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Este segundo livro dedicado aos Diálogos Interculturais 
Portugal-China apresenta-se dividido em dois volumes 
(vol. I. “Rotas e raízes de um diálogo distante”; vol. II. “Li-
teraturas, artes e línguas em diálogo”) que reúnem 58 es-
tudos de investigadores portugueses e chineses, nos do-
mínios da história, da cultura, da Iniciativa “Uma faixa, uma 
rota” e das relações políticas e económicas, bem como da 
literatura, da tradução, das artes e do ensino das línguas. 

本书为《葡中跨文化对话》系列丛书的第二辑,  分为

两册：《远程对话之路径与源起（上册）》与《文学､  艺
术与语言对话（下册）》,  收录了葡萄牙和中国学者在历

史､  文化､  “一带一路”倡议､  政治经济关系､  文学､  翻
译､  艺术和语言教学领域的58篇论文̥
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NOTA INTRODUTÓRIA

前言

Criado a 23 de abril de 2015, o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro 
(IC-UA) tem como principais missões apoiar e promover o ensino da língua e 
da cultura chinesas em Portugal, reforçar a cooperação no domínio educativo 
entre a China e Portugal e desenvolver atividades de investigação no âmbito 
das relações sino-portuguesas, que contribuam para melhorar a compreensão 
mútua e a amizade entre estes dois países tão distantes, mas unidos por secu-
lares relações históricas. 

Integrado nesta última linha de ação e contando com o apoio decisivo do 
Instituto Internacional de Macau, este segundo livro dedicado ao tema Diálo-
gos Interculturais Portugal-China apresenta-se dividido em dois volumes. Este 
primeiro volume, intitulado “Rotas e raízes de um diálogo distante”, reúne 27 
estudos de investigadores portugueses e chineses, nos domínios da história, da 
cultura, da Iniciativa “Uma faixa, uma rota” e das relações políticas e económicas.

葡萄牙阿威罗大学孔子学院成立于2015年4月23日, 主要任务为支持和促进 

葡萄牙中国语言与文化的教学, 加强两国在教育领域的合作, 并开展与中葡关

系相关的科研活动̥中国与葡萄牙相距甚远, 却因数百年的历史渊源而团结在

一起̥阿威罗大学孔子学院则为增进两国之间的友谊与相互理解作出了贡献̥

秉承这一宗旨, 并在澳门国际研究所的大力支持下, 《葡中跨文化对话》系 

列丛书第二辑出版, 全书分为上下两册̥上册《远程对话之路径与源起》收录

了葡萄牙和中国学者在历史､ 文化､ “一带一路”倡议及政治经济关系领域的27
篇论文̥
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ROTAS E RAÍZES DE UM DIÁLOGO 
DISTANTE

远程对话之路径与源起

António de Abreu Freire
CLEPUL, Universidade de Lisboa

O diálogo entre povos do Ocidente e do Extremo Oriente tem milénios 
de história e estórias sem conta por contar. A Rota da Seda, apelação criada 
por Ferdinand von Richthofen, um geógrafo alemão do século XIX, para defi-
nir o vasto e complexo intercâmbio comercial e cultural da China com o resto 
do mundo, ligava Cathay, o País do Meio, à Europa e à África por caravanas e 
navios, num intercâmbio sustentado de pessoas e de mercadorias. Os princi-
pais entrepostos ao longo desta rota de mais de oito mil quilómetros situavam-
-se em Samarcanda, Bizâncio, Esmirna, Cairo e Veneza, donde chegavam aos 
recantos mais remotos dos continentes, ao ritmo e sabor das transumâncias e 
das épocas de adversidade ou de conforto dos climas. A seda era a mercadoria 
mais valiosa das caravanas, cujo comércio regular e intenso com o Ocidente se 
terá iniciado no reinado do imperador Han Wudi da dinastia Han Ocidental, 
entre 141 e 87 a.C., no momento em que o poder político e militar da República 
Romana se estendia para Oriente até além da Macedónia e da Síria, depois de 
anexada a melhor parte do espólio dos herdeiros de Alexandre.

No vaivém que se intensificou e se ramificou ao longo dos séculos, con-
frontaram-se poderes, partilharam-se ideias e utopias, técnicas e religiões. 
Os ocidentais interessaram-se pelo taoismo e pela filosofia de Confúcio muito 
antes da euforia das grandes transações comerciais, na realidade o intercâmbio 
de ideias aconteceu pouco tempo após a intensa divulgação dos ensinamen-
tos filosóficos e religiosos pela China, no século V a.C., duzentos anos antes da 
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primeira dinastia da China imperial (Qin). O caminho (Tao) apontado por Tao 
Te Ching, tal como fora compilado por Lao Zi no tempo de Confúcio, chegou 
ao conhecimento dos eruditos ocidentais ainda em tempo de vida de Confú-
cio (551-479), quando o núcleo filosófico e religioso ocidental se concentrava 
no sul de Itália, na Eleia, que fazia parte da Grande Grécia antiga. A religião 
de Zoroastro e os ensinamentos de Buda chegaram ao Ocidente pelas mesmas 
vias e ao mesmo tempo, na mente e na bagagem dos viajantes. As transações 
comerciais regulares iniciaram-se mais tarde, graças à mediação de um povo de 
origem mongol (Xiongnu, os cavaleiros seminómadas das estepes, os Hunos), 
povo que garantia, graças à transumância que se estendia até aos limites da 
Europa, do Pacífico ao Mar Negro, um fluxo regular e sustentado de mercado-
rias. Entre a China e a Europa ocidental sempre se interpuseram grandes civi-
lizações e poderosos impérios, desde Acádios e Sumérios no terceiro milénio 
a.C., desde Assírios e Babilónicos a partir do século X a.C., até aos Persas e aos 
povos dos territórios controlados pelos sucessores de Alexandre. Quando se 
iniciou a moderna dinastia imperial chinesa, com Qin Shihuang em 210 a.C., 
o domínio de todo este espaço dos antigos impérios do Oriente Médio já era 
romano e as legiões asseguravam também, para Ocidente, o domínio das Gálias, 
da Ibéria e do norte de África.

Em direção ao Oriente, o mais longe que os exércitos de Alexandre alcan-
çaram foi Samarcanda, no atual Uzbequistão, em 329 a.C. e depois avança-
ram pela margem direita do rio Indo, por terras do atual Paquistão. O império 
Romano não passou das margens do Mar Cáspio; aconteceu em 114 d.C., no 
tempo do imperador Trajano, que relatou os seus sucessos no mármore de 
uma célebre coluna em Roma. Samarcanda (a cidade de pedra) tornou-se, a 
partir do início da nossa era, o local de passagem de todas as caravanas que 
ligavam o Oriente ao Ocidente. Do Oriente vieram os Hunos, em sucessivas 
vagas invasoras a partir do século II. Eram povos de diversas etnias, atrevidos 
e cruéis, excelentes cavaleiros que se adaptavam às mudanças climáticas e aos 
imprevistos da transumância com grande facilidade. Comandados por Átila, 
o turco, eles alcançaram e dominaram as terras situadas entre os Balcãs e o 
Mar Báltico, ocuparam Orléans em França no ano de 451 e estiveram em posi-
ção de conquistar Roma no ano seguinte; o flagelo de Deus abandonou a sua 
estratégia após um encontro com o papa Leão o Grande, num momento em que 
os seus guerreiros sofriam as consequências de uma epidemia. O general, que 
poderia ter dado o golpe fatal no império agonizante, deixou essa tarefa para 
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outros invasores bárbaros que não tardaram a consumar o projeto. Aconteceu 
em 476, quando o império caiu às mãos de um general germânico que tinha 
servido nos exércitos de Átila, um cristão ariano chamado Odoarco. Os generais 
mongóis de Genghis Khan, o grande conquistador que unificou a China, che-
garam ao sul da Rússia e à Ucrânia em 1226. Eles arrasaram Samarcanda em 
1220, mas a cidade estava totalmente reconstruída, com todo o seu esplendor, 
cento e cinquenta anos depois.

Nas últimas décadas da República romana a seda fazia parte dos ornamen-
tos mais requintados exibidos pelas classes superiores e a ostentação pagava-
-se a preços exorbitantes; não faltaram discursos moralizantes denunciando a 
indecência ostentada pelas mulheres que se vestiam de seda transparente. Caio 
Octávio, o Augusto criador do Império, denunciou a paixão de Cleópatra pela 
seda, atingindo assim o prestígio e a honestidade do adversário Marco António. 
Os eruditos romanos tinham um vago conhecimento dos povos do Extremo 
Oriente através das descrições de Ptolomeu (século II a.C.) como povos das 
terras da seda, que seriam duas, uma onde se chegava por terra (a Sérica) e 
outra que se alcançava pelo mar (a Sina). Textos de historiadores romanos do 
início da era cristã (Plínio o Velho, 23-79, Plínio o Jovem, 62-114, Lúcio Aneu 
Floro, ?-130) relatam a presença em Roma de numerosos viajantes e merca-
dores destas terras no tempo de Octávio Augusto. Tudo indica que a primeira 
embaixada oficial enviada pelo Império Romano ao Celeste Império data do ano 
160 d.C. e terá sido preparada pelo imperador Antonino Pio, concretizando-se 
o encontro com o imperador Huandi (dinastia Han Oriental, reinou de 146 a 
168) já no tempo do governo de Marco Aurélio (161-180). Quando os Hunos 
do flagelo de Deus invadiram a Europa até às terras de Itália e de França no 
século V da nossa era (433-453), estava o império romano ocidental em plena 
decadência e próximo do seu fim, os reis bárbaros, os nobres e os eclesiásticos 
paramentavam-se com mantos, casulas e mitras de seda chinesa.

Os cristãos Nestorianos, herdeiros de uma ideologia diferenciada, criada 
pelo patriarca Nestório de Constantinopla no século V, divulgaram a história da 
redenção por terras da Índia e do Cathay no século VII da era cristã, no tempo 
da primeira dinastia Tang (618-907) e desde então nunca mais deixou de haver 
raízes cristãs na China. No século VIII, havia comunidades judaicas instaladas 
na China e os mercadores judeus eram dos mais ousados nas grandes cidades; 
o comerciante judeu Jacob de Ancona viajou pela China entre 1270 e 1273 e 
escreveu um relato do que encontrou, intitulado A Cidade da Luz. Marco Polo 
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chegou à China em 1275 e encontrou-os em Pequim, bem recebidos na corte de 
Kublai Khan e o geógrafo marroquino Ibn Batuta entrou em 1346 na cidade de 
Hanghzou, no delta do rio Yangtzé, por uma porta chamada Porta dos Judeus. 
No século XVII, o jesuíta Matteo Ricci ficou estupefacto com o dinamismo da 
comunidade judaica chinesa e a beleza das suas sinagogas. O intercâmbio cultu-
ral e comercial entre o Ocidente e a China tem raízes profundas e rotas imensas.

Catástrofes ecológicas provocaram ao longo dos séculos sérias alterações 
nas rotas da transumância e do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Mega 
erupções na Islândia no século VI lançaram nuvens de poeira sulfurosa na 
atmosfera que afetaram o clima de uma parte considerável do planeta durante 
vários anos, provocando fomes e epidemias devastadoras sobretudo na Europa, 
da península Ibérica aos Balcãs; o mesmo fenómeno voltou a acontecer no 
século X, poucas décadas após a instalação permanente dos primeiros habitan-
tes nórdicos naquela ilha. Estes fenómenos provocaram migrações massivas 
de povos inteiros e deixaram na memória dos sobreviventes a imagem terrí-
vel de um tempo de escuridão no período medieval. Depois destas catástrofes, 
surgiu um período de aquecimento global que deu origem a uma nova era de 
progresso e de conforto, quando se ergueram as grandes catedrais góticas e a 
Idade Média entrou no período áureo que precedeu a época moderna. A luz e 
a claridade entravam a jorros pelas paredes das catedrais rasgadas de vitrais 
coloridos. O progresso do conhecimento acompanhou o desenvolvimento agrí-
cola e artesanal, o comércio e as artes. O século XII foi um século de esplendor. 
Nobres e poderosos rodeavam-se de exotismo e de luxo, a população europeia 
alcançou e ocupou novos espaços até então interditos, até ao Labrador e à Gro-
nelândia, onde se implantaram novas e prósperas comunidades cristãs. Na 
euforia da riqueza e do poder, a igreja católica exibia os seus atributos e exigia 
que a reconhecessem como a única representante do poder de Deus em todo 
o planeta. A seda da China era ornamento insubstituível dos altos dignitários 
eclesiásticos. O papa Bonifácio VIII (1294-1303) passou a exibir a tiara como 
símbolo dos três poderes e as chaves que dariam acesso ao paraíso também 
passaram a fazer parte do emblema papal. Um monge beneditino da Calábria, 
Joaquim de Fiore (1135-1202), propôs uma profunda renovação no catoli-
cismo, anunciando uma nova era diferente da exibição da riqueza, a Idade do 
Espírito Santo, o advento de uma nova Jerusalém anunciada no capítulo XX 
do Apocalipse. Em 1209, São Francisco de Assis, filho de um rico comerciante 
de tecidos exóticos, fundava a primeira das ordens franciscanas, exibindo a 
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pobreza como farol da redenção e o desprendimento dos bens terrestres como 
caminho para a santidade. O hábito dos franciscanos era feito de burel, tecido 
de lã escura, os panos baratos com que se vestiam os pobres. Dante Alighieri, 
o autor da Divina Comédia, uma das criações mais extraordinárias do génio 
humano, descreveu São Francisco como uma luz que brilhou sobre o mundo e 
colocou o papa Bonifácio no inferno.

Os primeiros relatos medievais sobre as terras e os povos do Oriente devem-
-se aos viajantes e geógrafos muçulmanos que acompanharam os mercadores 
até às terras do Cathay e aos arquipélagos do Pacífico. No ano de 851 circulava 
entre as elites eruditas da Europa e do norte de África um texto intitulado Des-
crição da China e da Índia, o primeiro tratado medieval sobre aquelas terras 
e gentes, da autoria de um viajante muçulmano chamado Suleimane. O mar-
roquino de Tânger Ibn Batuta (1304-1377) viajou por todo o Oriente a partir 
de 1325 durante 24 anos, até ao arquipélago de Sonda e à China. Foi o maior 
geógrafo muçulmano medieval e deixou um texto extraordinário, um tratado 
de geografia publicado após a sua morte. Durante a dinastia mongol (dinastia 
Yuan, 1279-1368) que coincidiu com o período do grande conforto climático que 
tanto beneficiou a Europa, inúmeros viajantes, tanto missionários como mer-
cadores, percorreram as terras do Cathay e alguns deles deixaram-nos relatos 
sedutores. Os textos mais divulgados foram os da viagem que Marco Polo fez 
entre 1272 e 1295, – Il Millione ou As Viagens de Marco Polo – assim como os 
do médico e cavaleiro inglês Jean de Mandeville, que nunca esteve na China 
– Viagens – que datam de 1322 a 1356. Quando Marco Polo, seu pai Nicolo e 
seu tio Maffeo, zarparam de Veneza em 1271, viajavam acompanhados por dois 
padres dominicanos que abandonaram os mercadores pelo caminho. Os viajan-
tes estiveram na corte do mongol Kublai Kahn, descendente do conquistador 
Gengis Kahn (1162-1227), que iniciava a dinastia Yuan, durante a qual a filo-
sofia taoista conheceu uma prodigiosa divulgação. Quando Marco Polo regres-
sou a Veneza, após uma viagem de 23 anos, contando coisas inacreditáveis que 
tinha visto por terras do Cathay e não só, o citado papa Bonifácio VIII iniciava 
o seu mandato. Durante dois séculos, que coincidiram com uma fase de grande 
desenvolvimento e progresso social e económico por terras da Europa ociden-
tal, os séculos XIII e XIV, o intercâmbio cultural e mercantil entre o Oriente e 
o Ocidente foi extraordinariamente intenso. Com a dinastia Ming, iniciada em 
1368, a China entrou numa fase de distanciamento em relação aos forasteiros 
que a demandavam e, por outro lado, a Europa conhecia uma nova era glacial 
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que, em menos de cem anos, despovoou por completo vastas regiões nórdicas e 
afetou consideravelmente o desenvolvimento económico do sudoeste europeu.

Em meados do século XIII a igreja católica romana decidira enviar missio-
nários para o Oriente ao encontro dos Khans e dos Tártaros, estes recentemente 
integrados no império Mongol. A recém-criada ordem franciscana foi então a 
mais disponível e atrevida na tarefa da evangelização. Homens descalços, ves-
tidos de burel, aventuraram-se pelas terras onde os letrados se vestiam de seda. 
O rei de França Luís IX, da sétima cruzada, enviou um franciscano flamengo 
chamado Guilherme de Rubrouck que por lá se deteve dois anos, de 1253 a 1255 
e relatou detalhadamente a viagem pelo império Mongol. O papa Inocêncio IV 
(1243-1254) já tinha enviado um primeiro legado oficial, Giovanni di Pian del 
Carpine, juntar-se aos primeiros missionários junto dos mongóis. Os padres 
dirigidos pelo franciscano Giovanni Montecorvino, enviados pelo papa Nicolau 
IV (1288-1292), chegaram a Beijing em 1294, construíram a primeira igreja em 
1299, reinava em Roma Bonifácio VIII. Montecorvino foi ordenado bispo da 
primeira diocese em 1308 e faleceu em 1328. Meia centena de padres, dirigidos 
por Jean de Marignolli, chegaram em 1338. Marignoli permaneceu até 1358 e 
deixou-nos mais um relato da restauração do cristianismo na China. Uma das 
missões foi dirigida por um padre franciscano chamado frei Lourenço de Por-
tugal, enviado como embaixador para junto dos Tártaros e do grande Khan da 
Mongólia pelo papa Inocêncio IV em 1245, depois do concílio de Lion (cumpriu 
missões diplomáticas em vários países orientais, sendo finalmente nomeado 
bispo titular de Ceuta, então reduto muçulmano). Foi criada uma diocese – o 
Patriarcado do Oriente – ergueram-se uma catedral e várias igrejas; a comuni-
dade cristã era numerosa e a diocese durou até 1368, quando os padres foram 
expulsos pelo primeiro imperador da dinastia Ming, Hongwu, no mesmo ano 
em que Nanquim passou a ser, até 1421, a capital do império; a diocese só seria 
restaurada em 1690 pelo papa Alexandre VIII, no quadro do Patriarcado Por-
tuguês do Oriente, reinava Kangxi, segundo imperador da dinastia Qing. Por 
esses anos, já a Cathay de Marco Polo era conhecida por CHINA fazia quase 
duzentos anos, graças à contribuição dos portugueses; o império celeste man-
tinha-se firme e intransigente na manutenção das suas tradições, mas os letra-
dos e homens de negócios aceitavam de bom grado a presença de estranhos. 
Um jesuíta açoriano, Bento de Góis, faleceu na China em 1607 quando tentava 
a proeza de percorrer o caminho de Goa até Beijing – são mais de 5.000 kms; 
no termo de uma caminhada de quatro anos, ele faleceu em Suzhou, estava a 
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1.200 kms do destino. Por esses anos, os jesuítas do Padroado Português, lide-
rados por Matteo Ricci, frequentavam a cidade interdita, encarregavam-se da 
manutenção dos relógios de pêndulo que ofereceram como presente ao impe-
rador Wanli, desenharam um mapa-mundi onde a China figurava no centro 
do mundo e instalavam em Pequim o primeiro observatório astronómico com 
tecnologia ocidental.

Os portugueses tinham obtido autorização para se instalarem em Macau 
fazia uns 50 anos, a partir de 1557 e o dominicano frei Gaspar da Cruz escrevera 
o primeiro texto em português sobre a China em 1570. A ação dos missioná-
rios portugueses prolongou-se, da Índia ao Japão, muito para além do domínio 
comercial e das intenções ideológicas que orientaram o empenho na expansão. 
As rotas comerciais marítimas dos europeus pelo Atlântico e pelo Índico até 
aos limites do Pacífico, das quais os portugueses foram os pioneiros, continua-
ram com os holandeses e os ingleses que abriram uma nova, mais económica, 
mais segura e mais rápida rota comercial. De todos os povos que habitavam o 
Extremo Oriente, foi o povo chinês o maior beneficiário desta aventura pioneira 
e Macau foi o centro nevrálgico de todas as expectativas. As grandes viagens 
iniciadas nos últimos anos do século XV criaram a primeira globalização (pala-
vra que só entrou nos dicionários no último quartel do século XX, um século 
após a denominação de Rota da Seda), uma nova era de intercâmbio entre as 
grandes civilizações do planeta. As rotas do vento demoravam, na melhor das 
marés favoráveis, seis meses entre Lisboa e os portos da Índia, outros tantos 
para o regresso. Excecionalmente, Martim Afonso de Sousa regressou da Índia 
em quatro meses e meio, uma proeza inédita naquele tempo, corria o ano de 
1545. Da Índia a Malaca e pelo Índico até à China e ao Japão, por onde se dis-
seminavam as dezenas de entrepostos e de praças controladas pelos portugue-
ses, o tempo de navegação dependia das monções e dos encontros inoportunos 
com outros comerciantes ambiciosos e bem armados. No século XIX, uma nova 
e valiosa especiaria abriu uma nova rota marítima, também ela tributária do 
vento. Os clípers ingleses da rota do chá, os veleiros comerciais mais rápidos 
da história da navegação, navegavam de Shangai a Londres sem escala, pela 
rota do Cabo, em menos de 120 dias.
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O Oriente, no imaginário dos ocidentais, era a parte mais sedutora e 
impressionante do Velho Mundo, quando nele se contavam e se desenhavam, 
nos primeiros planisférios, três continentes: Europa, Ásia e Líbia (África). Do 
Oriente vinha a sabedoria, que iluminava as mentes e os destinos das civiliza-
ções como um sol. Os magos que visitaram o Messias recém-nascido vinham do 
Oriente guiados por uma estrela, eles eram os mais sábios dos homens porque 
conheciam os segredos dos astros e das suas mensagens. Cathay representava 
um sonho mítico e um chamamento ao encontro de terras e de povos exóticos 
que poucos tiveram a sorte de concretizar. No outro continente (Líbia), havia 
gente estranha e belicosa ao longo de rios povoados de monstros que condu-
ziam a outro reino fabuloso, o do Prestes João, situado algures pelas Etiópias, 
terras interditas que faziam parte das Índias. Era assim que estava desenhado 
o mundo no mapa encomendado pelo rei D. Afonso V de Portugal a um monge 
beneditino de Veneza, Fra Mauro (1459) e assim estava escrito nos relatos 
entusiasmados de um outro conterrâneo do monge, navegador ao serviço do 
infante D. Henrique, Alvise Cadamosto. Em 1491, o alemão Martim Behaim, 
companheiro de Diogo Cão nas navegações até ao reino do Congo, expunha em 
Nuremberga um globo terrestre (Erdapfel, a maçã do mundo) que representava, 
em conformidade com o planisfério de Paolo Toscanelli de 1474, os continentes 
conhecidos – naturalmente que o americano não constava.
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Terão sido os portugueses os primeiros a divulgar os nomes de CHINA e de 
JAPÃO pela Europa, em substituição das denominações correntes de Cathay e 
de Cipango, talvez a partir de 1509, já Colombo tinha regressado da sua quarta 
e última viagem na demanda destas fabulosas terras. (Convencido da qualidade 
do globo de Behaim, terá morrido equivocado ou talvez não). Os portugueses 
não inventaram o nome: os romanos já lhe chamavam Sina no tempo da Repú-
blica e os primeiros grandes viajantes muçulmanos mencionavam o país dos 
Shins. No Livro de Duarte Barbosa, escrito após o regresso deste a Portugal, 
pelos anos de 1515 a 1518 – ele viajou pelo Oriente durante quinze anos e foi 
escrivão e intérprete de Afonso de Albuquerque – não aparece mais o nome de 
Cathay e quando Fernão de Magalhães partiu de San Lúcar de Barrameda em 
Setembro de 1519 para a sua volta ao mundo, levando com ele e para o mesmo 
trágico destino o cunhado Duarte Barbosa, nos mapas desenhados pelo cartó-
grafo português Diogo Ribeiro já não constava Cathay, mas China.

A Suma Oriental de Tomé Pires é um roteiro marítimo e comercial do 
Mar Vermelho até aos limites orientais da navegação dos portugueses, escrito 
em Malaca entre 1512 e 1515 e esses limites eram justamente a China, País do 
Meio onde nada faltava, um espaço interdito aos forasteiros, essas criaturas 
estranhas com hábitos de vestuário e de alimentação bárbaros e grotescos. Os 
últimos capítulos da Suma são dedicados à China, aos reis que prestam vassa-
lagem e que enviam embaixadas tributárias ao Celeste Império, às mercado-
rias e trocas comerciais. O boticário do rei ainda não tinha alcançado Cantão, 
o principal entreposto comercial e porto da China, quando escrevia a Suma, 
mas ele encontrara os juncos chineses em Malaca e listou as mercadorias que 
eles exibiam, pelas mais preciosas: “trazem seda branca e damascos e cetins de 
cores, e brocados a sua guisa, muito aljôfar, infinidade de porcelanas de mui-
tas sortes, cobre, almíscar”… Na qualidade de escrivão da feitoria da praça 
recém-conquistada, às ordens de Albuquerque, o também contador e veador 
das mercadorias estava bem informado. E repete, com mais detalhes: “A prin-
cipal mercadoria da China é seda branca crua em muita quantidade e sedas 
soltas de muitas cores… cetins de todas as cores… damascos enrolados… tafetás 
e outros panos de seda raros… Eles contam a seda por cabeça de mercadoria”. 
Pelo Rio das Pérolas entravam e saíam as principais mercadorias do comércio 
com a China e as pérolas (aljôfar) eram outra das mercadorias valiosas. Quanto 
a porcelanas, então, Tomé Pires nem sequer ousa falar de números e de varie-
dades, tão farta é a oferta.
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No tempo dos imperadores Yongle e Xuande da dinastia Ming (1403-1435), 
os chineses empreenderam sete grandes expedições marítimas comandadas pelo 
almirante Zhen He, um eunuco muçulmano, pelos oceanos Índico e Pacífico, 
parece que numa delas viajavam quase 30.000 criaturas em sessenta e dois 
navios, sendo alguns deles verdadeiras plataformas flutuantes, medindo mais 
de 140 metros de longo por 40 de boca e deslocando mais de três mil tonela-
das, mas a empreitada não teve continuidade. Há quem defenda, sem provas 
convincentes, que alguns deles alcançaram o sul do continente americano, mas 
a China preferiu então mudar o rumo da sua política de expansão e fechar-se 
sobre ela mesma, no centro do mundo, perseguindo e punindo severamente os 
intrusos. Por isso os portugueses, que cometeram um erro estratégico com a 
tomada de Malaca que era um sultanato tributário do Celeste Império, alcan-
çaram o Japão antes de abordarem a China. Fernão Mendes Pinto, acompa-
nhado por Cristóvão Borralho e Diogo Zeimoto, desembarcou numa das ilhas 
do arquipélago de Osumi, a de Tanegashima, em 1543; ainda hoje se celebra 
com o Festival da Espingarda, este primeiro encontro dos japoneses com os 
portugueses. Em 1549 os jesuítas enviados por D. João III instalavam-se na 
cidade de Kagoshima, no mesmo ano em que os primeiros chegavam ao Brasil.

As tentativas dos portugueses para se instalarem na China começaram 
em 1513, durante o governo de Afonso de Albuquerque quando Jorge Álvares, 
enviado pelo governador de Malaca, então Duarte Coelho Pereira (o mesmo que 
receberia mais tarde a capitania de Pernambuco) plantou um padrão clandes-
tino em Tamão, onde ancoravam os juncos vindos de Malaca; lá viria a falecer 
em 1521 (hoje chama-se Lingding, no estuário do rio das Pérolas). Tomé Pires, 
naturalista e boticário real, o autor da Suma Oriental, enviado como embaixador 
junto do imperador Cheng Te (1506-1521) por Lopo Soares de Albergaria, não 
teve sucesso e foi preso em 1516, logo no início de uma missão atribulada (fale-
ceu em território chinês em 1527). O florentino Giovanni da Empoli, que tinha 
sido enviado por Albuquerque, faleceu em 1518 em Cantão aos 33 anos, vítima 
da cólera, sem obter sucessos relevantes. A China desconfiava das intenções 
dos bárbaros ocidentais que somente com subornos conseguiam fixar-se espo-
radicamente em pequenos portos. Francisco Xavier, cofundador dos Jesuítas e 
pioneiro do apostolado católico pelo Extremo Oriente, faleceu em 1552 na ilha 
de Sanchoão, a caminho de Cantão (Guanghzou), o principal porto da China 
e onde era permitida a estadia de comerciantes e de embaixadores, exausto 
após mais uma tentativa frustrada, acompanhado por mais um embaixador 
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sacrificado, Diogo Pereira. O primeiro acordo com os chineses aconteceu em 
1554, graças ao esforço de um capitão chamado Leonel de Sousa, que abriu o 
caminho para o tratado de 1557, reinava Jiangjing, 12º imperador da dinastia 
Ming. Dez anos depois de se instalarem no Japão, os primeiros missionários 
chegaram a Macau, chefiados pelo dominicano frei Gaspar da Cruz que nos 
deixou um texto delicioso escrito depois do seu regresso a Portugal em 1569,o 
Tratado das Coisas da China. A principal mercadoria do Japão que interessava 
os chineses era a prata, com a qual se comprava a mercadoria mais preciosa 
da China, a seda; a nau do trato fazia todos os anos a grande viagem e com ela 
os jesuítas lucraram com que construir colégios e igrejas, montar tipografias, 
enfim fazer crescer o cristianismo no Japão. Em 1588 foi criada a diocese de 
Funai pelo papa Sisto V (durou até 1625).

Quando o almirante Zhen He comandava as explorações marítimas chi-
nesas, entre os anos de 1403 e 1435, os portugueses davam os primeiros pas-
sos em África, no anteprojeto de uma empreitada marítima expansionista que 
foi a grande aventura ideológica e comercial da dinastia de Avis. O infante 
D. Henrique montava uma frota de corso cujo arsenal ficava em Ceuta e era 
nomeado governador da Ordem de Cristo (1420); os marinheiros do infante 
tinham por principal tarefa combater a pirataria e progrediram lentamente 
pelas ilhas Canárias e pela costa africana até ao Cabo Bojador, ultrapassado 
em 1534. Eram escassas 800 milhas de costa, muito pouca coisa a empreitada 
portuguesa, comparada com a dimensão das navegações e das frotas chinesas. 
Entre a ocupação do porto estratégico de Ceuta e a passagem do cabo Bojador, 
onde verdadeiramente se inicia a grande navegação portuguesa, passaram-se 
duas décadas. Não se trata ainda de epopeia marítima, pois qualquer arrais de 
embarcação de pesca navegava vezes sem conta por este pedaço de costa na 
faina tradicional; para tal bastava uma barca de uns quinze metros com uma 
vela e uma boa tripulação de remadores. Foi em embarcações similares, de 
menos de 30 toneladas, que os marinheiros do infante alcançaram as ilhas e 
o Bojador. Toda a população portuguesa de então caberia numa só das gran-
des cidades chinesas. Nem uns nem outros imaginavam que um século mais 
adiante se encontrariam.

Havia no projeto português, para além do Bojador, algo de muito diferente 
das motivações dos chineses, patente na divisa do próprio infante que assumiu 
a responsabilidade de encaminhar o reino para a realização de objetivos ideo-
lógicos únicos e ambiciosos: Talant de bien faire – Vocação de fazer justiça. 
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Duas pirâmides num enquadramento de ramos de carrasqueira – assim aparece 
no manuscrito da Crónica da Guiné da autoria de Gomes Eanes de Azurara 
(data de 1453), a mando de D. Afonso V. O objetivo era a conquista da Terra 
Santa, destruindo o poder muçulmano; o sultão do Cairo era senhor e dono de 
Jerusalém, daí as pirâmides da divisa, projeto espinhoso como a carrasqueira. 
Algures pelas Etiópias haveria o tal fabuloso e poderoso reino cristão que era 
necessário encontrar e dele fazer um aliado para a conquista, talvez pudesse ser 
alcançado penetrando pelos grandes rios africanos que desaguavam no Atlân-
tico. A utopia comandava a empreitada e tinham-se passado mais 20 anos após 
a passagem do Bojador; já não se navegava com barcas de vela e remos, mas 
com caravelas sofisticadas, capazes de enfrentar as rotas oceânicas, de explorar 
baías e estuários, de se defenderem das investidas de piratas e de concorren-
tes e de transportar mercadorias valiosas. Já não se navegava à vista da costa, 
beneficiando da bafagem de terra para rumar a norte, mas fazia-se navegação 
astronómica pela volta do largo, graças ao conhecimento cosmológico adqui-
rido por pilotos e capitães. Séculos antes, tinham os muçulmanos iniciado uma 
nova ciência do cosmos, propondo uma visão nova e inovadora do sistema solar 
e do movimento aparente dos astros, eles tinham feito calendários e tabelas 
com novos símbolos, os algarismos, tinham criado instrumentos de observação, 
inventado bússolas e desenhado mapas. O poder muçulmano estendia-se, no 
tempo do infante, por todo o norte de África, pelo Oriente europeu, pelo Médio 
Oriente até a Índia e Malaca, pelas ilhas do Pacífico, e até à China: o almirante 
imperial era muçulmano. Eles dominavam nas áreas do comércio, das artes e 
das ciências e os conhecimentos náuticos e geográficos dos sábios muçulma-
nos eram partilhados por todo o espaço do Islão. Vasco da Gama não zarpou 
da costa africana para a outra margem do Índico enquanto não teve a bordo 
um piloto muçulmano experiente, Ahmad ibn Majid, que o guiou até Calicute. 
O principal inimigo da ambição portuguesa era o mesmo que poderia abrir o 
caminho aos portugueses por terras orientais e foram concorrentes muçulma-
nos que o levaram até à presença do Samorim e lhe serviram de intérpretes. 
Quando o almirante regressou a Lisboa, trazia com ele instrumentos náuticos 
e práticos de navegação especializados nas rotas orientais. Como é que um 
povo de pouco mais de um milhão de habitantes, esmagado contra o Atlântico 
por rivais e concorrentes, realizaria tamanha proeza como a de conquistar a 
Terra Santa, derrotando o poder muçulmano? Era essa a poderosa utopia que 
comandava a empreitada.
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Era uma utopia partilhada por todos quantos se deixaram seduzir pelas 
profecias apocalípticas e amplamente divulgadas por terras cristãs, desde a do 
bispo Metódio de Olimpo (século IV), à do bispo visigótico Apríngio de Beja 
(século VI) até à do monge nestoriano mongol Rablan Sauma, que viajou de 
Pequim até Paris em 1287 para tentar convencer o rei francês Filipe IV (Filipe 
o Belo, que extinguiu os Templários e quis destronar o papa Bonifácio VIII) a 
lançar uma grande cruzada contra o Islão.

A utopia, na versão portuguesa, impôs-se como pregão e estrela da sorte: 
na véspera de uma grande batalha, quando nascia a nacionalidade, o próprio 
Cristo aparecera ao primeiro dos nossos reis anunciando-lhe não somente 
a vitória improvável do dia seguinte como também e sobretudo um impé-
rio grandioso no futuro. A partir daí, faltava só compor enredos a partir das 
visões apocalípticas e das profecias sibilinas que povoavam o imaginário exo-
térico: um rei cristão conquistaria Jerusalém e restabeleceria o reino mundial 
de Cristo, em conformidade com o capítulo XX do Apocalipse e a profecia de 
mil anos de paz, de riqueza e de felicidade. As iniciativas expansionistas dos 
portugueses passaram à categoria de cruzadas, a guerra era santa (uma Jihad 
cristã) e o objetivo fora indicado pelo próprio Deus, na teofania de Ourique. O 
rei D. Manuel, cem anos depois dos primeiros sucessos portugueses em terras 
muçulmanas de África, encomendou a Duarte Galvão a Crónica de D. Afonso 
Henriques, para que tudo ficasse perfeitamente claro: custasse o que custasse, 
os portugueses derrotariam o poder muçulmano, levariam o catolicismo até aos 
confins do velho continente asiático e conquistariam a Terra Santa, mesmo se 
para tal fosse necessário desviar as águas do rio Nilo e sequestrar o corpo do 
profeta Maomé em Medina, transladando-o para Lisboa. O projeto fazia parte 
dos objetivos imperiais e messiânicos dos reis da dinastia de Avis.

Duarte Pacheco Pereira, que assinara em Tordesilhas, em nome do rei 
D. João II, a primeira lavra do famoso tratado que dividia o mundo por des-
cobrir entre as duas nações ibéricas, terá sido o primeiro capitão dos oceanos 
Atlântico e Índico a definir claramente a amplidão deste enorme e visionário 
projeto expansionista, no capítulo 3º do livro IV do Esmeraldo de Situ Orbis, 
um roteiro marítimo de Lisboa até ao Rio do Infante e tratado de cosmogra-
fia, escrito entre 1505 e 1508. O rei D. Manuel enviava para os mares orien-
tais frotas poderosíssimas, “matando, destruindo e queimando os Mouros do 
Cairo, e da Arábia e de Meca, e outros moradores na mesma Índia, e sua frota, 
que o trato da pedraria preciosa, perlas e especiaria, com sua navegação, per 
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longa antiguidade de oitocentos anos e mais, possuíam […] Mandou lá fundar 
cinco fortalezas, com suas sagradas casas de oração. […] Deus Todo Poderoso, 
por singular privilégio, o escolheu entre tôdolos outros príncipes cristãos para 
naquelas partes acrescentar sua católica fé por seu serviço”. Na verdade, foram 
precisos mais de cinquenta anos para chegar do Bojador ao Rio do Infante, na 
orla do oceano Índico. No entanto, quinze anos depois da viagem de Bartolo-
meu Dias, os portugueses, que possuíam então a melhor artilharia naval do 
planeta, já sonhavam com alcançar a China e o Japão e lá instalar entrepostos 
comerciais defendidos por fortalezas. O almirante do rei D. Manuel nos mares 
orientais era então Afonso de Albuquerque, um católico fervoroso que assu-
miu a responsabilidade de executar tamanha proeza. A utopia profética de 
um império mundial cristão e português, um verdadeiro império celeste, fazia 
parte da ideologia oficial do reino. Ele morreu quando procurava repouso em 
Goa, depois de se ter empenhado até à exaustão na reconstrução das muralhas 
de Ormuz, uma cidade plantada numa ilhota, que tanto servia de entreposto 
comercial valiosíssimo como não valia quase nada, mas que era o arsenal con-
quistado mais próximo de Meca e de Jerusalém, os bastiões do Islão. De Ormuz, 
com cavalos fornecidos pelo sultão xiita Ismael da Pérsia, com uma infantaria 
de etíopes recrutada pelo Négus e uma elite de cavaleiros e oficiais portugue-
sas decididos, Jerusalém estava a menos de um mês de marcha, pelo caminho 
tinha Meca e Medina e quem sabe se um novo milagre como o de Ourique não 
estaria prestes a acontecer. Havia quem garantisse que o mesmo Cristo se tinha 
mostrado um dia aos marinheiros de Albuquerque, algures entre o Mar Ver-
melho e as costas da Pérsia.

A ideologia era opção e dogma de uma seita de fanáticos, qual sociedade 
secreta empenhada em realizar uma façanha milagrosa num vastíssimo conti-
nente e num rosário de arquipélagos onde o comércio era dominado desde há 
800 anos pelos muçulmanos, onde já se tinham instalado antes deles mercado-
res judeus e os gentios, com suas tradições, costumes e formas de vida coletiva, 
formavam a imensa maioria das gentes. O chamariz era o comércio de tudo 
quanto bastasse para obter em Lisboa lucros chorudos. Conquistada Malaca, 
o objetivo passou a ser a China (Cantão, “a chave do reino da China, grande 
terra e gente, com formosos cavalos e mulas em grande número, mas onde a 
principal mercadoria era a seda”, no relato de Tomé Pires). A conquista com-
plicou e atrasou o bom relacionamento entre os devotos do desejado Império 
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de Cristo e as autoridades do Celeste Império, do qual Malaca era um sultanato 
amigo e tributário.

Com a morte de Albuquerque nas águas de Goa em dezembro de 1515, a 
de Duarte Galvão dois anos depois (dezembro de 1517) pelas mesmas águas 
a caminho da Etiópia onde assumiria o cargo de embaixador e a morte do rei 
D. Manuel em dezembro de 1521, a grande utopia da conquista de Jerusalém 
como destino do reino de Portugal estava definitivamente comprometida. 
Nenhuma expedição jamais partiria de Ormuz, nem por terra nem por mar, à 
conquista dos lugares sagrados. Muitas das naus construídas no Oriente, como 
a Santa Catarina do Monte Sinai, lançada em Cochim no tempo de Albuquer-
que e com uma capacidade de 800 tonéis, foram verdadeiras joias da carreira 
da Índia, mas nenhuma delas serviu os objetivos da cruzada. O maior navio 
jamais construído para a carreira das Índias, a nau Madre de Deus, lançada 
em Lisboa em 1589, com um arqueamento de 1600 toneladas, durou apenas 
três anos, sendo tomada pelos ingleses com o mais valioso dos carregamentos 
jamais transportados do Oriente para Lisboa. Nunca serviu nenhum dos objeti-
vos da cruzada. Albuquerque, que geriu os projetos do rei com atitude enérgica 
e o poder de um príncipe maquiavélico, acabou os seus dias rodeado de intrigas 
e humilhado, não conseguindo controlar a ganância dos seus homens; nem a 
utopia durou para além da vida dos seus maiores profetas. O Oriente tornou-se 
o espaço da ambição desmedida e das fortunas fáceis onde todos os sonhos e 
todos os desejos, mesmo os mais sacrílegos, eram permitidos. Porém, em 1533, 
era criada a primeira diocese portuguesa no Oriente, em Goa, ponto de partida 
de uma aventura ideológica única na história do planeta.

Quando os portugueses se instalaram formalmente em território chinês, a 
partir de 1557 (reinava Jiagjing, 12º imperador da dinastia Ming), a conquista 
da Terra Santa já não fazia parte dos planos da coroa portuguesa. Em junho 
desse mesmo ano morria El-rei D. João III, o fanatismo religioso minava as 
mentalidades e tomava conta do espírito coletivo de um povo sofredor que 
ainda fornecia corpos jovens e sadios para as tripulações das naus, destino 
talvez melhor que o de enfrentar fomes e epidemias que dizimavam os rincões 
mais remotos do reino. O rei defunto abandonara a maior parte das posses-
sões portuguesas em África, para acudir às necessidades da meia centena de 
praças e territórios orientais; a feitoria da Flandres, por onde se escoavam os 
mais preciosos carregamentos em proveniência do Oriente, fechara as portas 
em 1549. A empreitada oriental, onde os mais atrevidos ganhavam fortunas 

ROTAS E RAÍZES DE UM DIÁLOGO DISTANTE

23DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 1



colossais, tornara-se desastrosa para o tesouro do reino. A ambição e a ganância 
eram tão grandes que os governadores e os capitães-mores, incapazes de conter 
as iniciativas temerárias dos seus subalternos, optavam por apoiar e partici-
par clandestinamente em aventuras de corso e de pilhagem. Os cronistas das 
Décadas e o próprio Camões, nas Sátiras proibidas e nos sonetos, conhecedo-
res privilegiados e esclarecidos do que por lá se passava, tinham alertado para 
tão lamentável desvio ao espírito de cruzada (“Babilónia, donde mana matéria 
a quanto mal o mundo cria… labirinto de cobiça e de vileza… escuro caos de 
confusão” (Lírica, II, 300)). No canto IV do grande poema da nossa vaidade, 
Camões revela a sua lucidez colocando na boca daquele velho inoportuno que 
apareceu na praia do Restelo as palavras que traduziam a sua própria expe-
riência por terras do Oriente:

Deixas cair às portas o inimigo
por ires buscar outro de tão longe,
por quem se despovoe o Reino antigo,
se enfraqueça e se vá deitando a longe;
buscas o incerto e incógnito perigo
por que a Fama te exalte e te lisonge
chamando-te senhor, com larga cópia,
da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia.

A uma distância de meio mundo que custava mais de seis meses de viagem 
e o sacrifício de muitas vidas, acontecia, no entanto, um dos fenómenos mais 
extraordinários de toda a história cultural da humanidade: o reencontro de duas 
poderosas civilizações, num tempo novo e num mundo redesenhado, quando, 
pela primeira vez no cardápio dos eruditos, constava a forma e a dimensão 
do planeta e se tomara consciência de que, através dos oceanos, se poderiam 
encontrar todos os povos que habitavam a terra.

O globo em forma de maçã com que Martim Behaim representara o mundo 
em Nuremberga em 1491 perdera a data de validade em menos de dez anos e 
a grande utopia da dinastia de Avis que levara mais de cinquenta anos a tomar 
forma e a tornar-se a ideologia oficial do reino, a cruzada pela conquista da 
Terra Santa, passava para a prateleira dos projetos tombados. A cúpula dou-
rada da mesquita de Omar, construída na segunda metade do século VII, bri-
lhava em Jerusalém por cima das muralhas que Sulimão o Magnífico, sultão 
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otomano e califa do Islão (o Grão-Turco das crónicas portuguesas), mandara 
reconstruir tal como eram no tempo de Herodes o Grande. No ano em que 
morria D. João III e os portugueses se instalavam em Macau, Sulimão tinha 
63 anos e reinava sobre um império que cobria metade das terras habitadas 
do planeta. Os profetas da Nova Jerusalém conquistada e governada por um 
soberano cristão tinham-se equivocado, restavam os poetas e os pregadores, 
com suas rimas e seus pregões, para ressuscitar a utopia. Em 1558 criaram-se 
duas novas dioceses no Oriente, Cochim e Malaca. O progresso do catolicismo 
pelo Oriente levou o papa de Roma a esconder as mazelas provocadas pelas 
dissidências reformadoras e a exibir poder e grandeza, erguendo obeliscos e 
encimando colunas milenárias com símbolos cristãos; no tempo de Sisto V ter-
minava em Roma (em 1590) a construção da monumental cúpula da basílica 
de São Pedro, reinava em Portugal um rei estrangeiro, era criada a primeira 
diocese no Japão e no final do século XVII eram nove as dioceses orientais do 
Padroado Português, três das quais na China.

Nascia um mundo novo, desenhado sobre um novo globo, com referên-
cia a um novo meridiano, nascia a primeira globalização, que se apregoava em 
português.
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PRIMEIRAS IMPRESSÕES DOS POR-
TUGUESES SOBRE A CULTURA DA 
DINASTIA MING NA CHINA

早期葡萄牙人的中国明代文化印象

Minfen Zhang
Shanghai International Studies University

Ao falar do primeiro conhecimento e compreensão do mundo ocidental da 
cultura chinesa da dinastia Ming, não se deve ignorar os grandes contributos 
dos relatos pioneiros redigidos pelos exploradores e viajantes portugueses que 
chegaram à China nos finais do século XV e no começo do século XVI. Logo que 
os exploradores, mercadores, guerreiros, funcionários régios, enviados oficiais, 
missionários de várias congregações pisaram na terra do império chinês, esses 
viajantes portugueses curiosos e propensos à aventura nunca pararam de obser-
var e estudar aquele império mítico oriental, fabulosa potência asiática. Além 
disso, começaram a registar o que viram e ouviram, anotar as suas experiências, 
as suas impressões sobre geografia, organização administrativa, povo, usos e 
costumes, entre outros aspetos culturais. Esses primeiros viajantes portugue-
ses chegaram à China com naus mercantes, ficando principalmente no litoral 
do Sul da China, nomeadamente nas províncias de Guangdong e Fujian. Eles 
recolheram os materiais da primeira mão do império chinês e redigiram-nos 
para transmitir as notícias com sucesso para o mundo europeu. Os pioneiros 
relatos deles da realidade chinesa transmitiram para a Europa, sendo conhe-
cidos pela comunidade académica ocidental, contribuindo para a formação da 
primeira imagem dos europeus da cultura da Ming China.
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1. Portugal em demanda do Oriente
Com a descoberta e abertura da nova rota euroasiática no século XV, os 

portugueses de qualidades diferentes chegaram sucessivamente ao Oriente 
com objetivos variados e começaram a fazer explorações sistemáticas nos paí-
ses asiáticos. Os primeiros contactos entre os portugueses e os chineses foram 
estabelecidos no ano de 1509, quando o capitão Lopes de Sequeira, que o rei 
D. Manuel I mandou para o Oriente com o propósito de recolher informações 
sobre o império chinês, chegou a Malaca e se encontrou com alguns juncos 
chineses naquele porto malaio, o que constituiria o primeiro encontro sino-
-português de que há registo. Contudo, mesmo que Lopes de Sequeira tivesse 
estabelecido as primeiras relações sino-portuguesas, não conseguiu encontrar 
respostas para todas as questões que o monarca português lhe havia colocado. 
Regressou a Portugal em 1510. Em julho de 1511, Afonso de Albuquerque, o 
segundo governador da Índia, conseguiu conquistar Malaca, criando amizades 
entre os mercadores chineses ali presentes e continuando a reforçar as relações 
amistosas e a recolher informações sobre aquele país de seda e de porcelana. 
Perante a amizade dos portugueses, os chineses mostraram-lhes que podiam 
emprestar os seus juncos para o desembarque da frota portuguesa. Em 1513, 
as barcas chinesas que levavam uma delegação portuguesa chefiada por Jorge 
Álvares chegaram à ilha de Tamão, na região do delta do rio das Pérolas, ao 
largo de Cantão, uma grande metrópole no Sul da China. Mas os mandarins 
chineses de lá apenas os autorizaram a fazer negócios, não podendo ficar na ilha. 
Por isso, depois de terem vendido as mercadorias, regressaram a Malaca. Com 
estas iniciativas, cada vez mais portugueses chegaram e recolheram notícias 
relacionadas com os portos e as vias de circulação do delta do Rio das Pérolas, 
a situação da ilha, e os negócios ali desenvolvidos. Com a chegada de cada vez 
mais notícias da China de Malaca, D. Manuel I manifestou um enorme interesse 
na China, que decidiu mandar uma embaixada oficial à China com o propósito 
diplomático e comercial. Em 1517, chegou a Tamão da província de Guangdong 
a primeira embaixada portuguesa chefiada pelo boticário Tomé Pires, com a 
frota dirigida pelo capitão-mor Fernão Peres de Andrade. Depois de esforços e 
tentativas sucessivas dos portugueses, a embaixada de Tomé Pires conseguiu a 
autorização de ir a Pequim, porém, devido à falta da realidade cultural chinesa, 
dificuldade de comunicação por causa de línguas completamente diferentes, 
sobretudo a enorme divergência de política e propósito diplomáticos dos dois 
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países, a primeira embaixada oficial portuguesa acabou por ser fracassada, 
sendo os seus membros aprisionados e metidos no cárcere de Cantão. Daí por 
diante, os contactos oficiais entre a China e Portugal ficou interrompidos por 
trinta anos, sendo restabelecidos as relações comerciais apenas em 1554. No 
entanto, ainda havia aventureiros que vieram para a China, principalmente 
mercadores que exerciam atividades comerciais no litoral das províncias de 
Guangdong, Fujian e Zhejiang. Muitos deles testemunharam in loco a cultura 
oriental e a civilização sínica enigmática e recolheram, ou dispersamente, ou 
sistematicamente, as notícias da realidade chinesa, deixando os relatos muito 
importantes e valiosos que se tratam não apenas do povo que encontraram, dos 
produtos abundantes que viram, dos usos e costumes exóticos, como também 
da cultura chinesa tão diferente da europeia, formando as primeiras visões dos 
portugueses sobre a cultura chinesa.

2. Primeiras impressões dos portugueses sobre a 
cultura da dinastia Ming
2.1 Tomé Pires: o perito dos assuntos orientais

O primeiro escrito por portugueses sobre a cultura oriental transmitido 
para a Europa foi redigido pelo boticário Tomé Pires, cujo pai foi o boticário 
do rei D. João II (1481-1495). Ele nasceu duma família médica por volta de 
1468. Antes de ir ao Oriente, viveu em Lisboa e foi escolhido como boticário 
do príncipe herdeiro D. Afonso quando tinha apenas 22 ou 23 anos de idade. 
Foi pena que o príncipe morresse cedo em 1491, pelo que deixou a Corte real. 
Em 1511, foi enviado para o Oriente, percorrendo vários países asiáticos como 
Índia, Malaca, etc. O boticário recolheu as informações e concluiu uma relação 
bem informativa dos países que se estendiam desde o Mar Roxo até a China, 
a Suma Oriental. Neste tratado extenso, o autor apresentou de forma minu-
ciosa a geografia, história, economia, política, produtos, os usos e costumes 
dos diversos países asiáticos, no qual, se atribuía um lugar destacado sobre a 
cultura chinesa, apesar de não visitar pessoalmente o país. A descrição sínica 
do boticário régio aborda os aspetos diversificados da China: a geografia do 
litoral do Sul, o povo, o centralismo político, a vida do rei, o sistema tributá-
rio, a orgânica administrativa, os costumes, entre outros tópicos que atraíram 
os europeus na altura.
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Em primeiro lugar, referiu, de acordo com as informações recolhidas dos 
outros, a vastidão territorial, a abundância dos produtos e uma grande popu-
lação do império chinês, “segundo o que as nações de cá deste Levante contam, 
fazem as coisas da China grandes, assim na terra como [em] gente, riquezas, 
pompas, estados e coisas outras…”. Porém, o autor não acreditou nas infor-
mações dessas nações orientais, dizendo que “mais se creriam com verdade 
haverem-se em nosso Portugal, que não na [terra] China” (Pires in Loureiro, 
1997, p. 20), mostrando uma forte superioridade europeia.

No dizer de Pires, tal como os portugueses, os chineses são brancos e vestiam 
como os portugueses, somente com as vestes mais largas. Fez uma descrição 
muito interessante sobre a aparência dos chineses, afirmando que os chineses 
tinham um jeito de alemães, “têm na barba trinta [ou] quarenta cabelos” (Pires 
in Loureiro, 1997, p. 20). Apreciou as mulheres chinesas, dizendo que elas eram 
parecidas com as castelhanas, mas mais bonitas dos que as mulheres de Sevilha.

Apesar de afirmar que “não tirando a glória a cada terra, bem parecem 
as coisas da China serem de terra honrada e boa e rica muito”, mostrou não 
apenas uma vez o seu desprezo aos chineses, afirmando que o povo chinês era 
“gente muito fraca e ligeira de desbaratar”, além disso, disse que os chineses 
tinham medo da chegada dos malaios e jaus, dizendo que “um junco destas 
nações desbarata vinte juncos de chineses”, “uma nau de 400 tonéis faria des-
povoar Quantom, a qual despovoada faria a China grande perda”. Ele também 
ouviu dizer que era fácil para o governador de Malaca subjugar a China, como 
comentava no texto: “E afirmam as pessoas [e] capitães que muitas vezes foram 
lá que com dez naus subjugaria o governador das Índias, que tomou Malaca, 
toda a China nas beiras do mar” (Pires in Loureiro, 1997, p. 22). Talvez essa 
atitude depreciativa aos chineses fosse um dos motivos importantes do fracasso 
da primeira embaixada portuguesa à China chefiada por ele.

Na perspetiva do autor, tanto os homens, como as mulheres da China gos-
tavam de beber, “bebem gentilmente de toda a sorte [de] beberagens, gabam 
muito [o] nosso vinho, embebedam-se grandemente”. Observou nomeadamente 
a maneira diferente de comer dos chineses: “Comem com dois paus [na mão 
direita] e altamia ou porcelana na mão esquerda, junto com a boca, e com os 
dois paus [se] servem” (Pires in Loureiro, 1997, p. 20). Isso constitui provavel-
mente o primeiro registo sobre o uso dos paus para comer dos chineses referido 
pelos ocidentais pois referiu pela primeira vez a interessante e diferente forma 
de comer dos chineses. Um outro livro preparado por volta de 1516 por Duarte 
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Barbosa também referiu o modo de comer dos chineses: “Não tocam com a 
mão em vianda que se há-de comer, [pois] comem com umas tenazes de prata 
ou de pau. O prato em que comem têm-no muito chegado à boca, com a mão 
esquerda; então, com aquelas tenazes comem muito amíude; comem depressa” 
(Barbosa in Loureiro, 1997, p. 27).

A China do século XVI ainda era um país muito afastado, enigmático, 
sem contorno certo e definido para os europeus, por isso, os primeiros via-
jantes para o Oriente dedicavam-se a recolher as informações geográficas. Do 
livro de Marco Polo, os europeus conheciam que o nome da capital da China 
chamava-se “Cambara”, no entanto, Pires referiu pela primeira vez que a capi-
tal se chamava “Pequim”1. Disse que em Pequim, havia muita gente e muitos 
fidalgos, e também “infindos cavalos”. Apresentou ainda as outras cidades no 
litoral, nomeadamente Cantão, o então centro comercial, “a cidade de Quantom 
é onde o reino todo da China descarrega suas mercadorias todas”, porém, não 
tinha ideia da localização geográfica da cidade, apenas disse que estava situada 
na “boca da foz de um grande rio”. O autor ficava impressionado pela riqueza 
das mercadorias do império chinês. Dedicou um capítulo especialmente para 
descrever as mercadorias da China, “a principal mercadoria da China é seda 
branca crua em muita quantidade e sedas soltas de cores muitas em quantidade, 
cetins de todas as cores, tafetás e outros panos de seda ralos, a que chamam 
xás, e doutras sortes muitos de todas [as] cores”. Além de panos, referiu ainda 
aljôfar, almíscar em pó e em papos, cânfora de botica, abarute, pedra-ume, sali-
tre, enxofre, cobre, ferro, entre outros. Também havia uma grande quantidade 
de vasos, tachos, bacios, bacias, cofres, abanos, agulhas, salientando que havia 
“brocados à sua guisa muitos. De porcelana não se fala no número” (Pires in 
Loureiro, 1997, p. 23).

O boticário descreveu o sistema comercial e tributário da Ming China. 
Da Suma Oriental, sabe-se que é óbvio que o emissário régio conhecia muito 
bem o regime tributário que regulava as relações exteriores do governo de 
Ming, isto é, apenas os embaixadores dos reis vassalos do rei da China podiam 
entrar na China. “Estes mandam seus embaixadores com o selo da China, de 
cinco em cinco anos e de dez em dez anos, e cada um lhe manda do melhor de 

1 De acordo com o investigador Rui Loureiro, “uma nota à margem do manuscrito de Paris 
regista aqui “a qual se chama Pequim”. Cf. Nota 14 de Suma Oriental in Notícias da China 
na Literatura Ibérica (Séculos XVI e XVII), in Revista da Cultura, No. 31 (II Série), Edi-
ção em português, Instituto Cultural de Macau, 1997, p. 24.
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suas terras”. Apresentou com detalhes as coisas que os reinos de vassalagem 
ofereceram ao rei da China: pimenta, sândalos brancos, pau de boa grandura, 
lenho-aloés de botica, anéis de pedras finas, pássaros, chamalotes, etc. E com 
“estes embaixadores podem entrar na China e sair”.

Parece que o nosso autor estava muito curioso pelo rei da China, referindo 
muitas vezes o rei chinês além de ter um capítulo dedicado a “como fazer rei”. 
Na perspetiva do autor, “o rei da China é gentio, [senhor] de grande terra e 
gente”. Ele disse que o rei nunca era visto do povo nem dos grandes, anotando 
que os embaixadores estrangeiros não viram o rei quando o visitaram, “não o 
vêem, somente [divisam] o vulto do corpo detrás [de] uma cortina, e dali res-
ponde, estando sete escrivães escrevendo a palavra, quando a diz” (Pires in 
Loureiro, 1997, p. 20). Como recolheu as informações alheias, nem tudo o que 
descreveu era verdade, por exemplo, afirmou que “o rei da China não sucede de 
pai a filho, nem [a] sobrinho, somente por eleição do conselho de todo o reino” 
(Pires, 1997, p. 21). Essa afirmação é errada pois a China estabeleceu o regime 
de sucessão hereditário desde a dinastia de Zhou Ocidental (1046-771 a.C.), ou 
seja, o filho mais velho da rainha seria o herdeiro do trono, o que continuava 
a seguir pelas dinastias posteriores, apesar de acontecerem na história alguns 
casos de outra pessoa usurpar o trono por vários motivos. É coincidente que o 
conhecido poeta do seu tempo Luis Camões também afirmou que a China não 
seguia o sistema de sucessão hereditário, dizendo que o rei seria eleito entre 
gente honrada e erudita.

Tomé Pires ganhou a fama de “perito em assuntos orientais” com o livro 
Suma Oriental. Apesar de redigir o seu tratado com as informações alheias e 
existir alguns erros e deturpações, nem por isso deixou de fornecer bastantes 
notícias importantes e úteis para os europeus da altura, abrindo uma iniciativa de 
estudar a política e a cultura social sobre o império chinês no mundo ocidental.

2.2. Cristovão Vieira, o emissário oficial e cativo de Cantão

Cristóvão Vieira, um dos membros da primeira embaixada portuguesa, e 
europeia, enviada à China, sob a liderança de Tomé Pires, foi um dos primeiros 
portugueses que falaram da cultura chinesa. Vieira, junto com os membros da 
embaixada de 1515, chegou a Cantão em 1517 e seguiu para Pequim três anos 
depois. A embaixada portuguesa não conseguiu alcançar os seus objetivos, tendo 
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os seus membros, pelo contrário, sido reconduzidos a Cantão em setembro de 
1521, onde foram presos.

Cristóvão Vieira escreveu uma longa carta sobre a realidade da Ming China. 
Muito diferente de Tomé Pires, o relato, para além de constituir o primeiro 
testemunho presencial escrito por portugueses sobre a China, apresentava não 
apenas a situação e experiência difícil da embaixada portuguesa na China e 
sofrimentos na prisão, descreveu de forma muito mais detalhada sobre a cultura 
chinesa, abordando a geografia, a organização social, as relações diplomáticas 
e o sistema judicial chinês, para além de variados outros tópicos. Forneceu as 
informações geográficas muito mais precisas do que Tomé Pires, afirmando que 
a China estava dividida em 15 províncias, sendo capitais Pequim e Nanquim. 
Visto que permaneceu mais tempo em Cantão, apresentou mais pormenores 
sobre a província de Guangdong. Seria inspirado pelo chefe da embaixada, tal 
como Tomé Pires, Vieira também achava que não seria difícil subjugar a China, 
dizendo que a província de Cantão “é a terra mais fácil de subjugar”. Porém, 
afirmou que a província de Guangdong era uma província melhor da China, com 
muitas atividades comerciais e era o centro comercial de todo o país, “vendem-
-se aqui todas as mercadorias”.

O seu relato mencionava de passagem os exames imperiais e a existência 
de um mandarinato organizado, sendo a primeira descrição europeia do sis-
tema de mandarins letrados. Vieira escrevia, nomeadamente, na sua carta: “O 
estillo desta terra da China hé que todo homem que ministra iustiça não pode 
ser daquella [terra]. Isto hé nos letrados (Vieira, 1992, p. 43). Isso deve ser o 
primeiro registo sobre o sistema dos mandarins letrados da China referido pelos 
autores europeus. Além disso, descreveu corretamente que, durante a dinastia 
Ming, os mandarins não eram locais, ou seja, eram naturais de outras terras. 
No seu relato sobre a China, o cativo português salientou que os mandarins 
eram os letrados com grãos académicos. Na observação do relator português, 
todos os letrados, depois de alcançar os grãos, podiam entrar no círculo oficial 
chinês. As informações transmitidas pela carta de Cristóvão Vieira, escrita por 
volta de 1534, acabaram por chegar a Portugal, onde logo foram aproveitadas 
pelo cronista João de Barros2, na composição das suas Décadas da Ásia.

2 Cf. Barros, João de, Década III, 1973-1975, liv. 6, cap. 2, p. 310.
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2.3. Os mercadores no litoral do Sul da China

Munidos pelos interesses materiais, entre os primeiros viajante à China, 
havia bastantes mercadores. Enquanto exerciam as atividades comerciais, estes 
mercadores prestavam atenção à recolha das notícias da China, nomeadamente 
as informações geográficas e comerciais.

Uma informação portuguesa sobre a China, foi escrita em 1548 pelo um 
mercador anónimo ao pedido do padre Francisco Xavier. Muito diferente dos 
outros relatos relativos ao Oriente, que detalhavam mais nas questões mer-
cantis, produtos existentes, entre outros, este texto focava-se mais nos aspetos 
culturais. No texto, o informador anónimo referia, de forma rápida, as escolas 
chinesas, o tipo de escrita, os livros chineses, a difusão da tipografia, o estatuto 
dos letrados e o sistema dos mandarins letrados, entre outros tópicos.

Este devia ser um inquérito que o padre Xavier queria fazer em relação à 
realidade chinesa, nomeadamente ao sistema educativa, a crença e a atitude 
dos chineses para com os estrangeiros. Logo no texto, levantava-se a primeira 
pergunta: “…se na terra da China ha allgua gemte que viva ou tenha allgua 
maneira de cristãos com terem cruzes, igrejas como as nossas…”. Em seguida, 
teve mais uma pergunta em relação à possibilidade de desenvolver as ativi-
dades missionárias na China: “…se na terra da China, omde el Rei estaa ou 
em outras partes, farão mal aos estrangeiros sabedores que vão pelo mundo a 
pregar e emsinar a fe de Noso Senhor em abitos de relegioso…” (Anónimo in 
D’intino, 1989, p. 59).

Neste texto anónimo, os portugueses, pela primeira vez, faziam a apre-
sentação das escolas chinesas. O autor queria saber se o sistema de ensino na 
China era parecido com o sistema de educação administrado na Europa. O 
autor notou que na China, existiam escolas monásticas budistas. Ainda sobre 
as escolas, o informador disse que há aí estudo de aprender a curar todas as 
enfermidades”. Na observação do autor, a escritura chinesa era uniformizada 
e o chinês era usado em todo o país. Referiu a tipografia chinesa pois anotou 
que “os livros são imprimidos, e que havia muitos imprimidores” (Anónimo 
in D’intino, 1989, p. 59). O anónimo informador anotou ainda que os conheci-
mentos culturais eram muito importantes no império chinês, onde os nobres 
eram todos homens de letras, os quais eram muito estimados e honrados pois 
gozavam de uma posição social muito elevada. Pelas razões invocadas, concluía 
o escritor português, que toda a gente se dedicava afincadamente aos estudos, 
como forma de tentar ascender socialmente. O escritor sabia muito bem que 
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o funcionalismo público chinês era recrutado entre os homens cultos, através 
dos exames periódicos organizados pelo governo.

Tudo isso demostrou muito evidentemente o propósito do investigador, o 
qual constituía de certo modo os conhecimentos básicos para o padre estabe-
lecer a sua política de missionação na China.

Após do falecimento de Xavier, o seu sucessor Melchior Nunes Barreto 
continuou a estratégia missionária dele, dando importância a recolher as infor-
mações dos mercadores no litoral do Sul da China. De um português que ficava 
seis anos no cárcere chinês, obteve algumas novidades úteis3. Neste relato anó-
nimo redigido em 1554, intitulado Enformação de Alguas Cousas acerca dos 
Costumes e Leis do Reino da China, que um homem honrado, que la esteve 
cativo seis anos contou no colegio de Malaca ao Pe. Mestre Belchior (1554), 
apresentava-se a geografia, a construção das cidades, os usos e costumes de 
festivais, o casamento, produtos, entre outros. O relator teve uma opinião igual 
à de Tomé Pires, afirmando que os chineses tinham tanto medo de invasões 
exteriores que construíram cercas fortes para proteger de ataques dos invaso-
res. Referiu nomeadamente a invasão dos tártaros a Pequim em 1550. O autor 
elogiava a segurança social nas cidades porque havia sempre os mandarins que 
fazia vigia nas ruas. Tal como o emissário Vieira, notou também que os manda-
rins eram homens de letra. Notou que, na China, não se selecionavam os man-
darins por honra nem pelo motivo da família nobre, mas por conhecimentos e 
virtude, embora não mencionasse que os mandarins tinham de ser sujeitos a 
vários exames. O informador anónimo anotou que “se os filhos de todos estes 
são sufficientes em letras e bõ juizo concede lhe el Rei os privilegios e cargos 
de seus pai”. Esta afirmação não é bem correta porque a única via de entrar no 
funcionalismo público na China imperial era participar nos exames e obter os 
devidos graus literários. No entanto, o autor notou que não se podia comprar 
ou vender nenhum cargo na China, salientando que os mandarins deviam ser 
homens de muitas letras.

Tal como o seu compatriota Vieira, o relator anónimo referiu o sistema 
de supervisão dos mandarins civis da China, afirmando que, todos os anos, o 
rei mandava duas vezes os “capitães de correição” para todas as cidades para 

3 Este relato foi inicialmente atribuído a Fernão Mendes Pinto por José Feliciano de Castilho 
e, mais tarde, por Cristóvão Aires, com base no facto de ter sido enviado para Portugual 
pelo Pe. Melchior Nunes Barreto juntamente com uma carta de Fernão Mendes Pinto. Vd. 
Raffaella d’Intino, Informação das Cousas da China – Textos do Século XVI, pp. 63-76.
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ver principalmente se serviam bem os mandarins. O autor adiantou que se os 
mandarins faziam tirania ou agravo ao povo, iam “os logo tirar e por outros 
em seu lugar” (Anónimo in D’intino, 1989, p. 65). Conforme o informador anó-
nimo, além de fazerem vigilância dos trabalhos dos mandarins da cidade, estes 
“capitães de correição” do rei ainda tinham a tarefa de percorrer toda a cidade 
para verificar se os muros das cidades estavam em bom estado e mandavam 
consertá-los se estavam estragados. Na perspetiva do autor, os “capitães de 
correição” verificavam ainda os gastos da cidade, e se verificasse alguma cor-
rupção dos mandarins civis, estes seriam castigados. O escritor manifestava a 
admiração do povo comum pela justiça. Anotou que as pessoas comuns podiam 
apresentar a sua queixa junto aos “capitães de correição” se sofressem alguma 
injustiça pelos mandarins locais. Referiu também o sistema de transferência 
dos mandarins letrados da China para que estes pudessem ser iguais a todas 
as pessoas. De acordo com o autor, os mandarins tinham de trabalhar todo 
o dia observando as ordens do rei. O relator anotou o controle rigoroso dos 
mandarins, pois além de serem supervisados todos os anos pelos “capitães de 
correição”, os oficiais ainda deviam escrever cada mês à Corte do rei o que se 
passava no governo da sua cidade, e se verificasse que escreviam alguma coisa 
falsa, seriam condenados à morte, por isso, o informador afirmava que os man-
darins “temẽ muito mentir” (Anónimo in D’intino, 1989, p. 65).

Se calhar a pedido do padre Melchior, o autor também recolheu informa-
ções sobre a crença dos chineses, porém, não conseguiu distinguir os templos 
de budismo e mesquitas, limitando-se a dizer que as mesquitas e pagodes eram 
muito grandes e ricamente lavrados. Na observação do informador, as igrejas 
chamavam “incão”, e os padres “coxão”. “Estes seus cacisses per nhum via comẽ 
carne nem peixe, somente hervas principalmẽte bredos e algũa fruitas…”, além 
disso, “não han de ter molheres e se algũs as tem ou fazem o que não sejão mais 
padres” (Anónimo in D’intino, 1989, pp. 73-74).

O mercador português Amaro Pereira fazia parte da frota de Diogo Pereira 
que viajou de Sião à China em 1549. Para facilitar o tráfico das mercadorias 
nas costas chinesas, Diogo Pereira mandou transportar as mercadorias em 
dois juncos chineses com os Comandantes Fernão Borges e Lançarote Pereira. 
Mas quando estavam em Malaca, tiveram um combate com a frota chinesa, por 
conseguinte, Amaro Pereira e os seus colegas todos foram presos e levados ao 
cárcere de Quangxi. Amaro Pereira, que passou 14 anos no cárcere entre 1549 
a 1563, escreveu uma Enformação da China para registar o mistério dos dois 
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juncos chineses, a divisão administrativa da China, a sua vida e experiência no 
cárcere, a sua impressão dos mandarins chineses e o rei da China (Pereira in 
D’intino, 1989, pp. 79, 87).

Talvez por causa de ter sofrido muito nos cárceres, Amaro não manifestava, 
como os seus compatriotas, a admiração pela vastidão territorial, a riqueza dos 
produtos, a avançada civilização chinesa, pelo contrário, não poupava palavras 
para criticar a corrupção e escuridão do círculo oficial, a cobiça e crueldades 
dos mandarins. Porém, com curiosidade, mostrava interesse pelas insígnias 
dos mandarins de categorias diferentes. Em primeiro lugar, descreveu de forma 
engraçada o vestir de Chayuan (o visitador imperial itinerário), afirmando 
que “tras na vistidura hũ olho pintado e chamasse olheiro del Rei” (Pereira in 
D’intino, 1989, p. 90). A metáfora de cativo português é muito vívida e inte-
ressante, pois os Chayuan eram nomeados pelo imperador para ir a todas as 
cidades para verificar os trabalhos dos mandarins, sendo mesmo como o Ermu, 
ou seja, olheiro, do imperador, o que também se regista na História de Ming 
(Zhang, 1974, p. 1768). Em seguida, Amaro referiu nomeadamente as chapas 
para distinguir os oficiais de categorias diferentes. A chapa na cintura constituía 
um símbolo de estatuto dos mandarins na China antiga, feita geralmente de 
ouro ou prata como o autor disse, mas também podia ser feita de jade, marfim 
ou madeiras preciosas, em que se esculpiam quadros finos e bonitos. Tanto o 
material e os quadros na chapa, como a forma e a medida de chapa não eram 
iguais entre mandarins de categorias diferentes. Os mandarins da China antiga 
tinham de trazer a chapa à cintura porque tinham de a mostrar ao entrarem e 
saírem da Corte, portanto também era uma licença de entrada e saída.

Amaro também referiu a mudança e transferência dos mandarins, anotando 
que os mandarins não podiam ser oficiais da sua terra natal. Na observação 
do informador português, o império chinês criou regulamentos rigorosos para 
inspecionar os mandarins letrados. Anotou que o ordenado dos oficiais era 
pouco, o que devia ser o primeiro registo português em relação ao rendimento 
dos mandarins imperiais. Os ordenados dos mandarins da dinastia Ming eram 
muito baixos, e o pior é que uma boa parte dos seus ordenados eram substituí-
dos por coisas, podendo ser tecidos de algodão ou outras coisas, portanto, de 
facto, os mandarins, sobretudo os da categoria baixa, levavam uma vida pobre. 
Na observação do informador, os mandarins de categoria baixa, além de terem 
um ordenado miserável, ainda podiam levar muitos “açoutes”.
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O informador notou que os mandarins chineses eram homens de letras, 
que saíam dos exames. Na óptica do autor, os chineses prestavam muita aten-
ção no estudo e tinham de estudar com aplicação durante muitos anos para 
alcançar a dignidade. O cativo português ficou impressionado com o facto de 
que todos os letrados, mesmo “filhos de pescadores e carvoeiros” pudessem 
entrar no funcionalismo público desde que fossem aprovados nos exames orga-
nizados pelo governo.

Embora o informador dissesse que os mandarins eram homens de letras, 
selecionados através dos exames, não deixava de criticar a corrupção e escu-
ridão do círculo oficial chinês, criticando que os letrados, “em quanto tem o 
cargo aproveitanse quanto podẽ a custa da gente da terra porque outros tambẽ 
tiranizão a estes quando os despõe” (Pereira in D’intino, 1989, p. 92). Por isso 
“Diz este cativo que em qualquer parte do mundo se pode fazer fructo de chris-
tãos mas que nesta terra não pollas grandes abominações que ha nesta grade 
Sodoma e que isto reina nos maiores e nos seus jogues ou casizes” (Pereira in 
D’intino, 1989, p. 95).

Entre numerosas relações dedicadas à realidade chinesa redigidas nos 
meados do século XVI, a mais importante é, sem dúvida, o texto conhecido 
como Algumas Coisas Sabidas da China, preparado por Galiote Pereira, um 
soldado-mercador que desenvolveu atividades no Oriente, por um lado pres-
tando serviços à Coroa portuguesa, por outro lado fazendo comércio em seu 
próprio benefício. Pereira foi aprisionado quando comerciava no litoral da 
Província de Fujian, em 1549 e depois foi conduzido à Província de Guangxi. 
Depois de alguns anos de cativeiro, conseguiu fugir e reencontrar a liberdade, 
compondo então um relato sobre a sua experiência na China, no qual descre-
via o território extenso do império chinês e a sua grande população, elogiando 
altamente o sistema judicial chinês, a impecável organização urbana, a eficiên-
cia da administração local, entre outras coisas.

