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O ano de 2019 a que este Editorial diz respeito foi muito raro, com 
novas situações, e difícil para a Fundação Jorge Álvares (FJA) pelas 
razões que tentarei explicar. 

O ano de 2018 tinha tido um forte défice resultante dos maus 
resultados das aplicações financeiras e do modo como os mercados 
se comportaram, situação que foi generalizada em todo o mundo; 
assim, era necessária uma ainda mais restritiva gestão financeira sem 
prejudicar o apoio já habitual ao Centro Científico e Cultural de Macau 
(CCCM), objetivo que foi cuidadosamente planeado com aquele 
Centro com atividades para todo o ano. 

A situação financeira inverteu-se favoravelmente, já que os resultados 
das aplicações bancárias permitiu a quase total recuperação das 
perdas do ano anterior. 

Com o anúncio de que se iria pro-
ceder à substituição do Presidente 
do CCCM, este deixou de realizar 
algumas das atividades progra-
madas com o MCTES e com a 
FJA. Aconteceu também que o 
processo de seleção da nova 
Presidente foi lento só ficando  
finalizado em Fevereiro de 2020, 
embora com algumas limitações. 
Tal enquadramento obrigou a que 
a FJA tivesse que prudentemente 
se substituir em apoio da algu-
mas atividades do CCCM. 

Entretanto tiveram lugar algumas 
atividades que merecem ser 
salientadas, tais como: 

- A comemoração dos 20 anos da Transferência da Administração de 
Macau de Portugal para a República Popular da China (RPC) na 
Fundação Calouste Gulbenkian em 4 de Dezembro, organizada pela 
FJA, evento que contou com a presença e intervenção do nosso 
Presidente da República e do Embaixador da RPC, assunto que será 
desenvolvido em texto separado. 

Esta data foi também comemorada pela Embaixada da RPC, pela 
Delegação Económica e Comercial  de Macau da Região 
Administrativa Especial de Macau (RAEM), pela Agência de Notícias 
LUSA, pela Câmara Comercial Industrial Luso-Chinesa, por algumas 
Instituições académicas, com bastante cobertura por parte dos órgãos 
de comunicação social, nomeadamente um debate com três 
convidados realizado pela Rádio TSF em parceria com o Semanário 
de Macau PLATAFORMA. Em Macau, que havia passado pelo 
processo de eleição do novo Chefe do Executivo, foi comemorada  
ao mais alto nível com a visita do Presidente Xi Jinping; de todo  
este conjunto ressalta a conclusão de que a mais importante 
comemoração nacional ter sido organizada pela FJA.  

Em Maio teve lugar em Macau a Comemoração dos 450 anos da Santa 
Casa da Misericórdia de Macau (SCMM), marca tão impressionante 
que por si só diz tudo sobre a importância histórica daquela Instituição, 
com duas centenas de convidados, e a que se associaram as 
autoridades da RAEM. Acresce que a SCMM decidiu fazer Irmãos 
Eméritos dois antigos Governadores de Macau, também Curadores da 
FJA, o que ocorreu com apresentações justificativas do seu Presidente 
da AG, Dr. Leonel Alves, com toda a dignidade e afeto na sua sede. 

Estas comemorações foram executadas com grande eficácia e brilho, 
sendo também objeto de artigo separado.  

Em Junho teve lugar no CCCM o II Seminário sobre a “NOVA ROTA 
DA SEDA” em dois dias, organizado pela FJA em parceria com o 
Instituto Internacional de Macau e a Associação Amigos da Nova Rota 
da Seda, juntando alguns dos mais atualizados estudiosos sobre o 
tema, o que será também merecedor de texto separado. 

Em Julho teve lugar a visita do Ministro da Ciência da RPC com uma 
sessão de muito significado no CCCM com o nosso Ministro da 
Ciência Tecnologia e Ensino Superior e o Ministro da Ciência e 
Tecnologia chinês, Dr. Wang Zhigang, com intervenções de grande 
significado político e cultural que, se concretizadas, abrem novas e 

prometedoras perspetivas para 
o futuro do CCCM.  

É de sublinhar que, embora com 
lentidão, o processo de recupera-
ção para o CCCM das instala-
ções que têm sido util izadas 
pelos Serviços Consulares do 
MNE e pela Universidade de 
Lisboa tem avançado.  

Mas a tudo isto, adiciona-se algo 
de novo, muito sensível, que não 
pode ser escamoteado e que  
já preocupa a população por-
tuguesa de Macau (os Maca-
enses). 

Não é questão que faça parte 
das obrigações estatutárias da 
FJA, mas considera-se uma 

responsabilidade sociocultural e de consciência que devemos 
assumir. 

Sendo Macau parte integrante da RPC, desde 20 de Dezembro de 
1999, embora com estatuto especial que a designação de Região 
Administrativa Especial de Macau (RAEM) corporiza de modo jurídico, 
político e cultural claro, o progressivo crescimento da população 
chinesa vinda do Continente pode trazer o risco de tendencialmente 
reduzir a importância do caráter próprio de Macau, o que a todos 
prejudicaria. 

Ora, no interesse de todos, este caráter não pode ser perdido e, 
independentemente daquilo que o Estado Português possa fazer, crê-
se que a FJA deve assumir um comportamento seguro e permanente 
nesse processo de apoio. Por essa razão, a FJA tem vindo a aumentar 
a representação de portugueses de Macau nos seus Órgãos Sociais 
e tem no seu mailing todos aqueles que ao longo dos anos fizeram 
parte da construção do que Macau é hoje. Esta população não deve 
ser abandonada e a componente portuguesa daquela Região Chinesa 
não deve ser menorizada, situação que é compreendida por Pequim 
e pelas autoridades locais. 

Também sobre a renovação dos Órgãos Sociais haverá um texto 
explicativo, onde esta preocupação aparece refletida. Temos de ter 
em Portugal uma retaguarda forte para os portugueses de Macau. 

José Eduardo Garcia Leandro 

Presidente

 
PR, Prof. Marcelo R. de Sousa e General A. Ramalho Eanes
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Sessão Solene evocativa do 2O.º  aniversário 
da transferência da administração portuguesa de Macau 

Numa iniciativa e organização da Fundação Jorge Álvares teve lugar, no dia 4 de dezembro, pelas 17h30, na Fundação Calouste Gulbenkian 
em Lisboa, uma Sessão Solene destinada a assinalar o 20.º aniversário da transferência da administração portuguesa de Macau, que ocorreu 
no dia 19 de Dezembro de 1999. 

A Sessão foi presidida por Sua Excelência o Presidente da República, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa e teve início com um breve 
apontamento musical do Porto Interior – Rão Kyao na flauta de bambú, e Yanan na pi´pa – que apresentaram aos presentes os temas Macau e 
Celebração da Paz. 

 

 

 

Seguiu-se uma intervenção de boas vindas do Presidente da Fundação Jorge Álvares, General José E. Garcia Leandro e uma conferência 
proferida pelo Dr. Guilherme d´Oliveira Martins: Portugal, Macau e Globalização – Presente e Futuro. 

 
General Garcia Leandro, Presidente da FJA

 
Dr. Guilherme Martins, Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian
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Sua Excelência o Embaixador da República Popular da China, Embaixador Cai Run, usou seguidamente da palavra, tendo Sua Excelência o 
Presidente da República encerrado a Sessão, a que se seguiu um Porto de Honra. 

Suas Excelências o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fizeram-se representar 
respetivamente pela Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Embaixadora Ana Paula Zacarias, e Secretário-Geral do Ministério,  
Dr. Raúl Capaz Coelho. 

Com uma grande cobertura mediática por parte dos órgãos de comunicação social, a Sessão Solene, para além dos membros dos órgãos 
sociais da Fundação, onde se encontram o Presidente António Ramalho Eanes e os antigos Governadores de Macau, contou com muitas 
personalidades de diversos quadrantes ligados ao território, desde os Secretários-Adjuntos do último governo da última administração 
portuguesa de Macau, a Chefes do Grupo de Ligação Conjunto Luso-Chinês, antigos Embaixadores de Portugal em Pequim, Diretora da 
Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa, e ainda membros de organizações nacionais ligadas a Macau, como a Casa de 
Macau, Fundação Casa de Macau e Liga da Multissecular Amizade Portugal-China, entre muitos outros, incluindo o Prof. Doutor Adriano 
Moreira, orador na Sessão Solene organizada pela Fundação no 10.o aniversário. 

Pelo elevado interesse das mesmas, para memória futura, transcrevem-se nas páginas 13 a 16 os textos integrais das intervenções efetuadas.

 
Embaixador da China em Portugal, Sr. Cai Run

 
PR, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa



4

Comemorações dos 45O anos 
da Santa Casa da Misericórdia de Macau

Embora não se tenha tratado de uma atividade da responsabilidade da Fundação, a importância histórica, cultural e social destas comemorações 
e o modo como foram concebidas e concretizadas justificam a sua inserção nesta Carta Informativa; acresce que o seu trabalho é pouco conhecido 
fora de Macau, facto que justifica esta notícia para divulgação. 

