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3 Templo de Lin Fong

6 Museu Memorial de Xian Xinghai

Construído na dinastia Ming, o Templo
de Lin Fong, é um dos três templos mais
antigos de Macau. Para além de lugar de
culto, era também um ponto de encontro
de comerciantes chineses, bem como local
de estadia de oficiais mandarins oriundos
da província de Guangdong no século
passado. O seu mais famoso visitante foi
o comissário imperial, Lin Zexu, quando
em 1839 veio a Macau, na tentativa de investigar e proibir o comércio de ópio.
Durante a sua visita a Macau, Lin Zexu, teve encontros com oficiais portugueses
no templo. Hoje, o Templo de Lin Fong é dedicado a Kun Iam, a Deusa da
Misericórdia, e A-Má, a Deusa dos Pescadores.
Horário: 07:00 – 17:00

4 Museu Memorial Lin Zexu de Macau
O museu foi construído em 1997, num
terreno adjacente ao Templo Lin Fong.
O museu evoca a visita do comissário
imperial Lin Zexu a Macau durante o
reinado do imperador Daoguang. O
grande herói chinês Lin Zexu foi um
académico político, poeta e oficial
de finais da dinastia Qing. Lin Zexu
recordado pela sua conduta louvável e posição intransigente na luta contra o
comércio de ópio pelos ingleses em Guangdong. No pátio do museu encontrase uma estátua de Lin Zexu erguida em 1989. Aproveite para conhecer este
museu, que permite vislumbrar um dos momentos mais marcantes da história
moderna da China. A colecção de fotografias históricas mostram como Lin
conseguiu confiscar e destruir mais de vinte mil caixas de ópio em Humen.
Também se pode ver no museu uma reconstrução em miniatura a retratar o
encontro de Lin com oficiais portugueses no Templo Lin Fong.
Horário: 09:00 – 17:00, exceptos segundas-feiras e feriados obrigatórios
Bilhetes: MOP5. Menores de 8 anos e mais de 65 anos - MOP3

5 Antigo Templo de Kun Iam e Templo de Seng Wong
O Antigo Templo de Kun Iam foi originalmente
construído no sul da colina de Mong-Há.
O templo é composto por três santuários
dedicados a Kun Iam (Deusa da Misericórdia),
Kam Fa (Dama da Flor Dourada), Dou Mou
(divindade protectora contra a varíola) e ao
Imortal Loi. Devido à sua pequena dimensão, este templo é também conhecido
por “Templo de Kun Iam Tchai” (Pequeno Templo de Kun Iam).
O Templo de Seng Wong está interligado com o Antigo Templo de Kun Iam
e venera principalmente o Deus Seng Wong, o único templo dedicado a esta
divindade em Macau. O Templo Seng Wong foi construído em 1908, durante
a dinastia Qing.
Uma visita aos dois locais permitirá conhecer as práticas religiosas locais desde
os tempos antigos.
Horário: 07:00 – 18:00
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Xian Xinghai é aclamado como o “músico do povo”, sendo famoso pelas suas
grandes realizações na história da música contemporânea da China. Nascido
no seio de uma família de pescadores em Macau, procurou meticulosamente
a excelência musical, integrando engenhosamente técnicas musicais chinesas
e ocidentais e criando muitas obras conhecidas nos seus breves 40 anos de
vida, todas exibindo a inclusão cultural de Macau. Uma das suas peças de
marca, Cantata do Rio Amarelo, foi amplamente cantada durante a Guerra
de Resistência Anti-Japonesa, elevando o moral e estimulando o patriotismo
dos chineses em todo o país. Em celebração do 70.º aniversário da fundação
da República Popular da China e do 20.º aniversário da transferência da
administração de Macau para a China, o Governo da RAEM estabeleceu o
Museu Memorial de Xian Xinghai para honrar a sua contribuição para a nação,
promover as suas realizações musicais e apresentá-lo como modelo para as
gerações mais jovens.
Horário: 10:00 - 18:00, últimas admissões às 17:30. Encerrado às Terças-feiras.
Aberto aos feriados.
Entrada: Gratuita

7 Fortaleza de Mong-Há
A Fortaleza de Mong-Há está localizada na colina de Mong-Há, na zona norte
da cidade. A fortaleza funcionou como quartel no passado e foi utilizada como
aquartelamento das tropas portuguesas de origem africana. A área circundante
foi transformada no Jardim Municipal de Mong-Há em 1997, enquanto o
aquartelamento tornou-se nas
instalações do actual Instituto
de Formação Turística e na sua
unidade hoteleira educacional
- a Pousada de Mong-Há. O
restaurante educacional está
aberto ao público. Com uma
vista deslumbrante sobre a
zona norte, o jardim verde e
florido é um lugar agradável
para fazer um passeio e visitar
a antiga fortaleza.

33