Ao contrário do seu compatriota Amaro Pereira, a vida na prisão não reduziu 
o seu interesse e curiosidade pelas coisas da China, nem suscitou a sua detesta-
ção ao governo de Ming, pelo contrário, elogiou abertamente o império chinês, 
vastidão do território, prosperidade económica, centralismo política, boa orga-
nização administrativa e urbana, infraestrutura bem organizada, eficiência de 
trabalho, imparcialidade e justiça burocrática, sistema judicial rigoroso, entre 
outros. Apresentou em primeiro lugar as treze províncias, os respetivos car-
gos administrativos, os trabalhos de mandarins e ficou muito impressionado 
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com o que lá podia observar, verificando nomeadamente que muitos “louteas 
[Laodie]”4 tinham uma posição social elevada e levavam uma vida cómoda e 
luxuosa. Essa constatação levou-o a investigar qual era a origem destes Laodie 
e a descobrir, finalmente, que eram selecionados através de exames imperiais. 
Mas estava enganado ao dizer que os candidatos que não tivessem passado o 
exame tinham de apanhar açoites, ou até ser metidos na prisão. Curiosamente, 
Galiote Pereira descobriu que alguns dos seus companheiros chineses de prisão 
haviam sido reprovados nos exames mandarinais.

O relator anotou os hábitos de comer, afirmando que os chineses eram 
gulosos pois comiam tudo, especialmente a carne de porco. E os Laodie, assim 
como todos os chineses, comiam à mesa alta, sentados em cadeiras, o que era 
igual à maneira dos europeus. O autor estava muito impressionado que os Lao-
die podiam manter “tudo limpo, posto que seja sem toalhas nem guardanapos” 
(Pereira, 1992, p. 24). O observador português comparava o modo de comer 
entre os chineses e europeus, explicando a razão porque os chineses não usa-
vam faca nem toalha na mesa porque “tudo lhe[s] vem cortado à mesa e terem 
costume comerem com dois pauzinhos sem tocarem em nada com a mão, como 
nós com as colheres, podem por esta causa escusar toalhas” (Pereira, 1992, 
p. 24). Referiu ainda que davam de comer e beber aos parentes e amigos no dia 
de aniversário e festejavam todos com grande banquete o dia do nascimento do 
rei. O mercador ficava admirado pelas cortesias tanto no comer como nas outras 
coisas dos mandarins. Na opinião do informador, embora fossem “gentios”, os 
chineses possuíam uma civilização superior a outras nações.

2.4. O humanista português Jerónimo Osório

As coisas da China também constituíam um tópico atraente para os huma-
nistas e historiadores no século XVI. D. Jerónimo Osório era um grande huma-
nista português em meados do século XVI. Depois de ter um longo tempo de 
estudos e viagens no estrangeiro, voltou para Portugal em 1542, sendo nomeado 
bispo de Silves em 1564. Com as informações dos padres jesuítas em Coimbra, 
preparou uma obra com o título de Tratado da Gloria, que foi publicado pela 
primeira vez em Coimbra em 1549 e que continha um capítulo dedicado à cul-
tura chinesa, sendo a primeira descrição da China impressa em Portugal. Neste 
relato pequeno, o humanista mostrou a sua enorme admiração pelo grande 

4 “louteas”, isté é, senhor, mandarim em língua moderna, “Laodie”.
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império chinês, sobretudo pela avançada civilização e o sistema de adminis-
tração dos mandarins letrados da China.

O humanista disse que os chineses “habitam uma região vastíssima”. Logo 
depois, não poupou palavras para mostrar a sua admiração pela grandeza e civi-
lização do império chinês. De acordo com o conhecimento do autor, os chineses 
davam enorme importância ao saber. O escritor português manifestou a enorme 
admiração pelo sistema de administração a cargo da classe mandarinal com-
posto por homens cultos. Osório elogiou abertamente o sistema de competição 
imparcial no sentido de selecionar os mandarins letrado. Pela razão invocada, 
concluía o humanista português, “todos os que procuram alcançar posições de 
mando ocupam-se activamente do estudos das artes.” (Osório, 2005, p. 140). 
Em seguida, apresentava os sucessivos exames imperiais que tinham de ser 
ultrapassados pelos candidatos à obtenção de graus mandarinais. Na perspetiva 
do humanista português, os letrados chineses, nutrindo a esperança de obterem 
honras mais elevadas, gastavam muito tempo da vida a estudar aplicadamente. 
Anotou que, com os esforços pessoais, as pessoas comuns, independente da 
origem familiar ou riqueza, podiam atingir ao topo do poder. Na expressão de 
Jerónimo Osório, os chineses eram dignos de admiração, ao entregarem o poder 
supremo àqueles que mais se distinguiam pelo mérito da sabedoria e deveriam 
ser considerados felizes por confiar a sua direção aos filósofos.

2.5. O historiador Fernão Lopes de Castanheda

O historiador Fernão Lopes de Castenheda esteve na Índia em 1528 e vivia 
lá por volta de dez anos. Voltou para Portugal em 1538. Aproveitando a sua 
experiência na Índia, ele conseguiu escrever uma grande obra História do Des-
cobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses, composto por 8 livros, 
que foi publicada entre 1551-1554. No livro IV desta obra, há capítulos sobre a 
China, e sobre Cantão em particular, embora ainda não haja documento que 
pudesse provar que o autor esteve na China. Nesse relato pequeno, o historia-
dor português descreve os produtos abundantes, a crença e os frades, a vida de 
rei, a ciência e os mandarins da Ming China.

Em relação à língua chinesa, a observação de Fernão Lopes de Castanheda 
é muito curiosa que comparava o chinês com a língua alemã. Na perspetiva 
deste historiador português, “têm os chineses língua própria. E no tom da fala 
parecem alemães.” (Castenheta, 1928, p. 423). É interessante que nos textos 
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dos autores portugueses da primeira metade do século XVI, e ainda mais tarde, 
é um fenómeno corrente a comparação entre as coisas da Alemanha e as da 
China. Por exemplo, Tomé Pires disse que os chineses eram muito parecidos 
com os alemães. Gaspar da Cruz, por sua vez, enganou-se ao afirmar que a China 
fazia fronteira com a Alemanha. Na expessão do autor, na China havia letrados 
em diversas ciências e imprimiam-se muitos e bons livros. No que respeito à 
educação, o mesmo autor disse que os chineses estudavam diversas ciências 
em escolas públicas. No entanto, também existiam muitas escolas privadas.

O historiador português elogiava a inteligência dos chineses, dizendo que 
“há oficiais de todos os ofícios que fazem obras muito primas, como vemos 
nas porcelanas, cofres, cestos e outras coisas muito polídas que vêm de lá”, daí 
concluía que “são homens de singular engenhos, assim nas artes liberais como 
nas mecânicas”. Na expressão do historiador, o rei não governava o reino, que 
era administrava por letrados. Segundo o autor, esses letrados podiam entrar 
no funcionalismo púbico não apenas pelos seus saberes, como também pelo 
seu mérito moral que era também muito apreciado naquela altura. No relato, 
o historiador apresentou o sistema de ascensão dos mandarins letrados, ano-
tando corretamente que os letrados “servem primeiro em outros ofícios mais 
baixos, até chegarem a ser tutões, que são governadores de comarcas, e depois 
anchacis, que são secretários, e dalí sobem a colous, que é ofício supremo”. 
Salientou mais uma vez que os colous eram “bons homens e letrados”. O autor 
português apresentou também outros cargos imperiais chineses, que também 
tinham de ser a cargo do homem “letrado e conhecido por bom homem” (Cas-
tenheta, 1928, p. 424).

2.6. O missionário dominicano Frei Gaspar da Cruz

O melhor relato dedicado à China do século XVI deve ser o Tratado em que 
se Contam Muito por Extenso as Cousas da China do missionário dominicano 
Frei Gaspar, que teve uma visita de seis semanas a Cantão, durante o ano de 
1556. Recorrendo a informações fornecidas por outros portugueses, e sobre-
tudo por Galiote Pereira, e também com base nas suas próprias experiências, 
elaborou um extenso Tratado, que foi publicado em Évora em 1570. O Tra-
tado da Cruz é a primeira monografia impressa na Europa, dedicada somente 
às coisas da China.
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Logo no início do livro, Cruz mostrou o seu objetivo de elaboração do tra-
tado da China, não poupando palavras para expressar a sua admiração para 
com a China. Além de falar da sua experiência na China, Cruz abordava de 
forma exaustiva a geografia, a divisão administrativa, a construção urbana, o 
sistema burocrático e seleção dos mandarins imperiais, o sistema judicial, e 
também apresentou os usos e costumes, a crença, a escrita e a música, sendo 
o primeiro europeu que apreciava a música e teatro chinês. Apesar de achar 
que os chineses encontravam-se sem santa fé cristã, perdidos com a ignorância 
da verdade, na sua observação, o império Ming ainda era um ideal país muito 
bem governado pelo rei, com alta eficiência de trabalho dos mandarins justos 
e imparciais, mostrando uma enorme admiração pela avançada civilização chi-
nesa, pelo que não deixando de exclamar: “quão grande Rei seja China e quão 
estendida seja em suas terras a mesma China”. Na sua opinião, os chineses 
eram trabalhadores, simpáticos, acolhedores, hábeis em fazer todas as coisas 
bonitas, porém, os monges eram desprezados porque eram ociosos e pregui-
çoso. Ficava maravilhado que todas as terras estavam bem aproveitadas e havia 
“muita fartura na terra”.

Na sua obra, o missionário dominicano deu-nos uma descrição ainda mais 
pormenorizada sobre a educação e os exames imperiais chineses. Tal como 
Galiote Pereira, também Frei Gaspar manifestou enorme interesse em saber 
como nasciam os “loutias” chineses. Como muito bem observou no seu relato, 
o exame provincial para seleção dos mandarins letrados tinha lugar de três em 
três anos. A respeito das escolas, Gaspar Cruz escreveu: “Manda vir à cidade 
principal da província todos os estudantes que têm já bem estudado de todas 
as cidades da província, e de todos os lugares grandes, onde el Rei tem mestres 
em escolas gerais sustendando-os à sua custa”. De acordo com as observações 
deste autor dominicano, a maneira de selecionar os loutias era a seguinte: “E 
ajuntados todos os loutias grandes da província com o chaem,5 ali examinam 
muito bem cada um dos estudantes, perguntando-lhe por muitas cousas de suas 
leis: e se responde bem a tudo, mandam-no pôr à parte; e se não está instruido, 
ou lhe mandam que aprenda mais” (Cruz, 1996, p. 101). Aí, o autor português 
não soube muito bem que os exames imperiais eram elaborados por escrito. 
Tal como Galiote Pereira, em quem provavelmente se inspirava, também Gas-
par Cruz referiu que os reprovados do exame eram açoitados ou até metidos na 

5 Chai Yuan, comissário imperial itinerante, enviado anualmente da Corte imperial em visita 
de inspeção às províncias.
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prisão. Na opinião de Gaspar Cruz, os homens de letras eram os mais impor-
tantes e os mais honrados em toda a China. 

Embora mostrasse várias vezes a sua admiração pela boa organização 
administrativa, abundância material e prosperidade económica, civilidade 
avançada, o missionário dominicano pensava que tudo isso era o mercê de 
Deus, “…o bom processo e ordem de justiça que a seu modo têm estas gentes 
idólatras e bárbaras, e a natural clemência que Deus pôs em um Rei que vive 
sem ter conhecimento de Deus” (Cruz, 1996, pp. 142-143).

2.7. O viajante Fernão Mendes Pinto

O grande aventureiro português Fernão Mendes Pinto partiu para a Índia 
em 1537 e voltou para Portugal depois de vinte e um anos acidentados de aven-
tura no Oriente. Esteve pessoalmente na China, tendo passado pelo litoral da 
Província de Cantão em 1555 e em 1557, durante escalas de uma viagem ao 
Japão. Aproveitando a oportunidade, o célebre viajante português conseguiu 
recolher materiais e informações sobre o Império do Meio para depois redigir 
uma obra longa bem informativa sobre a China, constituindo o testemunho 
presencial da realidade social da Ming China. Embora tenha suscitado polé-
mica entre os investigadores, a obra, nem por isso deixava de ser uma referên-
cia importante para o estudo sobre a realidade e cultura chinesas da dinastia 
Ming pelo motivo de conter muitas informações transmitidas. A conhecida 
obra monumental Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, concluída por volta 
de 1576, e apenas publicado em 1614, trinta anos após a morte do autor, e foi 
traduzida sucessivamente para muitas outras línguas estrangeiras logo depois 
da sua publicação, ocupando uma posição muito importante não apenas na 
história da literatura portuguesa, como também na literatura do mundo. Tal 
como os seus compatriotas na altura, Fernão Mendes Pinto também nos des-
creveu uma “utopia chinesa”, desenrolando um quadro idealista da sociedade 
chinesa, mostrando a sua admiração pela abundância de produtos, prosperidade 
comercial e económica, segurança social e vida pacífica e feliz do povo, sistema 
judicial bem organizado e sistema de mandarinato imperial. 

Além de descrever as paisagens pitorescas das cidades costeiras, o autor 
maravilhava pela capital Pequim, nomeadamente pela grandeza da Escola 
Nacional. Na expressão do viajante português, havia em Pequim “trinta & 
dous aposentos muyto grandes, apartados huns dos outros pouco mais de tiro 

PRIMEIRAS IMPRESSÕES DOS PORTUGUESES SOBRE A CULTURA DA DINASTIA MING NA CHINA

45DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 1



de falcão, que são os estudos das trinta & duas leys que ha nos trinta &dous 
reynos deste imperio.” O escritor mencionou que “em cada um dos estudos, 
segundo a grande quantidade de gente que vimos nelle, deue de auer mais de 
dez mil estudantes” (Pinto, 2010, p. 351). Parece que o autor estava enganado 
porque a quantidade dos estudantes na escola ficava cada vez menos a partir 
dos meados da dinastia Ming. No reinado de Jiajing, altura que o autor estava 
na China, os alunos na escola não chegavam a mil. 

A descrição de Fernão Mendes Pinto suscitou uma enorme atenção no 
mundo europeu, apesar de ter tido bastantes polémicas, com que o autor 
ganhou a fama de orientalista. A sua obra foi traduzida para muitas línguas, o 
chinês inclusive.

3. Considerações finais
Com os primeiros relatos transmitidos por pioneiros portugueses que esti-

veram no Oriente durante o século XVI, pode concluir-se que a cultura daquele 
império no Extremo Oriente, outrora misteriosa, indefinida e ambígua, já não 
era um assunto remoto e estranho para os europeus dos séculos XVI, pelo 
contrário, despertara já um grande interesse e uma especial atenção entre o 
mundo académico europeu da época, constituindo mesmo um tema privile-
giado na literatura portuguesa dedicada à Ásia em geral e à China em especial. 
Por outro lado, graças a esses relatos informativos, a China, mundo demasiado 
remoto e terra misteriosa e exótica oriental, deixara de ser um enigma e um 
mito para os europeus. Os portugueses recolheram as primeiras informações 
sobre a vasta terra do império Ming, acumulando todas as notícias ouvidas e 
divulgando-as, fazendo com que a China começasse a ser encarada como uma 
terra poderosa, quer no aspeto material, quer na parte intelectual, suscitando 
a enorme curiosidade e a especial atenção dos ocidentais, e contribuindo para 
renovar o saber e a visão tradicional europeia sobre a China naquele tempo. 
Além disso, essas narrações, que constituem uma imagem francamente positiva 
da cultura e civilização chinesas, nomeadamente as dos letrados chineses, que 
levam a que os padres jesuítas modifiquem a sua estratégica de missionação 
relativamente à China, com resultados francamente positivos. Além disso, as 
informações transmitidas para a Europa contribuíram para abrir um diálogo 
em todas as perspetivas entre o mundo oriental e ocidental, iniciando o estudo 
da cultura comparada sino-ocidental. 
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MACAU, IMPULSO DE LABIRINTOS

澳门: 融汇交流的推动力

Beatriz Basto da Silva

Enquanto as viagens marítimas iniciadas nos séculos XV e XVI atraem inú-
meros estudos e ditam vasta bibliografia, os circuitos terrestres podem e devem 
ser mais desenvolvidos. Refiro-me ao “quase triângulo” entre Portugal, Goa, 
Macau (e Japão) / a ligação entre Macau e Pequim / e a volta sobre o Norte da 
Eurásia, de Pequim a S. Petersburgo, França e Portugal de novo.

Os espaços percorridos em todas as direcções entre estes pontos e as ligações 
continentais, que proporcionaram nos mais desvairados sentidos da superfície 
pelo triângulo compreendida, prestam-se a um nunca acabar de investigações.

De algum modo a literatura universal tem-se inspirado na velha rota da 
seda (terrestre), na aventura de Marco Polo, de Ibne Batuta, de Bento de Góis 
e tantos mais que vêm à mente quando se viaja no trans-siberiano ou se lê Aga-
tha Christie e o seu famoso “Crime no Expresso do Oriente”.

Fixei-me na importância de S. Petersburgo quando estudei a época do Mar-
quês de Pombal. Lisboa e Pequim tiveram na antiga capital russa um inespe-
rado ponto comum, nos séculos XVII e, sobretudo, XVIII, com a chegada dos 
jesuítas expulsos por Sebastião José de Carvalho e Melo, em 1759 (Dezembro, 
3) e com o Breve de Clemente XIV “Dominus ac Redentor”, que suprime a 
Companhia de Jesus em 1767.

Na Prússia de Frederico II e na Rússia de Catarina a Grande vão acolher-se 
e são recebidos como estimáveis intelectuais os expatriados religiosos.

Frederico II (1712-1786)) ficou conhecido como patrono dos novos movi-
mentos das Luzes e, em especial, dos enciclopedistas franceses.
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Catarina (1729-1796) tem uma cidade nova, nascida em 1703 com o Czar 
Pedro I nas margens do Rio Neva, numa zona pantanosa, povoada à força por 
nobres compelidos a fixar ali residência, sob pena de perderem os seus títulos. 
Crescem palácios e estruturas, mas o nível da população não é brilhante. A 
chamada “cidade construída sobre ossos” revela o elevado número de operá-
rios vítimas de doenças e duras penas, para erguer o centro urbano em curto 
espaço de tempo.

O acesso estratégico ao Mar Báltico justificava o local e a pressa. A indús-
tria e a exportação para a Europa decerto ganharam volume a olhos vistos. No 
geral, porém, e apesar da aristocracia instalada, era uma cidade intelectual-
mente pobre.

Quando Catarina assumiu o poder, a sua maior preocupação foi criar na 
capital uma classe pensante que permitisse ombrear com o Iluminismo euro-
peu. Rodeou-se, determinada, de sábios e meios materiais escolhidos entre os 
melhores. Já que os não havia localmente, informou-se e mandou-os vir de fora. 
Sabendo o que queria, não perdeu a oportunidade que a sua posição permitia, 
escrevendo-se com Voltaire por 15 anos. Tal a ligação e apreço que, quando o 
autor de “Candide” morreu, pôs luto. Igualmente como prova da alta considera-
ção em que o tinha, comprou aos familiares a sua obra completa e depositou-a 
para inteira divulgação na Biblioteca Nacional Russa.

Entretanto, sabendo das dificuldades postas na França para publicação 
da “Enciclopédia “, propôs a D’Alembert completar a obra na Rússia, sob sua 
protecção.

Abriu escolas, até para meninas (nobres), iniciou o Museu Hermitage com 
a sua própria colecção de arte e, seguindo Montesquieu e Beccaria, abre aca-
demias. Ela própria é dada à literatura (escreve ensaios, biografias) e dá voz à 
ópera russa.

Ao criar um Conselho Privado, a imperatriz vai, tal como seria de prever, 
integrar nele os jesuítas de que atrás falei, plêiade de pensadores com sólida 
formação, astrónomos, físicos e matemáticos, mestres de botica e de áreas 
variadas que Pombal dispensou.

Igualmente ali teve assento o médico judeu português António Ribeiro 
Sanches (n. Penamacor 1699, f. Paris 1783), tão estimado como médico pessoal 
de Catarina que dela vem a receber uma pensão vitalícia. O autor das “Cartas 
Sobre a Educação da Mocidade” foi um inspirador pedagógico na organização 
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educativa e um filósofo conspícuo a ponto de Diderot o ter convidado para inte-
grar a “Enciclopédia Francesa”.

Este Conselho Privado da monarca era o seu “braço direito” administra-
tivo. Aos religiosos da Companhia de Jesus entregava importantes processos e 
decisões, que estes estudavam e frequentemente faziam chegar aos seus irmãos 
de Pequim, para troca de opiniões com esses companheiros, então eminentes 
nas esferas palacianas e em cargos científicos de confiança imperial. Além da 
distinção como mandarins, foi-lhes confiada por sucessivos imperadores a pre-
sidência do Tribunal das Matemáticas e do Observatório Astronómico.

Já no tempo de Wan Li (1572-1620), o primeiro jesuíta sediado em Pequim-
-Mateus Ricci (com o nome chinês de Li Ma Tou) foi agraciado com os favores 
imperiais em vida, e com a sepultura digníssima (1607) no campo santo de 
Chala, onde se encontra a sua lápide. Em seis anos de permanência, deixou 
cinco residências religiosas instituídas na capital do Império.

Virada a dinastia, o imperador Qing, Kang Xi (1654-1722) teria em Tomás 
Pereira um companheiro para melodiar no clavicórdio e um apoio para pen-
dências científicas.

Gabriel de Magalhães, Félix Rocha, André Pereira, Francisco Cardoso, 
todos jesuítas, todos indispensáveis, (todos sepultados em Chala) foram pas-
sando pelas diferentes disciplinas do saber e levaram o imperador a requisitar 
de Portugal outros mais, por tanto apreciar estes.

No tempo de Catarina, a correspondência de jesuítas entre S. Petersburgo 
e Pequim era feita a nível das Academias e outras sedes de saber. Trocavam-
-se livros, cartas (as famosas e informativas Cartas Ânuas). Todos pertenciam 
ao mesmo nível intelectual, gozavam de confiança recíproca, construindo uma 
ponte de entendimento e partilha sem precedentes. A actividade de tradução 
entre o chinês e o latim abriu caminho a um conhecimento profundo entre as 
partes. E isso deve-se aos religiosos que, de Macau, se deslocaram e radicaram 
em Pequim.

Imperava na China Yung-Cheng (1723-1736) e depois Qianglong (1736-1796).
Apesar do Edito de Expulsão dos jesuítas na China, em 1724, os regulares 

da Companhia foram autorizados, porque precisos, a permanecer em Pequim 
e, com essa presença, conseguiram uma retaguarda de protecção a Macau, 
quando ameaçado no Sul da China.

A ligação entre Macau e Pequim foi sempre privilegiada, dado que o entre-
posto português na foz do Rio das Pérolas era o polo de aperfeiçoamento, adap-
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tação, passagem, refresco de todos os irmãos chegados de Portugal rumo à 
China, ou acomodados no regresso, à sombra tutelar do Colégio Universitário 
de S. Paulo. Era, de resto, em Macau que estacionavam embaixadas e viajantes 
de toda a sorte, que tinham no ambiente valiosos elementos de aculturação.

Não eram apenas os religiosos que circulavam entre Pequim e a corte russa.
O Padre André Pereira, S.J., numa carta escrita de Pequim para S. Peters-

burgo, agradece os livros enviados de presente por mão própria, o Conde Razu-
monski, e remete-lhe outros.

Em 1743, D. Policarpo de Souza, que foi bispo sagrado em Macau, escreve de 
Pequim ao seu amigo Ribeiro Sanches, então em S. Petersburgo, quatro cartas.

A recolha em volume das “Lettres Édifiantes et Curieuses”, publicadas pela 
primeira vez em 1702, são uma fonte a percorrer sobre o quotidiano da missão 
e um incentivo na formação dos neófitos. O Geral da Companhia tinha que ser 
informado de tudo ao pormenor pelo que das “Cartas Ânuas” eram feitas várias 
cópias, enviadas por vias diferentes, a fim de impedir o extravio nos riscos de 
viagem e garantir, tanto quanto possível, a chegada ao destino1. No conjunto, 
tal prática permitiu reunir esse precioso acervo documental.

A correspondência expedida e recebida em S. Petersburgo e em Pequim, 
e destas cidades para Macau e Europa, teve a assinatura de Sociedades Cientí-
ficas, Academias, o Tribunal das Matemática e o Observatório Astronómico de 
Pequim, o Colégio de S. Paulo de Macau e remetentes individuais como Domin-
gos Pinheiro, André Pereira e D. Policarpo de Souza, como vimos, mas ainda 
outros agentes culturais interessados nas traduções impressas a que os jesuítas 
de Pequim, sobretudo, se dedicavam. As versões cruzadas entre o mandarim e 
o latim, francês, português e outras línguas ocidentais veicularam e populari-
zaram a cultura oriental que, pelo Báltico ou por Macau chegava comodamente 
à Europa. Aí, o brilho do Iluminismo expande-se em sentido inverso, desta-
cando-se o acolhimento dado pela corte russa, de onde é facilmente absorvido 
pelas elites da China.

Estava feita a ponte das ideias, alargada a curiosidade mútua, aberto o 
diálogo filosófico, enriquecidas a literatura e as artes.

A “chinoiserie” atrai pela novidade e pelo exótico, acompanhando no Oci-
dente o Barroco e o Tardo-barroco. Invade mercados e gostos, desde a arqui-
tectura e frescos à música, do teatro e jogos à tecelagem, do vestuário às artes 

1 V. Carta de 1732, assinada por André Pereira, in Rodrigues, 1990, pp. 29-39.
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móveis-mobiliário, talha, louças, ourivesaria. Tão variados aspectos chegam à 
Alemanha, à França, Itália, Inglaterra, Espanha, Portugal, não esquecendo o 
Brasil português com o Barroco Mineiro – o órgão de Minas Gerais, gémeo do 
de Lagos, a Igreja de Nossa Senhora do Ó, Sabará, isto para dar apenas singela 
menção de inúmeros tesouros. Esta última, expoente de “chinoiserie”, leva a 
crer que os jesuítas de Macau levaram para Ouro Preto artistas chineses, visto 
não se tratar de inspiração, mas de produção genuína. Inspiração terá sido o 
interior da Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, belíssimo exem-
plar do gosto e moda que imperavam no reinado de D. João V, com o fascínio 
gerado pelo ouro do Brasil.

A vaga chegou para ficar e permanecer com eco até aos nossos dias. Abrem-
-se fábricas que em Portugal são de fundação pombalina como a Real Fábrica 
de Louça do Rato, de cerâmica fina, seguindo-se as de porcelana, com motivos 
orientais, continuando nessa perspectiva a actual Vista Alegre; nas Caldas da 
Rainha, Bordalo Pinheiro introduz os modelos naturalistas que admirou e trouxe 
de Seacwan, a norte de Macau, quando esteve em comissão naquelas paragens; 
e ainda na cerâmica artística, a louça de Conímbriga, sobretudo nos motivos a 
azul e branco. A Real Fábrica das Sedas e as colchas de Castelo Branco bordadas 
a seda com pássaros e flores de desenho oriental, são outros exemplos, ficando 
apenas uma amostra de tantos caminhos da cultura, sem fronteiras possíveis 
e de tão intrincado colorido. Na França e na Inglaterra, na Holanda e na Itá-
lia, não faltam – e os museus respectivos reúnem boa prova disso – pinturas, 
relógios de sala, serviços de mesa armoriados, porcelana “carraca”, miniaturas, 
tecelagem e lacas, talha e mobiliário, um sem fim de peças de influência, gosto 
e matéria prima asiáticas.

No património imaterial, apraz-me registar um exemplo paradigmático: 
Voltaire, a quem já tive oportunidade de citar, é um apaixonado pela China. 
Admira o povo, a sua ordem e disciplina. Sente-se inspirado por aquelas para-
gens, seja a Ásia Extrema seja o Médio Oriente. Escreve uma tragédia sobre a 
rainha lendária da Babilónia, em 1768, e, por comparação entre ela e a impe-
ratriz da Rússia, chama a Catarina “Semiramis” do Oriente! Não admira que, 
chegando-lhe às mãos a tradução para francês da peça chinesa “Tchao Chi Cou 
Ell”, ele a tenha estudado com entusiasmo. O autor, do século XVII, é Ji Jun-
xiang. A tradução, com o título de “Le Petit Orphelin De La Maison Tchao”, 
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deve-se a J. B . Du Halde e integra a obra que é publicada em Paris e Haye, no 
século XVIII2.

Voltaire põe a peça em cena, em Paris, usando guarda-roupa e adereços 
ao estilo Luís XIV. É um sucesso!

Ao dar este exemplo, pretendo reforçar a ideia de que esta foi uma das 
muitas vias para espalhar conceitos, no caso, os que Voltaire apreciou: concei-
tos morais atidos à sociedade chinesa, à influência formativa que Confúcio e 
Buda têm no povo, ao requinte.

O respeito devido à personalidade de Voltaire colocou-o como modelo e 
abriu caminho à moda numa França onde tudo o que fosse diferente do Antigo 
Regime era bem-vindo. A peça, que em português teria a tradução de “A grande 
vingança do órfão Zhao” não é, em si, um marco literário. Tem seis partes com 
diálogos dramatizados e canções.

Como unidade de tempo ocupa uma Primavera e um Verão. Mas não pre-
cisou de mais nada para se tornar “um clássico” no gosto da época.

Este género de drama+canção é o cerne da ópera chinesa, tal como, natu-
ralmente evoluindo, a ouvimos nos palcos montados “ad hoc” em Macau, junto 
ao Templo da Barra. Aí é mais um popular Auto China, mas o tipo de espectá-
culo é o mesmo.

Muito mais seria possível explanar sobre irradiação de influências no trân-
sito de Macau – Pequim – S. Petersburgo – Europa, se em vez de um artigo 
tivesse em mente dar um curso.

Na verdade, o que quis provar é que Macau foi e continua a ser, em direc-
ções que será sempre oportuno estudar, um “Impulso de Labirintos”.

Na intercepção de culturas, as fronteiras não são prováveis nem possíveis. 
O pensamento e suas expressões voam sem obedecer a ditames do espírito nem 
a leis dos homens. O assunto é aliciante e fecundo. Fica sempre em aberto!
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CARLOS MONTALTO DE JESUS, HIS-
TORIADOR DE MACAU EM TEMPOS DE 
ENCRUZILHADA POLÍTICA

卡洛斯·蒙塔托·德·耶苏士: 政治转折时
期的澳门历史学家

Celina Veiga de Oliveira
Sociedade de Geografia de Lisboa

Carlos Montalto de Jesus foi um “filho da terra” de Macau, embora tivesse 
nascido em Hong Kong. A designação “filhos da terra”, ou “filhos do chão”, era 
usada, na área da expansão portuguesa, desde o Brasil, Guiné e Cabo Verde, 
até Bengala ou Macau, e servia para marcar a diferença, simultaneamente, 
em relação aos nativos e aos portugueses do reino, os “filhos de Lisboa”, como 
refere o historiador António Hespanha no seu recente livro Filhos da Terra – 
Identidades mestiças nos confins da expansão portuguesa1.

Ao longo do século XX, sobretudo nas últimas décadas de administração 
portuguesa, e após a integração de Macau na República Popular da China, 
tem vindo a ser discutida a questão da identidade macaense. O que é, afinal, 
ser macaense? Não é fácil chegar a uma definição conclusiva, porque há várias 
perspectivas em jogo. Mas resumidamente, e aceitando uma fórmula, porven-
tura a mais clássica, pode dizer-se que um macaense é aquele que, residente 
ou descendente de residentes em Macau, busca a essência que o caracteriza 
em várias dimensões:

– na ligação a Macau, cujos valores entranhou, nomeadamente os católicos;

1 Hespanha, 2019, p. 222.
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– na fidelidade ao húmus do distante, e por vezes indiferente, solo pátrio 
do Ocidente;

– no facto de as raízes que lhe deram o ser remontarem a um longo processo 
de miscigenação euro-asiática, portadoras de uma cultura compósita de 
marcas de influência portuguesa, chinesa e de outros espaços coloniais2.

– na capacidade de adaptação a tantos e diferenciados modos de vida, que 
a história foi impondo, como resultado dessa miscigenação.

– e no respeito pelo peso civilizacional da China, realidade sempre presente 
pela vida quotidiana e pela proximidade geográfica.

É por este prisma que irei analisar o pensamento político de Carlos Mon-
talto de Jesus, enquanto sócio correspondente da Sociedade de Geografia de 
Lisboa e historiador.

I. Sócio Correspondente da Sociedade de Geografia de 
Lisboa

Montalto de Jesus nasceu em 1863, filho de pais macaenses, que, como tan-
tas outras famílias de Macau, emigraram para Hong Kong após a sua fundação. 
A reconfiguração política, militar e sobretudo económica que o nascimento de 
Hong Kong acarretou àquela zona do Pacífico trouxe novas oportunidades de 
trabalho aos macaenses, dada a sua experiência de contacto com os chineses, o 
conhecimento das redes comerciais da região e o domínio do dialecto cantonense.

Montalto teve formação na área comercial e da contabilidade, o que lhe 
permitiu trabalhar na banca e no comércio, foi tradutor – dominava várias 
línguas – e jornalista.

Em 1896, tornou-se sócio correspondente da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, por proposta de um ilustre macaense, Lourenço Pereira Marques3. A 
esta insigne instituição legou alguns dos seus textos, impressos a seu cargo, 
cujo conteúdo será agora resumidamente apresentado:

2 Gomes, 2014, p. 96.
3 Montalto de Jesus foi aceite como sócio correspondente da Sociedade de Geografia de 

Lisboa (SGL) em sessão de 9 de Novembro de 1896, indicando ser empregado de comé-
rcio em Hong Kong. Foram seus proponentes Lourenço Pereira Marques, Alfredo Jorge 
Vieira Ribeiro e Luciano Cordeiro, fundador da insigne instituição, então secretário-geral. 
O Presidente da SGL era Francisco Joaquim Ferreira do Amaral, filho do governador de 
Macau João Maria Ferreira do Amaral (1846-1849), assassinado a 22 de Agosto de 1849, 
em Macau, por chineses.
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1. The Rise of Shanghai4

2. O que será de Portugal5

3. George Chinnery – Biografia6

4. A Criminalidade Germanica7

The Rise of Shanghai

Em 1906, três anos antes da edição do seu livro Historic Shanghai, Mon-
talto de Jesus publicou o opúsculo The Rise of Shanghai. A opção pela língua 
inglesa permitia uma maior divulgação pelas comunidades macaenses que 
viviam em Xangai e em outros portos do litoral da China, e por personalidades 
e intelectuais estrangeiros, nomeadamente ingleses, interessados nas origens, 
nem sempre claras, dos primeiros estabelecimentos europeus no Celeste Impé-
rio. É antecedido de uma Introdução, da autoria de T. W. Kingsmill8, figura de 
relevo da comunidade inglesa de Xangai. Servindo-se no texto de Montalto de 
Jesus, T. W. Kingsmill considerou Fernão Mendes Pinto – um dos pioneiros 
portugueses naquela região extremo-oriental –, um “arch-liar”, “um nome que 
se tornou um sinónimo de falsidade, porque descreveu, entre outros assuntos, 
um massacre de portugueses em Ningpo, que veio a tornar-se quase uma ques-
tão de fé para os historiadores modernos” (Jesus, 1906, p. 2). Porém, a verdade 
histórica sobre este acontecimento já tinha sido reposta por Montalto, graças 
às suas investigações, que demonstraram que a narrativa de Fernão Mendes 
Pinto não passava, afinal, de uma falácia.

The Rise of Shanghai refere, entre outros assuntos, a versão desse massa-
cre, a acção dos piratas japoneses que assolavam o litoral do continente chinês, 
o papel relevante da seda no comércio luso-nipónico, a destruição de Xangai 
por uma armada de mais de trezentos barcos piratas, o renascer de Xangai sob 
a direcção de Siu Kuang-ki, homem culto e grande político da dinastia ming, 

4 Jesus, 1906.
5 Jesus, 1912.
6 Jesus, 1914.
7 Jesus, 1916.
8 Jesus, 1906, p. 2. Thomas W. Kingsmill, inglês (1837-1910). Viveu na China e morreu em 

Xangai, sendo sepultado no Pashinjiao Cemetery; maçon, era personalidade de relevo na 
sociedade de Xangai e de Hong Kong, estudioso da geologia de Hong Kong e conhecedor 
da poesia clássica chinesa. Para mais informação, ver Chinese Christians Elites, Middle-
men, and the Church in Hong Kong, by Carl. T. Smith.
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que introduziu, com a colaboração dos jesuítas, o conhecimento científico 
europeu no país, nomeadamente no domínio da astronomia e da matemática, 
a queda da dinastia ming, substituída pela manchu, e os correlativos reflexos 
desta conjuntura política na vida da cidade.

Montalto enaltece a influência dos estrangeiros no percurso histórico de 
Xangai, terminando com uma previsão auspiciosa do futuro daquela metró-
pole cosmopolita:

Arruinada por invasores estrangeiros, Shanghai foi salva da desolação às 
mãos dos Taipings pelos estrangeiros três séculos depois. Por fim, sob o seu 
impulso, a mais pró-estrangeira das cidades chinesas veio a alcançar uma 
invejável posição, como metrópole comercial do império e como centro de 
actividades intelectuais, que destinam Xangai a uma relevante posição na 
história (Jesus, 1906, p. 28).

O que será de Portugal

Em 1912, apenas dois anos após a implantação do novo regime republicano, 
Montalto de Jesus publicou o opúsculo O que será de Portugal, que chama a 
atenção para os erros da política portuguesa, aos quais era urgente pôr fim, 
para bem do país e, consequentemente, de Macau.

Logo a abrir, serve-se das palavras inspiradoras do livro A Política Nova, 
de Alves da Veiga. Este conhecido jornalista, político republicano e diplomata, 
considerava que o grande erro da raça latina era acreditar que os progressos 
da civilização resultavam necessariamente da intervenção omnipotente do 
Estado e que as iniciativas particulares nada podiam conseguir pelo seu exclu-
sivo esforço. O desenvolvimento industrial e económico dos anglo-americanos, 
que confiavam no trabalho e na inteligência dos cidadãos, provava como essa 
ideia era errada9:

Para estes rudes obreiros do progresso humano, a força dinamica, refor-
madora, impulsiva, não é o Estado, são os individuos, os grupos, as fede-
rações de grupos, as associações economicas e politicas autónomas (Jesus, 
1912, p. 5).

9 Algumas incongruências ortográficas das citações devem-se à fidelidade da transcrição.
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Montalto perspectivava uma evolução positiva para a economia portu-
guesa, embora a obra reformadora da República estivesse ainda no início e a 
imagem internacional do país fosse negativa. A respeitada revista Questions 
Diplomatiques et Coloniales apelidava mesmo o novo regime republicano de 
anárquico e os governantes de ideólogos e carbonários “a dirigir um fandango 
[…] entre desordens e greves já endemicas” (Jesus, 1912, p. 9), muito por culpa 
da instabilidade política e das contínuas “contradanças ministeriais”, que não 
deixavam tempo para tratar dos assuntos importantes do país, nomeadamente 
as questões diplomáticas:

Com uma colonia bem precaria na China, nem se cuidou de ter um ministro 
em Pequim […] e afinal nomeado, o ministro é detido cá. Apesar de todas 
as mudanças no extremo oriente, ainda se nomeia um só ministro para 
Pequim e Tokio. E quasi um ano depois de findar o tratado com o Japão, 
ainda não se faz outro, apesar de todo o empenho do Japão para regulari-
sar a situação (Jesus, 1912, pp. 12-13).

A debilidade económica de Portugal, que resultava da ineficiência do regime 
monárquico, podia ser exemplificada com uma metáfora: numa estátua na Ave-
nida da Liberdade, o ancião plácido e adormecido, com o jarro de onde jorrava 
uma fonte perene, era o velho e sonolento Portugal com o seu manancial de 
riqueza que se esvaía em benefício alheio. Montalto usou outro exemplo para 
comparar o país com a dinâmica desenvolvimentista de França: duas fontes 
constituíam a prosperidade francesa, o vinho e a seda. Portugal deixou de ser 
serícola para ser vinícola, apesar de se ter dedicado à sericultura antes da França 
e de possuir vastos terrenos para o cultivo, amoreiras e sirgas de boa qualidade 
e o mais adequado clima para essa actividade. Tudo isto fora desprezado num 
contexto em que a Europa e a América importavam do Extremo Oriente seda em 
rama, que valia mais do dobro do que custava a tremenda (Jesus, 1912) dívida 
nacional. As colónias eram, de facto, um espelho dessa nacional inaptidão para 
o desenvolvimento, porque tinham grandes riquezas minerais sob um solo fer-
tilíssimo, tesouros cobiçados por países ricos, que Portugal não explorava. As 
modernas necessidades políticas e económicas exigiam administrações colo-
niais competentes, o que não era o caso da realidade ultramarina portuguesa.

A já referida revista Questions Diplomatiques et Coloniales considerava, 
assim, que a situação financeira de Portugal implicava “tarde ou cedo, e sob 
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uma ou outra forma, a cessão integral ou parcial das colonias que só lhe servem 
dum pesado encargo” (Jesus, 1912, pp. 29-30).

George Chinnery – Biografia

Num plano distinto, Montalto de Jesus escreveu, em 1914, um artigo sobre 
o pintor inglês, que viveu em Macau no segundo quartel do século XIX10.

A estrutura do texto contempla dois planos: considerações sobre o génio 
artístico em geral e apontamentos biográficos do pintor. Quando ao primeiro, 
ressalta a ideia de que essas reflexões são uma incursão introspectiva pela sua 
própria experiência de vida. Diz Montalto que, no decantado Oriente, a influên-
cia do meio era nefasta ao génio criativo, devido à indiferença pública pela arte. 
Tal situação originava, em qualquer artista, um profundo desalento, obrigando-
-o a vegetar “parasiticamente num ambiente impropicio, destituido de gosto 
estetico, e materialisado pelas mais prosaicas preocupações. E acarretando só 
miseria ao genio mal compreendido, esse ambiente o predestina a duras provas 
antes de o votar, malogrado e amesquinhado, ao abandono e esquecimento, ao 
tragico fim desta lenta morte artistica, mais cruel que a propria morte fisica do 
Prometheu a expiar a faisca divina” (Jesus, 1914, p. 1).

Esta realidade só era revertida quando a tardia prova do mérito excepcio-
nal do génio se impunha à admiração pública “e compung[ia] o mundo culto 
com essa eterna verdade entoada por Gray na sua sublime elegia: ‘Full many 
a flower is born to blush unseen / and waste its sweetness on the desert air’” 
(Jesus, 1914, p. 2)11.

Estas eram as considerações que a memória de George Chinnery – “o 
maior artista europeu que viveu no Oriente” (Jesus, 1914, p. 11) – lhe inspirava.

Macau foi, sem dúvida, o “torrão” (Jesus, 1914, p. 4) adequado ao seu 
talento artístico. Chinnery tinha por hábito percorrer as ruas da cidade “na sua 
cadeirinha” (Jesus, 1914, p. 5), parando sempre que via algum cenário “digno 

10 Este pintor inglês viveu em Macau entre 1825 e 1852, data da sua morte, legando à poste-
ridade um precioso conjunto de obras artísticas que informam sobre muitos aspectos de 
Macau, como costumes chineses, paisagens, vestuário, arquitectura chinesa e portuguesa, 
possibilitando uma reconstituição fiel da vida quotidiana do pequeno enclave durante a 
primeira metade de Oitocentos.

11 Thomas Gray (1716-1771), poeta e romancista inglês. Entre as suas obras, destaca-se a 
popular Elegia, ligada à corrente da poesia das tumbas, inaugurada por Edward Young. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gray
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de um croquis” (Jesus, 1914, p. 5), como o povo anónimo no seu labor diário e 
nas suas distracções, uma paisagem ou a vida marítima (Oliveira, 1997, p. 16). 
A técnica e a fidelidade que transpunha para as suas telas influenciaram dois 
grandes artistas de Macau: “Lamqua, notavel retratista chinez, e Marciano 
Baptista, o festejado cenografo macaista em Hongkong” (Jesus, 1914, p. 5).

Montalto de Jesus lamentava a inexistência em Macau de quadros e de répli-
cas de alguns quadros que perpetuaram cenas pitorescas e edifícios históricos.

O espólio da Sociedade de Geografia de Lisboa possuía, porém, uma preciosa 
colecção de mais de duzentos croquis, entre os quais o de uma obra-prima de 
Chinnery representando a graciosa escadaria de São Francisco, demolida com 
o antigo mosteiro, “apesar de ser mais suntuosa que a majestosa escadaria de 
S. Paulo” (Jesus, 1914, p. 6).

A Criminalidade Germanica

Neste curto e denso texto, espelho do sentimento que os aliados nutriam 
pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, Montalto de Jesus advertiu 
para os perigos da “psychologica criminalidade estadual” (Jesus, 1916, p. 1) da 
história germânica. Historiando o percurso do país desde o domínio romano até 
ao presente, traçou uma nota pouco lisonjeira do carácter do seu povo, sempre 
o grande perigo da Europa. Durante a Idade Média, esse temperamento fora 
controlado pelo anátema papal “para fulminar e domar a politica allemã, como 
bem prova a penitencia imperial em Canossa” (Jesus, 1916, pp. 1-2)12. Referindo 
que a evolução da Europa fora retardada por guerras contínuas, muito por culpa 
do barbarismo germânico, não deixou de, sequencialmente, responsabilizar tudo 
o que, em sua opinião, contribuíra para o contexto de agressão mundial que 
se vivia no momento: Lutero, que considerava a guerra uma empresa divina e 
indispensável, como se fosse uma qualquer rotina da vida; Frederico II, o rei 
dos salteadores; Kant e a sua teoria nebular; a consolidação da confederação 
germânica, autêntico monstro de Frankenstein; Bismarck, o novo Mefistófeles; 
a doutrina do pan-germanismo, que pregava um novo evangelho imperial; e a 

12 (Jesus, 1916). Alusão à penitência de Henrique IV, imperador do Sacro Império Roma-
no-Germânico, para obter do papa Gregório VII a revogação da pena de excomunhão que 
lhe impusera em 1077. O papa, depois de três dias e três noites em que Henrique IV espe-
rara pela audiência, levantou a excomunhão. Esta penitência é entendida como uma grande 
humilhação imperial e o reforço do poder do papado.

CARLOS MONTALTO DE JESUS, HISTORIADOR DE MACAU EM TEMPOS DE ENCRUZILHADA POLÍTICA

61DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 1



apologia da unanimidade alemã, proposta por Virchow13. Atingida esta unani-
midade, exigia o Kaiser que ela só servisse para realizar a teoria de Nietzsche 
quanto aos “magnificos brutos loiros, rompantes e avidos pela presa e victoria” 
(Jesus, 1916, p. 4).

Esta concepção totalitária, de enorme perversidade, alastrava os seus ten-
táculos até por países neutros. E concluía:

Cumpre ao mundo civilisado estar precavido e preparado para apagar 
tal ameaça, um tremendo vendaval que hoje estremece o mundo em peso 
(Jesus, 1916, p. 6).

II. Conferências na Sociedade de Geografia de Lisboa
Em 1911, Montalto de Jesus proferiu na Sociedade de Geografia de Lisboa 

a primeira conferência, intitulada “Portugal e Macau – Problemas económi-
cos e políticos”, em que começou por assinalar a coincidência temporal entre o 
fim do império chinês e o da monarquia portuguesa, substituídos pelo regime 
republicano em ambos os países. Montalto era republicano e acreditava que o 
novo regime político iria transformar Portugal e a vida em Macau, porque se 
vivia “o momento psicologico de se tratar séria e francamente da situação em 
que o regime monarquico deixou a colonia” (Jesus, 1911, p. 437).

Para ilustrar este ponto de vista, discorreu sobre a situação de Macau, que 
teve de lutar pela sobrevivência, após a fundação de Hong Kong, quando já 
estava em processo de decadência. A nova colónia apresentava, porém, debili-
dades, por ser insalubre e ter sofrido o boicote de comerciantes chineses, con-
tando apenas com o tráfico ilegal do ópio. As empresas estrangeiras haviam-
-se mudado para Cantão, mas as principais firmas chinesas continuavam em 
Macau, cinco anos depois da fundação da colónia britânica. Macau não soubera 
aproveitar esta vantagem. O regime de porto franco de Hong Kong impunha 
que se fizesse o mesmo em Macau no que respeitava à alfândega portuguesa, 
que, em conformidade, foi abolida. Quanto à alfândega chinesa, era conve-
niente mantê-la, porque as mercadorias, que iam e vinham da China, atra-
vés de Macau, teriam de pagar direitos; mas foi expulsa, levando consigo os 
comerciantes chineses. Por outro lado, o assassinato do governador Ferreira 

13 Rudolf Virchow (1821-1902), médico, antropólogo e político alemão (pt.wikipedia.org/
wiki/Rudolf_Virchow.
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do Amaral dera um rude golpe no prestígio português, obrigando ao corte de 
relações entre as autoridades portuguesas e chinesas, no preciso contexto em 
que outras nações consolidavam os seus interesses na China. O desânimo era 
enorme em Macau, obrigando famílias portuguesas a emigrar para Hong Kong 
e para outros pontos da China. Sem recursos, a cidade apostou no jogo, mesmo 
em contravenção do código penal, transformando-se no Monte Carlo (Jesus, 
1911, p. 438) da China por usufruir de um rendimento que até a própria China 
repelia por advir de fonte desmoralizadora. Porém, a vitalidade da sua posição 
geográfica atenuava a situação, com o comércio dos distritos vizinhos a con-
vergir naturalmente para Macau e com o estabelecimento de várias indústrias 
chinesas. Uma dessas indústrias era o fabrico do chá para exportação. Toda-
via, como a pauta o considerava um produto da China, não constava na lista de 
produtos beneficiados. Portugal deixou de o comercializar, importando através 
da Inglaterra esse mesmo chá de Macau.

De igual modo, o reino não soubera aproveitar as negociações diplomáticas 
com o Celeste Império nos momentos propícios. O Tratado de 1887 reconhecera 
a ocupação, mas não a posse, deprimindo a ansiosa comunidade macaense e 
deixando indefinida a delimitação de Macau. A China opôs-se a que o Tribunal 
Internacional de Haia resolvesse essa questão, porque não lhe interessava que 
fosse um organismo internacional a definir os direitos de Portugal.

Em Macau, metade das receitas provinham dos exclusivos do ópio e do 
fantan, um tradicional jogo de azar chinês. Quanto ao ópio, o exclusivo aca-
baria por si mesmo, se Macau não o abolisse, como tivera de fazer o governo 
de Hong Kong, pressionado pela opinião pública internacional. No que respei-
tava ao fantan, com a extinção do exclusivo em Cantão, toda a “corja satânica” 
(Jesus, 1911, p. 442) afluíra ao pequeno enclave. Ora esta “colonia europêa de 
altas tradições, longe de exercer hoje uma influencia civilisadora, torna-se mais 
degradante do que nunca. […] No regime monarquico, perante essa situação, 
talvez se encolhessem os hombros com o costumado cinismo a toda a prova. 
Desapareceu o regime, mas ficou ainda a pouca vergonha, á sombra da nova 
bandeira” (Jesus, 1911, p. 442).

Era tempo de a República estender a mão salvadora a Macau. A primeira 
nação da Europa a ter comércio directo com o Extremo Oriente não passava, 
no momento, de ser uma mera dependência comercial de Hong Kong.

E concluiu, com dramatismo:
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O regime monarquico não só arruinou o país: esmoreceu na alma nacional 
a confiança, o arrojo indispensável á vida comercial, deixando o povo quasi 
morto em marasmo e obscurantismo economico, atrazado por séculos, e 
lesado talvez de maior riquêsa que outrora lhe auferira das descobertas e 
conquistas mundiais (Jesus, 1911, p. 446).

Estava feito o diagnóstico da situação de Macau perante uma assembleia 
na Sociedade de Geografia de Lisboa, composta por alguns dos mais proemi-
nentes vultos da política republicana.

No início de 1912, a 8 de Janeiro, com pouco mais de um mês de inter-
valo em relação à primeira conferência, Montalto de Jesus proferiu uma outra, 
com o título “O Oriente Modernisado – Horoscopio Internacional”. São mui-
tos os capítulos que a compõem: “O legado iberico á civilisação”; “A Estrela da 
França”; “Inglaterra, o genio colonial”; “Enigmas africanos”; “Expansão Racial”; 
“Portentos da Evolução”; “Ponderações sociologicas”; “A Doutrina da Força e 
o Odio Racial”; “O Novo Modelo da Ásia”; “Influencias japonezas”; “Dilemas 
Europeus”; “Evolução Federal”.

O colonialismo é a questão axial de O Oriente Modernizado. Entre as ideias 
expressas, destacam-se: o pioneirismo dos países ibéricos na descoberta de 
mais mundo fora da Europa e a inviabilidade do progresso em Portugal e em 
Espanha pela presença de “tres grandes inimigos humanos – o absolutismo, 
o fanatismo, e o militarismo – sempre fatalmente vinculados á ruina, mise-
ria e desolação” (Jesus, 1912, p. 10); o desenvolvimento enquanto factor de 
libertação dos espaços coloniais – “qual fruta que amadurecendo se despren-
dia da árvore” –, como tinha sido disso exemplo a independência americana; 
o contributo da burguesia colonial enriquecida pelo comércio para a revolu-
ção francesa e para o fim do feudalismo europeu; a eficácia do génio colonial 
inglês, apesar da sua vil origem; a suposta superioridade rácica e civilizacional 
em relação aos povos africanos14; o sentimento anti-europeu dos três estados 
livres da Asia “que se distinguem como potencias militares, o Japão, a China e 
a Turquia” (Jesus, 1912, p. 29), cuja eventual união poderá originar uma época 
difícil de perspectivar; o progresso mundial dependendo da qualidade das elites 

14 “Como bem observa um escritor inglez, a raça negra nada contribuiu á humanidade salvo 
o trabalho bestial; nunca se constituiu alem de tribus, não se pode ufanar de arquitectura, 
arte, historia, ou religião alguma de si o animismo; e os seus lavores não erigiram nenhum 
monumento duradouro senão sob a direção e energia de outros”.
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e da difusão universal das ciências modernas, que destroem o obscurantismo 
proveniente de crenças absurdas; a dissemelhança entre o colonizador portu-
guês – cujo sangue romano e árabe o dotara de uma capacidade de aceitação 
de outras raças, e os “colonisadores nortanos” (Jesus, 1912, p. 34), com fortes 
preconceitos raciais; a adaptação do cristianismo à idiossincrasia chinesa por 
missionários que se apresentavam como astrónomos e matemáticos, granjeando 
o respeito da mais exclusiva corte mundial, a de Pequim, facto que pressagiava 
uma nova era na China, mas que terminou, afinal, “quando de Roma fulminou 
um raio que acabou com o cristianismo” (Jesus, 1912, p. 36)15; a humilhante 
e anómala situação de um chinês – filho de um ministro de Estado que per-
mitira a entrada de mantimentos na legação britânica de Pequim durante a 
guerra dos Boxers – que, em Xangai, a cidade mais progressiva da China, não 
podia, tal como os cães, frequentar o jardim público da concessão estrangeira; 
a incapacidade do europeu em entender que o asiático culto tinha consciência 
do contributo da Ásia para o desenvolvimento da Europa e a convicção de que 
não restavam dúvidas de que “os asiaticos serão senhores absolutos da Asia. 
Porem isso não será de chofre, mas conforme a indole e o ardil oriental, pau-
latinamente, até que de parcela em parcela se reivindiquem todos os direitos 
lesados e perdidos outrora” (Jesus, 1912, p. 43).

A última conferência de Montalto de Jesus na Sociedade de Geografia de 
Lisboa ocorreu oito anos depois, a 6 de Dezembro de 1920. Chamava-se “A 
Salvação de Portugal”, o que denunciava o seu estado de espírito. Com efeito, 
a sua confiança na capacidade regeneradora do programa da República foi 
esmaecendo à medida que o tempo corria:

Quando uma nação se vê fatidicamente a braços com um mar de infor-
tunios, cabe não só ao governo mas á nação inteira o supremo dever de 
examinar a consciência e de providenciar todos os meios possiveis para o 
salvamento geral (Jesus, 1920, p. 1).

Para regenerar um povo não bastava uma revolução. Era uma ingénua 
crença popular pensar que um novo regime esconjurasse os males acumulados 

15 Alusão à "Questão dos Ritos Chineses", polémica que opôs jesuítas, adeptos da divulgação 
do cristianismo na China adaptado aos costumes chineses (culto dos antepassados e vene-
ração a Confúcio) a outros missionários, nomeadamente os dominicanos, que defendiam 
um cristianismo rigorista. Esta polémica, que comprometeu a continuação da propagação 
do cristianismo na China, terminou em 1939, com o papa Pio XII. 
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durante séculos. Ora, “sendo os governantes escolhidos dentre o povo, como é 
que se pode esperar que nesses representantes não venham espelhadas todas 
as caracteristicas nacionaes?” (Jesus, 1920, p. 2).

A República, com o seu magnífico programa reformador, parecia garan-
tir uma nova era, auspiciosa, bastando para isso pôr em prática o que estava 
no papel. Mas a realidade era bem diferente: em dez anos houvera vinte e três 
quedas de governo, muitas crises departamentais, envolvendo mais de quatro-
centas mudanças de pastas ministeriais. De tudo isto resultara a indiferença 
do povo pela sua representação parlamentar.

Era necessário ter governantes idóneos e bem preparados, enviando “aos 
países mais progressivos aspirantes escolhidos para cursar os estudos tecnicos 
e praticos do genuino republicanismo” (Jesus, 1920, p. 7); e difundir no país e 
nas colónias “os novos ideais e metodos da civilisação que devem ser infiltrados 
na mentalidade dos povos” (Jesus, 1920, p. 7). Sem estes pressupostos, só res-
tava o recurso, “tarde ou cedo a uma amigavel tutela ou entente internacional 
de forma que consiga livrar o arruinado paiz de mais calamidades, oriental-o na 
nova senda do progresso mundial, e valorisar os imensos recursos descurados 
que devem servir para o ressurgimento nacional” (Jesus, 1920, p. 7).

Seis anos depois destas considerações, surge a segunda edição de Histo-
ric Macao.

III. O HISTORIADOR
Deve-se ao seu desempenho como historiador o registo do seu nome na 

lista de macaenses ilustres.
Entre as suas obras mais emblemáticas contam-se Historic Shanghai e 

Historic Macau, ambas em língua inglesa16.
A primeira edição de Historic Macao teve lugar em 1902 e foi aclamada 

pela crítica. Nesta obra, o processo histórico de Macau é desenvolvido numa 
lógica sequencial, diacrónica. Muito esquematicamente, os principais destaques:

– século XVI: a origem do estabelecimento formal de Macau; o lucrativo 
comércio do Japão; a criação das primeiras estruturas da cidade, nomea-
damente o Senado da Câmara; a chegada dos missionários do Ocidente; 
a pressão dos mandarins sobre o território;

16 Abordaremos somente Historic Macao, pelas implicações que a segunda edição veio a ter 
na vida do autor.
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– século XVII: o fim do comércio luso-nipónico, a procura de alternativas 
comerciais; a pressão mandarínica; a união dinástica entre Portugal e 
Espanha; a substituição da dinastia ming pela manchu; a penúria da 
cidade; o papel diplomático dos missionários jesuítas em Pequim;

– século XVIII: a dependência em relação a Cantão; a rivalidade entre 
missionários na China e o correlativo descrédito do cristianismo, as 
embaixadas a Pequim; a força centrípeta do Império Celeste exercida 
sobre Macau;

– século XIX: a entrada de um novo interlocutor, a Inglaterra; a Guerra 
do Ópio e a fundação de Hong Kong; a franquia do porto de Hong Kong; 
a posição defensiva de Macau; a declaração do porto franco de Macau; 
o consulado de Ferreira do Amaral e a tragédia do seu assassinato; a 
deslealdade britânica, sempre pronta a tirar proveito da fragilidade do 
pequeno enclave; a tentativa de solidificar o estatuto de Macau pelos 
tratados de 1862 e 1887.

Em todos os capítulos, um denominador comum: a preocupação pela “colo-
nia”, como dizia, sempre que se referia a Macau.

No seu Historic Macao, Montalto de Jesus responsabilizou o reino, pela 
debilidade económica e pela falta de visão em explorar as virtualidades de Macau; 
os mandarins do sul, pela sistemática interferência na colónia, a todos os níveis 
– económico, jurídico e religioso – interferência que se atenuava quando eram 
estabelecidos contactos directos com Pequim e se afirmava quando aumentava 
a distância com a corte imperial; e a deslealdade dúplice dos ingleses, sempre 
dispostos a denegrir a imagem de Macau para fazer prevalecer os seus interesses.

A segunda edição, de 1926, protagonizou uma situação singular. Mon-
talto resolveu acrescentar uns capítulos com referências ao presente. O mundo 
mudara após o fim da Primeira Guerra Mundial. O historiador contextualizou 
as novas alterações políticas e insistiu na persistência de erros na condução da 
política colonial portuguesa:

 – o renascimento do Japão, potência mundial de primeira magnitude, em 
contraste com a China, simples coutada das potências estrangeiras que 
lhe impuseram enormes indemnizações, aquando da Guerra dos Boxers;

– o ressurgimento do jingoísmo chinês, que nunca tentou acompanhar a 
evolução japonesa, especialmente no ponto de vista industrial e comercial.;
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– o desacordo que sempre existiu entre Portugal e a China, repúblicas-
-irmãs, sobre a questão da delimitação de Macau;

– a burocracia e a ineficácia que rodeavam a Administração dos Portos de 
Macau, prejudicando as controversas obras, cada vez mais onerosas;

– a incapacidade da República em regenerar Portugal por existir uma 
conspiração monárquica para o arruinar;

– a situação das possessões coloniais, valiosas, mas sempre negligencia-
das, alvo da cobiça de muitas nações e a preocupação pelo seu destino:

Desfazer-se das colónias, mesmo que seja para salvar a atormentada mãe-
-pátria, seria uma provação extrema e um golpe realmente muito cruel, 
demasiado esmagador para uma nação histórica e orgulhosa, sempre tão 
exultante da bravura no passado. Mas se a pobre pátria não pode aprovei-
tar nem salvar as colónias, nem sequer mantê-las ela mesma, o que será 
do futuro? Quem tratará delas e da sua salvação? (Jesus, 1990, p. 330)

Convicto de que nenhuma nação era eterna por natureza, aconselhou o 
recurso ao “providencial e salvador auxílio da Liga das Nações, uma verdadeira 
bênção divina para muitas nações arruinadas” (Jesus, 1990, 331).

Portugal tinha escolhido o lado certo na Primeira Guerra Mundial. Podia, 
portanto, contar com a cooperação de países aliados. Na eventualidade de um 
pedido de auxílio por parte de Portugal e da China à Liga das Nações, sempre 
tendo em vista encontrar uma luz orientadora que guiasse ambos os países para 
o progresso, considerava Montalto que tal facto poderia constituir um “ponto 
de partida para uma acção concertada de todas as nações do Oriente” (Jesus, 
1990, p. 331), de que resultasse o advento de uma nova era. A Liga das Nações 
poderia ser a alavanca que finalmente reparasse injustiças seculares, sobretudo 
as que tinha sofrido Portugal, a primeira nação que abrira o caminho às outras 
potências do Ocidente.

Assim, não seria nenhuma derrogação se o indefeso Portugal sensata-
mente colocasse Macau sob a tutela providencial da Liga das Nações como 
salvaguarda contra mais ruína, investindo generosamente a colónia mais 
leal com plenos direitos de autogoverno, sob os auspícios internacionais e 
em consonância com as exigências da crucial situação. (Jesus, 1990, 334)
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Era a proposta apresentada no tempo errado. A comunidade macaense, 
entendida como foi caracterizada no início, nunca deixou de se assumir como 
parte de Portugal, como uma extensão de Portugal incrustada na China. Por 
outro lado, Montalto de Jesus era republicano, defensor de um regime polí-
tico sem grande apoio numa comunidade moldada pela Igreja, uma instituição 
conservadora e, é bom frisar, perseguida pela República.

Nesse mesmo ano de 1926, por uma coincidência temporal que se revelou 
adversa para o historiador, deu-se o golpe de 28 de Maio em Portugal e a Junta 
Militar que lhe sucedeu não podia aceitar que uma nação, ciosa do seu passado 
histórico, pudesse ser humilhada com a exposição pública da sua incapacidade 
administrante, como o fora por Montalto de Jesus.

A 15 de Junho, a edição foi alvo de um verdadeiro auto-de-fé e apreendida, 
restando poucos exemplares escondidos “no fundo das velhas arcas de antigas 
famílias macaenses, ou os que o Autor enviara aos seus patrícios e amigos em 
Hong Kong e Xangai”, como nos conta Carlos Estorninho, na Introdução da 
única edição portuguesa de 1990.

E assim, uma voz inteligente, crítica e conhecedora da realidade sobre a 
qual escrevia, foi silenciada. Montalto de Jesus, considerado por Monsenhor 
Manuel Teixeira o maior historiador macaense, morreu em Hong Kong, em 
1932, ostracizado e na miséria.

IV. Considerações Finais
O conteúdo das conferências e dos textos oferecidos à Sociedade de Geogra-

fia de Lisboa revela muito do carácter e do pensamento político deste macaense 
ilustre. Montalto de Jesus, homem com mundo e empenhado investigador, 
que em Hong Kong e Xangai se relacionava com membros da elite intelectual e 
financeira, pretendia adquirir a mesma aceitação em Portugal, pátria longínqua 
por ele sempre considerada o complemento europeu das suas origens. Apoiado 
por um amigo e correligionário político, Lourenço Pereira Marques, figura res-
peitada em Lisboa, Montalto entendeu a proposta para sócio correspondente 
da Sociedade de Geografia de Lisboa como a oportunidade de se aproximar da 
metrópole e do seu ambiente político. Após a queda da monarquia, chegou o 
momento de se afirmar, perante os novos governantes, como um português que 
vivia longe, mas sabia pensar Portugal e o seu destino colonial. A insistência nos 
assuntos económicos, uma constante dos seus textos historiográficos, advinha 
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não só da sua formação profissional, como da convicção de que as colónias, 
através de uma competente e bem orientada exploração dos seus recursos natu-
rais, podiam atingir o progresso que o programa da República preconizava, com 
os correlativos bons resultados para o território e, consequentemente, para a 
metrópole. Era por esta perspectiva que Montalto de Jesus olhava Macau. Ora, 
sendo ele um macaense conhecedor da China, da sua história e da idiossincra-
sia do povo chinês, tendo convivido com ingleses em Hong Kong e em Xangai 
e apreciado a sua eficácia administrativa (embora manifestando azedume pela 
arrogância e preconceito da elite política britânica), considerava ser a pessoa 
certa para, em Lisboa e em directo, opinar sobre a realidade macaense.

Usufruindo do estatuto de sócio correspondente, reservado a quem vivia 
fora e só esporadicamente vinha a Portugal, Montalto de Jesus, pelas doações 
dos seus escritos à Sociedade de Geografia de Lisboa – instituição que auferira, 
desde a sua fundação, em 1875, uma posição de prestígio nacional e internacio-
nal –, garantia o meio de deixar para a posteridade as marcas do seu pensamento 
político, perpetuando o seu nome na historiografia macaense e estreitando, pela 
cultura, a distância que separava a metrópole de Macau.
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A ESTRUTURA SOCIOCULTURAL DE 
MACAU NA GOVERNAÇÃO PORTU-
GUESA: O LEGADO DA SINGULARIDADE 
TERRITORIAL NO FINAL DOS ANOS DE 
1970, INÍCIO DOS ANOS DE 1980

葡萄牙治理下的澳门社会文化结构: 1970年
末至1980年初的当地独特性遗产

Enio de Souza
Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa

Introdução
A documentação produzida entre o século XVI e meados do século XVIII, 

por missionários, sobretudo pelos membros da Companhia de Jesus; por cro-
nistas e por mercadores, entre outros, sobre a presença portuguesa na Ásia, 
com especial destaque para a China, é deveras significativa1. Contudo, a partir 
da segunda metade do século XVII, altura em que os portugueses abandonam, 
de certo modo, a exploração do comércio na Ásia, canalizando as receitas arre-
cadadas para o início da construção do Brasil. Haverá uma redução considerá-

1 Sobre este assunto, Cf. Tomé Pires, Suma Oriental (1515); Frei Gaspar da Cruz, Tractado 
em que se cõtam muito por estẽso au cousas da China (1569); Fernão Mendes Pinto, A 
Peregrinação (1614); Álvaro Semedo, Imperio de la China y cultura Evangélica (1642); 
Tomás Pereira (1713). Limitei-me a referir alguns dos mais destacados autores que pro-
duziram textos sobre a Ásia, com especial destaque para a China. Limitei-me, também, a 
referir somente alguns autores portugueses uma vez que a investigação pretende incidir, 
sobretudo, na produção científica e literária nacional.
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vel na produção de textos sobre a Ásia, nomeadamente sobre as relações entre 
Portugal e a China. A partir de então, grande parte da produção literária e cien-
tífica relacionar-se-á, sobretudo, com os entrepostos portuguesas em África e 
Brasil. As relações com o Império do Meio, através de Macau, deixam de ser, 
em parte, o foco das atenções da coroa portuguesa e da elite que dominava do 
comércio de mercadorias exóticas para a Portugal e outros pontos da Europa. 
Há, então, um interregno de mais de dois séculos, retomando-se a produção 
científica sobre as relações sino-portuguesas, a partir da segunda metade do 
século XX. Entretanto, a evolução da política quer portuguesa, quer chinesa, 
sobretudo, na segunda metade do século XX, será determinante para que os 
investigadores portugueses retomem, com uma visão contemporânea, o estudo 
das relações entre os dois países, a partir da cidade de Macau, uma das princi-
pais portas do diálogo entre o ocidente e o sudeste asiático, desde o século XVI.

A par da produção científica, as últimas três décadas do século XX foram 
determinantes para o desenvolvimento e modernização do território de Macau. 
Nesse período, foram definidas e implementadas políticas que permitiram um 
volte-face quer na máquina pública, quer na privada do território. Foi nesse 
contexto que o setor cultural obteve consideráveis benefícios uma vez que as 
políticas então definidas permitiram a criação de infraestruturas e de equipa-
mentos culturais, privilegiando, assim, a população de Macau.

Políticas Culturais
Na década de 70, há dois momentos históricos relevantes que irão determi-

nar o futuro de Macau. O primeiro relaciona-se com a Revolução do 25 de Abril 
de 1974 que determina o fim do regime do Estado Novo, vigente em Portugal 
desde 1933, dando, assim, início ao processo de descolonização das denomina-
das Províncias Ultramarinas das quais Macau também fazia parte. Um segundo 
fator prende-se com a morte de Mao Zedong, ocorrida a 9 de setembro de 
1976, dando-se a partir de então, início à abertura económica e ao processo de 
modernização da República Popular da China (RPC), liderada por Deng Xiao-
ping, que irá implementar a fórmula “um país, dois sistemas” proporcionando, 
deste modo, o crescimento e desenvolvimento socioeconómico da RPC. Como 
consequência destes dois momentos históricos, dá-se início, na década de 70, 
às conversações e negociações, sino-portuguesas, sobre as questões relaciona-
das com a transição de soberania de Macau. Todo o processo é concluído com 
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a assinatura da “Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa e do 
Governo da República Popular da China sobre a Questão de Macau”2, assinada 
em Pequim, a 13 de abril de 1987, finalizando, assim, mais um ciclo da História 
de Portugal, da China e, implicitamente, de Macau: a transição de soberania de 
Macau dá-se a 19 de dezembro de 1999.

Somente com o governo do General Garcia Leandro3, primeiro governa-
dor nomeado a seguir ao 25 de Abril de 1974, é criado e implementado o Esta-
tuto Orgânico de Macau (EOM)4, proposto pelo Governo de Macau, decretado 
pelo então Conselho da Revolução e promulgado pelo Presidente da República, 
Francisco da Costa Gomes5. Com base no novo EOM, a governação de Garcia 
Leandro promoveu e foi responsável pelas inevitáveis alterações da máquina 
administrativa do território, nomeadamente na autonomia da Assembleia Legis-
lativa; da criação de cinco secretarias-adjuntas6 que se responsabilizariam pela 
gestão de assuntos prioritários em Macau, a saber: as obras públicas e comu-
nicações; a economia; os assuntos sociais e culturais; as forças de segurança e 
a procuradoria-geral. Relevo, a criação de uma secretaria-adjunta que zelasse 
pelos assuntos sociais e culturais, inexistentes nas anteriores administrações. 
Essas profundas alterações administrativas e de gestão, ocorridas durante a 
governação de Garcia Leandro, foram a base para que, no futuro, fossem defi-
nidas políticas que permitissem a modernização do território de Macau. Foi, 
ainda, o EOM que confirmou o estatuto de Macau como “território chinês sob 
administração portuguesa”.

2 Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa e do Governo da República Popu-
lar da China sobre a Questão de Macau, Diário da República n.º 113/1988, 1.º Suplemento, 
Série I, Lisboa, 16 de Maio de 1988, pp. 2056 (2) - 2056 (13).

3 José Eduardo Garcia Leandro” [Governador de Macau entre 13 de novembro de 1974 e 1 de 
fevereiro de 1979, Alves], Jorge Santos, coordenador (2013), in Governadores de Macau, 
Macau, Livros do Oriente, pp. 443-452.

4 “Estatuto Orgânico de Macau”, Lei n.º 1/76, in Diário do Governo, n.º 40/1976, Série I de 
2 de fevereiro de 1976, pp. 328-336. 

5 Francisco da Costa Gomes, <http://www.presidencia.pt/?idc=13&idi=25>, consulta, 
28.08.2019.

6 Secretário Adjunto de Obras Públicas e Comunicações; Secretário Adjunto para a Coorde-
nação Económica; Secretário Adjunto de Assuntos Sociais e Cultura; Comandante das For-
ças de Segurança de Macau que, no governo de Rocha Vieira passa a ser designado por 
Secretário Adjunto para a Segurança; e Procurador-Geral Adjunto.

A ESTRUTURA SOCIOCULTURAL DE MACAU NA GOVERNAÇÃO PORTUGUESA

73DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 1



Outro contributo importante da governação do General Garcia Leandro 
foi a preparação do terreno para o restabelecimento das relações diplomáticas 
entre Portugal e a República Popular da China, ocorrido a 8 de fevereiro de 
1979, permitindo, assim, um diálogo mais profícuo com a RPC, relativamente 
ao desenvolvimento do território. Note-se que Garcia Leandro deixa o cargo de 
Governador de Macau a 1 de fevereiro de 1979, uma semana antes do restabe-
lecimento diplomático entre os pois países.

Logo a seguir, assume o governo de Macau o General Nuno Viriato Tavares 
de Melo Egídio7 cuja principal missão foi a consolidação das relações diplomá-
ticas entre Portugal e a China. Melo Egídio é empossado 9 de fevereiro de 1979, 
um dia depois do restabelecimento das relações diplomáticas. A sua governa-
ção durou cerca de um ano, porém, é considerada de importância fundamen-
tal perante as novas espectativas e desafios políticos que, a partir de então, os 
países parceiros teriam pela frente relativamente à uma base de cooperação 
sólida com Portugal, assim como, para o desenvolvimento das infraestruturas 
básicas de Macau. Em março de 1980, visita oficialmente Pequim, a convite 
de Li Qiang, Ministro do Comércio Externo na altura. Foi o primeiro repre-
sentante do Estado Português a visitar oficialmente Pequim, cuja visita ficou 
marcada com o encontro havido com o líder chinês Deng Xiaoping. Pouco 
tempo depois, “desloca-se a Cantão a convite do Governador Xi Zhongshun, 
visita que foi retribuída nesse mesmo ano. Estas visitas foram um sinal claro 
de uma aproximação política e diplomática entre os dois governadores” (Alves, 
2013, p. 456), a bem de Macau. O contributo de Melo Egídio para o desenvolvi-
mento turístico do território também foi significativo, sobretudo, pelos contac-
tos estabelecidos com organizações de desenvolvimento turístico (Pacific Asia 
Travel Association e East Asia Tourism Association) e com potenciais países 
asiáticos, Filipinas, Tailândia, Singapura e Japão assim como, com a vizinha 
Hong Kong cujo objetivo principal, foi o de fomentar as representações turís-
ticas relativamente ao território de Macau.

