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Introdução 

"Uma das experiências mais interessantes para todos aqueles que nutrem uma paixão pela disciplina de 
Relações Internacionais é, sem dúvida, contactar com um país diferente.( ... ) Nos casos da República Popular 
da China, de Hong-Kong e de Macau este estímulo cresce de forma exponencial pois estes territórios 
enquadram-se no extremo do nosso imaginário. '" 
Foi neste sentido que se começou a planear a viagem do sonho de cada um de nós, de forma a proporcionar
nos um melhor conhecimento da realidade chinesa ao mesmo tempo que se estreitavam "os laços de 
entendimento e cooperação'" entre Portugal e a China. 
"Com efeito, a realidade tão complexa do Mundo das Relações Internacionais e o gosto pelos temas debatidos 
no âmbito deste curso, leva-nos a desenvolver um interesse agudo em viajar e tomar contacto com a realidade 
prática da vida nos diferentes países que constituem ( ... ) os centros de gravidade da temática do cursO."3 
A ideia que se detém de um país como a China antes de se lá ir, é diferente daquela que se traz após a viagem. 
" Os velhos livros de leitura chineses começam com a seguinte frase: "O Céu é azul , a Terra é amarela: este 
é o Império do Meio.»'" A República Popular da China está situada no leste do Continente Asiático e na 
margem ocidental do Oceano Pacifico, cuja fronteira terrestre tem cerca de 22.800 quilómetros. 
A maior parte do seu território encontra-se numa zona temperada, no entanto, no noroeste, a alteração da 

temperatura é tão brusca que pode ser definida pela expressão local: " veste-se casaco de peles de manhã e 
usa-se roupa leve ao meio-dia". 
A divisão administrativa actual da China é baseada num sistema de três níveis : a nível nacional com as 
províncias, regiões autónomas e os municípios; a nível provincial e a nível das comarcas nacionais (a China 
tem 23 províncias, 5 regiões autónomas e 3 municípios directamente subordinados à autoridade central ). A 
Constituição estipula que o Estado pode estabelecer Regiões Administrativas Especiais, se necessário. 
A China é o país mais populoso do mundo, mas a sua distribuição é muito desigual. Sendo um país 
multinacional é composto por 56 etnias, sendo a mais numerosa a Han. 
O principio básico do governo chinês no tratamento dos assuntos em relação a estas últimas, consiste em pôr 
em prática os conceitos de igualdade nacional , de unidade e prosperidade em comum. De acordo com esse 
principio foi implementada a política de autonomia regional nacional, de modo que cada minoria possa 
tomar decisões em relação aos seus interesses e administrar os assuntos locais. 
No decorrer da evolução hi stórica devido aos diferentes ambientes onde estão inseridas, às diversas condições 
sociais e ao desigual desenvolvimento económico, cada nacionalidade criou os seus próprios costumes e 
hábitos. 
No entanto outro aspecto as divide, pois a China é um país que detém múltiplas religiões como o taoísmo, 
budismo, islamismo e cristianismo, logo muitas nacionalidades têm as suas próprias crenças. O budismo 
tornou-se a pouco e pouco a religião de maior influência, no entanto o cristianismo apesar da sua pequena 
influência está presente principalmente nas grandes cidades como Beijing e Shanghai. 
Segundo dados arqueológicos, há um milhão de anos atrás vivia na China o "homo de Beijing", que após um 
período de desenvolvimento fundou a primeira dinastia da história chinesa - a dinastia Xia, iniciando-se um 
período escravagista que só terminaria com a dinastia Zhou. O primeiro Imperador da dinastia Qin pôs 
termo aos regimes separatistas dos senhores feudais da última dinastia e estabeleceu o primeiro estado 
multinacional e de poder centralizado, que se manteve até à Guerra do Ópio em 1840. A economia e a 
cultura destes tempos eram relativamente desenvolvidas, sendo benéfico para o estabelecimento de relações 
económicas e culturais. 
A Guerra do Ópio foi uma reviravolta na hi storia da China, passando este Estado a ser semi-colonial e semi
feudal , até que em 1911 a revolução democrática liderada por Sun Yat-Sen, derrubou o domínio imperial 
Qing e fundou um governo provisório, onde o proletariado começou a participar na cena política. 

1 Citação retirada do relatório do aluno Délio Brito. 
2 Citaçào retirada do relatório do coordenador da viagem. 
3 Citação retirada do relatório da aluna Ana Saragoça. 
~ Citaçào retirada do livro Pequena História das Grandes Nações - China. 
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rUNTt; UCIUt;NTt; - UKIt;NTI<; 

Em 1921 Mao Tsé - Tung e outros, representando grupos comunistas de diversas localidades realizam o 
primeiro congresso nacional , fundando o Partido Comunista da China. 
Sob a sua direcção, o povo chinês levou a cabo, a Guerra da Revolução Agrária, a Guerra Anti-japonesa e a 
Guerra Nacional de Libertação derrubando o domínio do governo do Kuomintang, encabeçado por Chang 
Kai-Chek, conquistando a vitória da Revolução da Nova Democracia e proclamando a República Popular da 
China. Após a sua fundação, a China atravessou os primeiros três anos de restauração da economia nacional 
e da transformação socialista da agricultura, artesanato, indústria e comércio capitalista. 
De 1965 a 1976 ocorreram os dez anos da "Revolução Cultural" que marcam os mais graves reveses e 
perdas para o estado e o povo, no entanto graças ao apoio das grandes massas populares, o grupo contra
revolucionário foi aniquilado e a China entra numa nova fase de desenvolvimento começando a aplicar uma 
política de reforma e abertura, apresentada por Deng Xiaoping. 
Após o inicio do processo de reformas na China registaram-se espectaculares êxitos na sua economia, tendo I 

mesmo em números absolutos alcançado os primeiros lugares no mundo a nível das produções industriais e 
agrícolas. 
De acordo com os objectivos do partido, a modernização do país divide-se em três passos: o primeiro tem 
por fim duplicar o seu produto nacional bruto (PNB) e resolver todos os problemas relacionados com o 
vestuário e alimentação do povo; o segundo promove a quadruplicação do PNB a fim de elevar o nível de 
vida do povo; o terceiro materializar-se-á com a modernização total e com o aumento do seu PNB ao nível 
dos países desenvolvidos. Pode-se constatar que desde 1995 que a China se encontra no segundo nível. 
Esta reforma tem como meta criar uma economia de mercado socialista, tendo mesmo a China estabelecido, 
segundo dados de 1995, relações económicas e comerciais com mais de 227 organizações, o que demonstra 
a sua adaptação a um sistema de comércio exterior a nível de um padrão de comércio internacional. 
Para satisfazer as necessidades da reforma, a China tem estabelecido desde 1980 cinco Zonas Económicas 
Especiais, formando-se uma distribuição geográfica de abertura em todos os domínios indo da faixa ao 
longo do mar, ao longo dos rios mais importantes, da faixa ao longo das fronteiras até às zonas interiores. 
As Zonas Económicas Especiais constituem regiões vi radas ao exterior, que têm na sua base a exportação e 
o processamento, integram a ciência, a indústria e o comércio num conjunto e realizam uma política e um 
sistema económico administrativo especial. Igualmente aplicam medidas políticas preferenciais relativas à 
diminuição e isenção dos direitos alfandegários, dos impostos de renda, bem como relativas à obtenção de 
licenças de importação e exportação. O Estado permite que os comerciantes estrangeiros se fixem nestas 
zonas, bem como ministrem bolsas de valores e emitam os títulos de acções ( como acontece na zona de 
Pudong em Shanghai ). 
É neste sentido de abertura com o exterior que cada vez mais se desenvolve um relacionamento entre a 
China e a União Europeia, no âmbito das ASEM (Asia - Europe Meeting), como um meio de estabelecer 
uma parceria entre iguais de forma a contribuir para a paz e estabilidade da zona da Ásia do Pacífico, através 
do diálogo político e pelo reforço das relações económicas e culturais. Desde o inicio dos anos noventa que 
a União Europeia tem vindo a proceder à revisão da sua política de assistência ao desenvolvimento à luz de 
todas as transformações que têm ocorrido na China, tendo sido criado um Centro de Biotecnologia conjunto. 
A cooperação económica destina-se a incentivar as empresas europeias e asiáticas, púbricas ou privadas, a 
trabalhar em conjunto em seu beneficio próprio e em beneficio das suas regiões , como um meio de 
complementar o aumento do investimento europeu nesta região ( o que se tem vindo a denotar nas Zonas 
Económicas especiais criadas na China) e o aumento das exportações da própria União. Na China a União 
Europeia lançou em 1993 um programa de cooperação no domínio da propriedade intelectual. 
O projecto European Community Investment Partners é um meio criado entre as empresas europeias e todas 
as suas homólogas na China para promover uma maior identificação de projectos de investimentos para o 
seu desenvolvimento e instalação nas zonas especiais, bem como criar meios para o seu financiamento e 
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desenvolvimento de recursos humanos, no que a própria República Popular da China já aposta como foi 
notado ao longo dos vários encontros que tivemos com a Comissão de Educação. 
Sendo uma terra encantadora, a China tem grandes montanhas, longos rios, uma rica e antiquíssima história, 
cultura, usos e costumes próprios. Beijing é o centro do turismo, seguindo para sudeste podemos passear no 
movimentado bairro comercial de Shanghai e seguindo para o noroeste, encontra-se Xi ' An com os seus 
soldados e cavalos de terracota, no túmulo do primeiro Imperador chinês e muitos outros monumentos. 
Além disso as óperas, a música, a dança e a arte folclórica permitem um intercâmbio cultural com o estrangeiro, 
sendo bem aceites pelos povos de diversos países do mundo, chegando muitos a dizer após terem assistido 
à Ópera de Beijing que é o exemplo típico de união de canto, dança, acrobacia e música. A China constitui , 
desde há cerca de quatro mil anos, o mais poderoso e importante espaço cultural da Ásia e a sua influência 
atinge vastas regiões. 

Assim "esta viagem ( ... ) iria ser marcada desde logo pelo choque civilizacional, bem como pelo fascínio 
( .. . )."5 A viagem foi concretizada a partir de um sonho antigo que proporcionaria a todos, uma abertura de 
horizontes e um papel no estabelecimento de uma "Embaixada Cultural" que permitiria a renovação das 
relações Portugal-China. Por outro lado "foi uma forma de demonstrar a vitalidade e o dinamismo da 
Universidade Lusíada, numa altura em que acabava de comemorar o seu décimo aniversário ( ... )."6 Esta 
Universidade sempre primou por valorizar os alunos dando-lhes a oportunidade de verificarem in loco e na 
prática as matérias ministradas nos vários cursos. O seu apoio a esta viagem foi um meio de enriquecer 
culturalmente os alunos de Relações Internacionais, fazendo-os compreender que tudo o que é aprendido 
teoricamente sempre se aplica na realidade. Foi uma ajuda preciosa para a constatação da realidade 
civilizacional chinesa. 

.. 

5 Citação retirada do relatório do aluno Nuno Simões. 
r. Citação retirada do relatório do coordenador da viagem. 
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PONTE OCIDENTE - ORIENTE 

I - Fase Preparatória 

1- Génese da viagem 

A génese desta viagem ficou ligada às disciplinas ministradas nos dois pólos da Universidade (Lisboa e 
Porto), relacionadas com a área asiática, tendo sido dada alguma orientação prática sob a forma de conferências 
que nos permitiam um contacto mais directo com a realidade de cada país estudado, já que estas palestras 
eram feitas por nacionais ou mesmo estudiosos desses países. 
Aquando de uma palestra onde abordávamos o tema " Macau - uma porta para a China ", o orador Dr. Mário 
Matos dos Santos informou-nos da realização, neste território, da II Feira Internacional de Macau, agendada 
para 9 de Abril, onde se fariam representar todas as empresas, incluindo portuguesas, que detêm filiais em I 

território chinês. 
A possibilidade da realização da visita a este evento criou expectativas de a tornar extensiva à China e Hong
Kong, uma vez que nesse momento, era este grande espaço que estava a ser abordado nas aulas, sendo uma 
hipótese de verificar in loco uma cultura diferente, uma realidade económica em progressão e um território 
que está a abandonar o seu isolamento para reclamar um papel de futura potência com grande influência 
naquela área. 

2 - Preparacão da viagem 

Já anteriormente tinha sido planeada uma viagem desta envergadura pelo docente da cadeira - o Professor 
Dr. Martins Lopes, daí já terem sido consolidados alguns apoios considerados como indispensáveis para a 
boa realização desta viagem de estudo. E depois da fase em que a viagem passou de uma hipótese a um 
objectivo a curto prazo foram iniciados todos os aspectos organizativos, a fim de dar resposta às várias 
solicitações inerentes à promoção e viabilização do projecto. 
Com a colaboração de todos o processo de preparação avançou significativamente. O apoio da Direcção da 
Cooperativa foi muito importante, proporcionando cursos de preparação da língua chinesa em Lisboa e no 
Porto, pela Professora Wang Suoying, fornecendo um gabinete de apoio, bem como meios para criar um 
modelo de camisola, um logotipo identificador da viagem e cartões de identificação em chinês de cada 
elemento da comitiva, para além do apoio de todos os funcionários nas necessidades básicas de promoção 
do projecto. A receptividade da Universidade a este assunto foi total , já que a ideia era igualmente aliciante 
pelo facto de permitir difundir por terras orientais o modelo cooperativo de ensino patente nesta Universidade. 
É igualmente necessário referir o apoio dado pelo Governo da Repúbl ica Popular da China, através da sua 
Embaixada em Portugal , que acompanhou todo o processo de planeamento da viagem, facilitando contactos 
com as autoridades locais e concedendo facilidades para a obtenção de vistos. 
De salientar também o apoio dado pelo Governo de Macau, centralizado na Fundação de Macau, que 
igualmente acompanhou toda a fase de planeamento. 
No período de preparação foram designados responsáveis sectoriais, elementos de ligação entre o coordenador 
da viagem e os alunos, os quais viriam a manter aquela missão durante a viagem. 
Nesta fase foram efectuadas várias reuniões conjuntas e realizado um inquérito segundo o modelo em anexo. 

3 - Objectivos programados da viagem 

"Esta iniciativa apresentava-se como a Ponte Ocidente-Oriente indispensável à criação preliminar de um 
clima de entendimento e harmonia, guanxi, para o avanço de futuros entendimentos no grande espaço de 
influência da cultura chinesa.'" 

7 Citação retirada do relatório da aluna Ana Saragoça 
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a ) Culturais 

- Divulgação do modelo de ensino cooperativo da Universidade Lusíada, com tradução para chinês dos 
respectivos estatutos e bem assim do programa da Licenciatura em Relações Internacionais; 
- Encontros com o Governo da República Popular da China na área da educação; 
- Encontros nas Universidades de Beijing, Tianjin, Shanghai e Macau, com eventual celebração de protocolos 
de intercâmbio e cooperação; 
- Encontros com alunos/as chineses/as da Licenciatura de Estudos Europeus de Beijing e Shanghai e sua 
inserção na comitiva, no período de permanência naquelas cidades; 
- Visita ao Centro Cultural Português em Beijing; 
- Realização de convívios no pólos universitários de Beijing, Tianjin, Shanghai e Macau; 
- Utilização das instalações universitárias de Beijing, Shanghai e Macau para alojamento e alimentação; 
- Realização de visitas para conhecimento da cultura chinesa, sugeridas pelos responsáveis da realização da 
visita e pelo Governo da República Popular da China; 
- Realização de visitas para conhecimento do património cultural de Macau, sugeridas pelo Governo de 
Macau através da Fundação Macau; 
- Promoção da amizade e intercâmbio entre as novas gerações do Ocidente (Portugal) e do Oriente (China); 

"Esta ideia da cultura chinesa é extremamente abrangente, pois compreende o modo de vida, o modo de 
pensar, o modo de expressão, o aspecto religioso, a própria alimentação, a escrita, a língua, enfim um rol de 
interessantíssimos aspectos ( ... ), "8 e os" locais a visitar são o cerne cultural da região demarcada da Ásia do 
Pacífico e de maior interesse relativamente a Portugal. É uma grande «cultura» para a cultura dos futuros 
licenciados em Relações Internacionais".' 

b ) Económicos 

- Verificar os progressos do processo de reformas graduais na República Popular da China, iniciado no final 
da década de setenta e que conduziu à definição em 1993 de uma economia socialista de mercado; 
- Conhecer o mercado chinês e o grau de internacionalização da actividade empresarial; 
- Percepção do grau de intercâl)1bio comercial e da possibilidade de criação dejoint ventures entre empresários 
portugueses e chineses; 
- Capacidade de movimentação de mercadorias no território chinês; 
- Visitar a Zona Económica de Pudong, em Shanghai; 
- Verificar in loco o grau de mecanização da agricultura e o tipo de produções dos territórios a visitar; 
- Verificar o nível das estruturas rodoviárias e ferroviárias; 
- Grau de aceitação da economia portuguesa e da situação privilegiada de Macau como uma porta para a 

China; 
- Verificar as potencialidades de Macau e o grau de consolidação das suas estruturas económicas; 
- Estar presente na II Feira Internacional de Macau, de 9 a 13 de Abril , com a presença de dezenas de 
empresas com interesses na Ásia do Pacífico, de diversos sectores de actividade e constatar a dimensão das 
relações empresru-iais; 
- A partir de Macau visitar o maior pólo de crescimento chinês, a Província de Guangdong, onde se situam 
três das cinco Zonas Económicas Especiais: Shenzhen, Shantou e Zhuhai. 

8 Citação do relatório do aluno Carlos Correia. 
9 Citação do relatório do aluno Marco Caetano. 
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l"UNT~ ULIUlSNTE - UH.lENTE 

c ) Políticos 

- Realização de um encontro com a Comissão de Educação, em Beijing; 
- Encontro com o Governo Municipal de Shanghai; 
- Verificar a situação em Hong Kong nas vésperas da passagem à soberania chinesa no dia I de Julho de 
1997; 
- Encontro com o Governador de Macau, General Rocha Vieira; 
- Contribuir para o reforço do relacionamento entre Portugal e a República Popular da China. 

o nosso objectivo primordial era transformar a nossa comitiva num "representante diplomático junto das 
autoridades políticas chinesas. Esta viagem representa também um meio de entrar em contacto com entidades 
oficiais chinesas, que ainda tentam manter um sistema político personalizado, como é tradição chinesa 
( ... )"'0. 

4 - Patrocínios e apoios obtidos 

A angariação de patrocínios e apoios levou-nos a contactar diversas empresas ligadas ao mercado asiático e 
bem assim outras entidades (bancos ... ). No entanto apesar do esforço desenvolvido os resultados ficaram 
muito aquém das expectativas, a que não terá sido alheio a data dos contactos efectuados, muito em cima da 
efectivação da viagem. 
A viagem teve o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, do Presidente da Assembleia 
da República, do Governador de Macau e do Governo da República Popular da China. 

De destacar o apoio de várias instituições como a 
Fundação de Macau , Direcção dos Serviços de 
Turismo de Macau , Comissão Nacional dos 
Descobrimentos, ICEP, Associação de Estudantes 
da Universidade Lusíada, M.F. Marques dos Santos 
- Fábrica de artigos pré-fabricados Lda, Auto-Sueco 
Lda, Cafés Camelo, FAPREL e do aluno Rodrigo 
Urbano de Castro. 

5- Constituicão da Comitiva 

Recepçtio da comiliva por SlIa Excelência, o Pl'esidel1le da Para além dos quarenta e quatro alunos finalistas do 
República. DI". JOl"fe Sampaio curso de Relações Internacionais, representantes quer 

da Universidade Lusíada de Lisboa, quer da Universidade Lusíada do Porto ( lista em anexo ), a nossa 
comitiva contava ainda com a presença do Professor Doutor António Martins da Cruz, Presidente da Direcção 
da Universidade (CEUL), o Professor Doutor Carlos César Lima da Silva Motta, Vice-Presidente da Direcção 
da Universidade, o Professor Doutor Fernando Alberto Pereira de Sousa, Director do Departamento de 
Relações Internacionais do Porto e deputado do Partido Social ista (presente na comitiva em representação 
do Presidente da Assembleia da República ), Professor Manuel Maria Martins Lopes, coordenador da 
viagem, Doutora Ana Cristina de Sousa, Doutora Branca Maria Pereira da Silva Martins da Cruz, Margarida 
Sá Coutinho e duas guias chinesas, Professora Wang Suoying e a Doutora Li Hua Wang. 

10 Citaçào retirada do relatório do aluno Carlos Correia 
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II - Fase Executiva 

A viagem teve inicio no dia 25 de março, com 
escala em Amsterdão, onde pemoitamos, o que 
permitiu um passeio turístico pelas principais 
artérias da cidade. 

1- Na China 

"Ainda o avião não tinha chegado ao aeroporto 
de Pequim e já todos os passageiros sofriam o 
primeiro choque cultural, pois acabavam de 
anunciar que se iria proceder à desinfecção 
obrigatória de todo o av ião, passageiros Passagem por Amslerdào 

incluídos. Este foi apenas o primeiro de muitos 
momentos onde ficou vincada a diferença cultural existente entre europeus e chineses. "" 
Momentos depois dava-se o segundo choque, o próprio aeroporto não marcava a magnificência da cidade 
onde tínhamos chegado, "isto porque o aeroporto da capital de um país será muitas das vezes o primeiro 
cartão de visita e a primeira prova de simpatia e acolhimento de um país"". 
No entanto, à entrada" deparamo-nos com uma placa de aviso ( ... ) de que todos os al iens infectados com o 
vírus da sida, hepatite B, doenças infecto-contagiosas e de foro psicológico, se encontram proibidos de 
entrarem no país, tendo-se mesmo verificado ali os maiores índices de policiamento" '3 . 

a) Em Beijing 14 

Tal como toda a capital de um país, Beijing, reúne um espólio cultural riquíssimo, não fosse ela o centro 
cultural, político e intelectual da República Popular da China. 
"A capital do país é, em parte, um paradoxo : uma cidade imperial, preservada por um govemo comunista "15 . 

Localizada no extremo noroeste da China Setentrional. esta cidade tem uma disposição peculiar, já que está 
dividida em duas áreas: uma antiga caracterizada por uma parte mais interior onde vivia a famíl ia imperial e 
uma exterior onde vivia o povo e actua lm ente (desde 1949) foi construída uma área nova. 
É a antiga sede do govemo e uma modema cidade industrial e comercial. 
Beijing só se tomou sede de govemo no século X quando os Khitans, povo mongol , fi zeram dela o seu 
centro sob o nome de Khanbalik. 
Só a partir do século XIV quando se dá a revolução contra o domínio mongol , com a dinastia Ming a capital 
volta a ser estabelecida em Nanj ing, mas em 1421 o Imperador Yung Lo transfere-a para Beijing que significa 
a Capital do Norte, tomando-a na capital imperial e edifica uma cidade muralhada cujas ruas eram orientadas 
pelos pontos cardeais. 
Dentro da muralha ficava a cidade imperial e no interior desta uma outra - a Cidade Proibida, corte do 
Imperador da qual era excluída gente comum, que habitava em bairros pobres circundando a muralha. 
Beijing permaneceu capital da China desde então, excepto entre 1928 e 1949, quando o govemo nacionalista 
a transferiu novamente para Nanjing, que se tomou num dos principais centros de actividade dos japoneses 
até à sua saída, em 1945. 

11 Citação retirada do re latório do aluno Carlos Correia. 
12 Citaçào retirada do re latório do aluno Paulo Ramalho. 
13 Citação retirada do re latório da aluna Carla Sousa. 
14 De 27 de Março a 31 de Março. 
U Cilação retirada do relatório da aluna Ana Rita Azevedo. 
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Actualmente cobre uma área de 16808 km'- A sua municipal idade está di vidida em 10 di stritos e 8 condados, 
tendo uma população permanente de 10.6 17 milhões a que se acresce 3.295 milhões de população errante. 
Após 1949 a face da cidade alterou-se, tendo sido demol ida grande parte da mura lha e das casas antigas 
circundantes e emergindo dos escombros amplas ruas e aven idas sem fim , vários edifíc ios públicos, blocos 

de apmtamentos que são denominadas" vilas", onde 
vive grande parte da população e ultimamente têm 
sido construídos arranha céus, cujo uso é unicamente 
para hotéis e centros de negócios. Desde os anos 
o itenta que o governo tem vindo a dar mais atenção 
à recuperação e conservação de edifícios históricos. 