A SCMM foi criada em 1569, data logo por si impressionante, pois apenas nos tínhamos instalado em Macau em 1557, e antes da criação do Leal 
Senado e da Diocese (1576). Assim, ao longo do tempo o seu trabalho social recaiu naturalmente sobre as populações mais desfavorecidas locais, 
o que levou naturalmente ao envolvimento e grande apoio das Autoridades da RAEM para estas comemorações. 

Foi uma semana cheia de 13 a 18 de Maio de 2019, com cerca de 200 convidados, representantes de sete casas da SCM de Portugal, bem como 
de representantes do Brasil, França, Itália, Moçambique, Timor Leste, do Coro de Vila Verde. Em 13 e 14 houve vários Painéis de discussão, tendo 
a Oração de Sapiência inicial sido pronunciada pelo Padre Vítor Melícias, Presidente Emérito da Conferência Internacional das Misericórdias (CIM). 

Os dias 15, 16 e 17 foram dedicados a atividades culturais e de conhecimento das valências da SCMM. 

Assim, foi inaugurada uma exposição de grande qualidade e informação sobre a sua história no antigo e recuperado Albergue da SCMM no Bairro 
de S. Lázaro, teve lugar um Ciclo de Conferências sobre o Património Cultural das Misericórdias, além de uma visita turística a Macau e um excelente 
concerto pelo Grupo Coral da SCM de Vila Verde. 

Na tarde de 17 teve lugar no Salão Nobre da SCMM a cerimónia de Proclamação dos antigos Governadores Rocha Vieira e Garcia Leandro, ambos 
Curadores da FJA, como Irmãos Eméritos da SCMM, em cerimónia de grande dignidade e afeto. A cerimónia foi conduzida pelo Presidente da 
SCMM, António de Freitas, tendo a justificação individual deste reconhecimento sido feita pelo seu Presidente da AG, Leonel Alves. 

Esta nota não pode terminar sem uma referência à excelência da organização, ao notável programa, ao cuidado com todos os aspetos logísticos, 
bem como de relações públicas e individuais. Disse publicamente o Presidente da SCM da Bahia/Brasil, Deputado Federal Roberto Sá Meneses, 
que nenhuma outra SCM poderia competir com a SCMM em qualquer das componentes integrantes deste evento. 

Foi uma comemoração que a todos encheu de orgulho, merecendo portanto ser divulgada.
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Renovação dos órgãos Sociais da FJA

Tendo a Fundação Jorge Álvares sido criada em 1999, a relação dos seus Órgãos Sociais (Conselho de Curadores, Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e Conselho Consultivo) manteve grande estabilidade durante longo período. 

Acontece que com o passar do tempo há pessoas que nos deixam definitivamente, todas vão envelhecendo, outras não conseguem acumular 
as diversas atividades em que estão envolvidas, ocorrem imprevisibilidades, há novos acontecimentos, havendo também a necessidade de 
renovação e de rejuvenescimento, além de ser importante incluir mais pessoas com fortes laços a Macau. 

Assim, desde o início da atual Administração em Janeiro de 2016, houve as seguintes alterações pelas razões que se indicam, desde logo 
marcadas pela preocupação das fortes relações pessoais com Macau e por vidas profissionais respeitadas: 

– Conselho de Administração (CA): 

Entraram o Dr. Jorge Hagedorn Rangel (já anteriormente Presidente do Conselho Consultivo, função que manteve), a Dr.a Maria Celeste Hagatong 
(com um passado de 12 anos como Presidente do Conselho Fiscal) e o Dr. Manuel Coelho da Silva (que já havia estado no CA desde o início 
até 2004); mantiveram-se o General Garcia Leandro (agora como Presidente do CA) e a Eng.a Maria Alexandra Costa Gomes. Os membros do 
Conselho de Administração passaram a ser responsáveis por pelouros. Desde este início, e durante quase quatro anos, o esforço feito pelos 
Administradores Jorge Rangel e Celeste Hagatong foi visível pela dificuldade de compatibilização com outras suas atividades, pelo que durante 
2019 pediram para ser substituídos, o que naturalmente foi compreendido, pois o tempo disponível é para todos limitado e ditatorial. 

Tais substituições foram feitas com 
tempo e serenidade, procurando 
encontrar personalidades com perfil 
adaptado aos pelouros vagos tendo 
a opção sido feita pelos Prof.a Dou-
tora Fernanda Ilhéu e pelo Dr. Mário 
Gomes de Abreu, considerando que 
reúnem todas as condições para 
um cabal desempenho das funções, 
a lém de um c laro  envo lv imento 
pessoal nas missões da FJA. 

– Conselho Fiscal:  

Foram nomeados em 2016 a Dra. 
Maria Manuela Morgado, como Pre-
sidente, e o Dr. Leonel Miranda, como 
vogal, em substituição, respetiva-
mente, da Dra. Maria Celeste Haga-
tong e do Prof. Doutor Álvaro da 
Rosa. 
 

– Conselho Consultivo (CC):  

Concentrou-se aqui o esforço de integrar entidades com relações fortes com Macau de caráter profissional e/ou familiar, o que aconteceu em 
várias fases: 

Em 2016 integraram o CC cinco personalidades: o Prof. Doutor Álvaro da Rosa, o Prof. Doutor Rui Martins, a Dra. Margarida Lobo Madaleno,  
a Dra. Maria José Melo Antunes e o Dr. António Macedo de Almeida; 

Em 13 de Novembro de 2019, teve lugar a primeira fase de renovação com uma nova geração, com a entrada dos Drs. Jorge Valente, José 
Basto da Silva e António Monteiro, além de uma novidade de especial valor e experiência com a integração do Dr. Rui Soares dos Santos que 
está em processo de reforma por razões de caráter pessoal e que ao longo de cerca de 20 anos desempenhou com muita dedicação, iniciativa 
e eficiência as funções de Secretário-Geral numa estrutura administrativa mínima. 

Todos aqueles que foram substituídos merecem uma palavra de forte agradecimento pelo trabalho desenvolvido e para aqueles que têm vindo 
a entrar a palavra adequada é a de esperança e confiança, tendo as propostas do CA sido sempre aprovada por unanimidade pelo Conselho 
de Curadores. 

Esta renovação do Conselho Consultivo ainda não está finalizada. 

O Conselho de Administração ficou assim composto pelos seguintes cinco membros: Presidente: General José Eduardo Garcia Leandro; 
Membros: Dr. Manuel Joaquim Coelho da Silva, Eng.ª Maria Alexandra da Costa Gomes, Prof.ª Doutora Maria Fernanda Pargana Ilhéu e  
Dr. Mário Manuel Pereira Gomes de Abreu. 

O Conselho Consultivo da Fundação integra assim, ainda, para além dos nomeados a 13 de novembro, os Drs. António Macedo de Almeida, 
Prof. Doutor Álvaro Augusto da Rosa, Prof. Doutor Heitor Barras Romana, Dr. Leonel Miranda, Dra. Maria Edith Silva, Dra. Maria José Melo 
Antunes, Dra. Margarida Lobo Madaleno, Prof. Doutor Mário Vieira de Carvalho, Prof. Doutor Narana Coissoró, Dr. Pedro Roberto Xavier, Prof. 
Doutor Rui Martins, Prof.ª Doutora Wang Suoying, Sr. Y Ping Chow e Prof. Doutor Yao Jingming. 

Acresce que é intenção do CA passar a ter contactos mais frequentes com os Membros do Conselho Consultivo, agora com muitos residentes 
em Macau, pelo que passará a set utilizada a videoconferência para tal fim. 

Manuel Coelho da Silva

General Garcia Leandro

Conselho de Administração

Fernanda Ilhéu

Alexandra Costa Gomes

Mário Gomes de Abreu



A quarta edição da conferência – tendo desde a primeira como patrocinador principal a 
Fundação Jorge Álvares, mais uma vez realizada nas instalações do Centro Científico e Cultural 
de Macau, nos dias 6 e 7 de Maio – foi dedicada aos instrumentos musicais chineses de cordas 
friccionadas: A tribute to Huqin (bowed string instruments). 

Nela foram abordados temas diversificados relacionados com a música e os instrumentos 
musicais chineses no âmbito da etnomusicologia e da musicologia histórica. Foram, também, 
apresentadas uma série de comunicações relacionadas com a música chinesa em Macau 
considerando a importância em assinalar algumas datas significativas, a saber: os 40 anos do 
reatar das relações diplomáticas com a China; os 20 anos da transição de soberania de Macau 
e os 20 anos do Centro Científico e Cultural de Macau. 

A conferência, aberta a todos os interessados mediante inscrição prévia, contou com a 
participação de etnomusicólogos e musicólogos de renome internacional, como Helen Rees 
(UCLA, Estados Unidos); François Picard (Sorbonne University, França); Frank Kouwenhoven; 
(CHIME, Leiden University, Holanda); Leung Hio Ming (Instituto Politécnico de Macau), Catherine 
Capdeville, Département d’Études chinoises, INALCO e, com a participação de investigadores 
e músicos nacionais, tais como Shao Xiao Ling, Pedro Roxo, José Eduardo, Ana Ferreira, Li 
Cheong, Adriano Jordão, João Pereira Bastos, Enio de Souza, entre outros. 

