


Localizada no NAPE, a Doca dos Pescadores de Macau é o primeiro complexo 
de parque temático a abrir em Macau, �ca somente a 5 minutos a pé do 
Terminal Marítimo e do Heliporto. O complexo inclui diversões, lojas, um 
hotel, bem como espaço para convenções e exposições. Há também 
restaurantes com cozinha variada de todo o mundo, desde petiscos locais até 
às especialidades africanas; uma variedade de produtos, desde compras, 
lembranças, artesanato �no, artigos modernos até mesmo artigos das marcas 
internacionais, para atender às diferentes necessidades dos visitantes. Inclui 
lugares de diversão, desde o parque temático para as crianças, e até um 
casino, para satisfazer toda a família. 

Ao sair da Doca dos Pescadores, atravesse a rua e chega ao Sands Macau 
Hotel, e passe pela praça à esquerda do hotel, e em frente situa-se o Centro 
Cultural de Macau(1). Junto ao Centro situa-se o Museu de Arte de Macau(2) 

e do lado esquerdo o Museu das Ofertas sobre a Transferência de 
Soberania de Macau(3). Ao sair do Museu, à sua direita, atravesse pela 
passagem superior para peões da Avenida Dr. Sun Yat Sen que liga ao Centro 
de Ciência de Macau. Este Centro foi projectado pelo famoso arquitecto Ieoh 
Ming Pei, que é reconhecido imediatamente pelo seu aspecto exterior 
prateado em forma de cone. Tem 14 galerias dispostas em espiral ascendente 
e acentuada por uma forma de arco. Ao sair do Centro de Ciência de Macau, 
vire à esquerda em direcção à Ponte de Sai Van, vai encontrar o Centro 
Ecuménico Kun Iam(4).

Depois, atravesse a rua e passeie ao longo da marginal, 
onde existem muitos estabelecimentos de comida e bares. 
Aproveite para almoçar ou somente beber algo. Em 
seguida siga em frente, passe pelos hotéis e centro 
comercial, apreciando ao mesmo tempo a bela paisagem 
do Lago Nam Van. Caminhe cerca de dez minutos até 
chegar à Torre de Macau(5), um complexo de lazer, com 
restaurantes de diferentes tipos de gastronomia, compras 
e entretenimento. A Torre de Macau ergue-se a 338 metros 
de altura. 

Ao sair da Torre de Macau, caminhe ao longo da Avenida 
Doutor Stanley Ho, e vire à esquerda logo após o edifício 
do Corpo de Bombeiros, siga em frente e caminhe ao 
longo da Rua do Lago Sai Van até chegar à Avenida da 
República. No cruzamento dessa avenida com a Rua da 
Praia Grande irá encontrar um edifício cor-de-rosa com 
arquitectura portuguesa, que era a sede da Fundação 
Macau. Prossiga ao longo da marginal até o �nal da 
Avenida da República, à sua esquerda é a Pousada de São 
Tiago, originalmente, a Fortaleza de S. Tiago da Barra. O 
hotel mantém a sua aparência antiga, ainda de cariz 
medieval, semelhante aos castelos medievais da Europa. 
Em seguida caminhe ao longo da Rua de S. Tiago da Barra 

que liga ao Templo de A-Má. O Templo, foi construído e dedicado à Matsu, a deusa dos marinheiros e pescadores, 
localizado no Sudoeste da Península de Macau e o mais antigo dos três principais templos de Macau. Em 2005, o templo 
que faz parte do Centro Histórico de Macau, foi inscrito na Lista do Património Mundial da Humanidade da UNESCO. Aos 
�ns-de-semana, realizam-se várias actuações e espectáculos, incluindo a dança folclórica portuguesa, dança de rua e 
dança do leão, que geralmente decorrem ao sábado às 15:00h e 16:30h e ao domingo às 12:00h. 


