Cátedra Fundação Jorge Álvares na Universidade
Católica Portuguesa
O relacionamento da Fundação Jorge Álvares com a Universidade Católica Portuguesa
teve o seu início no ano lectivo 2004/2005, através do Instituto Inter-Universitário
de Macau, no qual foram instituídas Cátedras apoiadas pela Fundação para o ensino
de matérias específicas no âmbito dos cursos leccionados pelo Instituto.
Foi neste contexto e sequência, com o maior empenho e interesse, que a Fundação
Jorge Álvares se associou posteriormente, no ano lectivo 2006/2007, a esta tão
prestigiada instituição de ensino superior do nosso país, através do patrocínio, no
Instituto de Estudos Orientais, em Lisboa, de uma Cátedra de Língua, Cultura e
Civilização Chinesas.
Tratou-se de uma louvável e importante iniciativa da UCP, que se integra totalmente
no objectivo da FJA de preservar e desenvolver a ligação com Macau, com a China e o
seu povo, contribuindo para o conhecimento da sua cultura e da sua história, e para a
valorização – apontando para o futuro – de um relacionamento que tem de assentar no
conhecimento recíproco das duas culturas e da experiência de um convívio quatro
vezes secular.
A Cátedra Jorge Álvares de Língua e Civilização Chinesa é hoje considerada como
indispensável ao funcionamento das actividades lectivas do Instituto de Estudos
Orientais da UCP. As disciplinas abrangidas pela Cátedra são História, Cultura e
Civilização da China (I e II), e Língua Chinesa (níveis I a VI), ou seja os conteúdos
curriculares necessários para a frequência da especialização em Estudos Chineses do
Mestrado em Estudos Orientais.

O Instituto de Estudos Orientais da Universidade Católica Portuguesa prossegue assim,
com o apoio da FJA, no ano lectivo 2011/12, com o quarto ano de funcionamento do
Mestrado em Estudos Orientais, o seu muito meritório esforço de divulgação e
promoção académica dos estudos orientais no nosso país.
Todas as informações em www.ieo.lisboa.ucp.pt – email: ieo@ieo.lisboa.ucp.pt.