No entanto" a perfeita simetria dos antigos palácios, 
a estranha luz dos telhados azui s do Templo do Céu, 
o urbanismo das três c idades antigas imbricadas 
umas nas outras exprimem ( ... ) marcas da cultura 
tradicional ch inesa, mas com grandes contrastes 
económicos, luxuosos hotéis rodeados de casas 

1:..-mlJeijillg, emfre11le do Hotel Jillg OU }'Uc/II degradadas e barracas. "16 Tanto mais que ~, o 

cresc imento, ali ado ao desenvolvimento, é a meta 
para esta cidade,"" uma vez que Beijing actual " refl ecte os contrastes da sua hi stóri a e das mudanças, 
porque está a passar o modelo de um pais, dois sistemas."" 
Existem aqui mais de 50 institutos de educação superior. incluindo a Uni versidade. 

( 1 ) - Aspectos cu lturais 

Beijing é uma cidade de grande importância hi stórica e cultura l ao mesmo tempo que é " repleta de 
misticismo"" e onde se "demonstra um forte respeito pelas ancestra is tradições e o seu conservadorismo "20 . 

No centro da cidade situa-se a Praça Tian An Mem conhecida como a Praça da Porta da Paz Celestial , a 
mais vasta praça pública do mundo (40 ha), utili zada como recinto para comícios políticos e paradas mi litares, 
não nos esquecendo das várias revoltas que ali plantaram sementes de mudança, como fo i a de 1989 pelo 
grupo estudantil que lutava pela alteração das li nhas políticas mestras seguidas pelo comunismo. 
Agora constatamos uma maior liberdade, mas ao mesmo tempo uma forte presença militar, que nada faz 
quanto aos ri sos e correrias da nova geração, à venda de recordações, nem mesmo às demonstmções de 
afecto entre pares de namorados. 
No lado ocidenta l desta grande praça situa-se o grande Palácio do Povo, edificado em 1959, onde se reúne a 
Assembleia Nacional Popular; para sul fica o imponente monumento construído em 1977 em memória de 
Mao, onde se encontram os seus restos morta is e onde se observam longas fi las com horas de espera, só para 
ver aquele que foi o" grande timoneiro " de um povo. 
A norte da praça fi cam os pa lácios da Cidade Proibida, o maior número de ed ifícios clássicos ex istentes, 
com o Pavilhão da Suprema Harmonia, outrora a sala do trono do Imperador e o Pav ilhão da Pureza Celeste 
onde o Imperador presid ia aos negócios de Estado, bem como o Jing Shan (Pavilhão das Mil Fontes) . É esta 
imponência que nos dá a percepção de que "os chineses ( ... ) pensam sempre na grandiosidade."" A Cidade 
Proibida foi edificada no século XV, ocupa uma área de 720 000 Km2 e é constituída por 800 ed ifícios, o que 
perfaz um tota l de 9000 divisões onde transparece a vida burocrática e cerimonial do Imperador e a parte 
pri vada com os seus jardins e residências: a do própri o Imperador, a da Imperatri z e a das concubinas. 

1(, Citação reti rada do relatório da aluna Patrícia Ribeiro. 
17 Citação retirada do re latório da aluna Joana Si lva. 
1M Cilação retirada do relatório do coordenador da viagem. 
1'1 Citaçílo retirada do relatório da aluna Carla Matosa. 
20 Citaçào retirada do relatório da aluna Sónia Cubo. 
21 Citação retirada do relatório da aluna Raqucl Bclard. 
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Acima de tudo a cidade de Beijing possui muitos parques, o maior é o Parque do Templo Celeste ou 
Templo do Céu situado a cerca de 5 Km a sul da Cidade Proíbida, no parque de Tian Tan, monumento que 
cinge um grupo de edifícios cerimoniais como é o caso do Qiniandian, ou Palácio da Oração pelas Boas 
Colheitas, um edifício de 41 metros de altura em forma de cone, com abas triplas e um telhado azul escuro, 
em que a sua maior característica é de ser construído em madeira e estar edificado sem um único prego. Aqui 
o Imperador vinha adorar o céu, a fim de se reconci liar com o mesmo, uma vez que a harmonia e ordem são 
os dois conceitos inseparáveis da vida de um chinês. 
Temos que igualmente referir o Palácio de Verão, residência de férias do Imperador, a forma como foi 
concebido à volta do Lago Kunming com imensos espaços verdes favorece uma temperatura agradável 
durante o calor sufocante dos meses de Verão. E era onde a Imperatriz viuva Ci Xi, uma autocrata que 
governou a China como regente desde 1861 até à sua morte em 1908, passava os seus verões. Este complexo 
data dos finais do século XIX e ergue-se nos subúrbios a noroeste da cidade, sendo um complexo de 
sumptuosos salões, pavilhões e pagodes di sseminados entre lagos artificiai s. Aqui pudemos ver o Estúdio 
Oinghua, a Torre do Incenso Budista, o Jardim da Virtude e da Harmonia e a Torre Jingming, envo lvidos 
por uma magnifica vegetação. 
É com isto que se pode afirmar que esta cidade é " herdeira de uma civilização ancestral onde se destacam 
usos, costumes, tradições e um rico património arquitectónico ( ... ) onde o sagrado e o profano são uma 
presença constante. "22 

Apesar de estes monumentos serem os mais identificativos desta cidade, tal como acontece em todas as 
cidades com grande história, o choque civilizacional e sócio-cultural por nós sentido é muito maior. 
Em Beijing o que "encontrámos surpreendeu-nos, desde os cheiros até à forma como as pessoas se comportam 
( ... )"23," este é um povo triste, muito desconfiado, marcado pela vida, reprimido e muito fechado"", mas ao 
mesmo tempo " os seus hábitos estão bem presentes na sua forma de estar na vida, desde o descanso que 
efectuam descalços, o frasco de chá sem açúcar que os acompanha, no divertimento de um jogo de xadrez 
chinês."" A própria ginástica matinal - Tai Kê, praticada por indivíduos de todas as idades, notando-se no 
entanto a predoininância da terceira idade e as famosas gaiolas de pássaros penduradas nas árvores, pois 
segundo o costume chinês o pássaro que fór bem tratado canta com maior alegria. 
Outro sinal inequívoco do ritmo da vida de um chinês é o intenso tráfego que se verifica " bicicletas, can'OS 
e carrinhas ( .. . ) atropelam-se, e conduzem, de uma forma caótica, bastante desorganizada"26 e barulhenta. 
"O frenesim do dia a dia ( ... ) assemelha-se a um espectáculo cujos actores são, num primeiro nível, a 
concorrência entre os transportes públicos, os carros particulares, as viaturas do estado e as militares que 
circulam nas estradas da cidade lado a lado com os veículos de motor, mas que pouco se parecem importar 
com a sua presença, a qual poderia impressionar os condutores das bicicletas, em virtude de uma maior 
protecção física que os veículos automóveis conferirão aos seus condutores em caso de acidente . Todavia, o 
chinês das bicicletas não pára nem em frente a um camião, não rece ia o acidente, continua sempre em frente 
nos afazeres quotidianos parecendo não ter tempo a perder. Nas cidades chinesas, as marcas e sinais de 
trânsito dizem pouco à sua população."" 
Mas o maior espectáculo de todos é a beleza e a grandiosidade da Ópera de Beijing que nos fez esquecer 
todos os choques civilizacionais. Conta já com 200 anos de histórias e a sua organização chegou a estar a 
cargo de Jiang Qing, esposa de Mao Tsé Tung onde as peças combinavam o drama com a ideologia. 
É sem dúvida uma das mais famosas e as suas obras conservam a tradição da alternância dos diálogos com 
as partes cantadas, a actuação acrobática, os gestos e lutas, utilizando actos simbólicos para simular o abrir 
de uma porta, o de remar, montar ou actos praticados na vida quotidiana. A música indica o género de acção 
ou sentimentos e cada actor chega à cena com um traje e a cara pintada de modo diferente, identificando-se 
assim imediatamente quem é, se tiver pintado de vermelho é corajoso, branco com uma risca preta é traidor e 
se tem apenas um pouco de branco é cómico. 

22 Citação retirada do relatório do aluno José Faria. 
2J Citação retirada do relatório da aluno Paulo Ramalho. 
24 Citação retirada do relatório da aluna Joana Sobral. 
2~ Citação retirada do relatório da aluno Vítor Simões. 
2(, Citação retirada do relatório da aluna Ana Saragoça. 
27 Citaçào retirada do relatório da aluna Rita Si lva. 
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Na Grande i\4lll'a/ha da China 

Com tudo isto é possível afirmar com toda a certeza que 
"em Beijing houve um grande contacto cultural , não fosse 
este ( ... ), o centro cultural da China por excelência."28 
No entanto o monumento mais grandioso de todos e 
que realmente marca esta cidade é a sua proximidade à 
Grande Muralha da China, a qual se apresenta como 
uma serpente ao longo das várias montanhas, sendo 
uma forma de defesa de uma civilização com mais de 5 
mil anos de história, possível de ser visível da Lua. Foi 
edificada no século VI a.C. , com cerca de 6000 Km, para 
impedir as invasões dos povos nómadas em território 
chinês. Posteriormente as várias muralhas existentes no 
norte foram ligadas pelo Imperador Qin. Durante as 
dinastias seguintes foi fortificada e reestruturada. A actual 
Muralha foi reconstruída na dinastia Ming há mais de 600 
anos e mantém-se inalterada até aos nossos dias. 

A estrada que conduz à muralha passa pelo Vale dos Túmulos Ming, que contêm os imponentes mausoléus 
dos 13 Imperadores Ming e pelo famoso Caminho Sagrado ladeado por figuras míticas, deuses e guerreiros. 

Na Grande Muralha da China 

( 2 ) . Aspectos económicos 

A cidade de Beijing, é marcada por um mar de contrastes, 
uma vez que a riqueza e a pobreza andam de braço dado, 
apesar das potencialidades deste espaço e da sua 
sumptuosidade. 
Durante muitos anos a economia desta cidade esteve ligada 
ao sistema feudal , cuja agricultura era pouco desenvolvida, 
devido aos instrumentos rudimentares utili zados e às 
elevadas taxas que deviam pagar ao senhor das terras. 
Com a abertura imposta pela Guerra do Ópio, esta cidade 
iniciou um sistema de criação de infra-estruturas que 
permitiu o desenvolvimento industTial. 
Desde que o Governo está no poder, que os objectivos 
fixados alternavam entre um desenvolvimento agríco la 
com base em cooperativas e o desenvolvimento de 
determinados sectores industriais como o metalúrgico. 
Em finais da década de setenta é iniciado o sistema de 

reformas (era de Deng Xiaoping), seguindo-se na década de oitenta o sistema das " quatr6 modernizações ", 
cujo objectivo era promover o desenvolvimento das áreas da agricultura, indústria, defesa nacional e tecnologia. 
Actualmente, Beijing é um dos principais centros comerciais e industriais do país, contando com refinarias 
de petróleo, instalações siderúrgicas e metalúrgicas e indústrias de construção de maquinaria ferroviária, 
agrícola e têxtil. 
É célebre pelo seu artesanato de jade, marfim, porcelana, esmaltes, tapetes e rendas. Possui diferentes 
Universidades, escolas superiores, institutos de investigação e museus. 

28 Citação retirada do relatório da aluna Luísa Pereira. 
2') Citação retirada do relatório da aluna Marlene Carvalho. 
30 Citaçào retirada do relatório da aluna Crist ina Lima. 
3 1 Citação retirada do relatório do aluno Délio Brito. 
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Visitámos a China Beijing North Suburbs Industrial Art Factory, que é famosa pelos seus trabalhos de 
«cloisonné». Ao visitar as várias fases do processo de fabrico denota-se a minuciosidade com que este povo 
trabalha, "desde o mais ínfimo pormenor ao mais evidente."29 "No final surgiam da imaginação dos artesãos, 
peças que pareciam autênticas porcelanas, nas quais se observavam representações de flores, pássaros, animais, 
tudo pintado com diferentes cores, utilizando a técnica do esmalte. "30 

No entanto não foi possível deixar de reparar na situação precária em que trabalham, "acabando por ser este 
um dos factores mais importantes para a competitividade, ao reduzir o custo do produto final , através da 
utilização de mão de obra barata"" , vendo-se mesmo a tentativa de passar o conhecimento do trabalho do 
«esmalte cloasonado» de pais para filhos , já que estes assistem a todas as fases, desde pequenos. 
A vida de um chinês é mesmo comandada por este sistema,já os seus filhos "aprendem de seus pais o legado 
do negócio privado, ou não, que será seu futuramente ."32 

"Beij ing está-se a tornar num pólo económico e de desenvolvimento muito atractivo para os investimentos 
".33 Ao longo das várias artérias por onde passámos "são visíveis as marcas ( ... )" do Ocidente "Mc' Donalds, 
limusines, telemóveis ( ... ) "34, Hard Rock Café, entre outras. 
O desenvolvimento urbano faz-se sentir "pela existência de prédios e arranha céus recém - construídos, na 
sua maior parte hotéis de luxo, para receber turistas e homens de negócios,"" possíveis investidores. 
No entanto, "ao nível das infra-estruturas, os contrastes são flagrantes. Em primeiro lugar, enquanto se vêem 
construir inúmeros edifícios ao mesmo tempo em várias partes da cidade, indicando um grau de 
desenvolvimento , podemos verificar que a maioria da população masculina consegue desta fom1a garantir o 
seu emprego e o seu ganha pão, o sustento da sua família, embora a remuneração que auferem seja muito 
baixa e as condições de trabalho ( ... ) sejam paupérrimas. 
Esta mesma situação confinna-se ( ... ) na pobreza das condições de vida dos bairros onde residem, ( ... ) e 
através dos mendigos que nos tocam e param nas ruas, quer ao aproximarmo-nos de uma das estações 
ferroviárias , onde ( ... ) pessoas amontoadas, dormem no chão, na beira da estrada ( ... )."36 
Outro aspecto interessante é a frequência com que se encontram lado a lado grandes centros comerciais e 
loj as de cadeias ·intemacionais, com o pequeno comércio tradicional e local de artesanato. Aqui o comércio 
é feito especialmente para os turistas para os quais os preços são mais elevados, mas ao mesmo tempo 
regateáveis. O estrangeiro que regatear é levado em consideração, tanto mais que á sua volta se junta um 
inúmero grupo de pessoas que atentamente os escutam. 
Em termos ambientais esta cidade "deu-nos a possibilidade de constatar a tri ste realidade do drama da 
poluição "37 , "que se faz sentir por uma névoa de fumo que tem origem na combustão dos automóveis "38 e 
que carinhosamente é localmente apelidada de «névoa matinal». 

( 3) - Aspectos políticos 

"O govemo de Beijing atingiu a sua unidade máxima com a subida ao poder de Mao Tsé - Tung. No entanto 
apesar deste pretender afastar a centralização do poder do seu paltido ao mesmo tempo que pretendia acabar 
com a repressão política sobre a população,"39 ela ainda se encontra muito patente. O sentimento de 
nacionalismo ainda hoje é bem notório , especialmente nas longas filas que se formam junto ao Mausoléu de 
Mao, para poder ver os restos mortais do Grande Timoneiro, nem que seja por apenas alguns segundos. 
"Teima em persistir um regime político autoritário, ( ... ) que apesar de cobrir todo o território é mais notório 
em Beijing, uma vez que é aí que está centralizado o poder na sua plenitude ( ... ) como símbolo máximo a 
forte presença policial nas ruas ".'0 
Aqui igualmente fomos alvo da burocracia aquando do nosso primeiro contacto com o Banco da China. 
Demorámos cerca de uma hora somente para efectuar a troca de alguns dólares americanos, que até para 
facilitarmos juntamo-nos em grupos de cinco pessoas, no entanto esta operação foi bem pior, já que" a 

29 Citação retirada do relatório da aluna Marlene Carvalho. 
30 Citaçâo retirada do relatório da aluna Cristina Lima. 
JI Citação retirada do relatório do aluno Délio Brito. 
32 Citação retirada do relatório da aluna Carla Sousa. 
)) Citação retirada do relatório do aluno Marco Caetano. 
H Citação retirada do relatório da aluna Cri st ina Lima. 
J5 Citação retirada do relatório do aluno José Menezes. 

)6 Cilaçào retirada do relatório da aluna Rita Silva. 
31 Citação reti rada do relatório da aluna Idália Nogueira. 
3 ~ Citação retirada do relatório do aluno José Menezes. 
39 Citação retirada do livro" Pequena História das Grandes Nações - China". 
40 Cilação retirada do relatório do ~Iuno José faria. 
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verificação minuciosa das notas de cem dólares provocava alguma desconfiança e nervosismo entre os 
funcionários, parecendo que o fornec imento das verbas equivalentes em yuans, nos tornava potenciais 
milionários "4I é de ressaltar ainda que após a nossa saída o banco fechou pelo facto de todas as reservas de 
yuans detidas terem sido esgotadas." 
Nas ruas encontram-se um grande número de polícias, o que tem pontos positivos, pois é raro se denotarem 
acidentes ou assaltos, apesar do número elevado de habitantes e do número cada vez maior de pobreza 
latente na parte velha da cidade, este policiamento é ainda maior junto da praça Tian An Mem, no entanto 
isso não parece incomodar ninguém, " ... um pouco por toda a cidade verificam-se cartazes publicitários com 
mensagens do partido, isto demonstra o papel fulcral que o Partido Comunista ainda representa na sociedade 
chinesa ( ... ) constituindo um foco aglutinador. .. "4) 
Durante a estada nesta cidade, teve lugar um encontro com o Director da Divisão de Assuntos Europeus, 
Xue Yanqing, na presença do Primeiro Secretário da Embaixada de Portugal em Beijing, Dr. João Sabido 
Costa, onde o responsável chinês "se mostrou muito sensibili zado com a visita da Universidade Lusíada, 
apelidando a parte pOltuguesa como os amigos que vêm de longe."" , expondo ainda os objectivos de refonna 
da educação nos vários níveis de ensino na China. 
Procurou conhecer melhor o modelo da nossa Universidade garantindo todo o seu apoio para a criação de 
um curso de estudos chineses na Lusíada e a possibilidade da sua des locação a Portugal como forma de 
aprofundar o intercâmbio que entre nós foi estabelecido. 
Beijing "é uma grande cidade com grandes contrastes e onde claramente podemos di stinguir os doi s sistemas 
num só país de que Mao nos fa lava"45 . Hoje a República Popular da China sofre um período de transição 
sendo o seu futuro "político uma incógnita.""6 

b ) Em Tian jin 4J 

É a terceira maior cidade da China, depois de Shanghai e Beijing, situada na província de Hebei ocupando 
uma área de II 300 Km' fundada como praça forte na confluência do Da Yunhe ( Grande Canal) com o rio 
Wei Ho, desenvo lveu-se no século XIX, servindo de porto à capital, situada a 100 Km. Foi ocupada pelos 
ingleses em 1858 e pelos franceses em 1860 tendo crescido depois da sua abertura ao exterior. Só nesta 
altura é que os estrangeiros foram autori zados a residir na cidade, o que irá influenciar o estilo de alguns dos 
seus ed ifíc ios. 
Durante a revolta dos Boxers, em 1900, a maior parte da cidade foi destruída, tendo sido posteriormente 
criados altos prédios e grandes avenidas. Os japoneses ocuparam-na entre 1937 e 1945, começando a construir 
portos e a fazer melhoramentos na cidade que foram concluídos pelo governo chinês em meados dos anos 
cinquenta. Tianj in é actualmente um importante centro da rede de comunicações da China Setentrional e 
possui muitas indústrias têxteis, de produtos químicos e siderurgia, albergando duas Universidades fundadas 
em 1919 e 1960. 

( 1 ) - Aspectos cu lturais 

Hoje, Tianjin é uma cidade ao estilo europeu, com grandes prédios todos iguais e grandes avenidas, devendo
se isso à sua ocupação pelos ingleses e pelos franceses. 
No entanto estes edifícios apresentam uma característica única, nenhuma porta fica voltada para o exterior, 
mas sim encontra-se, tal como outras nas traseiras do prédio. Esta cidade "não tem ( ... ) uma tão vasta riqueza 
cultural, é uma cidade moderna "48 . 
" Foi interessante perceber que, apesar de estrangeiros (que encontramos aquando da nossa visita à Universidade) 
e de culturas tão diferentes da chinesa, para eles o choque cultural não fo i tão grande como para nós."49 

41 C itação ret irada do relatório da aluna Ana Saragoça. 
42 Inrormação dada pela guia que nos acompanhava. 
43 C itação relirada do re latório da aluno Nuno Simões. 
.f.I Citação reti rada do relatório do coordenador da viagem. 
·u C itação retirada do relatório da a luna Ana Sofia Cardoso . 
.j(, Citação reti rada do relatório da aluna Carla Matosa. 
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H Visi ta efectuada no dia 28 de Março. 
4H Citação ret irada do relatório do aluno Marco Caetano. 
4') Citação retirada do re latório do al uno Carlos COITcia . 



Qin Shi I-Iuangdi, o primeiro Imperador da China e fundador da dinastia Qin ou Ch'in que deu o nome a este 
país. 
Para chegarmos a esta cidade tivemos de efectuar uma viagem de 18 horas de comboio, o que se revelou 
"uma das melhores experiências que tivemos ocasião de protagonizar, pois pudemos contactar, viver, um 
pouco o que será o quotidiano de muitos 
chineses que tomam aquele comboio, seja com 
o propósito de transitar em negócios, seja para 
visitar familiares. ( ... ) As condições de higiene 
( casas de banho e lençóis de cama do comboio 
) deixam muito a desejar, mas as situações 
vividas naquela tarde e noite fazem-nos 
rapidamente esquecer esses pormenores."" 
"Esta viagem de comboio foi o maior e o mais 
violento choque desta viagem, talvez porque 
não estávamos minimamente preparados para 
o que encontrámos, no entanto foi uma lição 
da realidade chinesa, do seu povo e hábitos 
( ... )""1 

( 1 ) - Aspectos culturais 

-
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JUI/IO ao liílllll/O dos Soldados de Terracota 

No Monte Li foi descoberta a maior estação arqueológica da China e o achado do Túmulo dos Soldados de 
Terracota em 1974, atraiu mais de 1700000 visitantes estrangeiros a esta região, o que permitiu desenvolver 
o seu comércio local, como principal fonte de atracção turística. 
A descoberta deste túmulo deve-se à tentativa de camponeses locais em abrir um poço, já que esta área era 
essencialmente virada para a actividade agrícola. 
Durante as escavações achou-se a cabeça da figura de um soldado típico da dinastia Qin. 
Após a informação de tal descoberta iniciaram-se as escavações, que actualmente se estendem em três 
plataformas subterrâneas correspondentes ao túmulo do Imperador, compostas desde já por mais de 7000 
figuras, esculpidas em tamanho real e que representam os vários tipos de guerreiros do exército do Imperador, 
acompanhados por 600 cavalos. 
A construção destes guerreiros era feita essencialmente de terra batida, e o local onde se encontravam era 
erguido sob uma armação de madeira apoiada em bases de pedra. 
O propósito de tal exército seria de salvaguardar o túmulo do Imperador, (consta que ainda não foi descoberto), 
em que cada guerreiro detém uma expressão e arma diferente, de modo a diferenciar as suas funções dentro 
do exército. 
É ainda necessário salientar que actualmente se encontra em escavação uma quarta ala do túmulo, verificando
se um trabalho minucioso de reconstituição do exército por parte dos arqueólogos. 
Xi' An deu "para verificar que se tratava de uma área onde o berço civilizacional se encoiitrava enterrado no 
tempo ( .. . )."'4 
Para muitos, esta cidade "parecia uma cidade adormecida, não querendo despertar, preferindo permanecer 
no sono eterno do seu passado glorioso."'5 Onde " tudo tem um ar de tri steza, de melancolia, sendo tal 
patente no olhar da população."66 
Curiosamente este povo "apresenta traços fisionómicos diversos dos de Beijing, mais próximos do povo 
mongol ou pelo menos revelando o seu cruzamento. "67 

Efectuámos de seguida uma visita a Hua Qing Chi, um lugar histórico da dinastia Tang, mandado construir 

62 Idem. 
(,3 Citação retirada do relatório da aluna Ana Sofia Cardoso. 
(.I Citaçào retirada do relatório da aluna Joana Sobra l. 
(,S Citação retirada do relatório da a luna Idália Nogue ira. 
6(, Citação retirada do relatório da a luna Carla Matosa. 
67 Citação retirada do re latório do aluno Délio Brito. 
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A ida a esta cidade centrou-se essencialmente na visita à sua Universidade, a primeira na hi stória modema 
da educação chinesa. Aquando da nossa visita o Reitor desta Universidade deixou em aberto a possibilidade 
de vir receber futuramente alunos portugueses para a frequência dos vários cursos, mestrados e doutoramentos 
ali ministrados. 

