
CONFERÊNCIA

“MACAU: UMA PONTE NA RELAÇÃO 
ECONÓMICA ENTRE A CHINA E OS 
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA”

Com o apoio institucional da Fundação Jorge Álvares, do Insti-
tuto Internacional de Macau, da AICEP - Agência para o Inves-
timento e Comércio Externo de Portugal, da Câmara de Co-
mércio Luso-Chinesa e do Instituto Brasileiro de Estudos da 
China e Ásia-Pacífico, numa organização da BAC – Speakers 
Bureau e da ALL Comunicação, decorreu no Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, no 
dia 21 de Fevereiro de 2017, a Conferência “Macau: uma ponte 
na relação económica entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa”, a qual foi encerrada por Sua Excelência o Presi-
dente da República, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, ladeado 
pelos principais responsáveis pela Conferência
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PROTEGER A MEMÓRIA DE MACAU  
EM PORTUGAL

Neste número da COMunicações de 2018 valerá a pena refletir 
sobre um dos temas que mais tem ocupado a Fundação 
desde a sua criação, ou seja a proteção e investigação do 
património histórico, documental e artístico que nos ficou 
de mais de 500 anos em Macau na nossa relação com aquela 
terra e o Oriente em geral e que está concentrado no Centro 
Científico e Cultural de Macau (CCCM).

A Fundação Jorge 
Álvares (FJA) foi uma 
criação de 1999 com 
várias finalidades em 
que aparece também o 
apoio ao CCCM, criado 
em 1995 e inaugurado 
em 1999 com o apoio 
do último Governo 
do Prof. Cavaco Silva,  
através do Prof. Valente  
de Oliveira, e do Governo 
do Eng. António Guterres  
que contou com o grande  
entusiamo e visão do  
Prof. Mariano Gago. O  
CCCM reconhecidamente  
possui a nossa maior  
coleção de documentação  

sobre o Oriente a merecer necessária investigação, bem 
como património museológico que não tem tido espaço 
suficiente para ser exposto totalmente.

Neste difícil processo existe a questão do espaço, em parte 
ocupado por outras entidades, que tinha sido comprado 
e recuperado pelo Governo Português de Macau, com o 
envolvimento da sociedade civil do território. O processo 
arrastou-se depois em complexas questões jurídicas e 
administrativas, além de dificuldades orçamentais do 
CCCM, agravadas depois de 2011, dificuldades que têm 
sido minimizadas pela FJA em processo de apoio sempre 
crescente.

Mas, por Despacho de 29 de Junho de 2017, o Senhor 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) 
confirmou que todo aquele espaço pertencia ao CCCM, tendo 
também sido visitado pelo nosso Presidente da República 
em 7 de Julho que o considerou casa importante da nossa 
cultura e do relacionamento com a China. Acresce que o 
atual Embaixador da República Popular da China já declarou 
publicamente ser o CCCM a instituição portuguesa que mais 
tem contribuído para o reforço das relações culturais entre 
Portugal e a China. São tudo boas novidades.

General Garcia Leandro - Presidente da 
Fundação Jorge Álvares

(cont. pág. 2)
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PRÉMIO DE JORNALISMO 
DA LUSOFONIA

O Prémio de Jornalismo da Lusofonia foi instituído em 2017 
pelo Clube Português de Imprensa (CPI) e pelo Jornal Tri-
buna de Macau (JTM), com o Alto Patrocínio da Fundação 
Jorge Álvares (FJA). Destina-se a jornalistas e à imprensa 
de língua portuguesa de todo o Mundo, em suporte papel ou 
digital, devendo os trabalhos ter obrigatoriamente Macau 
como tema principal.

Os trabalhos foram apreciados por um júri presidido por  
Dinis de Abreu, pelo CPI, e integrado pelos jornalistas  
José Rocha Diniz, fundador e Administrador do JTM,  

(cont. pág. 3)



CONFERÊNCIA
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Na sessão de abertura o Presidente da Fundação Jorge Álvares conside-
rou que Portugal pode ter um papel importante na ajuda que os chineses 
ainda precisam para conhecer melhor o mundo, principalmente os países 
africanos, e que a China tem que conhecer bem cada zona do mundo para 
onde vai, havendo relativamente aos PALOP uma relação trilateral que 
é vantajosa para todos. O General Garcia Leandro salientou ainda que a 
China tem uma relação próxima com Portugal há cerca de 400 anos, a 
transição de Macau correu muito bem e mantém-se a continuidade, mas 
no caso dos investimentos chineses nos países africanos, a RPC não os 
conhece tão bem e é essa ajuda que Portugal pode dar e está já a resultar, 
sendo o objetivo da conferência trazer esse processo, que é feito a nível 
intergovernamental e interempresarial, para o conhecimento público.

O Conselheiro Político da Embaixada da República Popular da China referiu na sua intervenção que a China já iniciou 
a referida cooperação nos aspetos trilaterais, informando por outro lado que a ligação da China com os PALOP não se 
tem limitado a trocas comerciais, mas que neste contexto se registou um crescimento extraordinário nos últimos anos.

No encerramento da Conferência, o Presidente da República realçou a importância deste tipo de iniciativas e a neces-
sidade de as atualizar periodicamente, considerando que 2017 pode vir a ser um ano particularmente significativo no 
aprofundamento de relações entre Portugal e a China, acrescentando que a União Europeia percebe que tem a ganhar 
com a aproximação chinesa. Na opinião do Chefe do Estado, o ano de 2017 pode vir a ser particularmente significativo 
no aprofundamento de relações que são seculares entre os dois povos, mas que a democracia portuguesa permitiu que 

fossem muito intensas entre os dois Estados, acrescentando que é 
preciso estudar esta nova realidade e não se deve apenas registá-la 
tomando conhecimento dos factos do dia-a-dia.

O Programa da Conferência:

- Palavras de Boas-Vindas do Prof. Doutor Manuel Meirinho Mar-
tins, Presidente do ISCSP;

- Sessão Solene de Abertura, palavras do General José Garcia  
Leandro, Presidente da Fundação Jorge Álvares e do Dr. Nie Quan, 
Conselheiro Político da Embaixada da República  Popular da China;

- Apresentação do Plano de Ação para a Cooperação, na sequência 
da 5.ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação entre 
a China e os Países de Língua Portuguesa, pelo Dr. Jorge Rangel, 
Presidente do Instituto Internacional de Macau e Administrador da 
Fundação Jorge Álvares;

- Painel “Uma Faixa, Uma Rota” e o papel de Macau na relação Chi-
na – Países de Língua Portuguesa, com a moderação do Dr. Jorge 
Rangel, e a participação da Prof.ª Doutora Maria Fernanda Ilhéu, 
Professora do Instituto Superior de Economia e Gestão e Coordena-
dora da China Logus, do Prof. Doutor Severino Cabral - Presidente 
do Instituto Brasileiro de Estudos da China e Ásia-Pacifico – IBECAP 
e do Prof. Doutor Heitor Romana, Professor do ISCSP;

- Exportações, internacionalização e investimento na relação 
China – Países de Língua Portuguesa – perspetivas 2016-2018, pelo  

Dr. Miguel Frasquilho, Presidente da AICEP e o Dr. José Lobato, Secretário-Geral da Confederação Empresarial dos 
Países de Língua Portuguesa;

- Painel “Financiamento e capitalização de empresas no espaço de língua portuguesa – recursos e instrumentos”, com 
a moderação de André Macedo, Diretor-adjunto de Informação Económica da RTP, e a intervenção do Dr. Lingjiang Xu, 
Chief Representative of Fosun´s Lisbon and London Office, Dr. Pedro de Oliveira Cardoso, Chief Executive Officer, BNU,  
Dr. Pedro Reis, Chief Executive Officer, BCP Capital, e Dr. Pedro Correia, Diretor de Negócio Internacional do Banco 
Santander Totta;

- Painel “Investimento em Infraestruturas – reduzir as distâncias, aproximar as economias e estimular o desenvolvi-
mento sustentável”, com a moderação de Paulo Ferreira, jor-
nalista, e a participação do Eng.º António Martins da Costa, 
membro do Conselho de Administração Executivo da EDP, do 
Eng.º João Faria Conceição, Administrador Executivo da REN e 
do Eng.º José Luís Cacho, Presidente do Porto de Sines;

A Sessão de Encerramento foi presidida por Sua Excelência 
o Presidente da República, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de 
Sousa, tendo ainda usado da palavra o Prof. Doutor Manuel 
Meirinho Martins, Presidente do ISCSP e o General Garcia  
Leandro, Presidente da Fundação Jorge Álvares.

A Conferência teve uma grande afluência de público, e teve entrada 
gratuita, mediante inscrição obrigatória sujeita à capacidade da sala.



                                      PRÉMIO DE JORNALISMO DA LUSOFONIA
Carlos Magno, representando a Fundação Jorge Álvares, José Carlos Vasconcelos, diretor do Jornal de Letras, Artes 
e Ideias e José António Silva Pires, também do CPI.

Tendo sido recebidos mais de duas dezenas de trabalhos, a vencedora do Prémio 2017, no montante de dez mil  

euros, foi a jornalista Sílvia Gonçalves, pelo seu trabalho “Floriram por Pessanha as rosas bravas, 150 anos depois”, 

artigo publicado no jornal Ponto Final de Macau de 8 de Setembro de 2017, no contexto do 150.º aniversário do 

nascimento de Camilo Pessanha.