Paralelamente à conferência, no dia 7 de maio, teve lugar um concerto por um agrupamento da 
Orquestra Chinesa Cheong Hong de Macau e uma performance com Sylvie Chen (voz) e Miguel 
Leiria (contrabaixo). Foi também apresentada uma exposição de caligrafia de Luo Qi. 

A iniciativa constituiu uma organização conjunta do Centro Científico e Cultural de Macau, 
Instituto de Etnomusicologia, FCSH/Universidade Nova de Lisboa, Institutos Confúcio da 

Universidade de Lisboa, do Minho e de Aveiro, Direção dos Serviços de Turismo de Macau, Instituto de Medicina Tradicional; com o apoio do 
Grupo Estoril Sol, da Empresa Ibéria Universal, Lda. e do Museu Nacional da Música. 

A conferência teve ainda o alto patrocínio da Fundação Jorge Álvares, bem como o apoio científico da CHIME – European Foundation for 
Chinese Music Research, Holanda.
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Conferência Macau 
Plataforma de Cooperação no contexto da Grande Baía 

Numa organização conjunta da Fundação Jorge Álvares, Instituto Internacional de Macau e Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda, 
decorreu no Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de Junho, a Conferência “Macau – plataforma de cooperação 
no contexto da Grande Baía”. 

Procedeu à abertura da conferência o Presidente da Fundação, General Garcia Leandro, tendo sido oradores os Profs. Doutores Francisco 
Leandro e Fernanda Ilhéu, bem como o Doutor Paulo Duarte. O Dr. Jorge Hagedorn Rangel, Presidente do Instituto Internacional de Macau, 
foi o coordenador da iniciativa e o moderador das intervenções. 

O Prof. Doutor Francisco Leandro, que na ocasião apresentou o seu livro “Steps of greatness: the geopolitics of OBOR” (Passos de grandeza: 
a geopolítica da iniciativa Uma Faixa uma Rota), debruçou-se sobre o papel que as Regiões Administrativas Especiais de Macau e de Hong 
Kong assumirão no xadrez da política diplomática económica chinesa e na sua estratégia de globalização para o século XXI. 

Já a Prof. Doutora Fernanda Ilhéu, investigadora do Centro de Estudos do ISEG, Presidente da Associação dos Amigos da Nova Rota da 
Seda e atual Administradora da Fundação Jorge Álvares, falou sobre o papel de Macau no contexto da iniciativa Uma Faixa, uma Rota, bem 
como sobre o projeto conhecido como a Grande Baía do Delta do Rio das Pérolas, que inclui 11 cidades, cerca de 55 mil quilómetros 
quadrados e prevê-se ser desenvolvido até 2035. 

Por fim, o Doutor Paulo Duarte falou sobre a importância de Portugal – de Sines à Base das Lajes nos Açores – e dos investimentos chineses 
no nosso país.

Simpósio Internacional 
“Before the Silk Road: Eurasian Interactions in the 

first Millennium BC”
A Fundação Jorge Álvares apoiou a presença do candidato a Doutoramento em Etnomusicologia, Mestre Enio de Souza, neste simpósio 
organizado pela Universidade de Heidelberg, Alemanha, nos dias 28 e 29 de Outubro. 

A participação do doutorando no simpósio inseriu-se no contexto do seu programa de doutoramento, mais especificamente na série de 
iniciativas que os candidatos têm de cumprir ao longo do estudo e investigação do tema escolhido nomeadamente, e neste caso específico, 
na organização e participação em reuniões científicas, nacionais e internacionais, organização de concertos e cursos cujo repertório se 
relaciona com o tema, publicação de livros, capítulo e artigos em revistas científicas da especialidade, e organização de exposições.

| SEMINÁRIOS | CONFERÊNCIAS | ENCONTROS |

Conferência sobre Música e Instrumentos Chineses 
4.ª Conferência de Lisboa



2.º Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações 
Lusófonas no Instituto Politécnico de Bragança
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Teve lugar nos dias 17 e 18 de Outubro, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança, com o apoio da Fundação Jorge 
Álvares, o 2.º Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas, que contou com a presença de cerca de duzentos participantes 
e o envolvimento de muitos docentes e investigadores vindos de todos os países lusófonos. 

Durante o Encontro, espaço de ampla discussão acerca da língua portuguesa no mundo e acerca de múltiplas problemáticas relevantes no âmbito 
da lusofonia, tiveram lugar várias conferências sobre a temática em geral, tendo o Presidente da Fundação efetuado uma subordinada ao tema  
A lusofonia no novo mundo que está a surgir. Durante o Encontro foi entregue um “Prémio Literário da Lusofonia Prof. Doutor Adriano Moreira”.

IV Festival de Música de Mafra 
“Filipe de Sousa”

Na sequência do sucesso das edições anteriores, numa 
co-organização da Câmara Municipal de Mafra e da Fundação 
Jorge Álvares, e numa homenagem ao membro do seu Conselho 
Consultivo e seu Benemérito, Filipe de Sousa, falecido em 2006, 
teve lugar entre os dias 30 de Maio e 29 de Junho a quarta edição 
do Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa”. 

Filipe de Sousa (1927-2006) foi pianista, compositor, maestro, 
investigador – um Homem da Cultura que viveu os últimos anos 
da sua vida em S. Miguel de Alcainça, Mafra, no Casal de  
S. Bernardo, atualmente propriedade da Fundação, onde este 
ano teve lugar a apresentação ao público e à comunicação social 
do Festival. 

O Festival incluiu em 2019 seis concertos que decorreram em 
cinco locais do concelho – no Largo Coronel Brito Gorjão 
(concerto de abertura, dia 30 de maio), na Casa da Música 
Francisco Alves Gato (dia 1 de junho), no Auditório Municipal 
Beatriz Costa (dia 8 de junho) e na Biblioteca do Palácio Nacional 

(concerto de encerramento, dia 29 de junho), em Mafra, e ainda no Auditório da Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira (dia 15 e 22 
de junho):

| SEMINÁRIOS | CONFERÊNCIAS | ENCONTROS |

| CULTURA | ARTE | MÚSICA |

30 de Maio  - Esplendor do Piano  - Largo Coronel Brito Gorjão, Mafra,  
Lígia Moreno e João Elias Soares, Piano; Orquestra Sinfónica do Festival 
de Música de Mafra Filipe de Sousa: Maestros José Ferreira Lobo e 
Armando Mota: 

- Abertura “para Filipe de Sousa”, Armando Mota  
- Concerto para piano e orquestra, E. Grieg  
- Concerto n.o 2 para piano e orquestra, S. Rachmaninov 
 
1 de Junho – Concerto em Diálogo – Casa da Música Francisco Alves Gato, Mafra, 
Simone Leitão, Piano: 

- Bachianas n.o 4 – H. Villa-Lobos 
- Choros n.o 5 Alma Brasileira, H. Villa-Lobos 
- Chaconne em ré menor, J.S. Bach / F. Busoni 
- Grande Baião de Concerto (escrito para Simone Leitão 2011), A. Mehmari 
- Sonata em Si Bemol menos op 36 – S. Rachmaninoff 

8 de Junho - “Virtuosismo a 2 pianos” - Auditório Municipal Beatriz Costa, Mafra, Duo 
Vivace - 2 Pianos, Lígia Moreno e João Elias Soares: 

- Suite Opus 5 n.o 1 – S. Rachmaninov  
- La Valse, M. Ravel 
- Suite Opus 17 n.o 2 – S. Rachmaninoff 
 
15 de Junho - “Mafra e o Brasil” – Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, Ericeira, João 
Elias Soares – Piano: 

- Três Prelúdios, Claúdio Santoro 
- Danças Brasileiras, Cláudio Santoro 
- Impressões Seresteiras, H. Villa-Lobos 
- Festa no Sertão, H. Villa-Lobos 
- Étude Tableau op 39 n.o 5, S. Rachmaninoff 
- Prelúdios op 11 – A Scriabin 
- Valsa Mefisto, F. Liszt 

cont.|>
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| CULTURA | ARTE | MÚSICA |
cont.|>

IV Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa”

       Da “Fórmula Macau” 
a “Uma Faixa Uma Rota”: 

Exposição de Cerâmica de Relíquias 
Culturais de Macau 

sobre a História Longeva 
do Intercâmbio Cultural 

Luso-Chinês
Numa organização da Associação de Cultura e Arte Chinesa de Macau, Instituto Internacional 
de Macau e Fundação Jorge Álvares, com a Curadoria do Dr. Ambrose So Shu Fai, igualmente 
Curador da Fundação Jorge Álvares, teve lugar no Centro Científico e Cultural de Macau, no mês 
de Novembro, a exposição Da “Fórmula Macau” a “Uma Faixa Uma Rota”: Exposição de Cerâmica 
de Relíquias Culturais de Macau sobre a História Longeva do Intercâmbio Cultural Luso-Chinês. 

