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    eviver a era dourada dos anos sessenta” é o que 
promete o plano de revitalização urbana do Porto Interior 
apresentado na passada 5.ª feira pela Associação “Visão 
do Porto Interior”.

A Associação de Visão do Porto Interior é “uma asso-
ciação sem fins lucrativos organizada pela União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau e pela Sociedade de 
Gestão do Hotel-Resort “Ponte 16” e tem como objectivos 
incentivar a colaboração entre o governo, os cidadãos e os 
comerciantes, propor estratégias, promover a renovação 
e o desenvolvimento das zonas antigas envolventes do 
Porto Interior, e ao mesmo tempo constituir um ponto 
turístico que concentra diversões, compras e de lazer 
com base na cultura profunda e arquitectura específica do 
Porto Interior, por forma a aumentar o fluxo de pessoas 
da respectiva zona e criar oportunidades de negócios para 
o Porto Interior”.

Em suma, sem melhor explicação, a referida associa-
ção parece ser uma agência não governamental que quer 
“colaborar com o governo, os cidadãos e os comerciantes 
promovendo estratégias de renovação e de desenvolvimen-
to daquela zona antiga” e tem por objectivo “aumentar o 
fluxo de pessoas naquela zona, criar um ponto turístico 
de pessoas da respectiva zona e criar oportunidades de 
negócio” objectivo a que naturalmente não é alheio o facto 
de a agencia ser organizada pela Sociedade de Gestão do 
Hotel-Resort “Ponte 16”.

Por outro lado a mesma agência tem aspirações de 
intervir “no âmbito do planeamento urbanístico”, atri-
buição que é da gestão pública, “concebendo planos de 
melhoramento do tráfego e embelezamento do ambiente 
do Porto Interior, fazendo ressurgir o esplendor das zonas 
antigas”, alcance que ocorre formar-se por via de sugestões 
ou contributos, mas que o comando seja da competência 
do governo da RAEM, a não ser que a mesma agência seja 
convertida numa agência governamental e transferido para 
essa agência a capacidade de desenvolver essa atribuição 
de gestão pública.

Por outro lado, conhecem-se as enormes dificuldades 
na harmonização dos muitos e disseminados interesses que 
se vêem concentrando ao longo de muitos anos naquela 
zona da cidade, razão porque nenhuma administração 
recente de Macau esteve em capacidade de exercer a sua 
aptidão de gestão urbanística naquela zona da cidade 
e, mesmo recentemente, as objecções levantados pelas 
associações de moradores em Dezembro de 2006, nome-
adamente aquando da apresentação do projecto da Ponte 
Cais 16, assim como a  contestação dos comerciantes em 
Março de 2007. 

A conjugação da União Geral das Associações dos 
Moradores de Macau com a Sociedade de Gestão do 
Hotel-Resort “Ponte 16” nesta agência não governamen-
tal, só pode ser vista como a associação entre a estratégia 
comercial e o capital político dos  Kai Fong no sentido de 
harmonizar todos os interesses no local.

E qual é o interesse? “promover a renovação e o 
desenvolvimento das zonas antigas envolventes do Porto 
Interior, e ao mesmo tempo constituir um ponto turístico 
que concentra diversões, compras e de lazer com base 
na cultura profunda e arquitectura específica do Porto 
Interior, por forma a aumentar o fluxo de pessoas da 
respectiva zona e criar oportunidades de negócios para 
o Porto Interior”.

A primeira fragilidade é que a arquitectura proposta 
naquele empreendimento, não sendo contemporânea, 
também nada tem a ver com a “arquitectura do Porto 
Interior”.

A segunda é que, a “cultura profunda” serve a co-
munidade local no sentido de lhe dar suporte, e suporte 
que se compreende ser maior se for mais profundo, mas 
o que já serve uma estratégia turistica não é a “cultura 
profunda”, mas antes a cultura superficial, aquela que se 
fixa em fotografias e em souvenires.