Depois de um primeiro encontro de boas vindas com o Reitor da Universidade, que nos recebeu com "calorosas 
oferendas e palavras de amizade, assim como nos proporcionou uma visita às instalações da Universidade 
" 50, realizou-se " um almoço privado, com a presença do Vice Presidente da CEUL e de diversos responsáveis 
da Universidade de Tianj in, entre os quais o Reitor. ( ... ) 
A Universidade, com especializações em diversas áreas cientificas, incluindo o sector dos têxtei s, deseja 
estabelecer relações de cooperação com a Universidade Lusíada. Para o Reitor da Universidade de Tianjin, 

,.. 

Na Universidade de Tiwy'in 

«as Univers idade s, grandes ou 
pequenas, com história longa ou curta, 
têm sempre os seus pontos fortes e 
ex per iências que merece m "ser 
conhecidas de outras Universidades.» 
( .. . ) já tendo sido assinados protocolos 
com muitas Universidades estrangeiras, 
nomeadamente a mericana s e 
japonesas."5I 

Ficou prometido o envio de umà 
delegação chefiada pelo próprio Reitor 
a Portuga l e à nossa Universidade, 
dev ido ao hospi ta leiro modo como 
fomos recebidos e à nossa alegria e 
contagiante simpatia. 

Esta visita foi muito positiva pois permitiu ficar com a real noção do sistema educativo chinês a nível 
superior e universitário. 

( 2 ) - Aspectos económicos 

A chegada a esta cidade fez-se de autocarro e permitiu-nos ao longo dos 100 Km efectuados verificar alguns 
aspectos da vida rural da China, os longos campos de arrozais eram evidentes, assentando esta cultura em 
três fases di stintas tal como nos foi explicado pela guia. Primeiramente as sementes do arroz são plantadas 
em terreno próprio, chamado yang tián, onde crescem. Posteriormente são co lhidas e replantadas em campos 
onde a água é abundante, sendo este processo feito manualmente. 
Quando o arroz atinge a sua maturação é apanhado, deixado ao sol para secar e posteriormente coberto com 
um pó semelhante ao " pó talco ", de modo que se conserve por um longo período de tefnpo. Ao longo do 
caminho não se verificou o aparecimento de uma aldeia ou vi la, o que só poderá significar que é parte da 
população que vive nas cidades próximas que cultiva a terra. 
Pela primeira vez na nossa viagem estivemos em contacto com um mel"cado tipicamente chinês, 
onde pela primeira vez sofremos "o nosso primeiro banho de multidão."'2 Aqui encontrava-se de tudo, 
desde jade, brinquedos e peças de porcelana local. 
Igualmente aqui foi estabelecido o verdadeiro contacto com o chinês, pois permitiu-nos pôr à prova os 
nossos conhecimentos desta língua, uma vez que era preciso regatear os preços. Foi-nos assim "revelado 

50 Citação retirada do re latório da aluna Ana Saragoça. 
51 Citação retirada do relatório do coordenador da viagem. 
52 Cilação retirada do relatório do aluno Paulo Ramalho. 
jJ idem 
5<1 Citação retirada do relatório da aluna Ana Saragoça. 
55 Citação retirada do relatório do aluno Vitor Simões. 
$(, idem 16 
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uma forma diferente de comprar ( que se revelou útil para o resto da viagem) (, .. )"53 . "Foi curioso e divertido 
regatear preços, inclusivamente fazer alguns conhecimentos com alguns comerciantes, que gostavam de 
quem regateava mais, por vezes juntando-se uma imensidão de indivíduos à volta, só para ouvir o espectáculo 
de regatear, ou de enganar o turista."54 
Um facto de curiosidade que ocorreu com um colega nosso, foi a curiosidade quanto à nossa origem. Segundo 
ele quando "dissemos que éramos portugueses (00') ele num inglês de simples compreensão pediu-nos 
simplesmente uma coisa: uma moeda (00') para a sua colecção."" 
Para além deste mercado na parte mais velha da cidade é possível encontrar pequenos feirantes com todo o 
tipo de fruta, o que para nós foi a grande delícia, pois a adaptação aos pratos tradicionalmente chineses foi 
difícil (É impossível esquecer que no nosso primeiro pequeno almoço nos foi servido arroz, pickles e salada 
russa!). No entanto nos supermercados desta cidade encontrámos de tudo, o que nos permitiu compreender 
"que na China, o problema não é (00 ') a falta de produtos, mas sim a falta de poder de compra para os 
comprar. "56 

Em visita à zona industrial foi fácil constatar o real desenvolvimento da cidade. A fábrica de transformação 
do jade em pequenas e minuciosas peças de arte é mesmo característica única da paciência e grande habilidade 
deste povo. 

( 3 ) - Aspectos políticos 

Em 1895 foi fundada a primeira Universidade dos tempos contemporâneos da China, denominada de Beiyang 
University, que actualmente adoptou o nome da cidade onde foi fundada - Tianjin University, sendo uma 
Universidade que está directamente dependente da Comi ssão de Educação do Governo Chinês e que ministra 
cursos em vári as áreas como é o caso da área das ciências. áreas liberais, gestão, mas dando maior ênfase às 
engenharias. Tem uma área de 150 hectares e um espaço de 630.000 m', englobando 95 laboratórios e 
estações móveis de pesquisa cientifica, bem como uma significativa biblioteca de 1.7 milhões de livros. 
Tem capacidade para receber 2500 alunos, incluindo uma área de alojamentos para os estudantes estrangeiros. 
"Foi curioso constatar que a maior parte dos alunos estrangeiros que encontrámos a estudar ali , eram na sua 
maior parte oriundos de países que pertenciam ao ex- bloco de leste ou países que eram apoiados directa ou 
indirectamente pela ex- União Soviética, como seja Angola. Albânia e Síria ." 57 

Isto permite definir "claramente uma tendência para a formação de quadros oriundos de áreas de conflito e 
que partilham com a China um especial relacionamento. quer pelos regimes que neles imperavam, quer 
como força de atenuação do ostracismo internacional e/ou para o equilíbrio da balança da influência no 
plano internacional." " 
De destacar ainda a abertura desta Universidade ao financiamento estrangeiro, especialmente de 
empresas estrangeiras como a IBM, que ali instalam departamentos de formação, funcionando a Universidade 
como " uma forma de laboratório na modalidade de cooperação "59. 

c) Em Xi 'An 60 

Esta cidade é a capital da província de Shaanxi , é uma cidade bastante antiga, si tuada na China central, no 
vale de Wei He e, com o nome de Chang'an, fo i uma, das seis capitais da China imperial durante a dinastia 
Tang. 
"A cidade encontra-se na rota ferroviária entre Lianyungang, no Mar Amarelo, via Urumqi , na região de 
Xinjiang até ao Cazaquistão(oo .), e dispondo de um aeroporto que possibilita ligação aérea com as maiores 
cidades chinesas, bem como Hong-Kong. " 61 Pode ser caracterizada como um dos maiores centros têxteis 
do noroeste da China, existindo no entanto também indústrias químicas e de engenharia. O seu grande 
interesse está relacionado com a descoberta arqueológica fe ita na sua proximidade, que é o vasto túmulo de 

. S3 idem 
54 C it açi10 retirada do relatório da aluna Ana Saragoça. 
~s Citação retirada do relatório do aluno Vítor Simões. 
56 idemS1 Citação retirada do relatório da aluna Ana Sofia Cardoso. 
SR Citação retirada do relatório do aluno Délio Brito. 
S9 Citaçào retirada do relatório do coordenador da viagem. 
(..o Vis ita de 1 de Abril até dia 3 de Abril. 

61 C itação retirada do relató ri o da aluna Rita Sil va . 
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Aqui, não se sente tanto a forte presença do 
centralismo político nem do forte policiamento de 
Beijing. 
Devido aos contactos que detêm com os vários 
visitantes estrangeiros, este povo é mais aberto e 
comunicativo, interessando-se sobre o local de onde 
viemos, da nossa língua e cultura. Isto denotou-se 
essencialmente no Instituto de Ciências Têxteis e 
Tecnologia do Noroeste, onde fomos recebidos 
com caltazes de boas vindas e olhares interessantes. 
Mais uma vez era nosso interesse verificar o grau 
do desenvolvimento e da organização do sistema 
educacional chinês, tendo como objectivo fornecer 
informações do modo de ensino cooperativo 
utilizado em POItugal. Fomos recebidos igualmente 
com entusiasmo pelo Reitor do Instituto que 

Recepção pelo Reitor do Instituto de Ciências Têxteis e Tecnologia do 
Noroeste, em Xi 'an 

afi rmou "que a presença dos amigos que vêm de longe e as perspectivas que se abrem" numa "possível 
cooperação e intercâmbio entre as duas Universidades, em especial no domínio dos têxteis são possíveis".'6 
Informou-nos que o Instituto, com mai.s de quatro mil alunos, está directamente subordinado ao Ministério 
da Indústria Têxtil da China, apoiando toda a indústria do noroeste da China. 
Foi previamente planeado que seria interessante marcar esta visita através do convívio desportivo envolvendo 
estudantes chineses e portugueses, planeando-se assim um jogo de futebol masculino e um jogo de voleibol 
feminino. 
"Vivia-se um ambiente de festa , tendo sido reduzido o tempo do jogo de futebol a escassos vinte minutos 
para cada parte. E, estamos praticamente nos últimos momentos do jogo, quando o estudante José Pedro 
Pinto Correia de Melo cai desamparado, sem qualquer razão aparente, entrando em estado de choque repentino, 
profundamente inanimado. 
Têm lugar de imediato os primeiros socorros, a que se seguem equipes médicas da Universidade e outras 
vindas de ambulância. A situação arrasta-se sem melhorias significativas, pelo que é decidido o seu transporte 
para o Hospital , onde chega com ténues sinais de vida. Aqui são-lhe ministrados os tratamentos adequados 
por diversas equipes médicas que se multiplicam com novos equipamentos de reanimação, durante cerca de 
duas horas. Infelizmente José Pedro não conseguiu sobreviver. "77 

"Aqui, como em todo lado verificamos um calor humano ( ... ) aquando do resto da nossa estada nesta cidade." '· 
"À partida poder-se-à ter pensado que partíamos preparados para tudo e que nada parecia insuperável , contudo 
o infeliz acidente demonstrou que tal não era verdade e provou que, qualquer que fosse a mais-valia já 
adquirida, daí para a frente pouca importância ela teria perante tamanha infelicidade. 
Não é justo que daqui se conclua que o caracter pedagógico do evento se tenha esbatido, pois tal não aconteceu, 
mas a verdade é que daí para a frente a dimensão humana adquiriu tamanha importância que passou a 
ofuscar todas as outras."" . 
"A comitiva ficou sem um elemento, o que foi bastante desagradável e desmotivador para nós continuarmos 
a nossa viagem ( ... ) todavia penso que espiritualmente o nosso amigo e colega nunca nos abandonou."8o e 
nunca esqueceremos as suas palavras após ter subido a Grande Muralha: "Concretizei o meu grande sonho, 
subi à maior Muralha do Mundo." 

76 Citação retirada do relatório do coordenador da viagem. 
77 Idem. 
n Citaçào retirada do relatório da aluna Carla Sousa. 
79 Citação ret irada do relatório do aluno Carlos Correia. 
80 Citação retirada do relatório da aluna Patrícia Ribeiro. 
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pelo Imperador Gao Zong para a sua concubina preferida Yang Guifei. Este lugar tem uma beleza indescritível, 
pelo facto de em todo o lago central se espelhar a beleza dos vários quartos de repouso, caracterizados pela 
forma escalonada e arqueada do telhado. Existem duas portas principais, após a entrada por uma delas 
passamos pelo Feishuang, prosseguimos pelo "Corredor de Vento" e encontramos à nossa direita o Barco de 
Pedra que está assente em nove dragões e que se encontra no centro da piscina, onde em tempos o Imperador 
e a sua concubina se banhavam no quente Verão de Xi'An. 
"Ao cair da noite assistimos a um espectáculo de dança desta dinastia ( ... ), não havendo palavras para 
descrever tamanha beleza ... "68 . 

Não se deve igualmente esquecer da monumentalidade da Muralha que rodeava a cidade antiga, com os 
seus quatro cantos de vigilância, nem o famoso Pagode Dayan, que detém uma vista geral sobre todo um 
conjunto de santuários budistas Zen. Neste templo não se notou "uma forte presença de crentes ( ... ) mas 
sim de turistas e visitantes chineses "69 . Aqui novamente se pode encontrar a tolerância chinesa em deixar I 

qualquer turista praticar o ritual do incenso e das velas. 

( 2 ) - Aspectos económicos 

"A chegada a Xi ' An revelou-nos, logo no seu amanhecer uma realidade diferente. Na estação, a luta pelo 
transporte de uma mala para ganhar Yuans é sinal duma sobrevivência com a qual o povo chinês vive."70 
Esta disparidade em relação a Beijing "revelou-nos uma vida no campo bastante pobre e dura, com uma 
notória falta de meios e equipamentos agríc.olas que muitas vezes levaram a pensar que nem uma economia 
de subsistência se tratava. Fiquei realmente convencido que estas disparidades são sem dúvida os «pés de 
barro» da China, e fez-me levantar a questão se o regime chinês conseguirá manter durante muito tempo este 
grau de desenvolvimento económico, sem entrar em ruptura com esta China tão carênciada."7I 
Esta cidade é menos "rica economicamente do que as anteriormente visitadas, talvez pelo facto de estar 
situada no interior do território, longe dos portos comerciais"71 , no entanto é uma cidade "que está preparada 
para uma maior abertura com o exterior, ( ... ) que detém infra-estruturas pensadas para um futuro 
desenvolvimento ( ... ) ideia esta patente em toda a China. ( .. . ) Tem a sua importância ligada à indústria têxtil, 
tanto mais que a Universidade local ministra cursos sobre esta actividade, o que permite que esta região se 
venha a transformar num pólo de abastecimento têxtil de toda a China."73 
É também uma cidade vocacionada para a produção de tecnologia, sendo também conhecida pela sua indústria 
farmacêutica e electrónica, tendo estas indústrias um peso significativo na sua economia logo a seguir à 
agricultura. Convém não esquecer as suas "famosas fábricas de joalharia em jade, pérolas e lápis lazuli" .74 
"A cidade de Xi'An presenteia-nos com uma impressionante vida nocturna, não em termos de bares e 
discotecas, mas em termos de pequenas esplanadas onde se servem refeições e se pode visionar televisão, 
tudo isto feito ao ar livre, ou podendo igualmente encontrar-se dezenas de bancas onde é possível comprar 
artesanato local e toda a espécie de bugigangas."" 

( 3 ) - Aspectos políticos 

Em cada região visitada notámos um certo regionali smo característico, pois acontece que por vezes, em cada 
cidade domina uma etnia, que apresenta uma forma de se comportar, alimentar, vestir e se inter-relacionar 
diferente. Daí que em cada cidade visitada e em contactos estabelecidos com os chineses locais, se denota o 
sentimento de superioridade em que cada um defende o que é seu, há como que uma rivalidade entre eles. 

68 Citação retirada do relatório da aluna Marlene Carvalho. 
69 Citação retirada do relatório do aluno Vítor Simões. 
7(1 idem 
71 Citação retirada do relatório do aluno Paulo Ramalho. 
n Citação retirada do relatório do aluno Nuno Simões. 
13 Citaçào retirada do relatório da aluna Carla Sousa. 
1~ Elemento retirado da Enciclopédia Geográfica. 

75 Citação ret irada do relatório da aluna Rita Silva. 

19 



PONTE OCIDENTE - ORIENTE 

d) Em Shanghai 81 

A partida de Xi' An para Shanghai foi um momento difícil, pois tivemos de deixar para trás alguém que nos 
era muito querido. Ainda se pensou em terminar a viagem e regressar de imediato a Portugal , no entanto a 
sua continuação era um meio de marcarmos posição e dedicar o resto do nosso sonho, àquele que também o 
partilhava, mas "não foi fácil continuar a cumprir o programa ( ... ) mas a vontade de levar a viagem até ao fim 
consolida-se depois da celebração de uma missa em Shanghai, em memória do José Pedro"". A própria 
presença do Vice-Presidente da Cooperativa, Professor Carlos Motta e a sua deci são em assumir 
temporariamente a direcção da viagem, foram factores positivos, tanto mais que nos envolveu num ambiente 
de solidariedade e amizade nunca antes visto. 
A própria "recepção pela Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai , especialmente pela Professora 
Catarina e pelos seus alunos de português, não tem palavras. Tudo fizeram para que nos sentíssemos bem e 
que da melhor forma conseguíssemos ultrapassar da forma mais fácil ou mais leve ( não sei! ) a dor e a perda 
que sobre todo o grupo pesava e ao mesmo tempo nos unia ainda mais."8] 
Shanghai cujo significado em chinês é «sobre o mar» é uma das divi sões administrativas da China com 
6185 Km2 . Fica localizada na costa do mar da China Oriental, de ambos os lados do rio Huangpu, junto da 
confluência com o rio Yangtzé. É uma das maiores cidades do mundo, maior que Beijing, tem uma rede de 
transportes muito desenvolvida, o que permitiu o desenvolvimento do comércio. 
Shanghai foi fundada no século XI como uma pequena vila de pescadores, porém no século XVIll começou 
a tornar-se numa cidade próspera devido a ser o centro da cultura do cultivo do algodão. 
A partir de 1842 torna-se importante com o Tratado de Nankim, que abre a cidade ao comércio estrangeiro 
e devido à Guerra do Ópio com a Grã-Bretanha, uma parte da cidade fica sob administração inglesa, o que 
permitiu que outras nações, como os Estados Unidos da América e a França obtivessem direitos extraterritoriais 
e privilégios. 
De 1937 até 1945 a cidade é ocupada por japoneses (até ao fim da II Guerra Mundial). 
Após isto deu-se uma tentativa de descentralização da indústria e muitas fábricas foram mudadas para o 
interior, no entanto em finais da década de cinquenta a política inverteu-se. 
Durante a Revolução Cultural (1966-69) o governo da cidade foi substituído por um comité dirigido por 
operários, camponeses e militares (o que aconteceu em toda a China), tendo o governo civil apenas sido 
instaurado em 1979. 
Nos anos oitenta, uma série de reformas económicas levaram a um crescimento da indústria e do investimento 
estrangeiro, isto faz com que, esta cidade adquira grande protagonismo no comércio internacional, atingindo 
um grande desenvolvimento urbanístico e um grande crescimento demográfico. 
Nos anos noventa foram feitas uma série de obras públicas como uma auto-estrada com seis viadutos 
sobrepostos, pontes, metro, prédios de habitação, entre outras. 
Esta cidade possui indústrias de construção de maquinaria, mecânica, têxtil , alimentar e siderúrgica. 
Conta também com Universidades, escolas superiores e institutos de investigação. 

( 1 ) - Aspectos culturais : 

Esta cidade pode ser comparada às grandes capitais europeias, pelas suas características arquitectónicas, 
pelo seu desenvolvimento e abertura ao estrangeiro, o que mais uma vez vem reforçar a nossa ideia de 
contraste de cidade para cidade dentro da China e do próprio regionalismo local. Aqui nota-se uma maior 
liberdade a todos os níveis, uma maior aceitação dos estrangeiros e mesmo um interesse cada vez maior em 
conhecer e estar informado sobre o mundo exterior à China. 
"No aspecto cultural, Shanghai não possui uma herança arquitectónica tão rica como Beijing, mas o Templo 

~I Visita estabelecida de 3 de Abril a 7 de Abril. 
82 Citação retirada do relatório do coordenador da viagem. 
83 Citaçào retirada do relatório da aluna Ana Sofia Cardoso. 
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do Buda de Jade e o Jardim Yu são também locais de grande beleza e interesse. Por outro lado o Museu da 
Cidade supera em qualidade de exposição e em riqueza muitos museus de cidades como Londres ou Paris."" 
É por isso "dificil fazer a identificação dos aspectos culturais ( ... ) talvez porque os aspectos económicos são 
de tal fonna evidentes que sobrepõem os aspectos culturais."85 
Aqui nota-se um grande esforço de ocidentalização por parte da população, verificando-se isso pelo facto de 
constantemente na televisão local serem transmitidos anúncios de produtos ocidentais, apetência esta que se 
faz notar especialmente nas camadas mais novas, apesar de continuarem a existir os famosos mercados de 
rua que tanto caracterizavam as cidades anterionnente visitadas. No entanto a religião que se denota mais é 
o budismo, não só marcada pela existência de vários templos, mas de pequenos altares junto das lojas locais, 
apesar de existirem igrejas católicas. 
"Shanghai «capita l» do novo capitalismo, é a cidade mais ocidentali zada, toda ela mexe num frenesim de 
modernismo, principalmente ao nível urbanístico ( ... )" .86 Cidade modelo para uma futu ra China. Aqui 
igualmente se denotam as marcas estrangei ras, que provocam nas mulheres um interesse em se vestirem à 
moda, maquilharem-se e mesmo perfumarem-se, isto porque até então nos di sseram que o uso do perfume, 
tão usado entre nós, é utilizado apenas aquando do falecimento de uma pessoa (estranho, não?). 
"Falando com algumas pessoas mais cultas, apercebemo-nos que elas abordam temas, como é o caso da 
relação externa que a China mantém com os Estados Unidos ou com o Japão de forma muito descomplexada 
( ... ). Todavia, os cidadãos chineses de Shanghai são amantes da própria cidade onde residem, sempre se 
referindo a ela, à sua beleza e aos seus fantásticos desenvolvimentos ( ... ).87 

A Bund, famosa zona ribeirinha é marcada pelas enormes construções do fim dos séculos XIX - XX que 
contrastam com os antigos palácios e hotéis marcados pelo estilo semi-colonial britânico ou francês, sem no 
entanto destruir a estrutura tradicional cultural , caracterizadora de toda a China. 
Foi-nos proporcionada partir desta área uma viagem de barco pelo rio não só para se verificar a imbricação 

dos vários esti los culturais, como para se constatar o movimento do porto desta cidade. 
À noite fomos ver o famoso circo chinês. É difícil de imaginar quantos de nós já não iam a um circo, no 
entanto de lá saímos com caras resplandecentes de felicidade, inicialmente imaginávamo-nos numa tenda 

Na Praça do Povo. em Shanghai, já com li presença do Presidente da Direcção da 
CEUL, do Director do Departamento de Relações Internacionais do Porto e de 

eswdautes chineses da Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai 

11<1 Citação retirada do relatório do aluno José Menezes. 
~! Citação retirada do relatório do aluno Vítor Simões. 
116 Ci lação retirada do relatório da aluna Cristina Lima. 
~1 Cilação ret irada do relatório da aluna Rita Silva. 
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esvoaçante, no entanto quando entrámos 
num hotel de cinco est re las e num 
auditório privado todas as expectativas 
se aI teraram. 
Em nada este circo se compara aos 
europeus. Aqui prima-se pela destreza, 
equilibrismo, perícia e audácia , tão 
características dos ginastas e artistas 
chineses. 
A nível cultural visitámos ainda outros 
espaços de grande interesse cultural 
como a Praça do Povo onde se 
observava a alegria de um povo mais 
livre, poi s ao som de música, pares 
dançavam todo o tipo de danças 
chegando mesmo a convidar-nos para 
um pé de dança e mesmo algumas aulas. 
De seguida visitámos o Museu de 
Shanghai onde se encontravam expostos 
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todo o tipo de artefactos caracterizadores da cultura chinesa, desde tecidos, trajes, moedas antigas e várias 
formas de escrita e pintura. 

