Antiga Fábrica de Panchões Iec Long
Plano de Abertura Parcial

Vista Aérea da Antiga Fábrica de Panchõ es Iec Long

Valor Cultural da Antiga Fábrica de Panchõ es Iec Long
• Antiga Fábrica de Panchões Iec

Long é a propriedade de maior
escala e representatividade da
antiga indústria de panchões de
Macau;
• A configuração original da fábrica

foi preservada, apresentando
todas as componentes do
respectivo processo de produção
de panchões de outrora;
• A distribuição dos armazéns e
das diferentes áreas funcionais,
bem como a tipologia dos
edifícios e muros de protecção
contra explosões, foram

mantidas;
• Este conjunto revela também
concepções e técnicas de
segurança e de produção
industrial típicas do século

passado.

Referência Bibliográfica da imagem: Lai Hung King, A Fábrica de Panchões Iec Long

Plano Preliminar
•

Preservar as construções e a configuração originais da Antiga Fábrica de Panchões Iec
Long, incluindo os seus principais elementos, tais como o lago, os canais de água, as
árvores, etc.

•

Efectuar a limpeza de ramos secos e folhas caídas e remover o lixo e os detritos que se
encontrem no local;

•

Reforçar a estrutura das construções em risco;

•

Construção de passadiços para interligar as várias zonas e instalação de recantos com
funções recreativas e de lazer, etc.;

•

Instalação de suportes para exposição e materiais informativos ao longo dos passadiços.

Concepção Preliminar

• Construção de passadiços para os visitantes e instalação de suportes de exposição e suportes
para materiais informativos sobre a história da Fábrica de Panchões Iec Long, incluindo
explicação sobre as funções de cada área e o antigo processo de produção de panchões, etc.

Concepção Preliminar

• Criar um ambiente de espaço verde interessante através da articulação entre os vestígios dos
antigos edifícios e armazéns, as velhas árvores e a vegetação envolvente, fazendo ainda uso
de determinados elementos patrimoniais do local para servirem como pontos de pausa no
percurso dos visitantes, possibilitando uma apreciação contextualizada do sítio.

Concepção Preliminar

• Construção de passadiços para interligar as várias zonas do sítio.

Concepção Preliminar

• Instalação de espaços recreativos e recantos de lazer que possam ficar em harmonia com o ambiente
geral da área que será aberta parcialmente.

Plano a Curto-Prazo:
• Abertura de espaços ao ar-livre para o público depois de melhoramentos;
• Reorganização do local, incluindo restauro de estruturas em risco, instalação de
passadiços para os visitantes e montagem de suportes com materiais informativos.

Plano a Longo-Prazo:
• Preservar, restaurar e revitalizar as estruturas que fazem parte da Antiga Fábrica de
Panchões Iec Long, com a articulação de materiais de exposição e workshops sobre
a história da indústria de panchões de Macau, e respectivos elementos paisagísticos
e espaços verdes;
• Disponibilização de um parque com espaços de exposição e partilha de experiências
relacionadas com o património industrial do sítio, para usufruto de residentes e
turistas, tendo em vista enriquecer as suas visitas e viabilizar um recurso cultural
para Macau, também com o intuito de contribuir para a vocação da cidade enquanto
Centro Mundial de Turismo e Lazer.
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