7 “Nuno Viriato Tavares de Melo Egídio” [Governador de Macau entre 9 de fevereiro de 1979 
e 26 de fevereiro de 1981], Alves, Jorge Santos, coordenador (2013), in Governadores de 
Macau, Macau, Livros do Oriente, pp. 453-458.

74

葡萄牙治理下的澳门社会文化结构: 1970年末至1980年初的当地独特性遗产

葡中跨文化对话 (第二辑) - 上册



Com a chegada do Almirante Vasco Almeida e Costa8, em junho de 1981, 
o novo Estatuto Orgânico de Macau foi fundamental para que a nova adminis-
tração do território pudesse dar continuidade à modernização e significativas 
alterações socioculturais nos diversos setores, nomeadamente, nos serviços 
que integravam a administração. Durante a governação de Almeida e Costa 
serão definidas e consolidadas políticas culturais que irão permitir a criação de 
instituições que se responsabilizarão pela implementação e sedimentação de 
infraestruturas e equipamentos culturais, nos anos subsequentes.

Relativamente às instituições culturais tuteladas e geridas pela adminis-
tração portuguesa de Macau, no início dos anos 80, Jorge Rangel9, numa entre-
vista concedida ao Jornal Tribuna de Macau, em 2017, faz o ponto da situação:

O que existia era uma minúscula Divisão de Cultura, estrangulada no seio 
dos Serviços de Educação, além de uma comissão, empenhada e persistente 
mas com pouco poder decisório, que estudava e emitia pareceres sobre a 
defesa do património urbanístico, paisagístico e cultural, e alguns apoios 
pontuais concedidos pelos Serviços de Turismo. Outras iniciativas cultu-
rais eram de natureza municipal ou projectadas e lançadas por algumas 
associações locais, cujo mérito deve ser exaltado até porque estávamos 
ainda numa época em que os recursos, materiais e humanos, eram extre-
mamente escassos. Podemos dizer, como então foi salientado, que esta foi 
a minha primeira decisão de fundo, como membro do Governo, no início 
do mandato de um novo Governador (1981-86), de quem não faltaram o 
incentivo e a cobertura. Com concordância superior, estabeleci, por des-
pacho, a Comissão Coordenadora da Acção Cultural, que foi o embrião do 
Instituto Cultural. (Rangel, 2017)

8 Vasco Fernando Leote de Almeida e Costa, Governador de Macau entre 16 de junho de 1981 
e 15 de maio de 1986. Alves, Jorge Santos, coordenador (2013). Governadores de Macau, 
Macau, Livros do Oriente, pp. 459-465.

9 “Jorge Rangel foi Secretário-Adjunto da Educação, Cultura e Turismo entre 1981 e 1985 
[governo do Almirante Vasco Almeida e Costa]; Secretário-Adjunto da Administração 
Pública, Educação e Juventude entre 1991 e 1999 [governo do General Vasco Rocha 
Vieira]. Foi ainda responsável pelos assuntos da Transição e ligação à Comissão Pre-
paratória da Região Administrativa Especial de Macau. [Atualmente é o Presidente do 
Instituto Internacional de Macau]”, <https://ruicunha.org/frc/?p=14703&lang=pt-pt>, 
consulta, 03.08.2019.
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A legislação existente sobre a defesa do património era bastante incon-
sistente e falaciosa, embora houvesse alguns arquitetos que alertavam para a 
importância da revisão e modernização das leis de defesa do património em 
vigor. O trabalho e empenho dos arquitetos José Maneiras, Manuel Vicente e 
Francisco Figueira, foram fundamentais e decisivo para a implementação de 
uma nova política relativamente à defesa do património, em Macau. Evidente-
mente que ao longo da década de 70, havia graves e conturbados problemas nos 
diversos setores de Macau, causados, sobretudo, pelos acontecimentos políticos 
ocorridos em Portugal com a Revolução do 25 de Abril e pela situação vivida 
na República Popular da China, principalmente, com as instauração da Revo-
lução Cultural, não havendo sequer relações diplomáticas entre os dois países 
e a economia do território padecia de problemas graves, pelo que as preocupa-
ções da administração portuguesa se centravam noutras prioridades, conforme 
já referido. Apesar de toda esta conjuntura, a defesa do património cultural de 
Macau não foi posta de lado, tendo sido, também, preocupação da administra-
ção de Macau, durante a governação do General Garcia Leandro, a definição de 
uma política cultural que permitisse a defesa do património de Macau, através 
do Decreto-Lei n.º 34, de 7 de agosto de 197610, decreto-lei que cria a Comissão 
encarregue de classificar, defender e propor a valorização e a conservação do 
património artístico de Macau, lei essa que perdura até 1984, altura em que é 
revogada pelo Decreto-Lei n.º 56/84/M, de 30 de Junho11.

No que respeita ao ensino das artes em geral, destaca-se a Academia de 
Música São Pio X, fundada em 1962, cujo projeto se deve ao Pe. Áureo Castro12 
e ao Pe. César Brianza13. Numa primeira fase, eram ministradas as classes de 
formação musical, piano e violino. Também, por iniciativa do Pe. Áureo Castro 

10 Classifica o património artístico de Macau, Boletim Oficial de Macau, Decreto-Lei n.º 34/76/M, 
de 7 de agosto de 1976, pp. 1100-3.

11 Cria a Comissão de Defesa do Património Arquitectónico, Paisagístico e Cultural. Revoga 
os Decretos-Lei n.º 34/76/M e n.º 52/77/M, respectivamente, de 7 de agosto e de 31 de 
dezembro, Boletim Oficial de Macau, Decreto-Lei n.º 56/84/M, de 30 de junho de 1984, 
pp. 1390-97.

12 Áureo Castro, <http://www.icm.gov.mo/rc/viewer/30026/1856>, consulta, 05.08.2019.
13 César Brianza, <http://macauantigo.blogspot.com/2017/12/padre-cezar-brianza.html>, 

consulta, 05.08.2019.
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foi criado, em 1959, o “Grupo Coral Polifónico de Macau”14, que se manteve em 
atividade durante cerca de três décadas. Relativamente ao Pe. Brianza, releva-
-se a criação, também em 1959, do coro dos Pequenos Cantores do Colégio 
Dom Bosco15, tendo-se mantido em atividade até 1986, altura em que falece o 
Pe. Brianza. Havia, ainda, algumas escolas, sobretudo, escolas católicas cujo 
ensino se fundamentava na matriz ocidental, onde era ministrado o ensino da 
educação musical, denominado, na altura, Canto Coral, como é o caso do Colé-
gio Dom Bosco.

Quanto ao ensino da música chinesa, não havia escolas propriamente ditas, 
sendo o ensino e a prática instrumental assegurados por algumas associações 
de música como, por exemplo, o Grupo Musical Cheong Hong de Macau ou, 
ainda, em associações de ópera cantonense. Também era comum o ensino da 
música chinesa ser garantido por professores particulares, provenientes da 
China continental, residentes em Macau.

Quanto ao ensino da pintura e da caligrafia chinesas, não havia uma escola, 
uma academia que garantisse a formação dos artistas locais, sendo a mesma 
assegurada, isoladamente, por mestres chineses ou, por associações para tal 
vocacionadas.

Macau foi, de igual modo, cenário para a indústria cinematográfica. Desde 
1942, alguns realizadores nacionais e internacionais, inspirados pela história, 
pelo exotismo e pelo jogo em Macau produziram um conjunto significativo de 
filmes que corroboraram, de certa forma, para a internacionalização do terri-
tório. Entretanto, segundo José Matos-Cruz no seu artigo “Macau e o Cinema”, 
“apenas teve expressão a partir dos anos 80, e com especial relevo na década 
atual [década de 90]” (Matos-Cruz, 1999, p. 194)16.

Em finais dos anos 70, início dos anos 80, o cinema ainda era uma ativi-
dade cultural com bastante adesão da população de Macau. Havia uma série de 
salas de cinema em atividade como, o Teatro/Cinema Cheng Peng (1875-1992), 
o Teatro/Cinema Capitol (1931-1987), o Teatro/Cinema Apollo (1935-1993), o 
Cinema/Teatro Alegria (1952-), o Teatro/Cinema Império (1953-1982), o Tea-
tro/Cinema Nan Van (1964-1995, o Teatro Lido (1968-1995), o Teatro-Cinema, 

14 Grupo Coral Polifónico de Macau, <http://www.icm.gov.mo/rc/viewer/30026/1856>, 
consulta, 28.09.2019.

15 Pequenos Cantores do Colégio Dom Bosco, <https://jtm.com.mo/local/sonho-coman-
dou-vida-dos-pequenos-cantores/>, consulta, 28.09.2019.

16 Cf. Azevedo (2017) e Senna Fernandes, 1995, pp. 133-170.
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Taipa (1965-1975) e, o Cineteatro Macau (1982-)17. Com o surgimento da televi-
são, o desenvolvimento da informática e de outros meios audiovisuais, grande 
parte dessas salas foram encerradas, nas décadas de 80 e 90 do século passado.

Infraestruturas e equipamentos
A par da “Divisão de Cultura”, mencionada por Jorge Rangel, no início 

da década de 80 havia, ainda, o Museu Luís de Camões18, tutelado pelo Leal 
Senado que mantinha um programa de exposições que privilegiava, sobretudo, 
os artistas locais, chineses e macaenses. Integrava o seu acervo museológico 
uma das mais importantes coleções de cerâmica de Shek Wan19, fora da China 
continental. Com a extinção do Museu Luís de Camões em 1989, esse conjunto 
de peças foi integrado, mais tarde, no acervo do Museu de Arte de Macau, inau-
gurado a 19 de março de 1999.

O absentismo das anteriores administrações portuguesas de Macau, rela-
tivamente a um projeto cultural para o território, levou a que essa missão fosse 
garantida pela sociedade civil e pelas forças vivas de Macau. Assim, tornou-se 
fundamental o trabalho desenvolvido, no âmbito cultural, por algumas institui-
ções privadas, como a Diocese de Macau, a Sociedade de Turismo e Diversão de 
Macau, a Associação Comercial de Macau, a Associação Geral dos Operários de 
Macau, a Associação de Moradores de Macau e de algumas associações culturais 
existentes no território, à época. Também, altas individualidades chinesas, resi-
dentes em Macau, como, por exemplo, Ho Yin, líder da comunidade chinesa, na 
altura e O Cheng Peng, fundador da Sociedade Comercial Nam Kwong20, ambos 
membros do Partido Comunista Chinês que, para além de serem os intermediá-
rios na resolução de problemas existentes entre a administração portuguesa e 
o governo chinês pois até 1979, Portugal não tinha relações diplomáticas com 
a China, patrocinavam e proporcionavam a vinda, da República Popular da 
China, de agrupamentos de música e de acrobacia, essencialmente grupos de 
ópera cantonense e de artistas plásticos quer no âmbito da pintura tradicional 

17 Cinema Treasures, <http://cinematreasures.org/>, consulta, 27.09.2019.
18 Nunes, 1991, pp. 187-195. Cf. Museu Luís de Camões, <http://www.icm.gov.mo/rc/

viewer/30016/1656>, consulta, 06.05.2019.
19 Pires, António Pedro (S. D.) Da Cerâmica à Porcelana, Shek Wan e as Caldas da Rainha, 

<http://www.icm.gov.mo/rc/viewer/30004/1446>, consulta, 04.03.2019. 
20 Silva, 2020, pp. 2-3. 

78

葡萄牙治理下的澳门社会文化结构: 1970年末至1980年初的当地独特性遗产

葡中跨文化对话 (第二辑) - 上册



chinesa, quer da caligrafia, privilegiando, sobretudo, a comunidade chinesa 
de Macau. De considerar, ainda, é o apoio concedido, por essas instituições 
e individualidades às iniciativas das associações culturais de Macau, na sua 
generalidade, chinesas. Eram essas as principais instituições e individualida-
des que incentivavam e fomentavam a vida cultural do território, em finais dos 
anos 70, início dos anos 80, garantindo, assim, as infraestruturas necessárias 
e pontuais relativamente à organização de concertos, exposições e espetáculos 
diversificados bem como o seu respetivo financiamento.

Em termos de espaços performativos, no período em estudo, havia o Teatro 
Dom Pedro V21, construído em 1860, considerado como um dos primeiros em 
estilo ocidental construído na China, era constituído por um “Foyer, a plateia, 
o fosso, os lugares centrais, o palco e por trás dele, o espaço para os Chineses” 
(Saraiva, 2013, p. 106). Foi, desde sempre, um espaço de eleição da comunidade 
macaense. Integrava, no mesmo espaço do teatro, o Clube Macau, frequentado, 
sobretudo, pela comunidade macaense. Era um dos principais locais em Macau, 
onde se saboreavam os pratos da gastronomia macaense. No seu período áureo, 
o Teatro Dom Pedro V foi palco de operetas, recitais de música e récitas no dia-
leto de Macau, o Patuá (Fernando, 1999, pp. 192-193). No foyer, organizado pelo 
Clube de Macau, decorriam festas, bailes de Carnaval e o baile do “Micareme”.

A festa “Micareme”, um costume francês para “quebrar” o jejum da Qua-
resma, voltou a ser celebrada em Macau pelos “filhos da terra”. Este Car-
naval foi durante décadas uma tradição da comunidade macaense, que se 
juntava no Clube de Macau – no actual Teatro D. Pedro V – para celebrar e 
aproveitar a folia que atravessa o mundo dos países de língua portuguesa. 
Mas, ao longo dos anos, com o desenvolvimento da cidade, a tradição foi 
perdendo adeptos. Este ano, a Associação dos Macaenses (ADM), em con-
junto com a Confraria da Gastronomia Macaense, organizou o Baile de 
mascarados do “Micareme”, no pavilhão da Escola Portuguesa de Macau. 
(Diniz, 2014, p. 12)

No início dos anos 80, já bastante deteriorado, foi alugado à Sociedade de 
Turismo e Diversões de Macau para albergar os espetáculos do Crazy Paris 
Show, uma vez que o Hotel Lisboa, local onde decorriam os espetáculos dessa 

21 Teatro Dom Pedro V, Macau Património Mundial, <http://www.wh.mo/pt/site/detail/8>, 
consulta, 03.03.2019.
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companhia, havia iniciado obras de conservação e construção da, então deno-
minada, “nova ala”, do hotel.

Havia o Teatro Cheng Peng22, inaugurado em 1875, onde era realizada 
grande parte dos espetáculos de ópera cantonense. Foi, mais tarde, uma das 
primeiras salas de projeção cinematográfica em Macau e esteve em funciona-
mento até início dos anos 90. Recentemente, entendeu-se que o Teatro Cheng 
Peng deveria ser reabilitado uma vez que, ao longo de mais de um século, foi 
um espaço cultural que privilegiou a ópera cantonense e o cinema. Assim, o 
Instituto Cultural da RAEM23 assumiu a sua reabilitação, encontrando-se o 
edifício nesse momento em obras, a ser inaugurado brevemente como Centro 
Cultural Cheng Peng. Será um espaço dedicado, sobretudo, à ópera cantonense 
e às artes performativas; actividades relacionadas com as “indústrias criativas” 
e exposições24.

Havia o Cinema Alegria25, inaugurado em 1952 que, para além da projeção 
de filmes, passou a ser um dos espaços eleitos para a realização de espetáculos 
de ópera cantonense, promovidos pelas associações de ópera locais. Além des-
tes dois teatros, os espetáculos de ópera eram, também, realizados em festivais 
decorridos em alguns templos e, para o efeito, era construído um espaço teatral 
temporário cuja estrutura era em bambu, coberta com um toldo plástico. Ainda 
hoje as associações de ópera chinesa adotam esse tipo de construção para a reali-
zação dos seus espetáculos em festivais religiosos, com uma adesão significativa 
da população, sobretudo, chinesa. É uma tradição local que poderá ser consi-
derada como uma das identidades culturais da ópera cantonense, em Macau.

De considerar, também, é o Cineteatro Macau26, gerido pelo Centro Dio-
cesano dos meios de Comunicação Social e tutelado pela Diocese de Macau. 

22 Teatro Cheng Peng, <https://www.macaotourism.gov.mo/pt/suggested-tours/footsteps-
into-the-historic-centre/cheng-peng-theatre>. Trabalhos de recuperação do Teatro Cheng 
Peng prosseguem de forma ordenada, <https://www.culturalheritage.mo/pt/detail/
mainNewsID11440>, consulta, 26.01.2019.

23 Instituto Cultural da RAEM, <https://www.icm.gov.mo/pt/introduction>, consulta, 
22.08.2019.

24 Recuperação do Teatro Cheng Peng, <http://www.culturalheritage.mo/pt/detail/mainNew-
sID11440>, consulta, 26.07.2019.

25 Cineteatro Alegria, <https://m.cityguide.gov.mo/p/sightseeing/Detail/movienear?id=9ac-
c9f48-b36b-4900-9957-ec4ea4a0020d&pos=22.20015,113.54353>, consulta, 25.09.2019.

26 Cineteatro Macau, <http://macauantigo.blogspot.com/2013/01/cine-teatro-diocesano.
html>, consulta, 26.02.2019.
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Para além da projeção de filmes, decorria, esporadicamente, alguns concertos 
de música ocidental e apresentações de algumas escolas de Macau, no final de 
cada ano letivo. No início dos anos 80, o Cineteatro Macau era a sala de espetá-
culos com maior dignidade no território. Em 1971, era denominado Cinema da 
Diocese, passando, depois da sua remodelação, ocorrida em 1982, a ser deno-
minado Cineteatro Macau. Inclusivamente, a própria administração portuguesa 
também utilizava aquele espaço para comemorações de maior solenidade como 
foi o caso da realização do concerto comemorativo do “10 de Junho”, ocorrido 
no dia 13 de junho de 1982. Integrou o programa desse sarau a Orquestra de 
Câmara de Hong Kong, dirigida pelo Maestro Pinto de Sá, tendo como solista 
a pianista Margaret Lynn. Foram interpretadas obras de Carlos Seixas, Marcos 
Portugal, Sousa Carvalho e Frederico de Freitas, conforme consta do programa. 
A organização do concerto foi da responsabilidade da Comissão Executiva das 
Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas 
e da Comissão Coordenadora da Acção Cultural.

No âmbito das artes visuais, além da galeria existente no Museu Luís de 
Camões dirigido, na altura, por António Conceição Júnior27, havia a galeria de 
exposições temporárias do Leal Senado28 que, entre outras exposições, orga-
nizava anualmente uma “coletiva” dos artistas locais. Havia, ainda, um espaço 
expositivo na Associação Comercial de Macau que privilegiava, sobretudo, os 
artistas chineses.

Havia, ainda, o Clube Militar29, local de excelência da comunidade por-
tuguesa onde, por vezes, eram realizadas algumas exposições e um ou outro 
recital de música.

Sob a tutela do Instituto Cultural de Macau (ICM)30, havia o Centro Cul-
tural Sir Robert Ho Tung (CCSRHT), inaugurado em 1982, espaço que, depois 
de algumas obras de remodelação, projetadas pelo Departamento do Patrimó-
nio Cultural, apetrechou o CCSRHT com uma biblioteca e um auditório com 

27 António Conceição Júnior, <http://www.arscives.com/cejunior/20Anosbackup/>, consulta, 
02.09.2019.

28 “Leal Senado Building”, in The Historic Monuments of Macao, World Heritage Scanned 
Nomination pp. 24-25. Cf. Freitas, 2015, pp. 105-23; e Saraiva & Quadros, 2013, pp. 106-113.

29 “Clube Militar”, in Património de Influência Portuguesa, <https://hpip.org/pt/Heritage/
Details/501>, consulta, 16.09.2019.

30 “Criação do Instituto Cultural de Macau” (1982), in Boletim Oficial de Macau, Decreto-Lei 
n.º 43/82/M, n.º 36, de 4 de setembro, p. 1532.
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capacidade para 100 pessoas. Havia um piano de 3/4 de cauda e um cravo. 
Foi neste local que a pianista Maria João Pires prestigiou, sobretudo, a comu-
nidade portuguesa com um recital, realizado em 1983. Algum tempo depois, 
Cremilde Rosado Fernandes que, para além de um recital de cravo, proporcio-
nou a alguns jovens pianistas, provenientes da Academia de Música S. Pio X, 
um workshop daquele instrumento. O Centro Cultural Sir Robert Ho Tung foi 
extinto em setembro de 198931.

Grupos e Associações Culturais
O associativismo é uma tradição do sul da China, denominada por Kaifong 

(Associação de Moradores). Surgiu em Hong Kong no período da segunda guerra 
mundial, cujo objetivo era o de apoiar refugiados provenientes da China conti-
nental. Algum tempo depois, os Kaifong surgirão, também, em Macau com força 
predominante na década de 60 na resolução de conflitos sociopolíticos. Essas 
associações de moradores, ao longo dos tempos, passaram a albergar algumas 
atividades culturais e desportivas com destaque para a ópera cantonense, a 
dança do leão e, do dragão.

Kaifong associations (traditional mutual aid organizations) emerged in 1949 
with help from the Secretariat for Chinese Affairs in the colonial Govern-
ment. In the late 1940s, there had been an influx of refugees from China in 
need of social welfare. At the time, there was limited social welfare service 
available; the Department of Social Welfare was not established until 1958. 
In view of this, some local leaders established kaifong associations, whose 
main purpose was to provide low-cost or free services, such as health care 
and education, to help the poor. (Lee & Yan-yan, 2004, p. 113)

As tunas macaenses32, cujo apogeu remonta aos anos 40 e 60, um tipo de 
agrupamento formado quase exclusivamente por portugueses de Macau. Foi ao 
logo dos tempos uma das formas de sobrevivência do Patuá. O género musical 

31 “Restruturação do Instituto Cultural de Macau”, Boletim Oficial de Macau, n.º 39, 25 de 
setembro de 1989, pp. 5280-5306.

32 Fernando, Helder (2014), “Tuna Macaense entre as melhores Faces de Macau”, in Jornal 
Tribuna de Macau, 8 de Maio de 2014, https://jtm.com.mo/local/tuna-macaense-entre-
melhores-faces-de-macau/, consulta, 06.08.2019. Cf. Projecto Memória Macaense, Tuna 
Macaense, <http://rpdluz.tripod.com/projectomemoriamacaense/tuna-macaense.html>, 
consulta, 03.07.2019.
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praticado pelas tunas poderá ser considerado como uma das identidades da 
cultura macaense.

Until 21st century, “Tuna Macaense” was the only remaining Tuna in the 
society of Macau. This band contributed a lot to its own community and to 
the society as a symbol of the Portuguese-Macanese music by maintaining 
the use of “Patuá” in their songs which a language in danger of extinction. 
Some of the Members composed songs with their limited Patuá, in order to 
use music to keep this language alive. But 15 Tuna’s action is not confined 
to the maintenance of the language. It’s important to analyse how through 
music, the language, the sound aesthetic, the history and the way of living 
is also maintained as a way to retain identity. (Chan, 2018, pp. 14-15)

Esse tipo de agrupamento ainda sobrevive na atualidade, não com atua-
ções tão pujantemente, quer em Macau, quer esporadicamente em alguns dos 
países que serviram de abrigo aos portugueses de Macau – Portugal, Brasil, 
Canadá, Estados Unidos da América e Reino Unido – quando se trata da diáspora 
macaense. Contudo, os denominados Encontros das Comunidades Macaenses, 
cuja primeira edição decorreu em novembro de 1993 e o último em 2019, têm 
servido para manter, incentivar e dar voz quer à sobrevivência desse género de 
agrupamento musical, quer à defesa do dialeto macaense, o Patuá. Inclusiva-
mente, e como resultado do incentivo desses encontros, a Tuna Macaense gra-
vou já alguns CD com músicas cantadas em Português e em Patuá33.

Quanto aos agrupamentos de música chinesa, destaca-se o Grupo Musical 
Cheong Hong de Macau (澳門長虹音樂會), criado em Julho de 1979, conside-
rado o agrupamento mais antigo do território. Ainda em atividade, possui uma 
orquestra chinesa que, para além das suas frequentes atuações em Macau, tem 
realizado várias digressões na República Popular da China e em outros pontos 
asiáticos assim como na Europa, especificamente, em várias cidades portu-
guesas. Na sua última digressão a Portugal, ocorrida em maio de 2019, atuou 
em Braga num concerto organizado pelo Instituto Confúcio da Universidade 
do Minho e em Lisboa, onde participou num concerto integrado na 4th Lisbon 
Conference: Chinese Music and Musical Instruments 中国民乐与乐器:里斯

本第四届研讨会. Desde 1998, o Grupo Musical Cheong Hong de Macau man-

33 Projeto Memória Macaense, Tuna Macaense, <https://rpdluz.tripod.com/projectome-
moriamacaense/tuna-macaense.html>, consulta, 03.07.2019.
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tém regularmente uma estreita ligação com Portugal tendo, inclusivamente, 
inserido no seu repertório, canções de cariz popular português, como “Barco 
Negro”, “Canção do Mar”, entre outras, devidamente arranjadas para orquestra 
chinesa. Em início dos anos 80, existiam outras associações de música chinesa, 
limitando-me, porém, mencionar o Grupo Musical Cheong Hong de Macau, 
considerado como o mais representativo, à época.

De referir, também, são as associações de ópera cantonense, género musi-
cal por excelência da comunidade chinesa de Macau. As suas atuações, ainda 
hoje, decorrem ao longo do ano, em diversos festivais nos vários templos de 
Macau como, por exemplo, no Templo de A-Má; no Templo de Kun Iam, no 
Templo de Fok Tak Chi, conhecido pelo templo do Bairro da Horta da Mitra e 
no Templo de Pak Tai, na Taipa. A par dessas atuações nos templos, era comum 
ouvir-se ópera cantonense em jantares, inaugurações e mesmo em alguns jar-
dins de Macau, nomeadamente no Jardim de Lou Lim Ieok e no Jardim Luís 
de Camões. A adesão da população, sobretudo chinesa, bem como a sua popu-
laridade levam a que esse género musical, bastante ativo em Macau, seja con-
siderado uma das identidades do território.

Paralelamente às associações de ópera chinesa, encontramos, no período 
em estudo, associações de pintura e caligrafia que animavam a vida cultural 
do território com as suas exposições. Das mais representativas, destacam-se 
a Associação Yu Un de Calígrafos e Pintores de Macau34, fundada em 1953 e, 
a Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau35, criada em 1956. Muitos 
dos mestres chineses, vindos da China continental, escolheram Macau para 
residência assim como alguns mestres estrangeiros, com foi o caso de George 
Vitalievich Smirnoff, que deixou em Macau, como legado, parte do seu traba-
lho, assim como o incentivo à pintura e ao desenho, a alguns jovens macaenses 
dos quais destaco Luís Demé36.

34 Associação Yu Un de Calígrafos e Pintores de Macau foi fundada em 1953, <http://www.
mam.gov.mo/p/collection/1/detail/41fae7ec-5a80-4948-842d-9573a39ed408>, consulta, 
21.09.2019.

35 Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, 1956, <https://www.gov.mo/pt/noti-
cias/127739/>, 21.12.2019.

36 Luís Demée, Universidade do Porto, <https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagi-
na?p_pagina=antigos%20estudantes%20ilustres%20-%20lu%c3%ads%20dem%c3%a9e>, 
consulta, 17.09.2019.
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As artes em Macau começam a desenvolver-se de uma forma mais consis-
tente durante a guerra contra a invasão japonesa. Com a queda de Guang-
dong e Hong Kong, muitos mestres da Escola Lingnan procuraram refúgio 
em Macau, plantando assim as sementes para o desenvolvimento robusto 
das artes plásticas na cidade. Em 1944, o arquitecto russo George Vitalie-
vich Smirnoff (1903-1947) procurou refúgio em Macau, onde permanece-
ria durante mais de um ano, legando à cidade uma série de maravilhosas 
paisagens em aguarela. Na sua adolescência, Luís Luciano Demée, um filho 
de Macau, aprendeu desenho com Smirnoff37.

A arte da fotografia foi outra das manifestações artísticas com êxito signi-
ficativo junto da população de Macau, sobretudo, da população chinesa. Havia 
uma série de associações fotográficas de entre as quais se destacam duas. Uma, 
a Associação Fotográfica de Macau, criada em 1958 que, dentro do género, é a 
associação mais antiga de Macau, tendo lançado há cerca de quatro décadas, o 
“Salão Fotográfico Internacional de Macau”, um dos pontos altos da fotografia 
no território. Outra, a Associação de Salão Fotográfico de Macau, criada em 
1978, registada somente a 1 de fevereiro de 1982, data em que o seu estatuto foi 
publicado no Boletim Oficial de Macau. Há, ainda, outras associações do género, 
que julgo importante serem mencionadas, como a Associação de Fotógrafos 
de Macau, criada em 1983; o Clube Foto-Artístico de Macau, criado em 1986 e 
a Associação Promotora da Arte Fotográfica de Macau, criada em 1987. Estas 
associações contribuíram para o registo e recolha de imagens de um significado 
ímpar, das memórias selecionadas em diversos ângulos, de Macau, da República 
Popular da China e de outros pontos asiáticos e, em muitos dos casos, de países 
ocidentais, nomeadamente de Portugal. Muitos dos seus associados, vinham 
a Portugal recolher imagens diversificadas que, mais tarde, seriam objeto de 
uma exposição, no território. Note-se que a arte da fotografia foi introduzida na 
China, através de Macau, em 1844, por Jules Alphonse Eugène Itier38.

Relativamente à dança clássica ocidental propriamente dita, a sua expres-
são era praticamente nula em Macau no final da década de 70, início da década 

37 Museu de Arte de Macau, Arte de Macau II, <http://www.mam.gov.mo/p/collection/1/
detail/41fae7ec-5a80-4948-842d-9573a39ed408>, consulta, 21.09.2019.

38 Vinagre, André “Num exercício de memória, Macau mostra-se como a porta de entrada da 
fotografia na China”, Macau, Jornal Ponto Final, 24 de Julho de 2019, <https://pontofi-
nalmacau.wordpress.com/2019/07/24/num-exercicio-de-memoria-macau-mostra-se-co-
mo-a-porta-de-entrada-da-fotografia-na-china/>, consulta, 03.09.2019.
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de 80. A grande tradição da dança em Macau está diretamente relacionada com 
a Dança do Leão e a Dança do Dragão, ambas inseridas na ancestral tradição 
chinesa. Estes dois géneros de dança integram a listagem do Património Cul-
tural Intangível de Macau, desde 200539.

Em Macau, nos anos 70, o teatro de expressão ocidental não era uma arte de 
grande significado. Entretanto, em 1975, é criada a Associação de Representação 
Teatral Hiu Koc40, sendo a sua criação da responsabilidade de Lawrence Lei. 
Numa entrevista à Revista Macau, afirma: “Em Macau, o teatro vivia em silên-
cio, como um exército adormecido” (Domingues, 2016). No período em estudo, 
havia outros grupos ou associações do género como, por exemplo, o Grupo de 
Teatro de Macau. Entretanto, optámos por abordar somente o Teatro Hiu Koc 
considerando o facto de ser um dos grupos de teatro mais antigos do território 
cujos atores, na sua maioria, são oriundos da comunidade chinesa e, ainda, por 
ser uma das associações teatrais mais representativas de Macau que, ainda hoje, 
mantém a sua atividade. A partir do início dos anos 80, o cenário passa a ser 
outro e a arte teatral vê o seu crescimento, com o surgimento de novos grupos 
teatrais nomeadamente, do Grupo de Teatro Dóci Papiaçám di Macau, criado 
em 1993 e que tem privilegiado o dialeto local, o Patuá.

O papel do Instituto Cultural de Macau (ICM)
É nesse contexto que o Instituto Cultural de Macau irá desempenhar um 

trabalho fundamental na execução das políticas culturais definidas pela admi-
nistração de Macau. Foi da responsabilidade do ICM elaborar um programa 
cultural que permitiu, nos anos subsequentes, a criação e sedimentação de 
infraestruturas tais como, espaços performativos; a Orquestra de Câmara de 
Macau; a Orquestra Chinesa de Macau; o Conservatório de Macau com ensino 
da música e dança quer ocidental, quer chinesa; integrava, também, o Conserva-
tório de Macau, um curso de teatro; da Academia de Artes Visuais de Macau; do 
Concurso para Jovens Músicos de Macau; do Festival Internacional de Música 

39 “Dança do Leão”, Património Cultural Intangível, <http://www.culturalheritage.mo/pt/
detail/2748/1>, 17.12.2019.

40 “Hiu Koc foi o último pseudónimo utilizado por Lu Xun (1881-1936), pai da literatura 
moderna chinesa. Hiu significa madrugada; koc é um cornetim. O nome refere-se ao cor-
netim utilizado pelo exército para convocar os soldados logo pela manhã” (Domingues, 
2016, pp. 78-83).
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de Macau; do Festival de Artes de Macau; do apoio sistémico ao associativismo 
cultural; um programa editorial: a Revista de Cultura, entre outro projetos.

A par de todos estes projetos, também foi criado o Departamento do Patri-
mónio Cultural cuja responsabilidade relacionava-se com a preservação e sal-
vaguarda do património cultural, material e imaterial, de Macau. Sob a alçada 
do ICM estava, também, o Centro Cultural Sir Robert Ho Tung.

Integrava, ainda, a Lei Orgânica do Instituto Cultural de Macau o Depar-
tamento de Formação e Investigação, subunidade responsável pela produção 
científica no território no âmbito das ciências humanas. Em finais dos anos 70, 
princípio de 80, a historiografia de Macau limitava-se, basicamente, aos estu-
dos de Carlos Augusto Montalto de Jesus, 1863-193241; José Maria Braga, 1897-
1988; conhecido, também, como Jack Braga42; António da Silva Rego, 1905-
198643; Charles Ralph Boxer, 1904-200044 e, a vasta obra de Manuel Teixeira, 
1912-2003. Relativamente a esse último, o seu principal mérito relaciona-se, 
fundamentalmente, com a recolha documental e bibliográfica, sobre Macau e a 
China propriamente ditos e, bem assim, sobre a presença portuguesa em diversos 
pontos asiáticos como o Japão, a Coreia, a Tailândia, o Camboja, o Vietname, a 
Birmânia (atual Myanmar), Singapura, Malásia e Malaca. Muito do seu traba-

41 Cf. Jesus, C. A. M. (1990). Macau Histórico. Macau: Livros do Oriente. A 1.ª edição data de 
1092, publicada em Hong Kong pela Kelly & Walsh e, em 1926, foi reimpresso em Macau, 
em edição fac-similada pela Salesian Printing Press, impresso na Tipografia Mercantil.

42 Cf. Braga, J. M. (1987). A voz do passado: redescoberta de a colecção de vários factos 
acontecidos nesta mui nobre cidade de Macao. Macau: Instituto Cultural de Macau. A 
1.ª edição data de 1964, editado pelo Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau.

43 Cf. Rego, A. S. (1946). A Presença de Portugal em Macau. Lisboa: Agência Geral das 
Colónias.

44 Cf. Boxer, Ch. R. (1953). South China in the Sixteenth Century being the narratives of 
Galeote Pereira. London: Hakluyt Society; Boxer, Ch. R. (1955). Dois Documentos Iné-
ditos Acerca do Comércio entre Macau e o Japão Durante os Anos de 1630-1635, Coim-
bra; Boxer, Ch. R. (1989). O Grande Navio da Amacau. Lisboa: Fundação Oriente Macau, 
Centro de Estudos Marítimos de Macau. A primeira edição data de 1959, editado pelo 
Centro de Estudos Históricos ultramarinos, em Lisboa, com o seguinte título: The Great 
Ship from Amacon: Annals of Macao and the Old Japan Trade, 1555-1640; Boxer, Ch. 
R. (1990). Fidalgos no Extremo Oriente, 1550-1770: Factos e Lendas de Macau Antigo. 
Lisboa: Fundação Oriente. A primeira edição data de 1948, editado por M. Nijhoff com 
o seguinte título: Fidalgos in the Far East, 1550-1770: Fact and Fancy in the History of 
Macao; Boxer, Ch. R. (1991). Estudos para a história de Macau – séculos XVI a XVIII. 
Lisboa: Fundação Oriente; e Boxer, Ch. R. (1993). Macau na Época da Restauração – 
Macao Three Hundred Years Ago. Lisboa: Fundação Oriente. A primeira edição data de 
1942, editado pela Imprensa Nacional de Macau, com o mesmo título.
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lho associa-se à história da igreja católica e de destacadas figuras relacionadas 
com a missionação e a cristianização de povos asiáticos.

Poder-se-á dizer que nesse período a produção científica sobre o território 
de Macau e as relações entre Portugal e a China, por parte de investigadores 
portugueses, é bastante escassa e limitada. Será importante notar que um dos 
principais estudos científicos no âmbito da história de Macau, antes do 25 de 
Abril de 1974 se deve ao historiador inglês, Charles Boxer. Esta falta de estu-
dos académicos contemporâneos, nomeadamente realizados por investigado-
res portugueses, relativamente ao território de Macau e, bem assim, sobre as 
relações sino-portuguesas, até à década de 70, poderá ser atribuída ao regime 
vigente em Portugal até o 25 de Abril de 1974, acrescido dos problemas inter-
nos que abalavam a hermética China continental, nomeadamente no período 
da Revolução Cultural, como descreve Rute Saraiva:

A tentativa de uma rápida abordagem da história da presença lusa em Macau 
apresenta-se como uma tarefa arriscada e complexa. Por um lado, trata-se 
de uma análise de mais de quatro séculos de presença portuguesa naquele 
território, recheados de incidentes e intrigas, num contexto de equilíbrio 
frágil entre dois Estados de larga tradição. Por outro lado, a historiografia 
disponível sobre esta matéria é esparsa, pouco sistematizada, divergente e 
mesmo contraditória. Só recentemente, aliás, poucos anos antes da transi-
ção para a China é que começaram a surgir estudos sólidos sobre a situação 
deste “pequeníssimo dragão. (Saraiva, Rute, 2004, p. 5)

Relativamente à produção científica, a lei orgânica do ICM contemplava, 
na altura, o Departamento de Formação e Investigação cuja principal missão 
estava definida da seguinte forma:

Ao Departamento de Formação e Investigação compete, designadamente:

a) Promover e realizar cursos de formação cultural;
b) Promover e fomentar actividades de investigação científica;
c) Fomentar a realização e promover a frequência de cursos, seminários ou 

conferências dentro ou fora do Território e a efectivação, no Território, 
de actividades específicas no domínio da investigação ou da formação;
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d) Promover e subsidiar a publicação de estudos, trabalhos ou obras de 
investigação relacionadas com o Território, e ainda sobre a acção dos 
portugueses no Oriente45.

Este departamento foi fundamental para que, numa primeira fase, fossem 
implementados alguns projetos inovadores que permitiram o desenvolvimento 
de estudos científicos sistémicos no âmbito das ciências humanas, numa ótica 
contemporânea, através do lançamento de concursos de bolsas de investigação 
e da criação de projetos multidisciplinares centrados na história de Macau e 
nas relações sino-portuguesas. Um dos projetos pioneiros relacionava-se com 
a Pesquisa e Publicação de Fontes Comparadas para a História de Macau, 
sob a responsabilidade da investigadora Teresa Sena que em 1989, destaca a 
necessidade de se confrontar e rever a história de Macau:

Sentiam-se então enormes dificuldades no diálogo, troca de informações 
e confronto, quer de conceitos e de metodologias, quer mesmo de dados 
factuais, entre historiadores chineses e portugueses quanto à realidade e 
interpretação histórica de Macau. O desconhecimento mútuo das fontes e 
da língua era (e ainda é) um fosso enorme, mas o debate, a compreensão e 
a colaboração eram inexistentes. Hoje, finalmente estabelecidas algumas 
formas de comunicação, dão-se, infelizmente ainda, os primeiros passos46.

Assim, a partir dos anos 80, a produção científica vê um aumento significa-
tivo e encontramos inúmeros académicos e investigadores, financiados maiori-
tariamente pelo Instituto Cultural de Macau, a trabalharem em diversos temas 
no âmbito da história; das relações entre Portugal e a China, sobre a religião e 
missionação; da política e da diplomacia; da antropologia; da cartografia; da 
arquitetura; da língua portuguesa; da língua chinesa; do Patuá; da literatura; da 
tradução; da comunidade chinesa; da comunidade macaense; entre outros temas.

45 Departamento de Formação e Investigação, Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 43/82/M, de 4 
de setembro, p. 1534.

46 Cf. Sena, 1996, pp. 25-60. Segundo a autora, o texto data de 1989 e é publicado somente 
em 1996.
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Conclusão
A realidade sociocultural existente nos diversos setores de Macau, nomea-

damente no setor cultural, nos finais da década de 70, início dos anos 80 é, de 
facto, constrangedora.

Entretanto, a evolução da conjuntura política quer em Portugal, quer na 
República Popular da China, foi fundamental para o início do processo de reor-
ganização e modernização de Macau. Por um lado, a Revolução Portuguesa, 
ocorrida em 25 de Abril de 1974, permitiu que na governação do general Gar-
cia Leandro tivesse início o processo de modernização do território. Data desse 
período, a criação e implementação do Estatuto Orgânico de Macau que via-
bilizou maior autonomia da Assembleia Legislativa de Macau relativamente à 
democracia e que, a partir de então, passou a ser um órgão legislativo de Macau. 
O EOM responsabilizava-se, ainda, pela definição das funções dos órgãos polí-
ticos, jurídicos e administrativos do território. Permitiu, também, a criação 
de cinco secretarias-adjuntas e a completa alteração dos serviços públicos, 
de Macau. Contribuiu, também, para o reatar das relações diplomáticas entre 
Portugal e a China que datam desse período. Por outro, a política traçada por 
Deng Xiaoping, após a morte de Mao Zedong, corroborou definitivamente para 
o desencadeamento do processo de modernização da China, processo esse que 
beneficiou, também, o território de Macau. Será necessário considerar que data 
desse período o reatar das relações diplomáticas sino-portuguesas.

Claro está que foi necessário definir prioridades principalmente no que 
respeita à gestão da economia e das finanças do território; com a crise política e 
económica existente em Portugal, Macau não podia contar com apoio do Estado 
Português. Data desse período a revisão e assinatura do contrato de jogos com 
a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau que veio aliviar, de certa forma, 
a sua dependência económica e financeira relativamente a Portugal.

A definição de políticas culturais foi adiada para a administração do Almi-
rante Almeida e Costa, embora no mandato do General Garcia Leandro tenha 
sido definido por decreto-lei a defesa do património de Macau. Porém, é na 
governação de Almeida e Costa que surge, de facto, uma política cultural que, 
inclusivamente, permitiu que se criasse o Instituto Cultural de Macau que, 
conjuntamente com o Leal Senado, com o Museu Luís de Camões e outras ins-
tituições públicas e privadas, se responsabilizassem pelas atividades culturais 
e, bem assim, pela implementação, gestão e dinamização de infraestruturas e 
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equipamentos culturais. Curiosamente, é durante esse período que surgirá um 
considerável interesse pela divulgação e aprendizagem quer da língua portu-
guesa, quer da chinesa.

Entretanto, o trabalho do ICM, ao longo de quase duas décadas (1982-1999), 
foi fundamental para que a população daquele território pudesse usufruir de 
orquestras quer ocidental quer chinesa; de uma Academia de Artes Visuais; de 
um Conservatório de Música; dos festivais de música e de artes; do Concurso 
para os Jovens Músicos de Macau; de um programa de apoio e financiamento 
do associativismo cultural; da modernização das bibliotecas e do Arquivo His-
tórico, entre outros. A proteção e preservação do património cultural, móvel e 
imóvel de Macau e a produção científica, com temas diversificados no âmbito 
das ciências humanas; a criação de um setor editorial que editava obras de auto-
res portugueses para língua chinesa e vice-versa, a Revista de Cultura, foram 
também da responsabilidade do Instituto Cultural de Macau.

Todo esse movimento cultural ocorrido, sobretudo, nos anos 80, prende-
-se, a meu ver, com o facto de ter sido, nesse período, a decisão da data relati-
vamente à transferência de soberania de Macau para a República Popular da 
China, ocorrida a 19 de dezembro de 1999. Evidentemente, que se não fosse 
a transição de soberania, Macau ter-se-ia desenvolvido naturalmente, pois a 
evolução faz parte das sociedades contemporâneas. Porém, julgo que Macau 
se desenvolveu e se modernizou mais nas três últimas décadas do século XX do 
que nos anteriores setenta anos do mesmo século.

Resumem-se, desta forma, as políticas traçadas, as infraestruturas e equi-
pamentos culturais implementadas em Macau, em finais dos anos 70, princípios 
dos anos 80 do século passado. O período que se segue e até 1999, ano em que 
Macau transita de soberania para a República Popular da China, será de grandes 
transformações nos seus diversos setores, sendo o setor cultural, de certa forma, 
privilegiado. Os anos 80 e 90 foram marcados, sobretudo, pela modernização 
e internacionalização do território, passando Macau a ser conhecido quer na 
Ásia, quer no Ocidente, com especial destaque para Portugal.
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MACAU – UMA REINTERPRETAÇÃO DO 
LEGADO LUSO, VINTE ANOS APÓS A 
TRANSIÇÃO

澳门: 回归二十年后葡萄牙遗存之新诠释

Jorge A. H. Rangel
Presidente do Instituto Internacional de Macau

Introdução

“Macau – Uma reinterpretação do legado luso, vinte anos após a transição” 
foi o tema escolhido para a comunicação apresentada na Universidade de Aveiro, 
no II Congresso Internacional “Diálogos Interculturais Portugal – China”, levado 
a efeito de 13 a 15 de Março de 2019 pelo Instituto Confúcio, com a colaboração 
do Instituto Internacional de Macau.

Neste trabalho, procurámos identificar, sinteticamente, os aspectos mais 
relevantes e significativos desse legado, nas suas variadas vertentes, e interpretar 
a forma como se conseguiu valorizar o património cultural que deu ao territó-
rio uma singularidade própria, a qual justificou que lhe tivesse sido atribuído o 
estatuto de região administrativa especial da República Popular da China (RPC), 
dotada de ampla autonomia e de órgãos de governo próprio. Este estatuto deve 
vigorar até 2049.

Duas décadas após a transferência do exercício da soberania, de Portugal 
para a RPC, é justo realçar, não obstante algumas insuficiências, ou mesmo 
eventuais desvios, a forma reconhecidamente positiva como a herança de Por-
tugal foi amplamente respeitada.

Em todos os períodos de mudança histórica, são inevitáveis as dúvidas, as 
inquietações e as incertezas, pelo que muitos poderão não ter acreditado que, 
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decorrido o período de transição, o acordo firmado e ratificado pelos dois Esta-
dos, em 1987, sobre “a questão de Macau”, na forma duma Declaração Conjunta1, 
pudesse alcançar tão significativa eficácia na sua execução, espelhada no regular 
funcionamento da região especial que dele resultou.

Coube ao Governo de Macau a responsabilidade de realizar, em nome de 
Portugal, de 1987 a 1999, um vasto conjunto de projectos em todas as áreas, das 
infra-estruturas à educação, da acção social à organização jurídica e judiciária 
e da consolidação financeira à afirmação da sociedade civil, visando a prepara-
ção do território para o novo estatuto político-administrativo acordado pelos 
dois Estados.

Logo em 2003, reconhecendo a vocação histórica de Macau como entre-
posto com o mundo lusófono, as autoridades centrais chinesas criaram o Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China, os Países de Língua 
Portuguesa, com o secretariado e serviços de apoio permanentemente instala-
dos em Macau. Em 2005, a UNESCO integrou o centro histórico de Macau na 
sua prestigiada lista do património mundial da humanidade.

Com o rápido desenvolvimento do seu ambicioso projecto de dimensão uni-
versal denominado “Uma Faixa, Uma Rota”, os objectivos do Fórum para a Coo-
peração foram reajustados e o seu funcionamento articulado com esse enorme 
projecto, cabendo à região de Macau o papel de plataforma de cooperação com 
os países de língua portuguesa. Entretanto, foi também atribuído à região o 
papel de centro mundial de turismo e lazer, acolhendo mais de 30 milhões de 
visitantes por ano e sendo a única parte da China onde os jogos de fortuna ou 
azar estão autorizados. Além de ser um atractivo turístico da maior relevância, 
esta é também a maior fonte de receitas de Macau.

Um novo e decisivo desafio foi recentemente lançado a Macau, o qual tem 
a ver com a sua progressiva integração num espaço mais amplo – o da Grande 
Baía Guangdong – Hong Kong – Macau, que compreende nove cidades do 
grande delta do Rio das Pérolas e as suas duas regiões administrativas especiais 
(Hong Kong e Macau).

Foi o legado luso, cultural e humano, que, em larga medida, justificou a 
criação da segunda região administrativa especial chinesa com as característi-
cas que tem. Esse legado, com um sistema económico e uma maneira de viver 

1 Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa e do Governo da República 
Popular da China sobre a Questão de Macau, assinada em Pequim a 13 de Abril de 1987, 
pelo Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva e pelo Primeiro-Ministro Zhao Ziyang.
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diferentes, marcou a sua singularidade. Duas décadas volvidas, a pergunta que é 
legítimo fazer é se esse legado continuará a ser importante, sabendo que poderá 
já não ser determinante, no processo de construção do seu futuro. É matéria que 
continuaremos a estudar e a acompanhar com a maior atenção.

A transição político-administrativa

Os desafios eram enormes, em todos os domínios da actividade governa-
tiva e no seio da sociedade civil, quando se definiu o enquadramento político 
do processo de transição e se escolheu a data de 19 de Dezembro de 1999 para a 
sua conclusão, com o estabelecimento formal, no dia seguinte, da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau (RAEM), marcando o fim duma presença admi-
nistrativa plurissecular de Portugal.

Enquanto no foro diplomático prosseguiam os contactos regulares, no 
âmbito de um Grupo de Ligação Conjunto2, coube ao Governo de Macau a res-
ponsabilidade de pôr em execução um vastíssimo programa de realizações, 
que iam das infra-estruturas à educação, da organização jurídica e judiciária à 
expansão dos serviços sociais e da estabilização financeira à consolidação das 
instituições. Todas estas medidas apontavam para o reforço do “segundo sis-
tema”, no conceito “um país, dois sistemas”3 que inspirou a criação oficial das 
regiões administrativas especiais chinesas, dotadas de elevado grau de autonomia 
e com a maneira de viver das suas populações, bem como o respectivo sistema 
económico, salvaguardados.

Neste contexto, foi o território transformado num imenso estaleiro, com 
múltiplas obras simultaneamente projectadas e lançadas, numa verdadeira 
corrida contra o tempo, visando dotá-lo das infra-estruturas necessárias, que 
comportavam um aeroporto internacional, velha aspiração de sucessivas gera-
ções constantemente protelada, pontes e estradas, um renovado parque escolar, 
desportivo, cultural e social e planos urbanísticos consistentes.

Ao mesmo tempo – e porque tudo era, afinal, prioritário – trabalhou-se, 
determinada e aceleradamente, na formação de quadros médios e superiores; 

2 A fim de assegurar a aplicação efectiva da Declaração Conjunta e “criar as condições apro-
priadas para a transferência de poderes em 1999”, foi instituído pelos dois Governos o 
Grupo de Ligação Conjunto Luso-Chinês.

3 Conceito definido por Deng Xiaoping, o timoneiro da abertura da China, visando a “reuni-
ficação da pátria chinesa”, através da integração pacífica e suave de Hong Kong e de Macau 
e, mais tarde, de Taiwan.
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na “localização” das leis e da língua chinesa, que se tornou oficial em 1992, a par 
da portuguesa; na reestruturação dos serviços públicos; no aumento dos apoios 
e estímulos ao associativismo; na “internacionalização” de Macau, reforçando 
as suas ligações à Europa e aos países lusófonos; nas complexas tarefas da pro-
dução legislativa e da tradução jurídica; no alargamento da participação cívica 
e política; no desenvolvimento dos sectores com maior impacto directo na vida 
da população, como a educação, a saúde, a habitação e a acção social, para os 
quais foram canalizados abundantes recursos; e, na fase final, na passagem das 
responsabilidades administrativas e na preparação da transferência de poderes. 
De salientar é também o facto de, durante todo o período de transição4, o Governo 
de Macau ter abraçado o princípio do equilíbrio orçamental, ao mesmo tempo 
que, rejeitando o endividamento público, soube impulsionar o desenvolvimento 
sustentável através de investimentos correctamente dimensionados e de um 
sistema fiscal estável e atraente, caracterizado por impostos de reduzido valor.

Quando, naquela noite fria de 19 para 20 de Dezembro, numa cerimónia 
inolvidável pelo seu alto significado, uma bandeira era arriada e outra içada e 
os mais altos magistrados das duas nações selavam simbolicamente o compro-
misso com um histórico aperto de mãos perante 2500 convidados e altas enti-
dades de muitos países e câmaras de televisão com cobertura mundial, tínhamos 
chegado ao fim de um tempo de Portugal no Oriente5. O território iria, a partir 
dessa data, fixada na Declaração Conjunta, enfrentar o futuro que para ele tinha 
sido traçado pelos dois Estados com legitimidade de intervenção na definição 
do seu novo figurino político.

A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM)

Na Declaração Conjunta havia sido acordado que os sistemas social e econó-
mico permaneceriam em vigor, mantendo-se também basicamente inalteradas 
as leis então vigentes, e que seriam assegurados “todos os direitos e liberdades 
dos habitantes e outros indivíduos em Macau”, designadamente as liberdades 
pessoais, as liberdades de expressão, de imprensa, de reunião, de associação, de 

4 O período de transição foi o período compreendido entre a entrada em vigor da Declara-
ção Conjunta e o dia 19 de Dezembro de 1999.

5 O General Vasco Rocha Vieira foi o último Governador de Macau. É reconhecido o seu 
contributo, muito relevante, para o sucesso do processo de transição. Os dois Presidentes 
eram Jorge Sampaio e Jiang Zemin.
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deslocação e migração, de greve, de escolha de profissão, de investigação acadé-
mica, de comunicação, de religião e de crença, e o direito à propriedade privada.

A Declaração Conjunta estabeleceu, igualmente, que a região definiria, por 
si própria, as políticas de cultura, educação, ciência e tecnologia e protegeria o 
património cultural de Macau, podendo também ser mantidas as relações eco-
nómicas e culturais e celebrados acordos com países, regiões e organizações 
interessadas. O estatuto de porto franco e território aduaneiro separado, para 
desenvolvimento de actividades económicas, seria também mantido, assim como 
o livre fluxo de capitais, a circulação de moeda própria (a pataca de Macau) e a 
sua convertibilidade, comprometendo-se o Governo Popular Central da China 
a não arrecadar quaisquer impostos na região, cuja independência financeira 
ficou, desta feita, contemplada.

No que respeita a Portugal, ficou expressa a possibilidade de a região esta-
belecer relações económicas de benefício mútuo, sendo também tidos em con-
sideração os interesses económicos de Portugal e de outros países em Macau, 
ao mesmo tempo que se estabeleceu que os interesses dos habitantes de ascen-
dência portuguesa seriam protegidos em conformidade com a lei. E, quanto à 
língua portuguesa, garantiu-se a continuidade do seu uso nos organismos do 
Governo, no órgão legislativo e nos tribunais da região.

No quadro da sua autonomia, foram também atribuídos à região poderes 
executivo, legislativo e judicial próprios, incluindo o de julgamento em última 
instância, devendo os lugares de membros do Governo e do órgão legislativo ser 
ocupados por habitantes locais6.

Foi em consonância com estes parâmetros que se elaborou a Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, 
aprovada em 19937, a qual incorporou aquelas mesmas políticas fundamentais 
e definiu a estrutura político-administrativa e o funcionamento da região. A sua 
feitura foi da responsabilidade exclusiva da China, que envolveu na sua prepa-
ração residentes permanentes de Macau.

Para muitos, para além da história, da memória, da identidade e do patri-
mónio arquitectónico, cultural e humano, foram, indubitavelmente, os direitos, 
as liberdades e as garantias, no seu conjunto, anteriormente assegurados pela 

6 O primeiro Chefe do Executivo foi Edmund Ho Hau Wah (1999-2009) e o actual é Fer-
nando Chui Sai On (2009), sendo ambos naturais de Macau.

7 Aprovada em 31 de Março de 1993, na Primeira Sessão da Oitava Legislatura da Assembleia 
Popular Nacional da R.P.C., e promulgada, na mesma data, pelo Presidente Jiang Zemin.
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Constituição da República Portuguesa, a melhor expressão viva do legado luso 
em Macau. São esses direitos e liberdades que lhe garantem um estatuto dife-
rente. Sem eles, o “segundo sistema” não teria razão de ser.

A Lei Básica, indo mais longe do que a Declaração Conjunta, declarou o 
português também como língua oficial8.

Cooperação multifacetada
A RAEM ganhou uma nova dimensão nas suas relações com o exterior, 

quando, em 2003, foi criado o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial 
entre a China e aos Países de Língua Portuguesa, com o secretariado e serviços 
de apoio ali permanentemente instalados.

Esta decisão pragmática, inteligente e politicamente coerente com a visão 
estratégica da China na afirmação crescente do seu papel no mundo, represen-
tou também o reconhecimento definitivo da vocação histórica de Macau como 
entreposto privilegiado entre povos e culturas, agora com novos propósitos, 
assumindo-se a região como plataforma oficial de cooperação, inicialmente com 
objectivos predominantemente económicos e abrangendo, paulatina e estavel-
mente, outras áreas, à medida que as estruturas de suporte ao alargamento dessa 
cooperação, que foi produzindo resultados financeiros encorajadores para todas 
as partes envolvidas, se foram consolidando e a experiência na sua promoção e 
gestão foi sendo enriquecida.

A capacidade de resposta, rápida e segura, das autoridades e instituições 
locais a este oportuno desafio lançado pelo Governo Central da China, tornou-
-se possível graças às condições criadas no período de transição, à forma suave 
e consensual como se processou a transferência de poderes e aos passos dados 
no início da nova fase do longo percurso daquele minúsculo território, assolado 
por muitas tempestades naturais e políticas, mas que soube alimentar sempre 
uma ambição legítima muito maior do que a sua limitadíssima geografia.

Recebendo há cinco séculos o primeiro abraço de Portugal, Macau quis depois 
abraçar o mundo, sendo hoje património da humanidade. A visita a Macau, em 
2010, do Primeiro-Ministro Wen Jiabao9 constituiu um ponto de viragem nas 

8 O artigo 9.º da Lei Básica estabelece que “além da língua chinesa pode usar-se também a 
língua portuguesa nos órgãos executivo, legislativo e judiciais da Região Administrativa 
Especial de Macau, sendo também o português língua oficial”.

9 A visita foi feita em Novembro de 2010, no âmbito da 3.ª Conferência Ministerial do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa.
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atribuições, que se foram tornando mais extensas, do Fórum para a Coopera-
ção, e o discurso lapidar que então proferiu, exaltando o valor da cooperação e a 
importância da língua portuguesa, como instrumento de comunicação no e com 
o mundo lusófono, deu um renovado impulso e incentivo à missão de Macau 
no exercício dessa plataforma de cooperação, não só económica, mas também, 
e cada vez mais, cultural e social.

Assim, o 3.º Plano de Acção para a Cooperação, assinado em Novembro de 
2010, pelos representantes dos países de língua portuguesa e da China, reunidos 
em Macau, ampliou as vertentes e as actividades, nos domínios da administra-
ção pública, agricultura, infra-estruturas, transportes e comunicações, turismo, 
saúde pública, educação e recursos humanos, ciências e tecnologia, cultura, rádio, 
cinema e televisão. Especial ênfase foi colocada na formação.

Reuniões subsequentes, ao mais alto nível, confirmaram esses propósitos 
e, quando a RPC lançou a sua arrojada Iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, que 
tem dimensão universal, procurou-se, desde logo, integrar os programas do 
Fórum de Macau nos objectivos definidos nesse imenso novo projecto político-
-económico inspirado na revitalização das antigas rotas da seda.

Educação e Formação de Quadros
No desenvolvimento do Fórum para a Cooperação, Macau passou, quase de 

imediato, a funcionar como um grande centro de formação contínua, por cujas 
instituições foram passando milhares de quadros médios e superiores dos paí-
ses lusófonos, para a frequência de cursos de variadíssima natureza, temática 
e duração.

O Fórum para a Cooperação criou o seu próprio centro de formação, mas 
quis também utilizar os recursos disponibilizados pelas instituições de ensino 
superior ali existentes e diversos institutos técnicos, cobrindo uma gama varia-
díssima de áreas e oferecendo alargadas oportunidades. A Universidade de 
Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o Instituto de Formação Turística, a 
Universidade de S. José, a Universidade da Ciência e Tecnologia de Macau, a 
Universidade Cidade de Macau (antiga Universidade Aberta Internacional da 
Ásia), o Instituto do Milénio e o Instituto de Gestão de Macau são algumas das 
instituições disponíveis e várias delas continuam a oferecer cursos em língua 
portuguesa. As três primeiras e, ainda, a Escola Superior das Forças de Segu-
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rança de Macau, são as instituições públicas de ensino superior, todas criadas 
nas últimas duas décadas da administração portuguesa.

Neste âmbito, é indispensável referir, igualmente, a Escola Portuguesa de 
Macau (EPM) e a Fundação responsável pela sua gestão, instituída em 1998 pelo 
Estado Português10, associado à Fundação Oriente e à Associação Promotora da 
Instrução dos Macaenses (APIM), e o Instituto Português do Oriente (IPOR)11, 
instituição portuguesa vocacionada para promover o ensino da língua portuguesa, 
enquanto língua oficial consagrada na Lei Básica da RAEM, “assegurando o seu 
ensino não curricular como língua de trabalho em articulação com instituições 
representativas das actividades profissionais de Macau”.

A EPM, com alvará concedido à sua entidade titular pela Direcção dos Ser-
viços de Educação e Juventude, em 21 de Agosto de 1998, insere-se no sistema 
educativo de Macau como instituição educativa particular sem fins lucrativos. 
O IPOR, que teve os seus estatutos alterados em 1999, passando a ter como 
associados o Estado português, representado pelo Instituto Camões (51%), a 
Fundação Oriente (44%) e diversas empresas (5%), tem a responsabilidade de 
interagir com entidades representativas do sistema de ensino da RAEM, no sen-
tido de melhor promover o ensino do português como língua segunda ou língua 
estrangeira. Estas duas instituições têm um papel verdadeiramente fulcral na 
promoção e difusão da língua portuguesa.

Desde a sua criação, o IPOR tem mantido uma intervenção relevante no apoio 
aos centros de estudos e leitorados de português em universidades do Extremo 
Oriente, onde é crescente o interesse na aprendizagem da língua portuguesa.

A Universidade de Macau e o Instituto Politécnico de Macau continuam 
a ser membros muito activos da Associação das Universidades de Língua Por-
tuguesa e desenvolvem parcerias úteis com instituições de ensino superior de 
Portugal. Essa Universidade tem um Departamento de Português e o Instituto 
Politécnico uma Escola de Línguas e Tradução, com acções de intercâmbio e 
colaboração envolvendo instituições educativas de Portugal e da RPC, e criou 
um bem orientado Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa. O curso 
anual de Língua e Cultura Portuguesa da Universidade de Macau, levado a efeito 
todos os anos no período de férias escolares, propicia a estudantes e professores 

10 Esta Fundação foi criada pelo Decreto-Lei n.º 89-B/98, de 13 de Abril de 1998.
11 Constituído por escritura pública em Setembro de 1989, tendo como associados o Governo 

de Macau e o Estado português, através do então Instituto de Cultura e Língua Portuguesa.
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daquela área geográfica oportunidades de encontro, aprendizagem e partilha de 
experiências pedagógicas.

Os Serviços de Educação e Juventude também promovem o ensino da lín-
gua portuguesa em centros de formação e nas escolas luso-chinesas, havendo 
ainda um estabelecimento pré-escolar, o Jardim de Infância D. José da Costa 
Nunes, mantido pela APIM, cuja língua veicular é a portuguesa.

Dimensão Cultural e Património Mundial
A inclusão, pela UNESCO, do centro histórico de Macau na sua prestigiada 

lista do património da humanidade, em Julho de 2005, foi um acontecimento de 
invulgar relevância e significado. Este centro histórico engloba praças e largos, 
como os da Barra, do Lilau, de Santo Agostinho, do Senado, da Sé, de S. Domin-
gos, da Companhia de Jesus e de Camões, as ruas adjacentes e uma sucessão 
de monumentos integrados nesse espaço, entre os quais as Ruínas de S. Paulo, 
ex-libris da cidade, o templo de Á-Ma, anterior ao estabelecimento dos portu-
gueses, as igrejas de S. Lourenço, Santo Agostinho, S. Domingos e a Sé Catedral, 
recordando a pujança da acção missionária no Oriente, o teatro D. Pedro V, o 
primeiro teatro de estilo ocidental na China, o edifício do Leal Senado, com o 
seu salão nobre e biblioteca, a Santa Casa da Misericórdia, a mais antiga insti-
tuição do território, fundada pelo seu primeiro bispo, o pequeno templo de Na 
Tcha, divindade chinesa muito venerada, a Fortaleza da Guia com a capela e o 
farol, o primeiro edificado na costa da China, a Fortaleza do Monte, que foi a 
principal estrutura defensiva da cidade, a chamada Casa Garden e o seu jardim 
envolvente, o Cemitério Protestante, onde estão sepultadas muitas figuras liga-
das à Companhia Inglesa das Índias Orientais, um troço das antigas muralhas 
de defesa da cidade, o Quartel dos Mouros, sede da Capitania dos Portos, a Casa 
do Mandarim, complexo residencial tradicional, a Casa de Lou Kau, velha resi-
dência de um abastado mercador, e a Biblioteca Chinesa de Sir Robert Ho Tung.

Esse património é maioritariamente português, mas também é, natural-
mente, chinês e de outras origens, reflectindo aquele que foi o mais prolongado 
e fecundo encontro do Ocidente com o Extremo Oriente. Depois de diversas 
tentativas e abordagens feitas ainda na vigência da administração portuguesa12, 

12 A primeira proposta a submeter à UNESCO tinha sido elaborada na década de 1980, no 
mandato do Governador Vasco de Almeida e Costa, na sequência de estudos iniciados por 
decisão dos Governadores José Manuel Nobre de Carvalho e José Eduardo Garcia Lean-
dro.
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foi com o total empenhamento da China que a UNESCO apreciou e aprovou a 
proposta apresentada pela RAEM.

Apesar de alguma notória descaracterização das áreas envolventes dos 
principais monumentos desse centro histórico, em resultado do rápido cresci-
mento urbano, é possível e absolutamente desejável manter e valorizar todo esse 
património, sendo a obrigação assumida perante instâncias internacionais a sua 
melhor garantia, a par da crescente exigência manifestada pela população local, 
especialmente pelas gerações mais novas, na sua adequada preservação. Cabe, 
em primeiro lugar, ao Instituto Cultural da RAEM13, a salvaguarda e valorização 
de todo o património histórico e cultural e a manutenção do Arquivo de Macau 
(anteriormente denominado Arquivo Histórico de Macau) e de bibliotecas públi-
cas, onde existe um valioso acervo de obras em língua portuguesa.

Macau dispõe também de um invejável conjunto de museus, de alto signi-
ficado e qualidade, com destaque para o Museu de Macau, muito bem instalado 
e enquadrado na Fortaleza do Monte, o Museu Marítimo de Macau, situado na 
barra do Porto Interior, e o Museu de Arte de Macau, integrado no complexo do 
Centro Cultural de Macau, uma das obras emblemáticas da fase final da admi-
nistração portuguesa, com todas as condições para acolher grandes manifesta-
ções artísticas e culturais, como o Festival de Música e o Festival das Artes, que 
fazem parte de um rico calendário anual de festividades. Os importantes acervos 
desses museus espelham o legado cultural que deu ao território uma singulari-
dade e uma identidade próprias. Neste contexto, interessa também referir que 
as placas toponímicas de Macau permanecem bilingues, tendo sido plenamente 
respeitados os nomes originais das vias públicas, sendo preocupação visível do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais a manutenção da traça portu-
guesa nos arranjos urbanísticos, com recurso, amiúde, à calçada portuguesa na 
decoração artística dos passeios do centro histórico.

Comunicação Social e Edições
A actividade editorial em língua portuguesa permanece muito significativa, 

continuando a ser publicadas obras na língua de Camões através de vários ser-
viços públicos, instituições académicas e organismos da sociedade civil, como, 

13 Este organismo público foi criado em 1983 com a designação Instituto Cultural de Macau, 
sendo suas atribuições o desenvolvimento da acção cultural, a protecção do património 
histórico, arquitectónico e cultural e a investigação histórica.
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por exemplo, o Instituto Internacional de Macau que, em pouco mais de uma 
década, produziu já algumas centenas de títulos. É de destacar também, neste 
contexto a editora privada Livros do Oriente.

A imprensa escrita portuguesa tem uma história antiga em Macau, desde 
1822, quando saiu o “Abelha da China”. Sucederam-lhe muitos títulos, como 
“Echo Macaense”, “Gazeta de Macau”, “O Imparcial”, “Correio de Macau”, “Notí-
cias de Macau”, “Gazeta Macaense”, “Comunidade”, entre outros que registaram 
para a posteridade os acontecimentos mais relevantes dos últimos dois séculos. 
Hoje, ainda temos três diários (“Jornal Tribuna de Macau”, “Ponto Final” e “Hoje 
Macau”) e o semanário católico “O Clarim”, os mesmos que se publicavam antes 
da transição, além de dois diários em língua inglesa (“The Macau Post Daily” e 
“Macao Daily Times”) e o semanário luso-chinês “Plataforma Macau”.

Quanto a revistas, várias são também publicadas em português, como a 
“Macau”, a “Revista de Cultura” e a “Oriente/Ocidente”. O Boletim Oficial do 
Governo da RAEM, com duas séries semanais, é bilingue. Além de revistas de 
periodicidade variável em língua chinesa, têm aparecido, ultimamente, revistas 
em língua inglesa, acompanhando o desenvolvimento do turismo e da indústria 
hoteleira, agregada aos novos casinos. No que respeita aos órgãos audiovisuais, 
a Teledifusão de Macau (TDM), que iniciou emissões regulares em Fevereiro 
de 1988, tem um canal em português (TDM–Macau) e outro em chinês (TDM– 
Ou Mun), em funcionamento 24 horas por dia, além de existirem vários canais 
digitais, a TV Cabo Macau e emissores por satélite, com programação predo-
minantemente em chinês. Na dependência da TDM, operam duas estações de 
rádio, em língua portuguesa (Rádio Macau) e em língua chinesa (Ou Mun Tin 
Toi), existindo igualmente uma emissora privada, a Rádio Vila Verde.

A Lei de Imprensa é ainda do tempo da administração portuguesa14. Ela 
regula o exercício da liberdade de imprensa e do direito à informação, bem como 
a actividade das empresas jornalísticas, editoriais e noticiosas. Existem oito 
associações de profissionais de comunicação social em Macau, uma das quais é 
a Associação de Imprensa de Língua Portuguesa e Inglesa de Macau. O portal 
do Governo da RAEM fornece informação ao público em chinês, em português 
e em inglês e contribui para uma maior divulgação das políticas públicas, asse-
gurando uma comunicação regular com a população em geral.

14 Lei n.º 7/90/M. de Agosto de 1990.
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Pedras Vivas
Além das pedras da história, há a considerar as “pedras vivas”, as pessoas, 

os portugueses e gentes de muitas nacionalidades que escolheram Macau para 
sua terra e ali permaneceram para além da transição. Também importa referir 
a comunidade macaense, legado precioso daquele encontro de Portugal com o 
mundo e fruto da longa viagem da história, com as suas tradições, os seus valores 
e a sua culinária própria, contribuindo para reforçar a singularidade de Macau 
e para afirmar a terra e a memória na diáspora que se espalhou pelos continen-
tes, sabendo manter o coração ligado, indissoluvelmente, a Macau e a Portugal, 
e fazendo funcionar os seus centros de convívio que são as Casas de Macau.

Todas essas gentes dão vida e sentido às suas associações e outras institui-
ções, fazendo com que Macau seja também exemplar na força e na capacidade 
interventora da sua sociedade civil, apoiada por entidades governamentais, com 
especial destaque para a Fundação Macau. São múltiplas as que se mantêm 
ligadas a Portugal, ostentando com orgulho a sua “matriz portuguesa”, desde a 
Casa de Portugal, que desenvolve um vasto programa de actividades, ao Instituto 
Internacional de Macau15, passando por organismos com longa história como 
a Santa Casa da Misericórdia, ou profissionais e sociais como a Associação dos 
Trabalhadores da Função Pública e a Associação dos Aposentados, Reformados 
e Pensionistas de Macau, clubes desportivos, recreativos e culturais, organis-
mos da Diocese de Macau, a Confraria da Gastronomia Macaense, a centenária 
Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, as associações de antigos 
alunos de escolas de língua portuguesa, a Associação dos Macaenses, o centro 
cultural Albergue SCM e o grupo de teatro Dóci Papiaçám di Macau, cultor e 
promotor do patuá, crioulo português de Macau, já classificado pelo Governo 
da RAEM como património imaterial local.

Cerimónias religiosas da Igreja Católica são também facultadas aos fiéis, 
diariamente, em português e as duas mais participadas procissões, que são a de 
Nossa Senhora de Fátima e a do Senhor dos Passos, foram, igualmente, integra-
das na lista oficial do património imaterial de Macau.

Na RAEM funcionam um Consulado-Geral de Portugal, que foi prometido 
à população de Macau que seria o maior da rede consular portuguesa, e uma 

15 O Instituto Internacional de Macau, organismo de natureza associativa e fins académicos 
e culturais, é a única entidade local presente na CPLP – Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa, usufruindo do estatuto de observador consultivo, e mantém estreita coo-
peração com dezenas de instituições do espaço lusófono.
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delegação da AICEP – Agência de Investimento e Comércio Externo de Por-
tugal, para promoção do investimento. Compete ao Consulado coordenar as 
comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 
as quais incluem a tradicional romagem ao Jardim e Gruta de Camões, sempre 
muito concorrida e com uma presença significativa de jovens de escolas e de 
associações locais.

As estruturas da administração pública local são também, inevitavelmente, 
uma herança da administração portuguesa, como o são muitos dos quadros que 
já então exerciam cargos ou frequentavam acções especializadas de formação. 
Também é indispensável mencionar o Banco Nacional Ultramarino, banco emis-
sor juntamente com o Banco da China, empresas portuguesas que souberam 
afirmar-se em Macau, a Associação Empresarial Internacional para os Mercados 
Lusófonos e outras novas associações, impulsionadas por jovens empresários.

Alguns daqueles organismos revelam um surpreendente dinamismo, pro-
movendo uma diversidade de eventos em que a marca portuguesa é sentida, 
além da Semana da Lusofonia e da Semana Cultural da China e dos Países de 
Língua Portuguesa, que já fazem parte de um calendário intenso, emprestando 
à cidade e às ilhas um ambiente de festa permanente. Por outro lado, institui-
ções, agentes culturais e artistas portugueses realizam iniciativas em Macau, na 
forma de exposições, espectáculos, seminários, conferências, mostras comer-
ciais e outras. Até as mais emblemáticas instituições académicas portuguesas 
têm sido ali acolhidas para a realização dos seus encontros16. Vale a pena referir 
ainda que os I Jogos da Lusofonia, promovidos pela Associação dos Comités 
Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa (ACOLOP), tiveram lugar em Macau, 
em Outubro de 2006, tirando-se proveito do excelente parque desportivo ali 
existente. Participaram nesses Jogos mais de mil atletas do mundo lusófono17, 
que competiram sob o interessante lema “Quatro continentes, uma língua, uni-
dos pelo desporto”. O evento contou com oito modalidades de alta competição: 
atletismo, basquetebol, futebol, futsal, taekwondo, ténis de mesa, vóleibol e 

16 Entre elas, a AULP–Associação das Universidades de Língua Portuguesa, instituições de 
ensino superior portuguesas, o Observatório da Língua Portuguesa, a Associação de Gestão 
do Ensino Superior, a associação Colóquios da Lusofonia e o Centro Nacional de Cultura, 
que ali realizou, em parceria com o Instituto Internacional de Macau e a Fundação Jorge 
Álvares, os I e II Encontros de Poetas Chineses e Lusófonos.

17 De notar que também estiveram presentes atletas da Índia (Goa) e do Sri Lanka, membros 
associados da ACOLOP.
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vóleibol de praia, com 156 medalhas em disputa, ficando em primeiro lugar o 
Brasil, logo seguido de Portugal.

Novos Desafios e Conclusão
Muito ficou por dizer num trabalho como este, necessariamente limitado, 

sobre o legado que importa preservar e valorizar em Macau e sobre o papel que 
este território, que é hoje região administrativa especial da China, pode continuar 
a desempenhar no reforço das relações entre o mundo lusófono e a maior potência 
emergente do século XXI. Apraz-nos saber que outros trabalhos e estudos foram 
ou estão a ser feitos, directa ou indirectamente relacionados com estes temas.

