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O Observatório da China foi galardoado 
com o Prémio de Mérito Cultural 2012, 
atribuído pela Comunidade Chinesa em 
Portugal, representada pela Liga dos 
Chineses em Portugal. A cerimónia 
realizou-se no dia 8 de fevereiro de 2013, 
durante a festa de Ano Novo Lunar 
Chinês, no Casino da Póvoa de Varzim.

FEVEREIRO 2013

Ópera de Pequim - Mitos e Lendas da China (Lisboa/Coimbra/Guimarães/Évora/Faro)

O OC organizou a 
maior digressão de 

Ópera de Pequim em 
Portugal

 1
semestral 

2013

O OC promoveu o projeto Face to Face. 
The transcendence of the arts in China and 
beyond, organizado pela Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 
no qual se integrou uma conferência 
internacional, uma exposição de arte e 
design e a publicação de uma coletânea 
de ensaios em dois volumes.

O Observatório da China promoveu em 
Beijing o espetáculo Amizade Lusófona 
com a China, com o patrocínio da 
Embaixada da China, e com o apoio da 
UCCLA. Foi a primeira vez que a Chinesa 
Cao Bei, a fadista Cristina Nóbrega e o 
guitarrista João Bengala atuaram na 
China.

ABRIL 2013 JULHO 2013

Observatório da China organiza programa
Portugal – China: Encontro de culturas, 2013-2014
Este programa promove um conjunto vasto de iniciativas em Portugal e na China, desde conferências e 
estudos académicos, a exposições e espetáculos, com o objetivo de contribuir para aprofundar o 
amistoso relacionamente entre o Povo Português e o Povo Chinês.
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O que é o Observatório da China

• É uma pequena associação que pretende contribuir para os 

estudos multidisciplinares sobre a China e para o conhecimento da 

cultura Chinesa;

• Está sediado em Lisboa, contando com associados em várias 

universidades de Norte a Sul de Portugal, tendo ainda um pólo no 

Brasil(Salvador da Bahia) e associados na China (Macau, Shanghai e 

Beijing);

• Entre os seus associados inclui investigadores seniores e jovens, 

ex-embaixadores, membros de Conselho Científico de várias 

Faculdades portuguesas, professores, historiadores, economistas, 

dirigentes de organismos públicos e privados, jornalistas, realizadores 

de cinema, entre outras profissões.

Observatório da China organiza Programa Portugal – China: Encontro de culturas, 2013-2014

Objetivos

O Observatório da China organizou e está a desenvolver o Programa Portugal – China: Encontro de culturas, 2013-2014 com o 

objetivo de contribuir para aprofundar o amistoso relacionamento entre o Povo Português e o Povo Chinês, nomeadamente, a nível 

do seu intercâmbio Cultural. Esta nossa iniciativa insere-se na tradição do OC, de assinalar os mais importantes acontecimentos 

neste relacionamento, como fizemos já em 2009, para comemorar os 10 anos da passagem da Administração de Macau para o 

Governo da R.P. da China, bem como os 30 anos do reatamento das relações de Portugal com a China. Neste contexto, para além do 

multisecular relacionamento entre Portugal e a China, assinalam-se igualmente em 2013, os 20 anos da lei básica de Macau e os 10 

anos de criação do Fórum de Macau. Por outro lado a ampliação a 2014 permite-nos assinalar igualmente os 35 anos de reatamento 

das relações diplomáticas e oficiais de Portugal com a República Popular da China.

Áreas de Atuação

Este programa integrou e promove iniciativas de índole diversificadas em 2013-2014: 1) Conferências Internacionais, 2) Estudos 

e Edições, 3) Exposições, 4) Iniciativas para Jovens, 5) Espetáculos e outros eventos.

Parcerias e Apoios

A concretização destas iniciativas conta com o envolvimento direto de um amplo leque de diferentes entidades, destacamos em 

primeiro lugar a ativa participação e empenho da Embaixada da China, na pessoa do Sr. Embaixador da China, Dr. 

