De Portugal à China – Ciclo de Conferências
2009 - A publicação deste ciclo de conferências encerrou o programa de iniciativas
Macau-China em Lisboa que decorreu de 14 de Setembro a 1 de Outubro de 2009 em
Lisboa com vista a assinalar os 10 anos da criação da Região Administrativa Especial de
Macau e os 30 anos do reatamento dos laços diplomáticos entre a República Popular da
China e Portugal, que foi uma iniciativa do Observatório da China com o apoio da
Câmara Municipal de Lisboa, da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa e da
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, e também da Fundação Jorge Álvares.
“Os textos incluídos nesta edição foram elaborados por dez diferentes especialistas,
com a intenção de reflectir sobre a História das relações entre Portugal e a China, ao
longo de cinco séculos. Período de tempo que da actualidade se estende ao longínquo
ano de 1513, em que os Portugueses desembarcaram pela primeira vez nas terras do
milenar Império do meio, com Jorge Álvares a erigir um padrão na ilha de Tamão, na
embocadura do Rio das Pérolas. A grande área do Rio das Pérolas é uma das mais
dinâmicas, revelando-se como âncora do desenvolvimento económico da China. Para
além da elevada qualidade da investigação subjacente aos textos aqui presentes, parte
da sua riqueza consiste, igualmente, na diversidade de perspectivas académicas
focadas. Da História, com enfoque económico, social, político, religioso e das
mentalidades, à História da Arte; do Direito às Relações Internacionais, à Literatura e
Economia. O contexto para a sua elaboração foi um ciclo intitulado de: Conferências
Portugal-China, que decorreu na Biblioteca Museu República e Resistência, em Lisboa.”
Autores dos textos: Ângela Loureiro, António Martins do Vale, Fernando Baptista
Pereira, Moisés da Silva Fernandes, Jin Guo Ping, João Mário Eusébio Mascarenhas,
Raimundo do Rosário, Rui dÁ ’vila Lourido, Rui Manuel Loureiro e Wu Zhiliang.

Uma edição da Câmara Municipal de Lisboa – Observatório da China.