o Templo Buda de Jade é mais um manifesto da expansão e aceitação desta religião por toda a China. 
Aqui podemos ver vários tipos de Budas, cada um deles representando um estado de meditação diferente, 
todos eles estão protegidos por guardas que os defendem e concedem felicidade e harmonia. No entanto o 
mais magnifico é sem dúvida o Buda de Jade deitado. Neste templo vimos igualmente uma tradição chinesa 
que alguns de nós ainda tentámos, ao lançar uma moeda que deveria cair dentro de um jarro de aço. 
A concretização deste acto permitiria trazer ao "vitorioso" sorte e fortuna no seu futuro. De igual modo na 
sala dos protectores de Buda havia um aro, no qual estavam equi libradas algumas moedas. Quando perguntei 
qual o significado responderam-me que era um meio de ser abençoado pelo Buda no casamento e na obtenção 
de uma vida longa. 
Por último visitámos o Jardim Yu, que foi construído na dinastia Ming e é um exemplo de um programa 
prosseguido pelo governo, que em 1949 decidiu abrir várias casas particulares, jardins e parques, ao público 
como museus. Criavam-se assim sítios de convívio e lugares de lazer. Daqui não é fácil esquecer os sete 
dragões que rodeiam o muro acompanhados pelos vários guerreiros protectores, os lagos adornados de 
pedras trabalhadas e os quase ancestrais peixes, que afluem para receber pequenos pedaços de pão oferecidos 
pelos visitantes. 
De vez em quando destacam-se pequenas habitações de repouso, talvez usadas para um descanso e um 
convívio maior, o que é engrandecido pelo teatro construído ao ar livre. Ao sair-se do jardim deparamo-nos 
com uma ponte de sete curvas que nos transporta para o Middle Lake Pavilion Tea House, a casa de chá 
mais antiga e requintada de Shanghai, onde se pode saborear uma grande variedade de chás e onde viemos 
a saber que lá já estivera a Rainha Isabel II de Inglaterra. Todo este local de encantamento encontra-se na 
parte velha de Shanghai, caracterizada pelas suas ruelas estreitas e odores tão característicos das iguarias 
chinesas. 
Apesar de em Beijing termos ido ao Zoo tentar ver o famoso Panda, (animal muito raro, agradável e simpático, 
conhecido como o tesouro estatal da China, que vive nas montanhas altas e afastadas nas províncias de 
Sichuan, Gansu e Shaanxi e que constituem uma variedade sobrevivente do período glacial quaternário e por 
isso são conhecidos como «fósseis vi vos»), só em Shanghai se concretizou essa oportunidade. O Zoo de 
Shanghai prima pelo seu tamanho e pela grande variedade de espécies de animais, no entanto apesar da 
euforia em ver os animais, ficámos um pouco tri stes por estes não se encontrarem no seu habitat natural. 
Apesar de nesta cidade se denotar uma maior liberdade de expressão e uma maior abertura aos costumes 
ocidentais sofremos de novo um pequeno choque cultural. 
Para agradecermos às autoridades locais, governamentais e universitárias a hospitalidade com que nos haviam 
recebido, oferecemos um jantar no Restaurante Tongya, do qual detínhamos conhecimento do seu bom 
serviço, no entanto tivemos diferentes tipos de manifestações por parte dos nossos convidados. 
"Com efeito, o restaurante constituía, para além de um local de contacto com a gastronomia chinesa, um 

ambiente meio ocidental izado, onde decorria um show com uma actuação de figurantes, a'meia luz, que veio 
contrariar as expectativas das entidades envolvidas, já que, pressupostamente deveria haver um ambiente 
propício ao desenrolar de contactos formais ( .. . ), coisa que não foi possível ( ... ) devido à música alta que se 
fazia sentir, assim como, o citado show criou nas alunas chinesas um sentimento de vergonha e di stúrbio, na 
medida em que não são educadas para frequentar um local destes. 
Passo a explicar, depois de se iniciar o show, algumas alunas começaram a ficar chocadas e a levantar-se das 
mesas, abandonando o local do jantar. Esta atitude constituía uma declarada renúncia ao ambiente ( ... ), na 
medida em que, nas palavras de algumas delas se ouvia «eu sabia que havia locais destes, mas eu nunca 

!III Citação retirada do relatório da aluna Ana Saragoça. 
l!') Citação retirada do re latório da aluna Marlene Carvalho. 
90 Citaçào retirada do re latório da a luna Joana Silva. 
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tinha visto. E eu não gosto disso». Perante isto ( ... ) busquei a razão e ( ... ) discretamente me disseram que 
reparasse à volta, apenas alguns chineses, de certo comerciantes, estavam a apreciar o show, enquanto ( .. . ) as 
verdadeiras senhoras não estavam a olhar ( ... ) de imediato circulou a palavra para di scretamente abandonarmos 
o local de jantar"88 o que veio a acontecer e que nos permitiu andar mais tempo na maior rua comercial da 
cidade, Rua de Nanquim. 
Devido à maior confiança que detínhamos nesta cidade, talvez proporcionada pela sua maior abeltura ao 
ocidente, um grupo de estudantes da comitiva com colaboração de quatro estudantes estrangeiros da 
Uni versidade de Estudos Internacionais de Shanghai saíram e foram a uma "discoteca ocidental que dava 
pelo nome de L. A. Café, onde os únicos chineses encontrados eram os empregados e todos os clientes eram 
ocidentais" foram ainda a outra "com uma freq uência de c li entela mais heterogénea( ... ), tudo menos 
chineses ... "89 . 

Apesar desta maior abertura ainda se nota um certo afastamento entre as duas civilizações de traços e usos 
culturais tão diferentes. 

( 2 ) - Aspectos económicos 

Desde o momento em que aterrámos no aeroporto de Shanghai que denotamos que esta cidade é a mais 
cosmopolita da China e ao mesmo tempo o motor do crescimento económico deste país. É o principal centro 
industrial da China, possuindo indústrias de construção de maq uinaria, mecânica, têxtil, de onde se destacam 
as famosas sedas, jutas e tecidos de algodão e ainda indústri as de electrotecnia, de bOlTacha, couro e alimentar. 
Conta também com insta lações siderúrgicas, metalúrgicas e químicas, para além de um grande número de 
estaleiros navais, que foram observados ao longo do nosso passeio de barco pelo rio Huangpu. Existe mesmo 
quem diga que a verdadeira capital é Shanghai, isto é. cm todos os campos como o cultural , económico e 
talvez mesmo o político. Nesta cidade todos osjovens são preparados para cooperarem numa f11tura emergência 
da China como um grande estado concorrente aos grandes do Pacifico , daí que apostam na selecção, formação 
e preparação de jovens engenheiros e técnicos quer dentro do próprio país ou formando-os no estrangeiro. 

A nossa visita à Zona Económica de Pudong, confirma todas as novas políticas de abertura ao ex teri or e às 
grandes mudanças que vão ocorrendo. Este parque só fo i cri ado em 1990, mas mais de 4000 multinac ionais 
já ali se encontram insta ladas, cuj as sedes ocupam altos arranha-céus e a néon nos demonstram os nomes 
bem conhecidos da Europa, como a Johnson & Johnson. Artiach, Tudor, entre outros. "É este crescimento 
económico, com base nos princípios do liberalismo da Escola de Chicago ( capital ismo selvagem ), face ao 
restante território , que faz com que a Repúbl ica Popu lar da China passe por diferentes graus de 
desenvolvimento. '»)o 
"A meta desta cidade é tornar-se no principal centro económico e financeiro do Extremo Ori ente até ao ano 
20 10. ( ... ) Inicialmente a droga, miséria, lassidão de costumes, aventura, luxo estavam ligados à imagem de 
Shanghai , no entanto esta imagem viria a ser catapultada por um ressurgimento económico, com o aumento 
dos investimentos de empresas estrangeiras, pela promoção de criação de joint-ventures ( .. . )."91 
Shanghai movimenta por dia cerca de 20 milhões de pessoas, apesar de ser habitada apen'as por 16 milhões. 
O passeio de barco efectuado foi um meio de testemunhar este movimento de crescimento urbano e ritmo 
de transacções que se efectuam de margem para margem, e até nos esquecemos que estamos em território 
chinês. Esta fase de euforia e experiência de um plano denominado "um país dois sistemas" parece ter 
sucesso, nesta área, mas será que se for aplicado mais no interior terá idêntica adesão? Só o tempo o dirá. 
"Shanghai começa agora a dar os primeiros passos na estruturação de um mercado financeiro ( ... ) que visa 
posteriormente substituir o ex istente em Hong-Kong."'" 

88 Citação ret irada do relatório da aluna Ana Saragoça. 
M') Citação retirada do relatório da al una Marlene Carvalho. 
'XI Citação retirada do relatório da aluna Joana Silva. 
91 Citação retirada do relatório da aluna Ana Saragoça. 
n Citação retirada do relatório do aluna Luísa Pereira. 
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Este motor de arranque é caracterizado pela criação de uma zona com uma política preferencial, que representa 
a possibilidade de comerciantes estrangeiros estabelecerem nessa área organismos financeiros que ministrem 
bolsas de valores e emitam títulos pe acções, que instalem lojas, supermercados e outras indústrias terciárias, 
(isto devido ao estabelecimento de políticas preferenciais relativas à importação e exportação de produtos, à 
isenção de direitos alfandegários e impostos de renda). Ou seja que se crie uma zona de exploração técnica e 
económica como a de Shanghai - Ponte de Ouro. 

Em Shanghai outro factor económico que ressalta aos nossos olhos é o nível da construção civil e de infra
estruturas, que é caracterizado pelos próprios habitantes locais como rápido demais, pois apesar de conhecerem 
onde vivem quando passeiam nas ruas afirmam espantados que aquele prédio não estava ali da última vez. 
Até mesmo se deixarem de " ir à parte ocidental por mais de três meses quando lá voltam nada é igual "93 . 

"É uma cidade em constante mutação, onde se concentram cerca de 20 % das gruas de toda a Ásia."9' 
"Por todo o lado se cruzam e intercruzam nas alturas viadutos que dão acesso à segunda maior auto-estrada 
circular urbana do mundo. Os problemas do aumento do tráfego exigem-no. São igualmente essas vias rápidas 
que nos conduzem a uma grande zona industrial e residencial."95 A nossa visita à Oriental Pearl Tower 
situada ao lado do rio, permite-nos ter uma visão do crescimento da cidade (tem 468 metros de altura) e ao 
mesmo tempo demonstra-nos o desenvolvimento do sistema de transmissão televisivo desta cidade. 
"O comércio nas ruas de Shanghai está mais ligado a produtos de influência ocidental, estando presentes nas 
mais famosas ruas da cidade as mais conhecidas marcas mundiais dos mais variados artigos. Os habitantes 
de Shanghai estão mais habituados a ver estrangeiros pelo que não estranham a sua presença, sendo bastante 
sofi sticados ( ... )."96 
No entanto apesar de todo este desenvolvimento e crescimento ainda se denota focos de pobreza, pois muitos 
chineses do interior (cerca de três milhões) abandonam as suas famílias e os campos, em busca de uma 
vida melhor, na "cidade que muitos consideram como sendo a cidade das oportunidades e ali vivem 
miserave lmente."97 

( 3 ) - Aspectos políticos 

"Em termos políticos e apesar do povo chinês ser controlado politicamente no seu todo, entendo que a 
abertura política em Shanghai, é já um facto irreversíve l, ainda que muito ve lada ela já se sente, fazendo um 
parale lo entre os estudantes de cultura portuguesa de Beijing e Shanghai , ( ... ) os primeiros eram muito mais 
cautelosos nas suas respostas optando por vezes pelo silêncio, mas os de Shanghai já não tinham essa 
preocupação, tendo no entanto, cuidado com as palavras."98 
A cidade sendo mais ocidental izada devido "à sua posição geográfica e pelo seu contacto constante com 
outros povos, permitiu estes cidadãos sair do jugo governamental ( ... ) mas a presença do regime ressente-se 
sobretudo em questões humanitárias e sociai s, e não nas questões económicas. A economia está mais 
desenvolvida que as mentalidades. "99 
"Uma das maiores apostas do Governo de Shanghai é a educação da sua população, como fo\ma de desenvolver 
a própria cidade. ( ... ) No seio desta comunidade estudantil existe um grupo de estudantes da nossa língua 
( ... ), foi gratificante ver a língua de Camões a ser estudada e ensinada no Império do Meio, do outro lado do 
mundo, numa terra em que os portugueses estiveram há já alguns séculos, mas onde hoje por desleixo ou 
mero desconhecimento têm uma presença muito ténue. "lOo 

No decurso do jantar oferecido pela nossa Universidade, o seu Presidente - Professor Martins da Cruz convidou 
o Reitor da Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai (S[SU) a visitar Portugal , apelo ao qual o 

9) Cilação retirada do relatório da aluna Carla Sousa. 
'N Citação retirada do relatório da aluna Ana Sofia Cardoso. 
'.J5 Citação ret irada do relatório da al una Rita Silva . 
% Citaçào ret irada do relatório do aluno José Menezes. 
97 Citação retirada do relatório da aluna Idália Nogueira. 
n Idem 
99 Citaçâo retirada do relatório do aluno Marco Caetano. 

100 Cit ação retirada do relatório da aluna Ana Sofi a Cardoso. 
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Reitor manifestou a esperança que anualmente esta visita à China se tome a efectuar e convidou o Professor 
Martins da Cruz a visitar novamente Shanghai ficando três dias para poder visitar os subúrbios, Suzhou e a 
cidade de Hangzhou. 

Este ambiente continuou no dia seguinte 
durante o almoço agora oferecido pelo 
Reitor da SISU à nossa Universidade. 

Jantar no restaurante Tongya, em Shonghai, com o Reitor do Universidade de 
Estudos Internacionais de Shanghai 

A SISU é uma Uni versidade que está 
directamente subordinada à Comissão 
de Educação Estatal da China, com mais 
de vinte mil alunos integrados em várias 
modalidades: li cenciatura, mestrado, 
doutoramento, formação profissional e 
ensino de adultos. É uma Universidade 
que actualmente está a passar por uma 
fase de melhoramento s, devido à 
importância dada à educação como um 
meio de melhorar o nível de vida e de 

preparação profissional de técnicos e engenhei ros com capacidade para contracenar com os técnicos e 
engenheiros estrangeiros investidores na Zona de Pudong. 
Igualmente se estabeleceu um encontro com a Comissão 
Municipal da Educação do Governo de Shanghai, 
onde se emitiu a proposta de celebração de um protocolo 
entre a SISU e a nossa Universidade, de modo a difundir 
e alargar a cooperação das diferentes modal idades de 
ensino praticadas por ambas as Universidades, já que o 
modelo cooperativo de ensino, bem como o privado ainda 
não estão bem divulgados na China. 
A representante do departamento educacional mostrou
se sensibilizada e comovida pela nossa viagem e o nosso 
interesse pela China, manifestando no final o pesar pelo 
fa lecimento do aluno José Pedro. "Em resposta às suas 
palavras o Professor Martins da Cruz declarou: «Viemos 
de Portugal , de muito longe. Partimos já com l11uita 
saudade, porque gostamos de aqui estar. Viemos com 
muito prazer, na disposição de ficar a conhecer Shanghai 

- ...... 
A !moço com o Vice-Reiror da Universidade de Estudos 

Internacionais de Shonghai 

e a China. Viemos para conhecer melhor o povo Chinês. Reafirmamos a nossa intenção de contribuir para o 
reforço da amizade e cooperação entre os nossos povos. Viemos uma primeira vez, mas prometemos voltar 
mais vezes. Vamos esforçar-nos para a celebração de um protocolo entre a Universidade Lusíada e a 
Universidade de Estudos Intemacionais de Shanghai. 
Esperamos vê-Ia em Portugal, com o Senhor Reitor e Vice Reitof»."lol 

101 Citação retirada do relatório do coordenador da viagem. 
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pela definição das relações exteriores e de defesa. 
A partir de 1991 tem-se verificado o decréscimo económico deste território, pois diminuiu o número de 
turistas e simultaneamente o lucro dos casinos, principal fonte de receita, contudo a conclusão de grandes 
obras de infra-estruturas prosseguiu, como é o caso da central incineradora, da nova ponte Macau - Taipa, o 
terminal portuário de Kâ Hó e o aeroporto internacional de Macau. Uma das principais preocupações do 
actual Governador - General Rocha Vieira, são as condições da transferência de soberania, no que diz respeito 
à questão da nacionalidade dos portugueses residentes que pretenderem ficar. Aquando da visita de estado 
do Presidentes da República - Mário Soares em 1995 e a posterior de Jorge Sampaio em 1997, ambos 
declararam que "a estabilidade do território é uma chave imp0l1ante para o êxito da transferência do poder."' O) 
Por isso "a imagem de Macau como porto de abrigo, símbolo de tolerância e da capacidade de chineses e 
portugueses conviverem, ganhou consistência. "108 

a) Aspectos culturais 

" Como Lisboa e Roma, Macau estende-se sobre sete colinas. Tem o encanto das cidades tropicais e mistura 
harmoniosamente os traços da Europa Meridional e do Extremo Oriente. A artéria principal é a Avenida 
Almeida Ribeiro, e a mais célebre, a Rua da Felicidade, lugar cimeiro do folclore chinês. " 109 Esta harmonização 
de influências não pára no tempo e " Macau, bastião da cultura e do domínio português no Extremo Oriente, 
encontTou o seu próprio ritmo. " 11 0 

"Em Macau sente-se Portugal , não através da língua, mas sim de aspectos organizativos e institucionais ""', 
pois" são mais os caracteres que as palavras " 11 2 que se encontram nas ruas onde se passa. No entanto, para 
muitos no dia em que chegaram a Macau, chegaram " ao paraíso . E curioso notarmos como quando 
estamos longe e as coisas não correm pelo seu melhor nos apegamos a pequenas 
coisas, como por exemplo as matrículas portuguesas nos carros, o nome das ruas em português ou mais 
ainda à comida. "11 3 

"Macau é considerado como a pérola do Oriente, uma vez que ali se denotam vestígios da cultura portuguesa 
em qualquer canto a que se vá, como a pastelaria «Bolo de Arroz», com o típico café português e os pasteis 
de nata que matam saudades do nosso cantinho. ( ... ) ou mesmo ao andal1110S por ruas tão pequenas e calcetadas 
que quase se confundem com as ruas bem pitorescas da nossa Lisboa.""' 
Macau é uma cidade linda, simpática, acolhedora e todos a quem nos dirigimos nos recebem com os braços 
abertos e um sorriso nos lábios e todas as visitas que fi zemos confirmam a riqueza do património cultural de 
Macau. Se nos levantarmos cedo a melhor maneira de começar o dia é dar um passeio pelo Monte da Guia 
ou ao longo da Rua da Praia Grande onde nos sentimos a recuar no tempo ou até à China, onde os habitantes 
passe iam em gaiolas de bambu os seus pássaros de estimação ou penduram-nos num ramo de árvore e 
juntam-se aos praticantes de Tai Kê, movimentos que mais tarde vim a descobrir serem conhecidos por luta 
de sombras, que permitem tonificar o corpo e o espírito, preparando-os para o novo dia. 
A herança do passado, "presente em traços com mais de cinco séculos"" ' está bem patente nos palacetes, 
igrejas barrocas, templos exóticos, fortalezas e jardins que se distribuem por toda a cidade, no entanto esta 
não é homogénea, pois "a população chinesa estabeleceu-se na zona baixa da cidade, junto 'às águas, separada 
da população cristã e europeia que reside nos pontos altos da cidade."'" 
Da localização do nosso hotel (Royal) facilmente nos colocávamos no centro da cidade, ou seja na Avenida 
Almeida Ribeiro, onde se encontra localizada a Calçada do Largo do Leal Senado, calçada esta tipicamente 
portuguesa num empedrado em forma de ondas que detém ao centro uma fonte com a esfera armilar. Este 
empedramento futuramente irá até às Ruínas de São Paulo, permitindo a quem visi ta Macau ir na "onda" até 
ao local mais significativo do coração português de Macau antigo. Os edifícios à volta da praça foram 
recentemente remodelados e neles estão instalados os serviços de turismo, os Correios e a Santa Casa da 
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Recepção na Comissão Municipal de Educação do Governo de 
Shanghai 

de tudo chegamos são e salvos.",03 

2 - Em Macau 102 

Era com tristeza que tínhamos de deixar a China, que 
até ali nos tinha acolhido de forma excepcional e deixar 
para trás alguns amigos feitos entre os vários grupos de 
chineses que nos acompanharam. O nosso destino era 
agora Macau, tomando uma ligação aérea até Zhuhai, 
na província de Guangdong, onde passaríamos pelas 
famosas Portas do Cerco, todavia o nosso voo atrasou
se, chegando a Zhuhai tarde demais para atravessar a 
fronteira. "Viajar nas linhas aéreas chinesas é uma 
aventura. E considero que estão em muito mal estado, 
face às condições que me foram visíveis, como é o caso 
do banco da frente ( ... ) que não fixava em posição de 
segurança, assim como a velocidade a que o avião 
aterrou, sem contar com a falta de visibilidade. Apesar 

Como consequência do atraso, a fronteira havia fechado e tínhamos que permanecer no aeroporto , 
completamente vazio até à sua abertura, muitos consideravam isto uma aventura tendo mesmo conseguido 
adormecer nos bancos do aeroporto enquanto outros estavam a chegar a um estado de " loucura total" . O 
nosso coordenador tentava a todo o custo encontrar uma solução para o problema, até porque os funcionários 
pretendiam fechar o aeroporto, mas por fim lá fomos colocados no hotel do próprio aeroporto, onde pudemos 
descansar um pouco. 
No dia seguinte bem cedo rumámos à fronteira tão desejada, apesar de tudo, o incidente da véspera teve 
aspectos positivos, pois permitiu-nos conhecer o percurso até às Portas do Cerco. Até meados dos anos 90 
esta área era constituída por uma pequena cidade, no entanto com o estabelecimento nesta área de uma 
Zona Económica Espec ial tem-se vindo a denotar o desenvolvimento de infra-estruturas que consigam 
albergar um maior fluxo de turismo, a fim de aproveitar as potencialidades turísticas de Macau. A chegada 
iria ser ainda um pouco mais atribulada com os constantes enganos em busca do local certo da alfândega 
para estrangeiros, uma vez que se tratava de uma fronteira terrestre e do peso extra que muitos já traziam 
consigo da China. Mas por fim cheg' amos e fomos extremamente bem recebidos pela Dr.a Deolinda Leite, 
que calmamente ouviu todas as nossas queixas. 
As Portas do Cerco foram construídas em 1870, no local onde os chineses erigiram barreiras para manter 
os "bárbaros" à distância. A data e as inscrições referem acontecimentos do século XVI e a frase de Camões 
"A Pátria Honrai que a Pátria vos contempla", mantém vivo o seu sentido. A data de 1849 que figura em 
ambos os lados recorda o ano em que as relações entre os doi s lados tiveram no seu ponto mais baixo, o que 
actualmente não se regista, verificando-se um intenso tráfego entre os dois sentidos. 
"Se pudéssemos dar um salto ao passado, imagine o que seria chegar a um lugar onde a vida pouco mudou 
nos últimos cem anos, mas onde a tecnologia e o conforto dos nossos tempos conseguü'am chegar. Seria 
uma espécie de museu vivo .... um lugar de sonho, tanto para Orientais como para Ocidentais! Macau é 
diferente, surpreendente e único!"' 04 
"Macau é um território chinês sob administração portuguesa onde a cultura dominante é uma simbiose, 
quase perfeita, dos usos e costumes chineses com os usos e costumes ocidentais ... " ,05 
"A cidade que nunca dorme, revelou-se para todos nós o oásis necessário para recompôr os momentos 
menos agradáveis vividos na China.", 06 É como estar em casa! 
Macau situa-se no sul da China, na margem oeste do estuário do Rio das Pérolas, a cerca de 60 Km de Hong-

