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A Zona da Praia do Manduco tem cerca de 0,5 quilómetros quadrados de área e nela 

vivem mais de 43 mil pessoas. Sendo uma das zonas antigas de Macau com condições 

limitadas, a Zona da Praia do Manduco tem insuficientes instalações e espaços para 

actividades de lazer, pelo que a Zona de Lazer da Praça de Ponte e Horta já se tornou 

no único grande parque ao ar livre para actividades quotidianas dos residentes daquela 

Zona. 

 

    A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes pretendia construir 

um reservatório de águas pluviais, com uma capacidade de 15 mil metros cúbicos, por 

baixo da Zona de Lazer da Praça da Ponte e Horta, para aliviar as cheias na Zona. No 

entanto, até agora ainda não há calendário de execução da obra de construção. Os 

residentes das redondezas informaram que a fonte de repuxo, mesmo no meio da Zona 

de Lazer da Praça de Ponte e Horta, tem mais valor ornamental do que prático, uma vez 

que reduz muito o espaço para actividades dos residentes e dificulta a realização de 

grandes actividades ao ar livre nessa Zona de Lazer. A pérgula que serve para protecção 

contra a chuva na Zona de Lazer da Praça de Ponte e Horta é pequena e está incapaz de 

resistir ao vento e à chuva e, como os sanitários públicos são insuficientes para fazer 

face ao número de utentes, à noite estes urinam em qualquer lugar devido à longa espera. 

O Quiosque de Educação Cívica na Zona de Lazer da Praça de Ponte e Horta tem 

escassez de alguns elementos, o que torna difícil atrair os moradores da Zona para a sua 

utilização, pelo que, há constantes pedidos para a modificação da Zona de Lazer. 

 

    As sugestões são: a fonte de repuxo deve ser demolida ou modificada e actualizada, 

juntamente com o reservatório de águas pluviais, para o armazenamento de águas 

pluviais, e estacionamento automóvel, a fim de aliviar a escassez de lugares na Zona da 

Praia do Manduco e aumentar o espaço útil para actividades na Zona de Lazer da Praça 



 

de Ponte e Horta; construir uma grande pérgula, para protecção contra a chuva, e um 

palco para actividades; aumentar o número de compartimentos nos sanitários públicos e 

a proporção de compartimentos para mulheres, em relação aos dos homens; aperfeiçoar 

as instalações do Quiosque de Educação Cívica, tanto a nível de software como de 

hardware, incluir mais livros animados e introduzir o serviço de leitura online; adicionar 

instalações recreativas e desportivas para jovens, pessoas de meia-idade e idosos na 

Zona de Lazer da Praça de Ponte e Horta, com vista a  transformar a Zona de Lazer da 

Praça de Ponte e Horta num grande jardim multifuncional ao ar livre.. 

 

Além disso, o ângulo de visão da passadeira de peões em frente da paragem de 

autocarros da carreira 3A, na Rua do Almirante Sérgio, está bloqueado por colunas 

decorativas dos edifícios circundantes, criando um ponto “cego” que impede os 

pedestres de verem claramente a aproximação de veículos, obrigando-os a esticar a 

cabeça para saber se há tráfego vindo da zona da Barra. Sugiro a instalação de um 

espelho convexo na ilha de refúgio, para permitir melhorar a visibilidade para 

motoristas e peões, a fim de evitar acidentes. 