Ao longo dos últimos anos, multiplicaram-se também os estudos e publica-
ções sobre a China e o seu espantoso crescimento, a sua incontornável influência 
na reconfiguração do mundo e os desafios imensos e complexos que se colocam 
aos seus responsáveis, em todas as vertentes e a todos os níveis, sendo fasci-
nante e prioritário, na área da Ciência Política, entender o seu devir e perscrutar 
o seu futuro, cheio de interrogações que permitem desenhar os mais variados 
cenários. É matéria que vamos acompanhando interessadamente, até pelos seus 
inevitáveis e imediatos reflexos em Macau.

Em 1999, Portugal entregou à China um território moderno, dotado das 
infra-estruturas essenciais, com um legado cultural sólido, sistemas adminis-
trativo e judicial que foram os suportes fundamentais do seu funcionamento 
e que, em larga medida, permaneceram para além da transição, um sistema 
educativo próprio e um ensino superior diversificado, estruturas adequadas de 
apoio e solidariedade social, uma sociedade civil interventora e multifacetada 
e condições para poder continuar a desempenhar o seu papel de entreposto 
comercial e cultural privilegiado.

Com pragmatismo, a China atribuiu, entretanto, a Macau duas missões fun-
damentais: a de centro internacional de turismo e lazer, que já atrai cerca de 30 
milhões de visitantes por ano, e a de plataforma de cooperação com os países 
de língua portuguesa. A estes, podemos, se quisermos, acrescentar mais uma, 
que é a de centro de formação avançada, estando o novo e enorme campus da 
Universidade de Macau, construído na ilha chinesa vizinha de Hengqin, já em 
pleno funcionamento, permitindo-lhe, ao lado de outras instituições de ensino 
superior e de investigação académica, ganhar uma dimensão compatível com a 
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inserção de Macau no grande Delta do Rio das Pérolas, que tem sido, ao longo 
das duas últimas décadas, a área de maior desenvolvimento em todo o mundo.

Entretanto, a RPC incluiu o Fórum de Macau e o sistema de cooperação que 
lhe cabe sustentar e desenvolver no seu recentemente anunciado projecto de 
dimensão universal intitulado “Uma Faixa, Uma Rota”, que contém um gigan-
tesco e multifacetado conjunto de iniciativas e de investimentos que vão das 
infra-estruturas à cooperação económica e cultural.

Nos últimos anos, um novo projecto foi anunciado e entrou em rápido 
desenvolvimento: a criação da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau, 
abrangendo nove cidades do delta do Rio das Pérolas e as duas regiões adminis-
trativas especiais de Hong Kong e de Macau, visando a sua continuada aproxi-
mação e integração numa megapolis com cerca de 70 milhões de habitantes e 
um PIB que será um dos mais elevados do mundo, numa área que tem sido, ao 
longo das últimas décadas, uma das de maior e mais espectacular crescimento 
em todo o mundo.

Oxalá Portugal e outros países de língua portuguesa possam compreender 
melhor esta situação e tirar maior proveito das oportunidades que podem advir 
duma cooperação multifacetada que exige a sua lúcida e empenhada participação. 
Este poderá ser o tema para uma comunicação a apresentar no III Congresso 
Internacional “Diálogos Interculturais Portugal – China”. Será então oportuno 
responder também, com realismo e objectividade, a esta pertinente questão, 
que tem a ver com a construção do futuro de Macau: ao completar vinte anos 
de existência como região administrativa especial da China, em que medida o 
legado luso, que deu corpo, sentido e razão de ser ao território que Portugal e 
os portugueses administraram durante quatro séculos e meio, continuará a ser 
importante na afirmação da sua individualidade num contexto cultural, eco-
nómico, político e social muito mais integrador e em que “um país” se tornará, 
provavelmente, preponderante na aplicação prática e pragmática do princípio 
“um país, dois sistemas”?

MACAU – UMA REINTERPRETAÇÃO DO LEGADO LUSO, VINTE ANOS APÓS A TRANSIÇÃO
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A PRESENÇA DE CONFÚCIO NA CUL-
TURA PORTUGUESA

葡萄牙文化中的孔子

António Aresta
Professor e Investigador

Estudar sem reflectir é inútil, reflectir sem estu-
dar é perigoso.
 Confúcio1

1. A sabedoria e a ética prática de Confúcio2, considerado como o sábio dos 
sábios, estão presentes na cultura portuguesa, com uma insuspeitada transversali-
dade, sobretudo desde os alvores do século XVII, entradas pela mão dos jesuítas. A 
sinologia portuguesa e a sinologia de língua portuguesa, enquanto alargado corpus 
de conhecimento, não dispõem de um roteiro bibliográfico e historiográfico mini-
mamente actualizado3, o que não é muito compreensível se tivermos em conta a 
sua secular antiguidade. O caso de Confúcio é paradigmático, como se observará 
nesta breve introdução. Mas é apenas no século XIX que a imprensa periódica4,

1 “Ditos de Confúcio”, tradução de Daniel Carlier, edição Jornal Tribuna de Macau, 2008.
2 António Aresta, “Confúcio”, Jornal Tribuna de Macau, 22.11.2017.
3 Em diferentes momentos, tenho procurado fazer uma sistematização da história da sinolo-

gia portuguesa: Aresta, 1997, pp. 1045-1069 (como esta publicação é bilingue, a tradução 
chinesa está nas páginas 1177-1192); Aresta, 1997, pp. 9-18 (este estudo foi traduzido para 
chinês e para inglês, nas respectivas versões da RC-Revista de Cultura); Aresta, 2006, pp. 
347-348; Aresta, 2014, pp. 275-279.

4 Para o caso de Macau, veja-se, Teixeira (1999); e Pires (2015). O Jornal de Bellas Artes ou 
Mnemósine Lusitana. Redacção Patriótica, no seu número XXIII, de 1816, contém abun-
dante informação sobre Macau e a China. A Revista Popular. Semanário de Literatura, 
Sciencia e Industria, cuja Redacção era assegurada por Joaquim Fradesso da Silveira, José 
Maria Latino Coelho, Francisco Pereira de Almeida e Augusto Gonçalves Lima, publicou 
no Nº 12 – 1849, o conto chinês “A Trança do Mandarim”, com evidentes ressonâncias 
confucianas. Na contemporaneidade, o jornal da Diocese de Macau, O Clarim, não per-
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os almanaques5, as enciclopédias6, os dicionários7, os livros escolares8 ou outras 
obras de cultura geral9 espalham urbi et orbi concisos aforismos, um sugestivo 

dia a oportunidade para marcar a sua posição doutrinária. Veja-se o interessante artigo de 
Tooshar Pandit, “Confúcio e Karl Marx frente a frente”, O Clarim, 14.02.1965.

5 Almanach de Lembranças Luso-Brasileiro para 1857. Com 410 artigos e 106 gravuras, 
Lisboa, Typographia Universal, 1856, 391 pp..

6 Na Encyclopedia Portugueza Illustrada, editada por Lemos & Cª, Successor, Porto, 1900-
1909, publicada sob a direcção de Maximiano Lemos, III volume, surge uma informação 
abrangente sobre Confúcio e o confucionismo, destacando-se a seguinte ideia: “Todo o seu 
systema repouza sobre os deveres recíprocos dos homens, classificados por elle em rela-
ções entre principe e vassalo, pae e filhos, e entre concidadãos. O respeito aos pais, ante-
passados, ao nome, é o fundamento da família, e estes mesmos princípios aplica elle ao 
governo”. O Museu Literário, Útil e Divertido, Nº 5, Lisboa, na Impressão Régia, 1833, 
traz uma “Notícia do Império da China, segundo os mais modernos conhecimentos obtidos 
na Europa”, pp. 132-135.

7 Os dicionários eram uma importante fonte difusora de cultura, em termos práticos, genera-
listas e simples. Mas, frequentemente, misturavam os conceitos sobre Confúcio e o confu-
cionismo. No Novo Diccionario da Língua Portuguesa, de Eduardo de Faria, Typographia 
Lisbonense, Lisboa, 1851, 2ª edição, lemos que Confúcio “ensinou uma philosophia toda 
prática”. Mas no Diccionario Popular (histórico, geográfico, mythologico, biográfico, artís-
tico, bibliográfico e litterario), dirigido por Manoel Pinheiro Chagas, Typographia do Dia-
rio Illustrado, 3º volume, Lisboa, 1878, encontramos uma informação com mais detalhe. 
Confúcio “fundou uma escola meio philosophica, meio política, à qual a China deve essa 
civilização estacionária que ainda hoje ali impera. Essa escola não tem metaphysica, ocu-
pa-se exclusivamente de economia social e de moral. Muitos consideram Confúcio como 
legislador, não o foi, foi apenas um philosopho e um moralista, mas a legislação chinesa 
toda se deriva da escola e do ensino de Confúcio, e foi ele que lhe deu a sua originalidade 
e o seu caracter imóvel”.

8 A título de exemplo, Pereira (1877) afirma: “O grande philosopho Confucius foi contempo-
raneo de Salomão: seos escritos encerrão verdades mais sublimes do que as da philosophia 
de Pythagoras, Socrates e Platão”. E continua: “Debaixo do ponto de vista moral, diz-se, que 
os chins possuem as virtudes e os vícios do escravo, do fabricante e do negociante: reina 
um systema de tyrannia e de opressão, desde o soberano até ao rústico. As várias classes 
de mandarins não são melhores do que escravos de graduação superior, os quaes, por sua 
vez, oprimem, cruelmente o povo”, pp. 245 e 247. Ainda outro exemplo pode ver-se em 
Pimentel (1879). Nas pp. 177-178, encontramos esta informação: “Religião de Confúcio: 
consiste num panteísmo filosófico e tem por chefe o imperador da China. É a religião dos 
homens letrados da China, de Annam e do Japão”.

9 Historia Universal. Primeira Parte. História Antiga, escrita em Francez pelo Abbade Mil-
lot e traduzida em Vulgar por J. J. B., Professor no Real Collegio de Alcobaça, 2ª edição, 
correcta e aumentada, Tomo Primeiro, Lisboa, na Typographia Rollandiana, 1801, 383 pp. 
Sobre a China, pp. 90-98. A Confúcio, para além de divulgar algumas máximas, apresenta 
esta síntese (p. 97): “A sua Filosofia consistia menos na especulação, do que na prática; 
razão por que deitou mais depressa Sábios, que Discursistas”; Damião António de Lemos 
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cerimonial parenético ou suculentas máximas do pensador chinês, sobre quase 
todos os assuntos que tocavam a vida humana ou a governança da sociedade e 
os seus inimigos. Suspeita-se, por vezes, que tudo quanto é atribuído a Confú-
cio não seja realmente da sua lavra. A analogia com Sócrates, sobretudo com 
o Sócrates platónico estará sempre presente. Julgo que valeria a pena seguir o 
rasto da influência das suas ideias e dos seus ensinamentos, isto é, a recepção 
de Confúcio em Portugal, que continua por fazer, incluindo o inventário da 
multiplicidade das edições das obras10 firmadas pela multidão dos seus discí-
pulos. Pela literatura de viagens, mas não só, ecoa uma ressonância dos seus 
pensamentos, de permeio com o fascínio pelo mistério sobre tudo quanto seja 
oriundo da grande China, que vamos encontrar, por exemplo, em “Algumas 
Coisas Sabidas da China”, provavelmente de 1562, da autoria de Galiote Pereira, 
no “Tratado em que se contam muito por extenso as Cousas da China” de Frei 
Gaspar da Cruz, de 1569 ou na “Relação da Grande Monarquia da China”11 do 
jesuíta Álvaro Semedo, escrita em 1637. Sem esquecer Tomé Pires ou Fernão 
Mendes Pinto. Mas, serão mesmo outras narrativas a terem o monopólio da 

Faria e Castro, História Geral de Portugal e suas Conquistas, oferecida à Raínha Nossa 
Senhora D. Maria I, Lisboa, Na Typographia Rollandiana, Tomo XI, 1788. As informações 
sobre a China e sobre Confúcio estão nas pp. 147-161.

10 Algumas traduções: Os Analectos, tradução de Maria de Fátima Tomás, Publicações Euro-
pa-América, 1982, 127 pp.; Quadras de Lu e Relação Auxiliar, tradução e notas de Joaquim 
Guerra SJ, Edição Jesuítas Portugueses, Macau, 1981-1983, 5 volumes; Quadrivolume de 
Confúcio, tradução e notas de Joaquim Guerra SJ, Edição Jesuítas Portugueses, Macau, 
1990, 615 pp.; Conversações, M. Gonçalves de Azevedo, Ed. Estampa, 1991, 196 pp.; Ditos 
de Confúcio, tradução de Daniel J. L. Carlier, edição Jornal Tribuna de Macau, 2008, 119 
pp.; As Quatro Obras: Discurso e Diálogo; Suprema Educação; Meio Constante, tradu-
ção do chinês, introdução e notas de Luís Gonzaga Gomes, Macau, Imprensa Nacional, 
1945, 248.

11 Na edição contemporânea de 1994, anotada e traduzida do italiano por Luís Gonzaga Gomes, 
com prefácios de Maria Edith da Silva, António Rodrigues Júnior e António Aresta, coedi-
tada pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude/Fundação Macau, esta referên-
cia a Confúcio é significativa (p. 103): “Este homem caiu, a todos os respeitos, nos tempos 
subsequentes, em tanta graça e apreço dos chineses e tão grande crédito alcançaram os 
livros que compôs e os ditos e as sentenças por ele deixados, que não somente o tem por 
santo, mestre e doutor do reino com o que dele se cita é estimado como coisa sagrada, além 
de existir, em todas as cidades do reino, templos, públicos, onde é reverenciado, com mui-
tas cerimónias em dias marcados e, nos anos dos exames, uma das principais cerimónias é 
irem os novos graduados todos juntos prestar-lhe reverência e reconhecê-lo por mestre”.
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atenção do público generalista12, sempre atento ao pormenor13 e às grandes sín-
teses culturais14 sobre o extremo oriente e em particular sobre a China. Para as 
elites, Confúcio chegava em latim15 mas as polémicas eram servidas na língua 
francesa16. Não é piedoso esconder a fragilidade do pensamento português nesta 
área particular. Nas querelas entre as ordens religiosas, evidenciam-se conhe-
cimentos e informações muito interessantes e actualizadas: “Os Letrados da 
China, que são das suas pessoas mais nobres e estimadas, se ajuntam todos os 
anos nos Equinócios da Primavera e Outono, em uma Aula, que chamam Miao, 

12 Fernandes, 1900, pp. 102-103.
13 Almeida, 1890, pp. 238-244: “O sr. Coelho de Carvalho, que enviou da China a Cesário 

Verde o seu retrato de mandarim…”, com a explicação minuciosa das insígnias mandaríni-
cas; Oliveira, 1913, p. 321: “A nova China, ainda antes de nos mostrar que tem cabeça, 
anuncia-nos solenemente que já tem chapéu. Mudar de fato pareceu-lhe tão urgente como 
mudar de regímen”. Leal, 1900, p. 17: “A China, a remota pátria dos mandarins e das 
sedas magníficas, dos xarões raros, e das pedrarias fabulosas, como visões de ópio, não 
quer ceder nenhuma das suas prerrogativas, nem ceder mais território algum à cobiça do 
comércio europeu?...Salafrários, chatins, safardanas, sarrafacais!... Desprezam, pois, estes 
letrados mariolas sábios, com uma teimosia revoltante de povos inferiores, habituados a 
uma hedionda rotina, herdada de Confúcio, toda a luz benéfica e imaterial dos povos civi-
lizados do Ocidente, que tanto benefício levaram à velha Índia, que ela está hoje morrendo 
de fome, de peste, de anemia… e da alegria espiritual e ferruginosa da civilização!.... Não 
se pode ser mais bárbaro!... Há enfim só uma frase: – é chinês!”.

14 Caldeira (1852-3); Ribeiro (1866); Arnoso (1895); Loureiro (1896-7); Palha (1912); Car-
valho (1914).

15 CONFUCIUS sinarum Philosophus sive scientia sinensis latine exposita, Ludovici Magni, 
Pariis, MDCLXXXVII, 563 pp. ; Ad Virum Nobilem, de cultu CONFUCII Philosophi et 
Progenitorum apud Sinas, Antverpiae, MDCC, 57 pp. ; Vera Sinensium Sententia de tabela 
Confucio &progenitoribus inscripta, cum ulteriore expositione & informatione de factis 
sinensibus controversis secundum PP. Societatis Jesu adversus novam allegationem tex-
tum Sinicorum factam presertim extractatibus PP. FF. Dominici Navarrette & Francisci 
Varo Dominicanorum, Anno MDCC, 468 pp.

16 Apologie des Dominicains Missionnaires de la Chine ou Reponse au livre du Père Le Tel-
lier jesuite, intitulé, Défense des Nouveaux Chrétiens; Et à L’éclaircissement Du P. Le 
Gobien de la même Compagnie, Sur des honneurs que les chinois rendent à Confucius et 
aux Morts. Par un Religieux Docteur et Professeur de Theologie de L’Ordre de S. Domi-
nique. Tome Premier. À Cologne. Chez Les Heritiers de Corneille d’Egmond, MDCC, 392 
pp.; Relation du voyage fait à la Chine sur le vaisseau l’Amphitrite, en l’année 1698. Par 
le sieur Gio Ghirardini, peintre italien. A monseigneur le duc de Nevers, MDCC, 237 pp. 
Esta obra termina com uma “Lettre du Roy de Portugal au Cardinal Barberin Protecteur de 
cette Couronne”, datada de Lisboa, em 1699. Surpreendente é esta obra, L’Espion Chinois 
ou L’Envoyé Secret de la Cour de Pékin pour Examiner L’État Présent de L’Europe. Tra-
duit du chinois, A Cologne, MDCCLXXXIII, em seis volumes. Obra sem menção de autor. 
O sexto volume contém abundantes referências a Portugal.
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dedicada ao mesmo Confúcio…”17. Até os textos doutrinários faziam questão de 
evocar os feitos findos, no oriente longínquo, como se pode ler no comunicado 
aos portugueses, de 24 de Agosto de 1820, difundido pela Junta Provisional do 
Governo Supremo do Reino: “…espalhando pela Europa, espantada e invejosa, 
as preciosidades do Oriente e as riquezas de ambos os mundos”18. Quarenta anos 
depois, na Apreciação Philosophica dos Descobrimentos Portugueses, Pereira 
(1860, p. 60) traça um severo juízo de valor associando “a mais torpe imoralidade” 
e a “sede do ouro” como as causas directas para a queda do “império oriental”.

Em 1762 Confúcio é um dos temas principais no “Diálogo entre um Teólogo, 
um Filósofo, um Ermitão e um Soldado” (Rita, 1762, p. 212), que discorrem cor-
data e pedagogicamente sobre a moral, a geografia política e as ideias religiosas. 
O que se poderia aprender sem um rasgo de polémica, sem qualquer ousadia 
interrogativa ou afrontamento ideológico?

Um livro popular, reconfortante para uma vida reflexiva simples e benevo-
lente, era justamente a Vida y Pensamientos Morales de Confucio19 que desde 
1802 conhecerá larga difusão nos meios cultos e esclarecidos portugueses, encon-
trando-se nas livrarias conventuais e nas bibliotecas dos Seminários. O estudo 
filosófico e pedagógico da moral20, da formação moral, foi uma preocupação 
constante nas escolas e no ensino particular e doméstico.

17 Resposta Compulsória à Carta Exhortativa, para que se retrate o seu Author das Calum-
nias que proferio contra os Reverendissimos Padres da Companhia de Jesus da Provin-
cia de Portugal. E lhe dedica Francisco de Pina e de Mello, Moço Fidalgo da Casa Real e 
Academico da Academia Real de Historia Portugueza, Monte mor o Velho, a 26 de Junho 
de 1755, p. 60. No ano seguinte, este mesmo autor publica o Triumpho da Religião. Poema 
Épico-Polémico que À Sua Santidade do Papa Benedicto XIV dedica Francisco de Pina 
e de Mello, Moço Fidalgo da Casa de Sua Magestade e Academico da Academia Real da 
Historia Portugueza, Coimbra, na Officina de Antonio Simoens Ferreyra, Impressor da 
Universidade, Anno de 1756, 426 pp.

18 Collecção Geral e Curiosa de Todos os Documentos Officiais e Historicos Publicados por 
Ocasião da Regeneração de Portugal, desde 24 de Agosto, Lisboa, Typographia Rollan-
diana, 1820.

19 Traducidos del francês al castellano por D. Enrique Ataide y Portugal, Oficina de Aznar, 
Madrid, 1802.

20 Coleção e Escolha de Bons Ditos e Pensamentos Moraes, Politicos e Graciozos. Escriptos 
por ***. Lisboa, Na Officina de Francisco Borges de Souza, Anno MDCCLXXIX, 471 pp.; 
Lições de Boa Moral, de Virtude e de Urbanidade. Compostas no idioma hespanhol por 
D. José de Urcullu e traduzidas para o portuguez da 3.ª edição de Londres de 1828 por 
Francisco Freire de Carvalho, Lisboa, 3.ª edição, Typographia Rollandiana, 1854, 246 
pp. Com especial interesse para a moral confuciana, pp. 45-48; Outra obra importante: 
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José Ignacio de Andrade é um importante orientalista português do século 
XIX, hoje injustamente esquecido, e um grande divulgador das ideias de Confú-
cio. O seu livro, publicado em dois volumes, Cartas Escriptas da Índia e da China 
nos Annos de 1815 a 1835 por José Ignacio de Andrade a sua Mulher D. Maria 
Gertrudes de Andrade21, abre justamente com uma epístola de Francisco Martins 
Barros, professor de língua latina no Colégio de Nossa Senhora da Conceição:

……………………………………..
De CONFÚCIO, philosopho sublime
Mostras os dogmas, e a doutrina mostras,
Que tantos evos tem regido a China.
O vício não desculpas, se elle surge,
Qual entre o flavo trigo e o joio inútil,
Lá mesmo n’esse Império, que elogias. (Andrade, 1843, p. 25)

Outro amigo de José Ignacio de Andrade, P. F. O. Figueiredo, insere este 
soneto:

Confúcio douto, que a moral ensina
A reis, e a povos com saber profundo,
Se hoje surgisse do sepulchro fundo,
E lesse o que has escripto sobre a China;
Se visse como o genio teu combina,
Em philosopho, quanto abrange o mundo;
Em ti notara com prazer jucundo
Um discípulo da sua alta doutrina! (Andrade, 1843, p. 29)

As ideias e os princípios morais e políticos de Confúcio estão omnipresentes 
e na “Carta L” José Ignacio de Andrade faz a difusão extensiva de umas dezenas 
de máximas, sem esquecer o pensamento de Mêncio. E a reflexão que faz é pre-
monitória: “A nação chinesa, para suprir as instituições liberais, hoje em voga 
na Europa, tem os livros sagrados, respeitados como lei fundamental do estado: 
acham-se neles artigos mais vigorosos contra o despotismo, do que nas institui-

Pensées Morales de Confucius, recueillies et traduites du latin par M. Levesque, Paris, 
MDCCLXXXIII. Para além da introdução (pp. 7-62) são apresentados 230 pensamentos 
morais (pp. 63-175).

21 Lisboa, Imprensa Nacional, 1843. Conhecerá uma segunda edição em 1847. Esta obra foi 
reeditada sob o título Cartas Escriptas da Índia e da China, 2 volumes, introdução de Artur 
Teodoro de Matos, Livros do Oriente, Macau, 1998.
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ções mais democráticas da Europa e América; todavia, sucede na China o mesmo, 
que em outra qualquer parte: se o que empunha o ceptro do poder é do tempe-
ramento de Nero, só resta a opção dolorosa de morrer, ou matá-lo” (Andrade, 
1843, p. 280). Até onde terão chegado estas ideias de José Ignacio de Andrade?

Folheando “O Panorama. Jornal Litterario e Instructivo da Sociedade Pro-
pagadora dos Conhecimentos Úteis”, de 12 de Maio de 1838, podemos observar 
uma gravura, ‘A Criminosa Perante o Mandarim’, a encimar um artigo sobre a 
administração da justiça no Celeste Império. Aí, o façanhudo mandarim prelecio-
nava sob a égide de Confúcio. Nessa mesma publicação22 foi publicada a novela 
“O Feitor de Cantão”, cuja leitura é muito agradável e informativa. E, abrindo a 
popular “Encyclopedia das Famílias. Revista de Educação e Recreio”, no n.º 99 
(p. 213), de 189523, deparamos com uma sintética definição do confucionismo 
enquanto religião:

… é um naturalismo, adoração de forças physicas, de caracter moral, tendo 
por base a benevolência; como regra, modelar o presente e o futuro no preté-
rito e a veneração pelos antepassados. Confúcio foi o seu fundador e teve por 
principal apóstolo o philosopho Mêncio. Domina entre os chineses.

Detectamos também a presença dos ensinamentos de Confúcio nas áreas 
mais díspares, desde a história de A Mulher Através dos Séculos, de Marques 
Gomes, publicada em 1878, até à dissertação inaugural apresentada, em 1901, 
à Escola Médico-Cirúrgica do Porto, sob o título, O Suicídio Livre em Face da 
Religião, da Moral e da Sociedade, assinada por José Ferreira Viegas.

Júlio Verne, com o popular romance As Atribulações de um Chinês na 
China24, publicado em 1879, contribuiu para o adensar do fascínio pela milenar 
civilização chinesa. No ano seguinte, em 1880, aparece O Mandarim, de Eça de 
Queiroz, cujo personagem reflecte em voz alta, “eu não compreendia a língua, 
nem os costumes, nem os ritos, nem as leis, nem os sábios daquela raça” (Quei-

22 O Panorama, Vol. IX, 1852, pp. 75-76, 86-88, 91-93, 98-100, 106-107, 119-120, 125-126 e 
131-132. A novela não está assinada.

23 A revista, era dirigida por João Romano Torres, abre com uma “Homenagem ao Genial 
Poeta João de Deus” e toda a colaboração não está assinada. Contudo, grande parte dessa 
colaboração poderá ser associada a Lucas Evangelista Torres e aos seus filhos João Romano, 
Manuel Lucas e Fernando Augusto.

24 A edição portuguesa sob a chancela da Livraria Bertrand, Lisboa, s/d, tradução de Manuel 
Maria de Mendonça Balsemão
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rós, 1889, p. 152), sintetizando assim grotescamente a ignorância nacional, não 
obstante a nota de fina ironia, “sou bacharel formado; portanto na China, como 
em Coimbra, sou um letrado!” (Queirós, 1889, p. 90).

O antigo cônsul de Espanha em Macau, Enrique Gaspar y Rimbau, publica 
em 1887 o pioneiro romance de ficção científica El Anacronópete. Viaje a China 
– Metempsicosis25, revestindo-se de especial interesse uma carta (Gaspar y Rim-
bau, 1887, pp. 269-282) enviada de Macau, em 30 de Abril de 1879, onde discorre 
sobre o pensamento de Confúcio e de Mêncio, no contexto dos exames imperiais 
que conferiam a dignidade mandarínica.

Confúcio é, ainda, um nome popular e prestigiado, nas escolas e nos meios 
mais cultos da sociedade, tido como uma fonte de sabedoria e um símbolo da 
virtude. Por exemplo, Duarte Leite (1864-1950), professor, diplomata e político, 
iniciou-se na Maçonaria em 1892, na loja maçónica ‘União Latina’, no Porto, sob 
o nome simbólico de ‘Confúcio’ (cf. Magalhães, 2014, p. 22).

Historicamente tem sido recorrente a tentação de conciliar ou acentuar as 
convergências entre o cristianismo e o confucionismo, no quadro geral dos siste-
mas religiosos. Oliveira Martins na sua esforçada erudição também se debruçou 
sobre a moral confuciana:

Na China a reforma de Confúcio, fazendo abortar a evolução ulterior dessa 
mitologia pela pregação de uma moral extraída prematuramente do animismo 
primitivo, condenou a religião a um estado de precocidade caduca e à esterili-
dade consequente. Uma moral frequentemente digna do aplauso da sabedo-
ria mais pura, veio assentar sobre uma concepção realisticamente selvagem 
do mundo ulterior. Dotado, pois, com uma moral prática civilizada, o chinês 
manteve uma mitologia primitiva, mostrando assim na esfera religiosa esse 
aspecto duplo de velhice e de infância, visível por tantos outros lados nas civi-
lizações do extremo Oriente. (Martins, 1882, p. 71)

Em 1887, o reverendo John Ross26 lançou de novo uma vigorosa e sedutora 
campanha de harmonização de ideias e de princípios entre o cristianismo e o 

25 Escreve 11 ‘Cartas al Director de Las Provincias’, todas datadas de Macau, a primeira de 
26 de Setembro de 1878 e a última de 8 de Dezembro de 1882.

26 The Chinese Recorder and Missionary Journal, Nº 1, Vol. XVIII, January, 1887. No ensaio, 
“Our Attitude towards Confucianism”, (pp. 1-11), esforça-se por explicar “… to show that 
Confucianism from un enemy can be converted into a friend helpful to Christian teaching”, 
p. 10. Na contemporaneidade, será Henrique Rios dos Santos SJ, a trilhar esse caminho 
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confucionismo, que parece ter sido muito bem-sucedida. No Ocidente, o cris-
tianismo parece ter absorvido e melhorado algumas ideias axiomáticas caras ao 
confucionismo, tais como a bondade, a amizade, a caridade, a hospitalidade ou 
a piedade, esvaziando e apagando o contexto ontológico original que poderia 
estar mais focado no refinamento, na conduta, na lealdade e na confiança. Sam-
paio Bruno publica O Brasil Mental em 1898 advertindo para um pormenor que 
parecia escapar aos mais atentos:

A religião positivista é, pois, exactamente como, na China, a doutrina religiosa 
de Kong-fu-tse (mestre Kong, Confúcio). É um naturalismo ético enxertado 
na religião política de Saint-Simon; como ali se funda na dos Tchow, enten-
dendo por isto, com Tièle, a ordem de coisas estabelecida, verosimilmente, 
pelo príncipe Tchow-Kong, assaz diferenciada do culto popular antigo. Con-
soante aqui, diversa da metafísica cristã (idealista, do tipo alexandrino) e só 
aceitando, não a dogmática, porém a disciplina católica. (Bruno, 1997, p. 155)

Tem passado completamente despercebido o romance O Lobo da Madra-
goa, publicado por Alberto Pimentel em 1904, onde se dá conta das venturas e 
desventuras de uma chinesa de Cantão em Portugal, cujo comportamento diver-
gia dos padrões traçados pela moral confuciana. Em 1909 José da Costa Nunes, 
futuro Bispo de Macau, Arcebispo de Goa e Cardeal, publicará 24 Cartas da China 
(Cardoso, 1999), onde entre outros assuntos, disseca com profundidade os pres-
supostos teóricos do confucionismo. Essa designação ‘Cartas da China’ estava 
em voga. José Gomes da Silva, médico e naturalista que deixou obra em Macau, 
também escreveu as suas Cartas da China no jornal ‘O Comércio do Porto’27, 
contemporâneas das Cartas do Japão assinadas por Wenceslau de Moraes. E é 
numa das suas Cartas do Japão que Wenceslau de Moraes analisa com invulgar 
argúcia o legado de Confúcio:

com O Rosário Com a Igreja da China, edição da Fundação AIS/Apostolado da Oração, 
2008, 127 pp. Seleccionou 35 Pensamentos de Confúcio, dizendo: “Oferecemos um pen-
samento de Confúcio (Kong Fu Zi) para cada mistério tamém, como um modo de dar a 
conhecer as pontes que se podem estabelecer entre a tradicional cultura chinesa e o cris-
tianismo”, p. 6.

27 Este diário matutino da cidade do Porto publicava nas primeiras páginas, por exemplo em 
1905, as Cartas: de África, da Alemanha, do Paraguai, da Índia, do Japão, da Andaluzia, 
do Brasil, da Inglaterra, de Itália, dos Açores, de França, de Cabo Verde, de Espanha, etc. 
Sempre assinadas por correspondentes portugueses locais.
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A moral de Confúcio, toda ela bonomia e singeleza, incompatível com a guerra, 
com a luta, poderia talvez ter feito a felicidade de toda a China em peso; mas, 
para tanto, seria forçoso admitir o absurdo ou o impossível, isto é, ou que a 
China fosse o Mundo inteiro, ou que ela pudesse manter-se eternamente isolada 
dos outros povos. Confúcio não considerou os outros países, julgou-os insig-
nificantes, acreditou no eterno isolamento da sua enorme pátria. E não teve o 
pressentimento, vago embora (mas quem há vinte e quatro séculos o tivera?…), 
das estupendas energias de certas forças naturais – o vapor, a electricidade, 
a resistência do metal… – e da capacidade inventiva e irrequieta dos cérebros 
do Ocidente. Dormia a China; ou pelo menos, deliciava-se na contemplação 
da Natureza; nas artes e nas letras; enquanto que as outras nações progrediam 
em ciência, armavam-se e mais tarde viriam afronta-la. (Moraes, 1993, p. 401)

Em 1915, o professor Camilo Pessanha, poeta simbolista e sinólogo, profere 
uma conferência28, em Macau, sobre a cultura chinesa e aborda inevitavelmente 
o legado de Confúcio deste modo:

Mas a verdade é que Foc-Sang salvando a obra de Confúcio, salvou, para trans-
mitir à posteridade, todo o património intelectual do povo chinês. Confúcio foi 
principalmente um compilador. O conferente expôs, resumidamente, o objecto 
dos livros de Confúcio, um por um, mostrando como neles se encontram os 
antigos cantos, as antigas lendas, a velha história, as velhas leis, os velhos ritos 
e a velha moral do povo chinês. A propósito do Livro das Transformações, 
anotado por Confúcio e já velho de mais de mil anos quando foi anotado, deu 
o conferente uma ideia da antiga concepção chinesa, dualista, do Universo, e 
dos dois símbolos pelos quais essa concepção é ordinariamente representada: 
o ma-li-u e os oito kua – de que o conferente fez o esboço no quadro preto e 
explicou o sentido. Concluindo esta parte da sua exposição, disse o conferente 
que da própria natureza da obra de Confúcio, do seu duplo carácter de enciclo-
pédia e de monumento étnico colectivo, resulta em grande parte o alto prestígio 
que ela tem disfrutado sempre, e continuará a disfrutar através dos séculos, 
entre o povo chinês. É e continuará a ser o livro sagrado da China, porque nela 
o povo chinês encontra, na sua expressão mais adequada, mais alta e mais pura, 
o seu próprio pensamento e o seu próprio sentimento – a própria alma chinesa.

28 Transcrita inicialmente no jornal O Progresso, 21.03.1915. Reproduzida em Teixeira, 1986, 
p. 389.
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Por estas palavras se infere o seu continuado estudo da cultura e da filosofia 
chinesas, que três anos antes já tinha confidenciado ao seu amigo Carlos Amaro29:

E qual outro poderia ser aqui senão estudar a língua chinesa, os costumes chi-
neses, a arte chinesa? A solidão intelectual e moral nestes meios é absoluta.

Abrindo um parêntesis para mostrar o atraso da nossa historiografia filo-
sófica. Perto do fim dos anos trinta M. Gonçalves da Costa (1980)30 publica um 
estudo pioneiro em língua portuguesa sobre a filosofia chinesa antiga, lamen-
tando “o ostracismo a que nas escolas do Ocidente se votavam as ricas fontes da 
sabedoria Oriental, procedendo-se como se a investigação filosófica se esgotasse 
nos sistemas gregos e seus comentadores escolásticos católicos” (Costa, 1980, 
p. 5). O autor considera Confúcio como o “mestre que se tem de ouvir para que 
a China volte à sua tradição e ao seu significado no mundo” (Costa, 1980, p. 11).

Mas, o confucionismo possui uma significação flutuante, vaga e imprecisa31, 
ora como sistema religioso, ora como padrão ético, num percurso paralelo que se 
confunde. Sebastião Rodolfo Dalgado (1919, vol. I, p. 303) nota que o “confucia-
nismo é o nome que os europeus dão à religião ou, antes, ao naturalismo ético, 
estabelecido na China por Confúcio, Kung-fu-tze, no século VI antes de Cristo”. 
Essa ambiguidade, longe de se filiar numa ética da virtude, pode ser colocada ao 
serviço de poderosos argumentos conflituantes com as liberdades e com o sis-
tema político de governação. Simon Leys, que é o pseudónimo do sinólogo Pierre 
Rickmans, marcou o ponto fulcral dessa ambiguidade:

29 Carta enviada de Macau em 21 de Setembro de 1912, publicada em Pires, 2012, p. 186.
30 Filosofia Chinesa Antiga: da ética à metafísica. Este estudo data de 1937 e foi apresentado 

no Instituto Beato Miguel de Carvalho como tese de licenciatura em Filosofia, tendo sido 
publicado na Revista Brotéria em 1939. O autor refere a amizade com Domingos Tang e 
o auxílio deste para elucidar algumas dúvidas. Sobre Domingos Tang, ver Os Insondáveis 
Caminhos de Deus. Memórias de D. Domingos Tang SJ, Arcebispo de Cantão, 1951-1981, 
Editorial A.O., Braga, 1990.

31 Mesmo nas línguas estrangeiras: Dicionário da Língua Galega de Isaac Alonso Estravís, 
Sotelo Blanco Edicións, 1995, p. 390; Dizionario Italiano Sabatini Coletti, Giunti, 1997, 
p. 557; Le Grand Robert de la Langue Française, Le Robert, Paris, 1992, Tome II, p. 816; 
The Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 1998, Vol. III, p. 719; The Col-
lins Concise Dictionary of the English Language, Collins, 1989, p. 235; Diccionario de la 
Lengua Española, Real Academia Española, 1984, Tomo I, p. 358; Enciclopedia del Idioma 
de Martín Alonso, Aguilar, Madrid, 1958, Tomo I, p. 1175. Uma excepção, pode ser encon-
trada em Grand Usuel Larousse, Larousse-Bordas, 1997, Vol. 2, p. 1706.
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Com efeito, o confucionismo de Estado deformou o pensamento do Mestre 
para o adequar às necessidades do Príncipe; nesta ortodoxia oficial, faz-se 
um uso selectivo de todas as suas afirmações que prescrevem o respeito das 
autoridades, ao passo que outras noções, não menos essenciais mas poten-
cialmente subversivas, são largamente escamoteadas – é o caso da obrigação 
de justiça que deve moderar o exercício do poder e, sobretudo, do dever moral 
dos intelectuais de criticar os erros do soberano e de se oporem aos seus abu-
sos, mesmo à custa da própria vida. Como consequência destas manipulações 
ideológicas, o nome de Confúcio acabou por se ver estreitamente associado 
ao exercício milenar da tirania feudal. No século XX, para a elite progressista, 
a sua doutrina tornou-se sinónimo de obscurantismo e de opressão. (Leys, 
2005, p. 248)

Também Bertrand Russell, no seu já clássico The Problem of China, apon-
tava alguns desvios à antiga pureza doutrinária32.

E durante a revolução cultural maoísta, outro dos extremos do totalitarismo 
ideológico, escreve Kissinger (2011, pp. 216-217):

os estudantes universitários e professores revolucionários de Beijing des-
ceram à aldeia natal de Confúcio, jurando pôr termo à influência do velho 
sábio na sociedade chinesa de uma vez por todas queimando livros antigos, 
esmagando placas comemorativas e arrasando os túmulos de Confúcio e dos 
seus descendentes.

Ana Cristina Alves, sinóloga portuguesa contemporânea, actualiza essas 
perspectivas, advertindo que

o confucionismo perdeu força na China durante o século XX, com a implan-
tação das primeira (1912) e segunda repúblicas (1949). Actualmente está de 
regresso à casa-mãe e veio incorporado no Socialismo Espiritual dos novos 
tempos reformistas. (Alves, 2005, p. 23)

A contribuição do génio romanesco de Agustina Bessa-Luís proporciona-nos 
esta síntese admirável em A Quinta-Essência:

32 Russel, 1922, p. 43: “Apart from filial piety, confucianism was, in practice, mainly a code 
of civilized behavior, degenerating at times into an etiquette book”.

124

葡萄牙文化中的孔子

葡中跨文化对话 (第二辑) - 上册



Ricci não podia ficar indiferente ao pensamento de Confúcio, um agnóstico 
desprendido de toda a metafísica, criador duma moral fundada na natureza 
do homem sem os recursos do mistério. Isto devia confundir Ricci, para quem 
as práticas religiosas pertencem ao lado secreto da mesma natureza humana. 
Possivelmente há muito de verdade na aproximação jesuíta do Cristo e de Con-
fúcio, patente na fachada da igreja de S. Paulo. Não foi um simples discurso 
habilidoso, mas alguma coisa mais séria. Kongzi, o Confúcio dos padres da 
Companhia, ensinava quatro coisas: a moral, as letras, a lealdade e a boa fé. 
Ele furtava-se ao erotismo que, no seu tempo, desfrutava dum prestígio poé-
tico que lhe conferia qualidade recreativa e encantadora. Era uma tertúlia de 
mestre e discípulos em que tanto um como os outros interrogam e respondem. 
A dialéctica da teoria e da praxis foi introduzida por Confúcio antes de Marx 
a ter introduzido como ideia nova. A técnica do mestre baseava-se na polidez, 
ou nos ritos; a civilização chinesa resultou desse enorme quadro de maneiras 
a que Ricci acabou por anuir. (Bessa-Luís, 1999, p. 347)

Claro que os extremos se conciliam, como notava Benjamim Videira Pires 
SJ (1988)33 que também escreveu um interessante artigo, “A Face Oriental de 
Cristo” (1972), onde observa que a “esperança que Confúcio pôs na bondade da 
natureza humana, encontramo-la cumprida no Deus que assumiu essa natureza 
humana e nos anunciou a paz como o bem essencial desta vida”.

Mas, fiquemo-nos apenas pelos anos vinte do século passado, com dois 
autores ainda pouco conhecidos, um em Macau, Manuel da Silva Mendes, e o 
outro em Portugal, o Visconde de Villa-Moura, que se debruçaram sobre a vida 
e o legado de Confúcio. De modos bem diferentes, é claro.

2. Em Macau, Manuel da Silva Mendes (1867-1931)34, um dos representan-
tes mais notáveis da intelligentzia portuguesa, professor, jurista e sinólogo cujos 
interesses intelectuais se centravam no taoísmo filosófico e na estética, tinha uma 

33 Os Extremos Conciliam-se (transculturação em Macau), Instituto Cultural de Macau, 
1988.

34 A mais recente e completa edição da Obra Completa de Manuel da Silva Mendes foi orga-
nizada por Aresta & Coelho, 2017-2018, em três volumes.

Sobre o autor, ver Aresta, 2017, pp. 41-112; Gonçalves, 2017, pp. 15-39; Quadros, 2017, pp. 113-
121; Alves, 2018a, pp. 21-34; Abreu, 2018, pp. 49-60; Barata, 2018, pp. 61-80; Conceição 
Júnior, 2018, pp. 83-100; Morbey, 2018, pp. 15-21; Alves, 2018b, pp. 31-44; Cruz, 2018, 
pp. 91-127; Alves, 2018, pp. 129-210; Aresta, 2018, pp. 489-499.
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visão larga dos problemas, “a vida, para ser vida, tem de ser activa, contrariada, 
inquieta, difícil, penosa, agra mais tempo do que doce, fértil em surpresas, enca-
minhada a um ideal de irrealização certa. Quietismo, neste mundo sub-lunar, é 
biologicamente falando, como dizia o outro, sonolência, não te rales, deixa correr 
o marfim; moralmente, é resolução covarde de viver”35. Esta ressonância heide-
ggeriana da vida inautêntica parece ser um caminho problemático ao conflituar 
com as possibilidades da liberdade, que no limite se posiciona como um ataque 
à formação do ethos.

Publicou no jornal ‘O Macaense’, de 10 de Outubro de 1920, um pequeno 
artigo sobre ‘Confúcio’ (Aresta & Coelho, 2017, Vol. I., p. 382), sintético mas de 
grande densidade especulativa e cultural. Adverte-nos Manuel da Silva Mendes, 
“não se leiam, porém, as obras do Sábio sem suficiente preparação” (Aresta & 
Coelho, 2017, Vol. I., p. 382). Porquê, perguntará o leitor curioso. Exactamente 
porque, “os tempos são tão recuados, tão diferentes das antigas as modernas 
linhas do pensamento, os antigos costumes e instituições estão tão longe dos 
modernos, é tudo tão diferente hoje do que era sob as antigas dinastias chinesas, 
que correm risco, sem que o leitor saiba transportar-se em mente a tão distantes 
tempos, os seus escritos de ficarem incompreendidos. Foi por isto que o Sábio, 
na Europa, durante séculos passou por ser meramente fundador de uma religião, 
a que se chamou confucionismo; religião que, todavia, qua tali na China nunca 
existiu nem Confúcio jamais pregou” (Aresta & Coelho, 2017, Vol. I., p. 382).

Na opinião de Manuel da Silva Mendes, o segredo da longevidade do legado 
de Confúcio, registado e difundido pelos seus discípulos, residiu na simplicidade 
contida neste pormenor:

… ora, quanto os antigos sábios chineses ensinaram, pela mudança dos tem-
pos, dos costumes, das instituições, se foi perdendo ou tornando obsoleto e 
seus nomes no olvido pouco a pouco foram caindo: só o de Confúcio, porque 
falou do coração humano, dos mais lídimos sentimentos da alma humana, 
daquilo que na Natureza não tem poder os séculos de alterar, ficou. E ficará. 
(Aresta & Coelho, 2017, Vol. I., p. 382)

35 A Pátria, 27.07.1927. Republicado em Aresta & Coelho (orgs.), 2018, Vol. III, pp. 330-331.
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Manuel da Silva Mendes captou muito bem a essência36 da ética e da moral 
confucianas, mas afastou-se de uma praxis que subalternizava as liberdades.

3. Em Portugal, o Visconde de Villa-Moura (1877-1935), publica na revista 
“A Águia”, propriedade e órgão da Renascença Portuguesa37, no n.º 99/100, de 
Março-Abril de 1920, o conto ‘O Boneco’38. A revista “A Águia” era uma impor-
tante publicação mensal de literatura, arte, ciência, filosofia e crítica social, diri-
gida por António Carneiro e Álvaro Pinto. Ora, esse conto, ‘O Boneco’ é, nada 
mais, nada menos do que Confúcio.

O Visconde de Villa-Moura, de seu nome completo, Bento de Oliveira Car-
doso e Castro Guedes de Carvalho Lobo, nobilitado pelo Rei D. Carlos em 1900 
com o título de Visconde, era formado em Direito pela Universidade de Coimbra, 
grande proprietário rural em Baião, no Douro, e autor de uma obra literária muito 
extensa e variada39, esteticamente acondicionada no decadentismo e politica-
mente muito próximo do integralismo lusitano. João Alves (1937, pp. 202-207), 
um dos seus primeiros estudiosos, defende que “António Nobre e Vila-Moura 
foram os criadores do decadentismo em Portugal”. Por sua vez, António Cândido 
Franco (2008, pp. 896-897) refere que a “sua obra, quando exalta o erotismo e 
pugna pelo amor livre, apresenta afinidade com a de Teixeira Gomes e procura 
as suas fontes gradas em Fialho, no Fialho das perversões rebeldes, a quem de 
resto dedicou um livro-estudo, Fialho de Almeida (1917), e em Camilo, o Camilo 
do amor pecaminoso e dos amantes penitentes, a quem também dedicou vários 
trabalhos, entre eles, Camilo Inédito (1913) e Fany Owen e Camilo (1917)”. Bem 
diferente é a crítica de Óscar Lopes (1987, pp. 417-420) que não esconde o seu 

36 Dentro desta abordagem, veja-se, Cheng-Tien-Hsi, China Moulded by Confucius. The 
chinese way in western light. Published under the áuspices of the London Institute of 
World Affairs, London, Stevens & Sons Limited, 1947; Guy S. Alitto, The Last Confucian: 
Liang Shu-ming and the Chinese dilemma of modernity, Berkeley, University of Califor-
nia Press, 1979.

37 Sobre a Renascença Portuguesa, ver Ribeiro dos Santos (1990); e Samuel (1990).
38 Todas as referências a este conto remetem para a publicação na Revista ‘A Águia’: Vil-

la-Moura, 1920, pp. 77-88.
39 Por exemplo: A Moral na Religião e na Arte, 1906; A Vida Mental Portuguesa: psicologia 

e arte, 1909; Vida Literária e Política, 1911; Nova Sapho, 1912; Doentes da Beleza, 1913; 
Camilo Inédito, 1913; Boémios, 1914; António Nobre: seu génio e sua obra, 1915; Fialho 
de Almeida, 1916; Grandes de Portugal, 1916; As Cinzas de Camilo, 1917; Pão Vermelho: 
sombras da grande guerra, 1924; Cristo de Alcácer, 1924; Irmã das Árvores, 1924; Entre 
Mortos, 1928; O Pintor António Carneiro, 1931; Novos Mitos, 1934.
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ferrete ideológico, comunista, quando aponta as questões “esteticistas e fascis-
tas” ou o “sentido monarco-fascista e católico integrista” que julga ter encontrado 
em alguns dos seus livros. Amigo e correspondente de Fernando Pessoa, a obra 
do Visconde de Villa-Moura está por descobrir, por estudar, quiçá por reeditar.

O conto de Villa-Moura, ‘O Boneco’, foi dedicado a António Cândido40, a 
águia do Marão, como lhe chamou Camilo Castelo Branco, e apresenta-nos a 
história de António Marcos, um burguês muito rico e misógino, que vivia com 
uma velha criada, Teresa, completamente isolado da mundanidade e que “estu-
dava uma interpretação individualista do platonismo, que alterava num sentido 
mais aristocrático” (Vila-Moura, 1920, p. 79). Em casa “mandava o espírito de 
Platão, de Aristóteles, de Séneca, de criaturas, em que a Teresa nem por fumos 
sonhava, e …. um boneco, um autêntico e precioso boneco, a figura de Confú-
cio, em fina porcelana” (Villa-Moura, 1920, p. 82). Com um remoque subtil aos 
colecionadores e a outros amantes da chinoiserie dizia que “a figura de Confúcio, 
que Marcos havia trazido de Saxe, e não directamente da China, era uma mara-
vilha. Por ele tinha seguido pelo Elba até ao Báltico, para policiar o seu acondi-
cionamento e jornada” (Villa-Moura, 1920, p. 83). Afinal ‘O Boneco’, Confúcio, 
era um relógio falante:

… o Dr. Kong falava, não já para expor aos seus três mil discípulos a súmula 
do Ta-hio, mas sobre a pressão dum botão disfarçado em flor à fímbria da 
túnica, para cantar, numa voz metálica, a característica e impressionante voz 
dos surdos, aquela legenda do fatídico relógio de Colónia: Todas as horas 
ferem, a derradeira mata!… (Villa-Moura, 1920, p. 84)

Percebe-se que o autor manifestava algum incómodo por se perorar com 
muita frequência sobre Confúcio e seus ensinamentos, sem ler as suas obras 
e os comentários dos seus discípulos, porque as repetições se assemelhavam a 
transgressões no limite das deturpações. O relógio estava colocado numa estante 
e “arrumavam-se a seus pés, suas principais obras, o Ta-hio (Grande Estudo), o 
Tchung-yung (Fixidez do Meio) e o Lung-yu (Diálogos Morais) – flores exóticas 

40 António Cândido Ribeiro da Costa (1850-1922), natural de Amarante, formado em direito 
pela Universidade de Coimbra, grande orador, ministro, par do reino e presidente do par-
lamento. Integrou o célebre grupo dos ‘Vencidos da Vida’, com Eça de Queiroz, Guerra 
Junqueiro, Antero de Quental, entre outros. As suas obras principais são as seguintes: 
Princípios e Questões de Filosofia Política, 1878; Orações Fúnebres, 1880; Discursos e 
Conferências, 1890; Discursos Parlamentares, 1894.
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da Filosofia, e que ali figuravam como outros tantos símbolos da alma recta e 
compungida do iluminado” (Villa-Moura, 1920, p. 84). Um dia, já muito doente, 
e sentindo a morte a aproximar-se, António Marcos chama a criada e manda 
queimar num braseiro todo o seu grande sistema filosófico, “uma interpreta-
ção individualista do platonismo, que alterava num sentido mais aristocrático” 
(Villa-Moura, 1920, p. 79), escrito em cadernos durante anos a fio, suspirando, 
“foi um passatempo!” (Villa-Moura, 1920, p. 87). A “Teresa, que andava como 
sonâmbula naquela tragédia da mais extravagante alquimia, em breve ateou fogo 
à papelada, que brilhava sobre os restos negros a espiguilha misteriosa e verme-
lha, logo morrente, da filosofia de António Marcos, e lhe levara uma vida a gra-
far” (Villa-Moura, 1920, p. 87). Entrega à criada um documento assinado por si, 
conferindo-lhe a posse de ‘O Boneco’: “por ele é teu o Chinês da sala grande! É 
o melhor traste da casa! Nunca o vendas! E se algum dia sentires miséria, antes 
o partas! Chover-te-á dos seus cacos a abundância!” (Villa-Moura, 1920, p. 87). 
Dito isto, morreu. Então, a velha Teresa, atormentada pela morte do patrão e 
apatetada pela insólita herança que lhe coube,

… entrou na sala grande quase a correr, e sem dar conta da multidão de figu-
ras, que, aquela hora, envoltas do fumo, pareciam igualmente partir, dirigiu-
-se ofegante, nervosamente agarrada à figura fria do Dr. Kong, para a camara 
torva do Morto. Mas antes que chegasse junto do defunto, perto do qual pen-
sara em pousá-lo, ao passar pela cruz de pau negro que, fronteira ao leito, se 
espalhava, a toda a altura da parede, embaraçou-se nas réguas do velho sinal, 
pelo que o pesado fardo lhe deslizou dos braços, desfazendo-se no chão, em 
cacos, por entre a chuva dos mais finos tinidos, à mistura do grito civilizado, 
amarelo, dalgumas centenas de esterlinas, que António Marcos havia confiado 
de suas entranhas para prover ao futuro da maquinal companheira de sempre. 
(Villa-Moura, 1920, p. 88)

O humor camiliano está presente neste desfecho inesperado, onde uma 
pequena fortuna em libras de ouro, guardada nas entranhas de ‘O Boneco’, parece 
pulverizar os remorsos da velha ética confuciana.

Esta exumação da dimensão sapiencial dos ensinamentos confucianos está 
em linha com uma modernidade pendurada num sistema de conceitos que mais 
tarde se irão alimentar de Marx, Nietzsche e Freud, na ressaca da erosão dos 
valores e dos poderes após o termo da primeira grande guerra.
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4. O Confúcio de Manuel da Silva Mendes e o Confúcio do Visconde de Villa-
-Moura, continuam a ser um e um só.

Silva Mendes valoriza a inquietação do pensador e a sinceridade dos com-
bates que travou para colocar em prática as suas ideias, o ser contra o ter. Este 
idealismo, profundamente ligado a um devir emocional, constrói uma ética e 
uma moral de pensamento e acção, dentro de uma realidade inexoravelmente 
maior do que o alcance da individualidade. A liberdade é a grandiosa energia, a 
substância da vida em comunidade autêntica. Nas derivações históricas do con-
fucionismo, a liberdade parece transformar-se numa espécie de exílio moral ou 
numa nota de rodapé da história dos povos.

O Visconde de Villa-Moura, preocupado com o excesso amplificante da razão 
confuciana, introduz um jogo irónico no pathos do seu auditório, misturando o 
vil metal, o ouro, com a angústia e a solidão existenciais, porque, reflecte de si 
para si, “nas letras, como afinal em tudo, os ignorantes têm em menos estima o 
feitio do que o peso. São para o Pensamento, para a Ideia, o que o ourives estú-
pido é para o oiro lavrado. Fiam da balança o que ninguém pode fiar deles, do 
seu juízo, naturalmente muito reduzido em poder de selecção, em critério de 
escolha” (Villa-Moura 1911, pp. 97-98). Depois de ter lido O Mandarim, de Eça 
de Queiroz, encontrou na desconstrução de um símbolo da moda intelectual, 
Confúcio, o caminho para uma abordagem polissémica da consciência infeliz, 
de Hegel e de quase todo o idealismo alemão. É nesse referencial de melancolia 
que afirma “Eu leio Nietzsche como os estudantes de piano tocam escalas – por 
exercício” (Villa-Moura, 1924, p. 11), terminando o conto sem devolver à velha 
criada o sentido da responsabilidade pela sua nova identidade. E é nesta incisão 
nietzcheana que se pode inscrever o seu erotismo misógino quando afirma, “amai 
o amor, não ameis exclusivamente alguém!” (Villa-Moura, 1920, p. 80) em con-
traponto com essa descrição com tantas estranhas referências:

… a boca do Filósofo, de expressão fixa, fria como a boca da rocha, somente 
aberta ao fio branco e gelante da mais cristalina doutrina, jamais havia ins-
pirado, em sua vida consciente, o perfume dum beijo; ignorando, de igual 
sorte, a alma dos lírios, chagas olorosas da crosta terrena, mudável ao sabor 
das estações, tal qual a pele das cobras, que em seus infinitos ninhos, aquela 
abriga! (Villa-Moura, 1920, p. 80)
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Contudo, teremos de esperar vinte e três anos, por Agostinho da Silva que 
publica em 1943, uma breve e singela biografia, O Sábio Confúcio, isto é, um 
Confúcio popular e acessível a todos, com uma cuidadosa aproximação a uma 
diferente espiritualidade.

Era o regresso do Confúcio do povo, com ideias simples e eufóricas no inde-
finível sagrado/profano das argumentações, disponível para ser aprisionado pela 
retórica negra do poder político.

ANEXO

Carta da Associação de Confúcio41

Aos Exmos. Srs. Directores em Ch’io-chao e Ch’un-chao
De há muito que a montanha da Barra (Má-chu-kók) era tida como um 

lugar célebre.
Os literatos compunham nela as suas odes e gravavam nas suas pedras, sem 

nunca isso lhes ser proibido por pessoa alguma.
Por exemplo, Sai-u, em Chit-kóng, Pak-fá-chao, em Uai-chao, e em todos 

os distritos, prefeituras e províncias que tenham lugares por pouco célebres que 
sejam, jamais se proibiu que pessoas fossem passear e disfrutar das paisagens 
desses lugares e gravar poesias nas suas pedras.

Isto são manifestações próprias de indivíduos de raça culta que, quando 
lhes vem inspiração, compõem as suas estrofes, deixando assim vestígios da sua 
passagem para os vindouros, e nunca ninguém lhes pôs qualquer embaraço.

Daqui se vê que em todo o mundo se procede do mesmo modo, mesmo nas 
regiões as mais afastadas.

Os sentimentos dos homens têm sido mesquinhos nestes últimos tempos 
mais próximos, resultando disso a depressão da doutrina mundial.

Se não procurarmos expandir a doutrina de Confúcio, não poderemos efec-
tuar a regeneração da humanidade. É isso o que nos preocupa constantemente.

No ano cíclico Iam-sôt, a sede da Associação de Confúcio em Pekim, no 
intuito de expandir a doutrina de Confúcio, dirigiu uma carta à filial de Macau, 
convidando-a a que propagasse a mesma doutrina e gravasse uma lápide para 
esse fim, a fim de servir de recordação.

41 Publicada pelo Padre Manuel Teixeira, 1979, pp. 106-108.
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Em vista disso, reunimo-nos em sessão (cópia de cuja acta vai junta) e, con-
siderando que a montanha da Barra (Má-chu-kók) é um dos sítios aprazíveis de 
Macau e onde existem blocos e pedra imponentes, cheios de inscrições poéticas, 
resolvemos, no ano passado, contratar operários para, num desses blocos, gravar 
as letras Ch’eong-meng-k’óng-kao (que a doutrina de Confúcio se torne resplan-
descente), esculpindo-se também neles, para servir de recordação, os motivos 
que nos levaram a fazer isso e os nomes dos promotores.

Esses trabalhos ficaram concluídos em dois meses.
O nosso fim único e exclusivo era ter um meio que fizesse constantemente 

lembrar a todos as doutrinas de Confúcio, tal qual o tambor e o sino servem para 
chamar a atenção dos seres viventes.

Além disso, Confúcio é o mestre arquissecular dos chineses, e o seu nome, 
mesmo na Europa, é venerado grandemente pelos literatos de fama.

Quando resolvemos mandar fazer a referida inscrição, não nos passou pela 
mente que havia de aparecer alguém que a fosse borrar. Não sabemos se esse 
acto foi feito com a vossa aprovação. No entanto, certos como estamos da vossa 
inteligência e cultura, não acreditamos, de maneira alguma que V. Exas. tives-
sem ordenado tal acto.

A crença nas religiões é do livre-arbítrio de cada qual, conforme está decre-
tado na constituição do País.

Não existe entre nós inimizade alguma.
Além disso, nenhuma outra religião hostiliza as doutrinas de Confúcio.
Ponhamos de parte o passado. Somos todos chineses e não devemos expor-

-nos ao ridículo dos estrangeiros.
O dia 18 do corrente é o 2402º aniversário do falecimento de Confúcio.
Com o fim de regularizar o nosso procedimento futuro, tencionamos res-

taurar a inscrição feita na pedra (da montanha da Barra) a fim de que a doutrina 
de Confúcio brilhe como o sol e a lua e possa incutir uma pequena parcela de 
rectidão no coração dos homens.

Sabendo perfeitamente que V. Exas. têm sempre muito a peito tudo o que se 
passa no mundo e que são modelos dos seus concidadãos, pedimos-lhes que nos 
auxiliem a proteger essa pedra, prestando assim culto à doutrina de Confúcio.

É-nos escusado chamar a atenção de V. Exas., pessoas inteligentes e cultas, 
para o facto de que a nossa associação é uma corporação pública, constituída por 
todos os chineses aqui estabelecidos, e não uma corporação particular, formada 
apenas por dois ou três indivíduos.
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É quanto temos a comunicar a V. Exas., rogando-lhes o favor duma resposta.
Desejamos-lhes saúde.
Acompanha esta uma cópia da acta da sessão.
(a.a.) Ch’oi-men-hin e Chiong-san-nông.

(selo) Filial da Associação de Confúcio de Macau.

9 da 4.ª lua do ano 2475º do nascimento de Confúcio.

Idêntica carta foi enviada a cada uma das prefeituras de Ch’io-chao-Cheong-
-chao e Ch’un-chao.

Macau, Repartição do Expediente Sínico, 13 de Novembro de 1924.
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CONFUCIUS: FROM LITERATURE TO 
WISDOM1

孔子: 从文学到智慧

Maria Celeste Natário2

Faculdade de Letras
Universidade do Porto

By three methods we may learn wisdom: First, 
by reflection, which is noblest; Second, by imi-
tation, which is easiest; and third by experience, 
which is the bitterest.
 Confucius

By reflecting upon different perspectives of literature – as well as of wis-
dom –, one can think that the chosen title might be, to some extent, backwards. 
That is, instead of “from literature to wisdom”, we could have written “from 
wisdom to literature”, which, even so, wouldn’t be entirely correct, since we are 
confronted with the fact that Confucius, like other great masters of knowledge 
(such as Socrates and Jesus Christ), has written nothing. We know, however, 
what history, in the West, has done to Socrates – starting from the portrait set 
by Plato. Likewise, what we know from the start about Confucius was the por-
trait set by his disciples, which is mistaken with the information that comes 
from the fact he was worshiped, for over two thousand years, by Emperors of 

1 Esta publicação é financiada por Fundos Nacionais através da FCT/MCTES – Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia/ Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no 
âmbito do Projeto do Instituto de Filosofia com a referência UID/FIL/00502/2019.

2 Head of the research group Roots and Horizons of Philosophy and Culture in Portugal / 
Institute of Philosophy / Faculty of Arts and Humanities of the University of Porto.
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China, where, to a large extent, he was placed as a quasi-religious figure, if we 
use a concept that is more typical of the West – in the East, that “religious” 
particularity isn’t entirely so apparent. On the other hand, that imperial wor-
shiping has caused effects in Confucius’ thought, by the association that it was 
made to a certain idea of tyranny of a “feudal” type – as a matter of fact, similar 
to what happened in the West with the figure of Christ, from the moment when 
Christianity became of the official religion of the Roman Empire.

Confucius considered himself as/was considered to be the “spokesman” of 
the wisdom of the classics, that, in the Eastern context, but not as much in the 
Western one, refers to a wisdom expressed in an already established oral tra-
dition. There would then be a wisdom prior to Confucius, that he will recover 
and disseminate. But, here too, an approach to some ideas regarding the very 
idea of “classic” is necessary. The classic works can be considered as the ones 
whose interpretation remains opened, in the sense that they surpass time and 
can be constantly reread and reinterpreted, which explains, in fact, that known 
formula according to which, more than “reading, what matters is to reread”. In 
times of – at least apparent – general disorientation, the classics, whether from 
the West or the East, can bring more light here: a classic, as Calvino wrote, is 
“a book that has never finished saying what it has to say” […].

The glosses accumulated by cultures, and that equally justify and structure 
those which nurture and inspire them, even if they can give rise to the most 
diverse misunderstandings. Calvino continues: “A classic is a work which cons-
tantly generates a pulviscular cloud of critical discourse around it, but which 
always shakes the particles off.”

But these are, to a great extent, curiously the works of the classics: because 
they enrich, transform, even if, at times, they also deform, always rebuilding 
themselves as avatars of an identity. Because they survive more to the erosion 
of time, of history, to the oblivion of the writing, of the own language. They 
survive, one would say, “in spirit”. Aulus Gellius, in “Attic Nights”, refers to a 
first meaning of “classic”, as the citizen qualified as noble, as aristocratic, as 
the one above normal, above average. However, this word will be used syne-
cdochically, in the Middle Ages, as what is worthy of being “given in class” (not 
necessarily meaning “the best”), which accentuates the ambiguity of the term 
(cf. Aguiar e Silva, 2002, pp. 503-504).

It is from the sixteenth century on, when the printed literature appears in 
the Western languages, that it will acquire the meaning of Author, thus allowing 
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to speak of what “survives time” (also, to a certain extent, the author), there-
fore freeing itself from the chronology (Antiquity/Modernity), by associating 
itself to the eternity of the written text and disseminated by the printed book.

Confucius would thus definitely be a classic, because he is above average, 
but not only. He is also a classic because he was and still is being studied “in 
class”, in the Eastern, Chinese, culture at least until the “Cultural Revolution” 
– but still today, for a certain revivalism, or for strategic rhetoric.

Confucius is still a classic to the extent that, by transitioning from an oral 
to a written and bookish culture, whatever path one may take to speak of him, 
we are always confronted with his work’s “perpetuity”, which is also a way for 
us to mention his Excellence and, to a large extent, his universality and pos-
sible eternity.

In any case, we have some difficulties to come near a univocal notion of 
“classic”, in which superiority and universality are considered as synonyms. 
It’s a thought that was originally written in Mandarin Chinese, translated into 
other languages, namely the Western languages, raising, here, the question of 
that same thought was brought into the mental universe of the West, in whose 
cultural structure has historically consolidated itself, in some cases, quite diver-
sely. When a Western critic classifies Confucius as “classic” or refers his con-
nection to “classics”, which connotation of “classic” (Latin word) is he referring 
to? Now, much the same ambiguity derives from the word literary or literature.

The word “literature” comes from the word “littera”, letter. Aguiar e Silva 
(2002, pp. 1-2) says that it appeared for the first time in the sixteenth cen-
tury, designating everything that was printed, without any dominant aesthe-
tics marking the word. In fact, today, we can still mention the example of the 
“enclosed literature”, that appears, for example, inside the medicine packaging. 
Effectively, “literature” means a type of culture that was recorded by writing 
and not rarely is defined by the existence of the printed text. The term litera-
ture gains an aesthetic connotation only at the end of the eighteenth century. 
Literature is not quite used for what it means (the “belles-lettres”), but mainly 
because the concept of “belles-lettres” is starting to be broadened to the prose 
texts, namely to the novel. Until the eighteenth century, the word used was, 
curiously, “poetry”, and all the reflection on the art of the word was divided 
between Poetics and Rhetoric.

Can we then say that Confucius is an author of Literature? And in what 
sense? Why did he recorded in writing the wisdom of an oral tradition of the 
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Chinese culture? But it should be noted that the press phenomena in China 
preceded the emergence of the press in the West. Is Confucius a literary author 
because he has an aesthetic value? For sure, but it is also because he has ele-
ments of prose and poetry, keeping, today, the “prose”, a set of texts related 
to the utilitarian everyday language, even “prosaic”, in the meaning of what is 
more common.

Can we also fit Confucius in Philosophy? It’s because, likewise, to consider 
“philosophy” as a notion of wisdom (sophia), precisely when we refer oursel-
ves to the thought of Confucius’, through the difference between the West and 
the East, it is also equally challenging. This question might seem resolvable, by 
resorting to a synonymy between Philosophy and the elaboration of a critical 
thought. In fact, in the Western culture, there’s a difference between filo-sophia 
and sophia. The word sophia exists, but also exists independently from filo-
-sophia. This Western notion of philosophy presupposes something that doesn’t 
exist in the Eastern one, that it is, still, wisdom. It is, however, a philos, which 
implies, for that reason, a specific love to things, a perception presupposed in 
the comprehension. To learn is not enough, not even to comprehend, in the 
sense of presupposing the absorption of the “thing” as an “object”. It is a per-
ception, a sign of property that, simultaneously, brings the subject closer and 
farther away from his/her object.

[…]

It is now, for sure, necessary to ask whether the consideration of Confucius 
as a philosopher fits in such mental universe, given that he focuses himself on 
a kind of wisdom, whose form of comprehension and transmission is of appro-
priation of the thing, of the wisdom of the things and of the world. Among us, 
a philosophy, such as that of Agostinho da Silva, causes, still today, that doubt: 
was he a philosopher? Philosopher or not, he is for sure a wise person, and the 
fact that Agostinho da Silva wrote about Confucius3 and him being an indelible 
mark in his thought, is perhaps no coincidence.

Obviously, we are here speaking of a notion of Philosophy that, in the 
West, became established mainly with the advent of Modernity and Science. 

3  O Sábio Confúcio (The wise person Confucius), Lisbon, ed. from the author, 1943. See also: 
O Budismo (Buddhism), ed. from the author, 1940; Vida de Vivekanada (The Life of Vive-
kanada), Lisbon, ed. from the author, 1944; História do Japão (History of Japan), Lisbon, 
ed. from the author, 1944.
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Before that, Philosophy, in the West, had more similarities than differences in 
relation to the East.

To understand Confucius in the West, we should perhaps go back to the 
beginning to the history of Philosophy in the West, and take up a parallel that 
was already mentioned here: between Confucius and Socrates. It’s because 
in Socrates – or, more precisely, in Plato – we can find a way to return to the 
question of the incidability between “classicism” / “literature” / “philosophy”. 
Therefore, we will say that the transition from the classic to the literary and 
from the literary to the philosophical can be pondered in the light of an ascen-
ding dialectic. Inversely, the transition from the philosophical to the literary 
and from the literary to the classic can be pondered in the light of a descending 
dialectic. In either case, it is necessary to give voice to a common thread that 
bonds the oral and written culture to the literary and philosophical culture, 
because it’s the only way that that common thread can be shared. Literature 
would be, in this context, the way to give voice to wisdom and share it. It would 
be important, still today, or today, more than ever, to perceive literature, oral 
or written, this way.

Throughout the history of China, there wasn’t, for sure, no other author 
so relevant. The profound influence of Confucius on the Chinese culture has 
also inspired the peoples of Eastern Asia and, without a doubt, will still remain 
today as a cornerstone of the most ancient living civilization. In the West, for 
its influence over so many centuries, the Bible is the only comparable work.

When we speak of Confucius’ work, or the Bible, we obviously also speak 
of precepts and literary and philosophical reflections, systematised in a broad 
and varied set of verses. In the Confucian literature, that set was named “Four 
Books”, which, aiming perhaps, firstly, at the attainment of wisdom, they do so 
for the individual improvement of the deep relationship between the content 
and its form, its rhetorical “figures” connected to the sound and then to the 
grapheme. In Confucius, that is noticeable in the attention that is given to the 
Classics, to the Rites, and to the Music. Secondly, and in accordance to what 
Confucius labelled as a “second age”, the thinking focuses on the improvement 
of the human being through the exercise of virtue and righteousness (the fun-
damental principle of his ethics), through the specific and actual exercise of 
virtue and righteousness.

The wisdom and the “Good Governance”, are concerns that reinforce the 
Confucian attitude of attentiveness and connection to temporal “reality” – it is 
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not an abstract ethics, but a maximally concrete one, because it is maximally 
focused and connected the behaviour of the individual towards the “real”. 
Although his notion of human being is not of an individual nature, in the same 
sense in which the “individual” is regarded in the West, that is, although the 
moral perfection is based on the desire of improvement of living together, we 
should not fail, once again, to bring the reading of Confucius near to an exer-
cise of Confucius, in a similar way to the one that happens in the religious text, 
even though Confucianism may not be a religion. It’s the exercise of virtue that 
makes the human being capable of guiding himself, and governing well, and 
being governed by others. Whoever improves himself/herself is, in that same 
act, promoting the wellbeing of everyone, the common good. Once more, we 
find here a parallel with Plato: the Supreme Leader, the King, should be the 
Philosopher King, the Wise King. Consequently, the “Good Prince”, the basis 
of a Good Government, is the one who cultivates the higher values of Justice, 
Loyalty, and Attentiveness, qualities of the wiseman and, ideally, of the Leader. 
In both Socrates and Confucius, a similar idea of “res publica”, of public thing, 
that each part is only a part, is formed.

It is in this sense that quotes from Confucius such as “The best way to 
be happy is to contribute to the happiness of others” could come close to the 
socratic-platonic notion of harmony. Or that, quotes from Confucius such as 
“[…] when you do not know a thing, to acknowledge that you do not know it — 
this is knowledge.” (Analects, bk. ii., c. xvii.)” can come close to “I know that 
I know nothing”, allegedly said by Socrates, the philosopher who refused to 
write, so the word could be exercised.
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GUN E YU CONTROLAM A ÁGUA: O MITO 
DILUVIANO COMO MEIO DE TRANS-
MISSÃO DE CONHECIMENTO

鲧禹治水: 作为传播知识方法的洪水神话

João Marcelo Mesquita Martins1

CEHUM, Grupo de Estudos Luso-Asiáticos
Universidade do Minho

1. O Dilúvio (大洪水, dà hóngshuǐ)
No sistema mitológico chinês, os infortúnios cósmicos e subsequentes 

restruturações transcendentes são, para além de comuns, frequentes. Numa 
representação concreta de como se sucede à regeneração do mundo através da 
sua purificação e da dos seres humanos, estas calamidades são amiúde perce-
cionadas como símbolos de progressos societais cruciais e, por conseguinte, 
intentam igualmente promover a união de um povo a diversos níveis, assumindo 
inclusive manifestações de índole claramente religiosa. Destarte, o episódio do 
dilúvio pode também ser perspetivado como uma conceção de reconstrução e 
reorganização cosmológica.

1 Bolseiro da Fundação Oriente, Investigador do Centro de Estudos Humanísticos da Uni-
versidade do Minho (CEHUM), Instituto de Letras e Ciências Humanas, Universidade do 
Minho, Campus de Gualtar, 4710-057, Braga, Portugal. Doutor em Ciências da Cultura, 
especialização em Culturas do Extremo Oriente, Departamento de Estudos Asiáticos, Ins-
tituto de Letras e Ciências Humanas, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4710-
057, Braga, Portugal. E-mail: jmarcelommartins@elach.uminho.pt
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1.1. Multiplicidade de Narrativas

De acordo com Chen Jianxian (陈建宪, Chén Jiànxiàn) (1996), investiga-
dor cuja pesquisa se debruça fortemente sobre as áreas da mitologia chinesa 
e dos estudos folclóricos, do conjunto de 56 etnias que compõem, a nível cul-
tural, o território chinês, cerca de 40 utilizam ainda o mito diluviano nas suas 
explanação e assimilação do mundo em redor. Dentro deste grande grupo, Chen 
afirma que é possível organizar as narrativas veiculadas de acordo com vários 
subtipos, os quais, numa espécie de rede de conexão, buscam evidenciar as 
dificuldades geradas pelas cheias no mundo antigo2. Efetivamente, é possível 
verificar que, por meio da narração de heróis ou heroínas que se empenham em 
resgatar o mundo de circunstâncias de destruição total e eterna, as narrativas 
ainda existentes tencionam propalar a nova ordem, a renovação, ou a recriação, 
da raça humana. Neste sentido, o episódio aqui retratado é amiúde aplicado 
como meio de explicação e justificação para o nascimento das Dinastias Xia 
(夏朝, Xiàcháo) (2100? a.C. – cerca de 1600 a.C.)3 ou Shang (商朝, Shāngcháo) 
(cerca de 1600 a.C. – 1050 a.C.), as primeiras da história chinesa, tendo ins-
pirado a produção literária local, com especial destaque para a poética, numa 
convergência de descrições sobre os heróis que morreram ao se embrenharem 
no combate contra este desastre cosmológico.