A exposição mostrou artefactos preciosos relacionados com o património histórico e cultural da 
área da Grande Baía, que desvenda a história brilhante do intercâmbio da cultura portuguesa e 
chinesa.  

Exposição

22 de Junho - “Da água para o vinho” - Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva, Ericeira, 
Vasco Dantas, Piano: 

- Jeux d’Eau, M. Ravel 
- Ondine de (Gaspard de la nuit) – M. Ravel 
- La Cathedral Engloutie, C. Debussy 
- Prelúdio n.o 9 “Barcarola”, F. Branco 
- Ce qu’a vu le vent d’Ouest, C. Debussy 
- Jeau d’Eau à Villa d’Este, F. Liszt 

- Ballade n.º 2, F. Liszt 
- Auf dem Wasser zu singen, F. Schubert / F. Liszt 
- Danúbio Azul, J. Strauss / A. Schulz Evler 
 
29 de Junho - “Mozart e Schubert”, Biblioteca do Palácio Nacional, Mafra, Solistas 
de Lisboa, Cordas, Adriano Jordão – Piano: 

- Concerto para piano K. 449, W. Mozart 
- Quinteto de Cordas D 956, F. Schubert 
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| ACTIVIDADE EDITORIAL |

Pássaros de Ferro 
Obra de Maria Helena do Carmo, editada pela Arandis Editora com o patrocínio, entre outros, da Fundação 
Jorge Álvares. 

De acordo com texto da autora “Macau foi um local estratégico que gozou o privilégio da neutralidade 
política na primeira metade do século XX, quando em redor os povos vizinhos se digladiavam numa luta 
feroz pela conquista do poder. Porto de acolhimento, assim permaneceu entre a miséria de um comércio 
exaurido à melhoria de condições de vida pela força das suas gentes”. Obra que pretende retratar os filhos 
da terra e os europeus radicados por amor a Macau, dotados da mesma cultura oriental. Também os luso-
descendentes espalhados pelas grandes cidades comerciais da China e outras partes da Ásia desempenharam 
um papel importante no quadro de guerra e paz dos anos trinta e quarenta do século XX. 

Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Maria Helena S. R. do Carmo, 
fez o Mestrado em Língua e Cultura Portuguesa – variante de História, na Universidade de Macau, com uma 
dissertação sobre os interesses portugueses em Macau na primeira metade do séc. XVIII. Foi locutora nas 

rádios de Goa e de Angola, e professora em Moçambique, Angola, Macau e Portugal. É autora de vários trabalhos relacionados com 
a história de Macau, território onde viveu entre 1995 e 1999. 

Revista Daxiyangguo 
Revista Portuguesa de Estudos Asiáticos 
Publicação anual que visa a divulgação das grandes temáticas dos Estudos Asiáticos junto de investigadores 
especializados, adotando uma abordagem abrangente no âmbito das Ciências Sociais e Políticas. É uma publicação 
do Instituto do Oriente, unidade de investigação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade 
de Lisboa, que desde o seu primeiro número conta com o patrocínio integral da Fundação Jorge Álvares. 

N.º 23 
Artigos: “Entre ideogramas, cerejeiras e silêncios: Diálogo com produções artísticas e literárias Orientais”, de 
Angela Guida; “A Xangai de O Lótus Azul”, de Cláudia Ribeiro Santos; “Análise do processo de democratização 
na Associação das Nações do Sudeste Asiático: O processo de transição democrática da Indonésia em Foco”, 
de Daniela Martins; A cerimónia do chá segundo Tçuzu: aspectos históricos, culturais e estéticos”, de Joanes 
da Silva Rocha; “Ontologia, linguagem e alteridade: possibilidades de um método baseado na fenomenologia 
de Maurice Merleau-Ponty para o estudo da alteridade cultural e do pensamento chinês”, de Marcelo Matos 
Medeiros; “A pintura chinesa shanshui será uma arte monótona e inalterável?: a problemática de compreensão 
da cultura e arte chinesas”, de Mio Guo; “O rompimento formal de relações diplomáticas em 1965 entre a 
Indonésia e Portugal: os sinais endógenos e exógenos que contribuíram para a fase final do regime do 

Presidente Sukarno”, de Moisés Silva Fernandes; “A cultura estratégica na iniciativa Faixa e Rota”, de Tiago Manuel Silva Luís Carvalho. 

Recensão: “História da Igreja Católica em Timor-Leste: 450 anos de evangelização, 1562-2012”, 2.º volume 1940-2012, de Dom Carlos 
Filipe Ximenes Belo, editado pela Fundação Engenheiro António de Almeida (2016), de Moisés Silva Fernandes.

| EDUCAÇÃO | FORMAÇÃO | INVESTIGAÇÃO |

Os dois Prémios e a Bolsa Fundação Jorge Álvares na Universidade de Macau, 
atribuídos anualmente desde 2011, foram no ano letivo 2018/19 atribuídos a: 

– Huang Lei - € 2.000,00 – Prémio melhor licenciatura - Sociologia - Faculdade de 
Ciências Sociais (3,92 valores na escala de 4.0 GPA); 

– Leong Hio Su - € 1.500,00 – Prémio melhor licenciatura - Faculdade de Direito, língua 
portuguesa (16,06 valores na escala de 20); 

– Zhang Leilei - € 1.500,00 – Bolsa FJA - Departamento de Estudos Portugueses da 
Faculdade de Artes e Humanidades. 

Os Prémios foram entregues em cerimónia efetuada na Universidade de Macau no 
dia 24 de Maio, tendo a Fundação sido representada para o efeito pela Dra. Maria 
Edith Silva, membro do Conselho Consultivo. Por outro lado, a Bolsa foi entregue a 
uma representante da aluna galardoada, igualmente pela Dra. Maria Edith Silva, em 
cerimónia que teve lugar no dia 13 de novembro. 

Prémios e Bolsas de Estudo 
Prémios e Bolsa Fundação Jorge Álvares na Universidade de Macau
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| EDUCAÇÃO | FORMAÇÃO | INVESTIGAÇÃO |
cont.|>

Sarah Alexandra de Oliveira e Sílvia Duarte Carvalho foram as duas 
alunas premiadas com as duas Bolsas Fundação Jorge Álvares 
em 2019, que são atribuídas no 2.º e último ano do programado 
Mestrado em Estudos Asiáticos da Faculdade de Ciências Humanas 
da Universidade Católica Portuguesa.  

As bolsas são atribuídas de acordo com o mérito dos candidatos 
admitidos ao mestrado, a decidir por um júri constituído pelo 

coordenador do Instituto de Estudos Orientais, pelo diretor da Faculdade de Ciências Humanas e por um representante da Fundação.  

Criado no âmbito da Universidade Católica em 2001 e integrado na Faculdade de Ciências Humanas em 2011, o Instituto de Estudos 
Orientais é uma unidade multidisciplinar de ciências sociais e humanas e de línguas asiáticas, vocacionado para o conhecimento das 
sociedades e culturas asiáticas, no passado e no presente.

Bolsas de Estudo no Mestrado de Estudos Asiáticos 
do Instituto de Estudos Orientais da Faculdade de Ciências Humanas 

da Universidade Católica Portuguesa 

Pela primeira vez em 2019 foram galardoados seis alunos da Escola Portuguesa de Macau 
com os Prémios Fundação Jorge Álvares instituídos no ano anterior: 

O Prémio Melhor Aluno em Ciências Naturais ou Biologia e Geologia é atribuído ao melhor 
aluno de Ciências Naturais dos 6.º e 9.º anos de escolaridade ($ 2.000 patacas) e de 
Biologia e Geologia do 11.º ano de escolaridade ($ 3.000 patacas);  

O Prémio Melhor Aluno em Educação Tecnológica ou Tecnologias de Informação e 
Comunicação á atribuído ao melhor aluno de Educação Tecnológica do 6.º ano de 
escolaridade ($ 2.000 patacas) e Tecnologias de Informação e Comunicação dos 9.º e  
12.º anos de escolaridade (respetivamente $ 2.000 e $ 3.000 patacas).  

Os Prémios foram entregues, em cerimónia realizada no dia 13 de novembro, pelo Dr. Jorge 
Hagedorn Rangel, Curador e Presidente do Conselho Consultivo da Fundação, em sua 
representação. 

Os Prémios Melhor Aluno em Ciências Naturais ou Biologia e Geologia, foram entregues a 
Maria Kan Gameiro (6.º ano), Mariana Antunes Ferreira (9.º ano) e Pedro Basto da Silva 
(11.º ano). 

Os Prémios Melhor Aluno em Educação Tecnológica ou Tecnologias de Informação e 
Comunicação foram entregues a Lourenço Martins Drogas (6.º ano), Alejandro Cruz Maia 
(9.º ano) e Ana Teresa Fonseca Rodrigues (12.º ano).