Huang Songfu, a quem agradecemos. Destacamos igualmente o Ministério da Cultura Chinês e o Conselheiro 

para os Assuntos Culturais da Embaixada da China, Dr. Shu Jianping. De entre as instituições 

académicas chinesas destacamos o Centro de Estudos dos Países de Língua Portuguesa 

(CEPLP), dirigido pelo Prof. Catedrático Wang Cheng’na (ex-Secretário Geral do Fórum 

Macau), do Instituto de Estudos Regionais da Universidade de Economia e Negócios 

Internacionais de Beijing (UIBE); o Centro para o Estudo das Relações entre a China 

e o Ocidente, dirigido pelo Prof. Catedrático Jin Guo Ping, da Universidade de 

Línguas Estrangeiras de Beijing. A Fundação Macau, a Universidade de Macau e o 

Instituto Politécnico de Macau.

Naturalmente o Observatório da China tem vindo igualmente a desenvolver 

parcerias privilegiadas com várias instituições nacionais, de que se destacam a 

Câmara Municipal de Lisboa, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa 

(UCCLA), a Universidade de Lisboa e o Instituto Confúcio, a Faculdade de Belas 

Artes em especial, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, e a Biblioteca Nacional 

de Portugal, entre muitas outras instituições de ensino superior, órgãos de 

comunicação social, câmaras municipais, empresas, e outras entidades 

relacionadas com a China.!Destacamos como!Media Partner!o grupo RTP (com 

a Antena 1), e o apoio da Lusa,!a agência noticiosa portuguesa.
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Medalha (biombo) Comemorativa das Relações Multiseculares, Históricas e Culturais entre Portugal e a China (autoria Raquel Rita)

Cerimónia de Apresentação do Programa Portugal - China: Encontro de Culturas, 2013-2014

No dia 2 de abril de 2013, o Observatório da China 

organizou a sessão solene de apresentação do Programa 

“Portugal-China: Encontro de Culturas, 2013-2014, que se 

realizou no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa.

A cerimónia contou com as intervenções públicas da 

Vereadora de Cultura da CML Catarina  Vaz Pinto, do 

Embaixador da República Popular da China em Portugal 

Senhor Huang Songfu, do Presidente do Observatório da 

China  Rui D’Ávila Lourido, do Presidente do Conselho 

Científico da FBAUL Professor Fernando António Baptista 

Pereira, do Investigador Responsável do projeto Face to Face 

no CIEBA/FBAUL Rui Oliveira Lopes, e do Reitor da 

Universidade de Lisboa Professor António Sampaio da Nóvoa.

O Presidente da República fez-se representar nesta 

cerimónia.
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Observatório da China promoveu o projeto de investigação organizado pela FBAUL

No seguimento da AG do Observatório da China (OC) de 
2011 e em estreita colaboração com Diretor do CIEBA/FBAUL, 
Professor Fernando António Baptista Pereira, o OC a e o Centro 
de Investigação e Estudos em Belas-Artes da Faculdade de Belas-
Artes da Universidade de Lisboa (CIEBA/FBAUL) assinaram um 
protocolo em 2012. Este protocolo estabelece uma parceria para o 
desenvolvimento de atividades na área da investigação académica 
e da produção artística, desenvolvida pelo CIEBA/FBAUL, com o 
apoio do Observatório da China.

O projeto incluiu a organização de uma conferência 
internacional, coordenada pelo Doutor Rui Oliveira Lopes e pelo 
Professor Doutor Fernando António Baptista Pereira, ambos 
investigadores do CIEBA/FBAUL e membros do Observatório da 
China.

Conferência Internacional Face to Face
A conferência realizou-se com grande sucesso na Faculdade 

de Belas-Artes, entre os dias 3 e 5 de abril de 2013, contando com 
a presença de 44 investigadores afiliados em Unidades de 
Investigação e Desenvolvimento da Europa, da China e dos EUA, 
entre os quais três membros do OC.

Exposições de Arte e Design
Além desta conferência, o Observatório da China apoiou 

também a programação de uma Exposição de Arte e Design, 
dividida em quatro núcleos dispersos entre a Galeria da FBAUL, a 

Capela da FBAUL, o foyer do Teatro Nacional de S. Carlos e a 
Reitoria da Universidade de Lisboa.

Medalha
No âmbito deste protocolo, o OC promoveu um concurso 

para a produção de uma medalha comemorativa das relações 
históricas e culturais entre Portugal e a China. Foram submetidas 
a concurso dez medalhas, criadas por alunos finalistas de 
escultura da FBAUL. O júri, constituído pelo Presidente do OC, 
por um representante da IN-CM, pelo Diretor do CIEBA/FBAUL e 
pelo Coordenador do Centro de Medalhística Volte Face, da 
FBAUL, atribuíu, por unanimidade, a prémio à medalha de Raquel 
Rita, na forma de um biombo de quatro folhas, ornamentado a 
preto e dourado, com uma recriação da esfera armilar e elementos 
vegetalistas.