A terceira é a aposta nas mais valias desta área pela 
“gastronomia, os hábitos e costumes dos residentes, a me-
mória histórica, as artes e ofícios tradicionais, a inovação e 
o entretenimento”, mas também “um centro empresarial 
e de negócios”, sendo que:

As artes e os ofícios tradicionais desta área só se 
mantêm enquanto existir uma actividade marítima, no-
meadamente piscatória.

Uma zona de “artes e ofícios” não ocorre que possa 
coincidir com “um centro empresarial e de negócios”. 
Quanto muito pode ser-lhe anexo enquanto comple-
mento de lazer de determinado estilo de vida que a 

população de “um centro empresarial e de negócios” 
venha a adoptar, mas também centros que se poderão 
vir a fixar nos centros de convenções ou nos andares 
“corporate” dos hotéis.

O que seria expectável é que os centros empresariais 
e de negócios se fixassem na “baixa” das cidades ou em 
modernos CBDs (Central Business Disctricts) especial-
mente planeados para o efeito e por via de uma estratégia 
pública de gestão urbanística integrada, nomeadamente 
de transportes. 

“Ressurgir o esplendor do passado” de um lugar é já 
uma expressão cujo conteúdo reveste-se de um desejo que 
serve mais a nostalgia do que a história. Desejo muitas vezes 
associado a alguma falta de responsabilidade ética e estéti-
ca, de objectividade e de discurso crítico, cujo único valor 
só se revela por via da franqueza dos lugares do coração, 
se bem que em prejuízo dos lugares da razão.

Questão que só se agrava em responsabilidade, se-
não mesmo em pudor, quando a cultura local é aliciada 
a ajustar a sua memória à preferência e à gratificação 
dos consumidores que a visitam. (in, História, Patri-
mónio e Nostalgia http://www.hojemacau.com/news.
phtml?id=18429&today=16-12-2005&type=editorial).

Sabendo que a dimensão destas operações extravasa 
sempre a capacidade dos protagonistas dessa realidade 
cultural, acabam por ser sempre outros os intervenientes 
que actuam no terreno e que passam a desenvolver esse 

protagonismo, nem sequer partilhando dessa realidade 
cultural.

A sustentabilidade do tecido social aí existente, quan-
do em confronto com estas operações, revela-se sempre 
ser o elo mais fraco, mesmo nas operações que são de 
exclusiva iniciativa pública. Raras vezes o tecido social 
é verdadeiramente reabilitado, quanto muito poderá ser 
compensado ou indemnizado.

Por outro lado a gratificação nostálgica nunca se apre-
senta aos visitantes da mesma maneira que se apresenta à 
população local. O modo como a nostalgia acede à memória 
de um visitante de um lugar onde nunca esteve, é sempre 
pela via iconográfica, seja cinematográfica, literária ou 
outra qualquer. Raras vezes por via das suas experiências 
passadas. É, por isso, uma dedicação afectuosa geralmente 
estimulada por uma realização ou invenção artística. 

E sendo o visitante o potencial cliente do “esplendoroso 
passado”, ocorre que a via iconográfica poderia ter sido 
uma via de sucesso para o Porto Interior.

Para isso, os ambientes dos documentários de River 
Scene at Macao (1898), In Shanghai and Macao (1921), 
as ficções de Jean Delannoy (1942), Josef von Sternberg 
(1952), Jean Leduc (1966), Huang Tang (1967) James Hill 
(1967), See-Yuen Ng (1975) e de casinos onde descem cestos 
sobre a mesa de Fan-Tan com as apostas dos jogadores 
que estão nas varandas sobranceiras, seriam referências 
incontornáveis desse passado.

   conjugação da União 
Geral das Associações dos 
Moradores de Macau e a 
Sociedade de Gestão do 
Hotel-Resort “Ponte 16” 
tem também a capacidade 
de harmonizar consensos 
e de homogeneizar um 
território de consideráveis 
dimensões na mesma es-
tratégia comercial.

