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Caros Colegas 
 
São dois os assuntos que me levam a emitir esta Folha Informativa: 
 
1. O primeiro constitui uma recordatória da data de realização da próxima reunião da Assembleia Geral.  
A relevância do assunto a tratar justifica a insistência na participação do maior número possível de associados 
Assembleia Geral. 
 
Dia: 30 de Outubro de 2018 
Hora: 20H30, em primeira convocatória 
Local: IUM – Rua de Pedouços, Lisboa 
Ordem de Trabalhos: 
- Exclusão e admissão de associados 
- Proposta de alteração dos Estatutos 
- Proposta de alteração do Regulamento Eleitoral 
- Análise da situação da Associação e perspectivas de futuro. 
 
2. O outro tema constante desta Folha Informativa é a transmissão de um texto que nos foi enviado pela 
Colega Drª. Maria de Fátima Pires sobre a viagem à China, no qual nos dá conta de quão interessante ela foi: 

 

“A Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional - AACDN fez a viagem anual em conjunto com a 

Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda e a Casa de Macau que decorreu entre os dias 2 e 17 de 
Setembro. 
 
Da AACDN foram duas Auditoras: a Dra. Maria de Fátima Pires do Curso de Defesa Nacional- CDN 1993 e a 
Dra. Eduarda Branquinho do CDN 2010, bem como mais onze elementos, num total de treze viajantes.  
 
Esta sublime viagem tenho a certeza ficará na memória dos que foram, pois foi uma grande experiência que 
muito nos enriqueceu culturalmente.  
 
 Nesta viagem da Rota da Seda Chinesa visitamos Xian, Lanzhou, Zhangye, Jiayugan, Dunhuang, Turpan, 
Urmqi, Hotan, Yarkant, Kashgar, tendo como programa o seguinte:  
 
Xian - visitámos o exército de Terracota; 

 Lanzhou - fizemos um passeio de barco no templo Binglinsi e à tarde fizemos uma visita ao mercado 

nocturno de Zhengning lu; 

Zhagye - o Museu Provincial de Gansu; 

Jiayuguan - o parque Geológico Nacional Zhangye Danxia e fortaleza de Jiayuguan, no fim da Muralha da 

China; 
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Dunhuang - visitámos Weijin Tomb, andámos de camelo nas montanhas de Mingsha e no lago da lua 

crescente, visitámos uma central de energia fotovoltaica e o Parque Nacional Yadan, Yumenguan, e no fim 

do dia visitámos o Mercado de Shazhou em Dunhuang;  

Turpan - as Grutas de Magao; 

Urmqi - os túmulos de Astana, as Ruínas da Cidade Perdida de Jiaohe, o sistema de Irrigação de Karez e 

depois visitámos Xinjiang international Bazaar; 

Hotan - o Museu Regional de Xinjiang, Galeria de Cultura e Arte da Rota da Seda;  

Yarkant - a Fábrica artesanal de Seda Atlas, Fábrica artesanal de Tapetes de Hotan, visita ao Museu de Hotan, 

visita ao mercado nocturno de Hotan; 

Kashgar - os Mausuléus Reais de Yarkant, e a cidade antiga de Yarkant e o cemitério, a Mesquita de Id Kah, 

visitámos a Rua Zhiren, a cidade antiga de Kashgar, os Túmulos da Família Apak e da Concubina Fragante; 

Xi´an - Fomos a um Workshop no Departamento de Cooperação e Desenvolvimento da Câmara de 
Comércio Internacional da Rota da Seda, Sec. de Xi ́ an, Visita ao Museu do Mercado de Tang West, o pagode 
do Grande Ganso Selvagem, o Templo de Ci´en no Bairro muçulmano. 
 
Creio que foram atingidos os objectivos que orientaram a organização deste programa, que eram 
uma aprendizagem da importância histórica da antiga rota da seda chinesa, do seu contributo civilizacional 
e do modo como inspirou a dinâmica de uma nova projecção da China no Mundo, com o lançamento da 
Iniciativa Uma Faixa Uma Rota e a Nova Rota Marítima do Século XXI. 
 
Ficámos maravilhados com o que vimos, sentimos e aprendemos. 
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Maria de Fátima Pires 

Sócia nº. 439/93” 

 
Lisboa, 23 de Outubro de 2018 

 
 
 

Com os melhores cumprimentos 
 
João Franco 
Presidente da Direção 
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