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EDITORIAL|
Embora este Editorial se refira formalmente ao ano
de 2021, corresponde também ao último ano desta
Administração que iniciou funções em 2016. Assim,
será dada uma visão conjunta deste período de seis
anos que naturalmente termina.
O Conselho de Curadores e todos os Órgãos Sociais
da FJA conhecem bem a história e percurso da
Fundação, pelo que não será necessário entrar em
grandes detalhes, havendo, porém, que salientar alguns
pontos:
A criação da FJA correspondeu também à criação do
Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM, em
Lisboa) e do Instituto Internacional de Macau (IIM, em
Macau) com uma forte vontade política e grandes
disponibilidades financeiras.
O IIM foi-se implantando de forma progressiva, sendo
em Macau o principal parceiro da FJA e tendo ganho o
respeito e apoio das novas Autoridades locais.
O CCCM, que se pretendia que fosse a memória rica
e completa da nossa presença no Oriente e especificamente em Macau, depois do final da Administração
Portuguesa foi naturalmente entregue ao Estado
Português, sendo um Instituto Público dependente do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(MCTES), ficando sujeito a todas normas administrativas e orçamentais do Estado, o que ao longo dos
anos o foi limitando (situação agravada durante o
período da Troika com cortes orçamentais e redução
do seu pessoal) e aumentando as necessidades de
apoio por parte da FJA. Esta evolução tornou a FJA
no maior Mecenas do CCCM, não só em termos
financeiros, mas por ação direta e discreta junto do
MCTES.

Também houve a necessidade de adaptarmos o modo
de funcionamento da FJA (a Administração ficou
distribuída por Pelouros) que praticamente esteve
sempre reunida o que se reforçou durante os longos
períodos de trabalho online devido ao confinamento
resultante da Pandemia.

Neste período de seis anos houve a necessidade de
nos adaptarmos a uma nova realidade (pós crise
financeira mundial, pós Troika, pós medidas restritivas
que por diversas razões retiraram capacidades de
realização ao CCCM (orçamentos e pessoal) a que
o MCTES não teve capacidade de resolver, sem
esquecer as limitações impostas pela Pandemia
COVID 19.

A FJA, não tendo receitas certas, depende em absoluto das suas aplicações financeiras, situação muito
instável e sensível o que obrigou a uma administração
financeira muito rigorosa e de acompanhamento permanente, o que perante a imprevisibilidade em que
se vive pode não ser sempre suficiente. Ainda assim,
a FJA não tem dívidas, tendo vindo a alargar por via
de Parcerias bilaterais e multilaterais a sua capaci-

Também a estrutura dos Órgãos Sociais teve de se
adaptar a fim de se renovar e rejuvenescer, além de se
reforçar a ligação com Macau pela presença de mais
portugueses de Macau nos diferentes OS.
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nas áreas estruturais já indicadas, mas também
em atividades realizadas para dar mais visibilidade
ao Centro de modo bilateral ou em cooperação
com alguns parceiros, como o Instituto Internacional de Macau (IIM), os ANRS (Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda), Câmara Municipal de
Mafra (CMM), Agência de Notícias LUSA, etc.

dade de intervenção. Acresce que durante estes últimos seis anos a FJA procedeu a uma revisão total
das suas despesas, incluindo de todos os contratos
existentes e indispensáveis.
Temas mais importantes resolvidos ou tratados:
- Recuperação para o CCCM dos edifícios localizados no espaço do n.º 30 da Rua da Junqueira em
Lisboa e que estiveram desde 1999 entregues a
outras entidades durante quase 20 anos (MNE e
Universidade de Lisboa, no final), encontrando-se
atualmente em desenvolvimento as obras naquele
Centro.

- Está em desenvolvimento um Portal que permitirá
uma relação direta entre as Instituições Universitárias de Portugal e da China, quer das Instituições,
quer dos seus alunos, permitindo uma relação mais
simples e direta entre os interessados tendo sido
contactadas um total de 182 Instituições Universitárias (52 de Portugal e 130 da RPC). Este objetivo
tem tido o apoio do Secretário de Estado do
MCTES, Prof. Sobrinho Teixeira e está a ser acompanhado pelo nosso Embaixador em Pequim,
sendo também do conhecimento do Embaixador
da RPC em Lisboa; este assunto será desenvolvido
em capítulo próprio.