Homogeneizar um ter-
ritório na mesma estratégia 
comercial já poderá signi-
ficar transformar aquele tecido urbano num mega resort 
urbano. O mesmo que a Warner Brothers efectuou na 
Times Square em Nova York, operação que cabe na cate-
goria de recente fenomenologia urbana a que se chamou 
de “disneificação das cidades” http://www.mdduq.com/
essays/PDF/Disney.pdf, caracterizada pela capacidade 
de urbanizar, ao serviço de uma estratégia comercial 
específica, e poder ser isso uma atribuição da iniciativa 
privada, medida que se acredita poder ser eficaz, mas 
também confiança que só deve ser atribuída depois de 
analisada e integrada.

E o que fica de certeza de fora?
A possibilidade de o Executivo da RAEM poder intervir 

com estratégia naquele território antigo, consolidado, em 
grande parte por via de licenças de uso antigas, muitas 
carentes de renovação, o que é, sem dúvida, uma maior 
oportunidade de comando que em qualquer outra área an-
tiga da cidade onde predomine a propriedade perfeita.

Também a possibilidade de conjugar na mesma estra-
tégia a fixação de residência de uma população jovem no 
centro, ou em zonas perto do centro, instrumento essencial 
para a sobrevivência dos centros por via de uma demo-
grafia equilibrada, nomeadamente por via do segmento 
demográfico que corresponde aos ‘dinkies’ (agregados com 
dois vencimentos e sem filhos) com mais capacidade de 
sustentar e corresponder ao ambiente metropolitano que 
se espera dos centros, parte sofisticado, parte alternativo, 
para quem a posse de um automóvel não é essencial.

É o segmento demográfico que só necessita de po-
líticas de incentivo solidário, tais como acesso fácil na 
aquisição de pequenos apartamentos, naturalmente por 
via de políticas de crédito que não penalizem a aquisição 
de imóveis antigos.

População que é também uma potencial mão de obra 
com capacidade de ela própria conduzir as remodelações 
que esses imóveis necessitem para o qual já existem 
armazéns em Zhuhai onde é possível adquirir kits de 
reparação e renovação de apartamentos do tipo “faça 
você mesmo”.

Em Macau existe cada vez mais população jovem 
que vive até tardiamente em casa dos pais, mais do que 
é desejável, recomendável ou saudável, nomeadamente 
numa cidade onde as distâncias são curtas e onde não se 
pode dizer que os familiares que não vivem juntos, tenham 
que viver longe.

Também é verdade que muitos desses agregados 
familiares possuem outras propriedades em Macau 
que podiam ser utilizadas pelos filhos maiores mas que 
optam por ter os filhos solteiros em casa e alugar essas 
propriedades.

Mudanças que as transformações urbanas também 
têm capacidade de operar, inclusivamente ao nível das 
mentalidades.

  associação de Visão do Porto Interior sensibiliza 
também o Executivo que “é essencial a participação crítica e 
a adesão das comunidades afectadas por este processo”.

Isso é exactamente o exercício do direito de participar  
e também o motivo porque o Executivo promove consultas 
à população. Mas será sempre do lado das “posições de 
profissionais de urbanismo ou de lideranças afectas ao 
Governo” que se espera a competência e a capacidade de 
processar essa “participação crítica e adesão das comuni-
dades afectadas ao processo”, assim como de configurar a 
estratégia que, em síntese, se afigure adequada.

A associação de Visão do Porto Interior acredita tam-
bém que o Porto Interior irá tirar vantagens da inauguração 
do complexo de lazer “Ponte 16”, ao qual naturalmente não 
é alheio o facto de a agência se suportar na Sociedade de 
Gestão do Hotel-Resort “Ponte 16”, mas também franqueza 
que não é para levar a mal. (Continua)
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