unicações

O Centro Científico
e Cultural de Macau e a
Fundação Jorge Álvares

“A Letra Instável”

Protocolo de Cooperação

Dando corpo ao Protocolo de Cooperação celebrado entre o CCCM
e a FJA decorreu, por ocasião da sua assinatura, nas instalações
do Centro, e igualmente com a presença do Ministro da Ciência e
Ensino Superior, a inauguração da exposição de Jorge dos Reis
“A Letra Instável – O bilingue tipográfico de Macau”, patrocinada
pela Fundação Jorge Álvares.

O Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) e a Fundação Jorge
Álvares (FJA) estabeleceram entre si um Protocolo de Cooperação,
que veio formalizar uma cooperação pontual de facto já existente,
assente na convergência dos objectivos fundadores das duas
instituições.
A assinatura do Protocolo, que decorreu nas instalações do Centro,
na Junqueira, a 22 de Maio, foi efectuada pelo Presidente da
Direcção do CCCM, Almirante Luís Mota e Silva e pelo Presidente
da Fundação Jorge Álvares, General António Lopes dos Santos, e
contou com a presença do Ministro da Ciência e do Ensino Superior,
Prof. Doutor Pedro Lynce de Faria.
Dentro do objectivo mais geral de promover o conhecimento
da presença portuguesa em Macau e as relações entre Portugal
e a República Popular da China em várias vertentes, designadamente as da cultura e da ciência, o Protocolo visa, entre outras,
o apoio à realização e a realização conjunta de conferências,
colóquios, seminários, estudos, exposições, actividades de
investigação e acções de formação, o intercâmbio de publicações
e outro material documental ou informativo, bem como o
desenvolvimento de projectos editoriais em suporte de papel
ou digital.

Centro Científico e Cultural de Macau
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DO ENSINO SUPERIOR

O bilingue tipográfico de Macau

A exposição incluiu 22 pinturas
em acrílico sobre papel e, nas
palavras do autor, “procura
explicar, através do caso de
Macau, a nossa relação tipográfica
com a letra, constituída por vários
factores que lhe estão associados,
como a mancha do livro, a sua
presença multifacetada no quotidiano e o espaço branco que ela
própria exige. O bilingue constante
no que toca à organização gráfica
e sinalética da cidade de Macau, cria uma situação de duplo secretismo
mútuo em relação com a letra” que o autor explora nesta exposição.
Jorge dos Reis foi aluno
da Escola de Artes Visuais
António Arroio e é licenciado
em Design da Comunicação
pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa.
A sua formação artística inclui uma pós graduação em tipografia
com o Prof. Alan Kitching do Royal College of Art de Londres, e um
mestrado em Sociologia da Comunicação no Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa, onde defendeu uma tese intitulada
“Literacia Tipográfica no Objecto Impresso, materiais para o estudo
da função social da letra”. É autor de várias obras e expõe o seu
trabalho tipográfico desde 1996, tendo participado em exposições
colectivas de ilustração, design e cartoon.
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. VI Semana Cultural
da China

Tal como anunciado no último número
da Carta Informativa, realizou-se
no início do mês de Janeiro, com o
patrocínio da FJA, da Embaixada
da República Popular da China, da
Delegação Económica e Comercial
de Macau em Portugal e da Fundação
para a Ciência e Tecnologia, entre
outros, a “VI Semana Cultural da
China”, organizada pelo Centro de
Estudos Chineses do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
da Universidade Técnica de Lisboa, dirigido pela Prof. Doutora
Ana Maria Amaro.
Tratou-se de um Colóquio Internacional sobre a cultura chinesa,
onde participaram vários sinólogos europeus e chineses, e ocupou-se
no último dia de “Macau, a mais recente Região Administrativa
Especial da China”.
Integrada nesta iniciativa, e igualmente com o patrocínio da Fundação,
realizou-se no Espaço de Exposições Temporárias da Delegação
Económica e Comercial de Macau em Portugal, a exposição “Figuras
de Teatro de Sombra Chinês”.

..........................

