
 

 

 

 

Edifício Ritz, no Largo do Senado 
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O edifício Ritz, situado no Largo do Senado, tem mantido as suas funções de promoção 

turística aos turistas, num balcão localizado no rés-do-chão e disponibiliza o espaço, daquele 

andar, para as associações registadas em Macau e entidades públicas para realização de 

exposições. Anteriormente, chegou a ser a sede da Direcção dos Serviços de Turismo e foi 

também o Centro de Turismo de Negócios de Macau, e operava um dos departamentos 

daquela Direcção nos andares de cima, com uma ligação tanto por elevador como pelas 

escadas. 

 

Desconhecendo se existem planos nos andares superiores ao rés-do-chão naquele edifício, 

para o futuro, e estando situado numa zona central de Macau e com afluência de pessoas e de 

turistas, no Largo do Senado (parte do Centro Histórico de Macau), poderia ser oportuno 

considerar uma oferta mais alargada à população e aos turistas, tanto a nível cultural ou 

artístico, turístico ou até de funções da própria administração do Governo da RAEM naquele 

espaço. 

 

Algumas sugestões: 

- Reaproveitamento do espaço geral do Edifício Ritz, com especial atenção aos andares 

superiores, e com a necessidade de se sujeitar algumas obras de renovação e de manutenção; 

- Oferecendo correntemente um espaço para exposições tanto a associações como a entidades 

públicas, podia o Governo considerar a expansão dos andares de cima para um alargamento 

de vários tipos de exposições, indústrias criativas, mini-museu ou até duma biblioteca, que 

antigamente chegou a operar num dos andares; 

- Daria lugar a mais ofertas de trabalhos desenvolvidos às associações ou até de Pequenas e 

Médias Empresas que promovem ou investem em trabalhos para o sector turístico, de 

indústrias criativas e até do sector cultural; 

- Podia-se também interligar aqueles andares para uma secção de lazer, ou de outras 

actividades que, por exemplo, o IAM tem investido nos seus centros ou infra-estruturas com 

destino para o público; 

- Mais atracção de público e até de turistas àquele local, estimulando outra oferta no Largo do 

Senado, que é uma das principais zonas turísticas da RAEM; 

- Na impossibilidade ou de não ser considerada a realização dos pontos referidos, o mesmo 

espaço poder-se-ia ser reaproveitado para a própria administração pública ou de serviços para 

o público, mantendo, no entanto, a sua função de prestação de atendimento aos turistas e com 

espaço para exposições às associações e às entidades públicas, uma vez que aquele local tem 

grande afluência de turistas. 
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