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Assunto: Ae<;:aoCultural Portuguesa em Macau

Destinatario: Ministerio dos Negocios Estrangeiros

Exmo Sr. Presidente da Assembleia da Republica

No passado dia 17 de Fevereiro, em reuniao realizada na Comissao de Negocios

Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da Republica tive a

oportunidade de questionar a Presidente do Instituto Cam6es sobre a problematica do

hipotetico encerramento da Livraria Portuguesa de Macau bem como sobre 0

funcionamento do Instituto Portugues do Oriente.

Na resposta que me foi dada, a Senhora Presidente confirmou a intenc;:ao de se proceder

ao encerramento e posterior venda das instalac;:6es desta Livraria e a existencia de

negociac;:6es com um privado para a abertura de uma nova estrutura num outro local.

Por outro lado, foram igualmente confirmadas as enormes dificuldades que 0 IPOR tem

sentido em resultado de uma progressiva reduc;:aode meios disponibilizados por parte da

Fundac;:aoOriente.

Estes casos vem assim colocar novas e evidentes responsabilidades nos brac;:os do

Instituto Cam6es, que sendo socio maioritario do IPOR, devera encontrar soluc;:6esque

nao ponham em causa a presenc;:ae a acc;:aocultural portuguesa em Macau e em toda a

regiao envolvente.

Porem, cumpre ter em considerac;:ao que este Instituto sediado em Macau esta muito

longe de ter uma estrutura e uma acc;:ao devidamente estabilizadas, passando por



frequentes episodios que revelam uma turbulencia e uma indefinic;:ao que em nada

beneficia a nossa presenc;:anaquele territorio e em toda a China.

Par outro lado, a encerramento da Livraria Portuguesa sera sempre um sinal

extremamente negativo nao so para a Comunidade Portuguesa como para as proprias

autoridades chinesas, criando urn sentimento de desinteresse e de abandono de

Portugal relativamente a Macau, que seria absolutamente inadmissfvel.

Alias, nao deixa de ser bem elucidativo a facto de neste momenta estar em curso em

Macau a recolha de assinaturas para a apresentac;:ao de uma Petic;:aono sentido de evitar

tal encerramento.

Em qualquer caso, cumpre ter em considerac;:ao que, no limite, a responsabilidade deste

tipo de decis5es au atitudes nao pode ficar Iimitada e ser analisada apenas no ambito do

Instituto Cam5es au do IPOR, pais as responsabilidades pollticas implicam obviamente

todo a Governo Portugues e, no extrema, todo a nosso poder politico.

E assim absolutamente indispensavel que a Governo defina com muita c1areza que

intenc;:5es e que pollticas pretende desenvolver rela'tivamente a Macau e a nossa

presenc;:ano Oriente, na certeza de que sao fundamental mente as nossos interesses que

estao em causa.

Assim, ao abrigo das disposic;:5es legais e regimentais aplicaveis, venho requerer, at raves

de Vossa Exa, ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros, que me sejam dadas as seguintes

informac;:5es:

1. Quais sao as linhas essenciais que informam a estrategia cultural portuguesa para

Macau e a Oriente que a Governo tem intenc;:ao levar par diante?

2. Que medidas pretende a Governo desenvolver no sentido de normalizar a acc;:ao

do Instituto Portugues do Oriente, acabando com as sucessivas indefinic;:5es

verificadas na sua gestao?



3. E ou nao inten~ao do Governo que 0 IPOR irradie a sua ac~ao a toda a Asia, nao se

confinando apenas ao territ6rio de Macau? -

4. Admite 0 Governo encontrar solu~6es que garantam a manuten~ao da Livraria

Portuguesa de Macau nas actuais instala~6es, procurando mesmo os meios

adequados para a cria~ao de novas dinamicas culturais que possam

eventual mente envolver outras institui~6es ligadas a Comunidade Luso-

o Deputado
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