. O Instituto Internacional
de Macau e a Fundação
Jorge Álvares
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Ao abrigo do Protocolo de Cooperação em vigor entre o Instituto
Internacional de Macau e a FJA, e no âmbito do apoio global a acções
a executar em 2003, desenvolveram-se no primeiro semestre de 2003
uma série de projectos e iniciativas de que destacamos a entrada em
funcionamento da Biblioteca da sede do IIM em Macau, o primeiro
número da nova versão da “newsletter” Oriente/Ocidente, agora
em formato de revista, bem como o Serão Macaense” animado pelo
Arqº. Carlos Marreiros.
A FJA contribuiu igualmente, para além do apoio a outras actividades
editoriais, para a realização do seminário “PPP - Parcerias Público-Privadas para o desenvolvimento”, que teve lugar em 10 e 11 de
Março, e que levou a Macau o professor da Universidade Nova de
Lisboa e ex-Ministro das Finanças, Prof. Doutor Jorge Braga de Macedo,
bem como o Consultor de organizações internacionais, Dr. Francisco
Mantero, e o coordenador de projectos da OCDE e ex-Secretário de
Estado, Dr. José Fernandes Brás, que apresentaram, respectivamente,
comunicações sobre “Um paradigma de desenvolvimento global”,
“Uma perspectiva Lusófona” e “Experiências e oportunidades em
Timor-Leste”.

. “Um Serão no Jardim da

Primavera - pintores
contemporâneos de Macau”
uma exposição em Portugal e em
Espanha

Após ter sido mostrada ao público
de Lisboa no Centro Científico e
Cultural de Macau, e do Norte do
país, no “Fórum da Maia”, a exposição Pintores Contemporâneos de
Macau seguiu para Espanha, onde
esteve patente ao público em Vigo,
no prestigiado centro empresarial
Clube Financeiro de Vigo.
Simultaneamente com a inauguração da exposição foi organizada,
no dia 11 de Junho, uma conferência
proferida pela Vice-Presidente da
Delegação Económica e Comercial
de Macau em Lisboa, Dra. Gabriela
César, que dissertou perante um
elevado número de empresários
daquela região espanhola das vantagens e do interesse de Macau
como ponte entre a Europa e a China. “A ideia que quero transmitir
é a de Macau com um papel de intermediário entre a Europa e a
República Popular da China, que tem um grande potencial de
negócios. Precisamente agora que está na OMC, a China vai
oferecer muitas oportunidades aos empresários europeus.
O caminho para a China pode ser feito através de Macau, que é
um porto franco e um mercado liberal” afirmou a Dra. Gabriela
César na sua intervenção.
A exposição e a conferência, na qual estiveram presentes
o Presidente e Administrador da Fundação Jorge Álvares,
respectivamente General António Lopes dos Santos e Manuel
Coelho da Silva, e o vice-Presidente do Instituto Internacional
de Macau, José Amaral, levaram ao Clube Financeiro de Vigo um
elevado número de personalidades do sector cultural e
empresarial daquela importante região espanhola.
A exposição, que tem obtido sucesso no país vizinho, continua
o seu périplo por Espanha, tendo seguido para Tuy, onde ficou
exposta no Salão de Exposições da Área Panorâmica desta
cidade galega.

actividade editorial

Prospects of Greater China in the 21st Century as seen from Macau
Patrocinado pela Fundação Jorge Álvares e editado pelo Instituto Internacional de Macau,
o sétimo volume da colecção Millenium Today, reproduz o texto de base da conferência que o
Dr. Gary Ngai, Director Executivo da Fundação Sino-Latina de Macau, proferiu no Centro Científico
e Cultural de Macau, em Lisboa, e na sede do Instituto Internacional de Macau, no início do
segundo semestre de 2002.
A conferência abordou o conceito de “Grande China”, a questão da unidade nacional
chinesa face às relações com Taiwan, o potencial da China e a cooperação regional, e o
contributo de Macau e de Hong Kong para a estabilidade interna da China.

Lendas Chinesas de Luís Gonzaga Gomes
A versão chinesa, agora publicada, da obra Lendas Chinesas de Macau reproduz a edição originalmente publicada em português,
em 1951, pelo jornal Notícias de Macau, que reunia as 36 crónicas publicadas pelo sinólogo macaense Luís Gonzaga Gomes,
publicadas naquele periódico.
O livro será distribuído pelas escolas de Macau e está prevista a abertura de um concurso de ilustrações nele inspirado.
A edição tem 12 ilustrações de Victor Marreiros.

O novo número da Revista Daxiyangguo
Revista Portuguesa de Estudos Asiáticos

outros apoios...

O nº. 3 da revista “Daxiyangguo” – 1º. semestre de 2003, editada pelo Instituto do Oriente do
ISCSP e integralmente patrocinada pela Fundação, integrou os seguintes artigos: “China´s Attempts
to Woo Asia, de Michael Yahuda, “China´s relations with Europe: Less than Strategic”, de Kay
Moller, “Cultural relations between the People´s Republic of China and the European Union since
1978”, de Werner Meissner, “Taiwan´s economy and the role of the State in the age of Globalization”,
de Johnny, Chi-Chen Chiang, “Crisis Management in the Taiwan Strait”, de Jean-Pierre Cabestan,
“As relações União Europeia-Macau”, de Tiago Vasconcelos, “Terrorism in Central and South
Asia: a Pakistani perspective”, de Zafar Iqbal Cheema, “India Pakistan relations in the 21st
century”, de Siddharth varadarajan, “India and the Trade-and-Labour-Standards Controversy”,
de Robert Jenkins, “Trafficking in Persons in East and Southeast Asia: a gender and rights
Perspective”, de Mónica Ferro, “Indonesian Islam in a World Context”, de Azyumari Azra, e “Paying
the price for development Suharto style”, de Jeffrey Winters.

