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Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros 

Senhores Membros do Governo 

Senhor Dr. José Manuel Durão Barroso 

Senhores Embaixadores 

Ilustres participantes neste seminário 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

 

Constitui para a Fundação Oriente e para mim próprio uma 

satisfação e uma honra acolher hoje, nas instalações deste 

Museu, o Seminário Diplomático “Projectar Portugal”. E quero 

também expressar ao Senhor Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, Dr. Rui Machete, Amigo de longa data, o gosto 

que tenho em recebê-lo nesta casa e o quanto apreciei a sua 

sugestão de que o referido encontro tivesse lugar num espaço 

museológico, neste caso no Museu do Oriente. Afigura-se-me 

particularmente apropriada esta escolha, sendo bem conhecida 

a relevância que a Ásia teve no passado histórico do nosso país 

e a importância que a República Popular da China tem hoje no 

âmbito da nossa política externa: não só através da Parceria 

Estratégica de 2005 e da plataforma CPLP sediada em Macau, 



 2 

mas também com a notável dinâmica daquela Região 

Administrativa Especial da China. (Com efeito não será 

exagerado afirmar que a transferência de poderes em Macau, 

em 1999, ocorreu de uma forma positiva, numa perspectiva 

comparativa com outras parcelas do ultramar português, sendo 

salvaguardados os interesses nacionais e das populações do 

Território. Macau é hoje plenamente pertença da China, 

embora mantenha características próprias que a distinguem e 

que potenciam as suas variadas valências.) 

 

Nas minhas frequentes deslocações ao estrangeiro, com maior 

predominância à Ásia Oriental, tenho-me dado conta que os 

diplomatas portugueses têm vindo a demonstrar crescente 

empenho, dinâmica e eficiência profissional como executores da 

política externa definida pelo Governo. 

Muito me apraz constatar este facto, de que é directo 

beneficiário Portugal e a sua imagem internacional. Para um 

país com reduzido peso político, económico e financeiro, é nas 

áreas onde esse peso existe que vale a pena investir e suscitar 

as mais-valias daí decorrentes. É através das suas qualidades 

profissionais que os agentes diplomáticos promoverão o que 

nos distingue e valoriza. 

Formulo os melhores votos para os vossos trabalhos e para o 

futuro da vossa acção como promotores daquilo que de melhor 

Portugal representou e pode continuar a representar hoje. 