- Face às limitações governamentais a FJA tem vindo
a apoiar o CCCM com cerca de 100.000€ anuais,
como tem sido explicado ao longo dos anos e que
recentemente (com a nova Presidente do CCCM
desde inícios de 2020) têm sido orientados para as
áreas de informática, museu, segurança, proteção
das instalações e documentação, além da libertação
dos andares alugados na Rua da Junqueira (Biblioteca, Centro de Documentação e Serviços Administrativos) cujo material irá ser transferido para o
núcleo central do CCCM.

- Também se voltou à atividade editorial, tendo sido
encomendado às Prof. Isabel Alçada e Ana Maria
Magalhães uma obra sobre a Nau do Trato,
integrando um resumo histórico, devidamente
ilustrado e com fotografias de peças museológicas
do Museu de Arte Antiga e do Museu do CCCM
(nomeadamente da cópia da verdadeira Nau do
Trato). Este livro teve uma edição de cerca de
10.000 exemplares oferecidos a todas a Escolas do
3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário
de Portugal e também a Instituições de Macau. A
obra tem tido grande sucesso com convites às
Autoras para se deslocarem a várias Escolas e com
a intenção do nosso Embaixador em Pequim de
proceder à sua tradução para chinês no contexto de
um Fundo criado para realizar a tradução de
autores portugueses para chinês. Esta ação da FJA,
para além da sua componente histórica e cultural
teve também o objetivo político de levar ao
conhecimento dos todos a importância que teve a
nossa presença no Oriente, algo que há muitos que
desconhecem.

- Revisão, Modernização e Enriquecimento do Site
da FJA, o que foi realizado com o apoio de um estagiário e que tem atualmente muita informação,
incluindo também informações de interesse sobre
Macau e a China, notícias sobre atividades dos nossos principais parceiros e dados de registo histórico.
- Cooperação forte e permanente com a Câmara
Municipal de Mafra, nomeadamente para o Festival
de Música Filipe de Sousa que terá este ano a sua
VI edição e para a Exposição de Instrumentos
Tradicionais de Música Chinesa (coleção do CCCM)
prevista para 2021, mas adiada para 2022 devido a
questões estruturais e conjunturais.
- Por orientação do MCTES foi em setembro de 2020
apresentado pelo CCCM um Plano Estratégico
para o período 2020/2030, em que o Sr. Ministro
se envolveu pessoalmente. Tal decisão veio na sequência do Protocolo assinado quando da visita
do Presidente XI JIPING em dezembro de 2018, a
que se seguiu em junho de 2019 a visita do Ministro
da Ciência da RPC e que se encerrou em fevereiro
de 2020 com a nomeação de nova Presidente do
CCCM, Professora Carmen Mendes. Tal aumentou
em muito as responsabilidades do Centro que não
dispõe de pessoal e lei orgânica para lhe dar cumprimento na íntegra, situação que também provocou a necessidade de mais apoio da FJA, não só

- Continuação e aumento dos prémios FJA para
estudantes da UMAC, IPM e EPM.
Tudo o que foi realizado só foi possível pela grande
dedicação do CA e dos seus responsáveis executivos.
José Eduardo Garcia Leandro
Presidente
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2O16 a 2O21
Período da Presidência do General Garcia Leandro
Algumas das imagens que marcaram este período

2016 – Festival de Música de Mafra – Concerto Homenagem ao Maestro Filipe de
Sousa

2017 – Conferência sobre a Nova Rota da Seda que teve lugar no ISCSP

2017 – Reunião C. Curadores em Alcainça, com a presença do Curador Dr. Ambrose
SO, de Macau, em visita a Portugal

2018 – Visita à Assembleia Legislativa de Macau

2018 – 21.ª Conferência Chinese Music As Cross Culture, no CCCM

2019 – Comemoração dos 20 anos da Transferência da Administração de Macau de
Portugal para a República Popular da China (RPC) na FCG

2019 – 450 anos da SCM de Macau

2020 – Assinatura do Protocolo da FJA com o CCCM, com a presença do Ministro da CTES
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Conselho de Administração

