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Exma. Secretária para a Administração e Justiça, Dra. Florinda da Rosa Silva Chan, na qualidade de 
Chefe do Executivo da RAEM, Interina, e de Representante do Chanceler da UM,

Exmo. Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura da RAEM, Dr. Cheong U,

Exmo. Presidente do Conselho da Universidade, Doutor Lam Kam Seng,

Exmo. Presidente da Comissão de Graus e Títulos Honoríficos do Conselho da Universidade, Dr. Lei 
Pui Lam

Exmos. Senhores Membros da Assembleia e do Conselho da Universidade,

Magnífico Reitor, Prof. Doutor Wei Zhao,

Caros convidados e professores, 

Caros alunos e famílias, 

Minhas senhoras e meus senhores,

Muito bom dia! 

Sinto-me extremamente privilegiado por ter esta oportunidade de felicitar, em nome dos antigos alunos 
da UM, os recém-graduados e as suas famílias. Espero que o que aprenderam nesta instituição seja útil 
para as vossas realizações futuras.

Fiquei contente por terem escolhido a Universidade de Macau, onde adquiriram conhecimento, 
desenvolveram as vossas capacidades profissionais e estabeleceram a vossa rede de contactos, elementos 
que são necessários para o vosso desenvolvimento futuro. Os momentos que fazem parte da vossa vida 
universitária serão memórias indeléveis que vos acompanharão durante a vossa vida inteira. 

A graduação representa uma nota satisfatória na prova de diversas dificuldades e desafios; passada 
esta prova, têm boa razão para acreditar nas vossas capacidades pessoais e profissionais. 

Depois da graduação, continuarão a ser amigos e membros da grande família da UM. É uma grande 
honra associar os vossos nomes ao nome da Universidade de Macau. Por outro lado, os vossos êxitos 
futuros serão um dos importantes indicadores do desempenho da Universidade. Portanto, espero que 
possam contribuir não só para a elevação do vosso prestígio pessoal como também para a projecção da 
imagem da nossa Universidade.

Recentemente, a sociedade, especialmente alguns antigos alunos da UM, tem prestado grande atenção 
ao desenvolvimento da UM, nomeadamente ao seu funcionamento após a mudança para o novo 
campus na Ilha de Hengqin. Sendo um dos antigos alunos, estou grato pela atenção e sugestões feitas 
pela população. Por outro lado, porém, gostaria de dizer que a UM é uma instituição educacional 
e não uma organização política. Por isso, espero que a nossa atenção para com a UM se manifeste 
através do reforço da comunicação, do maior esforço no ensino e na investigação e na apresentação 



de sugestões construtivas, contribuindo, em conjunto, para o desenvolvimento da UM. Em fim, a 
Universidade de Macau merece e precisa da nossa valorização e atenção. 

Obrigado!