Com o objetivo de assinalar estas comemorações, OC 
estabeleceu um protocolo com a Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda para a edição da medalha, permitindo a circulação de um 
símbolo comemorativo das relações multiseculares entre Portugal 
e a China.

Edições
É de realçar o apoio à edição pela FBAUL de duas coletâneas 

de ensaios, sob coordenação de Rui Oliveira Lopes, sobre arte 
Chinesa, um dos quais reflectindo sobre uma perspectiva histórica 
(no prelo), enquanto o outro apresenta abordagens à arte 
moderna e contemporânea.

Projeto Face to Face

• Conferência Internacional

• Exposições de Arte e Design

• Exposição de Medalhística

• Edição de Medalha 

Comemorativa das relações 

relações multiseculares, 

históricas e culturais entre 

Portugal e a China

Rui D’Ávila Lourido (OC); Nuno Vassallo e 
Silva (Museu Calouste Gulbenkian) e Maria 
Antónia Pinto Matos (Museu do Azulejo)

Conferência Internacional, FBAUL

Fotografia de grupo com alguns dos oradores da conferência
à entrada da FBAUL.
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Digressão da Ópera de Pequim da 

cidade de Nanjing em Portugal

Para aproximar e aprofundar o 

conhecimento cultural entre Portugal e a 

China, o Observatório da China organizou !

a maior digressão de um espetáculo de 

Ópera de Pequim, já realizada em !

Portugal, durante o mês de Setembro.  A 

Companhia de Ópera de Pequim da 

Cidade de Nanjing esgotou algumas das 

salas de espetáculo de norte a sul de 

Portugal: em!Lisboa (14 e 15 de setembro, 

com dois espetáculos diferentes no CCB), 

em Coimbra (a 17 Setembro no Teatro 

Académico  de Gil Vicente), em 

Guimarães (a 19 Setembro no Centro 

Cultural Vila Flor), em Évora (a 21 

Setembro, no Teatro Garcia de Resende ) 

e em Faro (a 23 de Setembro no Auditório 

Pedro Ruivo).!

O espetáculo Mitos e Lendas da 

China integra-se no âmbito do Programa 

“Portugal China: Encontro de Culturas, 

2013-2014”, que o Observatório vem 

desenvolvendo.

Este espetáculo foi o evento mais 

mediático deste ano, e só possível com o 

patrocínio da EDP e da INATEL, com o 

ativo apoio da Embaixada da China em 

Portugal, do Ministério da Cultura da 

China, e o apoio da UCCLA, das Câmaras 

Municipais de Lisboa, Coimbra, 

Guimarães, Évora e Faro.

Teve ampla divulgação mediática com 

a difusão de um spot publicitário na RTP1, 

na RTP2, na RTP Informação e na RTP 

Memória.

É notório que o Programa “Portugal 

China-Encontro de Culturas, 2013-2014” 

tem vindo a projetar o Observatório da 

China para um novo patamar de 

visibilidade, favorecendo o 

reconhecimento das iniciativas 

académicas e culturais que tem vindo a 

organizar.

ÓPERA DE PEQUIM

Sons do Vagar na receção à Ópera de Pequim

Em Évora a Companhia de Ópera de Pequim 
foi recebida com a música tradicional pelo 
grupo eborense Sons do Vagar.
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Companhia de Ópera de Pequim
da Cidade de Nanjing

Ópera de Pequim
Mitos e Lendas da China

京剧：中国观察向观众推出
《中国神话与传说》

Observatório da China apresentaPor ocasião da digressão da Ópera de Pequim em Portugal, o 

Observatório da China editou uma brochura, na qual apresenta o 

espetáculo Mitos e Lendas da China, que organizou no âmbito programa 

“Portugal – China: Encontro de Culturas, 2013–2014”.

A apresentação formal da Comissão de Honra que apoia o programa 

do Observatório da China, é antecedida por um texto introdutório pelo 

Presidente da Direção que enuncia os objetivos gerais do programa 

Portugal – China: Encontro de Culturas, 2013–2014.

A brochura inclui não só o programa do espetáculo de Ópera de 

Pequim nas várias cidades, mas também as sinopses das peças 

representadas, as biografias dos artistas principais que constituem o 

elenco da Companhia de Ópera de Pequim da cidade de Nanjing.