O Prémio foi entregue conjuntamente pelo Dr. Ambrose So, membro do Conselho de Curadores da Fundação Jorge 

Álvares, e pelo diretor do JTM, Dr. José Rocha Diniz, numa cerimónia muito concorrida que teve lugar no dia 1 de 

Novembro, no Clube Militar de Macau, sessão comemorativa do 35.º aniversário do Jornal Tribuna de Macau. 

À imprensa a vencedora referiu que “foi obviamente uma 

honra muito especial (receber o Prémio) porque se trata 

de uma primeira edição. É um reconhecimento que me deixa 

muito feliz até porque se relaciona com uma reportagem 

que descreve a forma como foram vividos os 150 anos 

do nascimento de Camilo Pessanha e faz todo o sentido 

chamar a atenção para um poeta que, infelizmente, tem 

estado cada vez mais arredado do ensino e da divulgação 

da literatura portuguesa.”

Reproduz-se integralmente nas páginas centrais o artigo 

galardoado com o Prémio: “Floriram por Pessanha as rosas 

bravas, 150 anos depois”, da jornalista Sílvia Gonçalves.
A autora ladeada pelo Dr. José Rocha Diniz (JTM) e Dr. Ambrose So (FJA), sob 
o olhar atendo do Secretário para os Assuntos Sociais e Saúde, Dr. Alexis Tam

EDITORIAL
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Neste longo e difícil processo, por falta de espaço, o Centro de Documentação e a Biblioteca do CCCM estão em  
dois andares alugados na parte sul da Rua da Junqueira; ora esta nova decisão altera profundamente a situação  
anterior, podendo ser recuperado o espaço que desde o início ao Centro pertence e poupando-se a renda paga pelo 
citado aluguer.

Porém, existe sempre o problema das disponibilidades financeiras para realizar as obras indispensáveis, bem com o 
complexo processo da mudança dos arquivos.

Ora a FJA por carta de 3 de Novembro de 2017 disponibilizou-se perante o Senhor MCTES a arcar com parte de tais 
despesas de acordo com protocolo e fases a definir.

Se este processo puder avançar e quando estiver terminado, o CCCM terá espaço para poder expor todo o património 
que possui, nomeadamente a Galeria dos Governadores de Macau, havendo também coleções privadas que já foram 
disponibilizadas, tais como parte do espólio do Prof. Mariano Gago, uma rara coleção de Jades e Bronzes da China 
com mais de 2000 anos, propriedade do Pintor José de Guimarães, havendo ainda promessas para a receção de outras 
coleções; também é de lembrar que a Embaixada da RPC realiza no CCCM frequentemente atividades culturais e 
artísticas.

Tudo isto é política cultural, mas é também política externa “pura e dura”, como já foi designada por um nosso im-
portante diplomata.

Esperamos agora uma decisão positiva do MCTES para que o CCCM possa assumir plenamente o lugar que 
é seu.

Lisboa, Fevereiro de 2018

O Presidente,
José Eduardo Garcia Leandro

(cont. pág. 1)



O programa incluiu os seguintes intérpretes / compositores / obras:

FESTIVAL DE MÚSICA DE MAFRA “FILIPE DE SOUSA”
Numa co-organização da Câmara Municipal de Mafra e da Fundação Jorge  
Álvares, o Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa” teve em Junho de 2017 a 
sua segunda edição, apresentando cinco concertos em todos os sábados daquele 
mês.

O Festival constitui uma homenagem ao membro do Conselho Consultivo e Bene-
mérito da Fundação e, nas palavras do Presidente da Câmara de Mafra, Eng.º Hélder 
Sousa Silva, “constitui um autêntico ponto de encontro com o génio artístico do 
mafrense de adopção e prestigiada figura da cultura portuguesa que foi Filipe de 
Sousa, representando uma justa e devida homenagem que a Câmara Municipal e 
a Fundação Jorge Álvares partilham com o público.”

Com um nível artístico de elevadíssima qualidade, grande qualidade na seleção 
das obras interpretadas, e com os concertos de abertura e de encerramento em 
cenários fantásticos – os claustros e a biblioteca do Palácio Nacional de Mafra – 
qualquer das duas edições do Festival, para além obviamente dos grandes nomes 
da música clássica e até contemporânea, integrou obras de Filipe de Sousa.

Já o Diretor Artístico do Festival, Adriano Jordão, considera que “se é muito impor-
tante desbravar caminhos e iniciar um grande evento cultural, muito mais im-
portante é ser capaz de o continuar e institucionalizar…  esta homenagem a uma 

figura do primeiro plano da vida musical portuguesa que se fixou no município, aqui criou raízes e aqui deixou a sua 
casa à Fundação Jorge Álvares, é uma resposta que certamente agradaria a Filipe de Sousa, que tanto lutou pela 
Música em Portugal.” 

Teresa da Palma Pereira, piano

Orquestra do Atlântico

Maestro Artur Pinho Maria, direção
Filipe de Sousa – Sinfonietta
António Fragoso – Noturno
George Gerswhin – “Rhapsody in blue”
Astor Piazolla – Libertango e outros temas

Alon Golstein, piano
Domenico Scartlatti – Quatro Sonatas
Franz Shubert – Fantasia
Franz Liszt – Paráfrase do Miserere da ópera  

“Il Trovatore”, de Verdi
Claude Debussy – Masques, D´un chaier 

d´esquisses, L´isle Joyeuse

Luís Rabello, piano
Ludwig van Beethoven – Sonata Op.27 n. 2 “Ao luar”

Radamés Gnatali – Vaidosas, 10 Valsas
Maurice Ravel – Gaspard de la nuit
L. Rabello – Variações sobre um tema de Paganini, 

em estilo brasileiro

Manuel Araújo, piano
António Fragoso, Pensées Extatiques
Maurice Ravel – Une barque sur l´ócean, Alborada 

dei gracioso
Fryderyk Chopin – Polonaise-Fantaisie Op. 61
Franz Liszt – Rapsódia Espanhola 

Adriano Jordão Piano

Quarteto Arabesco
Carlos Seixas – Três Sonatas
Haydn – Sonata n. 48
Schumann – Arabesque Op. 18, Quinteto Op. 44



COLABORAÇÃO E APOIO AO
CENTRO CIENTÍFICO E CULTURAL DE MACAU

COLÓQUIO “CHINA / MACAU: ROTAS, ESTREITOS 
MARÍTIMOS E OCEANOS GLOBAIS”
Mais uma vez o Centro Científico e Cultural de Macau organizou o seu já habitual 
e muito prestigiado Colóquio Internacional de Outubro, em 2017 subordinado 
ao tema “China / Macau: Rotas, Estreitos Marítimos e Oceanos Globais”, cuja 
Comissão Científica foi constituída por Luís Filipe Barreto, Roderich Ptak e Wu 
Zhiliang.

O Colóquio foi organizado conjuntamente pelo Centro Científico e Cultural de  
Macau e pela Fundação Macau, com o patrocínio da Fundação Jorge Álvares e 
o apoio do Casino do Estoril.

A iniciativa contou com numeroso público, muito atento ao ambicioso e interes-
sante programa que contou com as seguintes intervenções de reputados histo-
riadores e investigadores internacionais: Sailing routes as mental constructs: their 
semantic dimensions and assumed functions, Roderich Ptak, Global trade at the time 
of the Tang dinasty: some commodities from the animal kingdom, as mentioned in 
Duan Chengshi´s Miscellaneous Morsels from Youyang (Youyang zazu, mid-IXth cent. 
AD) and other contemporary sources, Chiara Bocci, 

, James K. Chin, Pearl trade during the Ming and 
, Jiehua Cai, The scholarly 

dissemination of sailing route descriptions during the Ming and early Qing, Elke Papelitzky, Maritime trade expansion in 
, François Giroupoux, When the land joins the 

, Vivian Xiaohua Zhang, -
tions about maritime and terrestrial routes in the 16th century missionary sources, Anttonella Romano, Sailing to China: 
the maritime journey of catholic missionaries, Eugene Menegon, The jesuit project for routes to the Asean missions 
alternative to the Carreira To India, Ugo Baldini, The Macau-Canton area in the 2nd half of the 17th century: crossroad of 

, Noel Golvers, 
China (1630s-1640s), Isabel Murta Pina, Approvisionnement urban et reseaux de commerce: denrées et marchandises sur 
le marche de Chaozhou au début du XVIIe siècle, Pascale Girard, -

, Fabio Yu-chung Lee, The river and the sea – People´s 
musician in a time of chaos, Christina Miu Bing Cheng, 
and Macau, in the XVI and XVII centuries, Jorge Semedo de Matos, 
galleon and its global context, Rui Manuel Loureiro, e Macau and the sea: a history in verse (XVI-XVIII), Elisabetta Colla.

APOIO À APRENDIZAGEM DA LÍNGUA E CULTURA CHINESAS 

Desde o ano lectivo 2014/2015, que a Fundação Jorge Álvares tem anualmente viabili- 
zado o Curso de Língua e Cultura Chinesas do Centro Científico e Cultural de Macau, o 
qual é lecionado pelos professores Wang Suoying e Lu Yanbin.