102 Estada de 8 de Abril a 14 de Abril. 
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Kong por mar. O território é constituído pela cidade de Macau, localizada numa península (5,5Km') ligada 
à República Popular da China por um estreito istmo e as ilhas de Taipa e Coloane, situadas a sul. Uma ponte 
liga Macau à ilha da Taipa, comunicando esta com a ilha de Coloane por uma estrada construída sobre um 
dique. 
A maioria da população é chinesa, seguindo-se os portugueses (3%). Nas ilhas vivem cerca de 3% dos 
habitantes e nas embarcações de pesca cerca de 5%, população esta flutuante vinda de Hong-Kong acolhida 
no ano de 1986. Apesar da língua oficial utilizada em todas as relações com a administração pública ser o 
português, a língua mais usada é o chinês (cantonês). Daqui igualmente transparece que a grande parte da 
população é budista, apenas 10% é católica romana. 
Macau foi fundado há mais de 400 anos por missionários portugueses. O primeiro navegador a demandar 
estes portos foi Jorge Alvares em 1513. Quatro anos depois seria confiada a Tomé Pires a delicada missão de 
se avistar em Beijing com o Imperador Cheng Te. Apesar de ter sido enviada a primeira expedição, esta 
não teve êxito, devido à morte inesperada do Imperador e de se ter instalado na corte imperial uma COITente 
xenófoba que pretendia a expulsão do território de todos os não nacionais. Nova embaixada foi enviada em 
1521 , mas não chegou a ser recebida, pois os portos continuavam fechados ao comércio ocidental. 
Só em 1554 foi conseguida por Leonel de Sousa autorização para comerciar nos portos da província de 
Guangdong, entre os quais Macau. A ocupação p0l1uguesa deste porto data então de 1557 quando um célebre 
pirata - Chang Tse-Lac foi derrotado com a ajuda das nossas armas, o que determinou que o Imperador 
concedesse aos p0l1ugueses o direito de se considerarem senhores da terra. Assim nasceu Macau, primeiro 
um entreposto comercial e só posteriormente cultural e religioso entre o Oriente e o Ocidente. O seu nome 
parece ligado ao templo da Deusa Liang Ma ou A-Ma: Amagau ( baía de A-Ma), Amacao, Macao e por fim 
Macau. 
Além de ser o único elo de ligação entre dois mundos tornou-se uma base vital para comerciantes e missionários 
cristãos na China. A Diocese de Macau foi criada em 1575, sendo o primeiro bispado instituído no Extremo 
Oriente, constituindo um fulcro de expansão religiosa e cultural na China, Japão, Sião, Indochina, etc. Esta 
situação de prosperidade e a sua localização privilegiada, despertaram a cobiça de outras nações, chegando 
mesmo no século XVI os holandeses a desembarcar, mas foram expulsos pela população. Com o decorrer 
dos anos outras nações vieram a estabelecer-se na China, mas Macau transformou-se em residência de 
verão dos comerciantes ocidentais. 
Em 1841 , depois da Guerra do Ópio, entre ingleses e chineses, novos portos foram abertos ao longo da costa 
da China, como é o caso dos ingleses que se fixaram em Hong-Kong desenvolvendo um importante centro 
comercial e financeiro a nível mundial , fazendo sombra a Macau e dando origem ao seu declínio económico. 
Em 1976 Macau passou a ser Território sob Administração Portuguesa, segundo um estatuto especial da 
Constituição Portuguesa o que lhe confere autonomia administrativa, económica, financeira e legislativa, 
com representação e órgãos locais que detêm funções legislativas e executivas. A primeira é exercida pelo 
Governador e a Assembleia Legislativa e a segunda pelo Governador coadjuvado por cinco Secretários -
Adjuntos. 
As ligações com a China são efectuadas por via fluvial e pelo istmo, mais conhecido pelas Portas do Cerco. 
Nos últimos anos Macau conseguiu recuperar a sua posição privilegiada de Porta para a China, transformando
se num próspero centro de indústria têxtil e num destino turístico muito procurado. Macau é um território 
que se encontra sob a administração portuguesa devido ao acordo estabelecido com as autoridades chinesas, 
com o objectivo de ser um porto comercial, no entanto a partir de 20 de Dezembro de 1999 este território 
passará para a soberania chinesa segundo o acordo de transferência de soberania assinado em Beijing em 
1987 (Acordo Luso-Chinês). Após a transferência este telTitório fica com um Regime Administrativo Especial 
conjunto (RAEM), por um período de transição de 50 anos, em que as autoridades locais manterão a 
independência dos poderes legislativos, executivos e judiciais, enquanto o governo chinês será responsável 
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Ordem Espanhola dos Dominicanos. A fachada barroca de alvenaria creme e portadas verdes marca a praça 
principal de Macau. As portas de talha abrem-se para o interior da Igreja, cujos tons pastel transmitem uma 
impressão de luz e fragilidade. No nicho em cima do altar encontra-se a imagem da Virgem com o Menino. 
Esta igreja abre apenas para serviços religiosos ou a pedido, o que realmente aconteceu, pois mais uma vez 
celebrámos uma missa em pOltuguês em memória do José Pedro, pois contávamos agora com a presença do 
Presidente da Direcção da Universidade. 
Entre muitos, dos templos de Macau, o Templo de A-Ma é especial, talvez por ser o mais antigo da cidade 
e aquele que lhe deu o nome, encontra-se situado à entrada do Porto Interior. É fi'equentado tanto por taoístas 
como por budistas, que aqui OCOlTem para invocar o auxílio da deusa, agradecer benesses recebidas e interceder 
pelos seus ancestrais através da deposição de oferendas, isto é, a deposição de incenso nos vasos cerimoniais 
que se encontram sobre os altares. 
A-Ma é venerada em três dos quatro altares erigidos na encosta rochosa da colina da Barra, ligados entre si 
por estreitas e serpenteantes passagens que começam e acabam em portões em forma de lua cheia. 
Um dos aspectos interessantes deste templo são os rochedos gravados e coloridos, representando um junco 
chinês, que segundo a lenda terá transportado a deusa da sua terra natal , atravessando as mais severas 
tempestades e tufões e aquando da sua chegada a Macau a deusa terá subido ao cimo da colina e ascendido 
ao céu. Outro aspecto são os dragões que guardam o templo. dentro da sua boca encontra-se uma bola, reza 
a hi stória que quem rodar essa bola para o lado direito ao mesmo tempo que pede três desejos à deusa, estes 
lhes serão concedidos. 
Situado em frente ao Templo encontra-se o Museu Marítimo de Macau, dedicado ao registo das ligações 
marítimas portuguesas e chinesas passadas e presentes. hi stórias dos vários exploradores, modelos de 
equipamentos e barcos. Inclui um centro de estudos maritimos e até barcos verdadeiros (juncos) ancorados 
no cais n.o I ao lado do museu, nos quais se pode mesmo efectuar um passeio pelo Porto Interior. Daqui 
também se pode ver o monumento erigido entre o Governo Português de Macau e o Governo Chinês para 
comemorar o bom entendimento que durante sécu los orientou as relações entre eles. A Porta do 
Entendimento, situada na Barra, numa pequena ilha artificial simboliza a amizade luso-chinesa, trata-se de 
um duplo arco de betão, com 40 metros de altura revestido de granito preto polido importado do Brasil. 
Subindo a colina vamos ter à Ermida da j>enha, a original foi fundada em 1622 pela tripulação e passageiros 
de um barco que escapou de ser capturado pelos holandeses, a partir deste momento passou a ser um ponto 
de peregrinação dos marinheiros antes de partirem para as suas viagens. Foi reconstruída em 1837 no cimo 
da colina de onde se avista o Porto Interior, as duas pontes que ligam Macau à Taipa e mesmo algumas 
cidades vizinhas da China. 
Regressando à cidade pela parte velha passamos pelo Jardim de Luís de Camões, que data do século 
XVIII , é um jardim de densa vegetação, o que o torna num local muito fresco, no quente e húmido Macau. 
Em 1835 o proprietário mandou erigir o busto de Camões e duas estâncias dos "Lusíadas" ao centro de uma 
formação rochosa natural , pois reza a tradição que terá sido aqui que este poeta terá passado o seu longo 
exílio. 
Estrategicamente situada na colina sobre o nosso hotel fica a Fortaleza do Monte, construída em princípios 
do século XVII pelos jesuítas servindo como fortificação e residência dos Governadores locais antes de ser 
parcialmente destruída no incêndio de 1835 . Hoje foi transformada num parque com frondosas árvores, mas 
ostentando ainda os velhos canhões montados entre as ameias das muralhas, daqui permite-se ter um panorama 
magnifico sobre a cidade. Alberga actualmente uma construção tipicamente portuguesa que serve de 
observatório meteorológico. 
Situada no ponto mais elevado de Macau encontra-se a Fortaleza e o Farol da Guia construídos entre 
1637/38 que incluem uma capela e um farol , dadas as características da sua construção, são um marco bem 
visível a grande distância. A capela foi construída ao estilo das ermidas portuguesas do século XVII, cujas 
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Misericórdia. De costas para este largo encontra-se o edifício do Leal Senado (1583), que constitui talvez 
o melhor exemplo da velha arquitectura portuguesa, com uma fachada caiada de branco, a escadaria de 
pedra que leva a um pátio interior decorado com azulejos azuis e brancos e a um espaçoso átrio que actualmente 
é palco de exposições de pintura, escultura e fotografia. 
A escadaria principal continua do jardim interior até à Biblioteca, que contém uma das melhores colecções 
de obras literárias escritas em inglês e português sobre a China, este espaço é mesmo equiparado ao modelo 
da Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra. No lado contrário temos o Salão Nobre, cuja decoração 
é pesada e tradicionalmente portuguesa com paredes e tectos em madeira. Ao fundo desta sala encontra-se o 
estrado usado pelo Governador e pelo Presidente do Leal Senado em ocasiões especiais, protegido pelo 
brasão da cidade, feito em talha onde dois anjos seguram o escudo de Portugal caracterizado pelas sete 
fortalezas de Lisboa, em cima do qual se encontra uma coroa, simbolizando o antigo patrocínio real ao 
Senado, um dos anjos detém o globo terrestre com uma cruz que marca os Descobrimentos e o outro a Cruz 
de Cristo. 

A história deste local remonta-nos ao tempo onde se reunia toda a população no largo, para discutir assuntos 
importantes e defender interesses. Claro que isto actualmente não acontece, pois a população em vez de falar 
por si mesma escolhe os seus representantes e as funções do Leal Senado estão limitadas às funções da 
Câmara Municipal. 
Seguindo o roteiro central deparamo-nos com as Ruínas da imponente fachada e escadaria da Igreja da 
Madre de Deus, conhecidas como S. Paulo. A igreja foi construída entre 1602/37 em frente das antigas 
muralhas da cidade. Em 1835 a Igreja ardeu completamente, salvando-se apenas a fachada, a escadaria e 
p3lte de algumas paredes, que em 1991 foram restauradas. No cimo da fachada é visível a Cruz de Jerusalém. 

Em Macau, em freI/te às Ruinas de S. Paulo 
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Por baixo, três filas de nichos contêm estátuas de 
bronze, no meio a figura de uma pomba representa 
o Espírito Santo, circundado por baixos relevos do 
sol, lua e estrelas. 

No plano inferior a estátua do Menino Jesus e de um 
lado e outro baixos relevos dos instrumentos da 
paixão. No centro da terceira fila está a estátua da 
Virgem Maria, rodeada dos anjos e dois tipos de 
flores: peónias e crisântemos, representando a China 
e o Japão. Os baixos relevos da esquerda representam 
a fonte da vida eterna, uma caravela portuguesa e 
uma figura de um demónio e os da direita a árvore 
da vida, a conversão do demónio pela Virgem e um 
esqueleto empalado que representa a vitória da vida 
sobre a morte. Os nichos da segunda fila contêm as 
estátuas de quatro santos da Companhia de Jesus, 
em baixo encontram-se as três portas da igreja, na 
central ainda se distingue a inscrição" Madre de 
Deus" e nas outras o símbolo da Companhia de 
Jesus. 
Igualmente ao fundo da Praça do Leal Senado 
encontra-se a Igreja de S. Domingos, edificada pela 



paredes são suportadas por contrafortes e a fachada tem duas colunas dóricas, o fa rol é o mais antigo na costa 
da China e foi iluminado pela primeira vez em 1865. Tem 4,8 metros de altura e o seu facho é visível a 20 
milhas de distância em dias de boas condições climatéricas. A combinação fortaleza - capela é uma combinação 
austera e dramática, mas que exprime o papel histórico de Macau no Extremo Oriente - o missionário e o 
cultural. 
Aquando das nossas caminhadas pelo interior da cidade demos com o Templo de Kun Iam que data da 
dinastia Ming, a sua fama data de um acontecimento da história modema, pois foi aqui que em 1844 os Estados 
Unidos e a China assinaram o primeiro tratado de comércio e amizade. Ao passar pela porta principal entra-se 
noutro mundo, um pátio ladeado de figueiras de bengala abre caminho para uma escadaria de pedra que nos 
guia para o triplo póttico do edifício principal que se encontra protegido por dois leões de pedra que na boca 
têm uma bola que segundo a crença dá sorte se rodada para a esquerda apenas com as pontas dos dedos. 
O templo principal é formado por três altares, o primeiro dedicado ao Buda onde só os monges pedem a 
favor dos crentes, um segundo dedicado ao Buda Iluminado e o terceiro é dedicado a Kun Iam a deusa da 
misericórdia e rainha do céu. É neste espaço que se desenrola um cerimonial chinês que permite ao visitante 
saber a sua sorte no futuro por dez patacas. Nas traseiras do templo ex iste um jardim chinês com muitas 
flores, arbustos, fontes e árvores - das quai s a mais conhecida é a dos namorados, pelo facto de parecer ter 
lançado quatro troncos separados do chão que ao crescer juntos se entrelaçam numa só. A esta árvore está 
associada uma lenda antiga que diz respeito a doi s jovens namorados que impedidos de casar, fizeram um 
pacto de amor e se suicidaram, tendo sido naquele local entetTados, daí que duas árvores tenham brotado, 
cresceram juntas e se entrelaçaram em sinal de compromisso eterno. 
A elegante marginal que se estende ao longo da Baia da Praia Grande invoca imagens da vida despreocupada 
dos dias antigos, caracterizada pelas suas casas coloniais, como é o exemplo do Palácio do Governador. A 
estrada foi construída por vo lta de 1860 e é ladeada de árvores de pagode, sendo uma das mais bonitas da 
cidade. Aq ui se encontram os famosos palácios cor-de-rosa, propriedade actua l do Governo do território, 
foram encomendados ao maior arquitecto de Macau - José Tomás de Aq uino, que conjugou harmoniosamente 
as concepções europeias e o traço oriental. No Palácio da Praia Grande está instalado o gabinete do 
Governador e no da Co lina da Penha a sua res idência ofic ia l. As suas fachadas s imétricas 
(remin iscência da tradição portuguesa) são apenas interrompidas por janelas de sacada alta em madeira 
pintada de branco, têm telhado plano e no andar superior recortam-se amplas varandas, encimadas pelo 
escudo português. 
Perpendicularmente à Rua da Praia Grande, encontra-se a Avenida Almeida Ribeiro, mais conhecida por 
San Má Lou, ao longo da qual se encontram variadissimas lojas, desde joalharias e boutiques a farmácias 
ocidentais e de medicina chinesa ITadicional. Esta rua é caracterizada pela sua iluminação nocturna de grandes 
cartazes em néon de caracteres chineses que tentam atrair os visitantes para o interior das lojas. 
Um grande evento que durante o mês de Novembro ocorre em Macau é o Grande Prémio que inclui corridas 
de motociclos, carros de turi smo e fórmula três, que prosseguem o circuito da Guia e os apertados "cotovelos" 
do reservatório que antecedem a recta da meta ao longo do Porto Exterior, segundo dizem, os grandes 
campeões chegam a completar este circuito apenas em dois minutos e vinte segundos. Criado para celebrar 
o 40° Grande Prémio foi construído o Museu do Grande Prémio. Em primeiro lugar ele pretende chamar a 
atenção de residentes e visitantes para a história já longa deste evento, e depois para regi star para as gerações 
futuras o esforço daqueles que nele participaram. A sua colecção é constituida sobretudo por uma valiosa 
colecção de máquinas que se destacaram neste circuito, doadas pelos particulares ou ainda alugadas, detém 
ainda dois simuladores que dão aos visitantes a possibilidade de se colocarem na pele dos corredores e 
sentirem a emoção de vencer as corridas. 
Ao lado do Museu do Grande Prémio está situado o Museu do Vinho, um registo da hi stória do vi nho desde 
as suas origens na Mesopotâmia até aos dias de hoje em Portugal. O museu detém uma galeria de fotografias, 
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pinturas e desenhos alusivos ao desenvolvimento da vinicultura e uma sala onde estão expostas prensas de 
uvas de outros tempos e caves onde se encontram armazenados mais de 750 vinhos portugueses de colheitas 
raras. Estes dois museus encontram-se no Centro de Actividades Turísticas que foi concebido para a 
realização de congressos, exposições e festivais, unindo num único espaço uma variedade diferente de aspectos 
culturais de uma cidade. 
Nenhuma visita a Macau pode ser considerada completa sem uma visita ao Clube Militar (I 870) um excelente 
exemplo da arquitectura colonial , aos casinos ou ao Buda das Quatro Faces, um lugar de culto tailandês. 
"O nosso país está há quase cinco séculos no território macaense, passando para a administração chinesa em 
1999. Portugal deixa naquele porto do Oriente além da sua cuItura, através de monumentos, a língua de 
Camões, o importante legado histórico, mantendo assim os laços multisseculares entre as culturas chinesa e 
portuguesa. "'17 
Igualmente aqui procurámos ver o grau de desenvolvimento do sistema educacional , tendo programada uma 
visita à Universidade de Macau, que foi criada através da Universidade da Ásia Oriental e tem como 
principal objectivo o intercâmbio entre estudantes de vários países. É uma Universidade pública de inspiração 
europeia que tem como objectivo servir em primeiro lugar os estudantes do território e satisfazer as 
necessidades do Macau actual , bem como o do pós 1999. Aqui demonstraram-nos o avançado sistema de 
ensino que detêm, especialmente em pós-graduações, doutoramentos e MBA, dando-nos vontade de quando 
acabarmos a nossa licenciatura de vir estudar para cá, já que as instalações são óptimas e quer o sistema de 
biblioteca, quer o de consulta a ficheiros externos, como é o caso da internet, são excepcionais. O resultado 
da nossa visita foi a reafirmação da pretensão de assinar um protocolo de cooperação e intercâmbio 
entre as duas instituições. 
A Universidade funciona como um meio de manter viva a nossa herança cultural, já que tem promovido 
cursos de língua portuguesa. Isto porque após 1999 a presença da língua portuguesa em Macau e no Oriente 
se encontrar ameaçada, pois em Macau já ninguém fala português, daí a necessidade de fomentar nesta 
Universidade a língua e cultura pOliuguesa, quer através de cursos quer mesmo com a nossa presença. 
Não devemos igualmente esquecer de mencionar outras duas visitas a outros institutos onde a língua portuguesa 
ainda se mantém viva, como é o caso do Instituto Politécnico de Macau e o Instituto de Formação Turística. 
Eles devem ser futuramente encarados como dois marcos, onde permanecerão os nossos conhecimentos e 
legados culturais, quer para as futuras gerações portuguesas que se mantenham no território após 1999, quer 
para a geração macaense, fruto da simbiose de duas culturas tão distintas e que para sempre será um marco 
importante da nossa presença apesar de não utili zar como língua materna o português. 
O território de Macau não é composto apenas pela cidade, mas também pelo conjunto de duas ilhas - Taipa 
e Coloane, que estão unidas à cidade de Macau por uma ponte recentemente construída. Até há pouco tempo 
estas ilhas serviam de refugio à população de Macau, que era atraída pelas montanhas arborizadas, pelas 
vilas tradicionais, restaurantes familiares e longas praias banhadas por um mar azul esverdeado. Apesar 
destas características se manterem, as ilhas têm sofrido alteração com a criação das infra-estruturas para 
Macau, como é o caso do aeroporto e de novas zonas residenciais, cada vez mais procuradas pela população 
macaense. 
A ilha da Taipa era conhecida pelas suas fábricas de fogo de artificio, no entanto cada vez mais é conhecida 
como um subúrbio. A pequena vila de Taipa era inicialmente uma vila de pescadores, que praticavam o 
budismo, no entanto na zona mais alta encontra-se uma igreja católica do fim do século XIX, pois na base da 
colina foi criado um bairro de casas coloniais portuguesas, uma das quais foi actualmente recuperada e 
transformada numa Casa Museu. 
A sua recuperação foi feita de modo a manter todo o mobiliário e ornamentos europeus usados, mantendo 
intacta a atmosfera do modo de vida e as características das nossas" vivendas " de grandes salas de estar 
com lareira, onde se reunia a família para tirar o prazer do lazer caseiro, de grandes varandas viradas para o 

117 Citação retirada do relatório da aluna Cristina Lima. 
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mar e escondidas na sombra das figueiras de bengala. 
Contrastando com o europeísmo, Taipa apresenta aspectos taoístas, especialmente no seu cemitério. É da 
crença chinesa que todo aquele que morre tem de passar pelo purgatório antes de ser aceite no paraíso, por 
isso para aliviar as almas dos antepassados enterram-nos em locais cuidadosamente escolhidos, fazendo 
oferendas de dinheiro e alimentos. Assim neste cemitério, onde para além de taoístas, se encontram budistas, 
os mortos são enterrados na costa da colina fronteira ao mar e rodeados de estátuas de deuses de outros 
mundos que os guardam na sua caminhada. Esta ilha é ainda conhecida pelas suas atracções culinárias. 
Ligada á Taipa por um istmo encontramos Coloane, aqui os visitantes são igualmente atraídos por causa das 
praias, aldeias tradicionais e o espaço verde. Coloane é apelidado do "Pulmão de Macau" . Aqui têm grande 
interesse os templos dedicados à deusa do mar, o Templo de Tam Kung e a Capela de S. Francisco de 
Xavier, onde durante anos foram guardadas as relíquias de um braço do santo, bem como os ossos dos 
mártires japoneses e vietnamitas que morreram pela fé nos séculos XVI e XVI!. 
Na praça da Vila de Coloane, em frente da igreja foi erguido um monumento comemorativo da expulsão de 
um bando de piratas, numa luta que teve lugar em 1910. Além do Westin Resort e do Clube de Oolf, existe 
a Pousada de Coloane com uma varanda magnifica sobre a praia Chcoc Van. Esta praia fica numa baía na 
costa sul de águas limpas e convidativas a um mergulho, à prática de Windsurf ou canoagem. Todo este 
complexo dispõe de uma piscina olímpica e outra para crianças, assim como áreas dedicadas ao lazer das 
férias ou de um fim-de-semana. 
Na parte ocidental da ilha fica ainda situado o Parque de Seac Pai Van, zona protegida pelo parque florestal 
onde se podem encontrar inúmeras espécies de animais, plantas e frutos tropicais bem como jardins botânicos. 
Este parque dispõe de todas as facilidades e comodidades para que as famílias de Macau e Hong-Kong 
entrem em contacto directo com a natureza. 
As ilhas são assim um misto de tradicional com um turismo de primeira classe, denotando-se um forte 
investimento, quer por parte do Governo de Macau, quer estrangeiro, para que em Macau se crie um polo 
atractivo de turi smo, que contraponha a riqueza financeira de Hong-Kong que só se encontra a 45 minutos 
de viagem. 

b) - Aspectos económicos 

A economia em Macau encontra-se essencialmente ligada ao jogo, apesar do "comércio ter aqui um papel 
preponderante, embora esteja quase sempre nas mãos de comerciantes chineses.",18 
O papel deste território é igualmente importante pois encontra-se numa posição estratégica, uma porta para 
a penetração na região de investimentos estrangeiros. "Economicamente Macau vive do turi smo e do jogo, 
mas é também um intermediário privilegiado para o investimento na China."'19 
No entanto a economia macaense tem vindo a passar por várias transformações estruturais dado o processo 
de integração económico na região criado pela China, 
inicialmente a economia assentava na indústria têxtil , no entanto com o crescimento de Hong-Kong como 
praça financeira, o seu rendimento decaiu e a sua economia começou a apostar no turismo, pelo facto de esta 
ser uma das mais antigas colónias ainda em posse do seu estado colonizador, ao qual se começa a anexar 
uma atracção - o aparecimento dos casinos e do jogo, "o que lhe permite ter um PNB superior a alguns países 
da União Europeia.""o 
No entanto, Macau ainda assenta num modelo económico de abertura ao exterior, tendo nas exportações de 