Dada a excecionalidade artística da Ópera de Pequim, quer ao nível da 

música, da performance dramática e da riqueza visual dos adereços, 

incluiu-se um texto de Rui Oliveira Lopes, investigador do CIEBA/FBAUL, 

que introduz ao público português as características únicas da Ópera de 

Pequim no seu contexto histórico, cultural e artístico.

Esta brochura encontra-se à venda (1,5€ - portes incluídos) sob solicitação 

para o email geral@observatoriodachina.org
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O Observatório da China (OC) 
organizou, numa produção conjunta com 
o Latin American and Caribbean Center 
( ) e o Clube do 

Livro Brasil-China, o espetáculo Amizade 

Lusófona com a China, em Beijing, no dia 
2 de Julho de 2013.

Os cerca de 100 convidados ouviram 
a cantora Cao Bei (associada do OC), 
acompanhada pelo guitarrista João 
Bengala, a interpretar fado em Chinês e 
em Português, bem como canções 
tradicionais chinesas. Neste espetáculo a 
fadista Cristina Nóbrega, vencedora do 
galardão a Voz do Fado em 2008, 
interpretou o fado de Lisboa. Este 
espetáculo contou ainda com a actuação 
de cantores do Brasil e de Angola, que 
interpretaram música popular brasileira, 
angolana e portuguesa. Nessa noite, 
estudantes chineses recitaram poemas 
poemas de Fernando Pessoa e Carlos 
Drummond de Andrade.

Com o apoio institucional da 
Embaixada de Portugal na China e da 
UCCLA - União das Cidades Capitais de 
Língua Portuguesa, este evento contou 
com a presença dos Embaixadores de 
Portugal, do Brasil, de Angola, 
Moçambique e o Encarregado de 
Negócios de Timor-Leste.

Cao Bei, João Bengala e Cristina Nóbrega apresentaram 
em Beijing o espetáculo Amizade Lusófona com a China

Observatório da China foi agraciado, na pessoa do 
seu presidente, Rui Lourido, com o “Prémio de Mérito 
Cultural 2012”, no dia 8 de Fevereiro de 2013. Esta 
cerimónia de investidura dos prémios conferidos pela 
Comunidade Chinesa em Portugal, às individualidades 
e instituições que se destacaram durante o ano de 
2012, pela sua ação nas áreas da Cultura/ciência e 
economia/empreendedorismo e sociedade, decorreu 
durante a festa de Ano Novo Lunar Chinês, no Casino 
da Póvoa do Varzim. Entre outras, foram igualmente 
agraciadas a Universidade de Aveiro, na pessoa do seu 
Reitor e o Presidente da Câmara de Aveiro, 
responsável pelo ensino da Língua chinesa nas escolas 
primárias do município.

Este Prémio conferido Comunidade Chinesa em 
Portugal, representada pela Liga dos Chineses em 
Portugal, é selecionado pelo seu “Conselho de Mérito 
e Reconhecimento”, com apoio de várias associações 
de chineses, de que se destaca a Associação Industrial 
e Comercial dos Chineses em Portugal e a Associação 
Luso-Chinesa de Cooperação Económica, e entre as 
portuguesas, a Fundação Jorge Alvares.

Observatório da China recebeu o Prémio Mérito Cultural 2012 atribuído pela 

Comunidade chinesa em Portugal

Rui D’Ávila Lourido, Presidente do Observatório da China

A cerimónia decorreu durante as celebrações do Ano Novo Lunar Chinês, no 
Casino da Póvoa de Varzim, reconhecendo o papel do Observatório da China 
para a promoção da cultura Chinesa em Portugal.
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Reunião entre o Presidente do OC e 

o Presidente da Fundação Macau

O Presidente do Observatório da 
China, Rui Lourido, visitou no dia 15 de 
Maio de 2012 a Fundação Macau e reuniu 
com o seu Presidente. Nessa reunião o 
Prof. Wu Zhiliang demonstrou o seu 
interesse em continuar a trabalhar com o 
Observatório da China, designadamente 
para assumir, sob a chancela da 
Fundação Macau, o desenvolvimento de 

um portal digital com as descrições 

portuguesas sobre Macau-China, do 

século XVI ao XVIII, sob coordenação de 
Rui Lourido, como historiador e autor do 
projeto, abrangido por um protocolo já 
estabelecido entre o Observatório da 
China e a Biblioteca Nacional de Portugal. 
Outro projeto que foi discutido nesta 
reunião entre os Presidentes do OC e da 
Fundação Macau, é a edição trilíngue da 

Crónica dos Mares – Hai Lu.

