
20º Aniversário do Estacionamento da Guarnição em Macau do 

Exército de Libertação do Povo Chinês 

 

A bandeira militar em Macau é especialmente vermelha 

 

Em 20 de Dezembro de 1999, a Guarnição do Exército de Libertação do Povo 

Chinês iniciou o estacionamento para exercício legal das atribuições de defesa de 

Macau.  

Ao longo destes 20 anos, a Guarnição em Macau tem mantido firme em 

prosseguir o princípio de “um pais, dois sistemas”, tem mantido firme em cumprir a 

“Lei Básica” e a “Lei do Estacionamento de Tropas”, tem mantido firme em executar 

as atribuições de defesa, para salvaguardar a prosperidade e estabilidade de Macau. A 

Guarnição em Macau tem sempre tratado os interesses do pais e do povo acima de 

tudo, tem sempre respeitado o sistema social actual de Macau, respeitado e apoiado o 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau em governação conforme a lei, 

insistido em transformar-se numas forças poderosas e civilizadas, com boa tradição de 

amar Macau e a população desta cidade, insistido em participar entusiasticamente nas 

actividades de cariz social, em tratar os cidadãos de Macau como fossem da própria 

família, em amar com paixão esta terra de lótus.  

Especialmente nestes últimos anos, a Guarnição em Macau, foi-se preparando, 

construindo e desenvolvendo, tendo cumprido, com rigor, variadas missões que lhe 

foram atribuídas, ao transformar-se em forças armadas de primeira categoria, 

obedecendo instruções do partido, bem treinadas e disciplinadas, capazes de vencer as 

batalhas, tornando-se elemento chave para a estabilidade e a prosperidade de Macau, 

tendo ganhado, assim, o generalizado reconhecimento e elogios da toda sociedade de 

Macau. 

 

Nestes últimos 20 anos após o retorno de Macau a Pátria, o Governo da RAEM, 

com o grande apoio do Governo Central, tem cumprido escrupulosamente a “Lei 

Básica”, promovido activamente a integração de Macau no histórico processo de 

rejuvenescimento da nação chinesa, entrado no grande plano do desenvolvimento 

nacional, agarrado as importantes e históricas oportunidades trazidas por “uma faixa, 

uma rota”, promovido a diversificação adequada da economia e o desenvolvimento 

sustentável de Macau, em prol de sólida implementação das acções governativas, 

constante melhoria de bem-estar, paz e estabilidade da sociedade, contribuindo para 

um próspero e enérgico Macau. Sob os objectivos nacionais de “sonho chinês” e “dois 

centenários”, sob o princípio de “um pais, dois sistemas”, Macau terá, juntamente 

com a Pátria, um futuro brilhante de rejuvenescimento da nação chinesa, toda a 

população de Macau gozará, com todo o povo da China, a gloria da prosperidade e 

fortalecimento da Pátria.  

 

Após 20 anos, a bandeira da força militar glorifica Macau; decorridos 20 anos, a 

lealdade à missão consolida a glória. Olhando para o futuro, as forças da Guarnição 

devem ter sempre em mente a sua missão e manter-se fiéis às convicções originais; 

devem ter sempre em mente a confiança, a responsabilidade e a incumbência nelas 



depositadas pelo Partido e pelo Povo, pelo Presidente Xi Jinping e pela Comissão 

Militar Central; as forças da Guarnição devem ter sempre em mente os elogios e a 

confiança nelas depositados pelos compatriotas de Macau e fazer todo o esforço em se 

transformar numa tropa elite que eficazmente executa as atribuições de defesa, quer 

para o maior contributo para o sucesso de implementação do principio de “um pais, 

dois sistemas”, quer para o maior contributo para a manutenção do longo prazo da 

prosperidade e estabilidade de Macau, e quer para o maior contributo para a 

construção de uma guarnição de primeira categoria ao nível do objectivo nacional 

estabelecido. 

 

Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês 

Tradutor: Lai Jiing Liang 

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 


