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Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros 

Senhor Engenheiro António Guterres 

Senhoras e senhores membros do Governo 

Senhoras e senhores Embaixadores 

Excelências 

Minhas senhoras e meus senhores 

 

É uma honra, para mim próprio e para a Fundação Oriente, poder 

receber o Seminário Diplomático no Museu do Oriente. E quero 

expressar ao Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Professor Augusto Santos Silva, o prazer que tenho em recebê-

lo nesta casa e desejar-lhe os maiores sucessos no exercício das 

suas novas funções. Quero ainda saudar, muito em especial, o 

Engenheiro António Guterres, amigo de longa data, cujos 

mandatos como Alto Comissário das Nações Unidas para os 

Refugiados ilustraram o seu nome e prestigiaram Portugal.  

 

A Fundação Oriente tem como missão contribuir para consolidar o 

património histórico e cultural de Portugal e da Europa na Ásia e 

trazer para Portugal e para a Europa as civilizações e as culturas 



 
 

asiáticas. O Museu do Oriente é um dos raros museus 

orientalistas da Europa e as suas peças e colecções têm vindo a 

ser expostas por todo o mundo. A Fundação Oriente mantém 

delegações em Macau, em Goa e em Díli, não só para preservar 

as heranças comuns, como para criar novas formas de fortalecer 

os vínculos culturais que nos unem à China, à India e a Timor.  

 

Nesse quadro, eu próprio e a Fundação Oriente temos tido o 

privilégio de poder contar com o apoio constante das missões 

diplomáticas portuguesas, nomeadamente nos países asiáticos, 

cuja importância não pode ser menosprezada nas politicas 

externas de Portugal. Quero testemunhar, mais uma vez, a minha 

admiração pelas qualidades profissionais e pessoais dos 

diplomatas portugueses, sempre respeitados nos seus postos, 

onde conseguem garantir uma representação nacional de elevado 

nível, tantas vezes com recursos escassos. 

 

Minhas senhoras e meus senhores 

 

As circunstâncias externas e a conjuntura interna parecem 

convergir para abrir um novo ciclo na política portuguesa, depois 

de um longo período de crise nacional e europeia.  



 
 

Julgo que todos reconhecemos a necessidade urgente de 

fortalecer as nossas capacidades de acção externas, 

indispensáveis para consolidar a reputação internacional do 

Estado e o bom nome de Portugal. No passado, a diplomacia 

portuguesa pôde assegurar uma intervenção relevante na política 

europeia e internacional. As relações da União Europeia com o 

Brasil e com África beneficiaram da nossa experiência, as 

qualidades políticas da nossa diplomacia asseguraram a 

transferência pacífica de poderes em Macau e o processo 

democrático de autodeterminação em Timor-Leste. Estou certo de 

que o novo ciclo da política externa portuguesa vai recuperar 

essas lições para garantir um futuro à medida do nosso passado. 

Fernando Pessoa descreveu Portugal como o rosto com que a 

Europa fita o Ocidente. Portugal precisa hoje de voltar a ser esse 

rosto e a Europa precisa de se virar para o mundo se quiser 

ultrapassar a sua crise.  

 

Espero que o Museu do Oriente possa inspirar os vossos 

trabalhos e formulo os melhores votos de sucesso para o 

Seminário Diplomático. 

 

Muito obrigado.  