General Garcia Leandro

Manuel Coelho da Silva

Fernanda Ilhéu

Alexandra Costa Gomes

Mário Gomes de Abreu

| ACTIVIDADES CULTURAIS |

Colecção Jorge Álvares
Depois do lançamento em 2014 do Livro Missão Impossível, das mesmas autoras,
é lançado mais um livro, “Navio Mistério – a Nau do Trato”, que ocorreu no auditório
do Centro Científico Cultural de Macau e foi apresentado pelas autoras Ana Maria
Magalhães e Isabel Alçada. O evento também contou com as intervenções do
Presidente da Fundação Jorge Álvares, General Garcia Leandro, da Presidente do
CCCM, Prof.ª Carmen Amado Mendes, do Prof. João Paulo de Oliveira e Costa e da
Dra. Manuela Silva.
Desta edição, não comercial, e a exemplo de 2014, foram oferecidos pela Fundação
Jorge Álvares exemplares a cada biblioteca de todas as escolas do país, constituindo
um importante instrumento para fomentar o conhecimento da história, cultura e
lendas da China e de Macau, bem como para a organização na escola de trabalhos
de grupo.

O livro está disponível para consulta na biblioteca digital da FJA:
https://jorgealvares.com/biblioteca-digital/

WEBINAR do Livro “Navio Mistério – a Nau do Trato”
23 de setembro/2O21 – no CCCM

Autoras (Ana Mª Magalhães e Isabel Alçada), o Presidente da FJA e a Presidente do CCCM
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Prof. João Paulo de Oliveira Costa, Historiador

Dr.ª Manuela Silva, Diretora Rede de Bibliotecas

Festival de Música de Mafra “Maestro Filipe de Sousa”
Numa co-organização da Câmara Municipal de Mafra e da Fundação Jorge Álvares, o Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa” constitui
uma homenagem ao membro do Conselho Consultivo e Benemérito da Fundação. Na sua quinta edição, apresentou oito concertos em quatro
salas do concelho – em Mafra, e na Ericeira, no Auditório Jaime Lobo e Silva. O Festival realizou-se de 15 de Maio a 26 de Junho de 2021.
O programa incluiu os seguintes intérpretes:
- Maestro: Armando Mota
- Piano: Adriano Jordão, Pedro Burmester, Jeffery Macsim, António Luís Silva, Eduardo Jordão, João Elias Soares, Tiago Nunes, Marco
Clavorà Braulin e Gulsin Onay
- Violino: Ana Pereira; - Violoncelo: Irene Lima; - Oud: Haj Younes; - Guitarra: Pedro Jóia.

Exposição de Instrumentos de Música Tradicional Chinesa
Em 2017 foi doada ao museu do CCCM uma parte do espólio da coleção da CHIMIE - Fundação Europeia para a Investigação de Música
Chinesa, sedeada na Holanda, graças às boas relações do Dr. Enio de Souza com o presidente da referida instituição. Do acervo doado,
para além de vários objetos relacionados com o teatro de marionetes chinês, de sombras e de manipulação, e de peças de mobiliário,
fazem parte 170 espécimes de instrumentos musicais. Esta doação concretizou-se em 2020, com o cuidadoso transporte para o CCCM e
veio acrescer à coleção existente (42 instrumentos doados ao CCCM pela Orquestra Nacional da China).
Desde logo foi previsto realizar uma exposição no Palácio Nacional de Mafra, o que devido à pandemia não foi possível concretizar em
2020 nem em 2021. Com o empenho, conhecimento especializado e enorme dedicação do Dr. Enio de Souza, perito e curador musical,
está prevista realizar-se em junho de 2022 a Exposição de Instrumentos Musicais chineses numa parceria da FJA com a Câmara Municipal
de Mafra e CCCM.
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V Conferência Internacional
sobre Música Tradicional Chinesa
Desde a primeira edição a Fundação Jorge Álvares tem sido o principal patrocinador das conferências sobre música e instrumentos
chineses, realizadas nas instalações do CCCM.
A última teve lugar nos dias 6 e 7 de maio 2019 e desde então o curador cultural Dr. Enio de Souza tem vindo a preparar a
V Conferência, com o apoio da European Foundation for Chinese Music Research (CHIME, fundada na Holanda), que devido à
pandemia tem vindo a ser adiada, prevendo-se agora a sua realização em 9 e 10 de maio 2022. Esta iniciativa tem como principal
objetivo divulgar e sensibilizar o meio académico nomeadamente etnomusicólogos e musicólogos e ainda estudantes de música
dos diversos níveis académicos considerando sobretudo a inexistência do ensino desta matéria nas universidades, conservatórios
e academias de música em Portugal.

