10.º aniversário da transferência da Administração
Portuguesa de Macau – Fundação Jorge Álvares
2010 - Edição não comercial da Fundação Jorge Álvares, a elaboração e publicação
desta obra teve por objectivo primeiro registar para o futuro o conjunto de iniciativas
que a Fundação Jorge Álvares, em conjunto com o Instituto do Oriente do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa e da
Sociedade de Geografia de Lisboa, com o Alto Patrocínio da Presidência da República
e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e com o apoio de um conjunto de outras
entidades e instituições de alguma forma ligadas a Macau, levou a cabo, em 19 de
Dezembro de 2009, com vista a assinalar o 10.º aniversário da transferência da
administração portuguesa de Macau.
A edição reproduz, na íntegra, os textos das intervenções proferidas pelo Presidente
da Fundação Jorge Álvares, pelo Embaixador da República Popular da China em Lisboa
e por Sua Excelência o Presidente da República na Sessão Solene que teve lugar na
Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, bem como a interessante e excepcional
conferência - “Macau, um elo entre o Oriente e o Ocidente” - que, na mesma ocasião,
proferiu o orador convidado, Prof. Doutor Adriano Moreira.
A edição integra igualmente uma completa apresentação da exposição “Macau,
Encontro de Culturas”, inaugurada por Sua Excelência o Presidente da República, que
esteve patente na Fundação Calouste Gulbenkian entre os dias 19 de Dezembro de
1999 e 6 de Janeiro de 2010. Profusamente ilustrada com fotografias da exposição são
ainda reproduzidos os textos completos que ilustraram os painéis apresentados ou que
legendaram as peças e ambientes representados na exposição.
Incluindo ainda informação sobre a Conferência internacional “Um País, Dois
Sistemas” e o concerto do Porto Interior que fizeram parte deste conjunto de
iniciativas, esta edição, em língua portuguesa e chinesa, foi distribuída em Portugal
por um conjunto alargado de instituições e personalidades individuais ligadas a Macau
e á sua história, bem como por diversas instituições e personalidades públicas e
privadas da actual Região Administrativa Especial de Macau.
Também objectivo da Fundação Jorge Álvares ao editar a presente obra, foi o de que
constituísse para as gerações futuras, já distantes da história de Macau, um pequeno
e simples manual da história da presença portuguesa em Macau e da cultura e
identidade macaenses. É neste contexto que a edição integra a evocação de um
conjunto de personalidades ilustres do passado da história de Macau, bem como a

lista completa dos governadores de Macau durante o período da administração
portuguesa.