Presidente do Instituto Politécnico de 

Macau recebe o Presidente do OC

Em 16 de Maio de 2012, o Presidente 

do Observatório da China visitou o 

Instituto Politécnico de Macau, tendo 

reunido com o seu Presidente, Prof. Lei 

Heong Lok, e pela Diretora para as 

relações internacionais, ficando delineada 

a intenção de firmar um protocolo entre o 

Instituto Politécnico de Macau e o 

Observatório da China para o 

desenvolvimento de iniciativas conjuntas, 

nomeadamente através de programa de 

intercâmbio para a investigação e 

formação nas áreas do ensino da língua e 

da cultura portuguesas na China, e da 

Chinesa em Portugal e no Brasil.

Reunião de 

Trabalho do OC no 
CEPLP/UIBE

O Presidente do OC reuniu com o 

Prof. Wang Cheng’an, Presidente do 

Centro de Estudos para os Países de 

Língua Portuguesa (CEPLP), do Instituto 

de Estudos Regionais da Universidade de 

Economia e Negócios Internacionais da 

Universidade de Pequim. Nesta reunião, o 

Prof. Wang Cheng’an declarou o seu 

apoio ao Programa Portugal – China: 

Encontro de Culturas, 2013–2014, assim 

como afirmou a disponibilidade para o 

CEPLP colaborar com o OC na elaboração 

de relatórios anuais sobre as relações 

económicas entre a China e Portugal e 

também para participar das iniciativas 

desenvolvidas pelo OC para assinalar os 

10 anos do Fórum Macau, como seu 1º 

Secretário-Geral.

Atividades Internacionais do Observatório da China

Observatório e 

Lusofonia

No dia 12 de Novembro de 
2012 foram assinados três protocolos com 

instituições do mundo lusófono (UCCLA, 

Chá de Caxinde e Roça Mundo – Cacau). 

Para o efeito decorreu uma cerimónia 

pública, em Luanda, no Cine Teatro de 
Luanda, no âmbito do Festival Literário 

promovido pela Chá de Caxinde. O 

Observatório da China aprofundou as 

suas relações para desenvolvimento futuro 

das suas atividades, neste domínio. Estes 
protocolos de parceria visam o 

desenvolvimento de projetos interesse 

comum com a UCCLA (União das Cidades 

Capitais de Língua Portuguesa); com a 

“Chá de Caxinde” (a associação cultural 
angolana mais prestigiada e muito ativa 

que está sediada no Cine Teatro de 

Luanda) e com a “Roça Mundo – 

Cacau” (a associação de São Tomé e 

Príncipe, com assinalável trabalho na área 
cultural e desenvolvimento económico e 

social para juventude).

O Presidente do Observatório da 
China, desenvolveu contatos com a 

Universidade de Luanda abrindo portas 

para a participação do OC eventos 

académicos futuros.

OC na 11ª e 12ª edições dos 

Workshops da EastAsiaNet
Em Maio e Outubro de 2013 

realizaram-se em Lund e Lyon, 

respetivamente, a 11ª e 12ª edições do 

Workshop da EastAsianNet, No 11º 

workshop, Carmen Mendes (associada do 

OC) participou no workshop com uma 

intervenção sobre as relações económicas 

no sul da China. No 12º workshop esteve 

presente o Presidente do Observatório da 

China, na qualidade de Observador. A 

EastAsiaNet estabelece um conjunto de 

parcerias entre investigadores de várias 

instituições académicas focadas na Ásia 

Oriental com o propósito de desenvolver 

programas de intercâmbio entre os 

membros da rede.

OC é membro fundador da Câmara 

de Cooperação e Desenvolvimento 
Portugal/China (CCDPCH)

Em outubro de 2013 a direção do 

Observatório da China decidiu aceitar o 

convite do Presidente da CCDPCH, Y Ping 

Chou, para integrar esta organização na 

qualidade de membro fundador. A 

CCDPCH, com sede em Coimbra, tem o 

objetivo de consultar, estudar e promover 

o intercâmbio económico e cultural entre 

Portugal e a República Popular da China, a 

partir do núcleo estabelecido na região 

centro do nosso país. Para este efeito, 

logo no mês de outubro, a CCDPCH e a 

região centro de Portugal recebeu uma 

delegação de Guangzhou encabeçada pelo 

Vice-Presidente da Câmara de Guangzhou, 

com o objetivo de potencializar a 

cooperação nos domínios da investigação, 

formação, indústria, agricultura, turismo e 

em outros serviços estratégicos para 

ambas as partes.