Conferência
“Portugal-China Scientific Research Cooperation”
A Associação Amigos da Nova Rota da Seda e a Associação em Macau
para a Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa (ASMAC)
organizaram, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2021, a Conferência “PortugalChina Scientific Research Cooperation”.
No dia 6, a Conferência foi presencial no Centro Científico e Cultural de
Macau e online. No dia 7, foi realizada remotamente, a partir de Macau.
Apresentações/Comunicações: Prof.ª Fernanda Ilhéu; General Garcia
Leandro; Embaixador Zhao Bentang; Prof. João Sobrinho Teixeira; Eng. João
Graça; Prof. David Gonçalves; Prof. Xiangyang Xi; Prof.ª Carmen Mendes;
Prof.ª Manuel Mira Godinho; Prof. João Rodrigues; Prof. David Gonçalves;
Prof. André Antunes; Prof. Adelino Canário; Prof. José Paulo Esperança; Prof.
Carlos Morais.
Esta Conferência contou com o patrocínio da Fundação Jorge Álvares e o
apoio da FCT e do CCCM.
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“2.º Almoço Network”
Com o apoio da Fundação Jorge Álvares, realizou-se no dia 29 de outubro/2021,
no Círculo Eça de Queiroz, o Almoço Network da ANRS que teve como orador
convidado o Prof. Enrique Martinez-Galán, Membro do Conselho de Administração
do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas (BAII).
O almoço decorreu no âmbito de grande confraternização e o orador fez uma
brilhante apresentação sobre "O BAII: missão e modus operandi", no qual ficou
bem claro o Passado, Presente e o Futuro do BAII e a sua importância no apoio
a vários países.

| ACTIVIDADES EDUCATIVAS |

Prémios e Bolsas de Estudo

Prémios e Bolsa Fundação Jorge Álvares
na Universidade de Macau no ano lectivo 2O2O/2O21
Desde 2011 que, com base num Memorando de Entendimento assinado em Macau nesse ano, entre as duas instituições, têm
sido anualmente concedidos a Estudantes da Universidade de Macau, no final de cada ano letivo, dois Prémios Fundação Jorge
Álvares e uma Bolsa Fundação Jorge Álvares:
- Um Prémio de €2.000 (dois mil euros) atribuído ao aluno que obtenha a classificação mais elevada no final da licenciatura de
uma das seguintes Faculdades da UM: Faculdade de Gestão de Empresas, Faculdade de Ciências da Educação, Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas, Faculdade de Ciências e Tecnologia e Instituto de Ciências Médicas Chinesas, sendo que a
classificação final não poderá ser inferior a 3,7 (numa escala de 0-4,0);
- Um Prémio de €1.500 (mil e quinhentos euros) atribuído ao aluno que obtenha a classificação mais elevada na licenciatura da
Faculdade de Direito da UM, a classificação final não poderá ser inferior a 15 valores (numa escala de 0-20) e
- Uma Bolsa de €1.500 (mil e quinhentos euros) atribuída a um aluno do Departamento de Português da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas para realizar estudos em Portugal de acordo com um plano recomendado pelo departamento.
No ano letivo 2020/2021 foram galardoados:
- Sio Ieng da Faculdade de Direito no valor de € 1.500,00;
- Huang Siqi da Faculdade de Gestão de Empresas no valor de € 2.000,00;
- Lu Yiyi do Departamento de Português da Faculdade de Letras no valor de € 1.500,00.

Os Prémios e a Bolsa foram entregues em cerimónia restrita na Universidade de Macau, tendo a Fundação Jorge Álvares sido
representada pela Dr.ª Maria Edite da Silva, membro do Conselho Consultivo da FJA.
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Prémios Fundação Jorge Álvares na Escola Portuguesa de Macau

Instituídos em 2019, os Prémios Fundação Jorge Álvares a alunos da Escola Portuguesa de Macau destinam-se a galardoar o “Melhor
Aluno em Ciências Naturais dos 6º e 9º anos de escolaridade (2.000 patacas) ou Biologia e Geologia” do 11º ano de escolaridade
(3.000 patacas) e o Prémio “Melhor Aluno em Educação Tecnológica ou Tecnologias de Informação e Comunicação” ao melhor aluno
de Educação Tecnológica do 6º ano de escolaridade (2.000 patacas) e Tecnologias de Informação e Comunicação dos 9º e 12º anos
de escolaridade (respetivamente 2.000 e 3.000 patacas), num total de MOP14.000.