O curso, com muito sucesso e procura, decorre uma vez por semana, ao sábado de 
manhã, em dois semestres.

Esta iniciativa vem na linha da importância e do êxito que têm tido no passado recente  
as aulas de chinês para portugueses, tendo a Fundação Jorge Álvares igualmente  
patrocinado, em 2013, a 3.ª edição do manual da Prof.ª Wang Suoying e do Prof. Lu Yanbin 
Lições de Chinês em Língua Portuguesa, uma edição do Centro Científico e Cultural de 
Macau do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Professores de português para alunos chineses desde 1977, os autores têm várias 
obras publicadas, tendo a partir dos anos 90 iniciado o ensino do chinês a alunos 
portugueses. Mais de dois mil e quinhentos alunos passaram pelos cursos organizados pelos autores, tendo 

utilizado o manual reeditado com o apoio 
da FJA.



MÚSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS CHINESES
2.ª CONFERÊNCIA DE LISBOA

Após o sucesso da edição de 2016, a denominada 1ª. Conferência de Lisboa, o 
Centro Científico e Cultural de Lisboa acolheu, nos dias 8 e 9 de Maio, a 2.ª Con-
ferência de Lisboa sobre Música e Instrumentos Musicais Chineses, organização 
conjunta do Centro Científico e Cultural de Macau, do Instituto de Etnomusicologia 
– Música e Dança da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto Confúcio/Uni-
versidade de Lisboa, com o apoio 
científico da CHIME - European 
Foundation for Chinese Musical 
Research e o patrocínio principal 
da Fundação Jorge Álvares.

A iniciativa contou com a participa-
ção de etnomusicólogos e investi-
gadores de renome internacional, 
tendo por grandes linhas homena-
gear dois instrumentos chineses, 
ícones da música clássica e impe-
rial, o “sheng” e o “guqin”, que so-
brevivem há mais de três mil anos 
na sua forma original.

Aberta a todos os interessados, esta iniciativa tem como principal alvo a academia portuguesa, procurando,  
sobretudo, criar um debate em torno da importância da música chinesa. O programa incluiu as seguintes palestras 
e iniciativas: Sheng: órgão de boca chinês, por François Picard, Université Paris-Sorbonne, Instituto de Investi-
gação em Musicologia, A Cítara Guqin: Reino dos Sonhadores, dos Sábios e dos Loucos, por Frank Kouwenhoven, 
CHIME, Universidade de Leiden, Notações Musicais da China Antiga à Atualidade: noções gerais, por Shao Xiao Ling, 
Departamento de Comunicação e Arte/Universidade de Aveiro, INET-md/UNL, Xamã: Repensar a Música e o Tran-
se, por Xiao Mei, Conservatório de Música de Shanghai, Cultura ritual: Base Constante de uma Sociedade Local, 
por Stephen Jones, investigador independente, Londres, Li Manshan: O Retrato do Folclore Taoísta, um filme de 
Stephen Jones, A Política do Som: Registos e Revolucionários na China (1949-1976), por Andreas Steen, Escola 

de Cultura e Sociedade, Universidade de Aarhus, Dinamarca, Po-
líticas e infraestruturas culturais: uma estratégia para a música oci-

 por Énio de Souza, Instituto 
de Etnomusicologia, Música e Dança/FCSH/UNL, CCCM, Raiz da 
Cultura – A Promoção do Ensino da Música Chinesa em Macau, por 
Carol Veng Chong Chiu, Conservatório de Música de Macau, “The 

em Macau, por Leonor Dias Azedo, Instituto de Etnomusicologia, 
Música e Dança/FCSH/UNL, Património Cultural Imaterial na Repú-
blica Popular da China: política e prática, por Helen Rees, Departa-
mento de Etnomusicologia, Escola de Música Herb Alpert, UCLA, 

Molihua (Jasmim): a peça musical 
do folclore chinês, mais viajada, 
por  Frederick Lau, Centro de Es-
tudos Chineses, Universidade do 
Hawai, Mãnoa. 

Tendo estado patente ao público 
durante os dois dias dos traba-
lhos uma expressiva mostra de 
aguarelas Sizhu, Sil and Bamboo: 
Chinese Musical Instruments, de 
Mário Leitão (Mariot), a conferên-
cia terminou com um magnífico 
recital de Música Chinesa, inter-
pretado por Chen Jiannan, Sheng 
e Lu Xiaozi, Guqin, do Conser-
vatório de Música de Shanghai.

As duas conferências de Lis-
boa podem considerar-se pre-
paratórias para a realização em 
2018, também em Lisboa e no 
Centro Científico e Cultural de 
Macau, da 21.ª edição da Confe-
rência da European Foundation for 
Chinese Musical Research (CHIME).



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE CURADORES DA FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES

No dia 10 de Outubro o Conselho de Curadores da Fundação Jorge 
Álvares reuniu no Casal de S. Bernardo, São Miguel de Alcainça, em 
sessão extraordinária, com vista a ser feita uma reflexão conjunta dos 
17 anos de atividade da instituição. A reunião contou com a presença 
do Curador de Macau Dr. Ambrose So, o qual manifestou a sua satis-
fação e vivo interesse em poder participar de forma presencial, de 
pleno direito, numa reunião de trabalho da Fundação, lembrando a 
evolução muito positiva das relações China/Portugal e elencando um 
conjunto de contatos que, a nível cultural, poderiam vir a ser fomen-
tados entre entidades chinesas e a própria Fundação. 

A reunião permitiu a passagem em revista da atividade da Fundação  
desde a sua criação, bem como a análise de possíveis desafios  

futuros, designadamente o sentido e a oportunidade de crescimento e consolidação que poderia representar para a 
realização de um conjunto de atividades da Fundação em Macau, especialmente em articulação com outras institui-
ções locais da sociedade civil e públicas, alargando e projetando deste modo a sua base de apoio.

O Conselho de Curadores da Fundação Jorge Álvares é composto pelas seguintes personalidades: General José 
Eduardo Martinho Garcia Leandro, Presidente, Eng.º Carlos Montez Melancia, General Vasco Joaquim Rocha Vieira, 
Dr. Ho Hung Sun [Dr. Stanley Ho], Sra. D. Pansy Catilina Chin King Ho, Dr. Jorge Alberto da Conceição Hagedorn 
Rangel, Eng.ª Maria Alexandra Costa Gomes, Dr. Manuel Joaquim Coelho da Silva, Dra. Maria Celeste Azedo Oliveira 
Hagatong, Dr. Guilherme de Carvalho Negrão Valente, General António dos Santos Ramalho Eanes, Dr. Ambrose  
So Shu Fai, Embaixador José Manuel Duarte de Jesus, Embaixador Pedro Manuel dos Reis Alves Catarino, e Prof. 
Doutor José Manuel Machado da Silva.

EXPOSIÇÃO “UM JANUS CULTURAL: 
A COMPLEXIDADE DE MACAU EM EXIBIÇÃO CALIGRÁFICA” 

Sob o título “Um janus cultural: a complexidade de Macau em exposi-
” o Centro Científico e Cultural de Macau e o Instituto 

Internacional de Macau, com o apoio da Fundação Jorge Álvares, 
organizaram no CCCM uma mostra de obras do Curador da Funda-
ção, Dr. Ambrose So: uma exposição de caligrafia que teve por obje-
tivo, para além de promover a arte tradicional da caligrafia chinesa, 
ajudar a aprofundar a compreensão do papel de Macau ao nível do 
intercâmbio cultural entre o Ocidente e o Oriente. 

Tendo Macau sido denominado um Janus cultural, uma vez que tem 
duas faces diferentes, dois aspetos culturais distintos que coexis-
tem e interagem em harmonia, a exposição apresentou poemas que 
testemunham o importante papel da história do intercâmbio cultu-

ral entre o Este e o Oeste. Nas palavras do artista, Ambrose So, “a exposi-
ção visou salientar a antiga posição de Macau no mundo e a sua complexa 
tapeçaria cultural” … com laços culturais únicos com os países lusófonos, 
o futuro desenvolvimento de Macau passa ainda pela integração na inicia-
tiva Uma Faixa, uma Rota, particularmente nos projetos culturais”. 

A inauguração da exposição contou com a presença de inúmeras per-
sonalidades, entre elas o Embaixador da República Popular da China 

em Lisboa, dois antigos 
governadores de Macau, 
os Generais Vasco Ro-
cha Vieira e José Garcia 
Leandro, este último 
o atual Presidente da 
Fundação Jorge Álvares, 
para além dos Presidentes 
do CCCM e do IIM, res-
petivamente Prof. Doutor 
Luís Filipe Barreto e Dr. 
Jorge Rangel.



MANUEL DA SILVA MENDES - BIOGRAFIA

de JOÃO F. O. BOTAS

Edição do Instituto Cultural do governo da Região Administrativa Especial de Macau e João F.O. 

Oliveira Botas, publicada no ano em que se comemoram os 150 anos do nascimento de Manuel 

da Silva Mendes, que contou, entre outros, com o mecenato da Fundação Jorge Álvares. A obra 

pretende retratar a figura de grande relevo de Manuel da Silva Mendes – o Homem, o Professor, o 

Político, o Jurista: Advogado e Juiz, o Sinólogo e Colecionador e o Escritor e Cronista.