...............................................

Liga dos Amigos do Museu de Macau
A Fundação Jorge Álvares apoiou a constituição da Liga dos Amigos do Museu de Macau, financiando a aquisição do equipamento
necessário ao seu funcionamento. A Liga dos Amigos do Museu de Macau foi criada em Março de 2000, com o objectivo de
apoiar o Centro Científico e Cultural de Macau, em especial o Museu de Macau, na realização dos seus objectivos.

Apoio à aprendizagem da língua portuguesa
Com o apoio da Fundação Jorge Álvares foi possível, no ano lectivo 2002/2003, a uma cidadã da República Popular da China
continuar o aperfeiçoamento dos conhecimentos da língua portuguesa já iniciados em anos anteriores. O curso frequentado
foi o Curso Intermédio de Língua Portuguesa, no 46º. Curso Anual de Língua e Cultura Portuguesa, do Departamento de Língua
e Cultura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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... e patrocínios
Liga dos Chineses
em Portugal

A pedido da Liga da Chineses em Portugal, a FJA decidiu apoiar
a elaboração de um estudo sobre os problemas relacionados com o
ensino, saúde, vida empresarial e associativa da comunidade
chinesa em Portugal.

Lar da Terceira Idade
da Casa de Macau
de São Paulo, Brasil

O estudo, a elaborar pela Liga, decorrerá durante o ano de 2003,
e conta igualmente com o patrocínio do Alto Comissariado para
a Imigração e Minorias Étnicas, que para o efeito celebrou um Protocolo,
no âmbito do apoio anual concedido às associações de imigrantes
e seus descendentes.
A Liga dos Chineses em Portugal foi fundada em 1997, na cidade do
Porto e, a par do desenvolvimento de acções de âmbito comercial
e cultural, presta apoio de carácter social aos imigrantes chineses,
proporcionando-lhes uma mais fácil e harmoniosa integração
na sociedade portuguesa.

A Fundação Jorge Álvares associou-se à Casa de Macau em São Paulo,
Brasil, e contribuiu para o apetrechamento do Lar da Terceira Idade
desta instituição, cuja construção estava concluída há cerca de três
anos sem no entanto ter as condições necessárias para entrar em pleno
funcionamento.
O Lar, que conta com quinze quartos e todas as comodidades
necessárias à sua finalidade, proporcionará aos membros mais idosos
da comunidade macaense radicados na região de S. Paulo, especialmente
àqueles que não têm parentes que lhes possam prestar a devida
assistência, a possibilidade de viverem com tranquilidade e segurança
nesta fase das suas vidas.

informações

.....................................................
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Encontro do Conselho de Administração da FJA
com o Embaixador da República Popular da China em Lisboa

O Presidente e os membros do Conselho de Administração da Fundação Jorge Álvares foram recebidos pelo novo Embaixador
da República Popular da China, Embaixador Ma Enham, a 20 de Março, pouco tempo após a sua chegada a Lisboa. O encontro,
que decorreu na Embaixada da RPC em Lisboa, teve em vista a apresentação da Fundação ao novo representante da diplomacia
chinesa em Portugal, o qual manifestou na oportunidade o seu empenho no desenvolvimento da cooperação entre Portugal
e a RPC, designadamente a Região Administrativa Especial de Macau.

Conselho de Curadores da FJA
As duas vagas existentes no Conselho de Curadores da Fundação Jorge Álvares, órgão ao qual compete garantir os
princípios inspiradores da Fundação e definir as políticas e orientações gerais do seu funcionamento, foram preenchidas,
após convite endereçado nesse sentido, por uma individualidade de Portugal e por outra de Macau, os Senhores General António
dos Santos Ramalho Eanes e Dr. Ambrose So Shu Fai.

.....................................................
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ficha técnica
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FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES
Av. Miguel Bombarda, 133 - 4.ºE
1050-164 Lisboa Portugal
tel
(351) 213 153 282
fax
(351) 213 151 944
site
www.jorgealvares.com
e-mail fundacao@jorgealvares.com

edição
Fundação Jorge Álvares
produção gráfica
Maisimagem-comunicação global, lda
tiragem
500 exemplares