Independentemente das mais variadas diferenças a nível de forma, os 
episódios diluviais de cada país são sempre constituídos por duas partes 
essenciais: a primeira é o dilúvio que destrói o mundo e a segunda é a 
sobrevivência de uma minoria que, após o desastre, volta a multiplicar a 
humanidade. A nível de conteúdo, o dilúvio chinês é parcialmente cons-
tituído por estas duas partes. No entanto, a nível concreto de exposição 

2 Em particular as que foram provocadas pelo aumento da corrente do Rio Amarelo (黄河, 
Huáng hé), rio cujas margens assistiram ao desenvolvimento da civilização chinesa. Topo-
graficamente falando, o tipo de solo presente nas margens deste curso, o Loess (黄土, huáng 
tǔ), é fértil, embora muito suave, o que, como inferido, em períodos de fortes cheias, se 
traduziu sempre como algo calamitoso, visto que, conquanto se revelassem benéficas para 
o setor agrícola, eram génese de elevadíssimos danos humanos e materiais. (NdA)

3 Tendo em conta os restos arqueológicos encontrados, a Dinastia Xia (夏朝, Xiàcháo) terá 
sido a primeira dinastia histórica, mas igualmente meio-lendária, da China. Foi durante o 
período de regência desta dinastia que se assistiu à transição de uma cultura de idade da 
pedra para uma cultura mais complexa da idade do bronze. Segundo a tradição, o primeiro 
rei terá sido Yu (禹王, Yǔ wáng), personagem sobre a qual se tecerá alguns comentários 
em páginas posteriores. (NdA)
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e a nível de detalhes, o mesmo apresenta um estilo característico de cada 
etnia.” (Chen, 1996, p. 3)4

No seu trabalho, Chen, dentro do conjunto de subtipos por si identificados, 
menciona taxativamente quatro:

a) O Prenúncio do Oráculo (神谕奇兆, Shényù qí zhào)
Neste primeiro subtipo, é narrada a história de dois irmãos5, de coração 
puro e inocente, que são informados por um certo deus de que, dentro de 
um certo período de tempo, uma catástrofe diluvial ocorrerá. Em algumas 
das versões registadas e recolhidas pelo investigador, esse mesmo deus 
cede também dados ou pistas sobre possíveis indícios que marcam dis-
tintamente essa vinda, como, a título de exemplo, sangue a escorrer dos 
olhos de uma tartaruga, ou leão, de pedra. Perante tais avisos, abrigando-
-se na barriga da referida tartaruga (ou leão) de pedra ou, então, subindo 
a uma montanha, os dois irmãos subsistem à tragédia para, em seguida, 
se consciencializarem de que foram, efetivamente, os únicos sobrevivos à 
mesma. Neste sentido, com o intuito de repovoarem o mundo, os irmãos 
devem cometer incesto e casarem-se um com o outro. Contudo, a obtenção 
do consentimento da vontade divina só se efetiva quando ambos passam 
determinados testes, nos quais, por exemplo, arremessam duas pedras do 
topo de uma montanha tentando que uma delas se sobreponha à outra ou 
lançam, de montanhas distintas, uma agulha e uma linha esperando que 
a primeira lançada atravesse a última. Por fim, após aquiescência divina, 
os irmãos devem, então, proceder ao restabelecimento ou recriação da 
raça humana através do parto tradicional ou moldação de barro na forma 
de seres humanos. De notar que, em muitas destas versões, Fuxi (伏羲, 

4 “世界各国的洪水神话, 其形态无论怎样千差万别, 都由两个主要内容组成, 一是淹灭世界的
大洪水；二是洪水后幸存的少数遗民重新繁衍出新的人类̥中国洪水神话在内容上一半也
由这两部分构成̥不过, 它们在具体表述方式和细节又有自己鲜明的民族风格̥” (Shìjiè 
gèguó de hóngshuǐ shénhuà, qí xíngtài wúlùn zěnyàng qiānchāwànbié, dōu yǒu liǎng gè 
zhǔyào nèiróng zǔchéng, yī shì yānmiè shìjiè de dà hóngshuǐ; èr shì hóngshuǐ hòu xìng-
cún de shǎoshù yímín chóngxīn fányǎnchū xīn de rénlèi. Zhōngguó hóngshuǐ shénhuà 
zài nèiróng shàng yībàn yěyóu zhè liǎng bùfen gòuchéng. Bùguò, tāmen zài jùtǐ biǎoshù 
fāngshì hé xìjié yòu yǒu zìjǐ xiānmíng de mínzú fēnggé.) (TdA)

5 Irmão e irmã, sendo o primeiro mais velho. (NdA)
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Fúxī)6 e Nüwa (女娲, Nǚwā)7 são os supramencionados irmãos. Através 
do trabalho de campo realizado, o autor acredita que este subtipo ter-se-á 
propagado essencialmente entre a etnia Han (汉族, hànzú), tendo sofrido 
claras transformações com o decorrer do tempo;

b) A Vingança do Deus do Trovão (雷公报复, Léigōng bàofù)
Predominantemente divulgado no Sul da China, em províncias como Gui-
zhou ou Yunnan8. O mito relata que o primeiro ancestral feminino pôs 12 
(ou 6) ovos, dos quais chocaram dragões, serpentes, tigres, o Deus do Trovão 
(雷神, Léishén), demónios e o primeiro ancestral humano, chamado Jiang 
Yang (姜央, Jiāng Yāng). A cada um destas individualidades foi atribuída a 
responsabilidade de administrar o céu e a terra. Jiang Yang e o Deus do Tro-
vão tinham uma relação conflituosa marcada, sobretudo, pelas divergências 
referentes à distribuição dos direitos de administração do céu e da terra. 
Envolveram-se, assim, numa tremenda batalha e, após ter sido derrotado, 
o Deus do Trovão foi capturado e colocado dentro de uma jaula por Jiang 
Yang. Este, num período em que as suas responsabilidades o obrigavam a 
ausentar-se, delegou a tarefa de vigilância e cuido do Deus do Trovão aos 
filhos, Fuxi e Nüwa. Todavia, ludibriando as crianças, o Deus do Trovão 
conseguiu soltar-se e, antes de escapar, ofertou aos irmãos um dente (ou 
um outro pequeno objecto do género, como uma pevide) para que os mes-
mos o plantassem e o colhessem antes da chegada da catástrofe provocada 

6 Também conhecido por Mixi (宓牺, Mìxī), Paoxi (庖牺, Páoxī) ou Baoxi (包羲, Bāoxī), 
conforme consta nos registos existentes, Fuxi é personagem mítica cuja criação se terá 
baseado numa história verdadeira de um monarca. Terá sido Fuxi a ensinar aos humanos 
as técnicas de sobrevivência mais básicas como o uso do fogo, a pesca, a caça e a adivin-
hação. Terá introduzido igualmente a ideia dos trigramas, padrões que, originalmente fei-
tos com galhos, correspondem às oito combinações possíveis entre o Yin e o Yang (阴阳, 
yīnyáng). Este conceito está inserido no Livro das Mutações (易经, Yìjīng), um dos primei-
ros trabalhos filosóficos da China. (NdA)

7 A deusa-mãe na mitologia chinesa. Diz o mito que, quando, em tempos antigos, o céu des-
moronou, a deusa fundiu cinco pedras de cores diferentes para o remendar, usando tam-
bém patas de tartaruga gigante como pilares para o suportar. É considerada, juntamente 
a Fuxi, como grande ancestral da humanidade. (NdA)

8 贵州省 (Guìzhōu shěng) e 云南省 (Yúnnán shěng), respetivamente. Estas províncias inse-
rem-se na Macro-região do Sudoeste (西南地区, Xīnán dìqū) e são berço para mais de 20 
etnias do total de 56 que constituem o atual panorama étnico chinês. Neste caso, o autor 
refere que o mito está fortemente enraizado em etnias como a Miao (苗族, miáozú), a Yao 
(瑶族, yáozú) ou a Hani (哈尼族, hānízú). (NdA)
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pela sua ira. Assim sendo, tendo sobrevivido por se esconderem dentro do 
presente do Deus do Trovão, os irmãos tornaram-se nos únicos humanos 
no mundo, o que os levou a cometer incesto. Aqui, assiste-se novamente 
à já mencionada consulta da vontade divina: os irmãos foram obrigados 
a passarem por testes para, de facto, se tornarem cônjuges. Desta união, 
nasceu uma cabaça a partir da qual se desenvolveram os novos humanos;

c) À Procura do Céu (寻天女, Xúntiān nǚ)
Em províncias como as de Sichuan (四川省, Sìchuān shěng) ou Yunnan, 
na China austral, certas etnias registam igualmente mitos ricos e colori-
dos sobre o dilúvio. A princípio, narram o começo do cosmos e do homem 
para, logo após, clarificarem como o nono ancestral dos seres humanos, 
Chong’renli’en (崇仁丽恩, Chóngrénlì’ēn), teve cinco filhos e seis filhas, que 
se esposaram entre si, conspurcaram o mundo com a fetidez desse com-
portamento e ocasionaram a cólera dos deuses e a consequente decisão 
da vinda do dilúvio. As terras buriladas por Chong’renli’en, aradas de dia, 
tornavam-se estéreis durante a noite. Graças aos avisos e admoestações 
dos deuses, que o alertaram sobre o dilúvio que se abateria sobre a terra, 
o ancestral conseguiu encontrar refúgio dentro de um tambor feito de pele 
de vaca. Chong’renli’en tornou-se, então, no único sobrevivente da tragé-
dia. Desconsiderando as recomendações dos deuses, casou-se com uma 
deusa e, juntos, tornaram-se pais de serpentes, sapos, porcos, macacos, 
galinhas, entre outros animais, e de pinheiros, castanheiros, entre outras 
plantas. De todas as espécies de animais e plantas à exceção da dos seres 
humanos. Neste contexto, com a ajuda da deusa, Chong’renli’en subiu aos 
céus e pediu a sua mão em casamento ao pai, que lhe lançou vários desa-
fios, como o de obter cinco sementes digeridas por formigas e por rolas. 
Ainda com o auxílio da amada, ele conseguiu completar as tarefas e ambos 
conquistaram a aprovação do pai. Em seguida, regressaram à terra e gera-
ram três filhos, que se converteram nos ancestrais de três etnias da região;

d) Os Irmãos Cultivam os Baldios (兄妹开荒, Xiōngmèi kāihuāng)
De acordo com o autor, os temas tratados nos três primeiros pontos foram 
adaptados e, juntos, criaram uma nova linha de pensamento. Assim sendo, 
o presente subtipo de mito diluviano narra a história de três irmãos que, 
por mais que lavrassem o seu terréu, este regressava ao seu estágio inicial 
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durante a noite. Os três irmãos, apercebendo-se de que a situação era cons-
tante, decidiram verificar quem, ou o quê, estaria, de facto, a imiscuir-se 
nos seus planos. Numa dada noite, descobriram finalmente que tudo era 
obra de um ancião de barbas brancas que lhes comunica a vinda do dilú-
vio. Como forma de proteção, o irmão mais velho abrigou-se dentro de um 
armário de pedra e o outro irmão, juntamente à irmã, escondeu-se dentro 
de uma cabaça. No final da catástrofe, estes dois últimos foram os únicos 
sobreviventes à desgraça e, para recriar novamente a raça humana através 
do incesto, tiveram de ultrapassar três testes. Resolvidos os mesmos, os 
irmãos casam-se, produzem um filho e este casa-se com uma divindade, 
promovendo, assim, a continuidade da raça humana.

Numa tentativa de síntese do seu trabalho, Chen argumenta igualmente 
que a multiplicidade de exposições concernentes a esta temática demonstra a 
notável diversidade cultural e social existente entre estas etnias, salientando, 
novamente, o facto de os mitos espelharem a identidade cultural de um povo. O 
autor alega ainda que, num estado comunicativo e reciprocamente influenciável, 
estas estruturas míticas podem promover inclusive a fusão de etnias diferentes.

Partindo destas premissas chinesas sobre o dilúvio, revelar-se-á porventura 
interessante delinear um paralelismo com a realidade de outras culturas. Por 
exemplo, na mitologia grega, o mito diluviano relata a história de Deucalião e 
Pirra, filhos de Prometeu e Epimeteu9 respetivamente. Tendo sobrevivido ao 
dilúvio provocado por Zeus e Poseidon por não terem, por um lado, sido deso-
bedientes às vontades do Olimpo e, por outro, terem conseguido abrigo numa 
pequena embarcação, Deucalião e Pirra, nos primeiros momentos pós-dilúvio, 
deram-se conta de que eram, na realidade, as únicas pessoas vivas. Digiram-se, 
assim, ao templo destruído de Témis, procurando por respostas sobre o que 
deveriam fazer. Acedendo ao seu pedido, a deusa guardiã da lei prenunciou o 
futuro e esclareceu que, de forma a recriarem a raça humana, Deucalião e Pirra 
teriam de tapar as próprias cabeças, despir as roupas que traziam vestidas e 
atirar para trás das costas os ossos da sua mãe. Intrigados pela alegoria, as duas 
personagens concluíram rapidamente que os ossos da mãe teriam de as pedras 
do chão (ou seja, os ossos de Gaia, a deusa da terra, mãe de todos os humanos). 

9 Prometeu e Epimeteu são dois irmãos titãs que, na mitologia grega, ficaram conhecidos por, 
quando o último criou os seres humanos, o primeiro lhes ter oferecido o fogo dos deuses. 
(NdA)
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Deste modo, a partir do momento em que abandonaram o templo de Témis e 
foram lançando pedras para trás das costas, Deucalião e Pirra aperceberam-se 
que estas, assim que tocavam a lama, se transmutavam e originavam imagens 
níveas, estátuas em tamanho real, que emanavam calor corporal e respiravam.

Outro exemplo a sublinhar encontra-se transcrito na Bíblia, nomeadamente 
nos capítulos 6 a 9 do Génesis, nos quais é contado o episódio da Arca de Noé. 
A narrativa começa com Deus a castigar os seres humanos, decidindo destruir 
toda vida existente. Contudo, tendo encontrado Noé, um homem digno, deter-
minou que seria ele o responsável por uma nova e recriada linhagem aquando do 
final da calamidade iminente. Por conseguinte, Deus persuadiu Noé a arquitetar 
uma grande arca de forma a não só proteger a sua família, mas também preser-
var dois exemplares, macho e fêmea, de cada uma das espécies de seres vivos 
existentes. Alimentos foram também armazenados na arca. A Bíblia narra que, 
durante o período de 40 dias e 40 noites, se assistiu à queda copiosa de chuva 
e que, no final das terríveis cheias que lhe sucederam, os únicos sobreviventes 
eram os seres que, efetivamente, teriam embarcado na arca. Assim que o nível 
das águas começou a decrescer e os cumes de algumas montanhas surgiram 
no horizonte, Noé libertou algumas aves para que estas pudessem verificar até 
que ponto as ditas águas teriam diminuído. Após a terceira tentativa, na qual 
a pomba enviada por Noé não regressou à arca, este sentiu que seria já seguro 
desembarcar. Tendo assistido ao sacrifício de Noé, Deus decidiu nunca mais 
amaldiçoar a terra, nem destruir novamente a humanidade.

Ora, no caso do mito grego, as comparações com o mito chinês são, desde 
logo, muito evidentes. Primeiramente, enfatiza-se a questão da vingança/cas-
tigo por parte dos deuses como consequência direta pela sua desobediência 
e desrespeito. Seguidamente, a sobrevivência de um casal, homem e mulher, 
encontra-se igualmente bem visível nestas duas narrativas, sendo através do 
mesmo que ocorre a recriação da raça humana, não antes, no entanto, de se 
proceder à resolução de um dado enigma dado por uma entidade divina, cuja 
presença é, inclusive, outrossim identificável nas duas narrativas. Efetivamente, 
não obstante a forma que assumem nas narrativas, estes seres são, por via de 
regra, simpatizantes da causa humana, indicando-lhe amiúde qual o caminho a 
ser seguido. De notar ainda que o facto de Deucalião e Pirra serem originalmente 
primos permite construir uma ponte até à(s) relação(-ões) incestuosa(s) que 
acontecem em algumas das versões chinesas apresentadas. Do mesmo modo, 
a existência da arca no episódio referente a Noé tem a sua correspondência, no 
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exemplo chinês, à barriga da tartaruga/leão de pedra n’O Prenúncio do Orá-
culo e ao dente (mais tarde, transformado em cabaça) oferecido pelo Deus do 
Trovão n’A Vingança do Deus do Trovão. Estas duas realidades traduzem-se, 
no fundo, numa forma de proteger a humanidade contra a morte premente.

1.2. O Mito de Gun e Yu (鲧禹神话, Gǔn Yǔ shénhuà)

Embora Chen procure realizar uma recolha exaustiva dos variegados tipos 
de mitos que abrangem a temática do dilúvio, uma leitura mais atenta à lite-
ratura, seja ela antiga ou moderna, existente sobre a mesma demonstra que é 
ainda possível falar de quatro outras variáveis a considerar: a história do Deus 
da Água, Gonggong (共工, Gònggōng), a intervenção de Nüwa, já descrita, e, 
por fim, as duas narrativas de duas gerações de heróis, pai e filho, que, por meio 
dos mais diversos métodos, empenharam-se por conter a catástrofe que tinha 
caído sobre si, combatendo para impedir que os habitantes do reino sofressem 
com a força impiedosa das terríveis tempestades e consequentes efeitos das 
mesmas, como, por exemplo, a fome. Estas duas últimas variáveis terão um 
especial destaque na perspetiva sobre este objeto tão particular, como segue

Naquela altura, toda a China sucumbiu ao dilúvio em circunstâncias vis 
e assustadoras. A terra tinha-se transformado num imenso oceano e as 
pessoas, não tendo para onde ir, conseguiam somente ajudar os velhos e 
carregar os novos. Os seus pertences flutuavam com a corrente. Algumas 
delas escalaram montanhas para se esconderem nas cavernas e outras fize-
ram ninhos iguais às aves nas copas das árvores. Os campos afundaram-se 
nas imensas ondas e as colheitas foram destruídas pela água. No entanto, 
a viçosa vegetação crescia livremente. Os animais reproduziam-se a cada 
dia e, por fim, competiam com os humanos pela conquista de território. Os 
pobres humanos, lutando contra frio e fome, tinham ainda de se defender, 
com todas as suas forças, do crescente número de aves e mamíferos. […] 
Neste sentido, se os seres humanos não morressem por causa do frio e da 
fome, morreriam às garras e dentes dos mortíferos animais. A população 
humana diminuía todos os dias.
[Depois de um concílio entre deuses,] […] Gun foi o escolhido para lidar 
com o dilúvio. No entanto, durante nove anos, não obteve resultados. Como 
não conseguiu ele conter as águas? […] Porque tinha uma personalidade 
difícil, era propenso a acessos de raiva e usou o método errado. A reso-
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lução apresentada por ele resumia-se a “amontoar” e “obstruir”. Tal pro-
cedimento consistia em utilizar barro para tapar a corrente. Contudo, tal 
não era, de facto, exequível e a cheia foi-se tornando cada vez mais forte. 
Por isso é que o plano de Gun falhou. [Embora seja uma catástrofe sem 
precedentes,] a origem do crescente dilúvio não está descrita no mito, mas 
acredita-se que os seres humanos tinham-se afastado do caminho correto 
e feito todo o tipo de ações pouco recomendáveis. […] O grande Gun deci-
diu que iria, ele próprio, encontrar uma maneira de acalmar o dilúvio e de 
libertar os humanos da dor. Contudo, o dilúvio inundou o mundo inteiro. 
Que maneira usar para o ultrapassar? Esta situação levou a que Gun se 
sentisse preocupado e mal-humorado. Mesmo usando toda a sua força, 
seria difícil conseguir tal façanha. Por acaso, nessa altura, uma coruja e 
uma tartaruga passavam lentamente por aquele lugar e perguntaram-lhe 
o que se sucedera. Gun disse-lhes o que o estava a desagradar. [A coruja 
e a tartaruga mostraram-se úteis e rapidamente sugeriram o uso da Terra 
Prolifera. Gun perguntou imediatamente o que era esse objeto. A coruja 
respondeu que] “A Terra Prolífera é um tipo de solo que cresce e não des-
cansa. Parece que não é maior do que uma pedra, mas basta apenas que 
atires um pouco ao solo para que este cresça imediatamente, formando 
montanhas ou represas.” […] [A Terra Prolifera era o grande tesouro de 
Deus, que o guardava cuidadosamente. Todavia, Gun conseguiu obtê-la 
sorrateiramente.]
Depois de obter a Terra Prolífera, Gun desceu à Terra, substituindo os 
humanos na luta contra o dilúvio. Como esperado, era apenas necessário 
usar um pouco desta substância etérea para que a terra se acumulasse e 
formasse montanhas e represas, fazendo com que o turbulento dilúvio não 
causasse mais danos e, assim, secasse a meio do barro. No solo, as marcas 
do dilúvio foram gradualmente desaparecendo. O que se via era apenas 
a emergência de um novo campo verdejante. Aqueles que habitavam os 
ninhos desceram e aqueles que habitavam os outeiros saíram das cavernas, 
exibindo novamente nas suas caras magras um sorriso. […] Porém, infe-
lizmente, quando o dilúvio estava prestes a desaparecer, Deus descobriu 
que o seu tesouro, a Terra Prolífera, tinha sido roubado. […] Deus odiava 
profundamente saber que o Céu tinha um traidor deste género, […] e, por 
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isso, sem qualquer hesitação, enviou o Deus do Fogo, Zhu Rong10, matar 
Gun na Montanha Yu e trazer de volta o que restava da Terra Prolífera. 
[Zhu Rong cumpriu a sua missão e matou Gun, cujo] […] arrependimento 
[…] era grande e profundo. Porém, não se arrependia de ter sido morto, 
visto que, inicialmente, tinha já decidido sacrificar a sua vida. Arrependia-
-se, sim, de ter morrido e de o seu empreendimento não ter sido concluído 
com sucesso. […] Por causa desta compaixão acérrima, a alma de Gun não 
morreu e ficou preservada no seu cadáver, o qual, três anos depois, não 
tinha ainda apodrecido. […] Da barriga aberta de Gun, saltou de repente 
um pequeno dragão (Qiulong11), que era então Yu. Exibindo um par de chi-
fres afiados na cabeça, o dragão rodopiou, planou e rapidamente subiu aos 
céus. Depois de se ter elevado, o cadáver de Gun também se transformou 
num outro animal, que, no entanto, saltou para um abismo nas redonde-
zas da Montanha Yu.
O novo dragão, Yu, possuía enorme força, tinha grandes sonhos e queria 
completar o trabalho do pai. […] Yu acatou a missão de Deus e, levando 
consigo o Dragão Ying12 e outros dragões de vários tamanhos, desceu à 
terra, onde começou a combater o dilúvio. A tarefa dos dragões era a de 
guiar os cursos de água: o Dragão Ying tratava das correntes principais e 
o resto do dragões estava incumbido dos afluentes.
Contudo, esta decisão irritou profundamente o Deus da Água, Gong Gong, 
uma vez que o dilúvio tinha sido a missão dada por Deus para castigar os 
crimes cometidos pelo povo. […] Yu, apercebendo-se que Gong Gong estava 
irrazoavelmente irritado, soube que só conseguiria dissuadi-lo através do uso 
da força. Assim sendo, como queria trabalhar o mais rapidamente possível 
na resolução da catástrofe, Yu decidiu que primeiro teria de eliminar aquele 
que tinha vindo destruir o povo, confrontando Gong Gong numa batalha.
Após vencer a batalha, Yu pôde finalmente começar a trabalhar conscien-
ciosamente. Mais inteligente que o pai, Yu conseguiu, por um lado, utili-
zar a Terra Prolífera para obstruir as correntes, colocando-a nas costas de 
uma grande tartaruga negra que o seguia para todo o lado. Desta forma, 

10 Segundo a mitologia chinesa, Zhu Rong (祝融, Zhùróng) era o Deus do Fogo e do Sul. (NdA)
11 Yu nasce sempre em forma de um pequeno dragão chifrado, chamado de Qiulong (虬龙, 

Qiúlóng). (NdA)
12 O Dragão Ying (应龙, Yìnglóng) é, na mitologia chinesa, o dragão da chuva e uma divin-

dade alada. (NdA)
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Yu preencheu os profundos fluxos das águas e aumentou, consequente-
mente, a altura dos lugares habitados pelos seres humanos. Aqueles que 
aumentaram em grande escala tornaram-se o que conhecemos hoje como 
as montanhas dos quatro cantos. Por outro, dragou os rios, chamando, 
para isso, o Dragão Ying que, usando a sua cauda, criou o que conhecemos 
hoje como os grandes rios da China. Quando Yu chegou ao Rio Amarelo, 
[…], viu repentinamente um ser comprido, de cara branca e corpo de peixe, 
[…], era Hebo13, que deu a Yu uma grande pedra esverdeada e húmida. […] 
Na realidade, essa pedra era um mapa que ajudaria na reorganização das 
correntes. A partir desse momento, Yu não só contava com a ajuda de Ying, 
que usava a sua cauda para abrir novos caminhos, como também possuía 
um mapa que lhe permitia a consulta geral de todo o empreendimento. 
Ganhou, por fim, confiança e controlo sobre o mesmo.
Controlar a água fez com que Yu, aos trinta anos de idade, não se tivesse 
ainda casado. Quando chegou à Montanha Tu, pensou para si: “Já estou 
velho! Haverá alguma coisa que me interesse?” […] Na Montanha Tu, existia 
uma moça, de nome Nü Jiao, refinada e elegante, que o agradou bastante. 
Desejou torná-la sua esposa.
Por fim, depois de Yu regressar de Sul, onde inspecionara os danos causa-
dos pelas águas, Nü Jiao mandou uma das suas aias receber o amado no 
sopé a Sul da Montanha Tu e expressar a sua admiração por ele. Yu, por 
sua vez, queria dedicar muitas palavras à sua amante. Apaixonados à pri-
meira vista, os dois entendiam-se perfeitamente e, como não precisavam de 
cerimónias ou rituais floreados, casaram-se de forma simples em Tai Sang. 
[…] Houve uma vez em que Yu deslocou-se à Montanha Huan Yuan […] 
e disse à sua esposa: “Este trabalho não é nada simples, mas é necessário 
que o faça. Pendurei um tambor nesta montanha. Quando ouvires o seu 
rufar, envia-me a minha refeição.” A sua esposa anuiu. Depois de Nü Jiao 
ter regressado, Yu transformou-se num grande urso preto e felpudo. […] 
Ocupado a trabalhar arduamente, Yu não deu conta quando uma das suas 
patas traseiras atirou uma pedra contra o tambor. […] A esposa, ouvindo 
o rufar do tambor, apressou-se em enviar ao marido uma cesta com o seu 
almoço. [Vendo que o marido não respondia, Nü Jiao dirigiu-se para o sitio 
onde este se encontrava. Chegando lá, apenas viu um urso preto e gritou 

13 Hebo (河伯, Hébó) era considerado o deus protetor do Rio Amarelo. O seu nome significa 
literalmente “Senhor do Rio” (NdA).
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amedrontada.] Ouvindo o grito da sua esposa, Yu finalmente parou o que 
estava a fazer e correu atrás dela. […] Vendo que estava a ser perseguida 
por um urso, a esposa de Yu sentia-se assustada e começou a correr ainda 
mais depressa. […] Ela estava tão exasperada que, como que mudando de 
identidade, se transformou numa pedra. Yu, vendo a esposa transformada 
em pedra, sentiu-se irritado e zangado. Dirigiu-se à pedra dizendo “Devolve 
o meu filho!”. A pedra rachou-se e nasceu um menino de nome “Qi”: “Qi” 
significa “rachar”, “quebrar”. (Yuan, 2006, pp. 252-270)

Estas narrativas14 usam a fé concernente à conquista da natureza para 
ensinar gerações futuras. Efetivamente, conquanto se distingam determinadas 
inconsistências entre aquelas, especialmente em consequência do facto de ver-
sões um tanto dissemelhantes serem facilmente encontradas, os acontecimento 
retratados em “Gun e Yu Controlam a Água” (鲧禹治水, Gǔn Yǔ zhì shuǐ) pos-
suem algumas características em comum, como, a título de exemplo, a inclu-
são de heróis que batalham corajosamente para travar o dilúvio ou a vinda de 
semi-deuses que o provocaram em direta condenação dos pecados praticados 
pelos seres humanos. Do mesmo modo, Yang e An (2005, p. 117) crêem que a 
construção de represas ou barragens e o uso de canais como recurso para con-
trolo de inundações são realidades presentes nestas narrativas como meio de 
ensinamento ou transmissão de técnicas utilizadas por seres com capacidades 
ou competências superiores.

Na realidade, narrativas como as supramencionadas auxiliaram desde 
sempre na exposição do modo como o povo, liderado por personagens notá-
veis, atingiu não só a melhoria da condição humana, como também o sequente 
progresso técnico do grupo societal. A melhor administração das terras, o tre-
mendo empenho no que diz respeito ao controlo de enchentes, a cooperação recí-
proca e a progressão societal revelaram, no seu conjunto, uma gradativamente 
maior preocupação com o bem-estar populacional, o qual, em último recurso, 
se transformou numa identidade nacional e, por conseguinte, na elaboração 
de um sistema de sucessão governativa designado por “dinástico”. Assiste-se, 
assim, ao aparecimento de uma nova ordem cósmica.

14 A citação apresentada inclui diferentes excertos traduzidos diretamente da obra de Yuan 
Ke. Por motivos de parcimónia, ao contrário das restantes citações, nesta não é oferecido 
o texto na língua original. (NdA)
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O mito de Yu […] encontra-se igualmente conectado a outro motivo impor-
tante: o papel de Yu como fundador dinástico de Xia, o que lhe traz a ligação 
com os mitos fundacionais. […] Esta situação, por sua vez, está ligada ao 
papel proeminente de Yu no mito importante da Idade de Ouro, quando 
primeiramente Yao, em seguida, Shun e, por último, Yu, governaram o 
mundo com uma sabedoria supra-humana. Ao contrário da Idade de Ouro 
do mito grego, quando os seres humanos viviam uma longa vida livre de 
doenças, trabalho e de velhice, o mito chinês apresenta uma utopia de paz 
e bom governo, quando os governantes eram benevolentes e justos. (Bir-
rell, 1993, p. 154)15

Yu, a personagem que é, certamente, mais preponderante no desenvolvi-
mento da narrativa diluviana, comprova a sua relevância na edificação da cultura 
chinesa ao fazer parte de uma série de episódios que o caracterizam, no total, 
como o herói magnífico que, em inúmeras ocasiões, auxiliou e/ou resgatou o 
povo da destruição completa. Yu é capaz de, enquanto eterno salvador da huma-
nidade, desconsiderar as suas próprias aspirações em favor do dever público. 
Se se comparar o dilúvio chinês ao seu equivalente ocidental, o primeiro denota 
uma característica particular: o facto de não ser uma divindade pura, e sim um 
semi-deus, com qualidades e características preponderantemente mais huma-
nas do que divinas, a conter e a vencer a calamidade. Ademais, tal-qualmente 
o nascimento do próprio filho, o nascimento de Yu, a partir da barriga de Gun, 
realidade com a qual se poderá, porventura, correlacionar os casos gregos de 
Prometeu e de Tântalo16, é mais uma vez marcado pelo óbvio favorecimento 
por parte dos deuses.

15 “The myth of Yu […] is also connected with another important motif, Yu’s role as dynas-
tic founder of the Hsia, and this brings him into the nexus of founding myths. […] This in 
turn is linked to Yu’s prominent role in the important myth of the Golden Age, when first 
Yao, then Shun, and lastly Yu ruled the world with supra-human wisdom. Unlike the Gol-
den Age of Greek myth, when humans enjoyed a long life free from disease, toil, and old 
age, the Chinese myth presents a utopia of peace and good government, when rulers were 
benevolent and just.” (TdA)

16 Assim como Gun, que roubou a já referida substância miraculosa, Prometeu tirou o fogo 
aos deuses e deu-o aos humanos, que, assim, conseguiram a superioridade sobre todos 
os outros animais. Como o fogo era exclusivo da classe divina, Prometeu foi castigado e, 
acorrentado ao Monte Cáucaso, sofreu com os ataques de uma águia que, todos os dias, 
lhe dilacerava o fígado, voltando este a crescer durante a noite. Por sua vez, Tântalo, num 
claro contrariar da omnisciência divina, furtou o repasto dos deuses, servindo-lhes a carne 
do próprio filho. Lançado ao Tártaro, ao nada, viu-se impedido de saciar a sua fome e 

GUN E YU CONTROLAM A ÁGUA: O MITO DILUVIANO COMO MEIO DE TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO

155DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 1



No entanto, baseando-se numa outra perspetiva, Cheng (1982, p. 200) e 
Yuan (2006, p. 272) analisam os dois eventos à luz de um âmbito mais socio-
lógico, no qual conseguem, segundo a divisão da sociedade em três grandes 
períodos diferentes, designadamente o primitivo, o matriarcal e o patriarcal, 
acompanhar a evolução da sociedade e respetivas consequências na estabilização 
e/ou transformação do mito. Neste sentido, é possível rastrear este episódio até 
épocas históricas em que conceitos ou conceções ligadas a dadas superstições 
estavam ainda fortemente presentes na mente humana.

Um dos primeiríssimos assuntos esclarecidos pelos historiadores chine-
ses, que revelam a tendência para inserir estes episódios ou tradições numa 
linha cronológica, é o facto de Yu, tido como o fundador da primeira dinastia 
chinesa, se assumir apenas como uma figura mítica mais ou menos divinizada. 
Por conseguinte, apontar uma data para o surgimento de tal personagem foi, 
durante largos períodos de tempo, uma tarefa bastante complicada, dado que 
esta narrativa teria apenas sofrido um processo de historização, característica, 
aliás, bastante comum no sistema mitológico chinês. Yuan (2006, p. 23), por 
exemplo, julga ser difícil identificar uma data correta, apesar de assinalar como 
possível o período que data de 4000 e alguns anos atrás. Aquando da instau-
ração da República Popular da China, no ano de 1949, acreditava-se que este 
mito havia surgido em períodos mais tardios de uma sociedade já patriarcal, 
isto numa comparação direta com outros mitos, como o da Deusa Nüwa.

O ponto de vista mais representativo defendia que o episódio do dilúvio 
teria surgido após mitos como o da Deusa Nüwa, sendo um produto de 
uma sociedade patriarcal. Resumindo, muitos eruditos pensavam que o 
mito do controlo da água por Gun e Yu seria uma elaboração relativamente 
tardia. As suas razões não se afastavam dos seguintes pontos: primeiro, 
as principais personagens míticas eram deuses, no masculino; segundo, o 
conteúdo refletido pelo mito devia estar conectado a uma sociedade agrí-
cola já mais desenvolvida. (Cheng, 1982, p. 201)17

sede, já que, sempre que se aproximava de um rio ou de uma árvore, a água desaparecia 
e os ramos, sofrendo a ação do vento, afastavam-se do seu alcance. Gun, como vimos, foi 
morto na Montanha Yu, não tendo o seu corpo, contudo, atingido o estado de decompo-
sição. (NdA)

17 “比较有代表性的观点认为, 它迟于女娲神话等, 是父系社会的产物̥总之, 不少学者认为鲧禹
治水神话比较晚出̥他们的理由归纳起来不外以下两点: 一是神话的主要人物是男性神；二
是神话所反映的治水内容应当与较发达的农业社会相联系̥” (Bǐjiào yǒu dàibiǎo xìng de 
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Porém, o enunciado mais fundamental do mito diluviano encontra-se 
sobretudo relacionado com os vestígios deixados por esta catástrofe na mente 
humana. Considerando ainda que todos os seres possuíam alma, os mesmos 
acabariam por personificar o acontecimento. Com efeito, nos estágios mais pri-
mitivos do desenvolvimento humano, toda e qualquer ocorrência era considerada 
como ato deliberado de alguma entidade. Neste sentido, os eventos expostos 
receberam todos uma força ostensiva, reveladora da ignorância relativamente 
à natureza e ao mundo. Para constatar tal facto, é suficiente uma rápida análise 
aos caracteres utilizados nos nomes das personagens principais: 鲧 (Gǔn) e 禹 
(Yǔ). O radical18 do primeiro sinograma é peixe, 鱼 (yú), enquanto o segundo, 
na sua génese, veicula a ideia de um inseto rastejante. Ambos os sinogramas, 
até mesmo antes de se proceder à leitura do mito, revelam já que os elementos 
presentes no enredo são, efetivamente, detentores de poderes sobre-humanos, 
algo que, regra geral, não se atribuiria a estes entes. Ademais, ao longo da trama, 
ambas as personagens se transfiguram em animais, com Gun a transformar-se 
num dragão amarelo e Yu num urso, o que permitirá, de acordo com a opinião 
de Cheng (1982, p. 204), outrossim associar o período de criação deste mito a 
um outro caracterizado por práticas totémicas. Esta contínua metamorfose de 
Gun e Yu em diferentes animais, independentemente de ser a nível de caráter 
ou a nível da trama em si, “indica que o mito poderá ter sido criado por várias 
etnias, o que vai ao encontro da multiplicidade étnica existente na China atual 
e, claro está, na China de então” (Martins, 2017, p. 138).

[…] O mais frequente, o mais principal para a humanidade era manter 
contacto com o mundo natural e, em especial, com os animais. Uma vez 
que lhes atribuíam características suas, os anciões pensavam que a vida, a 
conduta, as sensações e até mesmo o pensamento dos animais eram iguais 
aos dos seres humanos. Consideravam inclusive que os animais tinham um 
papel mais importante na natureza que o próprio homem. Assim, os anciões 

guāndiǎn rènwéi, tā chí yú nǚ wā shénhuà děng, shì fùxì shèhuì de chǎnwù. Zǒngzhī, bù 
shǎo xuézhě rènwéi gǔn yǔ zhìshuǐ shénhuà bǐjiào wǎn chū. Tāmen de lǐyóu guīnà qǐlái bu 
wài yǐxià liǎng diǎn: Yī shì shénhuà de zhǔyào rénwù shì nánxìng shén; èr shì shénhuà suǒ 
fǎnyìng de zhìshuǐ nèiróng yīngdāng yǔ jiào fādá de nóngyè shèhuì xiāng liánxì) (TdA)

18 Traçando uma pequena comparação entre as línguas portuguesa e chinesa, esta última é 
constituída por caracteres que, à semelhança do que acontece com o português, são estrutu-
rados com radicais (quase que palavras-mãe). Estes, serem utilizados juntamente a outros 
elementos, formam novas palavras. (NdA)
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viam os animais como os seus ancestrais, deuses protetores, e acreditavam 
que a morte era a forma de o homem regressar ao totem do seu clã. […] Do 
ponto de vista das transformações de Gun e Yu em peixe, inseto, dragão, 
urso, entre outras figuras animalescas, é possível confirmar a variação de 
fatores que foram sendo incluídos no processo de transmissão posterior. 
Tal situação explica também que este mito, o de Gun e Yu, não se limita ao 
totemismo praticado apenas por um clã, o que nos pode fazer inferir que, já 
desde o começo, o mesmo era uma componente cultural nascida da fusão 
mútua de crenças de várias comunidades, e não uma criação independente 
de uma dada tribo. (Cheng, 1982, pp. 204/205)19

Os fatores já mencionados remetem para uma sociedade matriarcal, sobre-
tudo quando se considera que, da barriga (isto é, ventre) de Gun, nasceu Yu. 
Nas sociedades do género, as mulheres detinham um lugar social mais elevado 
que os homens e, por conseguinte, a importância que lhes era reservada acabou 
por colocá-las num primeiro lugar para uma provável divinização. Os motivos 
para o nascimento desta personagem são inúmeros20, porém, de uma perspe-
tiva social, as mesmas mostram que o conhecimento dos seres humanos sobre 
o próprio corpo era, sem dúvidas, limitado.

19 “[…] 人类最经常､ 最主要的是同动物和天然植物, 尤其是同动物打交道̥由于先民们朴素地
把自己的特性加在动物身上, 认为这些动物的生活､ 行为､ 感觉, 乃至思想和人类一样, 甚至在
自然界中有比人占优势的地方̥于是, 先民们视动物为自己的祖先､ 保护神､ 并相信死亡就是
人返回于自己的氏族图腾̥[…] 从鲧禹所化有鱼､ 虫､ 龙､ 熊等多种动物形体来看, 这里固然
有后来流传过程中变异的因素在内, 但也说明鲧禹神话反映的可能是不止一个部族的图腾崇
拜, 这又可以使我们进一步推测这个神话是最初在地理上､ 氏族上彼此独立的文化成分的溶
合物, 而不是哪一个部族独立的创造̥” (“[…] Rénlèi zuì jīngcháng, zuì zhǔyào de shì tóng 
dòngwù hé tiānrán zhíwù, yóuqí shì tóng dòngwù dǎjiāodào. Yóuyú xiān mínmen púsù de 
bǎ zìjǐ de tèxìng jiā zài dòngwù shēnshang, rènwéi zhèxiē dòngwù de shēnghuó, xíngwéi, 
gǎnjué, nǎizhì sīxiǎng hé rénlèi yīyàng, shènzhì zài zìránjiè zhōng yǒu bǐ rén zhàn yōushì 
dì dìfāng. Yúshì, xiān mínmen shì dòngwù wèi zìjǐ de zǔxiān, bǎohù shén, bìng xiāngxìn 
sǐwáng jiùshì rén fǎnhuí yú zìjǐ de shìzú túténg.[…] Cóng gǔn yǔ suǒ huà yǒu yú, chóng, 
lóng, xióng děng duō zhǒng dòngwù xíngtǐ lái kàn, zhèlǐ gùrán yǒu hòulái liúchuán guò-
chéng zhōng biànyì de yīnsù zài nèi, dàn yě shuōmíng gǔn yǔ shénhuà fǎnyìng de kěnéng 
shì bùzhǐ yīgè bùzú de túténg chóngbài, zhè yòu kěyǐ shǐ wǒmen jìnyībù tuīcè zhège shé-
nhuà shì zuìchū zài dìlǐ shàng, shìzú shàng bǐcǐ dúlì de wénhuà chéngfèn de róng hé wù, 
ér bùshì nǎ yīgè bùzú dúlì de chuàngzào.”) (TdA)

20 No que diz respeito ao nascimento de Yu, alguns autores defendem posições distintas. Por 
exemplo, alguns alegam que a sua mãe ingeriu essência da lua e engravidou, sendo que 
outros argumentam que a mesma ingeriu, na verdade, lágrimas-de-nossa-senhora (frutos 
de pequena dimensão com formato parecido ao de gotas grossas) e engravidou. (NdA)
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Todavia, Cheng crê ainda que a transição para uma sociedade patriarcal 
contribuiu para a alteração deste estatuto. Com a evolução e desenvolvimento 
das capacidades físicas e cognitivas do ser humano, agora detentor de uma força 
de produção mais avançada e acelerada e de um pensamento mais imaginativo, 
a posição do homem na sociedade fortificou-se e, destarte, observou-se uma 
valorização da força humana. O antigo totemismo foi substituído pela adoração 
de deuses e, assim, nasceu a tendência em humanizar os mesmos.

Os principais avanços espelharam-se, sobretudo, na modificação e reforço 
do papel do homem: os heróis míticos, Gun e Yu, assumiram-se como deuses 
masculinos; o novo conceito de casamento, em que o homem desposa a mulher, 
levou a que, para além de Gun e Yu passarem a ser casados, o papel social da 
mulher fosse diminuído, por exemplo, à realização das tarefas domésticas; o 
aparecimento da ideia de hereditariedade do trabalho paterno foi igualmente 
motivo que fundamentou a continuação do trabalho de Gun por Yu. Assim 
sendo, neste ponto, é interessante percecionar que, distanciando-se das suas 
características animalescas originais, estes dois heróis assumiram cada vez 
mais características humanas.

[…] O enredo à volta do casamento de Gun com uma mulher da tribo You-
shen Shi21 é simples e pode ser entendido como uma forma de explicar o 
nascimento de Yu, como forma de lhe atribuir uma progenitora. Por con-
seguinte, parece que este ponto específico do mito tenha talvez surgido 
mais cedo. A união de Yu e da mulher de Tushan Shi22, por seu lado, trouxe 
desde logo detalhes e sabor a vida humana, tendo aparecido mais tardia-
mente. […] A partir de argumentos como a confirmação de Yu enquanto 
ser masculino, o envio do almoço [a Yu] por parte da esposa ou o pedido 
de Yu para que esta lhe devolvesse o filho, é possível explicar que, naquele 
tempo, era já o homem a assumir o papel de chefe de família e a incum-
bir-se do importante trabalho societal. A mulher, por sua vez, trabalhava 
em casa, retirando-se para o lugar de subordinado. […] É, assim, visível a 

21 Youxing Shi (有莘氏, Yǒushēn Shì) é o nome dado a uma tribo existente na época das dinas-
tias Xia e Shang. (NdA)

22 Tushan Shi (涂山氏, Túshān Shì) é o nome dado à fundadora da etnia Xia (夏族, Xiàzú). 
(NdA)
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forma intrincada como os elementos mitológicos de diferentes épocas se 
foram juntando e foram formando o mito. (Cheng, 1982, pp. 207/208)23

Ao longo da trama, a menção a certos elementos, como a Terra Prolífera 
ou o Dragão Ying, denotam manifestamente a imaginação e o desejo do povo 
primitivo em ultrapassar os obstáculos colocados pelo dilúvio. A Terra Pro-
lífera, por um lado, comprova a ânsia popular em formular um método que, 
complementando a lacuna deixada pela realidade, pudesse auxiliar no controlo 
das enchentes. É, certamente, um produto da imaginação que retrata não só a 
insciência no que diz respeito a catástrofes naturais, como também a aspira-
ção ardente em conseguir ultrapassá-las. Por outro, o Dragão Ying representa 
a consciência e o entendimento sobre o método mais adequado para o controlo 
das cheias. A génese deste dragão encontra-se, assim, relacionada ao enorme 
desejo em obter força suficiente para lograr tal feito e, desta forma, incorpora 
os avanços sentidos na esfera da agricultura.

2. Breves Conclusões
Conquanto as suas veiculação e transformação tenham, efetivamente, sido 

processos morosos, o mito chinês do dilúvio não somente serviu como pano de 
fundo das sociedades de diferentes épocas, como também logrou em conservar 
algumas características originais. Procurando incessantemente a propagação 
do que era tido como facto irrevogável entre gerações distantes, o mito atual é 
resultado de uma fusão entre elementos primitivos e fragmentados, próprios 
da ideologia societal das respetivas eras.

23 “[…] 鲧娶有莘氏的情节很简单, 也许纯粹是为了使禹的出生合理, 而为他找一个母亲, 因此, 可
能是出现得较早的神话情节̥而禹与涂山氏的结合, 已带有人间生活的细节和情味, 出现似
应较迟̥[…] 从确认禹为男性以及涂山氏为禹送饭､ 禹向涂山氏索子时说“归我子”等情节, 又
说明此时已是男子充任家长并担任主要社会劳动, 而女子则从事家务, 退居从属地位̥[…] 便
可见各个不同时代的神话因素是如何复杂地揉合在一起̥” (“[…] Gǔn qǔ yǒu shēn shì de 
qíngjié hěn jiǎndān, yěxǔ chúncuì shì wèile shǐ yǔ de chūshēng hélǐ, ér wéi tā zhǎo yīgè 
mǔqīn, yīncǐ, kěnéng shì chūxiàn dé jiào zǎo de shénhuà qíngjié. Ér yǔ yǔ tú shān shì de 
jiéhé, yǐ dài yǒu rénjiān shēnghuó de xìjié hé qíng wèi, chūxiàn shì yīng jiào chí.[…] Cóng 
quèrèn yǔ wèi nánxìng yǐjí tú shān shì wèi yǔ sòng fàn, yǔ xiàng tú shān shì suǒ zǐ shí 
shuō “guī wǒ zi” děng qíngjié, yòu shuōmíng cǐ shí yǐ shì nánzǐ chōngrèn jiāzhǎng bìng 
dānrèn zhǔyào shèhuì láodòng, ér nǚzǐ zé cóngshì jiāwù, tuì jū cóngshǔ dìwèi.[…] Biàn 
kějiàn gège bùtóng shídài de shénhuà yīnsù shì rúhé fùzá de róu hé zài yīqǐ.”) (TdA)
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Nesta versão em específico, contrariamente à cultura ocidental, na qual o 
dilúvio é entendido como castigo divino24, a cultura chinesa evidencia a forma 
como a calamidade foi vencida e se concebeu uma nova realidade de ordem 
social, técnica e económica. Em qualquer das versões, é possível mencionar 
uma ligação entre a não subjugação à água e, assim sendo, a luta contra a 
adversidade, e a aprendizagem absorvida, essencialmente, e isto num plano 
mais pragmático, agrícola. Além disso, é perfeitamente exequível perspetivar 
um paralelismo entre os episódios diluvianos expostos e as águas primordiais, 
fundacionais do cosmos ou, noutras palavras, criadoras da ordem (cosmos) a 
partir da desordem (caos). Esta ligação deve-se “à ideia de que ambas as for-
mulações são meios que permitem a purificação da humanidade em clara pre-
paração para o seu renascer” (Martins, 2017, p. 142).
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24 Como é retratado no famoso episódio da Arca de Noé. (NdA)
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Academia Portuguesa da História
Academia Nacional de Belas-Artes
Academia de Marinha
Real Academia de la História

Por ocasião do centenário do nascimento do sinó-
logo francês Pe. Claude Larre, S.J., da passagem 
dos 25 anos sobre a morte do Pe. Joaquim Guerra, 
S.J., e do 90.º aniversário de François Cheng.

I. Da lenta evolução milenar da escrita chinesa
No estudo da História do Livro europeu na China – em que nos iniciámos 

em 1981 – foram determinantes alguns sinólogos de carreira confirmada e de 
um perfil científico reconhecidamente internacional.

Foram eles, por um lado, o Prof. e lusitanista Charles Boxer, os Pes. Claude 
Larre e Joaquim Guerra, ambos S.J. e, por outro, um dos mais reputados asia-
tistas portugueses do século XX, o Pe. A. da Silva Rego. Do segundo deles, o 
Pe. Cl. Larre, celebrou-se 2019 o centenário do nascimento, pelo que lhe pres-
tamos a devida homenagem.

Num plano de discurso sinológico, num sentido estrito, poderemos regis-
tar assim que o Pe. Joaquim Guerra (1908-1993) – que continuamos a con-
siderar o maior sinólogo português de todos os tempos – se notabilizou, no 
essencial, por ter aprofundado (não ocasionalmente, mas ao longo de décadas), 
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segundo Bezerra de Menezes Jr. (2013, pp. 62-68)1 e Jorge Batista Bruxo (2008, 
pp. 99-100), um dos domínios essenciais da philosophia sinica, em particular 
o pensamento de Confúcio.

Entre a Sinologia do Pe. Joaquim Guerra e a produção 
sino-filosófica do Pe. Claude Larre

Tanto na qualidade de intérprete como na de tradutor, o Pe. Joaquim 
Guerra (não temos dúvidas em o afirmar) foi aquele que desempenhou, não 
apenas na China do sul mas também na Europa do ocidente no século XX, um 
papel de maior destaque e importância na difusão das obras (entre outros) de 
Confúcio e de Mâncio. Este investigador e sinólogo – com quem estreitámos os 
contactos (por via do Pe. A. da Silva Rego) durante a década de setenta2 – seria 
hoje, porém, muito mais discutido em contextos sinológicos internacionais, se 
tivesse integrado, de facto, escolas francesas ou alemãs na área da Sinologia.

Com alguns pontos de afinidade em relação à sua obra, não pode deixar de 
se referir que o papel do Pe. A. da Silva Rego (1905-1986) – que durante anos 
viveu em Macau3 (antes de passar a viver (também) em Malaca – se empenhou 
mais no aprofundamento do conceito de Ecclesia missio. Com uma obra ainda 
mais ampla do que aquele, a colectânea que nos deixou, Documentos…4, ainda 
hoje continua a afirmar-se de uma significativa utilidade para os investigado-
res de História Religiosa.

Pode referir-se que o Pe. Claude Larre, S.J. (1919-2001), no âmbito da 
Sinologia do século XX, não desempenhou um lugar mediador entre as duas 
tendências ocupadas pelo Pe. J. Guerra, na vertente na Sinologia mais de índole 
filosófica e a do Pe. A. da S. Rego (na vertente da missio). Ele aprofundou no 

1 Na sua dissertação sobre as traduções sinológicas do Pe. Joaquim Guerra (apresentada à 
Universidade de São Paulo, Brasil, sob a orientação do Prof. Helder Garmes), este inves-
tigador pôs então em relevo, entre outras fontes impressas confucianas, as edições Confu-
cius Sinarum Philososphus sive Scientia Sinensis, por Ludovici Magni, Paris, 1687; a de 
James Legge, de Analects (I, 1861); e a do Pe. Séraphin Couvreur, S.J. (1835-1919) para os 
Cinco Clássicos e os Quatro Livros.

2 De tal modo foram estreitos tais contactos que, até ao trágico acontecimento (o atropela-
mento) que o veio a vitimar em 1993 em Toronto, não mais deixámos de nos considerar 
também seu discípulo como sinólogo.

3 Rego, 1946.
4 Rego, 1947-1958.
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essencial, como provámos em estudo de 20045, as obras de grandes pensado-
res da philosofia sinica antiga, em particular a de Huainanzi, de Lao Tse, ou 
a de Zhuangzi, destacando-se a sua poderosa edição de síntese, de 19816. Tal 
ocorreu antes de vir a ser ultimada – sob a sua co-direcção científica – o Grand 
Dictionnaire Ricci7.

À esq.: Pe. Claude Larre, S.J. (1919-2001); à dir.: Pe. Joaquim Guerra, S.J. (1908-1993)

O estudo sobre Milarepa, a lectio da Vita (1488), no 
âmbito da nossa missão no Tibete em Abril de 1981

Foi já sob a orientação do Pe. Joaquim Guerra que, durante a segunda 
metade do último ano da década de setenta (como discente de Antropologina 
na Universidade Nova de Lisboa) desenvolvemos em Lisboa uma intensa e cui-
dada programação da missão que desenvolvemos na Índia, mas sobretudo no 
Nepal e na franja oeste do Tibete.

Procedemos então, com efeito – no âmbito da nossa missão tibetana no 
terreno que viemos a desenvolver já no primeiro semestre de 1981 – o estudo 
de aspectos particulares da obra de Milarepa.

A nossa intenção fulcral centrou-se, então, no conhecimento da lectio da 
Vita de Milarepa, por Tsang Nyön Heruka, de 1488, tal como tinha chegado ao 
século XX e tinha sido objecto da sábia edição do sinólogo francês J. Bacot, de 
(1925) com reedição em 1971. Essa nosso missão tibetana de pesquisa decorreu, 

5 Matos, 2004, pp. 5-19.
6 Larre, 1981.
7 Larre, 2001, 7 vols.
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com efeito, alguns meses antes de nos reencontrarmos em Lisboa com o Pe. 
Joaquim Guerra, na última semana de Novembro desse mesmo ano8.

Itinerário da nossa missão de Abril de 1981 no Tibete

Para além dos referidos sinólogos e lusitanista que (privando como eles 
nas décadas de 70 e 80) mais decisivamente nos influenciaram, diversos his-
toriadores europeus contribuíram, ao longo do século XX, para as primeiras 
achegas sistemáticas sobre a História da Imprensa missionária europeia na 
China (área em viemos a doutorar-nos e a preparar a Agregação).

Recordamos aqui, entre outros, os franceses Paul Pelliot, Pe. Henri Ber-
nard, S.J. e Henri Cordier; o italiano Pe. Pasquale d’Elia, o alemão Herbert 
Franke, o Pe. Manuel Teixeira, ou os já referidos historiadores Charles Boxer e 
Pe. Joaquim Guerra, S.J. Da parte da China seguimos, ainda, os ensinamentos 
de investigadores como Pan Jixing.

A existência de práticas de escrita simbólica que se 
perdem ao longo dos tempos

O jesuíta Pe. Claude Larre foi-nos ensinando, ao longo dos tempos, que 
no império da China as práticas da escrita – em particular das escritas simbó-
licas da Antiguidade – principiaram a ganhar expressão em períodos que não 

8 Matos, 1981, p. 11.
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é possível hoje identificar. Veja-se apenas um exemplo, que nos remete para 
os períodos ou dinastias dos Han.

Sabendo-se, pois, que os Han anteriores ou Han ocidentais dominaram a 
China 206 a.C. e 8 d.C e que os Han posteriores ou Han orientais entre 25 e 220 
d.C., Claude Larre lembrou que na monografia oficial daquele povo reservada 
às questões literárias já se estabelecia que “os professores ensinavam a língua 
[às população do império] segundo um Método das seis Formas de Escrita”. 
E acrescentava:

Tratava-se de [seis] rudimentos de análise lógica comportando também o 
modo de traçar logicamente os caracteres, como fazer aprender, também, 
os processos de pronúncia correcta e os modos de filiação dos sentidos. 
Esses seis processos antigos [de carácter ideogramático], são sem dúvida 
já contemporâneos dos Han se não, mesmo, um pouco anteriores. (Larre, 
1981, p. 136)

Efectivamente, acrescentou Larre que tradicionalmente, tendo em vista os 
seus modos de formação9, os ideogramas dividem-se em seis categorias, sendo 
estas as mais comuns: 1. As imagens esquemáticas; 2. Os indicativos de ope-
rações; 3. Os agregados lógicos; 4. Os complexos fónicos; 5. os transferts de 
sentido; e 6. os caracteres emprestados10, sendo que as quatro primeiras foram 
sempre as mais importantes (e as duas últimas menos claras e mais arbitrárias.

Uma escrita sem idade para a qual Claude Larre trouxe 
contributos relevante

No período que já havia antecedido o aparecimento da Imprensa (com 
caracteres de argila) na China, a escrita havia estado a aspectos de natureza 
oracular. Na Biblioteca Nacional de França – nas suas coleções sinológicas do 
período dos Han ocidentais, de pleno século II a.C., Claude Larre tinha iden-
tificado – a testemunhar precisamente essa faceta da escrita oracular – uma 
carapaça de tartaruga gigante11 repleta de inscrições de caracteres desse período 

9 Jian, 2000, pp. 71-76.
10 Jian, 2000, pp. 71-76.
11 O antiquário e filólogo Paul-Houo-Ming-Tse (do qual falaremos um pouco mais adiante) 

já havia tomado conhecimento de um conjunto de caracteres gravados sobre um grande 
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da Antiguidade. E nestas diversas formas de caracteres chineses tinham sido 
“traçados com uma ponta de ferro”12.

A escrita na carne e sobre a pele animal

Detenhamo-nos agora sobre a escrita – no conceito de in-scripto – sobre 
a pele humana13 e sobre a pele animal (esta última já numa perspectiva mais 
arqueológica). Ocorreu, com efeito, desde os tempos mais remotos do Império 
do Meio, o aparecimento de um novo paradigma da arte da escrita na China, 
que se pode perspectivar por via de alguns aspectos de incidência arqueológica. 
Tais facetas deparam-se assim, ante os investigadores, como matérias comuni-
cacionais – meterializadas na escrita – verdadeiramente sem idade.

Veja-se, assim, o exemplo das populações daqueles distantes impérios da 
Ásia Central e da costa leste do Pacífico e da forma como elas observavam as 
inscrições oraculares simbólicas, estudadas por Jean Lefeuvre (1997, pp. VII-
-XV). Falamos de uma percepção dos mundos real e da crença, inclusivamente, 
por via dos ossos (dos seus defuntos e) de alguns animais, numa componente 
também divinatória14.

Podemos, nesse tipo de indagação, acompanhar algumas reflexões de 
Claude Larre de 1981. Detendo-se sobre a escrita milenar chinesa – objecto de 
análise no primeiro capítulo do presente trabalho (remontando na sua análise 
já ao século II a.C.) este nosso antigo Mestre estabeleceu que se trata de uma 
escrita oracular e que tais inscrições foram aí apostas, naquele período, com 
recurso a uma ponta de ferro.

osso de boi, da era San-hoang, em particular dos períodos Fou-si (2952-2838 a.C?), Chen-
nong (2837-2698 a.C.?) e Hoang-ti (2697-2597 a.C.?).

12 Esta carapaça ilustra apenas uma das tipologias de escrita aqui em estudo.
13 Falamos é claro da escrita na carne, produzida sob a forma de tatuagens, com recurso ao 

uso de agulhas. No Livro de Marco Polo o viajante desse nome, ao entrar na cidade chinesa 
de Guanzhou, deixou sobre essas práticas esse testemunho impressionante para a época: 
“Muitos vêm para cá da parte superior da Índia, para terem os seus corpos pintados com 
uma agulha […], havendo muitos adeptos deste ofício na cidade…”. Poderíamos deter-nos 
ainda sobre alguns aspectos de incidência arqueológica – intemporais e, daí, sem idade – 
associados à História da Comunicação Escrita na China desde os tempos mais primitivos.

14 Cfr., a este respeito, Jao Tsong-I., Yndai zhebu renwu tongkao (oracle bones. Diviners of 
the Yin Dynasty).
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Escrita chinesa sobre carapaça de uma tartaruga,
Representada com ponta de ferro no século II a.C.

Os pictogramas, registou Larre, “são representados ideologicamente em 
proximidade ideológica às coisas que procuram representar” (Larre, 1981, 
p. 137). Deve ter-se em conta que a evolução ao longo dos séculos da escrita 
na China – tanto no plano ideográfico como pictográfico – foi deveras lenta e 
morosa, até conseguir atingir, em séculos mais recentes, a beleza que, com os 
seus pincéis, os calígrafos lhe vieram a dar.

A escrita na pedra

Algumas outras considerações são devidas, ainda, à escrita na pedra. E, 
neste caso concreto, falaremos inclusivamente na escrita expessa por via da 
pedra bruta, ou em bruto, contando-se inclusivamente com acidentes orográ-
ficos ou no terreno.

Neste contexto principiemos por uma situação ocorrida no século V, de 
que se conhecem testemunhos, já um tanto tardios nesse âmbito, datados dos 
séculos VIII-IX (ou seja, já três centúrias antes daquele em que Bi Sheng levou 
por diante na China o uso de caracteres de argila para efeitos de impressão de 
textos).
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Na região centro-sul da China, mais precisamente no curso do rio Azul, 
na região de Jiaoshan15 – uma ilha rochosa de pequenas dimensões, perto da 
cidade actual de Zhenjiang (não muito longe de Nankin) – ocorria uma expe-
riência curiosa de se legarem caracteres para a posteridade. Pretendia-se, já 
então, passar para a posteridade textos com nexo, contarem-se ocorrências, se 
não mesmo estórias, no sentido tradicional.

Presumivelmente em começos do século VI, com efeito, pretendeu a lenda 
que um sábio taoista, de nome Tao Hongjing (456-536) tinha redigido sobre 
um dos rochedos, nesse local daquela bacia fluvial, um lendário Epitáfio para 
uma Grua (Yieming):

A grua!, não sei quantos anos ela deve ter vivido.
No ano renchen ela proveio de Huayang, e no ano jiawu
Ela transformou-se [morreu] aqui em Zhufang
O Céu não me deixou ainda voar para as esferas vastas e vazias.
Mas porquê tão depressa me levou assim a minha grua?
  (Schipper, 2008, p. 240)

As epígrafes como esta do curso do rio Azul, na região de Jiaoshan16, vie-
ram a conhecer uma sobrevivência e vida cultural considerável. Alguns séculos 
depois, nos séculos VIII-IX, viveu nessa mesma região da China, quer no reino 
do imperador Xuanzong (712-756), quer do seu sucessor Xiaozong (756-763), 
um erudito de nome Gu Kuang (726/27-c. 815).

Nas múltiplas investigações que Kristofer Schipper17 votou em 1993 a este 
tema, aquele erudito chinês acabaria por concluir que “esta inscrição [epígrafe] 
sobre a falésia de Jiaoshan foi na verdade o epitáfio desse mesmo Gu Kuang. 
O contexto taoista, o próprio texto do documento, a sua localização aparente, 

15 Visitámos este espaço em Abril de 1995, dois anos depois de tomarmos conhecimento (por 
um sinólogo amigo) de um texto alusivo escrito então por Kristofer Schipper (ver nota 
seguinte).

16 Este conjunto de epígrafes veio a ser divulgada numa monografia votada aquela ilha, Jiao-
shan zi, de 1863.

17 Schipper tomara, para este efeito, primeiramente em linha de apreciação, um poema de 
Gu Kuang, tendo em vista a comemoração da visita que lhe fizera um amigo funcionário. 
Este havia-lhe trazido – e tal facto é sintomático – dois presentes, um alaúde e uma grua 
viva.
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meio-submersa, a sua caligrafia, todos estes elementos se conjugam fazendo 
sentido neste próprio lugar”.

A pedra, ou seja, a rocha das margens do rio Azul, em Jiaoshang, servira, 
portanto, como o suporte escolhido para um poeta da região transmitir – num 
plano da escrita – os sentimentos que o ligavam à Natureza, neste caso da natu-
reza avícola, despedindo-se assim, por um elucidativo epitáfio, da sua grua.

As quatro tipologias da escrita caligráfica chinesa (na 
perspectiva do sinólogo Li Jian)

No estudo da escrita chinesa antiga – reportando-nos à Dinastia Han (206 
a.C.-220 d.C.), ou mesmo a períodos anteriores a este – subsiste uma diversi-
dade hermenêutica no que concerne à interpretação das tipologias de configu-
ração dos caractéres sínicos. Um reputado sinólogo jesuíta oitocentista, Angelo 
Zottoli, da Missão de Nankin, ao preparar no terceiro quartel do século XIX um 
curso de literatura sínica (que viria a ser editada em Xanghai pouco depois), 
deteve-se neste, a dado passo, naquelas que considerou as “formas escriturísti-
cas” da língua chinesa antiga. Aludia, por exemplo, às formas “recta; expedita; 
quadrata; antiq,”18.

18 Cursus litteraturae sinicae, neo-missionariis accomodatus auctore P. Angelo Zottoli S.J. 
e missione nankinensi. Volumen primum pro infima classe lingua familiaris. [emblema 
editorial]: IHS, Companhia de Jesus, Chang-Hai, ex typographia missionis catholicae in 
orphanotrophio Tou-sè-vè (tou-chan-wan), 1879, p. 19.
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Fixação das “formas escriturísticas” da lingua chinesa antiga, estabeleci-
das pelo Pe. Angelo Zottoli, S.J., no séc. XIX; frontispício da obra deste mesmo 
jesuíta, onde este procedeu ao seu estudo

Se, como vimos atrás, a escrita caligráfica em caracteres chineses na China 
se verificou, numa primeira fase, por via de inscrições em ossos ou carapaças 
de tartaruga, a partir de e não ela decorreu por via de quatro grandes fases 
complementares e que foram:

I – a do selo grande;
II – a do selo pequeno;
III – a da caligrafia oficial; e, finalmente,
IV – a da letra modelo.

Apreciemos pois, de um ponto de vista sumário e seguindo alguns aspec-
tos da interpelação desta matéria por Li Jian (2000, pp. 72-73), algumas das 
características essenciais destas fases.

I – Para além dos caracteres chineses que chegaram até aos dias de hoje 
em ossos e carapaças de tartaruga, houve a considerar, nessa fase primitiva, 
algumas outras manifestações de caracteres em objectos e utensilagem variada 
em bronze. Identifica-se tal tipologia, nomeadamente, pelo facto de que nesse 
período remoto (Era da Primavera e do Outuno) os caracteres eram feits com 
pinceladas redondas ou quadradas.

II – Tendo num certo período sido considerado como um tanto deficiente 
esse modo de produção de caracteres, passou-se à utilização daquele que é 
considerado como a tipologia do selo pequeno. Esta pareceu tornar-se mais 
prática na sua utilização. Os carateres desta fase podem assim ser identificados 
por pinceladas relativamente rectas e sob a forma rectangular. Isso pareceu, de 
alguma forma, tornar tal escrita mais agradável ao olhar. Esta nova tipologia, 
regista ainda Li Jian, foi adoptada em particular pelo principado Qin, ou Qi 
(475-221 A.C.)19, no final da Era dos Reinos Combatentes.

A. Graça de Abreu, detendo-se sobre o estado da língua chinesa no período 
Tang, e em particular num dos seus principais cultores, Li Bai [ou Li Po] 
considerou:

19 A evolução (cronológica) das eras essenciais no Impéio da china é claramente identificado 
por autores como Gernet (1981).
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[…] uma língua como o chinês, com uma escrita ideográfica e não alfa-
bética, uma língua monossilábica acentuada em tons, com uma sintaxe 
impessoal e passiva que faz economias ou deliberadamente ignora género 
e número (ele ou ela, eu ou nós?), com vocábulos que podem ser, com a 
mesma representação gráfica e sonora, substantivos, verbos ou adjectivos.

E concluíu a tal respeito:
[…] as regras de prosódia tão diferentes das nossas, os efeitos musicais, 
os paralelismos visuais e as metáforas, os jogos de alusões culturais e as 
referências históricas que nada têm a ver com a nossa História e a nossa 
Cultura. (Abreu, 1987, pp. 66-70)

III – Ainda no reino Quin (ou Qi) teve origem a caligrafia dita oficial, por-
tanto posterior à fase da do selo pequeno. Havia nesta um sentido manifesta-
mente utilitário (do ponto de vista do escriba ou do calígrafo), por ser muito 
mais simplificada. Na sua volução – relativamente à fase anterior – esta (trans-
formando pinceladas curvas em rectas e encurtando-as) reflecte como que um 
abandono das características do desenho, seguindo-se de novo por uma via da 
simplificação dos caracteres.

Deve tomar-se, neste passo, em linha de conta – no tocante à caligrafia 
oficial – que já no primeiro quartel do século XX o antiquário, coleccionador 
e também filólogo, Paul-Houo-Ming-Tse, dedicou sábias considerações a esta 
problemática, quando publicou o seu curioso ensaio sobre o tema “Étude cri-
tique sur l’évolutions des caracteres” (1930, pp. 1-38).

Este antiquário – denotando vastos conhecimentos nesta matéria (em 
resultado, seguramente, da vasta biblioteca de que era detentor) – explicita, a 
dado passo, aspectos relacionados com manifestações de escrita em tambores 
de pedra. Apresenta inequivocas provas, neste contexto, de caracteres redon-
dos de significativa dimensão inscritos no período dos Reinos Combatentes 
(424-247 a.C.).

Faz uma alusão directa, nesse âmbito, à conhecida maldição do reino Ts’in 
contra o reino Tch’ou, de que apresenta quatro exemplos. Já antes desse período 
ele havia, em termos de modo de produção de escrita, demarcado a técnica de 
escrita de cinzel à técnica de escrita com verniz.
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Incipit do estudo crítico sobre a evolução dos caracteres chineses da autoria do antiquário Paul-
-Houo-Ming-Tse (c.1879-?), que se vê na imagem de baixo

174

文字史之若干见解: 葡萄牙影响下的中国出版史

葡中跨文化对话 (第二辑) - 上册



Um dos quatro exemplos de um texto (referente à) “maldição do reino Ts’in contra o reino de 
Rch’ou” do período dos Reinos Combatentes, escrito em caracteres redondos, difundido pelo 

mesmo filólogo de Pequim; e um aspecto da sua biblioteca pessoal
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IV– Não existindo (como também observa Li Jian) “limites claros entre 
as quatro fases da escrita chinesa”, é um facto que no final da dinastia Dong 
Han (25-220) – depois de a letra modelo se ter desenvolvido ao longo de tantos 
séculos – é ainda hoje seguida na Cina continental como por parte das comuni-
dades chinesas que se encontram espalhadas pelo mundo. Esta demarca-se, já 
se vê, da caligrafia oficial essencialmente em termos de pinceladas horizontais 
e pinceladas descendentes para a direita” (Jian, 2000, p. 73).

Uma análise sumária da escrita no período Han: mudanças estruturais 
nos espaços do império e interacção de níveis de exterioridade e 
de interioridade nos níveis da progressão da escrita chinesa antiga

Para uma análise da evolução da escrita na dinastia chinesa dos Han – 
que, no total, constitui um amplo período de mais de quatro séculos, desde os 
anos de 206 a.C. ao de 220 d.C. – pode principiar-se por um interface entre 
manifestações de escrita de algumas populações exteriores ao próprio império 
(mas nas suas proximidades populações) e os povos que habitavam o próprio 
território da China.

Detenhamo-nos assim, primeiramente, no caso da escrita kharaostî.Esta 
tipologia de escrita, ao tempo dos Han, era própria da região de Gandhara, 
uma antiga região que ia desde o leste do Afeganistão actual, ao noroeste do 
Paquistão até à região do rio Indus.

Mapa dos principais sítios arqueológicos da região de Gandhara, entre a Índia, Paquistão e Afe-
ganistão na sua nomenclatura geográfico-política actual, cuja influência linguística foi extensiva 
à própria China no período Han (apud catálogo Splendeurs des Han: 2015: 246, por cortesia 

das edições Flammarion)
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A escrita destes povos, extensiva a algumas regiões chinesas contíguas, 
materializa-se, a um nível de exemplo, em três tablettes (de formato em ponta 
unidas por cordas minúsculas) com inscrições – do período Han ou eventual-
mente já do período Jin – que foram encontradas em 1992, no sítio arqueo-
lógico de Niya, em Minfeng20, na China (na província de Xinjiang, não muito 
distante de Xi’an).

Tudo decorria ao período do reino de Ashoka (século III), terceiro monarca 
da dinastia indiana dos Maurya. Assim, às manifestações de escrita mais comum 
nesse amplo espaço foi dado o nome de “textos kharosthi”21, já em difusão no 
período Tang22.

Tábuas com textos “Kharosthi”, encontradas por arqueólogos na região de Minfen, Xianjiang

20 “Tablettes inscrites” (n.º 76 do catálogo)”, in Lefebvre, É. & Tsao, Huei-chung, 2015, p. 154.
21 Presume-se, hoje, que esta escrita – transmitida a partir da actual região do noroeste da 

Índia e do Paquistão e ao longo da rota da Seda – pode “derivar do próprio aramaico, com 
o qual se combinam os símbolos suplementares que permitem notar os fonemas das lín-
guas indianas”. Esta língua poderia “terá sobrevivido até ao século VII da nossa era em 
contextos geográficos, mesmo que isolados”, como sucedia com este lugar arqueológico de 
Niya. Cfr. catálogo in Lefebvre, É. & Tsao, Huei-chung, 2015.

22 O antiquário e filólogo Paul-Houo-Ming-Tse, quanto a este período específico, e na sua 
já aludida obra, publica um exemplo de “caligrafia de Yien-Tchen-ts’ing (Tau-pao-ta) da 
dinastia dos Tang (618-907), naquele período oitocentista conservada no Logao do Nenú-
far, no Palácio Imperial de Pao-Ting-fou (p. 22). Entre outros curiosos exemplos que docu-
menta do mesmo período, conta-se a escrita de uma tábua canónica gravada do Imperador 
Tcheng-kuan (627-649). No que concerne a caracteres de períodos mais tardios, documenta 
ainda a caligrafia de Son-Tong-pouo, ja da dinastia dos Song (960-1277). Um último exem-
plo estudado por este erudito é o dos caracteres chineses que andam associados, nos mais 
diversos períodos, aos selos de Prefeitos, Cavaleiros e outros dignitários do Imperador da 
China, alguns deles em jade, de que apresenta (in pp. 33-34 da aludida obra) 17 sucintos 
exemplos.
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A madeira, a seda e o papel, como suportes de escrita (ainda no 
período Han)

Deve considerar-se, por outro lado, que desde o período do Reinos Com-
batentes aos Han a escrita na China acaba por ser objecto de um importante 
trabalho de reconstituição, de interpretação e de síntese da vida no império. 
Assim, os escritos de Sima Qian (145?-86? A.C.), o fundador por assim dizer 
da historiografia chinesa, integram toda a actividade chinesa no seio de uma 
visão crítica sem precedentes, tanto num plano político como moral. Parale-
lamente, as obras maiores da Antiguidade são reunidas no seio de um corpus 
de escrita, os Clássicos, de que um grande número é atribuído a Confúcio23, 
magistralmente estudado no século XX por Mestres de pensamento como o 
francês Jean Levi, ou o português Pe. Joaquim Guerra, S.J.