Nascido em 1867 na aldeia de S. Miguel das Aves (Santo Tirso), Manuel da Silva Mendes es-

tudou direito em Coimbra onde abraçou a causa anti-monárquica muito antes da implantação  

do regime republicano. No ano em que se formou como bacharel (advogado), 1896, publicou 

“Socialismo Libertário ou Anarchismo”, um livro ainda hoje considerado uma referência sobre o tema. A política “levou-o” 

a Macau onde chegou em 1901 como professor de português e latim no liceu criado poucos anos antes. No território 

então sob administração portuguesa colaborou de forma regular com a imprensa local, exerceu as funções de advogado, 

juiz e procurador e ocupou vários cargos no Conselho da Província, Conselho Colonial, Conselho de Instrução Pública e 

Leal Senado. Apaixonado pela civilização e cultura chinesas, com destaque para a filosofia, pintura e porcelana, publicou 

vários livros sobre a temática, tornando-se um reputado sinólogo e um importante colecionador de objetos de arte 

chinesa. Uma parte do seu vasto e rico espólio ainda hoje pode ser apreciado em Macau, terra adotiva que escolheu para 

morrer, em 1931.

A edição inclui uma seleção de textos de Silva Mendes, a cronologia da sua vida, depoimentos de uma neta e de uma bisneta 

e um conjunto de memórias em imagens.

CATECISMO DA FÉ CRISTÃ, no qual se mostra a Verdade da nossa santa religião 

e se refutam as seitas japonesas

de ALEXANDRE VALIGNANO, S.J. 

Uma edição conjunta Centro Científico e Cultural de Macau e Fundação Jorge Álvares, com tradu-

ção do latim de António Guimarães Pinto, introdução de António Guimarães Pinto e José Miguel 

Pinto dos Santos e anotações de José Miguel Pinto dos Santos.

Obra publicada pela primeira vez em 1586, em Lisboa, destinada à Missão do Japão dos 

padres jesuítas, o Catechismus Christianae Fidei, do Padre Alessandro Valignano (1539-1606), 

que constitui a primeira tentativa ocidental de apresentação sistemática das doutrinas reli-

giosas predominantes no arquipélago nipónico.

Esta edição constitui a primeira tradução para uma língua ocidental deste importantíssimo texto, sendo assim preenchida 

uma gritante lacuna na Japonística em geral, mas também demonstrativa a utilidade e imprescindibilidade de colaboração 

estreita entre os latinistas e os especialistas em estudos orientais, experiência profícua de que o livro é o fruto feliz.

PAX SINICA – ALL ROADS LEAD TO CHINA

de PAULO DUARTE

Interessante obra publicada pela Chiado Editora, tendo a Fundação Jorge Álvares apoiado o autor para 

o efeito. De acordo com o autor “se em tempos todas os caminhos iam dar a Roma, hoje em dia Beijing 

esforça-se para assegurar que todos os caminhos vão dar, a médio e longo prazo, à China, transformando 

o país numa espécie de mega-polo à escala global. Os comboios de alta velocidade que visam ligar  

o Oriente ao Ocidente, através da Ásia Central, desempenham aqui um papel crucial. A Pax Americana 

reflete um paradigma puramente transitório para uma nova ordem: a Pax Sinica. Não se trata de saber 

se os Estados Unidos abrirão caminho para a China no firmamento do poder mundial, mas antes, quan-

to tempo este processo durará. Anos, meses? A questão fica aberta para o leitor se sentir importunado 

e, acima de tudo, provocado. Tudo se reduz a uma lógica de “realpolitik”. Baseado no postulado de que 

o revisionismo será o “novo normal” da China, o autor termina com a seguinte interrogação retórica:  

“é a China que se deve adaptar ao direito internacional, ou este último que terá que ceder face ao pragmatismo e assertividade 

de uma potência sequiosa de energia e de recursos alimentares? Não estará, quiçá, na altura de a comunidade internacional 

ponderar qual o lugar da China num planeta em que os recursos começam a escassear?”

Paulo Duarte é investigador do Instituto do Oriente, em Lisboa, e PHD em Ciências Sociais e Humanas da Universidade Cató-

lica de Louvain (Lovaina). Perito em “Uma faixa, uma Rota” chinesa, é autor de inúmeros estudos e artigos, entre eles o livro 

“Metamorfoses no Poder: rumo à hegemonia do dragão”.



ROTAS CIRCULARES

de JORGE ARRIMAR

A Fundação Jorge Álvares associou-se à edição deste livro de poesia de inspiração oriental de Jorge Arrimar 

edição bilingue português/chinês –, ilustrado pelo pintor Mário Leitão (“Mariot”), cuja tradução para chinês 

esteve a cargo de duas alunas da Universidade de Macau sob a orientação do professor e poeta Yao Jing Ming.

O autor residia na ilha de S. Miguel, nos Açores, quando o Oriente começou a exercer um fascínio 

que o levou a mudar de horizontes. Chegou a Macau em 1985 e em dezembro desse ano publicou 

o seu primeiro poema de inspiração macaense, no jornal O Clarim. A primeira edição de “Rotas 

Circulares”, integra a coleção Cantares de Amigos da Gradiva, e data de Abril de 2017.

DAXIYANGGUO – REVISTA PORTUGUESA DE ESTUDOS ASIÁTICOS – N.º 21 – 2016

A Daxiyangguo – Revista Portuguesa de Estudos Asiáticos é uma publicação anual que visa a divulgação das grandes 

temáticas dos Estudos Asiáticos junto de investigadores especializados, adotando uma abordagem abrangente 

no âmbito das Ciências Sociais. Uma publicação do Instituto do Oriente, unidade de investigação do Instituto Su-

perior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, com o patrocínio da Fundação Jorge Álvares.

O n.º 21 da Revista, referente a 2016, inclui os seguintes artigos: “De Pedro I a Vladimir Putin: Visão 
sinóptica da evolução do debate sobre a identidade nacional russa”, de Tiago Ferreira Lopes; “Regresso 
ao Futuro: os mares da China meridional e oriental como prenúncio de uma nova ordem (a Pax Sinica)” 

de Paulo Duarte; “Turismo cultural: Macau e a gastronomia macaense” de Maria João dos Santos  

Ferreira; “O Estado da Arte do culto da Possessão na Ásia do Sul”, de Pedro Matias Santos; “Soft 
”, de Bruno Alencar;

A Revista de 2016 inclui ainda um ensaio: “Memórias de Kim il-Sung: A propaganda da memória ou a memória da propa- 
ganda?”, de Nuno Canas Mendes.

OLHARES AMENDOADOS – REMINISCÊNCIAS DO EXTREMO ORIENTE

de ÓSCAR GOMES DA SILVA 

Obra editada pela Chiado Editora, que recebeu um apoio da Fundação Jorge Álvares. 

“A cidade do Santo Nome de Deus é o cenário principal onde se desenrola grande parte dos acontecimen-

tos que nos fazem refletir sobre o mundo e a vida, e nos conduzem a um ciclo histórico que findou. O au-

tor lembra-nos que os nossos antepassados portugueses fizeram obra da mais espantosa e admirável... 

estabeleceram-se em Macau, no Sueste da China, onde o avô transmontano, beirão, ou algarvio, e a avó 

cantonense, malaia ou goesa legaram netos macaenses, hoje dispersos pelas sete partidas do mundo…”

Autor de várias obras, Gomes da Silva nasceu em Goa e estudou em Portugal após o que, por  

vocação, abraçou a profissão militar, tendo concluído o Curso de Infantaria e obtido a licenciatura em 

Ciências Militares. Serviu na Índia Portuguesa, em Moçambique, Angola e Macau.

CARLOS D´ASSUMPÇÃO, Um Homem de Valor

de CELINA VEIGA DE OLIVEIRA

Pela importância e relevância da grande figura e personalidade de Macau que foi Carlos  

D´Assumpção – advogado, político, legislador e Presidente da Assembleia Legislativa de Macau até  

à sua morte –, a Fundação Jorge Álvares associou-se como patrocinador a esta edição trilingue 

(português, chinês e inglês), da autoria da historiadora e investigadora Celina Veiga de Oliveira, 

integrada na coleção MacauFotoBios do Albergue SCM.

Nas palavras da autora o livro pretende dar a conhecer Carlos D´Assumpção às novas gerações, 

recordá-lo – forma suprema de homenagem – a quem teve o privilégio de o conhecer e revelar o seu 

contributo para a orientação da linha política que foi sendo delineada para Macau, de acordo com as correntes da História, e 

que haveria de constituir a atual realidade social e política da Região Administrativa Especial de Macau. Renovar a imagem, 

o legado intelectual e o exemplo cívico de Carlos D´Assumpção é, assim, um dever coletivo que se impõe.

Com a coleção MacauFotosBios, cujo primeiro número foi dedicado a José Vicente Jorge, o Albergue SCM tem a consciência 

de que contribuirá de forma singela, mas objetiva, para a fixação das memórias coletivas recentes, sem as quais a historio-

grafia contemporânea não poderá aprofundar, correlacionar e plasmar, em obras de muito maior fôlego, num amanhã que 

está à porta, segundo as palavras de Carlos Marreiros, Presidente do Albergue SCM.



REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE MACAU E DIÁSPORA

PRÉMIOS E BOLSA FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES NA UNIVERSIDADE DE MACAU

Com base num Memorando de Entendimento assinado em Macau, 
em Abril de 2011, pelo então Presidente da Fundação, Eng.º Carlos  
Melancia, e pelo Vice-Reitor da Universidade de Macau (UM), Prof. 
Doutor Rui Martins, foram instituídos na UM dois Prémios Fundação 
Jorge Álvares e uma Bolsa Fundação Jorge Álvares:

Um Prémio de € 2.000,00 (dois mil euros) atribuído anualmente ao aluno 
que obtenha a classificação mais elevada no final da licenciatura de uma 
das seguintes Faculdades da UM: Faculdade de Gestão de Empresas (FBA), 
Faculdade de Ciências da Educação (FED), Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas (FSH), Faculdade de Ciências e Tecnologia (FST) e Instituto de 
Ciências Médicas Chinesas (ICMS); a classificação final não poderá ser infe- 
rior a 3.7 (numa escala de 0-4.0).

Um Prémio de € 1.500,00 (mil 
e quinhentos euros) atribuído 
anualmente ao aluno que  
obtenha a classificação mais  
elevada na licenciatura da 
Faculdade de Direito da UM;  
a classificação final não poderá  
ser inferior a 15 valores (numa 
escala de 0-20).

Uma Bolsa de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) atribuída anualmente a um aluno do Departamento de Estudos 
Portugueses da Faculdade de Artes e Humanidades para realizar estudos em Portugal de acordo com um plano 
recomendado pelo Departamento.

Os Prémios têm sido atribuídos anualmente, tendo os do ano 
letivo 2016/17 sido atribuídos a:

– Chu Ka Wai – € 2.000,00 – Prémio melhor licenciatura - 
História - Faculdade de Ciências Sociais (3.93 valores na escala 
de 4.0 GPA);

– Wang Hua Ting – € 1.500,00 – Prémio melhor licenciatura - 
Faculdade de Direito, língua portuguesa (17 valores na escala 
de 20);

– Tang Jiaxuan – € 1.500,00 – Bolsa FJA - Departamento 
de Estudos Portugueses da Faculdade de Artes e Humani- 
dades.

LUSITÂNIA SPORT CLUBE MACAU
Desde 2004, para cada época desportiva, que a Fundação Jorge Álvares tem prestado apoio financeiro ao Lusitânia 

Sport Clube, contribuindo para a melhoria do seu funcionamento, das condições de trabalho e da participação nas 

muitas e importantes competições locais e regionais em que participa este prestigiado clube da RAEM.

Fundado em 1981 graças ao empenho e à boa vontade de 

algumas famílias de portugueses de Macau e do continente 

europeu, o Lusitânia Sport Clube Macau e os seus dirigentes 

têm sabido honrar o nome de Portugal no Oriente, antes e 

depois do estabelecimento da Região Administrativa Especial 

de Macau.

Saliente-se que se trata de um clube de Macau de matriz 

essencialmente portuguesa, promotor de uma das modali-

dades mais queridas e tradicionais da comunidade macaense 

– o hóquei em campo – e que é detentor de honrosas classi-

ficações obtidas em competições realizadas quer em Macau, 

onde já foi campeão de hóquei em campo e hóquei em patins, 

quer em vários países da região Ásia-Pacífico.



GRUPO DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE S. JOSÉ 
VISITA PORTUGAL COM O APOIO DA FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES

A Associação de Estudantes da Universidade de S. José organizou no Verão 

uma visita a Lisboa, que a Fundação apoiou, com vista a permitir a um grupo 

de onze estudantes a frequência de um curso de português para estrangeiros 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Durante a sua estadia os 

estudantes visitaram, entre outras instituições, a Universidade Católica Por-

tuguesa, a Associação de Estudantes da Universidade de Lisboa, a Delegação 

Económica e Comercial de Macau e o Centro Científico e Cultural de Macau do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

FINALISTAS DO ENSINO SECUNDÁRIO DE MACAU DAS ESCOLAS 
LUSO-CHINESAS VISITAM PORTUGAL

A Fundação Jorge Álvares associou-se à visita anual a Portugal, no verão de 2016 e de 2017, de grupos de estudantes 

finalistas do ensino secundário das Escolas Luso-Chinesas de Macau, para participar numa formação suplementar em 

Língua e Cultura Portuguesas, que têm tido lugar nos Institutos Politécnicos de Portugal.

Em 2016, os alunos frequentaram cursos nos Institutos Politécnicos de Bragança e de Viana do Castelo, tendo o apoio 

da Fundação permitido a organização de uma visita a Lisboa, onde o grupo visitou o Museu de Macau do Centro Cientí-

fico e Cultural de Macau e o núcleo museológico da RTP, e efetuou uma visita turística que incluiu, entre outros, o 

Oceanário de Lisboa, Torre de Belém, Jerónimos, e a zona do Estoril, Cascais e Sintra.

Em 2017, no final de Julho, a Fundação apoiou idêntico tipo de iniciativa, desta vez aos alunos das escolas luso-chinesas 

que frequentaram os Cursos de Língua  e Cultura Portuguesas nos Institutos Politécnicos de Tomar e Setúbal, tendo o 

programa preparado incluído visitas ao Centro Científico e Cultural de Macau, Oceanário, Museus do Ar, em Sintra, da 

Eletricidade e da Carris, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerónimos, onde foi depositada uma coroa de flores no túmulo 

de Luís de Camões.

VISITA A PORTUGAL DO GRUPO MUSICAL DE INSTRUMENTOS 
CHINESES DO CLUBE “AMIGU DI MACAU” DE TORONTO

A Fundação Jorge Álvares apoiou em 2017, no final do mês de Maio, uma visita a Portugal do Grupo Musical de  

Instrumentos Chineses do Clube “Amigu di Macau” de Toronto.

O programa, cuja organização contou com a colaboração da Fundação, incluiu, 

no Norte do país, com o apoio das respetivas Câmaras Municipais, atuações 

no Fórum da Cidade da Maia e na Academia de Música de Espinho, tendo 

igualmente incluído a participação no programa da RTP “Praça da Alegria”.

Em Lisboa o grupo atuou no Largo do Intendente, ao ar livre, com o apoio da 

Fundação Inatel, e na Fundação Oriente, tendo ainda atuado no auditório da 

Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva na Ericeira, com o apoio da Câmara Muni-

cipal de Mafra. A organização do programa contou igualmente com a colabo- 

ração da Fundação Casa de Macau em Lisboa e todas as atuações incluídas no 

programa, que obtiveram assinalável sucesso, tiveram entrada gratuita.



AULAS DE MANDARIM NO COLÉGIO MILITAR DE LISBOA
Certa da importância crescente que o mandarim tem no contexto das sociedades contemporâneas e correspondendo 

a uma solicitação do Colégio Militar de Lisboa, que visava proporcionar 

no âmbito da sua oferta formativa e como atividade de complemento 

curricular o ensino daquela língua, a Fundação Jorge Álvares decidiu 

patrocinar, desde o ano letivo 2013/2014, o ensino do mandarim aos alu-

nos que frequentam naquela prestigiada instituição de ensino o terceiro 

ciclo e o secundário.

As aulas estão a cargo dos professores Wang Suoying e Lu Yanbin, 

cuja experiência pedagógica no ensino do chinês tem tido excelentes 

resultados no nosso país em locais e instituições de ensino muito 

diversificadas.

E D U C A Ç Ã O  e  F O R M A Ç Ã O

AULAS DE PORTUGUÊS PARA A COMUNIDADE CHINESA
DO CONCELHO DE CASCAIS

A compreensão e o domínio da língua 

portuguesa é, sem dúvida, uma das 

maiores dificuldades da comunidade 

chinesa em Portugal, que se reflete 

no dia a dia em todos os sectores da 

sua vida e da sua intensa atividade 

profissional.

Existindo já, designadamente em 

Lisboa, iniciativas similares, foi com 

vista a contribuir para a melhoria da 

integração em Portugal da numerosa 

comunidade chinesa imigrante resi-

dente no concelho de Cascais que a 

Fundação Jorge Álvares, em parceria 

com a Câmara Municipal de Cascais, 

lançou no ano letivo 2008/09 um projeto de ensino da língua portu-

guesa a nacionais chineses, gratuito, em horário pós-laboral, desti-

nado a imigrantes adultos.

Assente no êxito da experiência do ano piloto, as aulas de português 

têm-se mantido desde então, continuando no ano letivo 2017/18, na 

Biblioteca Municipal de Cascais – Casa da Horta da Quinta de Santa 

Clara, nos seguintes períodos e horário:

1.º Período:
02 de Outubro  a  15 de Dezembro de 2017

2.º Período: 
03 de Janeiro  a  23 de Março de 2018

3.º Período:
09 de Abril  a  30 de Junho de 2018

Horário:  2.ªs, 4.ªs  e  6.ªs  das  18h00  às  19h30 

As inscrições são efetuadas na Biblioteca Municipal de Cascais  

podendo ainda qualquer informação adicional ser obtida através do 

telefone  912 577 092  ou pelo mail  isabelanjos@msn.com (Profes-

sora Isabel Anjos).



A FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES E O ORIENTE

Teve lugar no dia 4 de Maio de 2017, pelas 17h30, no Auditório Adriano 
Moreira da Sociedade de Geografia de Lisboa, a Conferência “A Fundação 
Jorge Álvares e o Oriente”.

A conferência inseriu-se no ciclo “As Fundações Portuguesas e o Oriente”, 
promovido pela Comissão Asiática da Sociedade de Geografia de Lisboa,  

e foram oradores o Presidente da Fundação Jorge Álvares, General José Eduardo Garcia Leandro, e a Curadora e Admi-
nistradora da Fundação, Eng.ª Maria Alexandra Costa Gomes.

C O N F E R Ê N C I A S ,  S E M I N Á R I O S  e  C O N G R E S S O S

COLÓQUIO “MACAU: MEMÓRIA E PENSAMENTO - MANUEL DA SILVA 
MENDES: 150 ANOS DO SEU NASCIMENTO”

Com o apoio da Fundação Jorge Álvares, a Associação Amigos do Livro em Macau levou a 
cabo, no dia 23 de Outubro, no Centro de Estudos Camilianos, em São Miguel de Seide, Vila 
Nova de Famalicão, por ocasião dos 150 anos do nascimento de Manuel da Silva Mendes 
(a 25 de Outubro de 2017) o Colóquio ”Macau: Memória e Pensamento - Manuel da Silva 
Mendes: 150 anos do seu nascimento”, em que esteve presente o Presidente da Fundação. 

Manuel da Silva Mendes foi um dos intelectuais mais representativos da história de Ma-
cau no primeiro quartel do século XX. Espírito multifacetado, professor e reitor do Liceu 
de Macau, advogado, juiz, filósofo, político, sinólogo, escritor, Presidente do Leal Senado, 
teve ainda tempo para se dedicar ao estudo da filosofia taoísta e para se embrenhar nos 
exigentes meandros da arte chinesa, como erudito e colecionador. Tem uma vasta obra 
bibliográfica, sobretudo em publicações periódicas, que viria a ser reunida em volumes 
coordenados por Luís Gonzaga Gomes, e foi, na época, um dos maiores colecionadores de 
arte chinesa, tendo o seu espólio sido adquirido após a sua morte pelo Governo de Macau, 
constituindo hoje um acervo muito significativo do Museu de Arte da Região Administrativa 
Especial de Macau.

No Colóquio Ana Cristina Alves falou sobre “O Taoismo de Silva Mendes”, António Aresta 
sobre “Manuel da Silva Mendes, um intelectual português em Macau”, António Graça de 
Abreu sobre “Manuel da Silva Mendes e Camilo Pessanha, a inimizade inteligente”, Ama-
deu Gonçalves sobre “Manuel da Silva Mendes: 150 anos entre Vila Nova de Famalicão e Macau e/ou entre o anarquismo 
e o taoismo”, Aureliano Barata sobre “Manuel da Silva Mendes: um olhar sobre Macau e o seu ensino”, e Norberto Cunha 
sobre “Silva Mendes e o Marxismo”.



O U T R O S  A P O I O S  e  I N I C I A T I V A S

C O N F E R Ê N C I A S ,  S E M I N Á R I O S  e  C O N G R E S S O S

COMEMORAÇÕES DOS 150 ANOS DO NASCIMENTO DE CAMILO PESSANHA
A Comissão Asiática da Sociedade de Geografia de Lisboa, 
sob o Comissariado da Dra. Celina Veiga de Oliveira, sua 
Vice-Presidente, organizou, nos dias 18, 19 e 20 de Outu-
bro, em Lisboa, e posteriormente a 9 de Novembro no Por-
to, um vasto, completo e interessante programa comemo-
rativo dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha, 
poeta que nasceu em Coimbra, a 7 de Setembro de 1867, e 
morreu em Macau, onde viveu desde 1894, em 1926.

O programa foi levado a cabo com a colaboração e apoio 
de várias instituições, entre elas, para além da Fundação 
Jorge Álvares, o Centro Nacional de Cultura, o Centro de 
Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa, a Associação Wenceslau de Mo-
rais, o Museu Nacional Machado de Castro, a Fundação 
Oriente, a Fundação Casa de Macau, o Museu Nacional 
Machado de Castro, o CLEPUL - Centro de Literatura e 
Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a Universidade de Macau.

De acordo com a comissária Celina Veiga de Oliveira, “Pessanha, o grande ritmista, como lhe chamou Mário de Sá-Carneiro, 
era uma personalidade multimoda. Conservador do Registo Predial, era o substituto legal do juiz da comarca de Macau e 
legou-nos textos jurídicos que revelam uma viva inteligência e uma sólida cultura geral e jurídica, contribuindo, num caso, 
para alteração de jurisprudência. O deslumbramento que sentiu pela civilização chinesa levou-o a perscrutá-la com desvelo 
e curiosidade, afirmando que o estudo da sua língua e cultura proporcionava, a quem a ele se dedicava, um inefável deleite 
intelectual. Foi um entusiasta colecionador de arte chinesa, oferecendo a Portugal um vasto espólio artístico, de grande valor.

Camilo Pessanha é sobretudo conhecido pela singularidade da sua poesia. Considerado o maior poeta do simbolismo portu-
guês e um dos maiores intérpretes do simbolismo europeu, Pessanha manteve, no entanto, uma identidade muito própria, o 
que faz dele um poeta contemporâneo num sentido absolutamente temporal”.

De entre as várias ações incluídas contam-se conferências, exposições – bibliográfica, de desenhos e de cartazes alusivos 
ao poeta –, declamação de poemas pela atriz Maria do Céu Guerra, e edições, com destaque para uma edição especial da 
primeira publicação de Clepsydra, de 1920, composta de 30 poemas, apresentados em lai-si.

 
por ocasião das comemorações

   UNITYGATE 2017

A plataforma UNITYGATE – Pontes interculturais Oriente Ocidente levou a cabo a sua 7.ª edição 
que decorreu em Portugal, de 18 de Setembro a 8 de Outubro, e na qual foi incluído o evento 
C:A:M: Casino Arts Meeting – 2.ª Mostra de Artes Oriente Ocidente, iniciativa que se expressa por 
uma exposição realizada através de um concurso-open call para qualquer interessado maior de 
18 anos, preferencialmente com interesses e ligações a Macau ou à cultura Macau/China, com 
exposição dos trabalhos dos candidatos selecionados e três prémios de incentivo artístico.

Atento o interesse cultural e de intercâmbio artístico desta iniciativa a Fundação Jorge  
Álvares associou-se à mesma patrocinando o 2.º. Prémio da C:A:M:, no valor de setecentos 
e cinquenta euros.

Foram recebidas cerca de 40 candidaturas e selecionadas 15 peças e artistas, tendo o pré-
mio da Fundação Jorge Álvares sido ganho por Tiago Rorke, da Nova Zelândia, artista que 
estudou desenho industrial no Victoria University of Wellington School of Design, e foi aluno 
do Computational Design Lab na Carnegie Mellon University, em Pittsburgh PA. A partir da 
sua experiência como designer, artista e investigador, Tiago Rorke costuma estar imerso na 
prototipagem e computação física, ferramentas e detalhes; o seu trabalho oscila entre ferra-
mentas para fazer e ensinar, e máquinas e experiências que questionam as nossas relações 
diárias com a tecnologia.

A obra premiada - Scorekeepers - é uma instalação baseada no tempo que consiste em três 
pequenas máquinas de desenhar e um dispositivo de contagem com um monitor digital.



O U T R O S  A P O I O S  e  I N I C I A T I V A S

   BLOG “MACAU ANTIGO”

Criado em 2008 por João O. Botas, o blog “Macau Antigo” constitui o maior acervo docu-

mental online sobre a história de Macau acessível gratuitamente, tendo desde a sua cria-

ção publicado 3.591 posts e perto de 36 mil imagens, com mais de um milhão de leitores/

pageviews.

Esta importante iniciativa, do maior interesse quer para os naturais de Macau quer para 

todos aqueles que de algum modo viveram ou tiveram familiares a residir em Macau, pas-

sou a contar com o apoio da Fundação Jorge Álvares.

   APOIO AO DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E UTILIZAÇÃO  
DA BIBLIOTECA DIGITAL FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES

A fim de viabilizar um estudo aprofundado da avaliação da utilização da plataforma 

pelos alunos da idade a que se destina, a Fundação apoiou a deslocação a Macau do 

responsável pela Biblioteca Digital no CITI – Centro de Investigação para Tecnologias 

Interativas da Universidade Nova de Lisboa, Dr. Luís Fernandes, a fim de estabelecer 

contactos com a Escola Portuguesa de Macau (EPM) no contexto dos manuais desta 

escola utilizados na Biblioteca Digital e proceder ao aprofundamento da sua utilização 

através da criação de uma turma de alunos virtual. Foi na ocasião igualmente dada for-

mação na EPM sobre a manipulação da Biblioteca Digital Fundação Jorge Álvares para 

fins pedagógicos: usos, potencialidades e gestão da aprendizagem.