China

Angola 
Suécia 
França
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Atividades em curso

Novo website do Observatório

Em 2013 a direção do Observatório da China decidiu renovar o 
website do OC com o objetivo de permitir dar maior eficiência e 
dinâmica ao site oficial do OC. Desta forma, será disponibilizado um 
conjunto de novas funcionalidades que facilitarão a interação dos 
utilizadores na consulta de informação. A nova versão do website, que 
estará disponível no mês de dezembro, constituirá uma ferramenta 
essencial para a dinamização do OC, na valorização das relações 
bilaterais e para a divulgação de estudos e iniciativas sobre a China.

Conferência sobre os 10 anos do Fórum de Macau

No âmbito do Programa “Portugal – China: Encontro de Culturas, 
2013–2014”, e para assinalar os 10 anos de criação Fórum para a 
Cooperação Económica e Comercial entre a República Popular da China 
(RPC) e os Países de Língua Portuguesa (PLP), o Observatório da China 
está a organizar a conferência “10 anos do Fórum de Macau: Desafios e 
Oportunidades para a Lusofonia”.

Esta conferência que tem como keynote speaker, o Professor Doutor 
Wang Cheng’an, 1º Secretário-Geral do Fórum de Macau e atual vice-
presidente do Sociedade Chinesa para os Estudos da Organização 
Mundial do Comércio da China do Ministério do Comércio da China, 
possui o apoio institucional da!Direção Geral das Atividades 
Económicas - Ministério da Economia e do Emprego (MEE), e irá ser 
realizada nas instalações da Delegação Económica e Comercial de 
Macau no dia 16 de Dezembro.

Festival de Cinema Chinês

Atualmente o Observatório da China está a 
promover a organização do 1º Festival de 
Cinema Chinês agendado para junho de 2014, 
sob a coordenação dos realizadores de cinema 
e membros do Observatório da China, Rui 
Filipe Torres, António Loja Neves e Luís 
Campos Brás.

O 1º Festival de Cinema Chinês, que se 
realizará nos finais de Junho de 2014 no 
Cinema S. Jorge apresentará filmes em três 
categorias principais, que incluem longas e 
curtas-metragens, apresentando a diversidade 
de visões da e sobre a China.

FBAUL e OC organizam workshop sobre a 

representação da China na arte

Na sequência do projeto Face to Face. The 

transcendence of the arts in China and beyond, coordenado 
pelo Doutor Rui Oliveira Lopes e pelo Professor Doutor 
Fernando António Baptista Pereira na FBAUL, o OC e o 
CIEBA/FBAUL estão a co-organizar um workshop 

internacional com o tema (In)Direct Speech. China in 

Contemporary Art Discourse. Art Market, Curatorial 

Practice and Creative Processes, que se realizará na FBAUL 
em 2014.
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Projeto Salvador-Lisboa-Macau/China

O Observatório da China, com apoio da UCCLA, está a preparar com a 
prefeitura de Salvador da Bahia um projeto provisóriamente designado de 
Salvador-Lisboa-Macau/China, que incluirá no primeiro semestre de 2014 a 
realização de um Seminário/Encontro de Técnicos das Câmaras Municipais e 
investigadores de Salvador, Macau-China e Lisboa, com o objetivo de troca de 
conhecimentos técnicos nas áreas de turismo, negócios e institucional, 
fortalecimento das relações comerciais e culturais entre as respetivas cidades. 
Este primeiro encontro de caráter institucional servirá para preparar, no 2º 
semestre de 2014, o encontro/congresso Salvador-Lisboa-Macau que, para além 
dos estudiosos e investigadores, já será aberto ao público em geral.

A perspetiva a desenvolver considera a cultura como promoção do 
desenvolvimente económico e social e do desenvolvimento de áreas específicas 
nomeadamente o turismo entre as cidades e a necessidade de aprofundamento da 
comunicação intercultural como instrumento de diálogo entre as respetivas 
cidades.