Voltando-se à problemática dos suportes de escrita, antes da invenção e da 
generalização do papel, a escruta assentava em peças de seda, tanto comoem 
lamelas de madeira e de bambú. Quanto às de madeira, identificaram-se em 
1956 tablettes no sítio arqueológico de Mozuizi, mais precisamente em Wuwei, 
na província de Gansu24.

A evolução da escrita sobre suporte de seda, neste mesmo período dos Han 
– é passível de ser identificada, por outro lado, num manuscrito (boshu)25 que 
foi encontrado em 1991, no sítio arqueológico de Xuanquanzhi, en Dunhuang 
(ainda na região de Guanzu), espécime este que se conserva hoje no Instituto 
de Arqueologia de Gansu, na China.

23 Lefebvre, É. & Tsao, Huei-chung, 2015, pp. 169-170. Regista-se ainda neste passo que já 
son os Han do leste, “a canonização dos textos confuceanos manifesta-se pela gravura do 
texto dos Seis Clássicos sobre estelas redigidas por Cai Yong (132?-192) e erigidas na capi-
tal em 175”.

24 Catálogo n.º 91, in Lefebvre, É. & Tsao, Huei-chung, 2015, p. 171.
25 Catálogo n.º 92, in Lefebvre, É. & Tsao, Huei-chung, 2015, p. 172.
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Um testemunho de escrita, tendo a seda como suporte, ainda da dinatia Han

Pode testemunhar-se, de igual modo neste período, a materialização da 
escrita do império na sua efectivação já sob papel. Em Outubro de 1987, no 
sítio arqueológico de Fulongping, na região de Longweishan, Lanzhou, e ainda 
na província chinesa de Gansu, foi descoberto um manuscrito sobre papel já 
identificado como do período dos Han do Oeste. Neste caso, “o texto foi cali-
grafado em escrita de escribas (lishu), um estilo então em uso”26. E curiosa-
mente este testemunho de escrita foi utilizado, na especificidade, para decorar 
um espelho em bronze.

O último exemplo testemunhal de escrita, aqui selecionado desse mesmo 
período dos Han, é o texto presente numa estampagem na estela de Cao Quan27. 
Tratou-se daquele que, naquele distante período, fora Sub-Prefeito de Heyang 
(ao tempo dos Han de leste) e foi erigidano reino de Zhongping 184-189).

Trata-se, neste caso, de escrita sobre pedra, sobra um suporte rectangular.. 
Foram gravados os dois lados28 da presente estela en lishu, ou seja, na escrita 
dos escribas então em uso entre os funcionários daquela dinastia.

26 Catálogo n.º 93, Lefebvre, É. & Tsao, Huei-chung, 2015, p. 173.
27 Este trabalho (catálogo n.º 98, Lefebvre, É. & Tsao, Huei-chung, 2015, p. 178) – que se 

encontra depositado no Museu da Floresta de Estelas, na cidade de Xi’an, foi produzido 
recorrendo ao método de tinta sobre papel.

28 Enquanto de um dos lados figuram vente colunas de escrita/texto de 45 caracteres cada 
uma; na outra face, foi dividida em cinco colunas, com um número de caracteres desigual-

A HISTÓRIA DO LIVRO DE INCIDÊNCIA PORTUGUESA, NA CHINA

179DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 1



Escrita sobre uma estela, Xi’an, do período do período do Han de leste

Não procedemos até aqui, reconhecidamente, senão a um historial, deve-
ras sumário, da evolução da escrita no período Han naquele império do Meio, 
em diferenciadas tipologias de suporte. Assim e neste mesmo contexto, pode 
afirmar-se que quando veio a ocorrer, na primeira metade do século XVI, o 
encontro dos dois mundos – o chinês e o português – já as manifestações de 
escrita, naquela região milenar, beneficiavam de uma reconhecida diversidade.

Escritas caligráficas deconhecidas (dos Han e outras) por muitas 
obras serem apenas conhecidas em versões muito tardias por 
calígrafos modernos

Aconteceu, porém, que nas mais variadas obras produzidas no período 
Han (e naturalmente que em épocas anteriores) a tipologia de escrita utilizada é 
pura e simplesmente desconhecida, só podendo ser perspectivada numa faceta 
conjectural. Veja-se um caso que pode ilustrar cabalmente este tipo de situa-
ções, a antologia dos Dezanove poemas antigos.

mente repartido (loc. cit.).
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Sabe-se hoje que desses poemas “nem o nome do seu autor oudos seus 
autores, nem a data das suas composições, nem a origem da sua compilação”29 
num mesmo corpus são hoje conhecidos. Pode admitir-se, porém, que foram 
escritos na dinastia dos Han (206 a.C.-220 d.C.).

Não subsistem, com efeito, testemunhos quanto à tipologia de escrita em 
que tais poemas foram originariamente fixados. Isso porque, como documen-
tou este investigador, estes “Dezanove poemas antigos só chegaram até nós 
porque conservados pela antologia Wen siuan, compilada no século VI pelo 
Príncipe Siao T’ong30.

E, por um lado, é expectável que os arqueólogos, nos seus programas de 
pesquisa, devolvam ao conhecimento da comunidade científica dos sinólogos 
as formas estruturantes das tipologias de escrita que persistiam num império 
(com superfícies diferentes das da China de hoje), há hoje a fazer todo um tra-
balho de reconstituição neo-arqueológica, da multiplicplidade dos tecidos da 
língua sínica, na sua evolução.

II. De alguns aspectos sumários da escrita chinesa por 
via de outras (múltiplas) representações

Vejamos primeiramente como, em temos de comunicação escrita nesse 
império, a China, ao longo de séculos e séculos de civilização, as bases de 
suporte essenciais foram, por regra, também o papel e o pergaminho. Sem o 
aparecimento da escrita, é óbvio, não poderiam ter nascido, fosse na China fosse 
em outras partes do mundo, nem os textos e as suas inerentes formulações de 
sentido, nem as artes de ilustração do livro (por via de práticas xilográficas e 
em gravura).

Sinologia, escrita e figuras de estilo. A escrita real e a escrita 
simbólica numa lógica representacional

Detenhamo-nos pois, aqui, sobre as práticas da escrita na China desde o 
período medieval. E vejamos como essa mesma escrita naquele território, ao 

29 Les Dix-Neuf Poèmes anciens, texto estabelecido e anotado por Jean-Pierre Diény, Paris, 
Les Belles Lettres, 2010, p. XII (sendo estata nota prévia do presente sinólogo já de 1962).

30 Idem, ibidem, loc. cit. Não deve desconhecer-se, por outro lado, que estas mesmas formas 
poéticas vieram a beneficiar (já presum. do tempo dos Han) vieram a beneficiar de uma 
cuidada leitura crítica, no século XVII, por parte do Chen Zuomig (1623-1676). Id., ibid., 
p. VIII.

A HISTÓRIA DO LIVRO DE INCIDÊNCIA PORTUGUESA, NA CHINA

181DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 1



longo dos séculos, foi adquirindo tipos diversos de formulações, desde a pro-
dução de níveis de literacia por via dos textos como, também, por via de ima-
gens decorativas.

Trabalhando nós sobre China há já algumas décadas, essa mesma escrita 
no Império do Meio medieval e no início da História Moderna ganhou níveis de 
materialização em contextos como a pedra bruta, o pergaminho ou a porcelana.

A Escrita (in-scripto) no papel e no pergaminho (no desfazer de 
alguns equívocos sobre a História do Papel na China antiga)

A descoberta do papel no grande Império da China foi um invento que (tal 
como a pólvora) se perde nos confins das civilizações mais antigas. Na década 
de 60 do séc. XX, o académico Herbert Franke tinha feito publicar, na Alema-
nha, uma decisiva obra sobre a História do Papel no Império do Meio. A par-
tir desses testemunhos, diversos sinólogos procederam à revisão de aspectos 
decisivos das suas interpretações nesse âmbito.

Herbert Franke (1914-2011), sinólogo alemão, estudioso da História do Papel na China

Por seu lado no decorrer da década de 70, na China, o académico Pan Jixing 
(da Academia das Ciências de Pequim), levou por diante a edição um dos mais 
criteriosos estudos sobre a História do Papel e sobre a História da Imprensa 
no grande império da China, Zhongguo zaozhi jishu shigao (Histoire des tech-
niques de fabrication du papier en Chine).
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À esquerda, Pan Jixing, sinólogo (Academia das Ciências, Pequim), historiador da Imprensa e do 
Papel, na China, no século XX; à direita, recensão de Jean-Pierre Drège à obra daquele, Zhon-
gguo zaozhi jishu shigao (Histoire des techniques de fabrication du papier en Chine), em 1982

Durante muito tempo tinha-se perspectivado que o eunuco Cai Lun (Ts’ai 
Lun, 63-121), natural de Guiyang, na região de Hunan – e que vivera no período 
dos Han Orientais – estivera associado aos primeiros actos de fabrico do papel 
na China. Esta é uma matéria que tem vindo a ser objecto de discussão ao longo 
as últimas décadas. E nesse contexto o papel como suporte ou espaço de comu-
nicação teve ainda, entre os seus antecedentes longínquos, a pele animal ou 
membranácea que (à semelhança de bandeiras31) era terreno comunicacional 
privilegiados para as gerações mais arcaicas.

Foi precisamente o sinólogo francês Jean-Pierre Drège quem, numa cri-
teriosa monografia, veio – seguindo alguns dos mais destacados historiadores 
chineses, especialistas neste domínio científico – dar uma nova ênfase a esta 
matéria, divulgando fontes fundamentais (desde o séc. X). Considerou assim 
em particular, neste âmbito específico, temas como uma “pequena monografia 
da prefeitura de Hui”, compilada por Wang Shunmin (doutor em 1478); “sec-

31 Em termos de Antropologia da Comunicação escrita, poder-se-iam também observar, é 
um facto, os discursos de reforço das palavras da escrita chinesa em bandeiras ou estan-
dartes da Antiguidade na China, em tempos de paz e, sobretudo, em tempos de guerra. 
Nesses estandartes a palavra diluía-se quase no seu sentido literal, ganhando sobretudo 
força como som da incitação à guerra e ao (re)nascer da coragem para destroçar hordes 
inimigas.
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ções diversas do estúdio do monte da ilhota dos bambús”, por Song Xu (de fins 
do séc. XV; ou uma “monografia da província de Jiangxi”, por Wang Zongmu 
(1523-1591)32.

Exigentes investigadores de História do Papel no Império do Meio fazem 
hoje remontar, com efeito, à primeira metade do século VI – ou seja, mais de 
dez séculos antes da chegada do Pe. Matteo Ricci ao Império do Meio –, a exis-
tência das mais antigas fontes que abordaram a problemática do Papel naquele 
império da China33.

Imprensa e proto-Imprensa no grande império

E quanto às origens da Imprensa nesse mesmo território? Se por volta do 
ano de 868 já era produzida a impressão (por via de incipientes técnicas mas 
ainda sem recorrência a tipos móveis) do Sutra de Diamante – existente nas 
colecções da British Library, em Londres – seria preciso decorrer nessa região 
ainda algum tempo até que, em meados do século XI, viesse a ser concebida a 
utilidade de blocos unitários de argila (como caracteres na língua local), por 
parte do alquimista Bi Sheng. Nessa primeira fase a proto-impressão decorria 
sobre suporte em papel, dado que desde o século II se admite se procedia já ao 
fabrico desse produto naquele império.

O estudo da História da Comunicação na China, sobretudo entre os séculos 
VIII e XVI, no plano da materialidade (havendo embora outro tipo de suportes 
no plano da imaterialidade comunicacional) não pode ser feito, porém, sem 
se tomar em linha de conta a análise da História da Escrita e das tipologias 
da mesma, bem como dos seus inerentes suportes quanto aos modos em que 
circulava.

O quadro que aqui se apresenta documenta a evolução, nesse período 
medieval na China, da situação da proto-Imprensa e da imprensa na China 
e de algumas das opções tomadas. Toda esta fase de produção tipográfica (e 
xilográfica) nesse grande império, corresponde, de algum modo, ao período 
quinhentista da entrada em Cantão e em Macau, de Tomé Pires34, boticário e 
homem de cultura, chegado de Portugal.

32 Drège, 2017, pp. 101-106; pp. 107-112; e pp. 113-129 respectivamente.
33 Outros destacados investigadores na História do Papel na China foram Wang Juhua e Liu 

Renqing.
34 Matos, 2016, pp. 350-351.
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A partir do século XV algumas mudanças estruturais decisivas ocorreram 
nesses patamares da história da Comunicação pela escrita nesse Império do 
Meio. Um novo e decisivo impulso veio a ter lugar já em 1403, sob o patronato 
de Taejong (Htai Tjong). Este imperador ordenara, então, a fundição de um 
primeiro conjunto de 100.000 tipos em bronze. A estes seguiram-se, até 1516, 
oito novos conjuntos de fontes.

É um facto, porém, que entre o século XI em que viveu o chinês Bi Sheng 
e o século XVI – em que passaram a chegar ao Império do Meio utensilagens 
tipográficas europeias, para aí serem editadas oras votadas à difusão da Reli-
gião, Cultura e Ciência – a organização interna e trans-étnica da China conhe-
ceu significativos desenvolvimentos sociais e políticos.

Assim, quando ao nível do processo da comunicação pelas técnicas de 
caracteres móveis e pelas técnicas da xilogravura, é comumente aceite, porém, 
pelos especialistas que a utilização da xilogravura, na China superou, desde 
muito cedo, o recurso aos caracteres móveis.

Tal abandono do recurso aos caracteres móveis, por razões técnicas, deveu-
-se a alguns factores principais. Maia do Amaral, investigador da Universidade 
de Coimbra, enumerou para tal situação os seguintes factores:
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1. o grande número de caracteres necessários só se justificava com enor-
mes tiragens ou com o patrocínio imperial;

2. havia uma maior possibilidade de ocorrerem erros (gralhas) no texto;
3. a standardização dos tipos, a normalização da página composta, eram 

de algum modo contrárias ao gosto caligráfico, personalizado, dos lite-
ratos, consumidores de livros.

Só depois desse último período medieval, no factor da produção do 
livro e da folha volante na China é um facto, se pode falar de uma análise 
comparativa com a produção do livro europeu. De facto, quanto ao advento 
da Imprensa missionária quinhentista e seiscentista no Império do Meio, a 
questão é datável num período já muito posterior, ou seja, nas duas últimas 
décadas do século XVI.

Na primeira metade do século XV e ao longo de todo o período quinhen-
tista – portanto, desde um período que antecedeu, em algumas décadas, a 
descoberta da imprensa na Europa, por Gutenberg – a História da Tipogra-
fia na China, havia conhecido – tal como registámos em 199735, assim como 
Maia do Amaral em 200236 – um surto de desenvolvimento manifestamente 
diferenciado.

Só que não se torna(va) possível avaliar, comparativamente, essa situação 
nascente na Europa, em meados do período quatrocentista, com o evoluir de 
uma prática técnica continuada, por demasiado remota, naquele grande impé-
rio. Daí a importância que hoje assume para os historiadores do livro na China 
a evolução xilográfica no período que corresponde à Idade Média europeia.

A escrita na porcelana
Só que entre a escrita real e a escrita simbólica, também na China medie-

val, subsiste apenas um curso passo. Poucos séculos decorridos após as grandes 
incursões na China pelos transalpinos Marco Polo e Carpin, respectivamente 
como mercador e religioso, os europeus passavam a partir sistematicamente 
da Europa em demanda daquele império. Faziam-no por curiosidade de via-
jantes, é um facto, mas também com intuitos de comércio.

35 Matos, 1997, II, pp. 133-216.
36 Maia do Amaral, 2002, pp. 84-95.
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Poderíamo-nos deter, primeiramente, sobre o caso de Marco Polo e a 
sua estadia em fins do século XIII, em Cambaluc (matéria de que nos ocu-
paremos, apenas, um pouco mais adiante). Ainda antes de a frota de Vasco 
da Gama dobrar o vulgarmente designado por Cabo das Tormentas, em fins 
do século XV, já se conhecem diversos casos de transacção de bens chineses.

Tais bens eram transportados, por via terrestre, desde a China até à 
Europa. Passando pelos deserto de Gobi e planalto de Pamir, chegavam até 
Alepo, Esmirna e Constantinopla e outras zonas da bacia mediterrânica (ou 
suas proximidades).

Existe uma corrente de investigadores chineses que sustenta que, desde 
o século XIV, passaram a circular, desde o grande Império do Meio, por via 
terrestre, para algumas cidades do Médio Oriente e europeias, para além de 
tecidos e de chás, também algumas porcelanas. Confirmando-se documental-
mente esta afirmação, não surpreenderá, decerto, que já em fins do século XV 
ou começos do século XVI esse tipo de comércio de porcelanas, com o êxito 
internacional que suscitou a descoberta da rota do Cabo, passasse a redundar 
num significativo aumento do volume de vendas transnacionais.

Efectivamente desde muito cedo, como sustenta a sinóloga Guanyu 
Wang37-, da Universidade de Hong Kong – e, na senda das pesquisas desta 
em Coimbra, as investigadoras Maria do Céu Santos, Catarina Cunha Leal 
e Maria João Coelho38 – a porcelana da China foi um dos produtos exóticos 
que mais fascinou a aristocracia da Europa. Devido a motivos de imposição 
familiar ou por opções pessoais, diversas religiosas e mulheres seculares, 
associadas a algumas bem conceituadas famílias da nobreza e da burguesia 
da época, tinham optado pelo abandono do mundo, numa aparente laicidade, 
resguardando-se (no tempo que ainda lhes restava viver) no mosteiro em 
veneração de Santa Clara39, de Coimbra.

37 Wang, 2016, 133-145.
38 Maria do Céu Santos, Catarina Cunha Leal e Maria João Coelho, Memórias da China Impe-

rial em Santa Clara de Coimbra, folha volante distribuída por ocasião da exposição, sobre 
este tema, apresentada pela Direcção Regional de Cultura do Centro, em Coimbra, nas ins-
talações do Museu de Santa Clara a Velha, em 2019. O autor agradece a Maria do Céu San-
tos, da DRCC, alguns elementos que lhe transmitiu para este efeito.

39 Clara de Assis (1193-1253). Este defensora do culto da pobreza, tal como seu irmão Fran-
cisco, dez anos depois da sua morte, em 18 de Outubro de 1263, beneficiou da promulga-
ção, pelo Papa Urbano IV, de uma nova Regra para as Irmãs Clarissas.
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Integrando-se tais donas – quer solteiras quer viúvas – de uma forma 
voluntária, aquela comunidade conventual, por mais estranho que hoje pareça 
foi-lhes dada autorização de não seguirem, à letra, as restrições impostas pela 
Regra das Clarissas. e fazerem-se acompanhar de objetos pessoais denota-
dores do seu estatuto social (e, daí, adequados ao estilo de vida que elas até 
então tinham levado no seio das suas famílias).

Entre tais objectos, curiosamente, conta(va)m-se “algumas requintadas 
peças em porcelana chinesa”. Numa exposição (integrada nas comemorações 
do Ano de Portugal na China e do Ano da China em Portugal, precisamente 
em 2019) foi posta em evidência o valor dessas acções de porcelana chinesa 
nos pertences de tais donas que haviam escolhido Coimbra como refúgio do 
mundo.

Sabe-se hoje, com relativa segurança, que a maioria dessas peças (de que 
resultaram os fragmentos hoje conhecidos) de porcelana chinesa recolhidas 
durante as escavações arqueológicas efetuadas no nas velhas instalações do 
mosteiro de Santa Clara a Velha, foram produzidas:

A – numa primeira fase, no reinados do imperadores Jiajing (1522-1566);
B – e, já numa segunda fase bem mais tardia, no reinado de Wanli 

(1573-1619).

Essa produção de cerâmica – conforme tivemos ensejo de relevar num 
outro estudo recente (Matos, 2016, 350 e sqq.) – decorreu na China no âmbito 
das actividades dos centros produtores ou fornos, localizados em Jingdezhen, 
na província de Jiangxi.

Tudo parece hoje apontar, com efeito – depois da análise minuciosa a 
que procedemos aos conteúdos da escrita real e da escrita simbólica destas 
peças e às conclusões da sinóloga Guanyu Wang, que aqui seguimos – que 
uma parte significativa dos fragmentos de porcelana chinesa hoje conheci-
dos como de Santa Clara a Velha de Coimbra são posteriores ao período da 
tomada de posse do imperador Jiajing40, em 1522 e anteriores ao seu desa-
parecimento de cena em 1566.

40 O imperador Jiajing – que se insere no âmbito da Dinastia Ming (1368-1644) – fora empos-
sado no ano de 1522, não muitos meses após a tomada de posse, em Portugal, do rei D. João 
III (neste caso,após a morte de D. Manuel I em Dezembro de 1521). Tal imperador man-
ter-se-ia no poder até ao ano de 1566.
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Deve ter-se presente que, nesse período de pouco mais de quatro déca-
das, alguns acontecimentos de índole cultural e filosófica41 e, também, reli-
giosa42, tinham andado a par com os aspectos evolutivos dessa produção de 
porcelana chinesa que (desde aquelas regiões) era encaminhada para famílias 
portuguesas que passaram a ser as suas detentoras, sob clausura em Coim-
bra, entre as Clarissas.

É dos programas decorativos de tais conjuntos de porcelana chinesa 
então importada – em termos de escrita real e de escrita simbólica – desse 
período de Jiajing, de que nos vamos agora aqui, embora sumariamente, 
também ocupar.

Não deixa de ser curioso verificar-se a escrita imagética, neste período 
de 1522-1566, da porcelana produzida em Jingdzehn. Ela caracteriza-se, neste 
caso, por uma sistemátiva evocação/invocação da própria Natureza. Como 
observou primeiramente a sinóloga Guanyu Wang – e, mais recentemente, 
M. Céu Santos, C. Cunha Leal e M. J. Coelho, “a gramática decorativa da por-
celana chinesa tem, geralmente, um significado oculto representado através 
de desenhos ou da escrita”43.

Trata-se de “uma decoração simbólica fundamentada na maneira mística 
como os chineses veem o mundo, nas suas crenças e filosofias de vida. Nesta 
secção específíca dos fragmentos recolhidos em Santa Clara associados (na 
sua origem) ao reinado de Jiajing na China, na “coleção do mosteiro, desta-
cam-se, essencialmente, paisagens onde abundam árvores, flores, plantas 
aquáticas e animais”.44

41 Podem referir-se, entre esses acontecimentos mais marcantes da época na China, no plano 
cultural e filosófico, a morte em 1529 do filósofo intuicionista Wang Yangming; a publica-
ção em 1537 de Ting yun guanglie (um conjunto caligrafias dos séculos IV-XV) e de uma 
outra obra, Yijuan Zhiyan (um tratado de literatura de Wang Shizhen, que viria a ser ter-
minado sete anos depois); ou a morte em 1559 de Wen Zhenming (um conhecido pintor 
e letrado); bem como a morte Zhan Ruoshui, um erudito chinês que defendia a continui-
dade das práticas eremíticas dos letrados daquele grande império no período quatrocen-
tista. Cfr. Gernet, 1975, pp. 320-322.

42 Por seu lado entre os acontecimentos mais marcantes da época no Extremo Oriente, no 
plano da vida Natureza de outra forma,no sul do Japão em 1549 – ele que acompanhara o 
Pe. Inácio de Loyola, em Roma, em 1534, na fundação da Companhia de Jesus – bem como 
a morte do mesmo Pe. Xavier, na ilha de Sanchuão, um pouco a sul de Macau, no ano de 
1552. Cfr. Gernet, 1975, pp. 320-322.

43 M. Céu Santos, C. Cunha Leal, M. J. Coelho, 2019, 1 anv.
44 Idem, ibidem.
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As duas imagens que seleccionámos (de colaboração com a DGCC e as três 
referidas autoras) de todo esse conjunto de fragmentos sino-conimbricenses, 
foram, precisamente, identificados pelos n.os de refer.ª MSCV PP046, ou seja, 
Prato decorado com ‘Os três Amigos do Inverno: pinheiro, ameixeira e bambú”; 
e MSCV PP0199, isto é, uma Taça com decoração Kinrande45.

Fragmentos de duas peças de porcelana porcelana quinhentistas, provenientes da China do rei-
nado de Jiajing, recolhidas nas pesquisas feitas no espaço do mosteiro de Santa Clara a Velha 
em Coimbra (créditos das imagens pertencentes ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e Direcção 

Regional da Cultura do Centro)

A natureza arbórea marca, como seu viu, a componente decorativa da 
primeira dessas peças, para sermos mais rigorosos, desses fragmentos. Já na 
segunda, por seu lado, detectam-se dois elementos que integram a represen-
tação de uma garça e de um peixe. É uma vez mais a figuração da Natureza 
que nesse período primo-quinhentista está presente.

Quanto ao segundo pequeno conjunto de peças, ou seja, ainda dos mes-
mos fragmentos de cerâmica sino-conimbricenses, estes foram identificados 
como tendo sido originariamente produzidos na China no período seguinte, 
o de Wanli.

Sabendo-se que este reinado decorreu entre 1573-1619, tais peças de 
cerâmica foram produzidas, na sua origem, num período de forte desenvol-

45 Recorde-se que este tipo de particular de peças, avermelhadas, eram sobretudo naquele 
período objecto de exportação da China para o Japão.
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vimento cultural46 e científico47 (no plano das elites), por um lado e, também, 
na fase da chegada dos missionários portugueses, que com eles trouxerem a 
imprense jesuítica, que iniciou a sua laboração, como veremos adiante, em 
1587 em Macau.

As duas peças deste reinado específico de Wanli que seleccionámos da 
produção original sino-conimbricenses (encomendadas para senhoras que 
vieram a ser donas no mosteiro de Santa Clara) foram precisamente as que, 
integradas no aludido acervo se encontram classificadas MSCVPP0O47. Fala-
mos de um prato decorado onde o desenhador recorreu – no âmbito da flora 
da sua região – à representação de uma folha de artemísia (para além de uma 
lanterna e de um símbolo de suástica antiga).

Detenhamo-nos, finalmente, numa peça (fragmento) classificada como 
MSCVPP0O84. Trata-se de um prato de porcelana também decorado e quem 
concebeu tal peça de porcelana, optou por se inspirar numa outra expressão 
da natureza arbórea, neste caso a representação da folhagem48.

46 Num plano de desenvolvimento cultural e movimento editorial na China nessa primeira fase 
do reinado de Wanli destacou-se, em 1574, a impressão em caracteres móveis de uma des-
tacada colecção de contos sob o título Taiping guangji Já em 1589 – dois anos depois de 
ter sido impresso em Macau o primeiro livro missionário na China com recurso a caracteres 
móveis de proveniência europeia, Christiani Pueri Institutio, por Juan Bonifacio – viria a ser 
editado o interessante prefácio a uma bem conhecida obra de Bibliografia material chinesa 
desse período, intitulada precisamente Jing ji Buitong. Cfr. Gernet, 1975, pp. 323-325.

47 Em termos de edição científica na China neste mesmo período da primeira parte do rei-
nado de Wan li, sobressaiem a publicação do tratado de Farmacopeia, de Li Shizhen, sob 
o título Bencao gangmu, em 1578; e um tratado de Geografia e de Etnografia, Gjangzhiyi. 
Cfr. Gernet, 1975, pp. 324-325.

48 M. Céu Santos, C. Cunha Leal, M. J. Coelho, 2019, 1 vº. Os sentimentos, porventura nostál-
gicos, deste decorador quinhentista não estaria decerto em consonância com o espírito de 
Jacques Prévert quando, no século passado, deixou à França uma das coroas de glória da 
poesia francesa, Les feuilles mortes.
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Fragmentos de duas outras peças de porcelana quinhentistas, provenientes da China do rei-
nado de Wanli, recolhidas nas pesquisas feitas no espaço do mosteiro de Santa Clara a Velha 
(créditos das imagens pertencentes ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e Direcção Regional da 

Cultura do Centro)

Estes fragmentos de porcelana analisados – dos testemunhos mais antigos, 
dois pratos de grandes dimensões, da primeira década do século XVI – consti-
tuem seguramente prova das mais ancestrais transações comerciais portuguesas 
efetuadas na China quinhentista por famílias portuguesas que tiveram alguns 
dos seus membros (donzelas ou viúvas) integradas na comunidade monástica 
de Santa Clara a Velha de Coimbra49. Tratava-se, no essencial, de peças de cerâ-
mica impermeável, dura e translúcida, decorada a azul-cobalto sob vidrado, 
designada por “porcelana azul50 e branco”.

Foi precisamente no contexto dessa produção chinesa nos fornos de Jing-
dezhen (província de Jiangxi), na China, que ocorreu – por via de encomendas 
à distância e já no aproveitamento das rotas marítimas que ligavam Lisboa a 

49 Estas três investigadores conimbricenses sustentam, ainda, que, em termos cronológicos 
o último grupo de porcelanas do mosteiro de Santa Clara de Coimbra, vulgarmente conhe-
cidas como kraakporselein, se relaciona “com o período de perda de influência dos portu-
gueses no mar da China. Estas peças alcançam o auge da sua exportação durante o reinado 
de Wanli (1573-1619), até cerca de 1640. O tamanho e as novas formas, baixas e abertas, 
adaptam-se a uma dieta da qual faziam parte muitas sopas e ensopados, satisfazendo uma 
clientela europeia cada vez mais exigente. A elite social encerrada nos muros mandados 
erguer pela Rainha Isabel de Aragão estava rodeada de peças raras, exóticas e de requin-
tado bom gosto, como as inúmeras porcelanas que eram utilizadas à mesa”, concluem.

50 Chegava-se a esta cor azul a partir do designado por azul-cobalto (pigmento que suporta 
as altas temperaturas de cozedura sem alterar a sua tonalidade). Proveniente do Médio 
Oriente, este azul mahometano, azul mahomedian ou sulimani, como também era conhe-
cido, tinha chegado ao Império do Meio já na dinastia Yuan (1280-1368) por via da Pérsia.
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Goa e, daí, a Macau e a Cantão) – todo um processo de adequação, por parte de 
tais família portuguesas encomendantes, de programas decorativos de peças de 
cerâmica muito específicas. E tais peças traduzem inequivocamente, sem dúvida, 
uma relação de tais centros produtores de cerâmica à Nobreza lusíada da época.

Assim, o desenho, e num sentido mais lato a escrita simbólica, foram apli-
cada também – entre uma grande multiplicidade de universos – a peças deco-
rativas (e de certo modo também utilitárias) em porcelana, em caulino. Tais 
motivos iconográficos, devidamente identificados, transmitem, ainda hoje, no 
seus segmentos icónico-representacionais de base, o apelo ao sangue ou à família, 
o apelo à honra, ou a níveis de ordem genealógicos estabelecidas como fixação 
de diferenças, de patamares hierárquicos, de hierarquias, de fossos de desigual-
dade social mas, também, de demarcação de fronteira, na nobreza e no título.

Desde o início da gesta dos Descobrimentos portugueses a nobreza, por via 
de intermediários relacionados com proprietários de naus de trato da China, 
desenvolveu também continuadas séries de contactos comerciais com o grande 
Império do Meio. Esse elevado patamar social teve assim ensejo, deste modo, 
de transmitir perviamente aos distantes exportadores de tai peças de porcelana 
da China, no sentido de que serem consideradas (como pretendiam) algumas 
directrizes representacionais-decorativas, de acordo com os interesses das suas 
famílias específicas.

Por uma análise objectiva fesses programas de decoração, algumas lições 
se podem tirar. Em primeiro lugar, num plano filosófico, subsiste uma filiação 
dos elementos decorativos (dessas peças domésticas de decoração) na Natu-
reza envolvente, ou seja, na fauna, na flora daquelas regiões onde decorreu tal 
produção decorativa original chinesa. Tais segmentos icónicos51 da porcelana 
sínica entroncam de uma forma directa numa vontade claramente política 
de tais famílias de encomendantes, à distância, pretenderem a afirmação dos 
vectores diferenciados assentes na nobreza de sangue, nas diferenças e marcas 
genealógicas, nesse aludido discurso da Nobreza.

Assim, nos reinados dos imperadores Jiajing e de Wanli (incluindo já nas 
primeiras décadas do período seiscentista), o estudo da escrita simbólica e do 
desenho, na porcelana chinesa, continuaram efectivamente a evidenciar mun-
dos dicursivos de criatividade, exteriores e com alguma autonomia discursiva, 
nesse encontro de dois mundos.

51 Matos, 2013, pp. 273-285.
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Num âmbito sinológico, aos historiadores do Livro e aos historiadores da 
Escrita impõe-se hoje, de uma forma clara, a segmentação das tipologias icó-
nico-representacionais nessa vertente comunicacional quinhentista. Quanto 
aos historiadores de Arte, por seu lado, impõe-se hoje uma interpretação não 
menos objectiva do aproveitamento dessas teias relacionais entre tais encomen-
das (para atendimento das famílias da Nobreza lusíada da época) e as tipologia 
icónico-representacionais, jogos cromáticos em presença e canais de circulação 
intercontinentais de tais produtos.

Da aproximação da China à Europa por via do livro (1570) aos 
primórdios da impressão a cores no grande império na primeira 
metade do século XVII

No período quinhentista, em que viveu em Pequim o jesuíta Pe. Matteo 
Ricci, S.J., – que em 1583 iniciara com os seus companheiros, no sul daquele 
sub-continente, a acção tipográfica missionária na China – já os portugueses 
e os espanhóis haviam também contribuído para um maior embelezamento, 
também, da caligrafia e da escrita sínica. Estes dois povos, tais como france-
ses e holandeses, tiveram, de facto, um papel decisivo no aprofundamento das 
Ciências do Livro China, da Escrita, do pensamento e da cultura locais..

Deve ter-se presente que, em 1570, tinha saído em Évora o livro de Gaspar 
da Cruz, Tractato em que se contam muito por extenso as cousas de China. 
Este teve logo repercussão em Espanha, na edição de Bernardino de Escalante, 
Discvrso de la navegación qve los Portugueses hazen a los Reinos y Provin-
cias del Oriente, y de la noticia q. se tiene de las grandezas del Reino de la 
China, Sevilha, 1577.

Algumas décadas depois deste período iniciava-se naquele Império do 
Meio a “impressão a cores com múltiplas pranchas de madeiras”, em que se 
notabilizou então, Min Qiji (1580-1661), no que foi percussor.

Antes de se iniciar na China a gesta tipográfica jesuítica, Gaspar 
da Cruz e Bernardino de Escalante afirmaram ante a Europa as 
vantagens de uma aproximação ao universo do grande império

Apenas em 1589, portanto cerca de duas décadas depois da edição de Gas-
par da Cruz, virá a ser editado em Antuérpia o livro de Frei Juan Gonzalez de 

194

文字史之若干见解: 葡萄牙影响下的中国出版史

葡中跨文化对话 (第二辑) - 上册



Mendoça (da Ordem de S. Agostinho), Historia de las Cosas mas Notables, 
Ritos y Costvmbres del gran Reyno de la China…

À esq.: Évora, 1570; à dir.: Sevilha, 1577

Importa ter presente, porém, que já entre 1583 e 1588, a Tipografia mis-
sionária europeia conheceu a sua primeira fase de afirmação nos espaços cris-
tianizados do sul da China (a partir das cidades de Macau e de Cantão). Entre 
os primeiros agentes de tal campanha contaram-se o já referido Pe. Matteo 
Ricci, S.J. e Miguel Ruggieri, S.J.
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À esq.: Pe. Matteo Ricci, S.J. (1552-1610), um dos principais responsáveis pela introdução da 
imprensa missionária na China; à dir.: Um dos fólios do manuscrito do Dicionário Português-

-Chinês, compilado por Matteo Ricci e Miguel Ruggieri (1543-1607), Roma, ARSI

Pe. Matteo Ricci e Pe. Michele Ruggieri rumam em direcção à 
corte Ming em Pequim, entre 1583 e 1595, procurando o bom 
acolhimento à sua acção missionária por parte do Imperador 
Wanli (1572-1620)

As primícias da actividade tipográfica missionária no sul e centro da China 
(a partir de 1583) tiveram, de facto, como principal agente de acção o Pe. Mat-
teo Ricci. Elas patenteiam, ainda hoje, uma vontade, por parte da Compa-
nhia de Jesus, no sentido de uma aproximação entre a Europa e a China, ou 
seja, dois universos culturais e religiosos então, distantes e desconhecendo-se 
reciprocamente.
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À esq.: Itinerários da progressão do Pe. Matteo Ricci, no sentido sul-norte, na China do último 
quartel do século XVI (proposta de Jonathan D. Spence); à dir.: Retrato do Imperador Wanli 

que, quando do início destas incursões de Ricci na China, contava cerca de 20 anos de idade

A China conjugava, já em fins do século XVI, na arte de 
impressão, a produção de livros com caracteres móveis e com 
placas xilográficas: um criterioso testemunho do Pe. Matteo 
Ricci

Outras perspectivas sobre a utilização dos caracteres móveis na China deste 
período, importam, neste período, serem tomados em linha de conta. No século 
XVI, com efeito, os jesuítas perceberam logo – segundo o testemunho de Maia 
do Amaral (da Universidade de Coimbra) – “que a tipografia europeia não era 
indispensável naquelas paragens” do Grande Império.

Tenha-se presente, neste contexto, o testemunho do Pe. Matteo Ricci: “os 
impressores chineses são tão hábeis a gravar estes blocos, que não consomem 
a fazer um deles mais tempo do que um dos nossos tipógrafos a compor uma 
página e a fazer as correcções necessárias”.

O mesmo padre quinhentista jesuíta notou, no seu diário, a grande exacti-
dão dos impressos chineses, a facilidade com que se faziam eventuais correcções 
nas pranchas e os preços “ridiculamente baixos” dos livros em circulação. Esse 
facto viria a ser corroborado, por Charles Boxer (1972, pp. 40-44), num pri-
meiro levantamento sumário sobre o tema “Jesuit xylographic press in China”.

O autor daquele estudo, de 1972, – ou seja, o académico que foi um dos 
maiores especialistas no século XX da História da Imprensa missionária euro-
peia na China (e que se deslocou de Londres à Universidade Nova de Lisboa 
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expressamente para residir ao júri das nossas provas académicas) – teve for-
tes responsabilidades, com múltipla correspondência trocada connosco entre 
1981 e 1987, no levantamento sistemático de uma primeira sistematização dos 
livros impressos por europeus, naquele grande império, entre 1583 e 1600. É 
esse levantamento, pois, que constitui o ANEXO que, nesste mesmo âmbito, 
aqui se dá à estampa.

Entre 1986 e 1990 – com investigações também no terreno – foi desenvol-
vido, com efeito, um projecto de investigação sobre a História do Livro europeu 
na China, nos séculos XVI-XVIII. A difusão do quadro que se segue procurar 
colmatar, pois, a lacuna que informação que continua a subsistir sobre o alcance 
que teve a produção tipográfica missionária (portuguesa e espanhola mais em 
particular), no Império do Meio, precisamente nesse período quinhentista.

ANEXO

A acção tipográfica missionária quinhentista na China: uma pri-
meira tentativa de inventário (face aos avanços da Cultura chinesa 
nesse mesmo período)

CHINA (incluindo MACAU):
1583. T’ ien-tchou chekiai [Os Dez Mandamentos do Senhor do Céu], pelos 

Pes. Michele Ruggieri e Matteo Ricci.
 Em Tchao King Fou. Na residência dos jesuítas.

Kiao-Yao [Catecismo]
[China, Tchao King Fou? Macau? 1584]

(Portada)

198

文字史之若干见解: 葡萄牙影响下的中国出版史

葡中跨文化对话 (第二辑) - 上册



1584.  Kiao-Yao [Catecismo]
 Em Tchao King Fou? Em Macau (com pranchas trazidas de TchaoKing 

Fou)?
 Na residência dos jesuítas.
1584. Sin-pien Si [T’ ien]-tchou-kouo T’ ien-tchou Che-lou
 [nova redacção da Verdadeira exposição do Senhor do Céu
 (adorado) na Europa ocidental],
 pelo Pe. Michele Ruggieri em colaboração com o Pe. Gomez.
 Em Tchao King Fou [Shiu-Hing?]. Na residência dos jesuítas.

Evolução da acção tipográfica missionária jesuítica no sul-centro 
da China entre 1584 e 1588

1584. Chan-hai yu-ti ts’ iuen t’ ou [Carta completa das montanhas,
 dos mares e de toda a Terra].
 Em Tchao King Fou,. Na residência dos jesuítas
1585. Sin-king [Oração da Fé = Símbolo dos apóstolos].
 Em Tchao King Fou. Na residência dos jesuítas.
1585. Ta-si tse-mou [Mãe dos caracteres do grande Ocidente].
 Em Tchao King Fou. Na residência dos jesuítas52.

Mapa dos Dez Mil Reinos, em seis quadros, com texto semelhante ao das edições de 1595 e 1599

52 Os interesses cartográficos (no terreno da impressão) viriam, porém, a conhecer novos 
desenvolvimentos até ao período de 1602 em que Ricci veio a publicar Wan-Kouo Yu Lou, 
Mapa dos Dez mil Reinos, em seis quadros.
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Frontispício de A Tipografia Quinhentista de Expressão Cultural Portuguesa, 3 vols. em 4 
tomos, Lisboa, FCSH da UNL, 1997

Produção tipográfica e xilográfica em Macau, no sul da China, no 
biénio de 1588-1590

Ornamento xilográfico executado por artífices chineses, em Macau, para a edição do Christiani 
Pueri Institutio (1588), de Iohanne Bonifacius, exemplar da Biblioteca da Ajuda

À esq.: Índia, Coulão, 1578; à dir.: Macau, 1588; e 1590
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158853 Christiani Pueri Institutio, de Iohannes Bonifacius, com reprodução 
de modura xilográfica mais tarde utilizada na Índia portuguesa54.

1589. Sanazario emendato (= ? Actius Sincerus Sannazarius, De partu 
Virginis).

 Em Macau, no Colégio da Madre de Deus, da Companhia de Jesus.
1589. Wan-kouo yu l’ou [Grande Carta do Universo: versão impressa a 

partir das ideias de Ricci, mas não autorizada por este autor], na 
expressão de Louis Pfister.

 Em Tchao King Fou? [por autor (leigo chinês?) não especificado].
[1589]-1590. De Missione Legatorum Iaponensium, pelo Pe. Duarte de 

Sande.
 Em Macau, no Colégio da Madre de Deus, da Companhia de Jesus.

Macau, 1590

53 Na sua gesta de missionação no extremo Oriente, os jesuítas ibéricos (sob a Coroa dual fili-
pina) fizeram chegar a Macau, em 1588, a primeira utensilagem tipográfica. Com esta edi-
taram aí, nesse ano, o mais antigo livro documentado saído de um prelo português naque-
las paragens. A xilogravura que os padres jesuítas utilizaram, em Macau, na impressão da 
obra do Pe. Juan Bonifacio – que vale com uma figura emblemática da Companhia de Jesus 
no sudeste asiático quinhentista – importa ser equacionada hoje, de uma forma correcta.

54 Em 2002, Maia do Amaral estabeleceu que, na China do século XVI, “quase todas as impressões 
jesuítas foram realizadas xilograficamente por artífices locais”. E adianta ainda este inves-
tigador: “Não me lembro de nenhum dos investigadores da história do livro o ter referido, 
mas também os livros que depois saíram das prensas europeias na China incorporaram algu-
mas vezes letras capitais e ornamentos tipográficos executados localmente”. Não terá sido 
totalmente assim, ou seja, em todos os casos conhecidos e identificados. Como nós próprios 
provámos, a gravura em madeira com a emblemática jesuítica – fixada na edição macaense 
de 1588 – é “igual à constante da obra Doctrina Christam em Lingua Malauar Tamul [I-14] 
publicada em Coulão, no Colégio do Salvador, em 1578, representando a glória da Santís-
sima Trindade e uma multidão de eleitos ostentando palmas, por baixo”.
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Entretanto os missionários europeus activos já no período quinhentista 
na China procederam à utilização – em alguns livros impressos pela Compa-
nhia de Jesus no sul da China, neste período – de letras capitais e ornamentos 
tipográficos executados localmente.

No que concerne especificamente à impressão da obra De missione lega-
torum… (1590), nós próprios demos testemunho (1998: II.1-10), tal como fez 
também Maia do Amaral (2002), foram utilizadas xilogravuras com essas letras, 
como as que se seguem:

A última década da produção tipográfica (e xilográfica) 
quinhentista da Companhia de Jesus na China

1590. Breve do Papa ao imperador da China, Wan-li, trad. chinesa (cujo 
texto viria algum tempo depois a ser reproduzido xilograficamente), 
por Matteo Ricci. Em Goa? Em Macau? Na residência da Compa-
nhia de Jesus.

Breve do Papa ao imperador da China, Wan-li, 1590
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1595-96. Kiao yeou luen, Da Amizade [do Pe. Matteo Ricci; ed. à revelia 
dos interesses imediatos do autor, provavelmente por iniciativa de 
Sutaiom (Su Tajung)]. Nos arredores de Nan Tchang Fou, provavel-
mente Ningtu [antes de 13 de Outubro de 1596].

1599. Kiao yeou luen [Da Amizade (pelo Pe. Matteo Ricci)], nova ed. Em 
Nanquim, na residência da Companhia de Jesus, “provavelmente 
por iniciativa de Chiüttaesu” (a quem Ricci solicitou, pelo menos, 
prefácio para a mesma ed.).

Final da produção tipográfica missionária europeia quinhentista 
na China

1596. Chan-hai yu-ti t’ ou [nova ed. de Carta das montanhas, dos mares 
e de toda a Terra]. Gravura sobre pedra. Em Nan Tchang Fou, na 
residência da Companhia de Jesus.

1599. Se-hing luen-lio [Tratado dos Quatro Elementos]. Em Nanquim, 
na residência da Companhia de Jesus (pelo processo xilográfico).

1600. Wan-kouo yu l’ou [Mapa dos Dez Mil Reinos], pelo Pe. Matteo Ricci. 
Prov. em Nanquim, na residência da Companhia de Jesus, antes de 
13 de Outubro de 1600.

1600. T’ien-Tchou Cheng-Kiao Yo-Yen [Pequeno tratado para instrução 
dos catecúmenos], pelo Pe. João Soeiro. Em Chao-Tcheou, na resi-
dência da Companhia de Jesus55.

55 Das diversas figuras de vários missionários da Companhia de Jesus – mas também da 
Ordem Terceira de S. Francisco – que estiveram activos na China a partir do século XVI, 
foram entretanto objecto de diversos estudos sinológicos editados in Matos, 2010, Port-
vgaliae Monumenta Sinica; e Matos, 2013, Italica Monvmenta Sinica.
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À esq.: Italica Monvmenta Sinica (2013); à dir.; Portvgaliae Monumenta Sinica (2016)
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OS PRIMEIROS PORTUGUESES NA 
CHINA: A ADMIRÁVEL GASTRONOMIA 
DO PAÍS DA COCANHA

早期旅华葡人: 科卡涅国的美食

Deana Barroqueiro
Escritora

Comida, bebida e sexo são os grandes desejos da 
espécie humana; morte, sofrimento e pobreza 
são os grandes temores ou aversões da espécie 
humana. Desejo e temor, aspiração e repulsa, são 
as grandes forças motrizes do coração humano.

 (Liji, Livro dos Rituais)

Comer com o Outro para o conhecer
A Expansão Marítima Portuguesa, vulgo Descobrimentos, promoveu 

desde o seu início, uma espantosa troca de informações que veio revolucionar 
a vida e a mentalidade, tanto dos portugueses e restantes europeus, como dos 
povos contactados, que lhes permitiram observar e comparar diferentes cul-
turas e civilizações. Os hábitos alimentares e as técnicas culinárias foram um 
dos principais motivos de curiosidade e de estudo, o pretexto para estabelecer 
laços de amizade, suscitando muitas vezes pasmo, prazer ou aversão, servindo 
ao explorador para classificar o Outro como incivilizado, sem polícia, portanto, 
sem urbanidade, como certos povos africanos e os indígenas do Brasil, ou, pelo 
contrário, com um grau de civilização muito superior ao seu, como algumas 
nações do Oriente, em particular, a China.
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A mesa distinguia igualmente a hierarquia de classes e o estatuto do indi-
víduo, com uma conduta regida por leis que, ao longo dos tempos, definiam 
cada vez com maior rigor o número e a qualidade dos pratos que nobres e 
burgueses podiam servir às refeições, tanto à família como aos convidados, 
não podendo ultrapassar a sua categoria social, onde cada um conhecia o seu 
lugar. Do mesmo modo, à mesa do rei, do príncipe, de um nobre ou mesmo de 
um burguês rico, a qualidade e a quantidade de alimentos diminuíam na razão 
directa da categoria social do seu familiar ou superior.

Os nossos aventureiros e mercadores, assim como os padres missionários 
e também mulheres, que partiam em busca de melhor vida ou de uma missão 
evangelizadora, levaram até às mais remotas terras do mundo a nossa língua, 
cultura, religião e, principalmente, a nossa culinária, cuja influência ainda hoje 
é visível na gastronomia de muitos desses países, como os tempura (inspirados 
nos «peixinhos da horta») e o pão-de-ló Kasutera, no Japão, que se tornou num 
wagashi, um bolo tradicional de Nagasaki, ou os queques e ovos-moles, na Tai-
lândia, assim como o pastel de nata em Macau e a caldeirada de peixe e marisco 
e a carne de porco vindaloo, em vinhas-de-alho, na região do Kerala, Índia.

Nas caravelas de descobrir e nas naus da derrota da Índia, os portugueses 
levavam, além de animais vivos e do biscoito, conservas salgadas, doces ou em 
calda, marmelada, carne e peixe secos, manteiga, queijo, coalhada e iogurte, 
produtos que se conservavam melhor e eram mais fáceis de transportar, os pri-
meiros a serem degustados ou cuspidos por esse Outro, novamente descoberto, 
que nunca havia visto um europeu.

A Coroa Portuguesa queria estabelecer relações comerciais com os povos 
das nações do Oriente, pelo que seria necessário conhecer os seus costumes e 
grau de civilização. Na literatura do tempo, são constantes as referências aos 
hábitos alimentares, ao mesmo tempo tão estranhos e semelhantes, porém nem 
sempre as experiências eram agradáveis.

Gomes Eanes de Azurara, na crónica do Descobrimento e Conquista da 
Guiné, refere-se a um episódio protagonizado, no ano de 1445, pelo escudeiro 
João Fernandes, que fora ao Rio do Ouro com o cavaleiro Antão Gonçalves e 
decidira ficar a viver com os azenegues, por falar a sua língua, a fim de conhecer 
o sertão e dar conta dessa terra ao Infante D. Henrique, quando regressasse a 
Portugal. Sete meses mais tarde, João Fernandes, calculando que seria tempo 
da vinda de nova frota do reino, pôs-se a vigiar a praia até avistar as caravelas 
e, vendo os batéis no mar, acenou e bradou para que se acercassem. Os mari-
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nheiros, reconhecendo que era português, apressaram-se a recolhê-lo e o aven-
tureiro contou-lhes a sua história e passou a servir de medianeiro dos tratos 
comerciais entre os portugueses e os azenegues.

No seu relato deste episódio, Zurara mostra-se horrorizado só de imaginar 
o que seria a alimentação do seu amigo João Fernandes:

Considero qual seria estonce (nesse momento) a presença daquele nobre 
escudeiro, sendo criado a viandas que sabeis, silicet, pão, e vinho, e carne, 
e outras cousas artificiosamente compostas, e viver sete meses assim, onde 
não comia outra cousa senão pescado, e leite de camelas, ca penso que não 
há aí outro gado, bebendo água salmaça (salobra), e ainda não em abas-
tança; e estar em terra quente e arenosa, sem nenhuma deleitação, Ó gentes 
que viveis na doçura dos vales de Espanha, que quando acontece de vos 
minguar alguma parte do mantimento acostumado, nas casas dos senhores 
com que viveis, apenas se podem ouvir com vossos clamores! Esguardai, 
se quiserdes, o sofrimento deste homem, e achá-lo-eis digno de grande 
exemplo para qualquer que servindo, quer fazer vontade de seu senhor! 
E nós outros, que um dia porventura em muitos meses, por mandado da 
Igreja jejuamos, ou por satisfação de nossas pendenças (penitências), ou 
por honra de alguma festa da Igreja, se é tal que convenha comermos pão 
e água tão somente, todo aquele dia recebemos tristeza! E quantos aí há 
que dispensam com suas próprias consciências, quebrantando jejuns por 
contentarem seus ventres!

Segundo o pensamento do cronista, ao ficar fora do seu sistema alimentar 
de «homem civilizado», por comer com e como os azenegues de pouca «polí-
cia», o português ficara, de certo modo, privado da sua humanidade.

Os primeiros contactos dos portugueses com dois índios tupi no Brasil, em 
1500, são exemplares desse modo de obter informações sobre a terra desconhe-
cida. Pêro Vaz de Caminha, na carta a El-Rei D. Manuel, descreve o episódio 
da sua recepção por Pedro Álvares Cabral na nau capitânia:

Mostraram-lhes um carneiro: não fizeram caso. Mostraram-lhes uma gali-
nha, quase tiveram medo dela: não lhe queriam pôr a mão; e depois a toma-
ram como que espantados. Deram-lhes ali de comer: pão e peixe cozido, 
confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada 
daquilo; e, se alguma cousa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-
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-lhes vinho numa taça; mal lhe puseram a boca; não gostaram nada, nem 
quiseram mais. Trouxeram-lhes a água em uma albarrada. Não beberam. 
Mal a tomaram na boca, que lavaram, e logo a lançaram fora.

Como não conheciam a língua dos indígenas, os descobridores portugue-
ses não podiam interrogá-los sobre a terra e os seus costumes, por isso pro-
curaram obter informações sobre a sua alimentação, cujas técnicas culinárias 
(ou falta delas) lhes permitiriam avaliar o grau de «polícia», mostrando-lhes e 
fazendo-lhes degustar diversos produtos confeccionados ao modo português.

A China e os cinco sentidos
No Ocidente, houve sempre um certo preconceito dos filósofos e de outros 

intelectuais em discutirem o tema da cozinha como uma arte. Desde Aristóteles 
que se estabeleceu e vigorou uma espécie de hierarquização dos sentidos, sendo 
a vista e o ouvido os mais elevados e intelectuais, ligados às artes mais nobres, 
como a pintura e a música. O paladar e o olfacto foram considerados sentidos 
menores, por estarem mais ligados a coisas materiais, fora do intelecto, da razão.

No Oriente todos os sentidos são igualmente importantes e a medicina 
desenvolveu-se em estreita relação com a alimentação. Na medicina chinesa, 
para haver saúde, o corpo e a natureza têm de estar em harmonia, por isso, as 
estações do ano exercem uma enorme influência sobre o ser humano e na sua 
relação com os sabores e os elementos.

Na Primavera deve diminuir-se o ácido (que nutre a madeira), aumentar 
o doce (protege a terra) e o picante (protege o metal), consumindo alimentos 
quentes para preparar o corpo para a estação do calor. No Verão, é preciso 
aumentar o salgado e o picante e diminuir o amargo, recorrendo a alimentos 
de natureza fresca e neutra, com vista à preparação do Outono. No Outono, 
diminuir o picante, aumentar o ácido e o amargo para nutrir a terra, comendo 
um pouco de alimentos frios, preparando o corpo para o Inverno. No Inverno, 
diminuir o salgado e aumentar o amargo e o doce, para moderar a água e nutrir 
o metal, consumindo alimentos mornos a fim de preparar a Primavera.

Huang Di, o Imperador Amarelo, é um dos Três Augustos – os míticos reis 
sábios e moralmente perfeitos – que terá governado a China de 2697 a 2597 a.C. 
Segundo a tradição, criou o antigo calendário chinês e as correntes culturais e 
filosóficas do taoismo, da astrologia, do Shuai Jiao, da medicina e do feng shui 
(geomancia). Segundo a lenda, teve uma esposa e três concubinas igualmente 
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inventivas: a esposa Leizu ensinou o povo a plantar amoreiras, a criar bichos-
-da-seda e a tecer o precioso pano; a concubina Fangleishi teria inventado o 
pente e Tongyushu os famosos kuàizi (hashi, em japonês), os pauzinhos para 
comer, feitos em bambu, marfim ou cerâmica.

Atribui-se a Huang Di (cerca de 2670 a.C.) a autoria do Neijing ou Tratado 
Interno, uma das primeiras obras de medicina do mundo – embora os textos 
tenham sido escritos mais tarde –, composto por um conjunto de tratados 
com indicações sobre a acupunctura, o funcionamento cosmológico do corpo 
e a natureza das energias1. É neste tratado que aparece a primeira referência 
ao uso do sal na comida, no capítulo do Tratado Sobre As Cinco Vísceras em 
Relação com o seu Papel no Aperfeiçoamento da Vida:

O Norte gera o frio extremo. O frio cria a água e a água cria o sal. […] O 
princípio e a Criação vieram do Leste. Peixe e sal são produtos da água e 
do oceano e das costas próximas da água. As pessoas das regiões do Leste 
comem peixe e são gulosas de sal, o seu viver é tranquilo e a sua comida 
deliciosa. O peixe faz com que as pessoas se sintam a arder por dentro e 
comer sal molesta o sangue. Por isso, as pessoas de tais regiões são todas 
escuras de pele e descuidadas e frouxas de princípios.

No seu Tratado sobre a Verdade Natural nos Tempos Antigos, o Impe-
rador entabula um diálogo com o seu Ministro sobre a mudança para pior da 
qualidade de vida das novas gerações.

Huang Di – Ouvi dizer que nos tempos antigos as pessoas viviam mais 
de um século e mesmo assim permaneciam activas e não se tornavam 
decrépitas nas suas actividades. Hoje em dia, porém, as pessoas só vivem 
metade desses anos e mesmo assim tomam-se decrépitas e débeis. É por 
que o Mundo muda de geração para geração? Ou será por que a espécie 
humana negligencia as leis da Natureza?
Ch’i Po: – Antigamente, havia temperança no comer e no beber. As horas 
de levantar e deitar eram regulares e não desordenadas. Graças a isso, os 
Antigos conservavam os corpos unidos às suas almas, cumprindo na tota-
lidade o período de vida que lhes estava destinado, contando cem anos 

1 Blogue «Textos da China Antiga» e Projeto Orientalismo: http://chines-classico.blogspot.
com/2017/08/indice.html
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antes do passamento. Agora, as pessoas adoptam o vinho como bebida 
e a temeridade e a negligência como comportamentos habituais. Entram 
na câmara do amor em estado de embriaguez; as paixões esgotam-lhes 
as forças vitais; o ardor dos desejos dissipa-lhes a verdadeira essência. 
Levantam-se e deitam-se sem regularidade. Por tais razões só chegam a 
metade de cem anos e degeneram. Os Antigos estavam em harmonia com 
o Tao, o Caminho Certo.

No Tratado Sobre As Estações Como Padrão das Vísceras, Huang Di 
pede ao seu Mestre que o esclareça como é que as leis das quatro estações e 
dos cinco elementos da natureza podem servir de modelo para a harmonia do 
corpo humano.

Ch´i Po: – Os cinco elementos são metal, madeira, água, fogo e terra. As 
suas mudanças, o seu valor crescente e a sua depreciação condicionam a 
força das cinco vísceras e estabelecem a sua divisão de acordo com as qua-
tro estações e as suas datas de vida e morte.
Os venenos e os remédios atacam as influências maléficas. Os cinco cereais 
atuam como nutrição; os cinco frutos das árvores servem para aumentar; os 
cinco animais domésticos fornecem benefício adicional; os cinco vegetais 
servem para completar a alimentação. Os seus sabores e cheiros unem-se e 
harmonizam-se entre si a fim de proporcionarem a essência benéfica da vida.
Cada um dos cinco sabores – picante (acre), ácido, doce, amargo e salgado 
– proporciona um certo benefício. O seu efeito é dispersor ou aglutinador, 
retardador ou acelerador, fortalecedor ou enfraquecedor. Cada uma das 
doenças das quatro estações e das cinco vísceras reage àquele dos cinco 
sabores a que corresponde. O sabor picante tem um efeito dispersivo; o 
sabor ácido tem um efeito de reunião e aglutinação; o sabor doce tem um 
efeito retardador; o sabor amargo tem um efeito fortalecedor, e o sabor 
salgado tem um efeito enfraquecedor.

Segundo esta teoria o coração necessita do sabor amargo; os pulmões do 
sabor acre (picante); o fígado do sabor ácido; o baço do sabor doce, e os rins 
necessitam do sabor salgado. Estas são as combinações correctas dos cinco 
sabores, e o estado das vísceras pode ser avaliado pelo aspecto e pela cor dos 
órgãos externos com elas relacionados.
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No Tratado sobre a Verdade da Caixa Dourada, são estudadas as cores 
próprias de cada estação do ano e a sua influência no corpo humano:

Huang Ti (O Imperador Amarelo) – Como é que as cinco vísceras se rela-
cionam com as quatro estações, cada uma delas recebe alguma influência 
das cores da natureza?
Ch’i Po – Recebe. O verde é a cor do Leste, impregna o fígado, mantém os 
olhos abertos e retém as substâncias essenciais do fígado. Está relacionada 
com a doença nervosa, o sabor ácido, o seu elemento a madeira, o frango 
o seu animal e cereal o trigo. Adapta-se às quatro estações e corresponde 
ao planeta Júpiter, a estrela do ano. Assim, a respiração da Primavera está 
localizada na cabeça. O som é chio; o seu número é oito. Compreende-se, 
pois, que as suas doenças estejam localizadas nos músculos; o seu cheiro 
é repugnante e fétido.
O vermelho é a cor do Sul, impregna o coração, mantém os ouvidos abertos 
e retém as substâncias essenciais no coração. A sua doença está localizada 
nas cinco vísceras, o seu gosto amargo, o seu elemento o fogo, o animal 
o carneiro e o cereal o painço paniculado glutinoso. Adapta-se às quatro 
estações e corresponde ao planeta Marte. Compreende-se, pois, que as 
suas doenças estejam localizadas no pulso. O som é chih; o número é sete 
e cheira a queimado.
O amarelo é a cor do centro, impregna o baço, mantém aberta a boca e 
retém as substâncias essenciais no baço. A sua doença está localizada na 
raiz da língua, o seu gosto é doce, o seu elemento a terra, o animal o boi e 
o cereal o painço paniculado. Adapta-se às quatro estações e o seu planeta 
é Saturno. Compreende-se, pois, que a sua doença esteja localizada dentro 
da carne. O seu som é kung; o número é cinco e o cheiro fragrante e doce.
O branco é a cor do Oeste, impregna os pulmões, mantém aberto o nariz e 
retém as substâncias essenciais nos pulmões. A sua doença está localizada 
nas costas, o gosto é acre, o elemento o metal, o animal o cavalo e o cereal 
o arroz. Adapta-se às quatro estações e corresponde a Vénus, a estrela ves-
pertina. Compreende-se, pois, que as doenças estejam localizadas na pele e 
no cabelo. O som é shang, o número é nove e o cheiro é impuro e pútrido.
O preto é a cor do Norte, impregna os rins, mantém abertos os dois orifí-
cios inferiores – que pertencem ao Yin – e retém as substâncias essenciais 
nos rins. A sua doença está localizada nas cavidades, o gosto é salgado, o 
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elemento a água, o animal o porco e o cereal os feijões. Adapta-se às qua-
tro estações e corresponde à estrela da manhã. Compreende-se, pois, que 
sua doença esteja localizada nos ossos. O seu som é yü. O número é seis e 
o cheiro podre e mau.

Seguiram-se-lhe muitos outros tratados, em que a medicina e a alimenta-
ção aparecem indissociáveis:

— «Shennung Ben Ts’ao King» ou «Clássico da Medicina Herbal do Lavra-
dor Celeste» é uma compilação de três tratados chineses sobre agricul-
tura e plantas medicinais e culinárias.

— «Jia Ku Wen» ou Ossos Oraculares são as mais antigas inscrições chinesas 
conhecidas (1.200 a.C.), achadas em Anyang. O Oráculo dos Ossos são 
pequenos textos, escritos em ossos de bois e de ovelhas e em carapaças 
de tartarugas. Os adivinhos aplicavam calor aos ossos que se rachavam 
e a leitura do oráculo era feita com base na direcção das rachas e em 
outros indícios, descrevendo diversas enfermidades e o uso de vinho e 
água quente como medicamento.

— Zhang Zhongjing (206 a.C – 220 d.C), um médico da dinastia Han, 
usou alimentos nas suas receitas medicinais e inventou métodos para 
o tratamento de síndrome de «frio exógeno» e «síndrome de deficiên-
cia exterior» induzindo a transpiração espontânea, com uma decocção 
de casca de canela, seguida de uma papa quente. Recomenda cuidados 
com a higiene dos alimentos.

Na dinastia Jin (265-589 d.C.), houve um crescimento significativo no 
conhecimento, prevenção e tratamento de doenças com a alimentação. Ge Hong, 
na sua obra Prescrições para Emergências, escreve receitas simples e experi-
mentadas, e recomenda também a higiene dos alimentos, indicando aqueles 
que se devem comer e os proibidos para certas doenças.

Tao Hongjing (456-536 d.C.), foi uma espécie de Leonardo da Vinci chinês, 
devido às suas múltiplas facetas de erudito, filósofo, calígrafo, músico e alqui-
mista; no seu Cânone de Matéria Médica, classificou frutas, legumes, cereais, 
plantas e árvores e deu particular atenção às dietas para determinadas doenças.

No longínquo Portugal continental, os hábitos alimentares do seu povo vão 
sofrendo, ao longo dos tempos, uma progressiva adaptação e transformação. A 
região de Trás-os-Montes é um bom exemplo, a partir do século XVIII, com os 
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javalis chineses que os nossos mercadores/navegadores trouxeram para cru-
zamento com o porco europeu, resultando na grande melhoria de qualidade 
e tamanho dos porcos criados na maior parte dos países da Europa ocidental.

Os portugueses na Pestana do Mundo
Comer em casa do judeu e do gentio, mas dormir em casa do português 

foi um provérbio oriental que põe em relevo a lealdade dos portugueses, em 
cujas casas as gentes que os recebiam podiam dormir descansadas, por con-
traste com o comportamento traiçoeiro de outros povos que os podiam assas-
sinar durante o sono.

Em 1513, Jorge Álvares, um mercador estabelecido por conta própria, foi o 
primeiro português a chegar ao sul da China, desembarcando na ilha de Tamão 
ou Lintin, identificada com a actual ilha de Nei Lingding, no centro do delta 
do rio das Pérolas, a norte de Macau. Trocou pimenta e outras especiarias por 
produtos chineses, com tanto lucro que estes «negócios da China» incentiva-
ram muitos dos nossos compatriotas a estabelecerem uma nova rota comercial 
entre Malaca e China para o proveitoso trato.

Os portugueses que, por circunstâncias várias, viveram na China, no século 
XVI, da dinastia Ming, descreveram-na como uma civilização muito superior 
à europeia. Mas, na realidade, que teriam compreendido esses portugueses, 
da complexa filosofia chinesa e da mentalidade da sua gente, em particular da 
sua gastronomia, mais facilmente observável, que fora já elevada ao estatuto 
de uma arte e fonte de prazer?

Ter-se-iam apercebido de que na China, cada alimento estava associado a 
um dos dois elementos cósmicos, o yin e o yang? O yin ligado ao feminino, ao 
negativo, à escuridão, ao frio e à humidade; o yang ao masculino, ao positivo, 
à claridade, ao calor e à secura, como se podia ver, por exemplo, nas plantas, 
em que a parte aérea correspondia ao yang e as raízes ao yin.

Assim, nos seus pratos, os chineses buscavam o equilíbrio destes elemen-
tos, compensando o predomínio de cada um deles com ingredientes ou técni-
cas que representassem o outro. Equilíbrio e simplicidade, que se obtinham 
na combinação perfeita dos Cinco Sabores – doce, amargo, salgado, ácido e 
picante (acre) –, sobretudo, a partir das variadíssimas plantas e especiarias. 
De acordo com a sua natureza, os alimentos e as ervas eram classificados como 
frios, frescos, neutros, mornos e quentes. As cinco cores – verde, amarelo, ver-
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melho, branco e preto – contribuíam igualmente para a harmonia da refeição 
e a saúde do corpo. Neste período das relações luso-chinesas, Fernão Mendes 
Pinto, na sua Peregrinação, menciona a beleza e a cor que eram exibidas nos 
banquetes que os chineses abastados ofereciam uns aos outros.

As primeiras descrições da China feitas por portugueses, são as de Duarte 
Barbosa e de Tomé Pires, a viverem respectivamente em Cananor (na Índia) 
e em Malaca, portanto sem conhecerem pessoalmente o país, que se referem 
aos hábitos alimentares dos chineses, observados decerto nos mercadores ali 
residentes ou visitantes.

O boticário Tomé Pires escreve a Suma Oriental antes de ser enviado como 
embaixador de Portugal à China, em 1516, mas é o primeiro a mencionar o uso 
dos pauzinhos para comer:

Comem todos os Chins porcos, vacas e de todas outras alimárias. Bebem 
uma boa quantidade de toda a sorte [de] beberagens, gabam muito [o] nosso 
vinho, embebedam-se grandemente. Comem com dois paus e altamia ou por-
celana na mão esquerda, junto com a boca, e com os dois paus [se] servem. 
Esta é a guisa da China.

E Duarte Barbosa, no mesmo período, escreve no seu livro:

Comem em mesas altas como nós, com suas toalhas muito alvas; e para 
quantos hão-de comer a uma mesa, põem uma faca e bacio e guardanapo e 
um pouco de prata. Não tocam com a mão o que comem, chegam muito o 
prato à boca e, com umas tenazes de prata ou pau metem o comer na boca 
mui amiúde, porque comem muito depressa e fazem muitos manjares de 
carnes e pescados e outras muitas cousas. Comem mui bom pão de trigo. 
Bebem muitas maneiras de vinhos e muitas vezes a cada comer. Também 
comem carne de cães e hão-na por mui boa carne.

Ainda na anónima Enformação de algumas cousas dos costumes e leis do 
reino da China, escrita por “um homem honrado”, se pode ler:

[…] a terra é muito fértil e mui abondosa de mantimentos, fruitas, águas 
muito singulares, jardins muito frescos, toda a maneira de montaria e caça: 
não põem as mãos no comer, mas todos geralmente pequenos e grandes 
comem com dous pauzinhos por limpeza.
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Contudo, após estes primeiros contactos amistosos, alguns incidentes por 
ignorância mútua dos costumes, levaram ao desastre da embaixada de Tomé 
Pires e a vários ataques chineses aos navios portugueses, com muitos mortos 
e prisioneiros. Com o testemunho destes cativos, a visão paradisíaca da China 
começa a mudar, devido à denúncia da corrupção e ganância dos mandarins, 
os roubos das mercadorias, os atropelos à Justiça e a violência dos castigos e 
da prisão, sendo a carta de Amaro Pereira a mais acerba na crítica.

Em 1549, durante uma campanha da armada imperial contra os corsários 
estrangeiros, uma frota mercantil de portugueses, foi atacada, dois juncos foram 
apresados, depois de violento combate, tendo o capitão chinês confiscado as 
cargas. Os sobreviventes portugueses, com os seus escravos e os tripulantes 
chineses, foram julgados sumariamente como piratas, condenados à morte ou 
ao exílio perpétuo no interior do país. Galeote Pereira, um fidalgo da Casa Real 
do serviço do capitão de Malaca Pêro de Faria, que andava há muito a merca-
dejar nos mares do Extremo Oriente, foi um destes cativos, que passou catorze 
anos na China, até conseguir fugir, em 1553.

Os portugueses foram transferidos sob escolta para diferentes províncias 
chinesas, tendo ficado a conhecer as regiões do interior do Celeste Império que 
nunca haviam sido visitadas por ocidentais. No exílio, os nossos compatriotas 
gozavam de relativa liberdade, ficando Galiote Pereira a viver durante algum 
tempo na cidade de Guilin, por onde se podia deslocar, chegando a ser convi-
dado para as casas dos chineses ricos e curiosos, que nunca tinham visto gente 
como a nossa e lhe davam presentes e comida.

Durante catorze anos desconheceu-se em Malaca, Goa e Portugal, o destino 
dos juncos desaparecidos, até surgirem as primeiras cartas dos prisioneiros, 
trazidas por alguns mercadores estrangeiros, nas quais Cristóvão Vieira, Afonso 
Ramiro, Amaro Pereira e Vasco Calvo relatavam as suas desventuras e aquilo 
que, na sua longa peregrinação, tinham visto dos costumes dos chineses, em 
particular, do modo como era aplicada a Justiça e da espantosa abundância e 
variedade da sua alimentação, que comparavam com o mítico país da Cocanha.

Nos apontamentos que tomou de tudo o que passou e observou na China, 
Galiote Pereira faz um retrato muito positivo deste reino e da sua gente, com-
parando-o com Portugal e outras nações, embora estranhe os hábitos alimen-
tares do seu povo, um relato que foi posteriormente publicado com o tratado 
Algumas Cousas Sabidas da China.
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É o primeiro texto com uma descrição pormenorizada e realista desse 
misterioso país, que ele admirava pelo grau de civilização, organização admi-
nistrativa, abundância de todos os bens, sustentada por uma boa rede de dis-
tribuição, por meio de rios e canais, bem como pela cortesia das suas gentes, 
que ele compara com as da Índia, estranhando certos hábitos alimentares que 
não lhe parecem próprios de um povo tão civilizado:

Há muitas galinhas em extremo, patos, adens, porcos; cabras, carnei-
ros não há nenhuns. Vendem galinhas a peso, assim toda a outra cousa 
– valem dois arráteis (cerca de 900 g) dois foins2, que é meio vintém; e a 
este mesmo preço o pato e o adem; e o porco um fom e meio, que são sete 
réis; e a vaca assim como o porco, por ser pouca. Mas logo passando este 
Fucheo mais para o norte, ou entrando pelo sertão dentro, há muita abas-
tança de vaca e vale muito menos. E destas cousas todas, por estas cidades 
que passámos, há grande abastança, somente de vaca não, como tenho dito. 
E segundo são os mantimentos, muitos valeriam de graça se fosse a terra 
como a Índia, que não comem os gentios galinhas, vacas, porcos, senão os 
portugueses e mouros, e toda a outra gentilidade as cria para eles. Mas os 
chins naturalmente são os maiores comedores do mundo, e comem tudo, 
em especial de porco, e quanto mais gordo tanto menos os enfastia. Não 
sobem os preços mais por ser a terra, como disse, muito abastada. Muitas 
vezes abaixam os preços das galinhas. As rãs têm cá o preço das galinhas. 
Comem toda outra sujidade, cães, gatos, sapos, ratos, cobras.

Era o País da Cocanha!

A Terra da Cocanha era uma espécie de paraíso terreal, onde ninguém pas-
sava fome, porque os alimentos brotavam por toda a parte sem serem planta-
dos, colhidos sem trabalho e sem custos, um mito muito celebrado na Europa, 
sobretudo nos períodos de peste, escassez e fomes. É a este paraíso terreal que 
corresponde a imagem muito idealizada da China, veiculada pelas descrições 
dos mercadores e missionários portugueses, maravilhados com a grande far-
tura e variedade dos seus alimentos. Como farão ainda Fernão Mendes Pinto, 
levado preso de Nanquim para Pequim, e Frei Gaspar da Cruz. 

