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«De Portugal à China» lançado
dia 4 nos Paços do Concelho
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O livro «De Portugal à China», de vários autores, vai ser lançado esta
sexta-feira, às 18:00 horas, na sala do Arquivo Histórico dos Paços do
Concelho de Lisboa. A apresentação estará a cargo do professor Mário
Murteira.
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Murteira.
A obra congrega estudos de nove especialistas das relações entre Portugal, Macau e a China.
A cerimónia vai ser assinalada ainda com a actuação da chinesa cantora Cao Bei, que
protagonizará um concerto com temas chineses e de fado.
O objectivo da edição é o de «contribuir para abrir mais um espaço para a reflexão e divulgação da
investigação sobre as relações entre Portugal e a China», segundo o divulgado em comunicado.
Paralelamente, a obra pretende assinalar os 10 anos de criação da Região Administrativa Especial

Mundial 2014

de Macau e os 30 anos de Reatamento das Relações Diplomáticas entre Portugal e a China.
Os textos abordam «o longo período de cinco séculos, entre o longínquo ano de 1513 (em que
Jorge Alvares arriba à ilha de Tamão, na embocadura do rio das pérolas) e a actualidade», explica
a organização.

Orçamento Estado 2014

Os temas são analisados sob diferentes pontos de vista académicos: económico, social, político,
religioso e das mentalidades, à História da Arte, ao Direito, e da Literatura à Economia.
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