1lH Citação ret irada do relatório da aluna Luísa Pere ira. 
119 Citação retirada do relatório do aluno Vítor Simões. 
120 Citação retirada do relatório da aluna Idá lia Noguei ra. 
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produtos têxteis, vestuário e brinquedos, essencialmente para os mercados da União Europeia e dos Estados 
Unidos, um suporte. É com base neste aspecto que o Governador promove através do IPIM, a realização da 
Feira Internacional de Macau destinada a promover o intercâmbio comercial e a joint-ventures entre 
empresas chinesas e estrangeiras, nomeadamente europeias e norte-americanas. 
As Feiras Internacionais de Macau são um meio de consolidar estratégias empresariais na região, através de 
contactos directos com os agentes económicos nela participantes, ao mesmo tempo que procura identificar 
novos clientes nos vários visitantes estrangeiros que aqui ocorrem, tentando promover uma imagem de 
consolidação e pacificação propícia a promover neste mercado novos produtos e serviços. 
No entanto, o grande lucro de Macau é o jogo, embora 3% dos lucros deste sejam investidos na promoção do 
turismo e de infra-estruturas. Em Macau, os casinos funcionam durante vinte e quatro horas por dia, à 
excepção do Casino Vitória, situado nas instalações do Jockey Clube na Taipa, e todos eles operam sob 
licença governamental, atribuída à Sociedade de Turismo e Diversões de Macau. 
Os quatro andares do Complexo Turístico do Hotel Lisboa, os dois andares do Casino Flutuante no 
Porto Interior, o Casino Jai-Alaijunto ao Terminal Marítimo e outros que se encontram em vários hotéis, 
constituem a maior oferta de jogo disponível em qualquer parte do mundo, locais a que os residentes não 
jogadores denominam de "tigres esfomeados". Alguns de nós chegam mesmo a definir o Casino do Hotel 
Lisboa "como uma gaiola onde os seus pássaros são os seus jogadores." '2I 
Para além deste tipo de diversão arriscada os macaenses e visitantes estrangeiros apostadores detêm outras 
áreas como é o caso das Corridas de Galgos que se realizam no Canídromo, cujo estádio é ao ar livre, com 
uma lotação para dez mil espectadores, que vêm essencialmente de Hong-Kong e as Corridas de Cavalos 
realizadas no Jockey Clube. Este último dispõe de um equipamento moderno e seleccionou um grupo de 
treinadores, j ockeys e administradores de várias nacionalidades, bem como cavalos impOltados para conseguir 
competições de elevado nível internacional. O edifício detém cinco pisos onde está instalada uma bancada 
central, totalmente climatizado e contendo o mais sofisticado equipamento electrónico de venda de apostas. 
Com isto "Macau verga-se assim perante a desproporcional dimensão de Hong-Kong, aproveitando as 
actividades residuais ( ... ) como um chamariz para as tríades."'22 

c ) - Aspectos políticos 

Desde a assinatura da Declaração Conjunta em 1993, Macau tem vivido num sistema político-social cuja base é o 
entendimento e o diálogo entre os dois governos, que pennite que qualquer problema que possa emergir da transferência 
de poderes seja resolvido de forma pacifica. No entanto, "a situação de transição que se vive em Hong-Kong, não tem 
privilegiado a procura de protagonismo por prute de Macau, antes pelo contrário, trouxe pru'a Macau problemas de 
criminalidade nunca antes vistos." '23 
"O exercício da soberania portuguesa no território é levada a cabo de uma forma coerente e sem grandes agitações. 
Penso que este an1biente se deve a duas cru"llctelÍsticas tipican1ente portuguesas: a permissividade e o gosto pelo 
contacto com culturas diferentes. Macau é então W11 produto, fiuto da aculturação entre portugueses e chineses. " 124 
Para além destes aspectos são ainda de salientar os vários contactos diplomáticos e políticos'que estabelecemos 
ao longo da nossa estada em Macau, desde logo a recepção de toda a comitiva pelo Presidente do Leal 
Senado, que nos proporcionou "uma abordagem internacionalista sobre o período de transição," 125 
Como foi presente em todo o lado onde fomos, encontrámos também aqui grande amabilidade por parte dos 
nossos anfitriões, dando-nos a opOltunidade de assinar o respectivo livro de honra, o que unicamente é 
concedido a altos dignatários, permitindo-nos assim entrar para a história da cidade. 
Foi igualmente significativa a apresentação de cumprimentos a S. Excelência, o senhor Governador -
General Rocha Vieira, na qual esteve presente toda a comitiva. Aqui o Senhor Governador "proporcionou-

121 Citação retirada do relatório da aluna Cri stina Lima. 
122 Citação retirada do relatório do aluno Délio Brito. 
123 Citação retirada do relatório do aluno Carlos COlreia. 
124 Citação retirada do relatório da aluna Luísa Pereira. 
125 Citação retirada do relatório do coordenador da viagem. 
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nos uma lição sobre o futuro de Macau, 
a sua inserção no Oriente, na China e 
em Guangdong." 126 " Foi um momento 
áureo da visita de estudos a níve l 
diplom ático , na medida que 
consubstancia reais contactos com as mais 
altas autoridades governamentais, que 
tanto nos apoiaram nesta iniciativa. " 127 

3 - Em Hong-Kong 128 

Em Macau , recepção pelo Presidente do Leal Senado 

Esta foi talvez a parte mais informal da 
visita à China, pois não havia nenhuma 
programação de visitas ou encontros 
políticos, mas sim cada um planeava o 

Apreselllação de cumprimentos a Sua Excelência, 
o Senhor Governador, General Rocha Vieira 

modo como queria conhecer esta grande 
praça económica e financeira, que se desenvolveu junto a 
um conjunto de Territórios e Estados economicamente 
inferiores e culturalmente tão diferentes. O objectivo era 
verificar o comportamento da população local vive a 
escassos meses da transferência de soberania. 
A história de Hong-Kong ou "Estuário Bem Cheiroso" 
começa em 1842, após uma das derrotas da Guerra do 
Ópio, em que a China cede à Grã-Bretanha um rochedo 
em grande parte estéri l na foz do Zhu Jiang (Rio das 
Pérolas), a sul de Guangzhou. Em 1860, após novas lutas, 
foi cedida também à Grã-Bretanha uma península fronteira 
ao rochedo e em 1898, uma zona muito maior do interior 
da península, juntamente com numerosas ilhas costeiras, 
foi arrendada por um prazo de 99 anos. 

O rochedo é a actual ilha de Hong-Kong (Pico Tai Mo 
Shan) , um monte franjado de praias douradas e 
marchetado de luxuosos blocos de apartamentos. A 
península, denominada Kowloon, que tem mais de 72000 
habitantes por Km', é um dos locais mais densamente 
povoados da Terra. É a zona mais vasta e representa mais 
de 90% da superfície da colónia e é conhecida como os 
Novos Territórios, sendo os vales de encostas íngremes 
na parte continental salpicados de fábricas e novas cidades. 
Para lá dos Novos Territórios, estende-se a vastidão da 
China. Estas duas áreas - China e Novos Territórios - estão 
separados por um rio pouco mais largo que uma azinhaga 
e uma elevada vedação de arame farpado construída pelos 

Recepçüo por Sua Excelência, 
o Senhor Govel'llodor, General Rocha Vieira 

126 Idem. 
127 Citação retirada do relatório da aluna Ana Saragoça. 
128 Visita no dia 12 de Abril. 
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b ) - Aspectos económicos 

A China é vital para a prosperidade de Hong-Kong. Apesar de apenas 2% da população deste território ser 
inglesa, grande parte das matérias primas que Hong-Kong necessita para transformar nos produtos que 
exporta para o Mundo inteiro provêm da China. Hong-Kong não possui recursos naturais, nem minerais ou 
combustíveis e até mesmo a água que consome provém de um reservatório chinês, as indústrias existentes 
são essencialmente de siderurgia, cimento, elech·ónica, alimentar, cinematográfica e ainda têxtil e de confecção 
que representam 45% da actividade industrial. O activo deste telTitório é constituído apenas por três elementos: 
a sua posição junto das principais rotas comerciais do Pacífico; o seu magnifico porto natural e o seu povo. 
Esta combinação tem dado frutos, pois por exemplo Hong-Kong exporta mais rádios do que qualquer outro 
país do Mundo, incluindo mesmo os Estados Unidos e o Japão. O seu comércio internacional excede o de 
países muito maiores , superando o Brasil , Índia e África do Sul e até a China. Descontando a inflação, a sua 
economia continua a crescer à taxa de 10% ano, financiada por maciços reinvestimentos de lucros. Esta taxa 
de crescimento excede a dos gigantes industriais do Mundo. Como resultado deste êxito, Hong-Kong é tão 
importante para a prosperidade da China, como esta para Hong-Kong. 
O "milagre económico" deste território pode ser a melhor garantia do seu futuro político. No ano passado 
(1997), terminou o arrendamento da Grã-Bretanha dos Novos Territórios, e cessou a soberania deste país 
sobre toda a colónia, pois em 1984 a China havia assinado o Acordo de Beijing, onde a partir de 1 de Julho 
de 1997 a China tomaria conta do território, não é apenas uma transmissão, pois por este acordo, a China 
garante manter por 50 anos a economia capitalista de livre iniciativa de Hong-Kong, o que traduz o 
reconhecimento político do poderio económico deste território. Embora a Grã-Bretanha seja impotente para 
intervir caso uma nova geração de lideres chineses decida mudar as regras do jogo, as necessidades que a 
China tem de dinheiro para o seu próprio desenvolvimento é suficiente para impedir qualquer alteração. 
"A economia local é modesta; a agricultura, a pesca e a indústria da construção são os seus elementos mais 
importantes. Contudo, no cenário económico global. são as exportações e reexportações que dominam e 
fazem crescer Hong-Kong ( ... ) fazendo dele o poderoso centro financeiro , bancário, entreposto comercial 
que é hoje, cotando-se ainda como sendo o terceiro maior mercado de capitais do globo. ( ... ) Para a China, 
tornou-se num importante centro de comércio externo ( ... ) constituindo (os chineses de Hong-Kong) o fulcro 
do investimento externo na China, bem como uma importante fonte de reservas para os seus familiares 
residentes na mainland."' 34 
"Hong-Kong é considerado um dos maiores centros financeiros do mundo, transformando-se num paraíso 
financeiro bancário, com base na liberdade de operações e na isenção de impostos." '35 
Este território dá assim a ideia de ser a "galinha dos ovos de ouro" da China, "fonte onde vai buscar todas 
as divisas que necessita para se desenvolver, a informação para promover novas técnicas de gestão e 
modernização e até uma espécie de porta para o exterior. "136 

Hong-Kong é o paraíso económico que a China anseia receber. 

c ) - Aspectos políticos 

Desde 1978 que a China tem iniciado a sua reconstrução económica, empenhamento este que pressupõe a 
reunificação de todos os territórios que foi perdendo para os Estados Colonizadores, daí que tenha desde 
sempre tentado negociar com esses estados a reintegração desses territórios no plano da Grande China. 
Relativamente à questão de Hong-Kong, desde 1982 que procura recuperar a soberania sobre o telTitório, criando 
no entanto um período de transição, ou melhor de adaptação da população local ao poder chinês, a fim de evitar o 
êxodo populacional, após o qual adoptará políticas e direch·izes que mantenham a estabilidade territorial. 

13~ Idem. 
13S Citação retirada do relatório da aluna Joana Silva. 
136 Citação retirada do relatório da aluna Idália Nogueira. 
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No nosso ponto de vista "a democratização não será para os próximos tempos. Com a nossa visita ao território 
percebemos claramente porque é assim, pois as já colossais assimetrias iriam agravar-se ainda mais, levando 
à derrocada do país.""6 Tanto mais que j á se prevê um grande despedimento de funcionários do estado, o que 
proporcionará um aumento da criminalidade e pobreza ainda não tão patente. 
"Estivemos perante contrastes civilizacionais mui to chocantes que nos ajudou a ver e enfrentar a vida com 
outros olhos."I47 "Só assim esta viagem nos podia ser útil como fonte de conhecimento a lém fro nteiras, 
tanto dos sítios em si, como da sua hi stória, ( .. . ) é uma forma de tomar consciência da realidade que não pode 
ser substituída por nenhum livro . "148 
Durante a viagem foram realizados contactos com estudantes chineses, os quais ajudaram a perceber melhor 
a cultura e o dia - a - dia dos chineses, bem como nós retribuímos os nossos conhecimentos da mesma forma, 
sendo uma excelente forma de pormos à prova os nossos conhecimentos das Relações Internacionais."I" 
Ao mesmo tempo que nos proporcionou " uma maior curiosidade de analisar o porquê desta realidade, uma 
maior compreensão do seu modo de agir e de ser perante a realidade em que se inserem."l5o Até porque "a 
civi lização chinesa é uma das mais antigas do mundo e é uma terra de contrastes nas paisagens, gentes e 
estilos de vida."I5I "A China é também o «Império dos Símbolos»; símbolos que necessitam ser descodificados, 
desde os caracteres ch ineses aos di alectos, desde os preceitos filosóficos que presidem ao quotidiano do 
povo chinês à natureza complicada da política contemporânea prosseguida pelo Governo de Beijing."I 52 
Em síntese as impressões gerais em relação a este estado é o deslumbramento perante as diferenças culturais 
ex istentes e os grandes contrastes entreo supercrescimento e o subdesenvolvimento do litoral para o interior. 
Tendo-se demonstrado a dificuldade em ajustar o nosso modelo de democracia a este espaço, devido ao forte 
controle político ainda existente, à não discussão política e a idolatração dos antigos líderes. 

~EMMACAU 

"Desde logo se denota uma grande semelhança relativamente ao Ocidente, nomeadamente Portugal, notando
se de facto uma grande abertura cultural."'5) Aqui denota-se um "encontro entre as culturas Ocidental e 
Oriental, numa convivência hannoniosa e distinta" I" Pois da "conjugação da cultura chinesa com a portuguesa 
resultou uma pequena cidade - Macau, c idade por ela só única e imemorável. "1 55 
Em comparação com todos os outros lugares visitados ex istem aq ui notáveis índices de crescimento em 
re lação às possibilidades oferecidas. "Macau transparece relativa riqueza, sendo o turismo a maior fonte de 
lucro."156 "É um sistema capitalista completamente institucionalizado, com o qual o jogo divide dividendos."I57 
Politicamente todo o processo de transição de soberania prevista para o fim de 1999 é tranquilo e isso sente
se por todo o território, não havendo momentos de ansiedade, apenas se questiona o futuro de todos os 
portugueses residentes aqui após a passagem. 
Segundo se denotou existe uma " grande abertura política, pois o sistema político é semelhante ao ocidental 
apesar de este ser um território administrado." 158 "Existe mesmo uma excelente organização por parte da 
administração portuguesa, que é compreendida pela passividade e flexibilidade detida pelas autoridades 
chinesas. "159 

Em síntese, em Macau a presença portuguesa está presente, mas não é dominante pelo' facto de a grande 
maioria ser chinesa, sendo Macau visto como um laboratório cultural , onde se dá uma s imbiose perfeita entre 
as duas culturas, que permite não denotar o choque civilizacional sentido aq uando da chegada à China. 
Economicamente, este território nos últimos anos tem vindo a desenvo lver uma série de infra-estruturas, que 
permitem torná-lo num pólo atractivo de turi smo. Sendo visto por nós como um santuário capitalista, uma 
vez que o seu nível de v ida é superior ao verificado na China, mas deve este facto à grande influência do jogo 
junto dos capitalistas de Hong-Kong, do qual é retirada uma percentagem para incremental' o turismo. 

146 Citação retirada do re latório da aluna Luísa Pereira. 
147 Citaçào retirada do relatório da aluna Joana Sobra l. 
153 Citação ret irada do relatório da aluna Anabela Garcia. 
154 Cilação ret irada do relatório do aluno António Passos. 
155 Citação ret irada do relatório da aluna Christina Paço. 
15(. Citação retirada do relatório da aluna Anabela Garcia. 
158 Cilação retirada do relatório da aluna Anabela Garcia. 
1$9 Citaçào retirada do relatório do aluno António Passos. 
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britânicos para impedir a entrada de refugiados chineses, um reverso da Cortina de Ferro erguida pelos 
governos comunistas, para conter o êxodo populacional. 

Hong-Kong 

a ) Aspectos culturais 

Este território detém "uma grande heterogeneidade 
de povos, actividades e interesses" "9 , é uma "cidade 
onde não se denotam grandes vestígios de uma 
cultura passada e de um regionalismo demarcado 
( ... ) mas sim de ocidentalização elevada onde o 
estrangeirismo está patente em cada rua e em cada 
espaço comercial."1 30 Hong-Kong é um espaço 
multicultural onde ao lado de uma loja de grande 
renome se denota uma pequena loja tradicional 
chinesa. 
Aqui denota-se a coexistência e uma assimilação 
de diferentes culturas e pessoas, desde chineses, 
ingleses, filipinos, indochineses, vietnamitas, 
australianos, etc. Apesar da língua mais falada ser 
o chinês é com grande frequência que se encontram 

pessoas a ' falar inglês. No entanto a religião maioritária é sem dúvida o budismo, sendo seguida pelo 
cristianismo e islamismo. Existe em cada canto um templo com características diferentes, com deuses 
diferentes mas onde os crentes rezam com o mesmo fervor e dedicação, "Hong-Kong é uma ponte cultural 
( ... ),"131 mas apesar de se denotar um maior nível de vida, devido ao facto de Hong-Kong ser um território 
economicamente desenvolvido, a existência de bairros flutuantes em Abcrdeen, onde é curioso ver café, 
chá e refeições de todos os tipos, bem como "verdadeiros supermercados" em barcos, que se deslocam ao 
mínimo chamamento, faz-me pensar se essa riqueza está bem distribuídajá que a cidade tem o m' de construção 
mais caro do mundo e nem todas as famílias aparentam ter capacidade de dispender desse dinheiro. Assim 
"a pobreza e a miséria não são factos inexistentes na zona, embora as aparências possam indicar exactamente 
o contrário."1 32 
Apesar de ser bastante tarde a azafama que existe de dia mantém-se de noite, a cidade vive 24 horas diárias, 
existem luzes por todo o lado, enormes anúncios de néon rivalizam com as ofuscantes frontarias das lojas de 
renome. Operários de construção civil formigam pelos iluminados andaimes de bambu, nas caves dos prédios 
da parte mais velha ou mesmo no fundo de grandes arranha-céus, pequenas oficinas continuam a trabalhar 
em todo o tipo de actividades, ruidosos autocarros a abarrotar de passageiros cruzam-se com camiões e 
limusines e a população circula por todo o lado localizando-se nas áreas mais comerciais, chegando mesmo 
a parecer uma cidade em hora de ponta. 
Hong-Kong é "uma região de contrastes, designadamente a nível geográfico. Existe a parte cosmopolita do 
centro, com os seus grandes arranha-céus ( ... ) onde uma pessoa quase se sente a asfixiar por se ver rodeada 
de enormes edifícios e ter tão pouco espaço cá em baixo ( ... ) e uma zona onde se atravessam praias 
belíssimas, parecidas com ilhotas nas Caraíbas ( .. .)"133 , para chegar a uma pacata aldeia piscatória, mais 
conhecida por Stanley Market, que apesar de possuir o comércio preparado para o turista, mantém-se 
afastada da modernidade da cidade de Hong-Kong e arredores. 

129 Citação ret irada do relatório do aluno José Menezes. 
130 Citação ret irada do relatório da aluna Carla Sousa. 
131 Citação retirada do relatório da aluna Ana Saragoça. 
132 Citação ret irada do relatório da aluna Rita Silva. 
m Idem. 
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Em 1984 foi assinada a Declaração Conjunta Sino-Britânica que veio posteriormente a ser aprovada sob a 
forma de lei básica ( 1990) para a criação de uma Região Administrativa Especial para Hong-Kong. As relações 
nem sempre foram pacificas e muitos abandonaram o território com receio face ao futuro. 
O comportamento da população divide-se entre o optimismo económico e o cepticismo político. 
Segundo muitos os retrocessos na área política são o preço a pagar pela continuação da prosperidade económica. 
"Um dos exemplos caricatos de reunificação do território chinês estava bem expresso em Beijing, com um 
quadro electrónico demonstrando a contagem decrescente para o dia 1 de Julho de 1997, quando este território 
passar para a soberania chinesa."13J 
O processo de transição tem vindo a desenvolver-se, sem que se tenha verificado qualquer anormal idade nas 
relações entre a República Popular da China e o Reino Unido, talvez pela razão de demonstrar que a transição 
Hong-Kong é um modelo a seguir, quer para o caso de Macau, quer para uma futura tentativa de negociação 
com Taiwan ' 38 . 

137 Citação retirada do relatório do aluno Paulo Barnabé. 
138 Citação retirada do relatório da aluna Carla Sousa. 
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A primeira sensação que tivemos quando chegámos a Macau foi o sentimento de estarmos no Ocidente, 
especialmente pela calorosa recepção preparada, tão característica da raça portuguesa. Entre Portugal e a 
China existem boas relações quanto à decisão da transferência de soberania, no entanto entre a população 
macaense têm surgido dúvidas quanto ao seu futuro , apesar do constante esforço feito por parte do Govemador 
Rocha Vieira em permanecer neste território a influência cultural e económica portuguesa, numa base de 
cooperação mútua com a China. 
Macau é o paraíso da China, o local que a meu ver vai atrair o turismo para este país, tal como Hong-Kong 
é o mercado económico e financeiro essencial para promover o desenvolvimento e a ascensão da China 
como o futuro pólo da região. 

c:) BALANÇO DO COORDENADOR DA VIAGEM 

Todo o programa estipulado foi concretizado plenamente, apesar de alguns imprevistos, para os quais não 
estávamos preparados, mas que provocou uma maior onda de solidariedade e amizade entre os elementos da 
comitiva, bem como o desencadeamento de grande demonstração de simpatia por parte de todos aqueles que 
nos acolheram, aquando da nossa estada em território chinês. 
A Universidade Lusíada alcançou igualmente os seus objectivos, em difundir o modelo cooperativo de 
ensino, tendo-se criado várias expectativas de assinatura de protocolos de cooperação com as várias 
Universidades contactadas. 
" Em conversa com o deputado Tong Chi Kin, da Assembleia Legislativa de Macau foi-nos transmitido: 
«As relações entre Portugal e Macau estão a ficar cada vez mais próximas. Muitos professores, alunos, 
comerciantes e empresários têm visitado Portugal. É louvável e muito significativa a visita de estudo dos 
alunos finalistas de Relações Intemacionais à China e Macau pelo contributo que deram ao estreitamento 
das suas relações.»" '6o 
A viagem de estudo, qual Embaixada Cultural ao Oriente foi um contributo para aumentar o prestigio 
português, garantindo a este país " um novo espaço de afirmação ( .. . ) pelo que se fazem algumas 
recomendações para o futuro: A preservação da memória do José Pedro (visto por todos nós como uma 
pessoa exemplar de inesquecível grandiosidade, companheirismo e generosidade) e a concretização da 
assinatura de protocolos de intercâmbio e cooperação entre diferentes estabelecimentos de ensino." '6I 
A Ponte Ocidente - Oriente por nós criada foi alcançada e deixou em aberto a possibilidade de futuramente 
se puderem vir a criar outros laços mais profundos, que criem circulação nessa ponte e aprofundem um 
relacionamento especial entre dois mundos tão culturalmente diferentes, quanto complementares, qual Yin 
e Yang. 

160 Citação retirada do relatório do coordenador da viagem. 
161 /dem. 
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III - Balanço final 

A viagem foi para todos nós muito positiva, pois foi um elemento enriquecedor não só pelo facto de nos ter 
proporcionado um deslumbramento e aprofundamento de conhecimentos de uma cultura e civilização milenar, 
como foi um meio de entrar em contacto directo com o elemento político, aplicando os nossos conhecimentos 
de protocolo e linguagem diplomática, algo que de outra forma nunca teria sido possível. 
Por outro lado foi um meio de divulgar pelo Oriente um método de ensino pouco conhecido - o modelo 
cooperativo - que cada vez mais começa a emergir com maior força em Portugal e por toda a Europa, como 
confere uma qualidade de ensino superior, pela qualidade dos professores que ministram as várias cadeiras 
e cursos do estabelecimento de ensino. 
A abertura de horizontes que foi proporcionada aos alunos de Relações Intemacionais por esta viagem, foi 
extremamente importante, pois vivemos no limiar do século e o Sistema Intemacional está em constante 
mutação e cada vez mais a China emerge não só como um futuro centro económico, mas político, que se 
confrontará com os grandes blocos já existentes. "A região da Ásia do Pacifico integra potencialidades 
económicas e financeiras que se perspectivam potenciadoras de uma futura zona de prosperidade"'39 e a 
reali zação desta iniciativa permitiu verificar isso in loco. 
Esta é uma viagem que com todos os seus aspectos positivos, como negativos ficará na nossa memória, era 
um sonho e um desafio que se calhar de outro modo não tínhamos meio de alcançar e não se deve deixar de 
reconhecer o mérito ao seu mentor e organizador, não só pela responsabilidade que a mesma implica, como 
pela paciência que é necessária para resolver todo o tipo de problemas com que nos deparamos."Ninguém 
regressou igual , todos ficámos mais ricos."l4o "Espero que se realizem viagens futuras porque viajar é 
aprender." I'" 

~ NA CHINA 

A viagem "possibilitou descobrir o passado e o presente de uma civilização rica e fascinante ( ... )" '42 
"Encorajada pela mensagem de Deng Xiaoping, o Império do Meio, rendeu-se ao dinheiro, verificando-se 
um grande crescimento económico do país, os salários aumentaram, bem como o consumo. A China ( .. . ) 
está conseguindo um lugar privilegiado no panorama internacional." 143 

"A frase que mais ficou na memória foi -« A good beginning is halfthe end .. . », proferida pelo Director do 
Departamento de Relações Exteriores da Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai. Quer isto 
significar a fé que os cidadãos chineses têm na evolução positiva que o seu país está a tomar; significa a 
certeza do fenomenal inicio da China na «reconquista» do seu espaço no mundo e a esperança que esse 
início fenomenal degenere num final próspero para o seu povo. ( ... ) sendo a China mesmo o Império do 
Meio ( .. . ) é a alma deste povo que faz crescer o país."'44 
Ao visitar-se este país constata-se que toda a sua cultura faz jus aos cinco mil anos de história que viveu e 
sobreviveu, no entanto é marcada por grandes contrastes quer a nível económico de cidade para cidade, quer 
a nível político podendo necessitar de outro "Timoneiro" que a guie na sua progressão como futuro espaço 
económico e político, as suas gentes estão ainda muito ligadas a um forte centralismo político, que 
anteriormente as guiava e unia e que agora ao começar a desfazer-se as regionaliza e divide. "É visível a falta 
de homogeneidade cultural do povo chinês, mais que não fosse pelas extremas diferenças dialectais, apenas 
uniformizadas por uma escrita comum."'4l Mas a força deste povo advém-lhe do seu tradicionalismo aliado 
à ocidentalização que cada vez mais impera no sul, o desaparecimento de Deng marca o fim de uma era e o 
nascimento de outra com Jiang Zemin, que cada vez será mais potente. 

