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Este é um livro destinado a todos quantos queiram visitar Macau e melhor compreender, vivendo, a sua história (e seus grandes ciclos), as
suas principais características e transformações (físicas, culturais, sociais, económicas, religiosas, etc.) enquanto cidade aberta ao Mundo.
Dois prestigiados académicos, Jorge Santos Alves e Rui Simões, com vasta e muito relevante obra publicada sobre Macau, quiseram brindarnos com um conjunto coerente de roteiros temáticos desenhados especialmente para visitantes exigentes que queiram ver com outros olhos a
cidade e que são também da maior utilidade para quem aqui nasceu ou escolheu o território para viver. A ligação intensa de ambos a Macau
permitiu-lhes entender o legado, a terra e as gentes, que estudaram interessadamente nas suas variadas vertentes, descobrir caminhos,
lugares e recantos de um espaço verdadeiramente singular e explicar o significado desta jóia ímpar que Portugal ajudou a talhar e a China
assumiu o compromisso de continuar a valorizar.
Da cultura aos sabores, do lazer e dos “vícios” aos negócios, da administração aos cultos, da maneira de viver à pujança da sociedade civil,
de tudo um pouco os autores partilham o conhecimento, facultando-nos seis roteiros muito bem traçados, assim identificados: o dos poderes, o
dos negócios, o dos prazeres, o das confissões, o dos saberes e o das sociabilidades.
O Instituto Internacional de Macau (IIM) apoiou sem hesitação este projecto e decidiu incluí-lo no seu programa editorial de 2016. É uma edição
que enriquece, inquestionavelmente, o seu acervo.
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