Prémios Fundação Jorge Álvares na Escola Portuguesa de Macau

| OUTROS APOIOS |

Desde 2008 que a Fundação tem vindo a apoiar, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, que cede as instalações, a aprendizagem do 
português à comunidade chinesa do concelho. Inicialmente dirigida à numerosa classe trabalhadora chinesa residente no concelho, que é exemplar 
no contexto da imigração em Portugal, as aulas têm nos últimos anos passado igualmente a ser frequentadas pela comunidade que beneficia do 
regime das Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI), mais conhecido como “vistos gold”. 

As aulas, integralmente gratuitas, têm sido ministradas em horário pós-laboral na Biblioteca Municipal de Cascais – Casa da Horta da Quinta de 
Santa Clara, três vezes por semana.

Em Portugal
Aulas de português para a comunidade chinesa de Cascais
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| OUTROS APOIOS |
cont.|>

A Fundação Jorge Álvares manteve em 2019 o patrocínio que vem concedendo desde 2014 ao Curso de Língua e Cultura Chinesas 
do Centro Científico e Cultural de Macau ministrado por Wang Suoying e Lu Yanbin, os mais experientes e antigos docentes da língua 
e da cultura chinesas no nosso país. 

As aulas têm por base o primeiro e mais utilizado manual de língua e cultura chinesas em português – Lições de Chinês para 
portugueses – igualmente patrocinado pela Fundação Jorge Álvares, da autoria dos dois professores.

Curso de Língua e Cultura Chinesa no Centro Científico e Cultural de Macau

Um grupo de alunos da licenciatura em Estudos Portugueses e Chineses (Língua e Cultura) da Universidade de 
S. José da RAEM, frequentaram, com o apoio da Fundação Jorge Álvares, um semestre do Curso anual de Língua 
e Cultura Portuguesa para Estrangeiros 2018/19 da Universidade de Coimbra. Numa deslocação a Lisboa,  
o grupo pode, entre outras, efetuar uma visita guiada ao Museu do Centro Científico e Cultural de Macau.

Alunos da Universidade de S. José 
frequentam um semestre em Portugal

Tal como em 2017 e em 2018, igualmente em 2019 os alunos que frequentaram um curso de verão de Língua e Cultura Portuguesas no Instituto 
Politécnico de Tomar deslocaram-se a Lisboa com o apoio da Fundação Jorge Álvares e visitaram os Museus do Centro Científico e Cultural de 
Macau e da Carris em Lisboa, e o Museu do Ar em Sintra, tendo igualmente procedido à deposição de uma coroa de flores no túmulo de Camões 
no Mosteiro dos Jerónimos.

Finalistas do ensino secundário de Macau 
das escolas luso-chinesas visitam Portugal

À semelhança dos anos anteriores a Fundação manteve o apoio à participação de alunos da Escola Portuguesa de Macau na Escola de Verão de 
Física da Universidade do Porto, tendo em 2019 sido selecionados os alunos João Silva e Francisca Menano, os quais participaram ativamente na 
formação ministrada, enriquecendo os seus conhecimentos em áreas do seu interesse específico para o seu futuro profissional.

Em Macau
Alunos da Escola Portuguesa de Macau frequentam  

Escola de Verão de Física da Universidade do Porto

A Fundação Jorge Álvares apoiou a deslocação a Macau, para trabalho de campo, de um doutorando em Etnomusicologia da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa cuja temática de investigação é centrada nas “Duas 
últimas décadas da Administração portuguesa em Macau (1980-1999), Políticas e Infraestruturas culturais. Estudo de caso: o Festival 
de Artes de Macau”. A tese é do Mestre Enio de Souza sob a orientação da Prof.ª Doutora Salwa Castelo-Branco.

Deslocação a Macau no âmbito de doutoramento  
na Universidade Nova de Lisboa
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| OUTROS APOIOS E INICIATIVAS |

À semelhança dos anos anteriores, desde 2004 que a Fundação tem contribuído com um apoio financeiro global ao funcionamento deste importante 
clube desportivo de Macau, tão querido da comunidade macaense local, que o criou em 1981, e que tem vencido muitas e importantes medalhas 
em competições locais e regionais, designadamente no hóquei em campo, uma das modalidades tradicionalmente mais praticadas pela 
comunidade macaense. 

Fundado graças ao empenho e à boa vontade de algumas famílias de portugueses de Macau e do continente europeu, o Lusitânia Sport Clube 
Macau e os seus dirigentes têm sabido honrar o nome de Portugal no Oriente, antes e depois do estabelecimento da Região Administrativa Especial 
de Macau. 

No ano de 2019, para além do já habitual apoio à época desportiva, A Fundação Jorge Álvares respondeu igualmente afirmativamente a um pedido 
de apoio extraordinário para despesas relacionadas com a deslocação para um torneio em Taiwan. 

Lusitânia Sport Clube Macau

Mais uma vez não foi exceção o apoio da Fundação à tradicional, e muito importante para a comunidade 
chinesa, iniciativa da Liga dos Chineses em Portugal de organizar, no Casino da Póvoa de Varzim, o 
jantar comemorativo do Ano Novo Lunar Chinês, em 2019 o Ano do Porco. 

Fiel à excelente colaboração com a Liga dos Chineses em Portugal, cujo Presidente é membro do 
Conselho Consultivo da Fundação, o Presidente da Fundação, General José E. Garcia Leandro, esteve 
mais uma vez presente no jantar, que reúne numerosas personalidades da comunidade chinesa e 
nacional, tendo na mesma ocasião participado numa conferência organizada pela Liga e pelo Instituto 

para a Cooperação e Desenvolvimento Portugal-Oriente (ICODEPO), onde se debruçou sobre o tema “O processo das relações diplomáticas 
vivido em Macau”. 

Liga dos Chineses em Portugal

A Fundação Jorge Álvares manteve o já habitual apoio ao Blog Macau Antigo, que constitui, muito provavelmente o maior acervo 
documental online sobre a História de Macau entre 1557 e 1999. Até à data inclui mais de 2.500 posts (assuntos), quase 10 mil 
imagens, centenas de depoimentos, imagens e documentos inéditos, mais de uma centena de “seguidores” e várias centenas 
de comentários. 

Todos os dias uma média de 300 pessoas visitam o blog, o que ao final do mês totaliza dez mil clics. E os leitores estão espa-
lhados pelos quatro cantos do mundo. De acordo com as estatísticas oficiais do Blogger no top 13 de visualizações de páginas 
por país estão, por ordem decrescente: Portugal, Brasil, Macau, EUA, Hong Kong, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Taiwan, 
Holanda, Argentina, Angola e Bélgica. 

Blog Macau Antigo

Mais uma vez, após deslocações similares a Portugal efetuadas em 2002, 2008 e 2012, a Fundação associou-se à organização de uma 
visita de um grupo de empresários chineses do denominado MECEC - Macro Euro-China Entrepreneurs Club – entidade fundada em 
Macau, ao tempo da administração portuguesa, que tem promovido o desenvolvimento das relações entre a União Europeia e a China. 

A delegação do MECEC trouxe mais uma vez à Europa, numa viagem de negócios, um grupo de empresários e entidades oficiais, desta 
vez do município de Xintai, Província de Shandong, que incluía o Vice-Mayor do município. O propósito da visita a Portugal, que se seguiu 
à participação da delegação na Feira Tecnológica de Berlim, foi o do estabelecimento de contactos com empresas portuguesas da área 
tecnológica tendo em vista parcerias futuras. 

O apoio da Fundação foi consubstanciado na organização de um jantar convívio onde os empresários puderam tomar aprofundar 
conhecimentos sobre a atual situação portuguesa e o relacionamento com a República Popular da China e contactar com os membros 
dos órgãos sociais da Fundação.

Visita a Portugal de delegação 
do Clube de Empresários Sino-Europeu de Macau 
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Senhor Presidente da República, Excelência, 

É para nós, Fundação Jorge Álvares, um grande privilégio e honra ter a 
presença de V. Ex.ª nesta comemoração organizada por esta Fundação, 
com muito especiais ligações a Macau, para um momento de grande 
importância histórica e social, presença que vai além da sua função atual, 
pois acompanhou Macau como Professor durante os anos da transição. 

Senhor General Ramalho Eanes, Meu General, 

Foi V. Ex.ª o primeiro Presidente eleito depois de 1974, é Conselheiro 
de Estado, permanente referência política e ética da nossa população, 
Curador desta Fundação desde 2003 que de si tem recebido grande 
apoio. Muito agradeço a sua presença e peço licença para na sua 
pessoa cumprimentar todos os Curadores da FJA. 

Senhor Embaixador da República Popular da China, Excelência, Senhor 
Embaixador CAI RUN, 

É também uma honra tê- lo aqui  connosco num evento de 
comemoração histórica que diz respeito a Portugal, China e Macau. 

Mas também a sua presença significa mais do que um ato protocolar, 
pois está aqui também como Amigo, o que reforça o peso do seu 
envolvimento connosco. 

Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, em 
representação de S. Ex.ª o Ministro de Negócios Estrangeiros, ausente 
do País, Senhora Embaixadora Ana Paula Zacarias, 

A sua presença oficial e pessoal honra e também enriquece esta 
cerimónia. Muito Obrigado! 

Senhor Dr. Oliveira Martins, Administrador Executivo da Fundação 
Calouste Gulbenkian, 

Cumprimento-o nesta condição, uma vez que a Senhora Presidente está 
ausente do País, pela disponibilidade que a Fundação Calouste 
Gulbenkian demonstrou, mais uma vez, em nos receber; mas também 
tenho para si uma palavra especial por ter aceite de imediato fazer a 
intervenção de fundo. 

Desejo incluir ainda mais três referências pessoais: 

- Para o General Rocha Vieira por tudo quanto realizou enquanto 
Governador de Macau, mas também por aquilo que concebeu para que 
no futuro se pudessem reforçar os laços com Macau e com a República 
Popular da China; 

- Para o Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Professor Manuel Heitor, entidade que tutela o Centro Científico e 
Cultural de Macau, aqui representado pelo Dr. Capaz Coelho, 
Secretário-Geral do seu Ministério, e que depois do Protocolo assinado 
em Dezembro de 2018 quando da visita do Presidente Xi Jinping 
ganhou nova força e projetos da atividade, o que foi reiterado quando 
da visita do Senhor Ministro da Ciência da República Popular da China 
em Junho de 2019, processos em que pomos grandes esperanças; 

- Para o Senhor Professor Adriano Moreira, figura da primeira linha da 
nossa cultura e valores, que em 2009 fez aqui a intervenção de fundo 
dos 10 anos da Transferência de Administração. Muito obrigado por nos 
acompanhar uma vez mais. 

Acabámos de ouvir uma curta intervenção musical “Porto Interior” 
interpretada por Rão Kyao e por Lu Yanan que de certo modo simboliza 
tudo quanto aqui desejamos comemorar, o entendimento social e 
cultural de que a música é um grande exemplo, cada um com os seus 
instrumentos tradicionais mas que conseguem um casamento 
harmonioso que foi aquilo que em Macau conseguimos concretizar. 
Para ambos também os nossos agradecimentos. 

Em 2009 comemorámos também nesta Fundação a passagem dos 10 
anos da transferência da Administração de Macau de Portugal para a 
China; e agora já atingimos os 20 anos sobre esse momento histórico 
e aqui voltámos para lembrar o passado, mas também com otimismo 
relativamente ao futuro. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Agradecemos a todos a vossa presença. 
 
Quem acompanhou Macau nos últimos 25 anos da Administração 
Portuguesa sabe que as grandes decisões, os grandes marcos desse 
percurso foram feitos num entendimento permanente com as 
Comunidades Locais e com a grande China. 

E neste registo não podem ser esquecidos: 

- O Estatuto Orgânico de Macau de 1976; 

- O reatar das Relações Diplomáticas em 1979; 

- A Declaração Conjunta de 1987; 

- A Lei Básica de 1993 que muito foi beber ao anterior Estatuto Orgânico 
de Macau; 

- Todo o imenso trabalho do Processo de Transição entre 1987 e 1999; 

- A Cerimónia formal da Transferência de Administração para a China 
em 19 de Dezembro de 1999 em que tudo decorreu com enorme 
dignidade, eficácia e entendimento. 

E depois, já com a criação da Região Administrativa Especial de Macau, 
entrou-se em novo processo político e económico em que a Administração 
de Macau sempre demonstrou um grande cuidado e interesse com as 
Instituições e Associações Portuguesas, com os portugueses de Macau, 
bem como com as relações com os Países de Língua Portuguesa. 

Neste contexto são de lembrar: 

- A criação do Fórum Macau em 2003, centro das relações formais da 
RPC com os Países de Língua Portuguesa (PLP) em todas as áreas; 

- O estabelecimento da Parceria Estratégica de 2005 entre Portugal e a 
grande China; 

- O reconhecimento pela UNESCO do Centro Histórico de Macau como 
Património de Humanidade em 2006; 

- O grande projeto estratégico “Belt and Road Iniciative” de 2013, com 
grande ambição e com as dificuldades que lhe estão inerentes; 

- O Projeto para o desenvolvimento integrado da “Grande Baía” de 2017. 

Sabemos todos que o mundo atravessa grandes convulsões com 
graves problemas em várias regiões, que caminhamos para uma nova 
Ordem Mundial, mas que não são agora de analisar. 

Mas também sabemos, como Amin Maalouf nos explica, como o 
Mediterrâneo do “Mare Nostrum” pós romano com muitas etnias, 
fricções, religiões, etc., foi capaz de manter um convívio possível onde 
as pessoas, a cultura e o comércio foram muito importantes, permitindo 

INTERVENÇÕES NA SESSÃO SOLENE EVOCATIVA  
DOS 2O ANOS DA TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO  

PORTUGUESA DE MACAU – FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 
4 de Dezembro de 2O19 

JOSÉ EDUARDO GARCIA LEANDRO 
Presidente da Fundação Jorge Álvares
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uma relação permanente dentro desse pequeno mundo global, 
independentemente dos conflitos regionais que podiam ocorrer. 

Também recentemente V. Ex.ª, Senhor Presidente, chamou a atenção 
em Paris que o termo CIDADE não se foca apenas na urbanização e 
nos edifícios, pois as pessoas são o seu coração e espírito; em ambos 
os casos são as pessoas que fazem a diferença. 

A Fundação Jorge Álvares foi criada tendo como um dos seus objetivos 
principais o apoio ao Centro Científico e Cultural de Macau, instituição 
criada em 1999 em Lisboa pelo último Governador de Macau, General 
Vasco Rocha Vieira, com vista a perpetuar a memória dos cerca de 500 
anos de Portugal naquela região. Com vista a aprofundar e atualizar 
os fatores culturais da identidade de Macau foi na mesma ocasião 
igualmente criado em Macau o Instituto Internacional de Macau, hoje 
completamente implementado com sucesso. 

A Fundação tem como sua maior riqueza os seus Corpos Sociais, 
gente com uma longa vivência de Macau por razões familiares e 
profissionais, conhecendo bem o espaço e as pessoas, quase todas; 
gente de várias origens, etnias, religiões e idades. E também naqueles 
que connosco têm trabalhado e colaborado de forma desinteressada. 

Conviveram com alegria ou tristeza, trabalharam com sucessos ou 
sem eles, festejaram ou sofreram com a população local de qualquer 

origem e ajudaram a fazer o Macau que hoje existe. Isto em todos os 
dias de muitos anos. Não foi por leitura, memória oral ou rápidas 
visitas, foi por vidas intensamente vividas, por vezes com dificuldades 
e incompreensões várias ao longo do tempo. 

O mesmo se passa do lado dos chineses locais relativamente a  
nós tendo as sucessivas Administrações da Região Administrativa 
Especial de Macau dado mais desenvolvimento ao território com os 
resultados que são conhecidos. 

E é por isto que a transferência da administração em 19 de Dezembro 
de 1999, conclusão de um processo de grande qualidade assumido 
pelo então primeiro responsável por Macau, dando origem à situação 
política, social e económica existente deve merecer ser comemorada 
e apostar no seu enquadramento legal para um futuro risonho da 
RAEM dentro da grande China. Macau tem um caráter próprio e  
pode mantê-lo embora dentro da China, o que tem vindo a ser 
demonstrado em cada dia e a todos beneficiando. 

Ta l  fu turo  só depende de nós,  só depende das ent idades  
responsáveis! Nós, chineses e portugueses, trabalhando em 
conjunto! 

 
Muito obrigado pela vossa atenção! 

Senhor Presidente da República, 

Senhor Embaixador da República Popular da China, 

Senhor Presidente António Ramalho Eanes, 

Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, 

Senhor Presidente da Fundação Jorge Álvares, 

Excelências  

Meus senhores e minhas senhoras, 
 
A celebração dos vinte anos da transferência de soberania do território 
de Macau para a República Popular da China constitui motivo de 
reflexão e memória. De reflexão, uma vez que é o presente e o futuro 
que estão em causa, tornando-se necessário garantir uma fecunda 
cooperação internacional, de acordo com valores e princípios comuns, 
orientados para o desenvolvimento e para a salvaguarda da dignidade 
humana. De memória, uma vez que desejamos tornar um longo 
caminho feito em comum numa nova oportunidade de cooperação 
futura na resposta aos desafios inesgotáveis da cultura e da ciência.  
O espírito das Nações Unidas deve estar na primeira linha das  
nossas preocupações – certos de que é indispensável garantir que a 
soberania dos povos se faça num contexto de paz, de progresso e de 
entendimento, com compreensão das diferenças e complementari-
dades. 