J)') Citação retirada do relatório da aluna Ana Saragoça. 
I~O Citação retirada do relatório do aluno Dél io Brito. 
1~1 Citaçào retirada do relatório do aluno Vítor Cunha. 
142 Citação retirada do re latório da aluna Joana Silva. 
143 Citação retirada do relatório da aluna Crist ina Lima. 
lH Citaçào retirada do relatório da aluna Rita Silva. 
1 ~5 Citação retirada do relatório do aluno Carlos Correia. 
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IV - Resultados obtidos e agradecimentos. 

~ RESULTADOS 

Dos quatro encontros universitários concretizados entre as respectivas Direcções, em Tianjin entre o Professor 
Doutor Carlos Motta e o Reitor Li Guang Quan, em Xi ' An entre o Professor Doutor Carlos Motta e You 
Changde - Presidente do Instituto de Ciências Têxteis do Noroeste, em Shanghai entre o Professor Doutor 
Martins da Cruz e o Reitor da SISU - Daí Weidong e em Macau entre o Professor Doutor Maltins da Cruz e 

VisilCl de /5 a 20 de Setembro de /997, à Universidade LlIsíada, 
da Delegação da. Universidade de Tianjin, chefiada pelo respectivo 

Reitor. Assinatura do Pl'olocolo de Intercâmbio e Cooperação. 

o Reitor da Universidade de Macau - Professor 
Li Tianqing, propiciadores de celebração de 
protocolos entre as Universidades, foram 
celebrados doi s protocolos ofic iais com a 
Universidade de Tianjin e a Universidade de 
Estudos Internacionais de Shanghai. 
Em Setembro de 1997 deslocou-se a Portugal 
uma delegação da Univers idade de Tianj in 
constituída por três elementos e chefiada pelo 
Reitor da Universidade com o objectivo de 
assinar o primeiro protocolo de intercâmbio e 
cooperação com aquela Universidade e na sua 
sequência em Novembro do mesmo ano seguiu
se nova delegação, agora representante da 
Universidade de Estudos Internacionais de 
Shanghai , constituída de dois elementos ( Pan 
Xhixing, re spon sáve l pe la cooperação 
interuniversitária e a professora de português 
Zhang Li ) e chefiada pelo seu Reitor - Daí 
Weidong, com os mesmos objectivos. 

Os Protocolos de Intercâmbio e Cooperação ( 
documentos em anexo) entre as vá rias 
Universidades tem antes do mais o objectivo 
primordial de desenvo lver as relações de 
amizade iniciadas aquando da nossa visita à 
China ao mesmo tempo que permitem uma 
cooperação no s domínio s de ens ino e 
investigação cientifica. 
O intercâmbio poderá ser veri ficado quer a nível 
de aluno s, como de professores para a 
frequência de cursos específicos que nelas 
sejam ministrados, na promoção e reali zação 
de encontros, seminários e congressos sobre as 

Visita da Delegação de Tiaty'in, às instalações da Universidade Lusíada. nossas culturas, de nlodo a fomentar o ensino 
do português na China e o chinês em Portugal. 

Igualmente pretendem desenvolver reciprocamente processos de investigação sobre os mais variados temas, 
prestando assistência e participação conjunta de ambas as instituições, ao mesmo tempo que promovem a 
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uti lização reciproca dos centros de documentação de 
cada Universidade, de modo a enriquecerem-se com 
o cruzamento de informações, documentos e 
publicações. 
De igual modo foram possíveis estabelecer os dois 
encontros governamentais prev istos no nosso 
programa, no sector da Educação, fundamentais para 
a troca de conhecimentos de dois modelos de ensino 
tão diferentes, o primeiro realizado em Beijing com 
Xue Yanqing, Director do Departamento para os 
Assuntos Europeus, no qual esteve presente o Doutor 
João Sabido Costa , Primeiro Secretário da 
Embaixada de Portugal na China e o segundo em 
Shanghai, com Zheng Lingde, Directora Geral da 

Visita de I J a /9 de Novembro de 199 7, à Ulli\ICI"sidade L/lsíada, da Delegação da 
Ulliversidade de ESllldos fll/emaciol/ais de Slumghai, chefiada pelo respectivo 
Reifo/". Assiltaflll'a do Protocolo de Jllferc(imbio e Cooperaçlio, após a Sessão Solene. 

Comissão de Educação do Governo Municipal de Shanghai. Cumpriu-se também o objectivo de inseri(na 
comitiva, ao longo da nossa viagem os estudantes chineses de Estudos Europeus ( portugueses) em Beijing 

II Delegação da Universidade de ESludos Internacionais de Shanghai 1/0 

Jardim da Universidade Lusíada. 

-+ Em Lisboa 

e em Shanghai, com os quais foram criados 
profundos laços de amizade ao mesmo tempo 
que se estabeleceu o intercâmbio cultural 
directo de conhecimentos sobre as nossas 
diferentes culturas, usos e costumes. 

~ AGRADECIMENTOS 

Não podíamos terminar este relatório final sem 
prestar os devidos agradec imentos a todos 
aqueles que desde o inicio apoiaram e 
acreditaram na nossa iniciativa e que no local 
se mostraram tão prestáveis em resolver os 
vários problemas que iam surgindo e que nos 
rodeavam numa esfera de solidariedade e 
simpatia, tão necessária para quem se encontra 
num país longínquo e sem fami liares por perto. 
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-+ Em Beijing 

Dr. João Sabido Costa, Primeiro secretário da Embaixada de Portugal na China 

44 



PONTE OCIDENTE - ORIENTE 

Xue Yanqing, Director do Departamento de Estudos Europeus da Comissão da Educação Chinesa 
Ji Xiaojun, Oficial do Departamento de Assuntos Europeus 
Vanessa Ji, Assistente do Serviço de Viagens do Depal1amento Educação Intemacional Chinês 
Daí Zhixing, Representante do Serviço de Turismo da Comissão da Educação Intemacional Chinesa 

-+ Em Tianjin 

Lí Guang Quan, Presidente da Universidade de Tianjin 
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Yuo Changde, Presidente do Instituto de Ciências e Tecnologias Têxteis do Noroeste 
Chen Jierong, Vice-Director do Departamento de Química Têxtil do Instituto de Ciências e Tecnologias 
Têxteis do Noroeste 

-+ Em Shanghai 

Daí Weidong, Reitor da Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai 
Shengze Cai, Programador Oficial do Departamento de Cooperação da Comissão da Educação Municipal 
de Shanghai 
Zheng Lingde, Director Geral da Comissão da Educação Municipal de Shanghai 
Xu Yixing ( Catarina), Professora do Departamento dc Português da Universidade de Estudos Internacionais 
de Shanghai . 
Zhang Li (Elisa ), Professora do Departamento de Português da Universidade de Estudos Internacionais de 
Shanghai 
Xu Hao, Director da Divisão de Assuntos Externos da Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai 
Lu Loufa, Director da Cooperação Internacional da Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai 
Sheng Yuliang, Vice-Presidente da Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai e Vice-Director da 
Fundação de Desenvolvimento Educacional 
Pan Zhixing, Director do Departamento de Cooperação Internacional da Universidade de Estudos 
Internacionais de Shanghai 
Manuel Pinho, Leitor Português do Departamento de Estudos Portugueses da Universidade de Estudos 
Internacionai s de Shanghai 

-+ Em Macau 

Dr: Deolinda Leite, Fundação de Macau. 
Cheong Cheok Fu, Manuel, Kenneth, Técnico Superior do Departamento da acção Cultural da CMl de 
Macau 
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Universidade de Macau 
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Direcção dos Serviços de Turismo de Macau 
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ANEXO A 

Comitiva 



ANEXO 8 

Inquérito aos elementos da Comitiva 



Comitiva 

1. Coutinho, D. Margarida Sá (secretária da direcção da CEUL) 

2. Cruz, Prof. Doutor António Martins (Presidente da direcção da CEUL) 

3. Cruz, Prol" Branca Maria Pereira da Silva Martins 

4 . Lopes, Prof. Dr. Manuel Martins 

5. Malta, Prof. Doutor Carlos César Lima da Silva (Vice - presidente da CEUL) 

6 . Sousa, Dr" Ana Cristina 

7. Sousa, Prof. Doutor Fernando Alberto Pereira (Dir. do Dep. De R.I. do Porto; deputado do P.S.) 

8. Suoying, Profl. Wang (nacionalidade chinesa) 

9 . Wang, Dr' . Li Hua (nacionalidade chinesa) 

Estudantes Finalistas de Relações Internacionais 
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23. Cunha, Vítor Alexandre Soares Pinto 
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Viagem à China e Macau 

- Nome ... .. .. ..... ... ....... .. ..... .. ... ... ..... ....... ..... .. .. ... ... ............ ... . ... . ..... ... .. . 

- Problemas de saúde: ..... ..... ..... ..... ..... ...... ... ... ... .. .... ..... ... .. .... ...... ..... ... . 

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

.. .... ... .. ........ .... .... Cuidados recomendados pelo médico ...... ... ...... ... .. .... .. . 

•••••• •••• • ••• •• • •••••••• 0.0 • • • •• • •••••• •••••••••••••••• •• ••• ••• • ••••••••••••• • ••• ••••• • • • ••• •• •••••••• • • 

... ... .. .. ... .. ... .... .. Medicamentos a tomar ...... .... ... ... .. ...... ... .... ... ... .. .. ... .. . . . 

. . .. . . . ... .. ... . ..... ... ..... . . .. . . . . ................. . .. ... . . . .. . ................ .. . .. . .. . .. , ... .. .... .. . 

- Problemas de alimentação (especificar tipo de alimentos) ....... ... ... . ... .. ..... . 

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

- Contactos familiares e/ou outros em situações de urgência: .. ... ... ... .... . ..... . 

•••• ••• • •• ••• • •• ••••• • ••• 0.0 0. 0 0.0 ••• • •• " •••••••••• • ••••• ••• ••• •• •••• • ••••• • ••• •• • •• ••• • • • ••• ••• ••• •• •• • 

....... .. . ... . .. .. ..... ...... ... ..... ........................ .. . ... .. (indicar nome/s e Tel/fax) 

- Já viajou de avião? .. ../. . ... horas. (Em caso afirmativo , quantas horas de voo 

seguidas). 

- Já viajou em grupo? .. ../. .. . (Caso afirmativo, nº de elementos aproximados do 

grupo ... . ). 

- Já esteve na organização de viagens? .. ../. ... (Caso afirmativo especifique .. . 

............... . ... ... . . ...•..•... ... .. . .. . ... ... .... . . .. . ... ..... . . ... ......... . . .... .. .. . ....... .. .. ). 
- Participação em actividades recreativas? ... .1 .... - (Caso afirmativo , 

especifique . .. .. .. .. ... ...... ....................... ... ... ..... .... ............ ... .. .. ............ . 

...... . ... ...... .... .. .. . . .. ......... .... .... . ... ...... .•• ... ... ...... .. ..... .. .. .. .. .. . ... .......... .. ) 
- Tem algum tipo de contactos julgados úteis no itinerário da viagem ou para a 

preparação da mesma, que de alguma forma faci litem a concretização dos 

seus objectivos? .. ../. ... (Caso afirmativo indique esses elementos nas 

informações finais do presente inquérito). 

- Outras informações ju lgadas úteis para o coordenador da viagem ou simples 

sugestões .... ..... . .. . .. . ... .. ... ........ .. ............ ... ...... ............... .. .. ... ............. . 

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

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

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

Lisboa, ponto de partida, 8 de Fevereiro de 1997 

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



ANEXO C 

Cartões de visita, em chinês, da Comitiva 



António Martins da Cruz 

~*JE~. ,~Twr . llR~wr 
Presidente da Direcção da CEUL 

~IUr±~ 

ti!! iJl: : Rua da Junqueira 194 
1300 Lisboa - Portugal ( liíllilf) 

lU Ii: 351-1 -3639944 13. : 351-1-3638307 

Fernando Alberto Pereira de Sousa 

JUi~~ . f~ . ~~ 
Director do Departamento de R.I. I Porto 

III ~ IIIHU\:t ff ( ~ m III ) 
Deputado do Partido Socialista 

U ir 11:111 ir ,Ui _ J 

±ti! ilI: : Assembleia da República· Palácio de S. Bento 
1296 Lisboa Codex - Portugal (MB' ) 

_Ili: 351 -1-3962526 13.: 351 -1-609204 

Wang Suoying 

X:il1!~ 
Professora e Coordenadora 

miil:l.lO! 

ti!! iJI: : Rua Pascoal de Melo, 44 - 3' Dto. 
1000 Lisboa - Portugal ( liíllilf) 

lU Ii : 351-1 -3152889 13. : 351 -1-3152886 

Manuel Maria Martins Lopes 

,~~~.·~*~wr 
Professor de R. I. e Coordenador da Viagem 

Iflil ~ lIIl {U,,~nt âfj ro' III *.!l~ ~ 
ti!! iJl: : Rua Major Neutel de Abreu 22 - 9' C 

1500 Lisboa - Portugal ( liíllilf) 
'll!lli : 351-1-7789446 1I'f1il1ll:: Mlopes@ Lis. Ulusiada. pt 

Carlos César Lima da Silva Motta 

-t-~*wr . ~ll 
Vice- Presidente da CEUL 

~1ift lltl±~ 

ti!! iJl: : Rua da Junqueira 194 
1300 Lisboa - Portugal (liíllilf) 

11 &1i : 351-1-3639944 jJ. : 351 -1-3638307 

Ana Cristina de Sousa 

~~]~ RiiiwrmM~· ll~~ 
Licenciada 
~ ± 

ti!! III: : Assembleia da República - Palácio de S. Bento 
1296 Lisboa Codex - Portugal (liíllilf) 

11 jli : 351-1-3962526 fi. : 351 -1-609204 

Li Hua Wang 

5zFl ~ 
Coordenadora 

ta w:J.IO! 

ti!! i.il: : Rua do Montepio Geral n' 26 - R/C Dto. 
1500 Lisboa - Portugal (liíllilf) 

1Itli : 351-1-7742695 13. : 351-1-7742695 

Branca Maria Pereira da Silva Martins da Cruz 

~iJIi-t-· ,~Twr· llR~wr 
Professora 
~nt 

ti!! iJI: : Rua do M~he 204 - Habitação 22 
4100 Porto - Portugal (liíllilf) 

11 I ii : 351-2.0181883 



José Manuel Faria 

~)i 
Finalista de Relações Internacionais 

llS ~ 1111 {:ii.\!1 i\,'1<!H\':! ~ 

it!! lII: : Rua 31 de Janeiro nO 1472 - Freixieira 
4460 Senhora da Hora - Portugal (filf) 

'lU! : 351-2-9457041 

José Pedro Pinto Correia de Melo 

~)i . ilffil fi!i mi 
Finalista de Relações Internacionais 

llS ~ 1111 {UHIHIHI@ ~ 

it!! lll: : Rua Joaquim António de Aguiar nO 147 _1° Dto. 
4000 Porto - Portugal (filf) 

C ü! : 351 -2-562343 

Luciana Cristina Pereira de Lima 

~ ii ~~ AA~ 
Finalista de Relações Internacionais 

llS ~ 1111 {:ii w: l\Hlld\a 

it!! lll: : Lage - Calendário 
4760 Vila Nova de Famalicão - Portugal (filf) 

C i! : 351-52-322927 

Luisa Maria Fernandes Pereira 

ii~Hp 
Finalista de Relações Internacionais 

llS ~ 1111 {:ii.\!1 i4H1Hla 

it!! lII: : Monte Gordo 
2640 Mafra - Portugal ( filf) 

CIi!i : 351 -61-961445 

Mafalda Sofia Noura Corregedor da Fonseca 

J.~)! iii! 
Finalista de Relações Internacionais 

llS ~ 1111 {:ii W lU.,\':!!t 

it!! lll: : Rua General Pimenta Castro nO 15 - ?O Dto. 
1700 Usboa - Portugal (Hlf) 

Cili : 351-1-8498911 

Marlene Cidália F. Serras Teixeira e Carvalho 

J.~iI~ 
Finalista de Relações Internacionais 

llS ~ 1111 íMi l\HlH\a 

it!! lll: : Rua Alto dos Moinhos nO 18 _1° Esq. 
1500 Usboa - Portugal (filf) 

lIti! : 351 -1-7785725 

Marco António Teixeira Caetano 

,~ii~ 
Finalista de Relações Internacionais 

llS ~ 1111 {:ii W ~HlH/\!t 

ItHIt : Lugar de S. José .Ili : 351-55-776034 
Castelões de Cepeda 351-55-721204 
4580 Paredes - Portugalllii mi lf 

Miguel Nuno Cardoso de Sá Morais 

*~ii 
Finalista de Relações Internacionais 

llS ~ 1111 {:ii W:!\':; -IIH/\!t 

it!! lll: : Rua 5 de Julho nO 163 
2775 Parede - Portugal (filf) 

CIi!i : 351 -1-4521292 



Ália Ibrahimo Raichande 

lliiJ JiUª 
Finalista de Relações Internacionais 

~ ~ l1li f* W ,!jHIHi< 51'. 

!1!! 1.iI: : Rua José Estevão Coelho Magalhães nO 2 - 4° Dto. 
Feijó - 2810 Almada - Portugal (_!f) 

IlU/! : 351-1-2597541 

Anabela Cristina Carvalho Garcia 

3tAAHHil: 
Finalista de Relações Internacionais 

~ ~ l1li f* w: '\H!Hi< 51'. 

!1!! 1.iI: : Lugar da Igreja - Mouquim 
4760 Vila Nova de Famalicão - Portugal (_!f) 

1Uli : 351-52-323546 

Ana Alexandra Pereira Rilhó 

lliiJ ii ~ f~ Hl 
Finalista de Relações Internacionais 

~ ~ l1li f* WlIH!Hi< 51'. 

!1!! l.iI: : Rua Doutor Brilhante n° 23 
2460 Alcobaça - Portugal (_!f ) 

IlHli : 351-62-42697 

Ana Isabel G. Saragoça 

3t AA~ • f1t iW ~ ii . ~ flL?<:;!9 
Finalista de Relações Internacionais 

~ ~ l1li f* W ~/H1Hi< 51'. 

!1!! IJI: : Rua Diogo Cão nO 9 - 2° Dto. 
2910 Setubal - Portugal (_!f ) 

fI ~li : 351-65-711522 

Ana Isabel Machadinho Alexandre 

3t AAB 
Finalista de Relações Internacionais 

~ ~ l1li f*Wl!iHIHi'ô5E 

!1!! l.iI: : Rua Maria Lamas nO 16 - 1 ° Esq. 
2720 Damaia - Portugal (M!f) 

IlUli : 351-1-4975545 

Ana Rita Correia de Araujo e Azevedo 

~i! 
Finalista de Relações Internacionais 

~ ~ l1li f* :tIll!iHIH'ô 51'. 

!1!! l.iI: : Rua Bulhão Pato nO 2 - 3° F I Esq. 
1700 Lisboa - Portugal (JWllj!f) 

flili : 351 -1-8490481 

Ana Sofia Cativo Cardoso 

~$~ª 
Finalista de Relações Internacionais 

~ ~ l1li fUHUHi< 51'. 

!tl!!ll:: Av. do Bonfim nO 9 - R/C 
7300 Portalegre 
Portugal (Tti1llilf) 

_ !li: 351-45-330338 
351-1- 4105842 

Margarida Sá Coutinho 

I..~fil'll! . iW • ~~~ 
Secretária da Direcção da CEUL 

~ '!ii' 11: '!iH!if 

!1!! IJI: : Rua Plácido de Abreu nO 6 - 8° Esq. 
1495 Algés - Portugal (M!f ) 

II ~li : 351-1-4104222 



António Paulo Pinto do Lago Passos 

i*r..i 
Finalista de Relações Internacionais 

&lJ r.g lIIl fUI ~ -l1>!!1! ~ 

ti!!hl , Rua de Diu 431 
4465 S. Mamede de Infesta - Portugal (Rlf) 

Ciji , 351-2-9553973 

Carla Alexandra B. Figueiredo Matosa 

-t-i1Hil: 
Finalista de Relações Internacionais 

&lJ r.g lIIl fiii W ~." ~ ~ 

ti!! t1l: , Av. D. Álvares Pereira n' 5 - 3' Dto. 
2700 Amadora - Portugal (Rlf) 

C ilt , 351 -1-4931709 

Carla Sofia Lopes Almeida de Sousa 

-t-iHil: 
Finalista de Relações Internacionais 

&lJ r.g lIIl fiii W ~." !Iif ~ 

ti!!t1l: , Rua Ernesto da Silva n' 63 - l' Esq. 
1495 Algés - Portugal (R lf) 

'iIUlt , 351 -1-4115398 

Carlos José da Silva da Rosa Correia 

-t- j~ wr • ~ 'f,IBl 
Finalista de Relações Internacionais 

&lJ r.g lIIl fiii W !Iif ." ;!j; ~ 

II!! IJl: , Rua D. António Caetano de 
Sousa nO 3 - 2° Esq. 
1500 Lisboa - Portugal M>f 

. Ili , 351-1 -7602588 
351-1-7150510 
351-1 -760171 5 

Cátia Cristina Pereira Andrade 

-t-WH~ 
Finalista de Relações Internacionais 

&lJr.gllllí'iiW~ "'~~ 

tl!!tJl: , Av. Embaixador Augusto de Castro n' 25 R/C Esq. 
2780 Oeiras - Portugal (Rlf) 

'Ciji , 351-1-4422511 

Christina Amaral do Paço 

5l1l wr WHJJB 
Finalista de Relações Internacionais 

&lJ r.g lIIl fUHI!"' ;!j; ~ 

ll!!lil: , Praceta Afonso Pinto . Ili , 351 -2-5841625 
Magalhães n' 26 - 4' Esq . 351-58-835281 
4300 Porto - Portugal (M>f) 

Cristina Maria Novais de Lima 

5l1l wr m 9JJB • ~I j,'l!ij 
Finalista de Relações Internacionais 

&lJ r.g lIIl fiii W ~." ~ ~ 

ti!!tJl: , Rua Pedro Escobar n' 11 _1' Dto. 
4150 Porto - Portugal (Rlf ) 

C ~lt : 351-2-6174658 

Célio Alexandre Pinto Brito 

f! ~IJ:!l 
Finalista de Relações Internacionais 

&lJ r.g lIIl fiii W ;!j; ." !Iif ~ 

ti!! hl : Praceta Viana da Mota n' 8 - 4' Dto. 
Feijó - 2810 Almada - Portugal (Rlf) 

C ~lt , 351-1-2581231 



Nuno Filipe Cabrita Simões 

~Hã 
Finalista de Relações Internacionais 

llIiJ ~ 1IIl1* _ lIHJ!\l! ~ 

ti!! i.tl: : Rua General Humberto Delgado n' 15 
Guia - 8200 Albufeira - Portugal ("!f) 

fliI'i : 351 -89·561510 

Patricia Alexandra Ventura Ribeiro 

ES f! Iii iffi ~ª 
Finalista de Relações Internacionais 

llIiJ ~ 1IIl1*_ ,\HIHia 

ti!! i.tl: : Rua Mestre Adrião porta M R 
2825 Monte da Caparica - Portugal ("!f) 

fI~'Ii : 351 ;1-2902048 

Paulo Jorge Pardal Ramalho 

f*r..l"~AA 
Finalista de Relações Internacionais 

llIiJ ~ 1IIl1HH'HJ!\l! ~ 

tl!!i.tl: : Rua Maria Matos 4' l'Esq 
Ramada - 2675 Ramada - Portugal ("!f) 

1U 'Ii : 351-1-9316525 

Paulo Neves Gomersall Barnabé 

f*r..l " ~~Wim"E.mt,(.lj~ 
Finalista de Relações Internacionais 

llIiJ ~ 1IIl 1UHIHlHlt~ 

l1!i lJI:: Rua Álvaro Fernandes n' 23 
Restelo • 1400 Lisboa 
Portugal (~!if) 

