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Há dois dias, fui novamente com outros dois membros do Conselho Consultivo de 

Serviços Comunitários da Zona Central visitar as bancas dos vendilhões que reabriram 

em redor do Mercado Vermelho. Os ambientes renovados preservaram bem os 

elementos históricos existentes e infundiram novos encantos, exibindo um ar próspero 

e de actividade dinâmica. Todos os proprietários das bancas de vendilhões aplaudiram 

a renovação e pediram-me para expressar, em seu nome e oportunamente, a sua gratidão 

ao Governo e a todos os grupos e pessoas envolvidos. 

 

Desde que em Março de 2017 me propus a melhorar o ambiente de negócios dos 

vendilhões em redor do Mercado Vermelho, o IAM respondeu positivamente com 

acções e iniciativas. Com apoio fervoroso, esforços coordenados e empreendimentos 

conjuntos da Federação das Associações dos Operários de Macau, da Associação de 

Auxílio Mútuo de Vendilhões de Macau e de muitos membros do Conselho Consultivo 

de Serviços Comunitários da Zona Central, bem como de outros grupos e indivíduos 

interessados, a zona de vendilhões em redor do Mercado Vermelho foi novamente 

reaberta e totalmente renovada. A mudança animou todos os proprietários de bancas e 

oferece agora ao público um ambiente de compras mais confortável. Aproveitando esta 

oportunidade, gostaria de transmitir o respeito e a profunda gratidão dos proprietários 

de bancas de vendilhões a todas as partes pelos seus esforços e contribuição. 

 

Além disso, durante a visita, constatei que a única falha é que as instalações de 

protecção contra o sol e a chuva ainda exigem melhorias. Os proprietários das bancas 

de vendilhões esperam que as autoridades procedam às melhorias o mais rapidamente 

possível, para estarem preparados para a estação chuvosa e de tufões. Espero que o 

Governo da RAEM faça esforços persistentes a fim de tornar a renovação perfeita. 