O quadro jurídico fundamental, no tocante às relações entre Portugal e 
a República Popular da China está definido na Declaração Conjunta 
Luso-Chinesa de 13 de abril de 1987, reportando-se ao desen-
volvimento das relações históricas amistosas entre os dois povos, 
existentes desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre os 
dois países, correspondendo ao que foi designado como uma solução 

apropriada para a questão de Macau, propícia ao respetivo 
desenvolvimento económico e estabilidade social do território e a um 
maior fortalecimento das relações de amizade e cooperação entre 
os dois países. 

Deste modo, se declarou que a região de Macau (Península de Macau, 
ilhas da Taipa e Coloane) faz parte do território chinês, tendo assumido 
o Governo da República Popular da China a soberania sobre o território 
desde 20 de Dezembro de 1999. Assim, de acordo com o princípio «um 
país, dois sistemas», a Região Administrativa Especial de Macau ficou 
diretamente subordinada ao Governo Popular Central da República 
Popular da China, gozando de um alto grau de autonomia, salvo 
nas relações externas e na defesa, sendo-lhe atribuídos os poderes 
executivo, legislativo e judicial independente, incluindo o de julgamento 
em última instância.  

Com base nas suas raízes históricas, o sistema social e económico em 
Macau manteve estabilidade, bem como a respetiva maneira de viver e 
leis vigentes, assegurando a RAEM, em conformidade com a lei, todos 
os direitos e liberdades dos habitantes e outros cidadãos em Macau, 
designadamente as liberdades pessoais, a liberdade de expressão, de 
imprensa, de reunião, de associação, de deslocação e migração, de 
greve, de escolha de profissão, de investigação académica, de religião 
e de crença, de comunicações e o direito à propriedade privada.  

Ficou ainda a caber à Região a definição das políticas de cultura, 
educação, ciência e tecnologia e a proteção, em conformidade com a 
lei, do património cultural em Macau. Além da língua chinesa, a língua 
portuguesa é usada nos organismos do Governo, no órgão legislativo 
e nos Tribunais da Região Administrativa. A Região poderá estabelecer 
relações económicas de benefício mútuo com Portugal e outros países, 
sendo tidos em consideração os interesses económicos de Portugal e 
de outros países no território de Macau. Os interesses dos habitantes 
de ascendência portuguesa em Macau têm ainda proteção em 
conformidade com a lei. Há também relações económicas e culturais e 
poderão ser celebrados acordos com os países, regiões e organizações 
internacionais interessados, podendo o Governo da Região emitir, por 
si próprio, documentos de viagem para entrada e saída, mantendo-se 
como porto franco e território aduaneiro separado. 

Estas são as referências fundamentais de que temos de partir. E neste 
momento devemos centrar-nos na compreensão dos grandes temas 
do mundo contemporâneo, para que a cooperação seja fecunda e  
não seja uma palavra vã. A Europa e a Ásia constituem há muito  
uma realidade contínua cujas potencialidades de cooperação são 
indiscutíveis. Importa, assim, que as complementaridades e as 
diferenças sejam entendidas por todos. Falamos de uma compreensão 
milenar que nos obriga a entender a importância do tempo e da reflexão, 
no contexto da procura de novas pistas de ação que nos permitam 

DR. GUILHERME D´OLIVEIRA MARTINS 
Administrador 
da Fundação Calouste Gulbenkian
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e Ocidente são duas metades, que naturalmente se completam.  
A metáfora vale por si. 

Uma perspetiva humanista obriga a tirar lições do passado, a 
compreender o presente e a preparar um futuro em que a dignidade 
humana seja respeitada. Mais do que uma qualquer tentação 
uniformizadora, urge respeitar as diferenças como fontes de 
enriquecimento mútuo e de convergência num sentido humanizador e 
de desenvolvimento partilhado. 

A celebração de uma data importante como aquela que hoje 
recordamos constitui momento de reflexão, mas também de 
compreensão mútua, no sentido de que há um trabalho comum a 
realizar, há um encontro de culturas a prosseguir e há uma fecunda 
partilha de experiências a considerar. Eis o que importa ter presente nos 
nossos espíritos – de modo que a sabedoria dos nossos povos 
constitua fundamento para tarefas comuns, nas quais as diferenças 
sejam compreendidas e os pontos de encontro se tornem cada vez 
mais profícuos. 

Passaram vinte anos, o que é simultaneamente muito e pouco. Muito, 
porque permitiram manter intactos os elos milenares que nos unem. 
Pouco, porque podemos ter consciência de que os corações não se 
afastaram e não esqueceram. Macau continua a ser uma referência de 
afetos, de originalidade e de beleza, que simboliza um encontro que 
anuncia muito mais do que uma pequena porção de terra com as suas 
gentes, nos confins do grande Mar Oceano – porque é o encontro do 
Oriente e do Ocidente que se afirma e anuncia, a partir das raízes 
fecundas de realidades que se buscam nas diferenças e se completam 
nas ricas memórias comuns. 

desenvolver a ciência e a técnica, melhorar a comunicação, garantir um 
controlo do meio ambiente e a salvaguarda da qualidade de vida. 

As potencialidades de um território como o de Macau devem, pois, ser 
consideradas e desenvolvidas. Num sistema de polaridades difusas, 
como aquele em que vivemos, o Oceano Pacífico terá cada vez maior 
importância, sobretudo na ligação com os Oceanos Índico e Atlântico. 
Importa, deste modo, desenvolver uma lógica multilateral, baseada no 
princípio da subsidiariedade, ou seja, a cooperação inteligente obriga 
a utilizar os recursos disponíveis, aplicando-os com sobriedade  
e sentido de futuro. Fora da tentação da autossuficiência e do 
imediatismo, importa considerar os níveis adequados de decisão e de 
cooperação. É o médio e longo prazo que nos importam. E Macau é 
uma encruzilhada de possibilidades e de oportunidades que não 
podemos esquecer. Temos de fazer deste encontro de diversas culturas 
antigas, a prática do respeito mútuo, e um sábia articulação de esforços. 
O conhecimento deve ser aprofundado, a aprendizagem tem de ser 
cultivada, a confiança deve ser preservada. 

Com efeito, hoje a globalização obriga à compreensão exata de 
diferentes polos culturais que enriquecem o mundo. Se as culturas do 
Oriente põem a tónica na experiência, na aprendizagem e no longo 
prazo; as culturas do Ocidente valorizam a partilha, a descoberta mútua 
e criatividade – mas ambas valorizam o diálogo. 

Perante um sistema mundial de polaridades difusas, importa valorizar 
as vantagens comparativas e as complementaridades entre economias, 
eis por que razão a cooperação entre Oriente e Ocidente é de crescente 
importância e significado. E lembro Matteo Ricci que afirmava que o 
meu amigo é a outra metade de mim mesmo. Nesse sentido, Oriente  

TRADUÇÃO 

S. Ex.ª Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa,  
Presidente da República Portuguesa, 

Exmo. Sr. General José Eduardo Garcia Leandro,  
Presidente da Fundação Jorge Álvares, 

Exmo. Sr. Dr. Guilherme d´Oliveira Martins,  
Administrador Executivo da Fundação Gulbenkian, 

Minhas senhoras, meus senhores, caros amigos, 

Boa tarde a todos! 
 
É com grande satisfação participar nesta Sessão Solene do 20º 
Aniversário do Retorno de Macau à China, promovida pela Fundação 
Jorge Álvares. Em primeiro lugar, gostaria de endereçar, em nome da 
Embaixada da China em Portugal, os agradecimentos sinceros a todos 
os amigos que têm dedicado grandes esforços à realização deste 
evento, bem como aos amigos de todos os círculos que têm 
acompanhado e apoiado a cooperação amistosa sino-portuguesa. 

Há 20 anos, seguindo a tendência da história, as partes chinesa e 
portuguesa resolveram de forma apropriada a questão de Macau 
através de consultas amistosas, permitindo o retorno de Macau à China 
sem sobressaltos e estabelecendo um bom exemplo de solução de 
questões legadas pelo passado mediante negociações amistosas entre 
países diferentes. O governo chinês recuperou o exercício da soberania 

sobre Macau, o que inaugurou um novo capítulo de amizade entre os 
nossos dois povos e a cooperação amistosa entre os dois países e 
iniciou uma nova era para o desenvolvimento de Macau. 

