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Sua Excelência Senhor Dr. Jaime Gama 

Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa 

Beij ing, 23 de Janeiro de 1999 

Vossa Excelência, 

Em Setembro do ano passado, tive oporrunidade de trocar opiniões 

muito úteis com V. Exª em Nova Iorque sobre as questões de Macau e as 

outras de interesse comum de ambas as partes. O encontro deixou-me 

recordações agradáveis. 

Verifico com satisfação que, graças aos esforços de ambas as partes, 

as relações de cooperação amistosa entre a China e Portugal estão a 

desenvolver-se constantemente, o que corresponde aos interesses das 

duas partes. 

Uma tarefa importante que actua1mente estamos a enfrentar é a 

realização da transição estável e a transferência de poderes sem 

sobressaltos de Macau. Através da cooperação e consultas entre as partes 

chinesa e portuguesa, não poucas questões do período de transiç.ão de 

Macau foram resolvidas e o trabalho do Grupo de Ligação Conjunto 

Sino-Português tem sido frutuoso. Entretanto, resta menos de um ano do 

período de transição de Macau, enquanto o Grupo de Ligação tem ainda 

não poucas ·questões cujas soluções urgem, pelo que é necessário que os 

Governos Chinês e Português reforcem a orientação sobre o trabalho do 

Grupo de Ligação, de modo a acelerar o seu ritmo de trabalho e resolver 

atempadamente as questões existentes. A parte chinesa já fez e vai 
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continuar a fazer os seus esforços nesse sentido. Quanto às questões 

apresentadas pela parte portuguesa, a parte chinesa tem efectuado esrudos 

sérios e vai procurar soluções apropriadas com o espírito de flexibilidade 

e pragmatismo. Tenho toda a convicção de que podemos concretizar 

satisfatoriamente a transferência de poderes de Macau que constitui um 

grande evento, desde que ambas as partes levem em plena consideração o 

relacionamento e a cooperação de amizade a longo prazo entre os dois 

países. 

lntimamentc, as partes chinesa e portuguesa trocaram profundamente 

opiniões sobre o local da cerimónia da transferência de poderes de ~1acau, 

quer no âmbito do Grupo de Ligação, quer através das embaixadas do:; 

dois países, sem que ambas as partes pudessem chegar a um consenso 

total até hoje. Se o local não puder ser fixado rapidamente, afectar-se-á 

certamente o bom desenvolvimento dos trabalhos preparativos da 

cerimónia da transferência. Com o objectivo de aproveitar instalações já 

existentes em Macau, a parte chinesa vai organizar no F orum de Macau a 

cerimónia do estabelecimento da RAEM e da prestação de juramento e 

tomada de posse do Governo da RAEM. Deveria ser de conhecimento de 

V. Ex8 de que, para assegurar a realização da transição estável, deve ser 

criado o Governo da R.AEM logo depois da cerimónia da transferência de 

pode~es. Neste contexto, as duas instalações têm que estar contiguas. 

Tendo em plena consideração os arranjos dos eventos organizados pela 

parte. portuguesa, a parte chinesa propõe que a parte portuguesa possa 

escolher a zona contigua ao Centro Cultural ou o espaço a sul do Forum 

para o local das construções provisórias dos seus eventos. A propost3 

chinesa tem em conta os factores de ligação, circulação dos participantes 

e segurança das três actividades. Se, segundo a proposta porruguesa, se 

fizer uma construção provisória para a cerimónia da transferência no 

espaço a oeste do Centro Cultural, isso causará grandes dificuldades à 
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circulação dos participantes para a próxima actividade a realizar depois 

da meia noite, devido à distância relativamente longa entre esse local e o 

Forum. 

Estou consciente de que V. Ex'\ tal como eu, presta grande 

importância à cerimónia da transferência de poderes. Esperava que V. Exi 

pudesse compreender a proposta e a preocupação da parte chinesa e dar 

uma resposta positiva, de maneira que ambas as partes pudessem chegar a 

um consenso sobre essa matéria. Além disso, em relação às ideias 

concretas sobre os arranjos dos quartéis das tropas ~stacionadas em 

Macau, apresentadas recentemente por várias vias pela parte chinesa, V. 

Exª teve ocasião de prometer que a parte portuguesa iria prestar 

colaboração nesta matéria. Desejaria que V. Ex:i pudesse também 

interessar-se pessoalmente por isso. 

V. Exª já aceitou o meu convite para visitar a China no pnrneiro 

semestre deste ano. Aguardo voltar a encontrar-me com V. Ex:i em 

Beijing, a fim de podermos trocar pareceres sobre as relações bilaterais, 

as questões de Macau e as internacionais de interesse comum. Acredito 

que a sua visita será um grande impulso ao desenvolvimento das relações 

dos dois países e a resolução satisfatória das questões de Macau. 

Subscrevo-me com muita estima, 

Tang Jiaxuan 

Ministro dos Negócios Estrangeiros 

da República Popular da China 
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