   JANTARES DO ANO NOVO LUNAR CHINÊS 
da Liga dos Chineses em Portugal

Desde a sua criação que a Fundação Jorge Álvares tem vindo a apoiar e a colaborar com 

a Liga dos Chineses em Portugal, sediada no Porto, dinâmica associação da comunidade 

chinesa que, agregando outras associações de vocação mais específica, se dedica de 

um modo mais aprofundado aos apectos sociais e, entre outras ações, tem patrocinado 

os jantares do Ano Novo Lunar Chinês realizados, anualmente, no Casino da Póvoa do 

Varzim, por aquela instituição, pela Associação para a Promoção da Paz e China Única, e 

pelo ICODEPO – Instituto para a Cooperação e Desenvolvimento Portugal Oriente.

As iniciativas, comemorativas do início dos anos do calendário do Zodíaco chinês, em 

2017 o Ano do Galo, contam habitualmente com a participação de dezenas de individuali-

dades da comunidade chinesa do nosso país, sendo de salientar, igualmente, para além 

da direção das entidades organizadoras, a regular presença de membros do Governo, de 

representantes da Embaixada a RPC em Lisboa, de Deputados, altos dirigentes da Ad-

ministração Pública e numerosos convidados. Em 2016 o Conselho de Mérito e Reconhe-

cimento da Liga dos Chineses em Portugal deliberou atribuir ao Presidente da Fundação, 

General Garcia Leandro, o Prémio de Mérito – Personalidade do Ano, o qual foi recebido 

no decurso do jantar do Ano Novo Lunar de 2017.

   PESSOA CANTADO PELOS SUNNY SIDE UP, EM LISBOA

Com o apoio da Fundação Jorge Álvares, entre outros, designadamente da Casa de Portu-

gal em Macau, Fundação Oriente, Direção dos Serviços de Turismo em Lisboa, e Funda-

ção Stanley Ho, teve lugar no dia 12 de Janeiro de 2017, no Museu do Oriente em Lisboa, 

o concerto “Pessoa” da banda Sunny Side Up, composta por elementos residentes na 

RAEM.

Após o primeiro concerto da banda em Lisboa – “Tributo a Macau”, em Julho de 2016 –, 

este concerto / cd constitui uma homenagem a Fernando Pessoa, tendo o projeto sido 

desenvolvido como uma forma de sensibilizar os alunos portugueses e os alunos chineses 

estudantes de português para a cultura portuguesa através da poesia e da música.



Reportagem de Sílvia Gonçalves,

no jornal “Ponto Final” de 08/09/2017.

Fotos de Eduardo Martins

Foi no cemitério de São Miguel Arcanjo, onde está se-

pultado Camilo Pessanha, que ontem se assinalaram 

os 150 anos do nascimento do poeta. Entre escritores 

e leitores devotos, estenderam-se sobre o túmulo flo-

res, palavras e silêncio. Do Governo, só o presidente do 

Instituto Cultural marcou presença. Ao “Ponto Final”, 

Leung Hio Ming deixou a garantia de que o projecto de 

Carlos Morais José, de construir em Macau um Mu-

seu Camilo Pessanha, é possível e que está disponível 

para o concretizar

Sobre a campa não jazem hoje flores velhas, restos  

de afecto que habitualmente sobram na pedra puída. 

Lápide polida, a grande coroa de flores que pen- 

de sobre o lugar último e derradeiro. E os corpos que 

avançam sobre ela, alinhados, para nela depositar 

uma flor branca. Escritores, poetas, leitores, figuras 

da política e da diplomacia, estendem sobre ele uma 

devoção contida. E alguns familiares, que aos poucos 

pressentem a dimensão universal de um trisavô cuja 

poética desconhecem. Alexandra Domingues regressa 

ao lugar a que, há mais de 25 anos, tantas vezes se 

acerca sozinha. Vestida de preto, aperta junto ao pei-

to um ramo de lírios que a suavidade do gesto coloca 

depois sobre o túmulo. Recolhe-se no silêncio, olhos 

postos no rosto fixado na lápide, cravada de caracteres 

vermelho-sangue. “Um beijo perdido”, sussurra a pro-

fessora de português ao poeta. “Continuamos a luta 

pela beleza, que a poesia continue a ser uma chama, 

cada vez mais necessária”, murmura ainda. Finda a 

manhã com o calor a vergastar o silêncio. Nasceu há 

150 anos, Camilo Pessanha. Macau amanheceu com 

um rasgo de luz, no ar a palavra soprada de um poe-

ma. Como “um resto de batel”, que o poeta buscava, 

“para não afundir na treva imensa”.

“SOMOS PARTE DA CIDADE IMENSA QUE TE AMA”

“Caro poeta, passaram 150 anos desde que vieste 

ao mundo. És hoje o poeta de Macau e a tua sombra 

acompanha-nos pela cidade. Estamos aqui porque te 

pertencemos e da tua substância somos feitos. So-

mos parte da cidade imensa que te ama”, lê Carlos 

Morais José num pequeno papel manuscrito, pés fin-

cados diante da campa. Coube-lhe estender ao longo 

de sete dias um programa de celebrações que culmi-

na na simbologia do gesto. Deposita o escritor sobre a 

campa a edição-missal de “Clepsidra”, por si editada.

1.º PRÉMIO DE JORNALISMO DA LUSOFONIA – 2017

- Artigo Galardoado -

Zélia Ribeiro lê depois um soneto que escreveu para 

Pessanha. Segue os passos do avô, que em Mirandela 

se cruzou com o poeta, e a quem também dedicou um 

poema.

Victor Jorge chegou cedo, passo apressado. Filho de 

Ana Maria Jorge, bisneta de Camilo Pessanha, mos-

tra-se assoberbado com a sucessão de tributos a um 

trisavô que lhe foi revelado numa fase tardia: “Para 

mim é uma honra estar aqui. Alguns eventos até me 

apanharam desprevenido. Um deles foi aquele mural, 

do Vhils. Antes disso, não sei quais eram as pessoas 

de Portugal, se eram da Assembleia da República, 

queriam trasladar o corpo dele para o Panteão. Para 

mim era uma honra, para a família também”, confessa 

Victor Jorge ao “Ponto Final”. 

Esbarrou a vontade colectiva na vontade da mãe, para 

quem tocar o corpo ausente de vida se afigura como 

impossibilidade: “A minha mãe tem um pensar muito 

oriental, na altura estava muito doente, agora também 

está hospitalizada, está a recuperar, tem um cancro 

no esófago. Quanto à trasladação, enquanto ela está 

viva, não. ‘Não mexe, não mexe nada’, disse ela. A lim-

peza, pintar umas letras, sim, senhor, mas não toca 

em nada. É a mentalidade oriental, é muito supersti-

ciosa”, revela o filho.

Embateu com a imagem do trisavô já homem feito, 

de forma inesperada: “Eu estava a trabalhar e um 

dos meus colegas mostrou-me a nota de 100 patacas. 

‘Sabe quem é este? Camilo Pessanha, seu trisavô’. 

Apanhou-me de surpresa, eu tinha talvez trinta anos, 

trabalhava no Leal Senado”. Através da mãe e da avó 

foi descobrindo um familiar distante: “Procurei saber 

mais através da minha avó, que já faleceu. A minha 

avó [Maria do Espírito Santo Manhão] é que sabia mui-

to porque ele sustentou a minha avó até aos 11 anos. 

O pai dela [João Manuel Pessanha] estava ausente e 

Floriram por Pessanha as rosas bravas, 150 anos depois



também porque na altura a avó da minha avó, que es-

tava grávida, foi falar com o Camilo, e ele disse: ‘Olha, 

eles não casam, porque o meu filho não é boa peça. 

Eu vou sustentar a minha neta’”. Assim se explica, diz 

Victor Jorge, agora com 67 anos, a ausência do apeli-

do Pessanha na descendência: “Porque eles não casa-

ram. Depois quando o Camilo faleceu, houve a heran-

ça, e a família dizia que a minha avó não tinha parte 

porque não pertencia à família. O que salvou a minha 

avó é que o pai dela quando estava em Portugal escre-

veu-lhe uma carta. O caso foi para tribunal e a minha 

avó levou essa carta a tribunal e ganhou o caso, foi 

reconhecida, atribuíram-lhe a herança. Sei que uma 

das heranças que a minha avó teve foi uma casa ali nas 

imediações da Rua da Barca”.

Dos nove filhos ainda vivos de Ana Maria Jorge, são 

cinco os que residem em Macau: “Um irmão meu está 

no Arizona [Estados Unidos], outra está no Canadá, 

aquela que pertencia à Tuna Macaense, e estão dois 

em Portugal, na Figueira da Foz”. E tem Victor Jorge a 

“Clepsidra”, conhece a poesia do trisavô? “Tenho, acho 

que tenho, nem sei onde está. É que há coisas que 

estão muito bem guardadas, até as fotografias dele”. 

Mas nunca leu os poemas? “Um bocadinho, assim uma 

vista de olhos. Achei bastante interessante”. E insiste: 

“É uma honra estar aqui”.

A seu lado, coberta de negro, está a irmã, Fátima Jor-

ge, agora com 64 anos. “Honra, sinto honra em estar 

aqui”, murmura, embrulhada em timidez. “Li um bo-

cadinho da poesia dele, mas não me lembro”, confes-

sa. Com uma contenção que não desmancha, diz ter 

ouvido falar do avô na casa onde cresceu. “Sim, a mi-

nha mãe falava um bocadinho. Estou muito feliz de o 

conhecer”.