Os últimos vinte anos desde o retorno de Macau à Pátria foram um 
período das práticas bem-sucedidas do princípio de “Um País, Dois 
Sistemas”. Nos últimos vinte anos, temos aderido ao princípio de “Um 
País, Dois Sistemas”, “Macau governado pelas suas gentes” e o alto 
grau de autonomia, assegurando a prosperidade e estabilidade de 
Macau, para que as práticas de “Um País, Dois Sistemas” em Macau 
sejam estáveis e duradouras. Com o grande apoio do Governo Central 
Chinês e do interior da China, sob a liderança dos chefes executivos  
e do governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM)  
e graças aos esforços conjuntos envidados por todos os círculos,  
a economia de Macau tem crescido rápido, a vida do povo  
tem-se melhorado constantemente, a sociedade tem sido estável e 
harmoniosa, demonstrando ao mundo a prática bem-sucedida de “Um 
País, Dois Sistemas” com caraterísticas de Macau. Todos os habitantes 
de Macau gozam de amplos direitos democráticos conforme a lei e os 
direitos e interesses legítimos dos descendentes portugueses são 
plenamente respeitados e protegidos. Durante os 20 anos, Macau 
conseguiu resultados notáveis de desenvolvimento nas áreas 
económica e social. De 1999 a 2018, o Produto Interno Bruto de Macau 
cresceu de 47,3 mil milhões de patacas para 440,3 mil milhões de 
patacas e registou um aumento de oito vezes, fazendo com que Macau 
se torne numa das cidades mais ricas no mundo. Macau de hoje 
carateriza-se pela sociedade pacífica e harmoniosa e pela economia 
próspera e auspiciosa. Os habitantes gozam de vida e trabalho  
felizes, enquanto as diferentes culturas convivem harmoniosamente. 
Intensificam-se as ligações e intercâmbios entre Macau e o resto do 
mundo e amplificam-se cada vez mais a sua influência internacional. 
Tudo isto demonstra um panorama auspicioso e evidencia a vitalidade 
forte de “Um País, Dois Sistemas”. 

Os últimos vinte anos desde o retorno de Macau à Pátria também foram 
marcados pelo progresso e desenvolvimento comum de Macau e do 
interior da China. Nos últimos vinte anos, Macau tem participado 
dinamicamente na Reforma e Abertura bem como na modernização do 
País, dando contributos importantes para o desenvolvimento económico 
e a abertura ao exterior do País e compartilhando ao mesmo tempo as 
oportunidades e frutos criados pelo desenvolvimento da Pátria. O 
Governo Central da China presta alta importância ao desenvolvimento 

SUA EXCELÊNCIA EMBAIXADOR CAI RUN 
Embaixador 
da República Popular da China
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Senhor Presidente António Ramalho Eanes, 

Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, 

Senhor Embaixador da República Popular da China, 

Senhor Presidente da Fundação Jorge Álvares,  
ilustre promotor desta evocação, 

Senhor General Vasco Rocha Vieira, qualificada testemunha e 
protagonista inesquecível do momento celebrado, 

Senhor Professor Adriano Moreira, 

Senhor Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian,  
Professor Guilherme Oliveira Martins, 

Excelências, 
 
A presença do Presidente da República Portuguesa nesta cerimónia 
tem um significado muito claro e de tripla dimensão.  

Primeira dimensão: permite reafirmar tudo quanto a Declaração 
Conjunta consagrou em 1987 e depois o meu antecessor Jorge 
Sampaio disse, quer na Assembleia da República, quer em Macau 
aquando da transmissão de poderes em 1999, ou seja, há vinte anos. 
Portugal entende que ambos os Estados se vincularam a respeitar um 
acervo de compromissos jurídicos relativamente a Macau, visando 
garantir a permanência de um corpo de princípios e de regras já aqui 

devidamente enunciado, essenciais à vida do território e sobretudo 
daqueles que formam o seu substrato humano. Respeitar e valorizar 
esse acervo é cumprir os compromissos assumidos que não 
pressupõem nem dúvidas nem desvios nem esquecimentos.  

Segunda dimensão: permite também reafirmar tudo quanto o seu 
imediato predecessor Presidente Aníbal Cavaco Silva disse em cerimónia 
idêntica à de hoje, em 2009, na passagem da primeira década sobre a 
transmissão de 1999, ou seja, há dez anos. Portugal considera crucial 
para a plena consecução dos objetivos jurídicos definidos em 1999 o 
desenvolvimento económico, social e cultural de Macau num espírito de 
conjugação de vontades entre os dois Estados e a própria Região 
Administrativa Especial, alargando esse espírito a outros universos, com 
particular enfoque naquele que junta os povos falantes de português. 
Sem a componente económica, social e cultural, abrangendo com natural 
destaque o sublinhado da língua portuguesa, o Direito correrá o risco de 
ficar letra morta, forma sem conteúdo, reminiscência mais facilmente 
apagável do passado, sem perspetivas de presente e de futuro.  

Terceira dimensão: permite reafirmar tudo quanto tem sido dito no atual 
mandato presidencial, nomeadamente nas visitas dos dois Chefes de 
Estado em 2018 e 2019, e nomeadamente em Macau, ou seja, neste 
preciso tempo histórico, aliás assinalado por quatro décadas de 
significativo reconhecimento diplomático. Portugal continua a pensar 
que o quadro jurídico de Macau, e o seu desenvolvimento harmonioso, 
sempre concitando o contributo conjunto dos dois Estados, mantêm 
virtualidades que nenhuma mudança de contexto mundial, regional, ou 
outra, pode questionar. Dito de forma ainda mais clara. Para Portugal, 
Macau é uma realidade específica, fruto de um processo histórico único 
e irrepetível, e a solução a que se chegou em 1999 é por isso mesmo 
única e irrepetível, e como tal deve ser respeitada e valorizada em todas 
as circunstâncias. Portugal não muda ao sabor de conjunturas naquilo 
que entende, como é o caso de Macau, ter sido e ser um exemplo 
singular que assim tem de ser acolhido, cultivado e afirmado.  

Em suma, tal como os Presidentes Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco 
Silva, o atual Presidente da República Portuguesa reafirma a posição 
de Portugal sobre Macau no quadro das relações seculares e presentes, 
seguro de que todos a compreenderão e respeitarão. A palavra foi por 
nós dada em 1999, continua a ser cumprida em 2019. 

Muito obrigado.

de Macau e apoia firmemente a administração conforme a lei pelo 
governo da RAEM, tendo tomado uma série de medidas eficazes para 
apoiar o desenvolvimento económico e o melhoramento do bem-estar 
do povo da RAEM. O Governo Central encoraja e apoia Macau a 
integrar-se ativamente na construção de “Uma Faixa, Uma Rota”, na 
construção da Grande Baía Guangdong - Hong Kong - Macau e na 
Cooperação da Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas e apoia 
também Macau a assumir funções como “Centro Mundial de Turismo e 
Lazer”, “Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa” e “Base de Intercâmbio e 
Cooperação que, tendo a Cultura Chinesa como predominante, promove 
a coexistência de diversas culturas”. Essas medidas proporcionam mais 
oportunidades e maior espaço para o desenvolvimento de longo prazo 
de Macau, dando um impulso eficiente ao desenvolvimento e a 
prosperidade em conjunto de Macau e do interior da China. 

Os últimos vinte anos desde o retorno de Macau à Pátria foram um 
período em que Macau tem desempenhado um papel de ligação de 
amizade sino-portuguesa. Nos últimos 20 anos, graças às suas 
vantagens singulares de idioma, história e cultura, à sua localização 
geográfica privilegiada, à sua infra-estrutura e ambiente de negócios 
perfeitos, Macau vem sendo a ponte e plataforma de destaque entre  
a China e Portugal e assumindo importância cada vez maior no 
relacionamento entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Desde 
2003, com o apoio do Governo Central da China, Macau realizou com 
sucesso 5 edições do Fórum de Cooperação Económica-Comercial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, o que contribuiu 
efetivamente para o desenvolvimento sócio-económico de Macau, e 
para a cooperação económica-comercial entre a China e Portugal e os 
demais Países de Língua Portuguesa. Estamos convictos de que, com 

o grande apoio do Governo Central da China e os esforços conjuntos 
do governo e povo da RAEM, Macau vai acelerar a sua integração na 
jornada da grande revitalização da nação chinesa e ter um espaço mais 
amplo do desenvolvimento e perspectivas ainda mais promissoras, 
dando maiores contributos para a cooperação amistosa sino-
portuguesa na nova era.  

Minhas senhoras, meus senhores, caros amigos, 

Este ano assinala o 40º aniversário do estabelecimento das relações 
diplomáticas entre a China e Portugal. Atualmente, as relações sino-
portuguesas encontram-se no seu melhor momento histórico, com um 
intercâmbio frequente de alto nível e uma confiança política mútua cada 
vez mais consolidada. Tem-se desenrolado de forma abrangente a 
cooperação pragmática entre os dois países, nomeadamente nos 
setores como a economia, comércio, investimento, energia, ciência e 
tecnologia, mar, finanças, educação, cultura e turismo, entre outros, o 
que tem trazido benefícios tangíveis aos povos dos dois países. 
Celebraremos o 15º aniversário do estabelecimento da Parceria 
Estratégica Global China-Portugal no ano que vem. A parte chinesa  
está disposta a trabalhar juntamente com a parte portuguesa, para 
impulsionar o desenvolvimento sustentável e saudável desta Parceria, 
construindo o relacionamento sino-português num paradigma de 
coexistência amistosa e cooperação mutuamente benéfica entre países 
de distintos sistemas sociais e diferentes fases do desenvolvimento,  
no sentido de contribuir para construir relações internacionais do  
novo modelo e construir a comunidade de destino comum para a 
humanidade. 

 
Muito obrigado.

SUA EXCELÊNCIA 
Prof. Doutor MARCELO REBELO DE SOUSA 
Presidente da República Portuguesa