Ciências Naturais ou Biologia e Geologia

Tecnologias de Informação e Comunicação

Atif Rafael P. Mohammad

2.000 MOP

Tiago Miguel S. S. D. Neves

2.000 MOP

Ana Carolina B. Paulo Marques

2.000 MOP

Ana Carolina B. P. Marques

2.000 MOP

Mariana Antunes Ferreira

3.000 MOP

Luísa Filipa Cravo D. Vilão

3.000 MOP

| ACTIVIDADES CIENTÍFICAS |

Revista Daxiyangguo

Revista Portuguesa de Estudos Asiáticos
N.º 25
Revista de Estudos Asiáticos – Daxiyangguo, do Instituto do Oriente do ISCSP editada por investigadores
especializados, adotando uma abordagem abrangente no âmbito das Ciências Sociais e Políticas.
É uma publicação integralmente patrocinada pela FJA desde o seu primeiro número e, em 2021, o
patrocínio do nº 25 da revista contém o seguinte conteúdo:
“O Asian Infrastructure Bank enquanto elemento financiador da Belt and Road Initiative: demonstração
de capacidade chinesa de prover bens públicos no sistema internacional” artigo de Fábio Guilherme
Colombo; “The Rise of China in Global Politics: Is a Peaceful Power Transition Possible?” artigo de
Francisco Manuel Managil Cabral; “Chinese Strategic Culture and Sea Power: Geographic and Historical
Sources” artigo de Lauro Borges Correia de Araújo; “The Fragility of Identity and the Imagination of
Otherness in Bai Hua's novel The Remote Country of Women” artigo de Tânia Ganito; “O Papel da História
na Reestruturação do Triângulo Relacional Portugal - China - África Lusófona” ensaio de Ana Cristina
Alves; “Especial Identidade macaense: que futuro?” Moderação de Carlos Piteira, Celina Veiga de
Oliveira, Marisa Gaspar, Vítor Serra de Almeida, Mário Matos dos Santos, Manuel Rodrigues, Joaquim Pereira, Maria João Valente.

1.ª Edição dos “Prémios Fundação Jorge Álvares” 2O21

Reunido a 6 de Dezembro/2021, o júri decidiu atribuir o Prémio a Zhao Zilin, aluna de mestrado da Universidade de Estudos
Internacionais de Xangai, que venceu a primeira edição dos Prémios Fundação Jorge Álvares para trabalhos sobre as relações
entre Portugal e a China, na categoria “Estudos lusófonos na linguística e na cultura e a sua influência na Ásia”.
O período de candidatura decorreu entre e maio e outubro/2021 e teve como júri na presidência em representação da Fundação
Jorge Álvares, a Prof.ª Doutora Fernanda Ilhéu; como vogais, os Profs. Doutores Carlos André e Teresa Salter Cid.
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| APOIOS, ACTIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS |

Macau – no Tempo Áureo do Comércio
Publicado em setembro/2021, pela Prof.ª Doutora Maria Helena do Carmo, teve o apoio da FJA.
“A escritora traz agora a oportunidade de se embrenhar numa maravilhosa viagem até Macau onde se
evidencia a relação entre a colónia e o governo de Cantão, distinguindo-se o personagem do secretário
particular do governador Visconde de S. Januário, o jovem escritor e cientista Pedro Gastão Mesnier; é
uma narrativa baseada em factos reais, que releva também a vida cosmopolita de Macau naquela época,
os bailes, as festas, as intrigas, as polémicas, os romances e relações políticas próprias de uma cidade
fervilhante e emergente.”
A apresentação da obra realizou-se no dia 29 de outubro/2021 na Fundação Casa de Macau.

