
 
CHINA E PORTUGAL – CINCO CENTÚRIAS DE 
RELACIONAMENTO: UMA LEITURA ACADÉMICA 
 
2014 - Editado pelo Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da 
Universidade Católica Portuguesa, a obra China e Portugal – cinco centúrias de 
relacionamento: uma leitura académica foi coordenada por Roberto Carneiro e 
Guilherme d´ Oliveira Martins, e contou com o apoio da Fundação Jorge Álvares e da 
Fundação Amélia de Mello. 
 
A edição apresenta-se, segundo Roberto Carneiro, em essência, como um livro 
comemorativo, uma obra que celebra um extraordinário acontecimento: o encontro 
primeiro do Oriente e do Ocidente, evento esse cujos frutos resistem a todas as 
intempéries e conjunturas que fustigaram os tempos, e que foi arauto dos conceitos de 
globalização, e de independência, que fizeram caminho até à sua incontornável 
expressão contemporânea. 
 
Recolhe, no essencial, as comunicações feitas numa série de seminários científicos que 
tiveram lugar no CEPCEP, no decurso de 2013, a título de preparação da histórica 



viagem, à República Popular da China, realizada no período 31 de Agosto / 12 de 
Setembro de 2013, por iniciativa conjunta do Centro Nacional de Cultura e do Centro 
de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa. Esta viagem contou 
igualmente com a colaboração da Fundação Jorge Álvares e, no final da mesma, teve 
lugar em Macau o II Encontro de Poetas Lusófonos e Chineses, organizado pelo Centro 
Nacional de Cultura, Fundação Jorge Álvares e Instituto Internacional de Macau. 
 
Integrando os grandes temas “1511-1515 – Malaca, China, Ormuz, e a Suma Oriental de 
Tomé Pires”, “1541-1552 – Xavier e o Sonho de Cristianização da China: o Padroado 
Português do Oriente”, “Século XXI – Duas línguas de futuro no mundo: português e 
mandarim”, e “ 2000-2025 – o Império do Meio renasce para a economia global: 
oportunidades para intermediar e triangular”, a obra inclui artigos de Paulo Jorge de 
Sousa Pinto, Rui Manuel Loureiro, Manuel Lobato, Luís Filipe Barreto, João Paulo 
Oliveira e Costa, Isabel Murta Pina, Guilherme d´Oliveira Martins, José Ribeiro e Castro, 
Irene Rodrigues, José Félix Ribeiro, Carla Fernandes e Joaquim Aguiar. 