2 Medida ou moeda chinesa desconhecida.
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Sendo tanto pelo sertão que íamos, a lugares aonde nunca ia pescado do 
mar e o sal em extremo caro por ir de muito longe, todavia somente dos 
rios achávamos os bazares cheios de sáveis e garoupas, bagres e peixe-
-pedra, robalos, raias e tanta maneira de pescado que nos fez espantar, e 
assi muito marisco E não sabíamos que dizer a isto, por ser, como digo, 
longe (do mar). E posto que o marisco d’água doce não tenha nenhum gosto, 
o peixe é bom por extremo e o mais é todo de viveiros. (Galiote Pereira)

Os prisioneiros portugueses, sendo mercadores, não deixaram de obser-
var as novidades e de assinalar, nos seus textos, iguarias como caldo de cobra, 
guisado de cão, ovos pretos, sopas de tartaruga, de barbatana de tubarão e de 
ninhos de andorinha, ou ainda garoupa frita com molho doce, pernas de rã ou 
leitão tostado, entre outros. Fernão Mendes Pinto, na sua fabulosa Peregrina-
ção, fá-lo com toda a minúcia, sem esquecer a organização da própria comuni-
dade, da logística, da segurança dos barcos e das gentes e dos seus mercados, a 
intensa vida das cidades fluviais chinesas, constituídas por miríades de embar-
cações de todos os tipos que serviam simultaneamente de lar para as famílias e 
de lugar de venda de mercadorias e produtos alimentícios, ou onde tinham as 
suas quintas para criação toda a espécie de plantas e animais: 

E muitos Chins nos afirmaram que neste império da China tanta era a 
gente que vivia pelos rios, como a que habitava nas cidades, e nas vilas, e 
que se não fosse a grande ordem e governo que se tem no prover da gente 
mecânica, e no trato e ofícios com que os constrangem a buscarem vida, 
que sem dúvida se comeria hũa com a outra, porque cada sorte de trato e 
de mercancia de que os homens vivem se reparte em três e quatro formas, 
desta maneira. No trato das adens, uns tratam em botar os ovos de choco, 
e criarem adinhos para venderem, outros em criarem adens grandes para 
matar e vender chacinadas, outros tratam na pena somente, e nas cabi-
delas e nas tripas, e outros nos ovos somente, e o que trata em hũa destas 
cousas, não há de tratar na outra sob pena de trinta açoutes em que não 
há apelação nem agravo, nemẽ valia, nem aderência que lhe possa valer. 
[…] No peixe o que vende o fresco não há de vender o salgado, e o que 
vende o salgado não há de vender o seco, e todas as outras cousas, assi de 
carnes, caças, e pescados, como de fruitas, e hortaliças se governam a este 
modo. […] de que todos estávamos tão pasmados, quanto requeria hũa tão 
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nova, tão espantosa, e quási incrível maravilha, e muitas vezes dizíamos 
que não era possível haver gente no mundo que pudesse acabar de gastar 
aquilo em toda a vida.

Quando se refere aos hábitos alimentares dos chineses, cuja civilização ele 
tão sinceramente admira, não deixa também de apontar o que lhe causa estra-
nheza ou repugnância, como uma dieta de carne do cão, o “gozo” ou “gupo”, 
entre outros animais que não entravam na gastronomia ocidental e ainda hoje, 
embora seja proibido, se comem na China:

Vimos também muitos currais em que criavam grande soma de gozos para 
venderem aos marchantes, porque toda a sorte de carnes se come nesta 
terra, e pelos talhos e preços se sabe de que sorte é. Vimos mais muitas 
barcaças cheias de leitões, e outras cheias de cágados, rãs, lontras, cobras, 
enguias, caracóis, e lagartos, porque tudo, como digo, se compra para se 
comer. […] Vimos também muitas embarcações carregadas de cascas de 
laranjas secas, que servem para nas tavernas se cozerem com a carne do 
cão, para lhe tirar o mau cheiro que de si tem, e secar-lhe a humidade, e 
fazê-la mais tesa. 

Frei Gaspar da Cruz, um dominicano de Évora, embora conheça apenas 
o porto de Cantão, no seu Tratado em que, se contam muito por extenso as 
cousas da China com suas particularidades…, de 1555, não deixa de descre-
ver o que viu no delta do rio das Pérolas, como os tanka ou barcos-ovo que 
enxameavam o rio: 

[…] Há muitos barcos pequenos de gente pobre nos quais anda marido, 
mulher e filhos, e não têm outro aposento senão a sua embarcação, no 
meio coberta para amparo do sol e da chuva […]: ali criam seu porquinho, 
sua galinha, e ali têm também sua pobrezinha horta, e ali têm toda a sua 
pobreza e gasalhado.

Havia tal abundância de tudo, que até os seus pobres nunca eram tão mise-
ráveis como os pobres de Portugal, não havendo pedintes ou vagabundos nas 
cidades, porque eram todos alimentados pelo imperador, em troca de algum tra-
balho, porque mesmo sendo aleijados, sempre havia tarefas que podiam realizar. 
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Fernão Mendes Pinto descreve em particular, no capítulo CVI da sua Pere-
grinação, os rigorosos códigos e regras de conduta, que ele vira escritos, a que 
deviam obedecer os chineses para darem banquetes e a importâncias destes 
para o seu estatuto social:

[…] os capítulos de todo o livro começando dos mais ilustres até o mais 
baixo, e lhe diz que veja a que género de homem ou de senhor quer con-
vidar, e quantos hão de ser os convidados, e quantos dias quer que dure 
o banquete, porque os Reis e Tutões têm no banquete que se lhes dá tais 
iguarias, e tantos servidores, e tal aparato, e em tais casas, e com tais bai-
xelas, e tantos passatempos, e tantos ministros, e cavalos a destro, e tantos 
dias de caça, ou montaria, o qual lhe há de custar tanto dinheiro, sem lhe 
faltar nenhuma cousa.

Galeote Pereira, menciona igualmente no seu tratado os lautos banquetes 
a que se entregavam os chineses de todos os estados, por ser o seu maior, senão 
único, divertimento, o comer e o beber:

Comem e bebem todos juntos e andam muitos dias em banquetes, por-
que até comer e beber chega o folgar dos chins. (Comem) em mesas altas, 
assentados em suas cadeiras da nossa maneira, e tudo limpo, posto que seja 
sem toalhas nem guardanapos. Mas como tudo lhes vem cortado à mesa 
e terem por costume comerem com dois pauzinhos sem tocarem em nada 
com, como nós com as colheres, podem por esta causa escusar toalhas. E 
assim no comer como em tratarem uns com os outros são homens de muito 
primor nas cortesias, e nisto parece que ganham a todo o género de nações. 
Somente em comer e beber é toda a sua bem-aventurança.

Frei Gaspar da Cruz refere que o supremo prazer dos Chins está em comer 
e beber, de modo que, até quando se saúdam, em vez de perguntarem se estão 
bem, perguntam se já comeram ou se querem comer. Em Cantão, ele assiste a 
um banquete de um mercador rico, que o deixa deslumbrado pela apresentação 
e limpeza das iguarias e pelo modo como os convivas comiam, com os pauzinhos 
sem deixar cair um grão, insistindo nas palavras limpa e limpamente, fazendo 
implícita comparação com os hábitos grosseiros e a falta de higiene dos euro-
peus, enquanto descreve pratos “de fazer crescer água na boca”: 
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[…] estava a fruita posta logo na borda de cada uma das mesas, toda posta 
em ordem, a qual era castanhas assadas e esburgadas, e nozes limpas e 
escascadas, e cana de açúcar limpa e feita em talhadas e lichias grandes e 
pequenas, mas eram passadas; toda esta fruita estava posta em castelinhos 
bem feitos, atravessada com pauzinhos muito limpos: pelo que todas as 
mesas em roda com estes castelinhos ficavam como ornadas.
Logo após a fruita estavam todalas iguarias postas em bacios finos de 
porcelana, todas muito bem aparadas e mui limpamente cortadas e tudo 
posto em boa ordem, e ainda que iam ordens de bacios por cima d’outros, 
todos estavam postos polidamente; de maneira que o que estava à mesa 
podia comer do que quisesse, sem ser necessário tirar o bacio ou mudá-lo; 
e logo estavam dous pauzinhos dourados muito galantes para comer com 
eles metidos entre os dedos; 
Tinham também uma porcelana muito pequena dourada que leva um bocado 
de vinho, e só para isto há servidor à mesa; bebem tão pouco porque a cada 
bocado de comer há de ir bocado de beber e por isso é tão pequena a vasi-
lha. Há alguns chinas que criam unhas muito compridas, de meio palmo 
até palmo, as quais trazem muito limpas, e estas unhas lhes servem em 
lugar dos paus para comer.

É muito mais precisa e pormenorizada a descrição dos utensílios, das 
iguarias e do serviço das mesas, feita por estes dois autores, do que as de Tomé 
Pires e Duarte Barbosa, aliás, acrescidas da afirmação de terem testemunhado 
tudo com os seus próprios olhos, em particular a descrição dos “pauzinhos”, 
que fascinavam os portugueses.

Macau, um laboratório de cozinha muito criativo

Macau não existia como povoação, era apenas um local provisório e sazonal 
para trocas de mercadorias; foi criada de raiz pelos portugueses, em meados do 
século XVI, e colonizada de maneira gradual pelos navegadores e mercadores 
portugueses que rapidamente trouxeram prosperidade ao pequeno território, 
tornando-o numa grande cidade e importante entreposto comercial entre a 
China, a Europa e o Japão. Atingiu o seu auge entre finais do século XVI e mea-
dos do XVII, mas só em 1887 a China reconheceu oficialmente a soberania e a 
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ocupação perpétua portuguesa do território, através do Tratado de Amizade e 
Comércio Sino-Português. 

Macau teve também um papel importantíssimo na disseminação do Catoli-
cismo, tornando-se no centro de formação de missionários católicos, que eram 
dali enviados para os diferentes países do Extremo Oriente, principalmente 
para a China e Japão. O seu desempenho foi tão frutuoso que, em 1576, o Papa 
Gregório XIII criou a Diocese de Macau. Esses missionários desempenharam 
também um importante papel no intercâmbio cultural, científico e artístico 
entre o Oriente e o Ocidente, nomeadamente no desenvolvimento de Macau.

Quando, em 1554, as autoridades de Cantão estabelecem um acordo com 
os portugueses, autorizando-os a fixarem-se em Macau, onde já contrabandea-
vam há muito tempo com os seus congéneres chineses (que não dispensavam os 
novos produtos e os artigos de luxo que eles lhes traziam de outras terras), vai 
ter início uma nova era para o comércio entre portugueses, chineses e japoneses.

Em Macau, os portugueses estabeleceram boas relações com os agricul-
tores chineses das zonas rurais circunvizinhas, que lhes vendiam os produtos 
da terra e que começaram a cultivar também certas novidades próprias da ali-
mentação dos estrangeiros, aprendendo a fazer pão e a mungir vacas, que lhes 
forneciam leite para o queijo e a manteiga. Um sacerdote português ensinou-
-lhes a germinação de feijões, o que levou ao consumo de rebentos de grão, soja 
ou mung, hoje vulgarizados na alimentação macaense. 

A circulação dos produtos, levada a cabo pelos portugueses, que substi-
tuíram os muçulmanos com vantagem no comércio dos mares do Oriente, teve 
como consequência a mudança dos hábitos alimentares e sociais dos povos 
contactados. Da América veio para a Europa a batata, o feijão, o milho maiz e 
o tomate, cujo cultivo os portugueses introduziram não só na África e Índia, 
mas também em Macau, logo na China, juntamente com os legumes europeus, 
africanos e de outras nações asiáticas, assim como a pimenta e demais especia-
rias, outrora asseguradas pelos muçulmanos. O milho, que chegou a Portugal, 
por volta de 1520, passou a ser cultivado na China a partir de 1597. 

Certos produtos foram de tal modo assimilados pelos chineses que, no 
presente, já são considerados autóctones: a batata-doce, o amendoim, o feijão-
-verde, a couve, a alface, os agriões, o ananás, a goiaba, a papaia, a maçã reineta, 
o pimentão e a pasta de camarão. Em contrapartida, os nossos compatriotas 
de antanho trouxeram para a Europa produtos e receitas de África, do Brasil e 
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do Oriente, que contribuíram para fazer da culinária portuguesa uma das mais 
criativas e diversificadas do mundo. 

Gastronomia macaense: miscigenação e sincretismo

Os portugueses residentes em Macau asseguravam um importante comér-
cio, não só entre a China e Malaca (de onde os produtos seguiam para a Índia e 
Portugal), mas também entre a China e o Japão. O minchi, um dos pratos mais 
representativos da gastronomia macaense, remonta ao século XVI da Expan-
são Marítima Portuguesa, consistindo na adaptação de uma receita tradicional 
japonesa trazida para Macau pelos cristãos japoneses aquando da sua expulsão 
do Japão nos séculos XVII/XVIII. A culinária das raras mulheres portuguesas 
que, posteriormente, para lá foram era caracterizada pelo uso de grandes quan-
tidades de ovos e coco nos doces (influência da doçaria conventual), de vinho 
em grande número de pratos e dos refogados de cebola e tomate, tudo adubado 
com canela, coentros, cominhos, açafrão, curcuma, louro, limão e vinagre.

A escassez de mulheres europeias para casar e constituir família, levaram 
os portugueses «reinóis» (os que iam do reino) a escolher esposas e concubi-
nas entre as gentias, escravas ou livres, das mais variadas origens – negras, 
malaias, indianas, chinesas, cingalesas, javanesas, siamesas e outras), criando 
uma pujante comunidade mestiça e multicultural, cujo principal reflexo se mani-
festava na língua e na culinária feita por essas mulheres, que integravam na sua 
comida produtos de várias origens, adaptando-os ao seu gosto e cozinhando-os 
segundo as técnicas familiares, ou, pelo contrário, confeccionando os produtos 
da terra ao modo estrangeiro, segundo as indicações dos seus companheiros. 

Esta miscigenação de receitas deu origem a alguns pratos famosos da gastro-
nomia macaense, como o «Tacho», que tem por base o «Cozido à Portuguesa», 
mas usa, em vez dos nossos enchidos e toucinho, o chouriço chinês e couratos 
secos, substituindo também a batata por inhame; o «porco vindaloo», uma vinha 
de alhos de carne de porco; o sarapatel feito de carnes, sangue e especiarias 
orientais; ou ainda o «ade de cabidela» e o «badji», um arroz doce com coco. 

Através desta combinação de ingredientes e técnicas culinárias dos vários 
continentes, Macau fez-se uma encruzilhada de múltiplos sabores, que foram 
sendo aperfeiçoados ao longo dos séculos, transformando a sua cozinha numa 
gastronomia ímpar, onde o Ocidente se casa perfeitamente com o Oriente.
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Sabores da China na culinária macaense

O sabor picante está ligado ao elemento metal, de natureza yang, estimula 
e aquece, é parte essencial dos condimentos usados em variadíssimos pratos, 
nas pimentas, chilis e gengibre, aliados aos portuguesíssimos alho, salsa, coen-
tro, manjericão, orégano, hortelã e alecrim, aos quais se vieram juntar a noz-
-moscada, o cravo e a canela, igualmente levados pelos portugueses. 

As Cinco Especiarias Chinesas constituem o número mais auspi-
cioso para uma boa saúde e vida longa. Esta mistura, embora sujeita a algu-
mas variações, contém sempre o aromático, o picante, o ligeiramente doce, ou 
seja, canela, anis estrelado, cravo, erva doce e pimenta. Em algumas variações 
podem adicionar-se outras especiarias, como o gengibre, noz-moscada, alcaçuz 
e cardamomo por exemplo. A ênfase está em realçar os sabores naturais dos 
alimentos, assim, qualquer que seja a mistura, devem ser usados em pequenas 
quantidades. 

Preparação das Cinco Especiarias: Moa finamente, num moinho de 
café ou num almofariz, três unidades de anis estrelado (retire as sementes 
se conseguir, pois elas são amargas), com uma colher de sopa de erva-doce 
(ou de sementes de funcho), uma colher de sopa de pimenta do reino ou 
de pimenta Sichuan, duas colheres de chá de cravo e duas colheres de chá 
de canela em pó. Guarde em frasco hermético. 
Sal temperado chinês: para ser usado em carnes e grelhados ou no chur-
rasco, servido à parte. Misture três colheres de sal grosso com uma colher 
de sopa da mistura das “Cinco Especiarias” numa frigideira de fundo grosso 
e deixe tostar, mexendo sempre para não pegar ao fundo ou queimar-se. 
Passados cerca de cinco minutos, se estiver levemente torrado, retire do 
lume, deixe arrefecer e guarde em pote hermético. 

Os Portugueses, embaixadores do chá da China na Europa

No que respeita à cerimónia do chá, é 
simplesmente uma questão de ferver 
água, preparar o chá e bebê-lo. (Sen 
no Rikyu, 1522-1591)
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A Teímancia é uma arte de adivinhação feita a partir da leitura das folhas 
de chá, também conhecida como Tasseomancia, nascida na China antiga, cujos 
imperadores não desdenhavam de a utilizar para prever o futuro. 

O chá seria já bebido na província em Bashu (Sichuan) e comercializado 
antes das dinastias Qin (221-206 a.C.) e Han (206 a.C.-220 d.C.). Só então se 
estenderia a outras regiões. O tratado Cha Pu, refere uma lenda em que Wu 
Lizhen (200-53 a.C.), indo estudar o Budismo na Índia, trouxe de lá sete plan-
tas de chá que plantou no monte Mengding (Sichuan), iniciando o cultivo dos 
chazeiros.

Na China, durante a dinastia Han (206 a.C. a 220 d.C.), os médicos chi-
neses já usavam o chá para aliviar a fadiga, deleitar a alma, fortificar a vontade 
e a vista. Segundo uma tradição chinesa deve-se ao lendário imperador chinês 
Shen Nung, o Divino Agricultor, também conhecido como o Imperador Ver-
melho, considerado como um dos Três Soberanos ou Augustos, que viveram 
há cerca de 5.000 anos. Shen Nong terá ensinado ao seu povo não só as práti-
cas de agricultura, mas também o uso de medicamentos à base de plantas, que 
estudava e experimentava em si próprio, nomeadamente o chá, usado como 
antídoto contra outras plantas tóxicas e que terá oferecido aos chineses, no ano 
2737 a.C. Reza a lenda que estaria a beber água quente, depois de uma dura 
caminhada pelas montanhas, quando umas folhas levadas pelo vento caíram 
dentro da tigela, tingindo a água, que ele provou, surpreendido pelo seu sabor e 
propriedades medicinais, pois sentiu-se de imediato revigorado. Foi o sucessor 
de Fu Xi, o Primeiro Soberano e o seu reinado foi longo e próspero.

Apesar da diversidade das culturas e das maneiras diferentes de o beber, 
o chá tem uma característica comum a todos os povos: serve de elemento de 
harmonia e união. No Oriente é omnipresente, tudo se trata e se resolve em 
volta de um copo de chá: nas tabernas chinesas, nos pequenos cafés egípcios, 
nas gares, nos comboios, nos acampamentos ou levado por vendedores ambu-
lantes indianos.

Os chineses foram os primeiros a elaborar distinções baseadas na cor da 
infusão: branca, verde, amarela ou vermelha, cada uma acompanhada de mati-
zes mais ou menos carregados. Assim, distinguem os chás brancos e os chás 
verdes, ambos não fermentados; os chás semi-fermentados, que sofrem uma 
fermentação limitada; os chás perfumados; os chás comprimidos; e finalmente 
os chás pretos ou fermentados, os mais apreciados no Ocidente.
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Os portugueses, ao contrário dos restantes povos do Ocidente, usam a 
palavra chinesa “chá” para a bebida, que introduziram na Europa, no século 
XVI. As referências mais antigas ao chá que se encontram na literatura euro-
peia não são do livro de Marco Polo, que nada diz sobre a bebida, mas sim dos 
escritos portugueses. O dominicano Frei Gaspar da Cruz, refere-o no seu Tra-
tado em que se contam muito por extenso as cousas da China, publicado em 
1570, e dirigido ao rei D. Sebastião: 

Qualquer pessoa ou pessoas que chegam a qualquer casa de homem limpo 
tem por costume oferecerem-lhe em uma bandeja galante uma porcelana 
ou tantas quantas são as pessoas, com uma água morna a que chamam 
chá, que é tamalavez vermelha e mui medicinal, que eles costuma beber, 
feita de um cozimento de ervas que amarga tamalavez; com isto agasalham 
comummente todo género de pessoas que têm algum respeito quer conhe-
cidos quer não e a mim ma ofereceram muitas vezes.

João Rodrigues (c.1561-1633), missionário e grande estudioso da língua 
japonesa, que viveu 33 anos no Japão e 23 na China, é uma personalidade ver-
dadeiramente singular. Nasceu em Sernancelhe, no norte de Portugal, e chegou 
ao Japão, em 1577, com 14 ou 16 anos talvez em busca de melhor vida ou para 
ajudar nas missões dos jesuítas. Em Dezembro de 1580, entrou como noviço, 
para a Companhia de Jesus, na antiga província de Bungo, actual Kyūshū, para 
estudar humanidades, filosofia e teologia, tornando-se professor de Latim para 
alunos japoneses do colégio jesuíta. 

Foi ordenado sacerdote em Macau e, de novo no Japão, dedicou-se à vida de 
comerciante, diplomata, político e, sobretudo, de intérprete entre os japoneses 
e os mercadores portugueses e estrangeiros., que lhe valeu o apodo de Tçuzu, 
o intérprete. Aos 49 anos, João Rodrigues foi banido do Japão para Macau, 
onde se dedicou à investigação e estudo das comunidades cristãs do séc. XIII 
e morreu no dia 1 de Agosto de 1633, tendo ficado sepultado na igreja de São 
Paulo. Ali escreveu as suas obras, que incluiam um tratado do chá, a mais pre-
cisa, exaustiva e elegante informação sobre a arte do chá, que lhe conquistou 
grande apreço, tanto na Europa como no Japão, onde ainda hoje é estudado 
nas escolas de chá. 

O Cha Jing ou o «Clássico do Chá» foi o primeiro livro sobre a planta do 
chá, a bebida e os seus rituais, escrito por Lu Yu, na Dinastia Tang, da China, 
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no ano chinês de 3458 ou 760 da nossa era. O chá é para os monges budistas e 
taoistas o «espelho da alma», um meio para a comunhão e transmissão da paz. 
Lu Yu foi um órfão criado num mosteiro Zen, onde se ocupava de um jardim 
de chá, aprendendo a tratá-lo como uma obra de arte. Tornou-se um erudito 
e mestre da planta e da bebida, troçando daqueles que juntam outras plantas 
e flores ao chá, porque o chá deve beber-se puro, para se lhe apreciar o sabor. 
Por isso mesmo se deve também usar uma água pura, de nascente muito boa.

A sua obra Cha Jing é um livro poético e profundo que lhe valeu o título de 
Sábio do Chá e a reverência de todos os produtores, cultores e mercadores deste 
produto, incluindo os imperadores. Com O Clássico do Chá, em vez de simples 
bebida, o chá passou à categoria de um elixir espiritual, tema de poemas e de 
pinturas, assunto de reflexão, pretexto de disputas corteses que inflamavam as 
tendas e lojas ao longo do rio Azul. Na dinastia dos Song (960-1279), a arte do 
chá atingiu o auge do refina mento e da ostentação, com a busca da sua perfeição.

Nesses tempos, o chá era muito diferente de tudo o que estamos habitua-
dos a beber: as plantas eram submetidas a vapor, esmagadas e prensadas, de 
modo a formar pequenos bolos. Lu Yu escreveu que o chá Rebentos de Bambu 
Púrpura era o melhor da China, ele tornou-se o favorito dos imperadores Tang, 
que passaram a exportar chá para outros países. Pouco tempo depois da morte 
de Lu Yu, uma tribo fronteiriça da China ofereceu mil cavalos por uma cópia do 
seu Livro do Chá. E o imperador do Japão exigiu dos seus súbditos um rarís-
simo «Tributo de Chás», como o que o imperador Tang recebia. 

Durante a Dinastia Tang, em que viveu Lu Yu, as folhas de chá eram cozi-
das, mas na Dinastia Song inventou-se o processo de as reduzir a pó e misturá-
-las em água quente com um batedor de bambu; assim fazem os japoneses ao 
beberem matcha, o chá em pó, na sua cerimónia do «chanoyu», bebendo o 
líquido e o pó das folhas.

Segundo uma velha crença, o chá era uma das sete coisas indispensáveis 
na vida de uma família chinesa, a par da lenha, do arroz, do óleo, do sal, do 
molho e do vinagre. Durante a Dinastia Tang, serviu como moeda de troca na 
compra de cavalos de outros reinos, negócio que se concretizava nas “feiras de 
chá e de cavalo”. No séc. VIII, o chá entrou no reino da poesia como um diver-
timento refinado. 

Os chinas não bebem o chá em substância como os japões, mas aquentam 
a água fervente mui limpa em um vaso limpo de barro que só disso serve, 
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para não tomar outro saibo, e depois botam água quente desta panela em 
outro vaso de barro mui liso, limpo e fino que para misso têm, com sua 
cobertura do mesmo, de várias formas e feições graciosas, com seus bicos 
e suas asas a modo de jarro. E dentro desta água quente no vaso botam 
umas poucas de folhas de chá torrado, como meio punhado delas. […] 
E com a força da água quente em breve tempo sai a virtude e a força do 
chá, e tinge aquela água com uma cor amarela tirante a ouro, mui clara e 
limpa, a modo de vinho palhete. E dali o botam em porcelanas finas apro-
priadas para isso, e alguma são por dentro forradas de prata, outras com 
debrum de prata ou cobre no beiço ou borda da porcelana. […] Costumam 
os chinas botar dentro destas porcelanas talhadinhas de várias sortes de 
doces e frutas diversas, limpas das cascas, como amêndoas, albricoques. 
(Rodrigues, Arte do Chá)

A Princesa D. Catarina de Bragança, rainha de Inglaterra, 
embaixadora do chá

São, pois, os portugueses a trazerem para a Europa o chá ainda no século 
XVI e, em 1662, a infanta D. Catarina, filha de D. João IV e D. Luísa da Gusmão, 
leva-o para Inglaterra, aquando do seu casamento com o rei D. Carlos II, intro-
duzindo também, na Corte britânica, o uso dos pratos de porcelana da China e 
do garfo (a aristocracia inglesa comia elegantemente com as mãos, retirando a 
comida dos pratos e levando-a à boca com os dedos polegar, médio e indicador 
da mão direita). A ela devem os britânicos o seu institucional “Five o’clock Tea”.

No dia 25 de Novembro de 1663, no ano seguinte à sua chegada, em que 
festejava o seu aniversário, o poeta palaciano e político, Edmund Waller, dedi-
cou-lhe este poema, de que faço uma tradução livre, o primeiro texto literário 
inglês a mencionar e a louvar o chá:

Do Chá (encomendado por Sua Majestade)
Vénus tem a murta, Febo tem os louros; 
O chá a ambos supera, o qual ela pretende louvar
A melhor das rainhas e a melhor das ervas devemos
Àquela nação ousada, que mostrou o caminho 
Para a bela região onde o sol nasce,
Cujos ricos produtos tanto prezamos. 
Amigo das musas, o chá vem em nossa ajuda 
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Reprime os vapores que invadem a cabeça
E mantém sereno o palácio da alma
Feito no seu aniversário para saudar a rainha.
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1. Introdução
Nas relações diplomáticas entre Portugal e China, a promoção do patrimó-

nio cultural e intercultural dos dois países assume uma importância especial 
(Fernandes, 2000; Mendes, 2013; Pereira, 2006). Neste quadro, a Medicina 
Tradicional Chinesa (MTC) tem vindo a assumir um papel de crescente destaque 
dada a sua relevância cultural no seio da sociedade chinesa – sendo usualmente 
apelidada como um “tesouro milenar” (Obringer e Jayaram, 2011; Xiao, 2018; 
Zhang e Kang, 2005). Como parte importante da cultura tradicional chinesa, a 
Medicina Tradicional Chinesa (MTC) tem vindo a integrar programas diplomá-
ticos e governamentais de promoção das relações interculturais, assumindo-se 
assim como um importante veículo de transmissão do património cultural chi-
nês e da estratégia de globalização económica e cultural governamental (Tang, 
Huang, et al., 2018).
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A Medicina Tradicional Chinesa é apontada por vários autores (Huo e 
Wang, 2015; Li, 2008; Mingjiang, 2008) como um instrumento diplomático e 
estratégico, que integra as relações de projeção de poder usualmente apelidadas 
de “soft power”. De facto, no quadro das iniciativas governamentais, a MTC é 
usualmente promovida num contexto de divulgação do património cultural chi-
nês que permite, dessa forma, potenciar as relações económicas nas suas mais 
diversas dimensões. Neste quadro, ganha especial relevância a recente iniciativa 
“Uma Faixa, Uma Rota” ou “One Belt One Road” (OBOR), dinamizada desde 
2013 pelo governo chinês, de Xi Jinping. No contexto europeu esta iniciativa 
tem vindo a ser dinamizada pela “Silk Road Economic Belt” (a via terrestre), 
assim como pela “Maritime Silk Road” (a via marítima), buscando promover a 
integração das diferentes regiões da Europa (com destaque para Portugal). Esta 
iniciativa, apesar de focada no impulso das atividades económicas, tem vindo 
a ser acompanhada, no âmbito das relações diplomáticas bilaterais, com ini-
ciativas de disseminação cultural. Torna-se assim importante revisitar o papel 
da MTC neste novo contexto social, político e económico, no qual se têm vindo 
a estreitar as relações entre Portugal e a China. 

Desta forma, torna-se pertinente perceber qual o papel da China no con-
texto da elaboração de políticas públicas no campo da regulamentação das 
profissões relacionadas com as MAC no nosso país. De igual modo, revela-se 
importante compreender de que forma a integração da China na sociedade global 
pode diminuir as barrei ras culturais de “entrada”, as quais têm restringindo o 
acesso de vários serviços de saúde e produtos medicinais do Ocidente na China 
e produtos medicinais do Oriente (e.g., chineses) no Ocidente. Importa tam-
bém discernir de que forma as relações entre Portugal e China podem facilitar 
os processos de divulgação, aceitação e reconhecimento (legal e cultural) da 
integração da MAC e, em especial da MTC, em Portugal.

2. “Soft power” como aspeto fulcral da estratégia 
externa chinesa e a MTC

O autor Joseph Nye (1990) foi um dos pioneiros na definição do termo 
de “soft power”, definindo-o como: “the ability to obtain preferred outcomes 
through attraction” (Nye, 2009, p. 160). Se um estado conseguir moldar a 
agenda política e as preferências de outros países, consegue economizar recur-
sos através do método “carrot on a stick” aliciando uma nação a um determi-
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nado curso de ação benéfico para o manipulador, através da apresentação de 
argumentos apelativos ao manipulado (Nye, 2009).

Nas últimas décadas, a China tem vindo a evoluir de forma marcada em 
vários aspetos sociais e económicos, tendo atingindo níveis de desenvolvimento 
que a tornaram num ator chave das relações sociais e económicas globais. Como 
refere Mingjiang (2008), a China tende a utilizar intensivamente métodos 
ligeiros ou de “atração” (soft power) de forma a expandir o seu poder social 
e económico, numa abordagem que, não descurando a componente ligada ao 
poder militar e económico direto (hard power) (Nye, 2009), tem procurado a 
disseminação da sua cultura e hábitos de vida. 

Mingjiang (2008) refere que o “soft power” é um dos mais importantes 
aspetos da estratégia chinesa externa que apareceu no novo século, mas também 
que esta é uma estratégia bastante incompreendida pelos países estrangeiros. 
É neste contexto que o autor refere as limitações das descrições ocidentais de 
Nye sobre o significado de “soft power”, pois o autor refere que, na estratégia 
chinesa, o papel da comunicação entre culturas é fulcral. É neste contexto que 
a MTC ocupa um lugar de destaque (Gill e Huang, 2006).

Com efeito, a nível interno, na China, tem-se assistido ao desenvolvimento 
e aumento da investigação sobre MTC (Fung e Linn, 2015). Este desenvolvi-
mento tem vindo a promover uma transformação significativa, a qual conjuga 
práticas de forte raiz cultural com um leque de práticas que a aproximam de 
uma atividade económica e industrial comum. A título de exemplo, destaca-se o 
sofisticado sistema de regulação e registo da MTC, levado a cabo pelo órgão regu-
lador State Food and Drug Administration (SFDA) (Wang e Zuguang, 2009). 
Este providencia diretrizes para a investigação, desenvolvimento e marketing 
da MTC e da sua introdução em outros países (Di Tommaso e Huang, 2010).

Com uma epistemologia de carácter único, muito diferente da medicina oci-
dental, a MTC constitui um conjunto de diferentes metodologias e práticas que 
auxiliam na consulta e no diagnóstico do paciente (Tang, Huang, et al., 2018). 
Entre estas práticas, destacam-se especialmente a acupunctura, a fitoterapia, o 
Tui Na, a dietética chinesa, assim como desportos como o Taijiquan e Qi Gong. 

Para a disseminação destas práticas de saúde, há uma ferramenta de soft 
power chinesa indispensável, particularmente no caso português. Refiro-me aos 
Institutos Confúcio (IC). Em anos recentes esta instituição tem vindo a lançar 
diversas iniciativas, que promovem e demonstram as várias vertentes da MTC 
e outras MAC, como se pode verificar nos exemplos seguintes:
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· Na Universidade do Minho, o Instituto Confúcio promoveu, em 2014, um 
Workshop de Moxabustão e Ventosas assim como um curso de “Medi-
cina Chinesa para todos os dias”, em fevereiro de 2019 (Minho, 2014);

· Na Universidade de Coimbra (UC), foi aberto um novo curso na Faculdade 
de Medicina: “Introdução à Medicina Tradicional Chinesa”, proposto 
pelo Dr. Ye Xiao, docente do Instituto Confúcio desta Universidade; e a 
UC promove ainda a MTC através de uma exposição “A Broad View of 
Qihuang – A Traditional Chinese Medicine Culture Exhibition of Zhe-
jiang, China” e a da palestra “The Spread and Clinical Application of 
Acupuncture”, proferida por Gao Hong, vice-presidente do Hospital Nº 
3 da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Zhejiang (Notí-
cias de Coimbra, 2018);

· Ainda na UC, com o Despacho n.º 3417/2017 emitido pela reitoria desta 
Universidade, verificamos um estreitar de relações, de forma a “… a 
melhorar a compreensão da Medicina Tradicional Chinesa em Portu-
gal e na Europa, a Universidade de Coimbra assinou em julho de 2015 
um acordo com a Sede do Instituto Confúcio da China (Hanban) para 
o estabelecimento de um Instituto Confúcio na UC, de que decorreu a 
assinatura de outro acordo, também em julho de 2015, para concreti-
zar a abertura desse Instituto Confúcio, com a Universidade de Estu-
dos Internacionais de Beijing e a Universidade de Medicina Chinesa de 
Zhejiang” (Universidade de Coimbra, 2017, p. 1);

Com o crescimento do “soft power” chinês, a implementação da iniciativa 
OBOR, e as oportunidades divulgadas pelos IC, existe uma clara oportunidade 
para um desenvolvimento continuado das Medicina Alternativa e Complementar 
(MAC), especialmente da MTC, num futuro vindouro; auxiliando a introdução 
desta área noutros países e na modificação do status da China de forma gra-
dual no contexto do cenário mundial; passando de um provedor de produtos 
manufaturados para uma imensa influência a nível cultural, de pensamento e 
de forma de vida (Vilar, 2018). 

3. A importância do cultivo das relações entre Portugal 
e China e a iniciativa “One Belt, One Road”

A iniciativa OBOR, criada em 2013 pelo governo chinês, surgiu como um 
auxiliador das relações diplomáticas entre vários países, entre os quais Portu-
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gal. Importa notar que as relações diplomáticas luso-chinesas apenas se vol-
taram a estabelecer há cerca de 40 anos, após um longo interregno motivado 
tanto por instabilidades políticas e sociais como incompatibilidade de regimes 
(Ribeiro, 2018).

Esta iniciativa deve ser compreendida não só como uma estratégia eco-
nómica, mas também geopolítica, isto é, uma forma de expansão de influência 
chinesa na forma de “soft power”. Este facto tem vindo a verificar-se cada vez 
mais com a gestão de Xi Jinping, que tem impulsionado o país para uma maior 
presença na agenda político-económica mundial, onde o equilíbrio comercial 
previamente estabelecido tem vindo a ser progressivamente modificado a favor 
da China, que já ocupa o segundo lugar na tabela das maiores economias mun-
diais (International Monetary Fund, 2019). Isto reflete, também, uma presença 
cada vez mais forte da China em lugares de destaque de importantes organismos 
e à aquisição de diversas entidades comerciais à escala mundial. 

Assim, do ponto de vista económico, a iniciativa OBOR tem claras implica-
ções pelo facto de estabelecer novas rotas de comércio e renovar as existentes, 
criando acordos comerciais bilaterais, aproveitando lacunas deixadas pelos 
Estados Unidos da América. Já do ponto de vista cultural, a iniciativa auxilia 
na formação de alianças com outros países e na transmissão de conhecimen-
tos e ajuda na aquisição e absorção de novos saberes que permitem inovações 
em várias áreas.

As relações sino-portuguesas são relevantes no âmbito desta iniciativa, 
uma vez que sem esta via de ligação entre os dois países, fica dificultada a troca 
cultural e económica; privando a China de uma importante porta de entrada no 
mercado europeu, e Portugal do acesso a bens de consumo a um preço acessí-
vel, prejudicando dessa forma o crescimento de ambos os países. 

Os vários novos projetos de infraestruturas e alianças que ligam a China 
aos restantes países do mundo providenciam uma via que favorece trocas 
importantes, quer a nível comercial como cultural, possibilitando o estabele-
cimento de relações profundas que facilitam a troca de valores e saberes (e.g., 
a MTC), necessários para o desenvolvimento tanto da China como de outros 
países, incluindo Portugal. 

Assim, apesar de todos os riscos e das incertezas que possam existir entre 
a relação da China com outros países, a OBOR pode impulsionar a influência 
chinesa e a sua posição a nível internacional.
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4. Macau: elo cultural e de transmissão da MTC entre 
Portugal e a China

Macau é considerada uma Região Administrativa Especial (RAE) da Repú-
blica Popular da China, localizada no delta do Rio das Pérolas, na costa sudeste 
da China continental a cerca de 60 km a sudoeste de Hong Kong (Bernice, 
2017). Esta região tem uma relação próxima com Portugal, uma vez que já foi 
parte integrante do território português. A devolução de Macau à China a 20 de 
Dezembro de 1999 foi um marco importante que ajudou a consolidar as rela-
ções entre Portugal e a China. As negociações que se iniciaram a 30 de junho 
de 1986, para discutir a transferência de poderes de Macau para a República 
Popular da China permitiram o estabelecimento do princípio de “um país, dois 
sistemas” (Gabinete de Comunicação Social de Macau, 2016). 

O ano de 2019 marca-se como um ano especial, por representar o 20.º ani-
versário do retorno de Macau à China, e pelo estabelecimento do “Acordo de 
Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China 
e Macau” (CEPA), que pode ser um potencializador das relações entre Portugal 
e China em diversas áreas (Alencar, 2018). Macau tem vindo a destacar-se na 
área da divulgação da MTC. Um exemplo disto foi a criação, em novembro de 
2011, do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, para 
fomentar a cooperação entre Guangdong e Macau. Este tinha como um dos seus 
objetivos essenciais a difusão desta prática pelos países lusófonos, utilizando 
o seu lema de criação de uma “Janela internacional de Uma Faixa, Uma Rota 
na Indústria e Cultura de Medicina Tradicional Chinesa” (Guangdong-Macau, 
2019). Este parque não só auxilia no desenvolvimento industrial por meio da 
construção de uma plataforma que impulsiona o desenvolvimento da indústria 
da saúde através da divulgação da cultura da MTC, mas também permite atra-
vés da sua disposição (i.e., posicionamento geográfico e as políticas favoráveis 
que lhe estão inerente) promover uma abertura mais ampla para os restantes 
países, especialmente europeus (Bernice, 2017; Guangdong-Macau, 2019). 

Resumidamente podemos dizer que os objetivos do parque industrial, 
desde a sua criação até os dias de hoje, rondam em torno da construção de 
uma “Base Internacional de Controlo de Qualidade da Medicina Tradicional 
Chinesa” e de uma “Plataforma Internacional de Intercâmbio da Indústria de 
Saúde”. Deste modo procura cumprir a sua missão de divulgação da economia 
macaense e da MTC, ao mesmo tempo que incorpora os benefícios da relação 
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com a província de Guandong, os quais se manifestam ao nível dos tratamen-
tos médicos, tecnologia e do ensino da MTC (ibidem).

Para finalizar, podemos mencionar que, tal como refere Lam Bernice (2017, 
p. 158), “o sistema de saúde de Macau é um dos mais desenvolvidos da Ásia…”, 
existindo nesta região cerca de “…cinco hospitais e 708 unidades de cuidados 
primários, das quais 194 são clínicas de MTC”. Os diversos centros e as uni dades 
de saúde localizadas em vários distritos da região, possibilitando o acesso fácil 
e gratuito aos cuidados de saúde primários que oferecem serviços clínicos de 
MTC (Bernice, 2017). Lam Bernice (2017, p. 160) menciona igualmente que a 
MTC renasceu em Macau: 

Em Macau, observa-se não só o renascimento da MTC, mas também a sua 
expansão e desenvolvimento, tanto ao nível da prestação de cuidados como 
da investigação, desenvolvimento e industrialização.

A MTC é já considerada um dos elementos essenciais para o desenvol-
vimento da economia macaense, estando o seu progresso a proporcionar o 
aumento da regulação, acreditação, profissionalização e garantia da qualidade 
da mesma atividade e daqueles que a praticam. A título de exemplo, a Facul-
dade de Medicina Tradicional Chinesa da Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau (University of Science and Technology, MUST) fundada no ano de 
2000, iniciou a disponibilização ainda nesse ano de uma Licenciatura em MTC 
e tornou-se a instituição de apoio do Laboratório de Referência do Estado para 
Investigação de Qualidade em Medicina Tradicional Chinesa (State Key Labo-
ratory of Quality Research in Chinese Medicine, SKL-QRCM) (ibidem). Este 
centro foi acreditado, em 2008, pela National Association of Testing Authorities 
(NATA) da Austrália e tem servido para a expansão da verificação internacional 
acreditada e para certificação comercial de alimentos (e.g., certificação China 
CNAS O SKL-QRCM), servindo para manter registo das plantas utilizadas na 
MTC, da sua origem e qualidade (Bernice, 2017, p. 162). Atualmente, esta ins-
tituição oferece igualmente ofertas formativas e/ou ciclos de estudo em três 
graus diferentes: licenciatura, mestrado e doutoramento. De igual forma, os 
serviços de saúde macaenses, por meio do Decreto-Lei n.º 84/90M (Governo 
de Macau, 1990), publicado a 31 de dezembro de 1990, instituíram os critérios 
de elegibilidade e reconhecimento dos profissionais da área da MTC, nomea-
damente dos médicos/mestres. 
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Podemos assim verificar que o governo macaense atribui um grande valor 
à evolução do campo da MTC, tendo anunciado o compromisso com a indústria 
da MTC, pondo-o em destaque como um dos componentes primordiais da sua 
economia. O sucesso de diversas iniciativas na divulgação e promoção da MTC 
com o resto do mundo pode ser visto pela criação em 2015 do Centro Colabo-
rador da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Medicina Tradicional 
Chinesa apoiado pela OMS e o governo central de China (Agência Lusa, 2018).

Assim, Macau contribui de forma substancial não só na sua divulgação 
como no que respeita à verificação da qualidade dos serviços prestados, dos 
profissionais formados e dos produtos associados a esta prática, bem como na 
área da investigação cientifica da MTC que é apoiada pelos governos de Bei-
jing e Macau (Bernice, 2017). Macau tornou-se desta forma uma referência na 
área da MTC, tendo um posicionamento privilegiado que lhe permitirá ser (se 
já não for) um dos líderes na área da MTC e o seu papel de ligação com países 
de língua portuguesa, estabelecido há vários anos, poderá auxiliar no desen-
volvimento desta temática em Portugal.

5. Integração das MAC e da MTC no quadro de formulação 
de políticas públicas em Portugal e o contributo dado 
por outros países e/ou regiões

Conforme visto anteriormente, através da utilização do soft power, a China 
conseguiu que grande parte do seu património, especialmente cultural, fosse 
difundido pelo mundo; auxiliado na sua difusão pelo interesse que desperta 
nos demais países do ocidente. Desta forma, promoveu-se a recuperação de 
artes milenares tanto por parte dos chineses como do resto do globo, entre as 
quais a MTC, que faz parte de uma das áreas que desperta e capta o interesse 
de outros países.

Assim, para ajudar na divulgação da MTC, existem diversos documentos 
oficiais importantes que demonstram de que forma a China está a auxiliar na 
integração da MTC noutros países. O primeiro documento foi elaborado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2001, intitulado “Traditional Medi-
cine Strategy 2002-2005” (OMS, 2002). Mais tarde, em 2013, este revisto e 
adaptado ao panorama atual, tendo-lhe sido acrescentadas informações perti-
nentes. Foi publicado com o título “Traditional Medicine Strategy 2014-2023” 
(OMS, 2013), apresentando-se como uma nova Estratégia para a Medicina 
Tradicional, para os anos de 2014 a 2023. Neste consta que as MAC, das quais 
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a MTC é parte integrante, devem ser difundidas, tornando-se claro o apoio 
financeiro do governo chinês para o desenvolvimento do mesmo documento. 

Outro documento importante referido já anteriormente foi o primeiro 
“white paper” chinês específico para uma das terapêuticas das MAC, com o título 
“Traditional Chinese Medicine in China” (The State Council Information Office 
of the People’s Republic of China, 2016) sobre o desenvolvimento da MTC na 
China, efetuado pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado da Repú-
blica Popular da China, em Dezembro de 2016. Este tem como um dos objeti-
vos principais proporcionar que até 2020 todos os cidadãos chineses tenham 
acesso a serviços de saúde básicos da MTC e, que até 2030, os serviços de MTC 
disponibilizados se estendam a todas as áreas de atendimento médico (ibidem).

Estes dois documentos ajudam a reforçar o poder político e cultural exercido 
em especial pela China, como forma de ajudar diversos países com a implemen-
tação deste tipo de medicinas ou terapêuticas, conforme são denominadas em 
alguns países, como é o caso de Portugal. Neste processo as embaixadas chi-
nesas têm vindo a desempenhar um papel importante na divulgação da MTC.

A nível académico em Portugal, servindo como base de apoio para a for-
mulação do Decreto-Lei de 2003, foi elaborada a primeira tese de mestrado 
sobre as MAC em 1998, intitulada “Medicinas Complementares e o seu Desen-
volvimento no contexto económico e social: importância do Enquadramento 
destas Medicinas no Serviço Nacional de saúde Português”, da autoria de Mário 
Alberto Borges de Sousa. O processo de implementação de políticas públicas 
para as MAC em Portugal foi formalmente iniciado com a discussão e a apro-
vação do Decreto-Lei n.º 45/2003 de 22 de agosto (Assembleia da República, 
2003). Foi instigada a sua reaparição enquanto assunto sob discussão, com a 
reformulação da estratégia da OMS para a Medicina Tradicional para os anos 
de 2014-2023 (OMS, 2013). Mesmo com todos os impasses existentes, em 2013 
foi aprovada a Lei n.º 71/2013 de 2 de Setembro (Assembleia da República, 
2013) que regulamenta o acesso às profissões no âmbito das TNC/MAC, bem 
como a sua prática, tanto no setor público como privado, com ou sem fins lucra-
tivos. Esta não foi, no entanto, explícita relativamente ao enquadramento em 
sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), assunto retratado adiante.

A implementação de políticas para a área das MAC tem evoluído de forma 
gradual, mas tratando-se de uma área cuja cientificidade ainda é questionada, 
encontra-se num processo gradual de verificação e de afirmação enquanto 
medicina e/ou terapêutica; torna-se, portanto, imperativo o desenvolvimento 
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de novos projetos, leis e regulamentos, assim como novas investigações para 
demonstrar a validade desta área da saúde. Assim é importante demonstrar os 
recentes e importantes passos que foram dados para o enquadramento das MAC 
em Portugal e a sua tentativa de inclusão no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A mais recente etapa foi a avaliação e legalização dos profissionais destas 
medicinas, realizada pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS, 
2016), que é o órgão responsável pela regulamentação e normalização da situa-
ção dos profissionais de saúde. Esta foi responsável pela abertura do sistema 
de pedido de cédulas profissionais, para todos os profissionais com atividade 
aberta até 2013 – não tendo como requisitos necessariamente as habilitações 
académicas, mas sim a sua contribuição tributária – deixando de fora os res-
tantes profissionais. Esta medida encontra-se atualmente em discussão entre 
os deputados dos vários partidos e os profissionais de MAC. Outra questão 
polémica foi a do regime de IVA aplicável ao exercício das TNC/MAC, no qual 
os profissionais desta área pediam a sua isenção. Foi aprovado que a presta-
ção de serviços realizados na prática das MAC estivessem isentas de IVA sob a 
alçada de dois requisitos cumulativos: as operações deverão ser efetuadas no 
desempenho das profissões de TNC; e deverão configurar serviços de assistên-
cia na saúde, com uma finalidade terapêutica (JPAB, 2017).

Quanto à legislação supervisionada pelo Ministério da Ciência Tecnolo-
gia e Ensino Superior, verificou-se a regulamentação do acesso e dos ciclos de 
estudos necessários para a obtenção de licenciaturas. Notável exceção, é o ciclo 
de estudos de uma das temáticas da MAC/TNC, a Homeopatia, que ainda se 
encontra em processo de espera.

Importante referir que nesta lei, a MTC ainda não fazia parte das MAC ou 
TNC comtempladas pelo estado português, tendo sido apenas regulamentado 
em 2018 o ciclo de Estudos em MTC (ACSS, 2016).

Outro tema que devemos ter sob constante atenção é o assunto referente 
aos profissionais e à regulamentação das escolas como instituições de ensino 
superior, sendo estes dois pontos complementares, mas de carácter individual; 
ou seja, são assuntos que estão interligados, mas não devem ser observados 
como um único ponto. Desta forma, a regulamentação e adaptação das escolas 
que dão formação na área das MAC/TNC é um ponto importante, sendo um elo 
de ligação com os futuros profissionais do nosso país. A acreditação das escolas 
é um ponto relevante, uma vez que, sem a acreditação dos cursos, não existe 
a possibilidade de formação de novos profissionais na área nem o reconheci-
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mento dos que já atuam. Mesmo com a regulamentação do ciclo de Estudos em 
MTC, por exemplo, cursos acreditados do ensino superior para formação de 
1º Ciclo (Licenciatura) em MTC ainda não se encontram disponíveis em Por-
tugal, à data da elaboração deste artigo; embora tenha existido um curso de 
2.º Ciclo (Mestrado) no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (2019) 
entre 2008 e 2019, que à data deixou também de estar disponível, uma vez que 
a acreditação não foi renovada para os anos letivos seguintes. Falta, portanto, 
regulamentar a tipologia de ciclo de estudos vindouros e modelo de transição 
a aplicar às escolas atualmente existentes.

De forma a contextualizar e a dar uma perceção mais concreta e eficiente 
acerca da legislação publicada até aos dias de hoje relativamente às MAC reco-
nhecidas atualmente Portugal como tal (Acupunctura, Homeopatia, Osteopatia, 
Medicina Tradicional Chinesa, Naturopatia, Fitoterapia e Quiropraxia); pro-
ceder-se-á a elaboração de um histórico conciso para facilitar a compreensão 
do leitor com o ponto principal de cada lei.

2003
· 22 agosto – Lei 45/2003 – Lei de enquadramento base das MAC ou 

Terapêuticas não Convencionais – TNC

2013
· 2 setembro – Lei 71/2013 – Regulamenta o exercício profissional das 

atividades de aplicação das MAC

2014
· 16 abril – Lei n.º 21/2014 – Aprovada lei da investigação clínica e inclu-

são das MAC
· 12 setembro – Portaria n.º 181/2014 – Disposição Transitória para 

acesso à Cédula dos profissionais que á entrada em vigor da Lei (2 out. 
2013) se encontrava a exercer alguma das MAC

· 12 setembro – Portaria n.º 182/2014 – Estabelece os requisitos míni-
mos relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e ins-
talações técnicas para o exercício da atividade MAC

· 16 setembro – Portaria n.º 182-A/2014 – Fixa o montante das taxas a 
pagar pelo registo profissional e emissão da Cédula Profissional para o 
exercício das profissões das MAC
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· 16 setembro – Portaria n.º 182-B/2014 – Homologa as regras a apli-
car na solicitação e emissão da Cédula Profissional para o exercício das 
profissões no âmbito MAC

· 3 outubro – Portaria n.º 200/2014 – Fixa o montante mínimo obri-
gatório e estabelece as condições do seguro de responsabilidade civil a 
celebrar pelos profissionais

· 7 outubro – Despacho n.º 12337/2014 – Designa os elementos que inte-
gram o Conselho Consultivo para as MAC

· 8 outubro – Portaria n.º 207-G/2014 – Fixa a caracterização e o con-
teúdo funcional da profissão de especialista de MTC.

· 8 outubro – Portaria n.º 207-F/2014 – Fixa a caracterização e o con-
teúdo funcional da profissão de acupuntor.

2015
· 10 fevereiro 2015 – Decreto legislativo nº3/2015/M – Estabelece o direito 

de opção dos cidadãos quanto às MAC na Região Autónoma da Madeira
· 5 junho 2015 – Portaria n.º 172-A,B,C,D,E,F/2015 – Ciclo de estudos 

conducente ao grau de licenciado em Acupunctura, Naturopatia, Qui-
ropraxia, Fitoterapia, e Osteopatia (MTC e Homeopatia sem obtenção 
dos ciclos de estudo neste período)

· 11 agosto 2015 – Despacho n.º 8898/2015 – Substituição do represen-
tante da homeopatia

· 24 agosto 2015 – Lei n.º 104/2015 – Criação do Inventário Nacional 
dos Profissionais de Saúde onde encontram-se incluídos os praticantes 
de MAC

· 14 outubro 2015 – Decreto-Lei n.º 238/2015 – Estabelecimento do regime 
jurídico das práticas de publicidade em saúde onde estão incluídas as 
MAC

2016
· 7 novembro – Resolução da Assembleia da República n.º 214/2016 

– Recomenda ao Governo que acompanhe a implementação da Lei 
n.º 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei n.º 45/2003, de 
22 de agosto, sobre o exercício profissional das atividades de aplicação 
das MAC
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· 16 janeiro – Lei nº1/2017 – Primeira alteração à Lei n.º 71/2013, de 2 
de setembro, que regulamenta a Lei n.º45/2003, de 22 de agosto, rela-
tivamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de MAC, 
estabelecendo o regime de imposto sobre o valor acrescentado aplicável 
a essas atividades

· 22 maio – Resolução da Assembleia da República n.º 85/2017 – Reco-
menda ao Governo a criação de um código específico para as terapêuticas 
não convencionais no âmbito da Classificação Portuguesa das Atividades 
Económicas

· 29 setembro – Despacho n.º 8636/2017 – Aprovação da criação do ciclo 
de estudos conducente ao grau de licenciado em Acupuntura, a funcio-
nar na Escola Superior de Saúde, do Instituto Politécnico de Setúbal

· 30 novembro – Resolução da Assembleia da República n.º 262/2017 
– Recomenda ao Governo que seja aberto um novo período para pedir 
cédulas profissionais no âmbito das terapêuticas não convencionais

· 9 fevereiro – Portaria n.º 45/2018 – Regulamenta os requisitos gerais 
que devem ser satisfeitos pelo ciclo de estudos conducente ao grau de 
licenciado em Medicina Tradicional Chinesa.

Apesar destas iniciativas legais não é evidente, pelo menos de forma direta, 
influência chinesa nos esforços legislativos portugueses; embora se possa argu-
mentar que a disseminação do soft power chinês (nomeadamente através dos 
IC como verificado anteriormente), possa vir a ter futuramente um peso cres-
cente nas decisões políticas.

Nota-se, no entanto, que falta legislar para aspetos/disciplinas específi-
cos das MAC, seja na regulamentação do ensino ou do exercício de determi-
nados profissionais. Torna-se para isso necessário um esforço continuo para a 
formulação de políticas públicas em que o quadro legislativo elaborado pelos 
decisores políticos portuguese englobe os direitos e deveres destes profissio-
nais e dos utilizadores.

6. Conclusão
O objetivo desta investigação foi identificar e analisar de que forma as 

várias iniciativas derivadas da China e da região de Macau, bem como a relação 
Portugal-China, têm contribuído para os processos de divulgação, aceitação e 
reconhecimento (legal) das MAC em Portugal. Em concreto, procurou-se retratar 
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a integração específica de uma das MAC, a MTC, no quadro de formulação de 
políticas públicas em Portugal. O contributo que se procurou dar para a investi-
gação nesta área consistiu na inovadora abordagem ao processo de elaboração 
de políticas públicas sobre as MAC (particularmente a MTC) em Portugal à luz 
do relacionamento entre Portugal, China e, em especial, a região de Macau. 

Para cumprir o objetivo proposto, este estudo principia pela demonstração 
das contribuições fornecidas por diversas iniciativas para auxiliar na implemen-
tação da MTC nas políticas públicas em Portugal, o aprofundamento da relação 
de Portugal com a China e o próprio desenvolvimento da área e da indústria 
MTC na China e particularmente Macau. Este último revela uma particular 
importância para a divulgação da MTC internacionalmente graças à sua con-
dição de região administrativa especial.

A análise das várias dimensões permite-nos concluir que a MTC constitui 
um instrumento relevante de projeção do poder chinês no mundo – instrumento 
de soft power. Esta relevância é visível em iniciativas de intercâmbio cultural e 
nas relações diplomáticas, entre Portugal e a China. Particularmente na atuação 
dos IC e na influência que estes começam a exercer sobre as nossas institui-
ções de Ensino Superior. No entanto, a influência direta do soft power chinês 
na legislação portuguesa não é algo facilmente observável, impondo-se assim 
a necessidade de uma análise mais aprofundada e sistemática sobre o tópico.

É indispensável incentivar o desenvolvimento da área de investigação das 
MAC, em especial da MTC, com o propósito de expor evidências que auxiliem 
a promover a confiança nesta área dentro do setor e da comunidade interna-
cional. Assim, poder-se-á fomentar o desenvolvimento e melhorar o controlo 
de qualidade da MTC e das MAC em Portugal, através de iniciativas como, por 
exemplo, a criação de uma comissão de especialistas especificamente designada 
para o estabelecimento da ligação entre os dois países e os diferentes stakehol-
ders governamentais e não-governamentais.

Por fim, importar realçar que o caminho que a MTC e as restantes MAC 
terão de percorrer no nosso país dependerá dos avanços no sentido de uma 
regulamentação mais clara da atividade e formação dos profissionais destas 
áreas em Portugal. 
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A STUDY ON THE OVERSEAS DEVELO-
PMENT OF HEALTH QIGONG CULTURE 
UNDER THE BACKGROUND OF “ONE 
BELT AND ONE ROAD” STRATEGY

“一带一路”战略背景下健身气功文化海外发
展研究

Li Ying
Department of Physical Education
Dalian University of Foreign Languages

1. Research Methods
Literature, field investigation, expert interview, mathematical statistics are 

used in this paper. Searching CNKI database for keywords such as “One Belt 
and One Road”, “Health Qigong”, “culture” and “Confucius Institute”, together 
with the research on the current situation and problems of the communication 
and development of Health Qigong culture at home and abroad, reasonable 
development suggestions are put forward, to open up a new path for the sus-
tainable international development of Health Qigong in the future.

2. Research Results
With the active promotion and support of the Chinese government, Health 

Qigong has spread to nearly 60 countries and regions on 5 continents by Decem-
ber 2018. Since 2004, the Health Qigong management center in the State Gene-
ral Administration of Sports in China has sent more than 270 groups, nearly 
1400 people to the United States, Germany, Japan, Brazil, Mauritius, Portugal, 
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France, Italy and so on, nearly 60 countries and regions to carry out the Health 
Qigong exchange activities. More than 100 foreign medias gave the publicity 
of the promotion activities.

In 2012, the International Health Qigong Federation (IHQF) was establi-
shed, marking its fast international development. Up to now, 32 countries and 
regions (except China), including the United States, Canada, Australia, Germany, 
France, Portugal, Spain, the United Kingdom, Mauritius, South Africa, Brazil, 
Japan, etc., have established local Health Qigong Associations or Alliances to 
promote the localized development and dissemination of this activity.

According to statistics, there are more than 8,000 overseas activities, such 
as training of martial arts, popular science lectures, competitions, performan-
ces, and Health Qigong section evaluation, led by the Chinese government, with 
a direct audience of over 300,000 people. The international, intercontinental 
and national (regional) three-level backbone talents training mode has been 
established, which has cultivated more than 10,000 backbone talents.

Sports and health management departments in Singapore, Italy, Sri Lanka 
and other countries and regions have recognized and supported Health Qigong, 
and in some cities in the United States, Germany and other countries, Health 
Qigong has been included in the medical treatment insurance system. United 
Nations headquarters, European Union headquarters and other international 
agencies organize Health Qigong training frequently, and many overseas uni-
versities carry out Health Qigong training and scientific research. Participating 
in various training activities and competitions of Health Qigong, the physical 
and mental health of Health Qigong lovers from all over the world are improved 
and their abilities and degrees are promoted. Also, Health Qigong culture plays 
an active role in the promotion of the exchange and cooperation of internatio-
nal sports culture, effectively serving the cause of national public diplomacy.

3. Problems and Inadequacies
3.1. Imbalanced development

According to the information and field investigation, in the external deve-
lopment of Health Qigong, the overall development speed of 65 countries along 
the “One Belt and One Road” is slow and relatively lagging behind. Although 
in some of these countries it has been spread to a certain extent, there is still a 
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large space for a deeper and wider development. And there are many countries 
where it has not yet been promoted.

Health Qigong in the ten ASEAN countries in East Asia started in 2016, 
and there is still a big gap compared with the relatively mature and developed 
Health Qigong in countries and regions such as Europe, North America and 
Australia. Among the 31 countries in West Asia (18), South Asia (8) and Central 
Asia (5), cultural exchanges in many countries are relatively closed due to wars 
or the objective restrictions of economic and cultural development, so Health 
Qigong there is still a blank. Among the seven CIS countries, only Russia has 
begun to study and exchange Health Qigong culture in recent years. Among 
the 16 Central and Eastern European countries, only Estonia, Croatia, Serbia 
and Bulgaria have national cultural exchange programs and training activities 
on Health Qigong.

3.2. Relatively simple dissemination organization

The Health Qigong Management Center of General Administration of Sport 
of China is the only organization leading the foreign development of Health 
Qigong culture, and it is also the only organization responsible for the policy 
planning, implementation and supervision of Health Qigong overseas pro-
motion. Its purpose and significance is to grasp and standardize the methods, 
principles and correct direction of Health Qigong culture in the external pro-
motion, but at the same time, it also restricts its diversified and personalized 
development. As an important platform for the external publicity of Chinese 
culture, the participation of Confucius Institutes in the external development 
of Health Qigong culture is obviously insufficient.

3. 3. Limited audience group

In the field visits and investigations, it is found that middle-aged and elderly 
people are the groups with the highest participation, activity and recognition 
of Health Qigong. The age group is between 45 and 65 years old, and most of 
them are women.

4. Conclusion
4.1. Government-dominated dissemination is the main way to promote 

Health Qigong culture overseas. Public resources such as civil institutions, 
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social groups, mass media and colleges and universities paid less attention to 
and took less participation in its development, showing lack of public publicity.

4.2. Cultural likability is an important factor for different countries and 
regions to accept and recognize Health Qigong culture. The United States, 
Canada, Germany, Japan, France, Italy, Belgium, Australia, Portugal, and Brazil 
are the most active countries in the development of Health Qigong. And among 
the countries along the “One Belt and One Road”, Thailand has the highest 
likability of Chinese culture.

4.3. As an important window for mutual learning and communication 
between Chinese and Western civilizations, Confucius Institutes play a vital 
role in the overseas dissemination and promotion of Health Qigong culture. At 
present, there are very few Confucius Institutes overseas that carry out Health 
Qigong culture courses and activities on a regular or perennial basis. The main 
reasons that restrict the development of Health Qigong are lack of teachers, 
publicity, adaptive teaching materials, and policy support.

4.4. The lack of localized textbooks, audio-visual multimedia products, 
cultural reading materials, reference books, wall charts, Chinese teaching cour-
seware and other series of publications makes it difficult to meet the develop-
ment needs of Health Qigong in overseas cultural market.

4.5. The development of Health Qigong culture lags behind the develop-
ment of its techniques. Currently, teachers engaged in Health Qigong overseas 
promotion are mostly experts and scholars in the field of national sports, Chi-
nese medicine and culture. They have profound connotation of Health Qigong 
theoretical knowledge on its techniques and literacy, but can only deliver it 
superficially due to language barrier, which leads to the incomplete interpre-
tation and deduction of Health Qigong culture.

5. Suggestions
5.1. Incorporate Health Qigong into the national project platform, seeking 

the coordinated development of multiple departments, such as NOCFL, Ministry 
of Culture, Ministry of Education, Ministry of Commerce, mainstream medias, 
overseas embassies and consulates, cultural enterprises, etc., so as to establish 
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a diversified development mechanism featuring in joint development and win-
-win cooperation, and promote the efficient dissemination and development 
of Health Qigong.

5.2. Strengthen the development of Health Qigong in “One Belt and One 
Road” countries. Firstly, considering the characteristics of regional connec-
tion, the communication task of Health Qigong can be diffused into qualified 
local colleges and universities. Secondly, Chinese domestic cooperative colle-
ges and universities with sufficient experience and scale in the development of 
overseas Confucius Institutes can be considered as key institutions and units 
to be cultivated and supported by the state. They would be supported to form 
one-to-one or one-to-many cooperative relations with relevant countries, con-
necting the dots into lines and expanding lines into areas. Regional Health 
Qigong exchange and exhibition activities should be encouraged to expand 
communication channels. Health Qigong books, audio-visual and promotional 
materials in multiple languages of “One Belt and One Road” countries should 
be translated and published separately or jointly batch by batch and stage by 
stage. Chinese embassies and consulates in relevant countries should be sup-
ported to carry out Health Qigong publicity and promote its rapid, benign and 
sustainable development in “One Belt and One Road” countries.

6. Conclusion
China is actively seeking to shape its international image. The proposal and 

implementation of the “One Belt and One Road” Initiative means that China is 
taking the initiative to get closer to the international discourse system. In addi-
tion, the improvement of China’s international influence means that China has 
used and will use its own discourse to influence the international discourse sys-
tem, striving for the international discourse power. As a cultural communicator, 
China must consider its situation in the game of “domestication and foreigni-
zation”, and spread the spirit of the Chinese splendid culture of five thousand 
years under the concept of “One Belt and One Road”. If acupuncture, opera, 
kung fu, Confucius and Chinese wine are the “five faces” of Chinese culture, then 
Health Qigong, in accords with the trend of the health, could be the “sixth face” 
of the Chinese culture to the world. The reason is that no matter how different 
countries are in politics, economy and culture, the pursuit of “health” is the 
common goal. The international spread and development of Health Qigong is 
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not only a manifestation of Chinese cultural taste, but also a model of mutual 
learning between Chinese and foreign cultures, which plays a positive role in 
promoting the integration and development of Chinese and foreign cultures.
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SOBRE O ORDENAMENTO JURÍDICO 
CHINÊS

中国法律秩序之对比研究

Miguel Régio de Almeida
Escola Superior de Tecnologia e Gestão,
Politécnico de Leiria
Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (UCILeR)

1. Uma ponte dialógica de índole jurídica
Animados pela icónica inspiração diplomática queirosiana (cujo Mandarim 

remonta a 1880), pretendemos aqui erigir uma ponte dialógica juscomparativa 
com o ordenamento chinês. Tal empreitada tem como fundações um diálogo 
heterodoxo ab initio, expressando um entendimento amplo de Filosofia do 
Direito, afeto à projeção humanista da Jurisprudence. Idem est, não restrito à 
Teoria do Direito – a qual se dedica primacialmente a topoi sobre a interpre-
tação de normas legais e de decisões judiciais –, antes assumindo a partilha de 
um horizonte problemático com outras áreas dogmáticas, como a Antropologia 
e a Sociologia do Direito1 ou, aqui mais concretamente, o Direito Comparado.2 
Ainda que neste ensaio se privilegie a racionalidade típica do “homo juridicus” 
(Supiot, 2006), a racionalidade analógica,3 intenciona-se contrariar desde logo 
a reprodução do “Orientalismo” jurídico – para evocarmos o académico pales-
tiniano Edward Said (2003) –, bem como o “lado mais negro da Modernidade 

1 V. e.g. Guedes, 2005; Fikentscher, 2004, 2015.
2 Cf. Bronze, 2008.
3 Pois “a reflexão juscomparatística procura a analogia na analogia” (Bronze, 1997, p. 72).
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Ocidental” – agora para chamarmos à colação o semiólogo argentino Walter 
Mignolo (2011). Deveras, como mais prosaicamente escreveu o jus-académico 
luso Fernando Pinto Bronze (1982, p. 66), “apenas quando fizermos do diálogo 
uma prática afetiva, estaremos em condições de escutar o [H]omem, compreen-
der o seu direito e apreendê-lo comparativamente”.4

Consideramos que este esforço dialógico macro-juscomparatístico tem 
hoje especial pertinência, dado o peso crescente da China na Política Externa 
portuguesa,5 cada vez mais a par dos outros três polos tradicionais – as alianças 
transatlântica (essencialmente com os Estados Unidos da América), continen-
tal (presentemente redundada na União Europeia) e da lusofonia pós-colonial 
(hoje assimilada na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, com desta-
que para o Brasil e Angola) –, e especialmente na visão e estratégia hegemó-
nicas sobre o crescimento económico, no contexto comunitário europeu e no 
período pós-Troika6. Neste quadro, um diálogo intercultural pressupõe a com-
preensão da racionalidade subjacente ao ordenamento normativo de ambos 
os interlocutores, pautado por uma “distância” que viabiliza o juízo crítico, 
mas conjugada com uma “proximidade” mínima de partilha de “um mesmo 
quadro de referentes simbólicos” (Bronze, 1998, p. 64). Este exercício é ainda 
mais interessante ao se ter em conta que um dos referentes, o “país do vinho” 
(Putaoya), é historicamente marcado pelo Direito Romano, desde a sua colo-
nização; e que o outro, o “país do meio” (Zongguo), foi amiúde caracterizado 
por as conceções europeias de Deus e de Lei não terem aí lugar, de acordo com 
o sociólogo-sinólogo francês Marcel Granel (1997). Sucede que a incompreen-
são epistemológica assim espoletada cedo animou o cultivo do que apelidámos 
de Orientalismo jurídico, o qual tem vindo a regredir há algumas décadas. Ao 
se entender o Direito como um conjunto de métodos e de valores orientados 
para a realização de uma ideia de Justiça, identificam-se então fundamentos 
suficientes para extravasar as conceções eurocêntricas do mesmo.

Neste caso concreto, o estudioso do Direito intriga-se facilmente perante 
o pensamento tradicional chinês, dada a tricotomia Confucionismo/ Lega-

4 Hoc sensu Whitehead, 1944.
5 Cf. Sá, 2015, pp. 65, 91-92.
6 V. e.g. Teixeira, 2017. E destarte indo além, ou ignorando, as diferenças entre os sistemas 

económicos das duas margens desta ponte: cf. Bronze, 1976.
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lismo/ Taoísmo7. Desde logo, é interessante observar que, enquanto os modos 
de pensamento confucionista e taoista dispensam a nomocracia, já o legalista 
representa uma aproximação jurídica per se. Historicamente, aliás, foi um pri-
meiro passo juscomparatístico dado pela outra margem desta ponte dialógica. 
De todo o modo, é sabido que a Revolução Cultural (1966-76), porque subordi-
nada em absoluto ao ideário maoísta, suspendeu a heterodoxia do pensamento 
tradicional. Foi, pois, devido à abertura posteriormente promovida por Deng 
Xiaoping que foi crescendo uma ponte discursiva entre conceções normativas 
distintas, em especial sobre relações económicas internacionais, enlaçando 
ambas as margens.

2. O tríptico do pensamento tradicional
Debrucemo-nos então brevemente sobre as fundações da ponte na outra 

margem, outrora suspensas, idem est, sobre o tríptico do pensamento tradicio-
nal chinês. No que toca à corrente difundida por Confúcio (c.551-479 a.C.), e 
de acordo com os próprios Analectos daquele que foi considerado “o Primeiro 
e Supremo Educador”, é conhecida a sua priorização do domínio da Ética, 
tornando-se a etiqueta o critério determinador do “Homem de Bem”, moral-
mente honrado e estudioso, promovendo uma mobilidade social meritória, 
em contraste com os critérios conservadores europeus do estatuto herdado 
e da riqueza acumulada. No que a posteriori se poderia nomear como uma 
inclinação para a Filosofia Política, Confúcio e seus discípulos dispunham-se a 
operar como um corpo de estadistas, realçando aqui a ideia de Ordem e esta-
bilidade na Arte de Governo. Todavia, ao Confucionismo devem-se duas cate-
gorias determinantes – o Li e o Fa – que justificaram a estranheza do discurso 
jurídico em terras chinesas. O Li corresponde à ideia de conduta, à etiqueta e 
ritos formadores da ordem e do equilíbrio, promovendo-se a harmonia social, 
a prevenção de conflitos e a conciliação, através da valoração da lealdade, da 
piedade filial e da humanidade no tratamento do outro. Ao invés, o Fa atende 
à ideia de uma sanção determinada por terceiros – a que precisamente se asso-
ciou a tradução de Direito –, promotora da desonra e da desarmonia, ergo um 
recurso a ser evitado8.

7 Hoc sensu Vicente, 2008, p. 485-489.
8 É ilustrativo citar o próprio Confúcio (2010, p. 38), que terá afirmado, nos seus Analec-

tos (2.3.): “Governa-o com manobras políticas, refreia-o com castigos: o povo tornar-se-á 
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No entanto, foi justamente de um discípulo dissidente de Confúcio, Xunzi 
(c.313–c.238 a.C.), que adveio a corrente do Legalismo, a qual privilegia as regras 
escritas e as sanções. Para esta corrente, deveria ser a lei e o recurso a sanções 
negativas a determinar a ordem social, ao invés dos padrões de conduta, pro-
movendo um princípio estrito de igualdade perante a lei. Todavia, dado este 
entendimento desconectado de uma referência moral, tido como simples ins-
trumento de controlo social, o Legalismo não favoreceu a difusão do discurso 
jurídico, tendo aliás aumentado o conflito com os confucionistas e a dissociação 
entre Li e Fa. Por outro lado, reforçou que a noção de Fa não vai ao encontro 
das ideias jus-romanas de Ius e de Iustitia9. Não obstante, o Legalismo foi res-
ponsável pela afirmação de uma nova classe profissional, a dos juristas, focados 
essencialmente em questões de regulação do território, exército e finanças; bem 
como pela estatuição de uma estrita fronteira normativa de licitude, tornando 
alvo de punição todos os que caíssem no espaço da ilicitude.

Por último, há que mencionar a corrente de pensamento que veramente se 
tornou alternativa ao Confucionismo: o Taoísmo. Fundado por Lao Tzu (c.601-
-c.531 a.C.) e popularizado pela respetiva obra Tao Te Ching (Tzu, 2009), é a 
dicotomia Yin/Yang que aqui releva, refletida nas oposições tradicionais entre 
Homem e Mulher, Luz e Escuridão, Gelo e Calor, etc. Esta tensão sintetiza-se 
no Tao, o “caminho a seguir”, englobando noções de Ordem, Totalidade, Res-
ponsabilidade e Eficácia. É, pois, uma outra ordem de conduta, conquanto de 
índole mais religiosa, metafísica e cosmológica, excluindo completamente a 
ideia de Lei e de criacionismo. Promove-se a inatividade, o wu-wei, assim se 
evitando perturbar a ordem espontânea pré-estabelecida. O Taoísmo opõe-
-se também ao Legalismo, pois toma a necessidade de um direito positivo e o 
recurso ao meio heterónomo dos foros judiciais como contrários ao Equilíbrio 
universal, privilegiando antes a conciliação.

Como resultado destas três influências, a juridicidade na China foi histo-
ricamente subsidiária, perspetivando-se o Direito como um mal necessário e 
enfatizando-se a preferência por meios extrajudiciais de resolução de conflitos, 
nomeadamente o recurso a conciliações. É sintomático que, no final da década 
de 1990, se estimasse que cerca de 90% dos litígios fossem ainda resolvidos 
por este meio. Não obstante, do ponto de vista dialógico, chamamos a atenção 

astuto e descarado. Governa-o pela virtude, refreia-o pelo ritual: o povo desenvolverá o 
sentido da honra e da participação.”

9 Cf. Justo, 2005, p. 19-23.
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para o facto de esta abordagem ter também uma tradução análoga na ordem 
jurídica portuguesa, dado que mutatis mutandis os Tribunais dos Julgados de 
Paz têm justamente este fim específico de mediação de conflitos, procurando 
uma solução conciliatória entre as partes em alternativa à via tradicional da 
decisão judicial.