Blogue Macau Antigo
Em Novembro/2021 o blogue Macau Antigo celebrou o 13º aniversário. Criado em
2008, é o maior acervo documental ‘on line’, sendo que a Fundação Jorge Álvares
manteve o seu já habitual apoio a este blogue.
O blogue online sobre a história de Macau está acessível gratuitamente em todo o
mundo e em várias línguas.
O tempo passa e desvanece da memória muitos momentos das nossas vidas, mas as palavras e as imagens registadas a
cada instante são imortais. É esse o grande desígnio desse projeto: perpetuar a História de Macau para as gerações futuras.
Todos os dias no blogue Macau Antigo pode encontrar algo de novo sobre a história de Macau.
http://macauantigo.blogspot.com

Casa de Macau nos EUA
A Casa de Macau, USA, festejou as suas
Bodas de Prata no dia 12 de Dezembro de
2021, que deveriam ter sido comemoradas
em 2020 e que devido à pandemia, foram
adiadas para 2021.
Essa comemoração foi realizado com um
banquete no restaurante Pearl Bay em Fremont, Califórnia, com uma ementa chinesa,
música e dança. Mais de 200 associados participaram na festa.
A Fundação Jorge Álvares enviou felicitações pelas Bodas de Prata além do apoio para que outras festas possam ser concretizadas.

| ACTIVIDADE EDITORIAL |

Plano editorial da FJA
Deu-se continuidade ao projeto iniciado em 2004 em que a FJA lançou com o título Coleção Jorge Álvares seis obras, sendo de destacar
Macau Entre Dois Mundos (2004), Uma Aristocrata Portuguesa em Macau no séc. XVII (2006), Faces da China do Embaixador Duarte de
Jesus (2007) e Macau uma História Cultural, de António Aresta em 2009, e mais tarde, em 2014, a edição da Missão Impossível de Isabel
Alçada e Ana Maria Magalhães destinada aos jovens e que foi distribuído em todas as escolas e bibliotecas escolares e também enviado
para as escolas da RAEM.
Em setembro de 2021 foi editado o livro sobre a Nau do Trato, com o título “Navio Mistério”, também de Isabel Alçada e Ana Maria
Magalhães que, à semelhança da obra anterior, se espera vir a ter a mesma repercussão junto dos jovens estudantes para que conheçam
de uma forma mais estimulante a história do seu País. Foi realizada uma apresentação pública em webinar através da Rede de Bibliotecas
Escolares do Ministério da Educação.
Será certamente uma atividade com continuação pela nova administração da FJA dada a sua relevância cultural, nomeadamente pela
divulgação junto dos mais jovens da presença dos portugueses no Oriente durante cinco séculos.
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2O21 EM REVISTA

17 JANEIRO 2O21 - INÍCIO DAS COMEMORAÇÕES
DO 4O.º ANIVERSÁRIO DA UM
A cerimónia de abertura começou com um vídeo que
passou em revista a história e o desenvolvimento da
Universidade nas últimas quatro décadas.
Esta cerimónia contou com a presença das seguintes
individualidades: Ao Leong U, Secretário para os
Assuntos Sociais e Culturais da RAEM, e representante
do Chefe do Executivo da RAEM; Tse Chi Wai, expresidente do Conselho Universitário da UM; Lam Kam
Seng, atual presidente do Conselho Universitário da
UM; Iu Vai Pan e Wei Zhao, ex-reitores da UM; Yonghua
Song, atual reitor da UM; Ao Peng Kong, representante
da Associação de Antigos Alunos da UM; e Billy Su,
presidente da Assembleia Geral da União dos Estudantes
da UM. No seu discurso, o Reitor Song disse que o ano de 2021 marca o 40º aniversário da Universidade e o início
do 14º Plano Quinquenal da China.

Maria Teresa Sanches - Directora-Geral da FJA
A convite do Presidente da Fundação, integrou os corpos sociais da FJA, a Dr.ª Maria
Teresa do Amaral da Silva Sanches. Economista, iniciou funções como Diretora-Geral
em 1 de Fevereiro de 2021 e integra também a Direção Executiva presidida pelo
Presidente da FJA.
A Dr.ª Mª Teresa Sanches foi funcionária pública do Ministério das Finanças, e
desempenhou diversos cargos públicos, entre os quais Consultora da Casa Civil da
Presidência da República no período de 03/16 a 01/21, Representante Adjunta junto
da Organização Mundial do Comércio (OMC) e Chefe da Delegação Comercial de
Macau junto da UE, em Bruxelas.

