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Embora o Miradouro da Colina da Barra, na Rampa da Penha, esteja bem escondido 

e algo dilapidado, muitos residentes ainda lá vão nos dias de semana, e muitos jovens 

e famílias servem-se dele para assistir a sessões de fogo-de-artifício durante as grandes 

festividades. Por isso, espero que o Governo faça planos para optimizar o Miradouro, 

as casas em redor e a gruta abaixo do Miradouro, transformando este num local popular 

para lazer e para tirar fotos. 

 

Apesar do local do Miradouro ser algo remoto, muitos residentes visitam-no durante 

a semana, por ser um marco importante da cidade e proporcionar uma boa vista 

panorâmica da (Sai Van) Praia do Bom Parto, zona costeira sul de Macau, Torre de 

Macau e Taipa. Ao longo dos anos, o local atraiu entusiastas da fotografia locais e do 

Continente, que ali iam para tirar fotos, e alguns recém-casados, as suas fotos de 

casamento. É também um ponto de encontro para assistir a espectáculos de fogo-de-

artifício, muito procurado por jovens e famílias. 

 

  No entanto, o Miradouro tem espaço limitado e carece actualmente de manutenção. 

Caso fosse possível optimizá-lo, o seu estado ficaria bastante melhorado, tornando-o 

um local procurado pelos moradores vizinhos para lazer e fotografia. Espero que o 

Governo faça uma boa manutenção do Miradouro e trate das casas adjacentes a este, 

há muito abandonadas e cuja área é muito maior do que a do próprio Miradouro. Sugiro 

que as casas sejam demolidas, para criar mais espaço para o Miradouro. E, se as 

condições o permitirem, que se estude a viabilidade de construção de uma pequena 

torre ou plataforma de observação, de forma a proporcionar aos residentes uma vista 

de 360 graus sobre Macau. 

 

  Por outro lado, abaixo do Miradouro existe uma gruta que antigamente era 



 

utilizada para o plantio particular de flores, mas que está abandonada há muito tempo 

e em mau estado. Portanto, quando optimizar o Miradouro, espero que o Governo junte 

também o estudo da utilização da respectiva gruta, incluindo vedar a entrada da gruta, 

para usá-la no armazenamento de suprimentos de emergência, em caso de catástrofes, 

e para evitar que as más condições da gruta afectem negativamente o meio ambiente. 


