construção naval em Macau envolvia diversos tipos de barcos de madeira, 

bem como as técnicas de construção e as vivências culturais da China, do 

Japão, do Sudeste Asiático e de Portugal, portanto, a conservação de Lai Chi 

Vun contribuirá para que Macau se torne numa “base de intercâmbio e 

cooperação que visa promover a coexistência de diversas culturas, tendo a 

cultura chinesa como a predominante” e numa “base educativa sobre o amor 

pela Pátria e por Macau”. No entanto, neste momento, as técnicas de 

construção de barcos de madeira ainda não estão incluídas nem na “Lista do 

Património Cultural Intangível” nem no “Inventário do Património Cultural 

Intangível” de Macau. Assim sendo, que resultados alcançaram as 

autoridades nos últimos anos na conservação da cultura da construção naval 

e pretendem estas reforçar a cooperação com os operadores do sector, para 

incluir as técnicas de construção naval na Lista do Património Cultural 

Intangível, por forma a reforçar a conservação e a transmissão desta cultura?    

2. A revitalização da povoação de Lai Chi Vun vai impulsionar o 

desenvolvimento turístico e cultural nesta zona, portanto, as autoridades 

devem aprender com a experiência da revitalização dos bairros antigos, 
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nomeadamente, da Rua dos Ervanários, e manter uma comunicação activa 

com os moradores, com vista a atingir um melhor equilíbrio entre o 

desenvolvimento económico da zona e o seu impacto nos moradores. 

Segundo alguns moradores, as autoridades podem aproveitar a obra de 

revitalização de Lai Chi Vun para ali criar parques de estacionamento, mas 

outros estão preocupados com problemas como o ruído e os 

engarrafamentos resultantes do aumento de veículos, e entendem que é 

mais adequado visitar a zona a pé, e assim se pode ponderar a utilização de 

terrenos ao redor para a construção de parques de estacionamento e de um 

sistema pedonal para ligação à Vila de Coloane. Nestes termos, em relação 

ao planeamento dos parques de estacionamento e do sistema pedonal na 

zona de Lai Chi Vun, que resultados obtiveram as autoridades na 

comunicação com os moradores? 

 

24 de Fevereiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 

 