_ !li : 351-1·3010371 
351·89·388786 

iW Jt : 351·89·301776 

Raquel Furtado de Mendonça Belard 

f.li: ii m " ~ tH! 
Finalista de Relações Internacionais 

llIiJ ~ lIIl fUl!\l! -$!\l! ~ 

ti!! l:.tl: : Rua da Piedade 67 - 3' Esq. 
4050 Porto - Portugal ("!f) 

fliI'i : 351-2-6090745 

Rita Sofia O'Assunção Bento da Silva 

Iii i! " iffimm: 
Finalista de Relações Internacionais 

llIiJ ~ 1IIl1Ua. -$!\l! ~ 

tl!!i.tl: : Rua P. Columbando B. Pinheiro n' 2 - 4' Dto. 
2745 Queluz - Portugal ("!f) 

fI~'Ii : 351-1-4376938 

Sandra Cristina Alves Ferreira 

~liiwrmAA~ 
Finalista de Relações Internacionais 

llIiJ ~ 1IIl1* W!\l! -$!\l! ~ 

ti!! l:.tl: : Travessa do Forno n' 169 
4435 Rio Tinto - Portugal ("!f) 

lIH'Ii : 351-2-9733635 

Sandra Cristina F. de Azevedo Simões da Rocha 

~ f! f.li: 
Finalista de Relações Internacionais 

1lIiJ~ 1IIl1*Wl\<-$l\<~ 

ti!! i.tl: : Largo Elina Guimarães n' 1 - 5 Esq. 
2675 Odivelas - Portugal ("!f) 

fl iI'i : 351-1 -9310362 



Filipa Mafalda Piloto Rodrigues 

$~2! 
Finalista de Relações Internacionais 

~ ~~ 1III1*.\'J ~ "dl« ~ 

ii!! tJt : Rua Eduardo Maria Rodrigues n' 2 
2775 Parede - Portugal (filf) 

CI! : 351-1-4578787 

Idãlia dos Santos Nogueira 

f~illiUª 
Finalista de Relações Internacionais 

~ lI,g l1li {,% .\'J ~ -li' ~ ~ 

ii!! tJt : Rua Gonçalves Lobato Lote 60 - 2' B 
2720 Amadora - Portugal (filf) 

11H! : 351-1 -4951568 

Isabel Guiomar Miranda Carneiro 

f~~ ~Hi . -F~m 
Finalista de Relações Internacionais 

~ 1I,g1lll1*W~-lI'~~ 

ii!! tJt : Rua Diogo Macedo 87 - l' Dto. 
4405 Vila Nova de Gaia - Portugal (filf) 

'I I! : 351-2-3721699 

Ivo Gomez Ferreira 

f~1,ç 
Finalista de Relações Internacionais 

~ lI,g 1III1*.\'J ~ -li' ~ ~ 

ii!! tJt : Rua João Femandes Labrador n' 11 
1400 Usboa - Portugal (filf) 

CIi'i : 351-1 -3015129 

Joana Almeida Ferreira da Silva 

1~~ªB 
Finalista de Relações Internacionais 

~ lI,g 1III1*.\'J ~ -li' ~ ~ 

ii!! tJt : Rua das Moutadas n' 74 - Miramar - Gulpilhares 
4405 Vila Nova de Gaia - Portugal (filf) 

llli'i : 351 -1-7621786 

Joana Freitas Sobral 

~~ªB 
Finalista de Relações Internacionais 

~ lI,g 1III1*.\'J ~ -li' ~ ~ 

ii!! tJt : Rua 25 de Abril n' 17 
2430 Marinha Grande - Portugal (filf) 

'I ai!i : 351 -44-502068 

Joana Sofia V. Mendes de Oliveira 

~~ªB 
Finalista de Relações Internacionais 

~ lI,g l1li1* W ~ -li' ~ ~ 

ii!! tJt : Urbanização do Hilarão lote 26 - B 
2560 Torres Vedras - Portugal (filf) 

'I1i!i : 351-61-311102 

José Corrêa de P. Cardoso de Menezes 

~)' 
Finalista de Relações Internacionais 

~ lI,g 1III1*.\'J ~ -li' ~ ~ 

il!!tJt : Av. Ressano Garcia n' 47 - 6' Esq. 
Lisboa - Portugal (filf) 

1I!1i'i : 351-1-3876767 



Sandra Maria de Oliveira Soares 

~f~Hli 
Finalista de Relações Internacionais 

1ll<I~1IIl{*W~.itlH: 

lt!! iJt : Av. Camilo Castelo Branco nO 20 - 3" Dto. 
2720 Amadora - Portugal (&'1') 

1IHili : 351-1-4717235 

Sofia Alexandre Trindade F. Gramaxo de Carvalho 

~~lU~ 
Finalista de Relações Internacionais 

lll<I ~ lIIl {HJ ~. *!t 
lt!! iJt : Rua Dr. Filipe Coelho n' 180 

4450 Matosinhos - Portugal (&'1') 
tlili : 351-2-9383851 

Sónia Alexandra Quelhas do Cubo 
~ 9Ft ~~ • 'i!l th 

Finalista de Relações Internacionais 
1ll<I~1IIl{*W~.~!t 

lt!!iJt : Travessa das Cruzes n' 47 
4435 Rio Tinto - Porto - Portugal (&'1') 

tli'i : 351-2-4894728 

Vitor Alexandre de Jesus Simões 

iil!i§fiJ·ã~WT 
Finalista de Relações Internacionais 

1ll<I~IIIl{HJ~.~!t 
q 

!&ilI: : Rua São Tomé Lote 128 - 3E 
Prior Velho 

.~: 351-1.,(422592 
351-1-8510665 

2685 Sacavém - Portugal _lO' 

Vitor Alexandre Soares Pinto da Cunha 
iil!i§fiJ 

Finalista de Relações Internacionais 
1ll<I~IIIH*~~.~!t 

lt!!iJt : Rua da Fonte n' 131 
4465 S. Mamede de Infesta - Portugal (fi'1') 

1Itii!i : 351-2-9012978 



ANEXO D 

Artigos do Professor Doutor Fernando de 
Sousa 



A NORTE 
.•....•...•..••............................. ••.•...•....• 

A Chinll 
F __ do de Sousa 

DepuJildo pelo PS 

e a Universidade 
portuguesa 

A 
Chma, o Estado mais pc- financeua da As!a, com os seus 
puloso do mundo, com seIS milhoes de habItantes, mas 
1,3 roi! milhoes de babl- concedendo 'aquele territono um 
tantes, e que deverá aM- regune espeCIal com a duraçao de 
grr dOIs roi! milhoes pelos 50 anos, a fim de 030 provocar a 

anos 2060-2070, mau grado a polí- fuga do 'mvestimento e 'l) êxodo de 
tlca actIva do controlo de nascI- parte da sua população. 
mentos, do "filho umco' o tercel- Em relaçao' a Macau, temtono 
ro paIS do mundo em extensao, clunes sob admlD1straçao portu
contmua a ser uma realidade gt- guesa, o mesmo tra acontecer em 
gantesca e complexa, prahcamente 1999, encontrando-se estabeleCIdo 
desconheCIda em Portugal. Idêntico regtme espeCIal durante 

Sabemos que, apos 1970, a ,CIuna 50 anos. 
Popular adoptou uma polítIca de Face a tudo Isto, sena loglco 
abertura ao OCIdente, tolerando que o 'mundo empresanal e' UUl

.um certo liberalismo ecoDomlco t versitano portugues se IDteressas~ 
errando zonas econórrucas espe,ci- se maIs peL,!<!~~lidad~ chmesa, 
31S (ZES) e "pastos abertos ' ~ . ISto colosso' unico defum:l'acífico que 
é. zonas francas onde,as 'acbVlda- - parece transformar-se,~no centro 
des 'econonucas de tipo capitalísta 'da' econolIlt~undo, particlpan
.são encorajadas, sem que, contudo, do os primeuos,':d"'-ll1odo ,maIS 
,tenham SIdo alteradas' as estruturas" '" deCidido" nã'tonstrnçãê'r:de- ' jomt" 
,políticas; 'u1trapassadas sem .. duVl-;: ventures~ qU}"os .. chmeses acan
,da, quer, 'pelo creSClmento', dem!>,-' '- nharn e. que,pOr .. jJutro lado, OS se
gráfico, quer pelo creSC1mento'eCO"" :gundos estreit~em relaçoes com 

' nórruco. as umvemdades'chinesas e a Um-
Mas poucos sabem que, depOIs. ,versidade·de Macau. 

de 1978, aecononua clunesa enve~' 'c; Tendo em coDSlderação esta rea
redou, com espectacular sucesso, lidaâe, a Umversidade Lustada to
por um conjunto de refonuas on- mou a truClativa de uma Viagem re
entadas no senbdo da descolectlV!- celite, dos seus pnncip31S responsa
zaçao e'!raDSIçao para uma ,econo- VeIS, com algumas dezenas de alu
mta de,mercado. nos 'finaliStas, 'estilbelecer e mstitu-

O Produto Naclonat Bruto ~binês Clonalizar'fonoas de colaboraçao 
,conhecelf.'UIIl creSCImento, excepcl com' umversidades cbmesa. e a 
onal de 9%, ao ano entre 1979, Umversldade' de ' Macau, que vao 
:19.96, 'e:!excedeu 'os:'U'%',entre dar,ongem a vátios protocolos e 8 
'1991-199'4~~(); comerc,o .. ,externo trocas de mformaçao e experiênCl
,clunês"p'~u,de O,5%,~dó comer: ú;,quer a D1vel da docenCla, quer a 
CIO muniliill 'para2,5%."E-embora nível da mvestigaçao, quer, final
o endi.:ulànieitto extemo'Se encon~ mente, no plano cultural e de apro
tre em altr contÚlua desde 1985~ a JÓÍIIaçao entre os dOIS paJses, 
verdade o que, ao presenie;-revel~ Embaixada cultural esta que. 
se mfenor às reservas em diVISas desdo o ImClO, obteve um forte 
que a CInna dIspõe empenhamento do Governo chI-

A CJiinao:,'1ue,tein.i!esenvolVl(\Q II~; O' qual, durante os dia~ em que 
uma polítiC81 ,d~';'~~enw.::da , a refenda comitiva visitou a Cluna, 
'sua sober.uua,'a.~iíOS:'quc 'no áeií pio,vas da maJor sunpaba, me. 
passadó:]lie·pêriéiic'éTtim;'prócu.- ilü:fvocas qU3!lto à vontade deste 

, !3J1do, ~egre5sar '~l1~ras ante' pafs estaóelecer, relaçôa,culturau 
',nores ,ao .seculo.xIX,(tem VlSto 'a1~ estreitas colliPortugal, 
;gumas'das SWI$ re,.>t;i'áiCáçÕéS sê" _ ~peraiiios que tal se concretize 
rem satiSfeitas. Assiiii;;Beijing.'em; e 'que o GovernO' acompanhe e 
1984" negociou: com. a:JngJaterra ,a acannhe esta IDIClativa. sem dúVl' 
entrega da sua c<itóiil'a de Hong; da, 'movadorn, 'e que ' se revela da 

,Kong para o preserite,.aao de 1997 ' lD8Ior Importância para Portugal e 
berdando, assIm. a segunda praça para Macau, 



JORNAL DE NOTíCIAS QUARTA FEIRA 30 DE ABRIL DE 1997 

A NORTE 
Fernando de Sousa (Deputado pelo PS) 

Macau e a Unlversidade 
Recente mente. em visita organizada 

pelo Departamento de Relações Interna· 
danais da Universidade Lusíada tivemos 
oporlunidade de nos deslocarmos à Chi
na u Hong-Kong e a Macau, e verificar
mos a importància que é concedida ao eo 
sino universitário, como condição necessá
ria. embora não suficiente, do desenvolvi
mento económico flue, de modo fulguran
te, se instalou na Asia do Pacífico, nos úl-
timos 20 anos. . 

É certo que Macau só recentemente 
percebeu o papel estratégico que a univer
sidade tem para a constitu içã,o de uma 
identidade própria, para a fixação e atrac
ção de jovens da região. e para O seu furu
ro enquanto centro eminentemente inter
nacional, integrado na região do delta do 
rio das Pérolas. e na China em geral. 
como irá acontecer, definitivamente a 
partir de 1999. 

É certo que Macau. desde fmais do sécu· 
lo XVI. dispôs de um.estabelecimento de 
ensino superior, o Colégio de São Paulo o 
primeiro estabeleç:imento de ·ensino em 
todo o Sueste da Asia a. conferir graus su· 
penares em Letras e Teologia Mas a ex 
pulsão dos Jesuítas, seus fundadores, em fi
nais do século XVI11, levou à sua extinção 

Só nos inícios da década de oitenta uma 
empresa privada dç Hong-Kong fundou a 
Universidade da Asia Oriental (UAO), 
cujo "curriculum " estava orientado, logi 
camente para ° mercado daquela colónia 
inglesa, O desenvolvimento social e eccr 
nómico que aquele território sob adminis· 
tração portuguesa conheceu. assim como 
a crescente procura por parte dos estudan 
tes e ainda.a necessidade de dar à socieda 
de os meios para uma sólida identificação 
transfonnaram·se nos factores que vieram 
a dar origem à Universidade de Macau 
Em linais da década de oitenta o Gover· 
no de Macau adquiriu a UAO através da 
Fundação Macau. (J qual em 1991 se 
transformou na Universidade de Macau 
(UM) uma universidade pública de jns 
piração europeia que tcm como objectivo 
se rvir em primeiro lugar os estudantes do 
terri tório e satisfazer as necessidades de 
Macau quer durante o perfodo de transi 
ção quer após 1999 

A Universidade de Macuu roi uivo en 
(5) de profundas alterações Os progri.l 
mas de licenciatura passaram de três para 
quatro anos Nos últimos <lnos a universi 
dade conheceu uma revisão estrutural e a 
modernização dos seus programas acadé 
mico!'; rclormas que conduziram a um 
substancial aumr.!nto tlr.; inscrições por par 
te Jus cstuJantcs 

AClu<Jlmente. a universidade é.constituí
da por cinco faculdades (Faculdade de 
Gestão de Empresas faculdades de Ciên· 
cias Sociais e Humanas, Faculdade de Ci
ências e Tecnologia. Faculdade de Direito 
e Faculdade de Ciências da Educação) e o 
Instituto de Estudos Portugueses, equiva~ 
lente. do popto.de vista académico, a uma 
faculdade 

A Universidade de Macau· tem desen· 
volvido. e apoiado também, vários projec. 
tos de investigação, Projectos de âmbito 
regional e internacional, cobrindo diferen· 
tes áreas do conhecimento, têm sido de· 
senvolvidos por docentes e.investigadores. 
E centros de investigação têm vindo a 
apoiar o ensino de cada faculdade, 

Os cursos da Universidade de Macau, 
tendo em conta as caracten'sticas mulricul· 
turais do território, são oferecidQS basica~ 
mente em três línguas: o Português, o Chi· 
nês e o Inglês . 

Com o objectivo de manter vivas·as nos-
sas relações com o mundo português, cuja 
presença em Macau, durante mais de 400 
anos, deu a esta cidade fortes tradições e 
uma distinta herança cultural, ? universi· 
dade tem promovido cursos em Língua 
Portuguesa tais como o Direito·e Língua 
e Cultura portuguesas, 

Por outro lado. nunca csquecendo que 
~lacau faz parte da .China, vários,progra· 
mas de Ciências da Educação, Língua e Li~ 
teratura chinesas são leccionados em língua 
chinesa. enquanto que o ensino em língua 
inglesa revela se fwldamental para os cur
sos de Gestão Economia e Engenharia 

A comunidade que constitui a universi· 
dade reflecte a singular diversidade,étnica 
de Macau fazendo dela uma inStituição 
verdadeiramente internacional e "um inte· 
ressante cadinho onde se fundem civiliza
ções e culturas 

A presença da Língua Portuguesa em 
Macau e no Oriente encontra·se forte· 
mente comprometida. Não nos iludamos: 
em Macau ninguém fala português (para 
qué'? disse me um estudante a quem eu 
fiz a pergunta) Já pouco ou nada há a ta· 
ler para remediar a incúria e a total insen
sibilidade que a administraçJo portuguesa 
rc: dou quan tú a esta questão durante sé· 
cu los, inclu indo as administrações que se 
'i uccderam cm Macau após 1974, até há 
bem poucos anos Não será a Universida· 
de de Macau um dos raros espaços em 
que a Língua e a Cultura portuguesas pos~ 
sam continuar vivas? 

Esperemos que sim Para isso. é preciso 
ap.>id la acarinhá la e fazer dela uma ins· 
lituição para o futuro 



ANEXO E 

Protocolo de Intercâmbio e Cooperação 
com a Universidade de Tianjin 
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UNIVERSIDADE LUSÍADA E A UNIVERSIDADE DE TlANJIN 

A Universidade Lusíada e a Universidade de Tianjin celebram o 

presente protocolo de intercâ.mbio e cooperaçao, com o fim de.: 

desenvolverem as relações de amizade e promoverem a cooperação nos 

domínios do ensino e da investigação científica, mediante as seguintes 

cláusulas: 

1'- . Realização de intercâmbios entre professores e alunos, em termos 

equitativos, para a frequência de cursos específicos ministrados em cada 

uma das Universidades. 

2'_ Realização de Encontros, Seminários, Congressos, sobre as línguas e 

culturas portuguesa e chinesa; fomentar o ensino do chinês e do 

português, nas suas Universidades, como línguas estrangeiras, 

apoiando-se mutuamente nessa tarefa. 

3' - Desenvolvimento de projectos comuns de investigação sobre temas 

fundamentais com relevância científica. N esse sentido, serão acordados, 

por ambas as partes, os temas e os participantes nos referidos projectos. 

4'- Utilização recíproca dos seus Centros de Documentação, tendo em vista 

enriquecerem-se mutuamente com o cruzamento de informações e de.: 

documentação e, promoverem publicações conjuntaS. 

5'- Assistência e participação recíprocas nas miciativas científicas, 

pedagógicas e culturais promovidas por ambas as instituições. 

13 00 Lisboa - RUI d. Junquei .... 118.191 _ 'Telefonei 01·3611500 - FIIl 01.:1631]01 
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6'- Para cada uma das iniciativas concretas a realizar, será assinado entre as 

duas instituições um anexo ao presente protocolo. 

7'- Este protocolo entra em execução na data da sua assinatura e vIgora 

durante dez anos, podendo ser dado por findo mediante aviso prévio de 

qualquer das partes, com a antecedência mínima de noventa dias. 

8'_ O presente protocolo é elaborado em duplicado, tendo cada exemplar 

uma versão portuguesa e uma versão chinesa, ambas com O mesmo 

valor. 

Lisboa, Portugal, 18 de Setembro de 1997 

Pela Universidade Lusíada 

o Reitor O Presidente da Direcção 

A,..~ 'P"-'-~~ 
António Jorge da Motta V (prof. Dr. António Martins da Cruz) 

... ...-=:..\ 

Pela Universidade de TianJin 

Q 

(prof Doutor Li Guangquan) 
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ANEXO F 

Protocolo de Intercâmbio e Cooperação 
com a Universidade de Estudos 

Internacionais de Shanghai 



CEUL - Cooperativa de Ensino Universidade Lusíada, crI 

PROTOCOLO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO ENTRE A 

UNIVERSIDADE LUSÍADA E A UNIVERSIDADE DE ESTUDOS 

INTERNACIONAIS DE SHANGHAI 

--

A Universidade Lusíada e a Universidade de Estudos Internacionais 

de Shanghai celebram o presente protocolo de intercâmbio e cooperação, 

com o fim de desenvolverem as relações de amizade e promoverem a 

cooperação nos dominios do ensino e da investigação científica, mediante as 

seguintes cláusulas: 

1"- Realização de intercâmbios entre professores e alunos, em termos 

equitativos, para a frequência de cursos específicos ministrados em cada 

uma das Universidades. 

2" - Realização de Encontros, Seminários, Congressos, sobre as línguas " 

culturas portuguesa e chinesa; fomentar o ensino do chinês c do 

português, nas suas Universidades, como línguas estrangeiras, 

apoiando-se mutuamente nessa tarefa. 

:1"- Desenvolvimento de projectos comuns de investigação sobre temas 

fundamentais com relevância científica. Nesse sentido, serão acordados, 

por ambas as partes, os temas e os participantes nos referidos projectos. 

4"- Utilização recíproca dos seus Centros de Documentação, tendo em vista 

enriquecerem-se mutuamente com o cruzamento de informaçôes e de 

documentação e, promoverem publicações conjuntas. 

S' - Assistência e partiCipação recíprocas nas iniciativas científicas, 

pedagógicas e culturais promovidas por ambas as instituições. 

1300 Lisboa. Rue da Junqueita, 188 a 198. Telefonei 01-3611500· Fax 01-3638307 
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6a_ Para cada uma das iniciativas concretas a realizar, será assinado entre as 

duas instituições um anexo ao presente protocolo. 

7a_ Este protocolo entra em execução na data da sua assinatura e vigora 

durante dez anos, podendo ser dado por findo mediante aviso prévio de 

qualquer das partes, com a antecedência mínima de noventa dias. 

8a_ O presente protocolo é elaborado em duplicado, tendo cada exemplar 

uma versão portuguesa e uma versão chinesa, ambas com (') mesmo 

valor. 

Lisboa, Portugal, 14 de Novembro de 1997 

Pela Universidade Lusíada 

o Reitor 
,----
I 

(prof. outor AntÓnia JOig; a otta Veiga) 

o Presidente da Direcção 

(prof. Dr. António Martins da COI/. .... ' --

Pela Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai 

o Reitor 

(prof. Doutor Dai Weidong) 
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6a_ Para cada uma das iniciativas concretas a realizar, será assinado entre as 

duas instituições um anexo ao presente protocolo. 

7a_ Este protocolo entra em execução na data da sua assinatura e vigora 

durante dez anos, podendo ser dado por findo mediante aviso prévio de 

qualquer das partes, com a antecedência mínima de noventa dias. 

8a_ O presente protocolo é elaborado em duplicado, tendo cada exemplar 

uma versão portuguesa e uma versão chinesa, ambas com (') mesmo 

valor. 

Lisboa, Portugal, 14 de Novembro de 1997 

Pela Universidade Lusíada 

o Reitor 
,----
I 

(prof. outor AntÓnia JOig; a otta Veiga) 

o Presidente da Direcção 

(prof. Dr. António Martins da COI/. .... ' --

Pela Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai 

o Reitor 

(prof. Doutor Dai Weidong) 
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Homenagem ao Estudante José Pedro Pinto Correia de Melo 

Completam-se no próximo dia 2 de Abril treze anos sobre o falecimento do Estudante 
José Pedro, no decurso de uma viagem de estudo à China, Macau e Hong Kong. 
Esta era a homenagem institucional que tardava. 
Quanto mais tempo passava, mais se agigantava no outro Mundo das Coisas e das 
Gentes a figura do José Pedro e a nobreza e generosidade da sua actuação ao serviço da 
própria Universidade Lusíada. 
No relatório da Viagem de Estudo elaborado há treze anos, com os contributos dos 
quarenta e três alunos participantes na Viagem de Estudo, tinha sido feita uma 
recomendação especial: 

"A preservação da memória do José Pedro (visto por todos nós como uma pessoa 
exemplar, de inesquecível grandiosidade, companheirismo e generosidade)" 

Não é todos os dias que uma Universidade tem um dos seus estudantes a tentar superar
se física e espiritualmente para chegar ao topo mais alto da Grande Muralha da China 
para aí desfraldar a bandeira do seu País e o estandarte da sua Universidade; 
Não é todos os dias que uma Universidade tem um dos seus estudantes que transporta 
consigo o seu traje académico, para com ele acrescentar o máximo de dignidade e de 
representatividade nas cerimónias de apresentação e de inter-câmbio cultural e 
desportivo que ocorreram durante a Viagem de Estudo. 
Esse Estudante Especial foi o José Pedro. 

A Universidade Lusíada deve sentir-se privilegiada e reconhecida por ter acolhido no 
seu seio o José Pedro, finalista da Licenciatura de Relações Internacionais, aquando da 
realização da Viagem de Estudo. 
A presença de V. Ex·, Senhor Professor Martins da Cruz, Presidente da Universidade 
Lusíada, também participante na Viagem de Estudo que então denominámos em termos 
simbólicos como Ponte Ocidente-Oriente, é a demonstração da comunhão de valores 
que a todos nos orientava e que, através do descerramento desta placa, com o nome do 
José Pedro, se vai perpetuar institucionalmente. 
Como coordenador da Viagem de Estudo agradeço a todos a vossa presença e 
solidariedade neste momento especial de Homenagem ao Estudante José Pedro. 

Universidade Lusíada do Porto, 26 de Março de 2010 

O Coordenador da Viagem de Estudo 
Manuel Maria Martins Lopes 
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