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A indústria do turismo de Macau foi duramente atingida pela epidemia. Muito poucos 

turistas visitam as zonas antigas, incluindo a Rua da Felicidade e a Avenida de Almeida 

Ribeiro, onde os comerciantes quase não têm quaisquer receitas devido a um ambiente de 

negócios desolador. Esperamos que as autoridades ouçam e examinem mais atentamente 

as opiniões dos residentes dessas zonas, e , através da renovação das passagens superiores 

para peões e do aperfeiçoamento das instalações de apoio que dão acesso a estas zonas 

antigas, aumentem a taxa de utilização das passagens superiores para peões, sejam atraídos 

mais turistas para as zonas antigas, como a Rua da Felicidade e a Avenida de Almeida 

Ribeiro, procurando assim recuperar as actividades turísticas nestas zonas antigas. 

 

A Sra. Tou Mio Leng mostrou-se preocupada com a passagem superior para peões, em 

frente ao antigo Hotel Península nas proximidades da Ponte 16, hoje raramente utilizada 

pela população devido à ausência de instalações. A passagem superior é uma instalação 

importante que liga o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior às zonas 

antigas, como as zonas da Rua da Felicidade e da Avenida de Almeida Ribeiro. Não 

existe nenhuma placa informativa no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior 

a dizer aos turistas para usarem a passagem superior para peões para chegar às zonas 

antigas, e o passeio para peões entre o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto 

Interior e a passagem superior para peões é estreito e está em mau estado, sendo 

incómodo para os turistas com malas ou bagagens com rodinhas. Em resposta à 

reabertura do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior num futuro próximo e 

ao impulsionamento da circulação de turistas, a Sra. Tou Mio Leng sugere que as 

autoridades melhorem as instalações da passagem superior para peões equipando-a com 

elevadores e que optimizem os passeios nas proximidades, instalem placas informativas 

para informar os turistas sobre a utilização da passagem superior para peões e melhorem 

os equipamentos de apoio à passagem superior para peões. As zonas antigas em torno da 



 

Rua da Felicidade, Avenida de Almeida Ribeiro, Rua de Cinco de Outubro e Rua de 

Nossa Senhora do Amparo têm sido sempre das atracções mais visitadas em Macau, onde 

sepreserva uma atmosfera cultural única, o que faz delas um ponto importante da cultura 

distinta de Macau, atraindo muitos turistas a visitar e fazer um check-in todos os anos. 

Assim, a Sra. Tou Mio Leng sugere que as autoridades tomem como referência o que foi 

feito nas regiões vizinhas, ou seja, introduzam colorido e temática culturais diversas, com 

padrões característicos na renovação da passagem superior para peões, transformando-a 

num check-in hotspot, de modo que a mesma assuma características que a permitam ser 

integrada mutuamente nos contextos culturais únicos das zonas antigas, trazendo a 

estasnovas sensações. 

 

 