MUSEU CAMILO PESSANHA “É POSSÍVEL”,  

GARANTE LEUNG HIO MING

Mãos cruzadas sobre o ventre, solenidade cravada no 

rosto, o presidente do Instituto Cultural (IC), única fi-

gura do Governo presente na última morada do poe-

ta, observa em silêncio toda a cerimónia. Questionado 

pelo “Ponto Final” sobre o significado de Pessanha, 

hoje, para Macau, Leung Hio Ming descreve uma aten-

ção crescente sobre o expoente máximo do simbo-

lismo luso: “Penso que é extremamente importante. 

São muito raras as vezes em que temos contacto com 

poemas que crescem e amadurecem, e também que 

representam Macau durante aquele particular perío-

do de importância histórica. Mesmo agora, o Instituto 

Cultural presta uma atenção extra ao seu trabalho e 

às suas publicações. Recentemente, traduzimos os 

seus poemas para chinês, e vamos publicá-lo. Já está 

na minha secretária”, adianta.

Confrontado com o projecto que Carlos Morais José 

recentemente revelou a este jornal, de construir em 

Macau um Museu Camilo Pessanha, o presidente do IC 

mostra-se interessado e disponível para avançar: “Eu 

penso que é possível. E penso que é a coisa certa, que 

todos nós precisamos de trabalhar para isso, e fazê-lo 

acontecer”, respondeu Leung Hio Ming ao “Ponto Fi-

nal”. É possível fazê-lo acontecer nos próximos anos? 

“Penso que precisamos de discutir um pouco os deta-

lhes”. E há alguma casa disponível que possa acolher 

este museu? “Actualmente temos tantas pequenas ca-

sas e transformamo-las em museu. E portanto penso 

que é óbvio que o Governo está a ir nesta direcção e a 

tentar construir todos esses museus”.

Em suma, um Museu Camilo Pessanha é possível em 

Macau? “Eu penso que sim, sim”. E está o presiden-

te do IC disponível para trabalhar neste projecto com 

Carlos Morais José? “Vamos providenciar toda a ajuda 

que pudermos providenciar”, garante o governante. 

Sobre a sua presença no cemitério, ainda que solitá-

ria, resume Leung Hio Ming: “Estar aqui é o mínimo 

que podemos fazer”.

Lentamente, dispersam as gentes, avançam sobre a 

ladeira em passo lento, lentíssimo, como se o corpo a 

custo contrariasse a vontade. Algum tempo depois, a 

entrada na Associação dos Aposentados, Reformados 

e Pensionistas de Macau (APOMAC), que oferece o al-

moço em homenagem a Pessanha. E o olhar atirado 

ao alto, para um tecto de onde pendem uma infinidade 

de bandeirinhas de Portugal e outras com o rosto do 

poeta. De fundo, o gemido arrastado do fado.

Carlos Morais José desdobra-se entre os convivas, 

sorve depois cigarros no exterior, como quem apon-

ta ao culminar de uma semana tomada pelo frémito: 

“Correu excepcionalmente bem, porque tinha tudo 

para falhar à partida. O facto de só termos começado 

a organizar isto em Julho, ter sido tudo muito depres-

sa, não termos nenhum apoio oficial nem não oficial”, 

conta ao “Ponto Final” o escritor e jornalista.

Mas não faltaram os parceiros e a empatia dos segui-

dores do poeta: “Nós temos é muitas parcerias, como 

é o caso da APOMAC, que foi excepcional, a Casa de 

Portugal foi excepcional no apoio logístico. O Albergue 

vai participar com uma actividade artística. Mas, de 

facto, o que eu notei é que a figura de Camilo Pessa-

nha é tão forte em Macau, que levou a que toda a gen-

te tivesse o coração aberto para esta iniciativa. Com 



excepções, claro, os canalhas do costume, mas esses 

não interessam”.

Apenas o presidente do Instituto Cultural esteve pre-

sente em representação do Governo, é suficiente? 

“Nunca nada é suficiente, mas é necessário. Agrade-

ço-lhe imenso ter aparecido, ter reconhecido a im-

portância de Camilo Pessanha no contexto cultural 

de Macau”. Depois de sete dias de um programa de 

celebrações por si elaborado, que encontrou espaço 

no Antigo Tribunal, sobra alívio no rosto cansado de 

Morais José: “Estou muito aliviado, as coisas corre-

ram bem, mas não acabaram aqui. Ainda vamos ter a 

inauguração de arte pública de Carlos Marreiros, ain-

da vamos ter a inauguração de uma exposição patroci-

nada pela APIM sobre a Macau em que viveu o Camilo 

Pessanha, o que é muito importante até para consti-

tuir parte do núcleo do futuro museu, porque isso será 

parte constituinte do futuro museu”, salienta.

“SÃO OS HOMENS COMO CAMILO PESSANHA QUE 

JUSTIFICAM A PRESENÇA DA NOSSA COMUNIDADE 

AQUI, HOJE”

E que palavra estende o escritor ao poeta? “Obrigado. 

Sinceramente, o que me apetece dizer-lhe é obrigado. 

Porque são os homens como Camilo Pessanha que jus-

tificam a presença da nossa comunidade aqui, hoje. É 

isso que os portugueses têm que perceber: meteram 

aqui os pés e se os seus pés não se afundaram é porque 

muitos outros antes palmilharam este mesmo cami-

nho, e tornaram o caminho fácil para os que hoje vêm. 

Porque se não fossem homens como Camilo Pessanha 

e muitos outros – e de alguns deles nunca vamos ouvir 

falar, mas que aqui deixaram o seu suor, as suas lá-

grimas – nós hoje não estávamos aqui. É graças a to-

dos esses portugueses que aqui aplanaram o caminho, 

para que os nossos passos não se afundem”.

“FOMOS TODOS EMBALADOS NA POESIA DE CAMILO 

PESSANHA”

Ainda na APOMAC, Graça Pacheco Jorge prepara-se 

para rumar à Residência Consular, antigo Hotel Bela 

Vista, onde, sozinha, vai preparar um jantar onde se-

rão reproduzidas receitas da casa do avô José Vicente 

Jorge, lugar onde Pessanha era visita frequente: “Uma 

é a Sopa Assada, que era a que Camilo Pessanha gos-

tava mais. Depois vou fazer Galinha à Portuguesa, de 

que ele também gostava. Ele gostava de comer sobre-

tudo lá em casa do avô, porque era de facto uma cozi-

nha cuidada e muito especial. Eu escolhi estes pratos 

por serem aqueles que ele mais apreciava. E depois 

uma sobremesa, que são os Formigos. Mas é diferente 

de Portugal, aqui é só com corintos, miolo de pão, ovos 

e açúcar”.

E o que significa fazê-lo no aniversário do poeta? “É 

muito especial, ainda hoje no cemitério fiquei comovi-

da porque a minha avó, Matilde Pacheco Jorge, mor-

reu no mesmo ano que o Camilo Pessanha. O Camilo 

em Março e a minha avó em Dezembro. Ele ia muito a 

casa do avô, conhecia a avó, que fazia os petiscos que 

ele gostava, morreram no mesmo ano e estão perto 

um do outro no cemitério”. E também a poesia acom-

panha Graça Pacheco Jorge: “Nós fomos todos em-

balados na poesia de Camilo Pessanha. É uma poesia 

que nos continua a embalar, e que eu incuto nos meus 

filhos e nos meus netos”.

“O ESPÍRITO DELE ESTÁ AQUI”

Filomeno Jorge faz uma curta passagem pela APO-

MAC. Irmão de Victor e Fátima Jorge, também ele car-

rega o legado de um trisavô que quase desconhece. 

“É muito orgulho para mim, por ser trineto. Quem me 

contou a história dele foi a minha avó. Penso que foi 

há uns 15 anos, quando houve aquela entrevista para 

a RTP com a minha avó. Aí é que nós soubemos que 

somos trinetos de Camilo Pessanha”, conta ao “Ponto 

Final”. E a poesia do trisavô, cruzou-se entretanto no 

caminho? “Só li um bocadinho. Agora não tenho tempo 

suficiente, só depois, quando me reformar, vou saber 

mais coisas do meu trisavô. Dentro da minha possibi-

lidade, vou sabendo mais coisas sobre ele. Penso que, 

a partir deste momento, vou pedir mais livros sobre 

ele”, conta Filomeno Jorge, conhecido como “Russo”, 

actualmente responsável pela área de segurança do 

MGM.

Também Filomeno, agora com 60 anos, recorda o mo-

mento em que, de Portugal, soou a proposta de tras-

ladar Pessanha para o Panteão Nacional. Ao contrário 

do irmão, não encontra razão para deslocar o poeta 

do lugar onde viveu e escolheu morrer: “Francamente, 

não gostaria. Porque o espírito dele está aqui, esse es-

pírito que é trazido a todos nós, que se sente bem. Eu 

gostaria que ele se mantivesse em Macau só por um 

motivo, porque o espírito dele está aqui em Macau. E 

nós estamos bem”.

* O texto em apreço, publicado no jornal “Ponto Final” de 8 

de Setembro de 2017 não seguiu o acordo ortográfico, pelo 

que é assim transcrito.




