
 
 

 

XXIV Encontro da AULP, Macau - RAEM China 

 

O segundo dia do Encontro decorreu no Instituto Politécnico de Macau (IPM) e contou 

com a apresentação de diversas comunicações subordinadas ao tema “Difusão da Língua e 

Promoções Turística e Comercial” e “Da Internacionalização à Integração”. Depois do almoço 

oferecido pelo IPM, os participantes puderam assistir a uma conferência presidida pelo Vice-

Ministro da Educação de Moçambique, Professor Doutor Arlindo Chilundo, em que o orador 

principal foi o Dr. Jorge Rangel que deu conhecimento aos participantes das atividades do 

Instituto Internacional de Macau. 

Durante a tarde, decorreu a Assembleia Geral das instituições-membros da AULP. A 

Universidade de Macau, que acolheu este ano mais de 200 académicos de língua portuguesa 

durante o XXIV Encontro, assumiu a presidência da Associação pelos próximos 3 anos, 

substituindo o Professor Doutor Jorge Ferrão, reitor da Universidade Lúrio, Moçambique. O 

Professor Doutor Rui Martins, Vice-Presidente da Universidade de Macau, é agora o novo 

Presidente da AULP. “O que mais marcou a minha gestão da AULP foi o entusiasmo e a 

confiança que as universidades membros voltaram a depositar na Associação. O número de 

visitas na nossa página é disso elucidativo”, disse o Professor Jorge Ferrão. Na Vice-Presidência 

ficou a Universidade Lúrio (Moçambique), Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), 

Universidade de Coimbra (Portugal) e Universidade Mandume Ya Ndemufayo (Angola). Deste 

modo foram renovados os órgãos sociais e o novo Conselho de Administração ficou ainda 

mandatado pela Assembleia Geral para virem indigitar a Professora Cristina Montalvão 

Sarmento, Professora do ISCSP – Universidade de Lisboa, como Secretária-Geral da AULP, caso 

obtenha a sua disponibilidade junto da Universidade onde exerce funções. Recorde-se que 

entre 2006 e 2010 já tinha assumido funções tendo sido solicitada pelo Conselho nos últimos 

meses para retomar funções de gestão da sede. 

Ficou igualmente decidido que o XXV Encontro da AULP será na Universidade de Cabo 

Verde (Uni-CV) cidade da Praia. O próximo Encontro deverá ser realizado de 15 a 17 de julho 

de 2015. 
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