“SERÕES COM HISTÓRIAS”
A Fundação Rui Cunha e a Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial “Pedro
Nolasco” (AAAEC) promoveram no dia 22 de Julho, no auditório da Fundação e em via digital,
mais uma conferência integrada no ciclo “Serões com História” tendo sido convidado o
Presidente da FJA, General Garcia Leandro, que apresentou uma palestra sobre o tema
“Macau no período de 1974-1979”.
Nessa sessão (via zoom), o General Garcia Leandro recordou este importante período da
história contemporânea portuguesa, a estabilidade política da altura, as reformas do Estado e
o desenvolvimento económico.
Num relato na primeira pessoa, falou da sua vivência de 4 anos, pós-Revolução dos Cravos,
num território longínquo e em circunstâncias muito difíceis de governação.
“Macau encontrava-se numa situação frágil e confusa, com imensas dificuldades políticas, sociais e económicas, mergulhado
num com-plexo jogo de interesses que se moviam de forma mais ou menos obscura, por vezes envoltos em ambientes de
grande tensão.” (GL)
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2O21 EM REVISTA
Narana Coissoró – 9O.º Aniversário
No passado dia 03 de Outubro, o Prof. Doutor Narana Coissoró, membro emérito do Conselho
Consultivo da Fundação Jorge Álvares, comemorou o seu 90º aniversário entre família e amigos
num almoço na Casa de Goa, em Lisboa. Nesse almoço foi agraciado com a Grã-Cruz da
Instrução Pública, atribuída pelo Presidente da República, que lhe foi entregue pelo Dr. José
Ribeiro e Castro, Presidente da SHIP.
Esteve presente o Dr. Jorge Rangel, curador e Presidente do Conselho consultivo da FJA.
A Fundação Jorge Álvares felicitou duplamente nesta data festiva o Professor Doutor Narana
Coissoró.

AULP
A Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) completou no
dia 26 de Novembro/2021 o seu 35.º aniversário.
Para relembrar alguns dos momentos do passado e tradição, pode visualizar
na página da AULP, no banner de aniversário, um vídeo comemorativo do
aniversário: http://aulp.org/

Rui Martins - Universidade de Macau
Em dezembro/2021 - Rui Martins, vice-reitor (Assuntos Globais) da Universidade de Macau e
membro do Conselho Consultivo da Fundação Jorge Álvares, foi agraciado com a Medalha de
Mérito Educativo, entregue pelo Chefe do Executivo do Governo da RAEM, Ho Iat Seng.
“Não estava à espera da distinção, mas percebo a razão face ao trabalho realizado. Dá-nos mais
alento para continuar a trabalhar, não só a mim, mas também para a equipa altamente competente
do laboratório que foi treinada ao longo de muitos anos e a importância num ano em que a UM
celebra o 40.º aniversário. Se a lista é mais reduzida do que em anos anteriores, acho que isso
atribui mais importância à distinção para a universidade”, justificou RM.
Esta é a segunda vez que RM é distinguido pelo Governo da RAEM. A primeira tinha sido com o
Título Honorífico de Valor, pelo Chefe do Executivo à época, Dr. Edmundo HO.

Maria Celeste Hagatong - Presidente da FJA 2O22-2O27
O Conselho de Curadores reuniu no dia 30 de novembro/2021 para eleição de novo Presidente
da FJA, que tomará posse após a aprovação do Relatório de Gestão e Contas de 2021 com
previsão no final de Março/2022.
O nome colocado a votação foi o da Dra. Maria Celeste Hagatong, que foi eleita por unanimidade
Presidente da Fundação Jorge Álvares para o período de 2022 a 2027.
“A Presidente eleita agradeceu e disse ser uma grande honra suceder ao Senhor General Garcia
Leandro, um grande Presidente desta Fundação. Prosseguiu, afirmando que vai enfrentar este
cargo como um dos maiores desafios da sua vida e, como sempre o fez durante o seu percurso
profissional, com grande entusiasmo e sobretudo com enorme dedicação e contando certamente
com o apoio de todos. Como membro da diáspora macaense, não podem os Curadores imaginar o significado que este desafio
tem para si”.

Site da Fundação Jorge Álvares
Foi feito um grande esforço para uma atualização, modernização e enriquecimento do Site da FJA.
Todo esse trabalho aumentou o número de visualizações ao site a que se tem acesso através do
link https://jorgealvares.com/
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