3. A “revolução legal” chinesa vista desta margem
A “revolução legal” no País do Meio principiou dessarte com o fim da 

dinastia Qing, sendo que foi com a primeira invasão britânica na Guerra do 
Ópio, em 1840, que ironicamente se introduziu o conceito de Rule of Law pela 
primeira vez na China. Tal tipo de exportação jurídica também não é um fenó-
meno inédito: e.g. Roma conquistou decididamente a Gália (depois de 52 a.C.) 
em parte através da imposição do seu Direito (desestruturando a ordem social 
nativa, com a apropriação de bens comuns e criando uma nova falange gover-
nativa que suplantou a tradicional), e Napoleão Bonaparte ocupou muito do 
Egipto proclamando os Droits de l’Homme (1798-1799). Já no tocante à China, 
notou-se então neste caso uma ocidentalização legal pujante de 1840 a 1949, 
estabelecendo-se um sistema judicial de genus europeia e promulgando-se 
os Seis Códigos (liu fa)10. Contudo, além de estes Códigos serem em essência 
um instrumento de administração pelo Kuomintang, o Governo Nacionalista, 
acabaram por não granjear uma vigência efetiva, ou seja, não chegaram a ser 
reconhecidos como válidos e eficazes pela realidade social chinesa. Esta per-
maneceu assim praticamente inalterada, tendo os Códigos sido depois abolidos 
pela Revolução de 1949, iniciando-se então um período na República Popular 
em que inexistiu um sistema jurídico proprio sensu.

Deste modo, foi após o findar da Revolução Cultural, em 1976, que a reali-
dade jurídica chinesa começou a mudar paulatinamente, em particular a partir 
da instituição da Economia Socialista de Mercado, em 1992, e da entrada na 
Organização Mundial do Comércio, em 2001. Entre outras fontes, o (novo) sis-
tema jurídico chinês adotou como pilares uma Constituição (xianfa), de 198211, 
e os Princípios de Direito Civil, vigentes desde 1987. Como marcas-de-água 

10 Que englobavam o Código Civil (1929), o Código de Processo Civil (1930), o Código Penal 
(1935), o Código de Processo Penal (1928), a Constituição (1946) e legislação administra-
tiva e civil.

11 Após as precedentes de 1954, 1975 e 1978, contando com Revisões em 1988, 1993, 1999, 
2004 e 2018.
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deste sistema, de acordo com o Preâmbulo da Constituição, além de se visar a 
consagração de uma sociedade socialista – como também o faz a Constituição 
da República Portuguesa (1976), é de notar –, prescreve-se a ditadura do pro-
letariado, a função dirigente do Partido Comunista Chinês (PCC) e a orientação 
do Marxismo-Leninismo e do pensamento de Mao Zedong, bem como, mais 
recentemente, o do Presidente Xi-Jinping. Ademais, está estatuído que o fim 
almejado pelo PCC é a realização do fazhi ou yifa zhiguo, o «governo do país 
de acordo com a lei»12.

Miremos agora a margem deste lado da ponte dialógica. Há que atender 
quanto antes a que, nas tradições continental e anglo-saxónica, a ideia de juri-
dicidade extravasa a estrita positivação legalista. Dadas as raízes greco-judaicas 
do Direito Romano, a juridicidade tem como marcas-de-água, inter alia e bre-
vitatis causa: o facto de a sua atividade nuclear ser desenvolvida num tribunal, 
em que um terceiro imparcial resolve um conflito entre outras partes; a teori-
zação do sistema jurídico ter historicamente derivado do reconhecimento de 
uma ordem meta-normativa não positivada, tida como Direito Natural – quer 
este fosse de origem divina, popular ou racional – ou afim de uma (conquanto 
variável) ideia de Justiça, um macro-referente social mutatis mutandis trans-
mutado no Constitucionalismo vigente; e de o seu desenvolvimento conceptual 
assentar deveras numa ideia de autonomia (relativa ou absoluta) do Direito 
face a outros sistemas de ordenação social – como a Politica, a Religião e a 
Economia – e num certo corporativismo profissional, epistemologicamente 
académico (desde meados da Idade Média, com a chamada “redescoberta” do 
Direito Romano em Bolonha), hoje institucionalmente refletido desde logo no 
princípio matricial da separação de poderes13.

Por outro lado, as diferenças conceptuais entre as duas principais famílias 
de Direito – a Romano-Germânica e a Anglo-Saxónica – são tais que os termos 
right e law são insuficientes para traduzir as noções continentais de Direito e 
lei. É de realçar que estes topoi não são questiúnculas, dado que a codificação 

12 Só em 1999 é que o conceito de Rule of Law foi inserido na Constituição. Releva aqui o seu 
art. 5: “The state upholds the uniformity and dignity of the socialist legal system. No law 
or administrative or local rules and regulations shall contravene the constitution. All state 
organs, the armed forces, all political parties and public organizations and all enterprises 
and undertakings must abide by the Constitution and the law. All acts in violation of the 
Constitution and the law must be investigated. No organization or individual may enjoy 
the privilege of being above the Constitution and the law”.

13 V. e.g. Hespanha, 2003; Marques, 2007.
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do Direito Chinês, e especialmente do Direito Civil, se convolou numa síntese 
daquelas duas famílias jurídicas14. Deveras, a República Popular é há décadas 
um “mosaico jurídico” de pluralismo, ao conjugar as regulações diferenciadas 
das várias províncias; de municípios da China Continental sob a governação 
direta do PCC; e da administração especial de Hong Kong e de Macau, respe-
tivamente influenciadas pela presença estrangeira britânica e portuguesa. Em 
termos juscomparatísticos, é de notar que tal fenómeno, uma vez mais, tam-
bém não é inédito: França, antes da agregação napoleónica unificadora do Code 
Civile (1804), era famosamente conhecida por ser uma “manta de retalhos” 
jurídicos, opondo-se o droit coutumier do Norte ao droit écrit do Sul (pois esta 
foi historicamente a região mais jus-romanizada).

Não obstante aquela polissemia e os pluralismos europeus, do ponto de 
vista da racionalidade jurídica há diversas proximidades, assumindo-se desde 
logo, ao nível do ordenamento interno, modelações distintas entre um Estado 
de Direito ou um outro de mera legalidade: isto é, a possibilidade de haver 
um controlo jurídico autónomo da ordem social ou, ao invés, a opção por um 
funcionalismo legalista, em que a lei é mera tradução da vontade política15. Já 
no tocante às diferentes vertentes do Direito Internacional – o qual não é aqui 
tópico de análise, não relevando em termos juscomparatísticos para o nosso 
propósito –, o diálogo é por definição mais diplomático, dada a natureza ten-
dencialmente política deste, e daí esgrimirem-se tantos argumentos entre euro-
centrismo e relativismo cultural, procurando-se evitar ingerências externas. De 
todo o modo, em termos teoréticos, a marca da juridicidade é hoje atribuída 
apenas ao modelo do Estado de Direito, pois as experiências totalitárias – e 
nomeadamente o Nazismo, cuja singularidade principiou com a deturpação 
do sistema jurídico da República de Weimar, preservando assim sempre uma 
aura de inteira legalidade – conduziram o modelo do Estado de mera legalidade 
aos efeitos humanamente mais trágicos. E, por consequência, a reforçar aquela 
marca de uma normatividade supra-positiva e inviolável, que deve doravante 
sempre superordenar os sistemas jurídicos europeus16. Qualquer funcionalismo 
legalista é então hoje visto com muitas reservas, inclusive a subordinação dos 
sistemas jurídicos à racionalidade económica neoliberal, que opera justamente 

14 V. e.g. Vicente, 2008, pp. 489-510; Lihong, 2009; Polido, Ramos, 2015.
15 V. e.g. Neves, 1999.
16 Cf. Radbruch, 1997, pp. 415-418.
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através da tradução da agenda política para o campo legislativo. Pelo que, e 
ainda que relativizando a comparação histórica, após dois milénios e meio, as 
críticas confucionistas ao Legalismo continuam a manter validade.

4. Um encontro potencial na ponte: os Renquam e a 
DUDH

Rumando enfim ao encontro luso-sino-jurídico nesta ponte dialógica, a 
um vero nomos – um espaço delimitado de normatividade –, gostaríamos de 
introduzir mui brevemente o topos dos Direitos Humanos. Referimo-nos a 
estes Direitos enquanto Significante jurídico, um símbolo/ categoria, não aos 
seus significados polissémicos, refletidos tanto em positivações por diferen-
tes Convenções regionais17; em interpretações restritivas ou progressistas18; 
em polémicas entre o universalismo e o relativismo cultural19; e nas críticas à 
origem neocolonial deste discurso, que começou por reproduzir as tragédias 
da mission civilisatrice antes de ser apropriado como foro de rutura antico-
lonial20. Deveras, este Significante jurídico – traduzido no País do Meio como 
Renquam – faz parte do encontro histórico nesta ponte dialógica, conquanto 
as leituras eurocêntricas não lhe atribuam a atenção que consideramos devida.

Dois exemplos são ilustrativos disto mesmo. Por um lado, foi justamente 
sob a égide dos Renquam que, antes da Revolução maoísta de 1949, decorreram 
na China continental várias campanhas contra o Kuomintang, especialmente 
durante a década de 1920, dado o seu alinhamento com a ingerência nipónica. 
As campanhas pelos Renquam, tomados como direitos coletivos, canalizaram 
a resistência popular contra uma gestão tida como lesiva, injusta e odiosa, 
refletindo a existência de um padrão de Ordem supra-positiva, o qual se podia 
e devia opor à regulação legalista do Poder de então21. Mutatis mutandis, não 

17 E.g. a Convenção Europeia dos Direitos do Homem; a Convenção Americana dos Direitos 
Humanos; a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos; a integração do Direito 
Humanitário, etc.

18 E.g. entre o individualismo proprietarista que prioriza os Direitos Civis e Políticos e o comu-
nitarismo que privilegia os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, bem como a veia dis-
sidente dos Bens Comuns.

19 V. e.g. Moreira, Gomes, 2013; Hostmaelingen, 2016.
20 V. Burke, 2010; Jensen, 2016.
21 V. Wasserstrom, 2007.
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se pode deixar de mencionar que a atual Realpolitik seguida e sua tradução 
legalista é igualmente censurável face aos Renquam, sendo do conhecimento 
público as medidas de vigilância, repressão e desumanização praticadas pelo 
panótico do PCC, que não se restringem ao Tibete ou aos uigures de Xinjiang22. 
Por definição, nem o totalitarismo nem o capitalismo selvagem – de Estado, de 
mercado ou de casino – são compatíveis com o ideário dos Direitos Humanos.

Um segundo exemplo desta ponte jurídica – diferente, mas convergente 
– foi o justamente providenciado pelo filósofo confucionista Peng Chun Chang 
(1892-1957), cujo papel no coletivo redator da Declaração Universal dos Direitos 
do Homem (DUDH), promulgada em 1948, é crescentemente reconhecido23. 
Em rigor e com inteira justiça histórica, é a Peng Chun Chang que se deve o 
cunho veramente universalista da DUDH: pela referência expressa a uma ideia 
de “consciência” humana comum, presente logo no art. 1.º24; e pela positivação 
da ideia de deveres para com a comunidade, no art. 29.º25, que adveio também 
da sua influência direta. Sendo estes reflexos concretos da Ética confucianista 
na DUDH26, é de realçar que, no nosso entendimento, são dois dos mais fortes 
exemplos tanto de pluralismo epistemológico no processo coletivo de redação 
do documento, como da sua singularidade, cortando com a linearidade euro-
cêntrica de uma renovada tradução jurídica do projeto iluminista. Por um lado, 
porque se estatui que a Humanidade destes Direitos Humanos advém de uma 
ideia partilhada de consciência comum de si própria (ao invés dos Droits de 
l’Homme, que fundam uma hierarquia biopolítica); por outro, porque estes 
Direitos pressupõem deveres efetivos para com a comunidade na qual se está 

22 V. Human Rights Watch, 2019, p. 135-149.
23 Para uma descrição de todo o processo de redação da DUDH v. Morsink, 1999; para um 

relato de índole mais biográfica v. e.g. Glendon, 2002.
24 Art. 1: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 

de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
25 Art. 29: O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o 

livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. No exercício destes direitos e no gozo 
destas liberdades ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei com vista 
exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos 
outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-es-
tar numa sociedade democrática. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser 
exercidos contrariamente aos fins e aos princípios das Nações Unidas.

26 V. e.g. Twiss, 2007.
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inserido, nos planos nacional e internacional (divergindo do ideário egotístico 
da tradição jurídica europeia).

Ou seja, rompem-se aqui com duas ideias-chave da juridicidade hegemó-
nica: ao invés do individualismo proprietarista e egoístico, imputam-se as ideias 
de um sujeito coletivo global e de deveres no seio comunitário. De certo modo, 
é uma presença elíptica, quase que uma “vingança” histórica, do pensamento 
tradicional chinês no momento de fundação de um novo e revolucionário ramo 
do Direito Internacional, em meados do séc. XX. Ademais, como especialmente 
o pensamento jurídico contra-hegemónico realça, a reinterpretação anticolonia-
lista dos Direitos Humanos a partir da DUDH, fendendo com o Eurocentrismo 
e o Orientalismo jurídicos, foi em especial consagrada em 1955, aquando da 
Conferência de Bandung.27 E também aqui, neste internacionalismo jus-huma-
nista original dos países não-alinhados com a bipolarização da Guerra-“Fria”, 
fora da ONU, contou-se com o aval específico da República Popular da China.

Em suma, cogitamos poder afirmar fundadamente que, indo já além da 
ponte dialógica, os eixos para um laço juscomparatístico estão assentes há 
muito. De todo o modo, a dúvida radicará na atitude crítica e responsável que 
se poderá ter com tal laço, devendo insistir-se principalmente nesta ideia de 
que o Direito não se reduz à lei: por vezes corrige-a, outras até a depõe. E con-
tinuando-se também a reforçar que o Direito é ainda, hegemónica ou contra-
-hegemonicamente – e pelos vistos não só deste lado da ponte –, um meio de 
controlo e correção do exercício nacional e internacional do Poder. Poeticamente, 
há como que um espectro queirosiano à la Ti Chin-Fu em permanente vigência.
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O PENSAMENTO POLÍTICO DE XI JINPING 
PARA UMA NOVA ERA DO SOCIALISMO 
COM CARATERÍSTICAS CHINESAS E 
PARA A PAZ E O DESENVOLVIMENTO 
COMUM DA HUMANIDADE

习近平新时代中国特色社会主义思想迈向人
类的共同和平与发展

António dos Santos Queirós
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa
Secretário-Geral da Câmara de Comunicação
e Desenvolvimento Portugal-China (CCDPCh)

I. A China cofundadora da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 10 de 
dezembro de 1948 (A/RES/217), esboçada inicialmente por J. P. Humphrey, do 
Canadá, teve no Dr. P.C. Chang, representante da República Popular da China 
(RPCh) e das posições dos países asiáticos, o principal mediador dos consensos 
estabelecidos nos seus 30 artigos.

Devo sublinhar que em nenhum dos artigos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos se consagra o modelo de democracia liberal como o modelo 
ideal da democracia política. E tão pouco a questão da democracia pode ser redu-
zida à questão das “liberdades políticas” formais. O que o seu Artigo 21º prescreve 
é o caminho para a cidadania e para a diversidade dos regimes democráticos.
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Artigo 21.°
1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios 

públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de repre-
sentantes livremente escolhidos.

2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às fun-
ções públicas do seu país.

3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos: 
e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente 
por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo 
equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.

Essa visão política, da diversidade dos regimes democráticos, nascidos em 
diferentes condições históricas, tem continuidade no pensamento político de 
todos os líderes chineses e agora em Xi Jinping:

A China oferece uma alternativa ao modelo ocidental de modernização e 
aumenta a confiança e a determinação de muitos países em desenvolvi-
mento, que procuram encontrar o seu próprio caminho para a modernidade1.

No ato de fundação da República Popular da China (em 1949) já foi esse o 
caminho proclamado, o de uma Nova Democracia, que depois ficou consagrada 
no artigo 6º da Constituição, onde se define o conceito original de “Socialismo 
com Caraterísticas Chinesas”, baseado no Sistema de Cooperação Multiparti-
dária e Consulta Política e na substituição do sistema económico de exploração 
do homem pelo homem pelo desenvolvimento conjunto da economia de pro-
priedades diversificadas, com o predomínio da propriedade pública.

Na Constituição chinesa o socialismo é definido como um período longo 
e faseado onde…

A base do sistema económico socialista da República Popular da China é a 
propriedade pública socialista dos meios de produção, designadamente a 
propriedade de todo o povo e a propriedade coletiva do povo trabalhador.
O sistema de propriedade pública substitui o sistema de exploração do 
homem pelo homem e aplica o princípio «de cada um conforme as suas 
capacidades, a cada um segundo o seu trabalho»

1 Xi Jinping na cerimónia do 95.º aniversário da Fundação do Partido Comunista da China 
(PCCh), Pequim, 1 de julho de 2016.

268

习近平新时代中国特色社会主义思想迈向人类的共同和平与发展

葡中跨文化对话 (第二辑) - 上册



No período inicial do socialismo, o Estado persiste no sistema económico 
fundamental, tendo como principal a propriedade pública, mas com o 
desenvolvimento conjunto da economia de propriedades diversificadas, 
e, no sistema de distribuição, tendo por principal «a cada um segundo o 
seu trabalho» com a coexistência de meios diversificados de distribuição. 
(Artigo 6.º)

Um regime político original, nascido da história moderna do China, baseado 
no Sistema de Cooperação Multipartidária e Consulta Política, nas Assembleias 
Populares como fundamento do estado, no respeito pela identidade das 56 etnias 
que constituem o povo chinês e na aspiração a um mundo pacífico e próspero.

Uma democracia nova e um socialismo com caraterísticas chinesas, sim-
bolicamente representados na sua bandeira: vermelha com uma estrela ama-
rela que representa o Partido Comunista, em constelação com quatro estrelas, 
que simbolizam a união das quatro classes da nação chinesa: os camponeses, 
os operários, a pequena burguesia e a burguesia urbana.

A República da China, fundada em 1911 pela revolução democrática dirigida 
por Sun Yat Sen e o seu Kuomintang, permaneceu até 1949 como uma semi-
colónia dos imperialismos estrangeiros, incluindo as democracias ocidentais 
e a ocupação japonesa de grande parte do seu território, através de uma brutal 
guerra de conquista. Nesse período, agravou-se o extremo atraso econômico da 
China, provocado pelo domínio dos feudais e dos imperialistas e a destruição 
resultante da guerra, mas, nasceu igualmente uma vasta frente única nacional, 
que uniu todos os partidos e forças democráticas.

A revolução chinesa não expropriou a burguesia nacional nem a pequena 
burguesia, nas cidades e nos campos apoiou o desenvolvimento de sua econo-
mia e a cooperação econômica e política com o novo estado, construiu uma 
democracia representativa de toda a nação chinesa, como sonhara o fundador 
da primeira república, Sun Yat Sen.

A República Popular da China confiscou a propriedade dos monopolistas 
– o capital burocrático das “quatro famílias”, acabou com os privilégios do capi-
tal estrangeiro que se apoderara de três quartos da indústria e dos transportes 
da China, reverteu as requisições, ocupações e expropriações que a ocupação 
japonesa impusera aos empresários e proprietários rurais e aboliu a explora-
ção feudal no campo.
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O Partido Comunista, na altura da sua fundação em 1921, contava com 
apenas 50 membros; nos anos seguintes, sem perder a sua autonomia, inte-
grou o Kuomintang democrático de Sun Yat Sen y Soong Ching Ling, até à sua 
transformação num partido militarista e antiliberal, em 1927, com o massacre 
de Xangai e as campanhas de cerco e aniquilamento lideradas por Chiang Kai-
-shek (Jiang Jieshi) contra os comunistas e outras forças democráticas. Nesse 
ano, já contava com 60.000 militantes.

A política do PCCh, de defesa da frente única contra a agressão japonesa, 
de reforma agrária e guerra popular, o seu projeto de nova democracia, tal 
como a ajuda da então URSS, o único país que se opôs à ocupação japonesa 
fornecendo ao governo nacional ajuda financeira e militar, atraíram às suas 
fileiras militantes e simpatizantes de todas as classes sociais: em 1933, 400 mil; 
em 1945, 1 milhão e 500 mil; em 1947, cerca de 3 milhões; em fins de 1950, 5 
milhões e 500 mil.

Regressemos à Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todos os 
outros 29 artigos, que consagram os direitos democráticos fundamentais, 
como são o direito ao trabalho e à proteção social, à igualdade perante a lei ou 
de género, possuem a mesma dimensão política e estão subordinados a dois 
imperativos éticos que a Declaração proclama, o imperativo da dignidade e o 
imperativo da paz:

…o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento 
da liberdade, da justiça e da paz no mundo.

Essa dignidade será protegida através de… “um regime de direito, para que 
o homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e 
a opressão”. E só será defendida com… “o desenvolvimento de relações amis-
tosas entre as nações”.

O Programa Comum, fundador da RPChina em 1949 e depois a Constitui-
ção da República Popular da China, integraram todos os artigos da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, dos quais merece destaque o Art.º 17.ª:

Artigo 17.º
1. Toda a pessoa, individual ou coletivamente, tem direito à propriedade.
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.
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O desenvolvimento por etapas da Reforma Agrária na China, permite-
-nos compreender melhor as raízes do socialismo com caraterísticas chinesas: 
a Reforma Agrária, iria permitir a 350 milhões de camponeses o usufruto da 
terra que durante milénios cultivaram como servos e constituir a base econó-
mica inicial da Nova Democracia, permitindo reconstruir a China devastada 
pela II Guerra Mundial e libertar a nação chinesa da ocupação japonesa e de 
outros impérios, do domínio feudal e dos senhores da guerra.

Em setembro de 1947, o Partido Comunista da China propôs aos seus alia-
dos uma conferência agrária nacional. Nela foi aprovada a Lei Agrária de 10 de 
outubro de 1947, que orientava os governos das regiões libertadas na condução 
da reforma agrária nos territórios onde viviam 160 milhões de pessoas – um 
terço da população da China. O campesinato trabalhador das regiões libertadas 
recebeu 37 milhões e 500 mil hectares de terra.

Mas os grandes agricultores e os camponeses ricos não foram expropria-
dos; mesmo os que viviam da exploração das rendas, viram apenas estas serem 
reguladas, tendo direito de participar na direção dos Conselhos Locais que eram 
eleitos pelas Assembleias Populares, constituídos segundo a regra de três ter-
ços, criada durante a guerra de resistência ao japão: um terço de comunistas, 
um terço de representantes dos partidos democráticos, incluindo na altura o 
Kuomintang e um terço de outros representantes populares e democráticos.

Logo a seguir à vitória sobre o Japão e crente da sua superioridade militar 
e apoio dos EUA, Chiang Kai-shek recusou a constituição de um governo de 
unidade nacional e retomou a guerra civil. Para o derrotar, constitui-se uma 
nova frente popular, que reuniu os comunistas e oitos partidos democráticos, 
incluindo um setor do próprio Kuomitang, liderado por Soong Ching Ling (a 
viúva de Sun Yat Sen, que mais tarde chegaria à presidência da República Popu-
lar da China). Em representação dessa frente popular, que em 1949 fundara a 
RPCh, o Conselho Permanente da Conferência Política Consultiva do Povo Chi-
nês propôs ao Conselho Central do Governo Popular, a Lei da Reforma Agrária 
de 30 de junho de 1950.

O artigo primeiro da lei afirma:

O sistema de propriedade e de exploração feudal da terra pela classe dos 
latifundiários fica abolido, sendo instituído o sistema de posse da terra 
pelos camponeses a fim de libertar as forças produtivas rurais, desenvol-
ver a produção agrícola e abrir caminho à industrialização da nova China.
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A segunda parte da lei indica que

…a terra, os animais de tração, os instrumentos agrícolas e o excedente da 
produção dos latifundiários, bem como os imóveis excedentes que possuí-
rem no campo serão confiscados…

E continua o legislador: “Se os latifundiários desejam viver do trabalho no 
campo, são-lhes concedidos lotes de terra em pé de igualdade com os campo-
neses e os instrumentos de produção correspondentes”.

Ficam isentas de confisco as empresas industriais e comerciais e também 
as explorações mecanizadas modelo, de propriedade dos latifundiários.

Os latifundiários conservam os seus capitais em dinheiro e podem empregá-
-los na indústria e comércio.

A terra de propriedade de agricultores ricos e trabalhada por eles mesmos 
ou com a ajuda de força de trabalho assalariado e também o restante de suas 
propriedades continuam invioláveis. As pequenas parcelas de terra cedidas 
em arrendamento por camponeses ricos também serão conservadas em poder 
dos mesmos.

Entretanto, em algumas regiões parte da terra ou toda a terra arrendada 
por agricultores ricos pode ser tomada dos mesmos com a aprovação das auto-
ridades populares superiores ou provinciais

Estão sujeitas a confisco as parcelas de terra cedidas em arrendamento 
por semi-latifundiários que ultrapassam pelas suas proporções as parcelas de 
terra trabalhadas por eles próprios ou então com a ajuda da força de trabalho 
assalariado.

Continuam invioláveis a terra e o resto da propriedade dos camponeses 
médios.

Fundamentando esta política de compromisso político, Liu Chao Tsi, 
secretário do CC do Partido Comunista da China e vice-presidente do Conselho 
Central do Governo Popular, afirmou em informe apresentado à Conferência 
Consultiva Política do Povo Chinês, em 14 de junho de 1950:

A necessidade de manter a economia dos agricultores ricos só deixará de 
existir quando amadurecerem condições para uma ampla utilização das 
máquinas na agricultura, para a organização de explorações coletivas e 
para reformas socialistas nas regiões agrícolas e para isso é necessário um 
tempo suficientemente prolongado. (Arturov, 1951)
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A terra confiscada dos latifundiários, dos semi-latifundiários e de insti-
tuições é distribuída gratuitamente entre os camponeses sem terra e os que 
possuem pouca terra, isto é, entre os camponeses pobres, os arrendatários e os 
assalariados agrícolas. Os lotes recebidos sob essa forma tornam-se propriedade 
privada dos novos donos que recebem documentos especiais de propriedade.

A lei prevê a concessão de terra às famílias dos que pereceram pela causa 
da revolução, aos militares desmobilizados, aos desempregados que voltam ao 
campo e em casos isolados também aos empregados, comerciantes e servidores 
de cultos religiosos. Parte da terra confiscada (florestas, reservatórios d’água, 
explorações-modelo, etc..) pode ser nacionalizada por determinação especial 
dos órgãos do poder não inferiores aos de distrito.

As uniões camponesas realizam a reforma agrária sob o controle de comitês 
e grupos de inspeção, eleitos ou indicados pelos órgãos do poder.

O governo popular estabeleceu prazos para a efetivação da lei de reforma 
agrária: no ano agrícola de 1950-1951 a reforma é realizada nos territórios onde 
vivem cerca de 100 milhões de pessoas, em 1951-1952 em territórios onde vivem 
aproximadamente 170 milhões de pessoas. Assim, em 1952 está realizada no 
fundamental a grande transformação do campo chinês.

Nas regiões povoadas pelas minorias nacionais e nas zonas adjacentes às 
grandes cidades a reforma agrária será posta em prática na base de disposi-
ções particulares.

Terminemos este passo com a transcrição das diretrizes políticas, à época, 
sobre a Reforma Agrária:

A reforma agrária deve ser cuidadosamente preparada em cada região. As 
seguintes medidas constam do trabalho de preparação: trabalho multiforme 
de esclarecimento entre todas as camadas da população, diminuição e limi-
tação do preço do arrendamento (até 25 a 35% da colheita) e da percen-
tagem de juros dos empréstimos, anulação das dívidas dos camponeses e 
dos velhos contratos, desarmamento das quadrilhas de bandidos, criação 
e fortalecimento das uniões camponesas e da milícia popular e prepara-
ção de quadros especialistas para a realização da reforma. (Arturov, 1951)

Representam bem a amplitude dos trabalhos de preparação da Reforma 
Agrária, os dados publicados a respeito da parte oriental, central e meridional 
da China, onde em princípios do verão de 1950 havia 24 milhões de membros 
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das uniões camponesas, cerca de 1 milhão de pessoas na milícia popular e 180 
mil pessoas que estudavam a realização da reforma.

Ao contrário da ideia disseminada pela propaganda da Guerra Fria, os 
registos económicos da época mostram que a agricultura da China desenvolveu 
então as suas forças produtivas, com um sistema diferente da URSS, mas ainda 
assim com semelhanças à NEP (Novaya Ekonomiceskaya Politika) proposta por 
Lenine, após a guerra civil e o cerco económico das grandes potências a este país.

Na República Popular da China da primeira Reforma Agrária, somente 
para o trigo, a superfície de semeadura aumentou para 2 milhões de hectares, 
representando um crescimento anual da sua colheita nas diferentes províncias 
de 10 a 30%, tal como o arroz, algodão e outras culturas, realizando-se imensos 
trabalhos de irrigação e de melhoramento do solo.

Pela primeira vez, em cem anos, a China não ficou dependente das impor-
tações de géneros alimentares e a fome foi contida nas vastas regiões outrora 
dominadas pelo regime do Kuomintang e pela ocupação japonesa, onde, agra-
vada pela tragédia da guerra, causava anualmente muitos milhões de vítimas. Ao 
mesmo tempo, surgiram as primeiras instituições agrícolas científicas, os cen-
tros de máquinas e tratores e os centros de luta contra as pragas da agricultura2.

2 A autoridade política de Mao, intacta nos primeiros anos da RPCh e os sucessos económi-
cos e sociais, que, partindo da entrega da terra a 350 milhões de camponeses, permitiram 
minorar as tremendas destruições provocadas pela guerra e iniciar o combate à fome mile-
nar que, naquela época, as desgraças do conflito agravaram ao extremo, a ajuda técnica, 
financeira e em especialistas da URSS, a contribuição dos “empresários patriotas” que tin-
ham encontrado refúgio nos países vizinhos, encorajaram a direção do PCCh a lançar uma 
campanha nacional de industrialização e coletivização aceleradas, que visava multiplicar a 
produção de aço e alimentos, fomentar a indústria e reconstruir as infraestruturas do país, 
a qual ficou conhecida como “O grande salto em frente (1956/1960)”. 

 A coletivização extrema nos campos, com a criação de gigantescas comunas populares, 
aumentou temporariamente os níveis de produção, mas conduziu igualmente a graves 
desequilíbrios ambientais. O baixo nível científico e tecnológico como base do desenvolvi-
mento industrial resultou em progressos efêmeros e numa baixa qualidade dos produtos. 
Cumulativamente, a perda de apoio da URSS pós-Stáline, que o PCCh criticava por evoluir 
para uma política “social imperialista” e a violência das calamidades naturais que atingi-
ram a China nesse período, deixaram um rasto de fracasso, crise ambiental e não erradi-
caram a fome.

 Os críticos do regime político chinês falam de milhões de mortos provocados pela fome e 
miséria que sobreveio, como se estes flagelos não fossem uma herança do feudalismo chi-
nês, da pilhagem internacional dos seus recursos e do saque e destruição infligidos por 
quinze anos de ocupação japonesa. Aquela estatística não tem nenhuma fonte credível e 
faz tábua rasa da história contemporânea da China e dos avanços sociais que acompan-
haram todos os períodos de evolução da República Popular da China. A crise do período 
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Difunde-se pelo campo chinês a primeira forma de cooperação agrícola – as 
brigadas de ajuda mútua no trabalho, as quais lavram em conjunto a terra com 
a manutenção da propriedade privada da terra e dos instrumentos de produção.

O caso do Tibete
Regressemos ao Artigo 4.° da Declaração Universal dos Direitos do Homem:

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o 
trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos.

É neste contexto que se inscreve a questão do Tibete:
Em 23 de maio de 1951, em Pequim, após a derrota do exército tibetano 

armado pelos EUA, o Exército Popular da China suspendeu as operações e os 
delegados do governo central e do Dalai Lama assinaram o Acordo dos 17 Arti-
gos, reconhecendo a unidade da China e a autoridade do governo popular sobre 
todo o território nacional, comprometendo-se esta a manter os governantes e 
as instituições do Tibete até que fosse negociada a reforma democrática pacífica 
da região, acordo apoiado pelo décimo quarto e atual Dalai-Lama.

Em 1954, o Dalai-Lama participou na primeira Assembleia Nacional Popu-
lar da China, a qual elaborou a Constituição da República Popular, tendo sido 
eleito como um dos vice-presidentes do Comité Permanente dessa Assembleia. 
Em 1956, assumiu a presidência do comité organizador da Região Autónoma 
do Tibete.

Desde essa data que o Tibete viu consignados na Constituição Chinesa o res-
peito pela sua língua, cultura, costumes e crenças, inclusive o budismo tibetano.

O conflito ressurgiu quando se iniciou a reforma democrática do Tibete, 
com a separação entre a religião e o Estado laico, as medidas de abolição da 
servidão rural e da escravidão doméstica e, sobretudo, a distribuição de terras 
e rebanhos aos camponeses tibetanos até então sujeitos a um anacrónico feu-
dalismo dominado pelos aristocratas e pela camada superior dos monges. O 
Dalai Lama abandonou as suas funções e fugiu para os EUA, onde tem tido o 

do Grande Salto em Frente não impediu que, durante esse espaço temporal, fosse sendo 
construído um sistema básico de saúde e educação, de repartição social da riqueza produ-
zida e de avanço científico e tecnológico. Como se documenta no mapa de evolução do PIB 
da China, hoje reconhecido por todas as instâncias internacionais, este não caiu durante 
este período nem no da “revolução cultural”, embora a sua subida seja muito pequena.
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apoio dos governos americanos, em troca do qual retribui com o apoio crítico 
à sua política internacional3.

Caracterizemos brevemente este Tibete, idealizado pelos romances e pela 
filmografia ocidental:

Segundo o censo de 1959 (e leia-se a biografia do atual Dalai Lama e as 
suas omissões e períodos temporais em branco, para confirmar este quadro), 
os monges da camada superior e a nobreza representavam 5% da população; 
400 famílias repartiam entre si a quase totalidade das terras agricultáveis e 
rebanhos: o governo local detinha 38,9%; os mosteiros, 36,8%; a aristocracia, 
24%. Aos pequenos camponeses cabiam os 0,3% restantes. Os servos, 90% 
da população, eram forçados a pagar aos nobres e mosteiros uma corveia ou 
renda em trabalho, uma renda em produtos, e às vezes em dinheiro, além de 
pesados tributos e taxas em serviços e em numerário. Sem recursos suficien-
tes, pediam emprestado aos nobres e aos mosteiros, pagando elevados juros. 
Se morriam sem saldar a dívida, ela passava aos descendentes ou aos vizinhos. 
Estes, podiam cair na escravidão. Para os escravos, 5% da população, ficavam 
os serviços domésticos e públicos mais pesados, como a limpeza, o despejo de 
fezes, o transporte de carga e o transporte de nobres e funcionários, em liteiras 
ou nas próprias costas. Servos e escravos podiam ser trocados, doados, empres-
tados ou mesmo vendidos. Para os pobres, não havia hospitais, nem escolas. 
Os monges da camada superior e os nobres mais influentes repartiam os car-

3 Da entrevista que o Dalai Lama concedeu à Deutsche Welle, edição brasileira, retirámos 
os seguintes extratos sobre o Iraque e sobre a questão do Tibete:

 A crise no Iraque: “…Veja a crise no Iraque e o presidente Bush. Eu sei que sua motivação 
era bastante boa: a democracia no Iraque. Mas o método foi errado…se as políticas ame-
ricanas para derrubar Saddam Hussein tivessem sido conduzidas de uma maneira menos 
violenta, acredito que a situação hoje seria um pouco melhor.”

 A questão da independência do Tibete: “Nós decidimos em 1974 que não estamos atrás de 
independência. Nós só buscamos aqueles direitos que são mencionados na Constituição. 
Eles deveriam ser implementados. Este é o nosso pedido.”

 Na entrevista existem ainda várias referências positivas ao respeito pela liberdade religiosa 
na República Popular da China. O seu governo nunca quebrou o diálogo diplomático com os 
representantes do Dalai Lama, regularmente, são autorizados a visitar a China. O reconhe-
cimento da unidade deste país, constitui a base de princípio para diminuir a tensão polí-
tica e credibilizar o “caminho do meio” que o Dalai Lama agora propõe, enquanto a pro-
paganda Guerra Fria continua a reclamar “Free Tibete” (!?)

 https://www.dw.com/pt-br/mantenha-a-esperan%C3%A7a-mas-prepare-se-para-o-pior-
diz-o-dalai-lama/a-17879877.
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gos políticos. A Seita Amarela, do Dalai-Lama, era privilegiada em relação às 
outras seitas e o budismo tibetano, em relação às demais religiões4.

II. O pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com 
caraterísticas Chinesas para uma Nova Era

O pensamento político de Xi Jinping inscreve-se nessa tradição democrática 
e humanista da filosofia política que nasceu da tragédia da II Guerra mundial e 
está consignada na Declaração Univesal dos Direitos Humanos, quando reafirma, 
internamente, que a contradição principal na sociedade chinesa é agora entre 
o crescimento das necessidades materiais e culturais do povo e o baixo nível de 
produção (que anteriormente Hu Jintao enfatizara no seu contributo teórico 
denominado “A perspetiva científica como base do desenvolvimento, 2002).

Ao mesmo tempo que Xi Jinping defende, como orientação para a política 
internacional, que cada país tem o direito de escolher o seu caminho para a 
modernidade, proclama a via da paz para a construção de um destino comum 
para a humanidade, prosseguindo e atualizando assim os cinco princípios da 
coexistência pacífica, outrora anunciados ao mundo por Chu-En-Lai5.

No Relatório de Xi ao XIX Congresso Nacional do PCCh (Pequim, 18 de 
outubro de 2017), enfatiza o sonho de um mundo inclusivo e chama as pessoas 
em todo o mundo a cocriar uma comunidade global de futuro compartilhado, 
que no plano da economia se traduz na nova Rota da Seda para a Paz.

A Nova Rota da Seda para a Paz, proposta por Xi Jinping

A estratégia internacional da China integra: “Uma estratégia militar de 
autodefesa”, que recusa e se opõe à hegemonia, às políticas intervencionistas, 
à corrida ao armamento ofensivo e às alianças militares e determina a integra-
ção do poder político e militar, sob a direção daquele6.

4 Consultar o testemunho de um monge tibetano, em Tsering, T. (1999).
5 Cinco Princípios da Coexistência Pacífica (1954): 1) respeito mútuo da soberania e integri-

dade nacional; 2) não-agressão; 3) não intervenção nos assuntos internos de um país por 
parte de outro; 4) igualdade e benefícios recíprocos; 5) coexistência pacífica entre Estados 
com sistemas sociais e ideológicos diferentes. Adotados pelo Movimento dos Países Não 
Alinhados (1961).

6 “A China abraça a via do desenvolvimento pacífico. Esse é o compromisso assumido, man-
tido e promovido pelo sistema socialista da China, pela política externa de paz indepen-
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“Uma estratégia operacional” de cooperação que recusa a subalternização 
da ONU, preconiza a aplicação integral da sua Carta e a passagem para esta 
instância internacional da mediação e decisões sobre todos os conflitos

“Uma estratégia de defesa nacional” assente já não apenas na prosperi-
dade geral da nação, mas na transição ecológica da economia e da sociedade, 
recuperando o património natural da China, sob a consigna, “A China For-
mosa”. E que assenta na construção da paz e prosperidade mundiais, servidas 
pela criação de uma nova Rota da Seda, numa lógica de cooperação e partilha 
internacional do comércio que atrevesse todos os continentes. Esta visão polí-
tica de conjunto realiza “O Sonho Chines” da plena soberania nacional, com a 
reintegração pacífica de Hong Kong, Macau e Taiwan.

A República Popular da China é a primeira potência mundial da história 
moderna da humanidade cuja economia não depende das indústrias de guerra 
para o seu crescimento e sustentabilidade, e encontra na promoção da paz, da 
cooperação internacional e do desenvolvimento comum, a fonte da sua pros-
peridade, por isso escrevemos que a proposta de Xi Jinping de construção 
conjunta da Faixa Económica da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda do 
Século XXI, é a Nova Rota da Seda para a Paz.

A superioridade desta proposta sobre os tratados internacionais em vigor 
reside, em primeiro lugar, no acesso ao crédito a juros baixos para todos os 
países, segundo, no respeito pela decisão soberana de cada um sobre a escolha 

dente e pela tradição cultural que valoriza a paz e a harmonia. A China seguirá o caminho 
do desenvolvimento pacífico. Esse o nosso compromisso solene com o povo da China e do 
mundo. Assim está posto em letra na Constituição do Partido Comunista da China e na 
Constituição da República Popular da China, está reafirmada como a vontade do PCC e do 
Estado. Se não basta isso para convencer algumas pessoas, em que, afinal, acreditariam? 
Nos últimos 70 anos, desde a fundação, a República Popular da China jamais provocou 
guerra ou conflito, nem jamais invadiu outro país ou tomou uma polegada de terra alheia. 
No futuro, por mais forte que seja, a China nunca ameaçará ninguém, não buscará hege-
monia nem estabelecerá esferas de influência. A história provou e continuará a provar que 
a China não seguirá o caminho batido pelas grandes potências que, basta crescer, passam 
a buscar obsessivamente a hegemonia. A hegemonia não está de acordo com os valores e 
interesses nacionais da China”. General Wei Fenghe, Ministro da Defesa Nacional e Consel-
heiro do Estado da República Popular da China, 2/6/2019, Discurso perante o 18.º Diálogo 
Xangrilá, Global Times, Pequim.

 Sobre a política militar da China e os conceitos fundamentais das ciências militares que a 
enquadram, recomendamos na Bibliografia os excelentes trabalhos do Tenente-Coronel 
António Carriço, nomeadamente, People’s Republic of China Defense White Papers (1998-
2010).
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dos seus projetos estratégicos e, terceiro, na posição da China como parceiro 
que não procura a hegemonia.

Os dois centenários

O pensamento de Deng Xiaoping, herdeiro do pensamento de Mao Zedong 
sobre o socialismo com caraterísticas chinesas, enfatizou que a China está na 
primeira etapa do socialismo e permanecerá assim por um longo tempo. Esta 
é uma fase histórica que não pode ser ignorada no caminho da modernização 
socialista da China, que era um país atrasado economicamente e culturalmente. 
Assim sendo, Deng previu que tal percurso vai durar mais de cem anos, estabe-
lecendo três tarefas históricas para avançar na modernização socialista:

– alcançar a reunificação nacional, pacificamente e aplicando o conceito 
de um país dois sistemas;

– salvaguardar a paz mundial;
– promover o desenvolvimento comum.

Xi Jinping, teorizou as duas etapas mais próximas, designadas como “dois 
centenários”, o do partido, fundado em 1921, cuja meta é a construção integral de 
uma sociedade moderadamente próspera e o centenário de fundação da Repú-
blica Popular da China, em 2049, que realizará a construção de um país socia-
lista moderno em todas as regiões da China e para as suas 56 nacionalidades.

850 milhões retirados da pobreza. China, 1949-2019 e o 
paradigma da inovação

O que significa então entrar numa Nova Era? Significa, no plano social, 
deixar para trás a fome, a falta de instrução e de cuidados de saúde, a economia 
atrasada, as profundas desigualdades sociais e entre a cidade e o campo, e erra-
dicar a pobreza, conforme o quadro seguinte documenta, realizando o maior 
feito social da história moderna – um imenso país sem pobres nem analfabetos!

A população, que era de 542 milhões… cresceu para 1.376 milhões de 
cidadãos.

A esperança de vida passou de 36,5 anos… para 76,34 anos.
O rendimento per capita elevou-se de 51 USD… para 7.939 USD.
As “foreing-exange reserves”, anteriormente inexistentes… elevaram-se 

até 3,2 “triliões” de dólares, as maiores do mundo desde 2006.
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O número de estudantes no ensino superior passou de 112.000… para mais 
de 86.563.000 cada ano letivo. Incluindo 440.000 estudantes de outros países. 
E 801.000 a estudar no estrangeiro.

O analfabetismo, que atingia 80% da população… caiu para um valor infe-
rior a 4%. E o ensino obrigatório de 9 anos apresenta uma taxa de cobertura 
de 99,7%.

A mortalidade infantil caiu de 150… para 8 por 1.000 nascimentos.
A economia chinesa entrou num novo paradigma – substituiu a alta velo-

cidade do crescimento por uma velocidade médio-alta… deslocando o eixo do 
investimento em factores de produção para a alavanca da inovação7.

O país irá perseguir um crescimento mais lento mas de alta qualidade, o 
que no discurso político do PCCh tem vindo a ser chamado de socialismo eco-
lógico, como adiante veremos..

A contribuição do PIB da China para o crescimento da economia global 
e para evitar a recessão mundial, continuará a ser decisiva: USD 8.5 triliões, 
11,1%, em 2012, $11.2 triliões, 14,8% em 2016.

O Partido Comunista da China

O Partido Comunista da China evoluiu de acordo com a Teoria das 3 repre-
sentações de Yan Zemin (2000), segundo o qual “as razões pela qual o nosso 
partido contou sempre com o apoio do povo durante os períodos históricos da 
revolução, construção e reforma, são:

– Sempre representou as forças produtivas mais avançadas de China;
– Guiou-se pela cultura mais avançada;
– Defendeu os interesses fundamentais da esmagadora maioria do povo 

chinês.

Tornou-se assim no maior partido político que a nossa época conheceu, 
crescendo sempre entre todas as camadas sociais e etnias da China, ao mesmo 
tempo que cresciam com ele os 8 partidos democráticos da Frente Popular.

Certamente, a participação popular na militância partidária é um dos índi-
ces mais seguros da qualidade da democracia moderna. A RP China, com uma 
população de 1.354.000.000, tem inscritos no Partido Comunista da China 
89.500.000 militantes e mais 70 milhões na Juventude Comunista. Os mais 

7 Xi, no Boao Forum for Asia, Hainan, 28 de março, 2015.
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de 89 milhões de comunistas chineses, representam um rácio de 1 para 15 
habitantes, sem paralelo no mundo e que se pode comparar com os rácios dos 
maiores partidos portugueses, para uma população de 10.514.844 habitantes:

PS 83.000 1 para 127 habitantes
PSD 112.009 1 para 94 habitantes
CDS 29.655 1 para 354 habitantes
PCP 60.484 1 para 173 habitantes
BE 9.600 1 para 1.095 habitantes

Se consideramos também o conjunto dos oito partidos democráticos, com 
1.090.000 militantes, o rácio de participação na vida política melhora ainda mais.

A ética e a moral políticas. A luta contra a corrupção

Neste campo, destacaremos também os contributos de Xi Jinping para 
fortalecer a qualidade ética do partido e do estado, “os quatro integrais”, a 
que poderíamos chamar “os quatro imperativos ético-políticos”: a construção 
plena de uma sociedade moderadamente próspera, liberta da pobreza; o apro-
fundamento da reforma e abertura; o império da lei na administração do país 
e o fortalecimento da disciplina partidária ao serviço da grande nação chinesa, 
sobretudo na luta contra a corrupção, popularizada pelas consignas de “caçar 
os tigres”, “esmagar as moscas” e “capturar as raposas.”

III. No caminho da Nova Era
A economia socialista de mercado

O pensamento de Xi Jinping desenvolveu a política de Reforma e Abertura, 
tendo como eixo um novo conceito da economia política, “A economia socia-
lista de mercado”, melhor teorizada nos Relatórios do 18º e 19º Congresso do 
Partido Comunista da China. E aqui apresentada em síntese:

Princípios de Governação: as relações governo e mercado
a)  O governo pretende que o mercado decida, mas não lhe concede todo o 

poder;
b) O governo assegurará a estabilidade da macroeconomia;
c) Continuará a prestar os serviços públicos;
d) Defenderá a justa competência no mercado;
e) Procederá à supervisão do mercado;

O PENSAMENTO POLÍTICO DE XI JINPING PARA UMA NOVA ERA DO SOCIALISMO COM CARATERÍSTICAS CHINESAS

281DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 1



f) Manterá um mercado ordenado;
g) Promoverá o desenvolvimento sustentável;
h) Intervirá quando o mercado falhar.

Nesses documentos começa a nascer uma nova contribuição filosófica, 
inovadora, mesmo para a tradição marxista-leninista, a teoria do socialismo 
ecológico e da ecocivilização, cujos princípios passam a integrar os próprios 
estatutos do partido comunista e a orientar a governação da China socialista.

O problema do aquecimento global: A responsabilidade da 
China, da Europa e dos EUA

Neste ponto, é preciso analisar à luz da ciência e da história, a ideia gene-
ralizada de que a China é o país mais responsável pelo aquecimento global e a 
crise ambiental.

O quadro em presença permite lançar nova luz sobre a questão.
Segundo a agência europeia do ambiente, a NEEA, se todo o CO2 presente 

na atmosfera hoje fosse dividido entre os países responsáveis por suas emis-
sões, os EUA seriam responsáveis por 27% do total, a União Europeia por 20%, 
enquanto à China caberiam 8%.

Em 2014, enquanto cada norte-americano emitiu em média 16,5 tonela-
das de dióxido de carbono, um chinês emitiu menos de metade desse valor: 
7,6 toneladas.

O Relatório de 2016 da Comissão Europeia, denominado Emissions data 
Base for Atmosphere Research (EDGAR), reconhece os progressos na China 
no domínio da proteção ambiental:

China (with 29% share in global total) and the United States (with 14% 
share) gave an example by effectively reducing their CO2 emissions by 
0.7% and 2.6%, respectively, in 2015 compared to 2014. Also emissions in 
the Russian Federation (5% share) and Japan (3.5% share) decreased by 
3.4% and 2.2%, respectively. However, the European Union (EU-28) (10% 
share) and India (7% share) report increases of 1.3% and 5.1%, respectively.

E se considerarmos que a China recicla grande parte dos resíduos tóxicos 
do mundo ocidental, do plástico aos computadores, pagando um preço ambien-
tal pesado e, na primeira fase da Reforma e Abertura, assistiu à instalação no 
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seu país de muitas indústrias de investidores estrangeiros que descuravam os 
problemas ambientais, então a responsabilidade sobre esta matéria tem de ser 
devolvida, em grande parte, aos países capitalistas mais desenvolvidos.

Na Conferência de Paris sobre a mudança climática, Xi afirmou no seu 
discurso que a China adotará novas medidas de política para melhorar a ativi-
dade industrial, construir o sistema de energia de baixo carbono, desenvolver 
as construções ecológicas e o sistema de transportes de baixo carbono, construir 
um mercado nacional de comércio de emissões de carbono. (Xi, cerimónia de 
abertura, Paris, Climate Change Conference, novembro, 2015).

Sob a consigna, o Partido Comunista da China conduz o povo para a pro-
moção do progresso ecológico socialista, alguns dados desse esforço:

– 87,8 biliões USD de investimento no sector das energias limpas em 2016.
– Líder mundial em termos de capacidade instalada de energia hidroelé-

trica, energia eólica e energia fotovoltaica, em 2017.
– As emissões de carbono serão reduzidas em 60-65% até 2030.

A teoria do socialismo ecológico e da ecocivilização proposta aos 
18.º e 19.º congressos do PCCh

A filosofia ambiental foi definitivamente consignada na Reforma dos Esta-
tutos do PCCh, por ocasião do 18º Congresso, realizado em 2012.

The Party must promote all-around economic, political, cultural, social, 
and ecological progress in accordance with the overall plan for the cause 
of socialism with Chinese characteristics.
In leading the cause of socialism, the Communist Party of China must per-
sist in taking economic development as the central task, making all other 
work subordinate to and serve this central task. The Party must lose no 
time in speeding up development, implement the strategy of rejuvenating 
the country through science and education, the strategy of strengthening 
the nation with trained personnel and the strategy of sustainable develo-
pment, and give full play to the role of science and technology as the pri-
mary productive force8.

Ao lado das referências ideológicas aos fundadores do pensamento marxista-
-leninista e da sua evolução no maoísmo, das contribuições filosófico-políticas 

8 Optámos pela versão original em inglês, para conceder mais rigor ao texto.
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da nova geração de líderes, os princípios ambientais ganharam estatuto de lei 
do PCCh. Para não atraiçoar o sentido dos textos originais, continuamos a optar 
por transcrever a sua tradução oficial:

The Communist Party of China leads the people in promoting socialist 
ecological progress. It raises its ecological awareness of the need to res-
pect, accommodate to and protect nature; follows the basic state policy of 
conserving resources and protecting the environment and the principle of 
giving high priority to conserving resources, protecting the environment 
and promoting its natural restoration; and pursues sound development 
that leads to increased production, affluence and a good ecosystem.
The Party strives to build a resource-conserving, environmentally friendly 
society; and preserves China’s geographical space and improves its indus-
trial structure and mode of production and the Chinese way of life in the 
interest of conserving resources and protecting the environment.
All this is aimed at creating a good working and living environment for the 
people and ensuring lasting and sustainable development.

Este desenvolvimento ideológico teve impacto imediato, quer na vida interna 
do PCCh, com a fundação da Escola do PCCh no Ministério do Ambiente, des-
tinada a formar os quadros do partido nas questões ambientais sob a consigna 
da “China Formosa”, envolvendo os seus 89,5 milhões de filiados, quer na socie-
dade chinesa, através da convocação da 12.ª Assembleia Nacional Popular e 
da 12.ª Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, que estabeleceram as 
políticas correspondentes.

The Party works to balance urban and rural development, development 
among regions, economic and social development, relations between man 
and nature, and domestic development and opening to the outside world; 
adjust the economic structure and transform the growth model.
The Communist Party of China leads the people in building a harmonious 
socialist society. In accordance with the general requirements for demo-
cracy and the rule of law, equity and justice, honesty and fraternity, vigor 
and vitality, stability and order, and harmony between man and nature 
and the principle of all the people building and sharing a harmonious 
socialist society.
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A estratégia da Rota da Seda em África, mitos e factos

Os observadores e críticos do modelo de cooperação da China com o Sul 
têm geralmente caracterizado essa relação como de investimento extrativo e 
não produtivo, comprando e vendendo sem produzir riqueza e empregos, e 
levando à ruína muitas das incipientes indústrias locais, como a indústria têxtil.

Concluindo que os programas de ajuda ao desenvolvimento conduzidos 
por Pequim em África são, na sua essência, e continuarão a sê-lo num futuro 
próximo, meros processos de “trocas diretas” onde as indústrias chinesas rece-
bem petróleo, cobre, cobalto, algodão, madeira e minério de ferro entre outros 
e fornecem (ou inundam) o mercado local com produtos de baixa qualidade e 
preço que ameaçam extinguir nalguns casos a residual capacidade competitiva 
de algumas empresas e indústrias africanas.

Ao mesmo tempo criticam os países africanos por seguirem modelos de 
desenvolvimento alternativos centrados no Estado e numa lógica de autossu-
ficiência, em detrimento de uma maior integração na economia global, postu-
lando como consequência que África não produz ao preço certo produtos que 
o mundo queira, perdendo rapidamente terreno face à América Latina e Ásia.

A China é igualmente criticada pela ausência de exigências no âmbito polí-
tico na forma como Pequim concede os seus empréstimos, não acoplando a estas 
condições no plano das práticas da boa governação desses Estados recetores, 
apesar de conferir um apoio retórico à Nova Parceria para o Desenvolvimento 
de África (NEPAD)9.

E as empresas chinesas (identificadas como pertencendo maioritariamente 
ao estado) são acusadas de apresentar preços bastante mais baixos que a con-
corrência, graças aos subsídios conferidos pelo governo, de em regra demons-
trarem uma inadequada capacidade de gestão e emprego de técnicas e materiais 
de construção de má qualidade, o que se repercute na maior parte das vezes 
quer em atrasos de alguma monta nos prazos inicialmente estipulados para a 
conclusão dos projetos de construção, com as inevitáveis derrapagens finan-

9 O documento em que se baseia a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD, 
sigla da designação inglesa, surgiu de um mandato concedido aos presidentes da Argélia, 
do Egipto, da Nigéria, do Senegal e da República da África do Sul pela Organização da Uni-
dade Africana (OUA), que congrega praticamente todos os países desde o Cairo ao Cabo. E 
procura dar origem a um esquema de desenvolvimento socioeconómico para o continente.

 Foi a trigésima sétima cimeira da OUA, em julho de 2001, que aprovou o documento básico 
da NEPAD.
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ceiras, quer na rápida degradação dos edifícios construídos por algumas dessas 
empresas. A que somam impactos ambientais negativos10.

O modus operandi estratégico de Pequim é definido pelo recurso conver-
gente de três canais político-diplomáticos: o do Fórum de Cooperação China-
-África, o do Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) e o das relações bilaterais11. 

Esta análise global não considera em regra o caso da África do Sul, parceiro 
nos BRIC e no âmbito das relações Sul-Sul, aponta como excecional o fato de 
o saldo da balança comercial da China com o Brasil favorecer este último país.

Questionar a atualidade deste paradigma é um exercício de filosofia e eco-
nomia política que pode ser relevante, não apenas para o futuro da nossa rela-
ção com a China, o Brasil e com os PALOP, mas também para o nosso destino 
comum europeu. Ou, ainda mais, para o mundo, já que as teorizações sobre a 
advento da III Guerra Mundial vão desde a revelação da mudança da natureza 

10 Consultar: A longa reportagem de Serge Michel e Michel Beuret, publicada em Portugal 
com o título “Safari Chinês, Pequim à Conquista do Continente Negro”. E Irene Sun, Har-
vard Business Review.

11 Os seus presidentes reúnem-se anualmente. Na ONU, votam muitas vezes juntos, como 
aconteceu no caso da Síria.

 Representam 25% do território, 41% da população, 23,5% do PIB e mais de 50% das reser-
vas internacionais do mundo. China e Brasil são, respetivamente, o segundo e o quinto 
maiores credores dos Estados Unidos.

 O comércio Brasil-Índia passou de 4,6 US$ mil milhões em 2006 para US$ 15 mil milhões 
em 2015.

 Comércio, cooperação para a ciência e o ensino, a transferência de tecnologia para fins 
pacíficos, são os domínios de cooperação prioritários.

 Por crescerem mais que a Europa e os Estados Unidos, e terem mais reservas internacio-
nais, os BRICS querem maior poder no Banco Mundial e no FMI. Como isso lhes tem sido 
negado, criaram (2015) o próprio banco, com capital inicial de US$ 100 milhares de mil-
hões, the New Development Bank (NDB).

 E pretendem constituir a sua própria Agência de Rating.
 Na área de internet, Rússia e Índia já declararam o seu apoio ao regulamento que o Brasil 

propõe para a rede mundial.
 Está a ser planeado o BRICS Cable, um cabo ótico submarino de 34 mil quilômetros que, 

sem passar pelos Estados Unidos ou pela Europa, ligará o Brasil à África do Sul, Índia, 
China e Rússia, em Vladivostok.

 Através do desenvolvimento da Cooperação Sul-Sul, a China tem aproximado dos BRICS 
muito outros países, da África, da América Latina e da Ásia.
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da guerra até à localização no continente africano subdesenvolvido um dos seus 
mais prováveis cenários12.

No contexto desta reflexão, teremos de cingir-nos ao emergir de novos fenó-
menos políticos de influência global, questionando-nos sobre a sua relevância 
para o surgimento de um novo paradigma na Cooperação Sul-Sul.

Primeiro: Em 2006 durante Conferência China África para a coopera-
ção, perante mais de 40 chefes de estado e governo, a China fez o balanço de 
50 anos de cooperação e propôs uma declaração conjunta e um plano a dois 
anos, onde se comprometia a duplicar os financiamentos e a conceder perdões 
parciais ou da totalidade das dívidas soberanas, além de destacar o reforço do 
apoio na área da educação.

Na última década, o número de africanos matriculados nas universidades 
chinesas cresceu em média 35% ao ano, atingindo em 2017 cerca de 60 mil13.

A partir de janeiro de 2009, foram instituídas tarifas preferenciais unila-
terais para 41 países menos desenvolvidos e traçado o objetivo de cobertura 
deste benefício para 95% das importações dos PMDs, abrangendo praticamente 
toda a África.

Segundo: O perfil das empresas chinesas neste continente transformou-se.

É a conclusão do estudo da McKinsey, “Dance of the Lions and Dragons”. 
Um terço dos ‘dragões’ dedica-se à produção industrial. Sim: também há empre-
sas chinesas que deslocalizam as suas fábricas. (10.000?) Na África do Sul, 
Angola, Costa do Marfim, Etiópia, Nigéria, Quénia, Tanzânia e Zâmbia…, oito 
países que, no conjunto, representam dois terços do Produto Bruto da África 
Subsariana e metade do investimento chinês no continente.

90% das empresas chinesas estabelecidas em África são privadas e empre-
gam “vários milhões de trabalhadores africanos”: Há 258.920 chineses a viver 
em Angola (a comunicação social anunciava dois milhões), 258.391 dos quais 
com ‘vistos de trabalho e estima-se o número de um milhão para toda a África.’” 

12 António José Telo, professor e Historiador na Academia Militar. Martin Levi van Creveld. 
The Transformation of War, New York: Free Press. Project for the New American Cen-
tury, PNAC), substituído pelo Foreign Policy Initiative, também fundada por Kristol e 
Kagan, em 2009.

13 Em 2003 não chegavam a dois mil. No mundo inteiro, apenas a França tem mais estu-
dantes oriundos de África.
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“Normalmente os trabalhadores chineses ficam apenas três ou quatro anos em 
África”.

44% dos quadros das empresas chinesas estabelecidas em África são 
africanos.

Cerca de 5% da manufatura chinesa já terá sido transferida para África, 
o que “está a mudar a economia africana”, estima Irene Sun: “Muitas das coi-
sas que os americanos compram nos centros comerciais são feitas por compa-
nhias chinesas, não na China mas em África.” A mesma investigadora cita o 
caso do Lesoto, com dezenas de fábricas que produzem vestuário para a Levi’s 
e a cadeia Walmart.

Terceiro: A assistência da China desenvolveu-se não apenas nas áreas das 
infraestruturas, agricultura e desenvolvimento de recursos humanos, bem como 
através da isenção de direitos aduaneiros e do “perdão da dívida”, concedido 
aos países africanos e também ao conjunto das nações menos desenvolvidos 
(PMDs). Mas e sobretudo, ampliou-se à indústria e aos serviços, tendo a Etió-
pia como parceiro fundamental14.

África do Sul e Etiópia tornaram-se os protagonistas dessa inflexão 
estratégica.

Há razões económicas, a África do Sul é uma das maiores potências econó-
micas africanas. Contudo a Etiópia não tem nem matérias-primas nem mercado 
para os produtos chineses. A resposta deve ser procurada sobretudo em razões 
políticas, partilhadas entre os três países:

Etiópia e África do Sul identificam-se com a estratégia política proposta por 
Xi Jinping para construir uma Nova Era, ao enfatizar que “…a China oferece 
uma alternativa ao modelo ocidental de modernização aos países em desenvol-
vimento, que procuram encontrar o seu próprio caminho para a modernidade.”

E com o corolário complementar de colaboração pacífica para um futuro 
comum…” Somente com o progresso dos países em desenvolvimento e dos 
países menos desenvolvidos do mundo, a China pode crescer. Somente com a 
prosperidade dos países em desenvolvimento, a China pode ser mais próspera.”

14 Angola, sobretudo com a escolha de nova liderança política, mas mesmo antes, integra 
este pelotão da frente, apesar do dumping petrolífero promovido pela Arábia Saudita e 
apoiado pelos EUA, que visa manter a hegemonia daquele país no mercado e afeta sobre-
tudo os países que o governo de Washington considera que põem em causa os interesses 
americanos.
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Os seus governos nasceram de processos revolucionários que triunfaram, na 
África do Sul sobre o regime de supremacia branca do Apartheid, suporte de uma 
economia capitalista de elevada concentração do capital, e na Etiópia sobre um 
regime semifeudal a que sucedeu um regime militarizado dependente da URSS, 
que embora reclamando-se do socialismo, não conseguiu promover o progresso 
social e unir as diversas etnias do país. No primeiro caso sob a direção política 
do ANC e no segundo da Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope, 
entidades políticas que põem em causa o modelo de democracia liberal e a sua 
base económica capitalista, numa ótica democrática e marxista heterodoxas e 
com base numa estrutura de frente popular, tão cara à tradição da Nova China.

O governo etíope definiu como objetivo estratégico da sua economia trans-
formar-se no hub industrial da África, a fábrica da África, que emerge a partir 
do emblemático Parque Industrial de Hawassa, construído com a China em 
2017, o primeiro parque têxtil sustentável e Parque Industrial especializado 
no vestuário, de todo o continente africano. Um modelo de Parque assente nos 
princípios do desenvolvimento sustentável, qualificação e especialização da sua 
classe operária, de elevado potencial competitivo, orientado para a exportação, 
que está a ser reproduzido em mais uma dezena de parques etíopes dissemina-
dos por todas as províncias deste país, beneficiando da transferência de tecno-
logias avançadas provenientes da China e diversificando a produção industrial. 
Investimentos e obras que são acompanhados pela construção e instalação de 
todas as infraestruturas modernas, como a autoestrada Addis Abeba-Adama.

Nesse ano, a Etiópia anunciou a sua adesão à Rota Marítima da Seda15.
A superioridade do projeto One Belt, One Road, na ótica da China e das 

entidades aderentes, como afirmámos inicialmente e no caso de África aqui se 
documenta, sobre os tratados internacionais em vigor, reside, em primeiro lugar, 
no acesso ao crédito a juros baixos para todos os países, segundo, no respeito 
pela decisão soberana de cada um sobre a escolha dos seus projetos estratégicos 
e, terceiro, na posição da China como parceiro que não impõe a sua hegemonia 

15 A Estratégia de Segurança Nacional, ESN [National Security Strategy (NSS)] do Governo 
Trump afirma que “China e Rússia desafiam o poder, a influência e interesses dos EUA, 
tentando erodir a segurança e a prosperidade dos EUA”.

 A Estratégia de Defesa Nacional, EDN [National Defense Strategy (NDS)] do Governo 
Trump afirma que a China “almeja a hegemonia regional no Indo-Pacífico no curto prazo, 
e a apear os EUA para alcançar a hegemonia global no futuro”.

 Compare-se com o discurso do Ministro da Defesa da RPChina, que anteriormente trans-
crevemos.
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no Asian Infraestruture Investment Bank (2015), onde a China, detém 26% 
dos direitos de voto16.

A Cooperação Sul-Sul promovida pela China deve ser agora reanalisada 
pelas suas medidas políticas fundamentai, que podemos traduzir em números: 
mais isenção de direitos aduaneiros e novos “perdões da dívida” concedido 
aos países menos desenvolvidos (PMDs). Na contribuição de 3 mil milhões de 
USD para o Fundo de Cooperação Sul-Sul para o Clima, criado em 2015. De 
um milhar de milhões de USD para o Fundo da ONU para a Paz e Desenvol-
vimento, criado também em 2015. Um total de USD $ 100 milhões de ajuda 
militar gratuita para a União Africana, entre 2015 e 2019…

Mas sobretudo, pela orientação estratégica consignada na última cimeira 
China-África de 2018 (Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), onde 
estiveram 53 países, menos um do total e pontificou a África do Sul), assente na 
adesão de princípio ao projeto da Nova Rota da Seda e ao ideário da construção 
de um Futuro Comum de praticamente toda a África, na celebração imediata de 
acordos com 37 países para a edificação sustentável e autónoma da sua própria 
economia moderna, com uma agricultura modernizada mas também com uma 
base industrial, servidas por uma componente de serviços de alta tecnologia e 
diversificada, orientada para bem longe do modelo de troca de matérias-primas 
por produtos e serviços importados de baixo valor17.

16 A China anunciou que já foram planeados mais de 1 trilião de yuan (USD $ 160 milhares 
de milhões) de projetos de infraestruturas. O Banco tem um capital autorizado de US $ 
100 milhares de milhões, dos quais 75% serão provenientes de países asiáticos e da Oceâ-
nia. Mais de 100 países e organizações internacionais têm manifestado apoio ou partici-
pado na Belt and Road Initiative.

 Adicionalmente a China constitui o Silk Road Fund com 4 milhares de milhões de USD.
17 “…The two sides believe that Africa is an important partner in Belt and Road cooperation, 

and pledge to leverage the strengths of the Forum and support China and Africa in jointly 
building the Belt and Road”.

 China will, on the basis of the ten cooperation plans already adopted, launch eight major 
initiatives including an industrial promotion initiative, an infrastructure connectivity ini-
tiative, a trade facilitation initiative, a green development initiative, a capacity building 
initiative, a health care initiative, a people-to-people exchange initiative and a peace and 
security initiative in close collaboration with African countries in the next three years and 
beyond, to support African countries in achieving independent and sustainable develop-
ment at a faster pace. The content of the eight major initiatives will be reflected in the fol-
lowing articles of this Action Plan”. Citado das conclusões da cimeira China-África.

 Este plano (2019-2021) está desdobrado em medidas concretas relativas a nove áreas: Agri-
culture, Food Security and Food Safety; Industry Partnering and Industrial Capacity Coo-
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A Cimeira de 2018 pode ter constituído um acontecimento de enorme 
importância para a União Europeia, que, com a ajuda da China ao desenvolvi-
mento sustentado da economia africana e o seu apoio à ação política e militar 
da ONU naquele continente, verá diminuída a pressão dos refugiados e emi-
grantes africanos que fogem da guerra e da miséria.

IV. Seis razões pelas quais começar uma guerra 
comercial com China é uma má ideia

Finalmente, não é uma boa notícia para o mundo, iniciar uma guerra 
comercial com a China.

Por razões que a opinião política democrática dos EUA e da União Euro-
peia e as ciências económicas compreendem bem:

1) A China tem capacidade de resposta
Muitos produtos de consumo moderno estão hoje a preços acessíveis no 

mercado graças à China. O PIB da China apenas depende em 18,26% (2018), da 
exportação, numa tendência decrescente que, no período de de 10 anos baixou 
de 31,15% para aquele valor, ao contrário, o PIB europeu depende em grande 
medida das exportações. Veja-se o caso das suas maiores economias: a Alema-
nha, 38,71% (2019), França, 21,04% (2019), Itália, 26,62%, Espanha, 23,94%, 
mas não do Reino Unido, 16,61% (2019). Tal como os produtos de menor valor 
acrescentado da economia americana, dependem muito da exportação.

2) A prosperidade de muitas grandes empresas depende da China, nomeada-
mente, americanas Starbucks (SBUX), Boeing (BA) and Apple (AAPL, Tech30).

3) A China é um grande investidor nos EUA e na União Europeia

4) As multinacionais não promovem o regresso dos empregos ao seu país, 
dirigem-se agora aos países de baixos salários

5) A moeda chinesa não está subvalorizada

peration; Infrastructure Development; Energy and Natural Resources; Ocean Economy; 
Tourism; Investment and Economic Cooperation: Trade; Finance.
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6) A Nova Rota da Seda constitui uma alternativa democrática aos trata-
dos internacionais injustos e a adesão da China à OMC concede-lhe o direito 
de usufruir na Europa e no Mundo o estatuto de economia de mercado.

“Sem a China a economia mundial cairia em recessão” (Relatório 
do FMI e do BM, 2016)

Mas sobretudo, e estou a citar o próprio FMI e o Banco Mundial, porque 
sem a China a economia mundial cairia em recessão. O desenvolvimento das 
relações económicas internacionais e regionais, impulsionadas pela China, 
constitui o fator decisivo para controlar os ciclos de crise económica e finan-
ceira que acompanham a nova globalização: as crises modernas, quaisquer que 
sejam as formas assumidas, continuam a ser crises de superprodução e agora 
de endividamento nacional agravado por juros especulativos, a RPCh, o seu 
imenso mercado, ininterrupto crescimento que atingiu os dois dígitos e imen-
sas reservas de capital, torna-se, paradoxo do nosso fim de século (e de modelo 
económico dominante), a tábua de salvação para as economias capitalistas 
da Ásia…e do Mundo! E não nos referimos apenas ao pico da crise financeira 
de 2007-2008, que evoluiu nos países mais dependentes para crise da dívida 
soberana e depois crise austeritária: é o FMI quem enfatiza o diagnóstico, no 
ano de 2017, “Without China, the world will be in recession”!

According to the International Monetary Fund – the official arbiter of glo-
bal economic metrics – the Chinese economy accounts for 17.3 percent of 
world GDP (measured on a purchasing-power-parity basis). A 6.7 percent 
increase in China’s real GDP thus translates into about 1.2 percentage 
points of world growth. Absent China, that contribution would need to be 
subtracted from the IMF’s downwardly revised 3.1 percent estimate for 
world GDP growth in 2016, dragging it down to 1.9 percent – well below 
the 2.5 percent threshold commonly associated with global recessions…
In 2016, China was the world’s largest economy for the second year in a 
row. It produced $21.3 trillion in economic output.
The European Union was in second place, generating $19.2 trillion.
The United States fell to third place, producing $18.6 trillion18.

18 Citado de Roach (2014): “The author, a faculty member at Yale University and a former 
chairman of Morgan Stanley Asia, is the author of Unbalanced: The Codependency of Ame-
rica and China”.
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E o mundo empobreceria, pois é a China quem passou a liderar o ranking 
mundial do Poder de Compra Comparado (PPP), lugar que os EUA ocupavam 
desde 1872, o índice que melhor revela o nível de bem-estar da população de 
um país.

Termino, repetindo a mensagem de Xi aos seus compatriotas e às nações 
de todo o mundo:

Somente com o progresso dos países em desenvolvimento e dos países 
menos desenvolvidos do mundo, a China pode crescer. Somente com a 
prosperidade dos países em desenvolvimento, a China pode ser mais prós-
pera. (19.º Congresso do PCCh)
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CONSTRUIR A IMAGEM DA CHINA 
ATRAVÉS DA NOVA ROTA DA SEDA: A 
DIMENSÃO CULTURAL

从文化方面解读一带一路中的中国形象

Jiaqi Zhu
DCSPT, Universidade de Aveiro

Carlos Rodrigues
DCSPT, Universidade de Aveiro

Introdução
No contexto da globalização, muitos países estão a reconhecer cada vez 

mais a necessidade de contar bem a sua própria “história”, de forma a atrair 
o público internacional. Emerge, neste contexto, o conceito de “nation bran-
ding”, cujo objetivo consiste em construir, gerir e melhorar a imagem de uma 
nação, a fim de se tornar mais atrativa e competitiva ao nível internacional. 
No âmbito das relações internacionais, a globalização tem impacto na criação 
de novas oportunidades e desafios que as várias nações podem aproveitar e 
devem enfrentar, respetivamente, para se promoverem no interior e no exte-
rior. A imagem de um país é definida pelas pessoas fora do país. Por outro lado, 
o processo de melhoria ou construção da imagem nacional pode promover as 
relações internacionais (Szondi, 2010).

No entanto, o público de países estrangeiros pode criar e manter ideias 
e estereótipos sobre um determinado país devido à influência dos média, de 
experiências pessoais, etc… Ganhar feedback positivo (reputação) e uma boa 
imagem de modo a melhorar as relações internacionais através do reconheci-
mento positivo por parte de outros países é uma questão fundamental.
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A China não é exceção. De facto, logo após a fundação da República Popu-
lar da China, em 1949, o governo chinês começou a dedicar-se à criação de uma 
boa imagem, visando obter os apoios da comunidade mundial e criar um bom 
ambiente internacional. Desde o surgimento da Iniciativa Uma Faixa Uma Rota 
em 2013, sob a liderança de Xi Jinping, o governo chinês pretende estabelecer 
uma nova imagem, a de um “país responsável”, de forma a afirmar uma von-
tade de reforçar a sua participação e influência nos assuntos internacionais. A 
associação entre a construção de uma (boa) imagem nacional, e a importância 
atribuída ao aumento do soft power chinês é evidente. Ramo (2004) refere que 
a imagem nacional é uma questão fundamental para a China contemporânea. 
O autor argumenta que, em certo sentido, a imagem nacional determinará o 
futuro e o destino da reforma e desenvolvimento da China. É neste contexto 
que se justifica a necessidade de analisar a dimensão cultural na construção 
da imagem nacional. O presente artigo tenta a perceber a evolução do nation 
branding na China, analisando a dimensão cultural à luz do novo contexto 
configurado pela Iniciativa Uma Faixa Uma Rota (BRI).

1. Nation branding e soft power na construção da 
imagem nacional

O termo nation branding é derivado da “gestão estratégica da imagem”1, 
associada ao marketing do seculo XX (Žugić & Konatar, 2017). Em 1996, Anholt 
(2008) referiu pela primeira vez o termo “nation branding”, que inclui uma 
ampla variedade de atividades, tais como a criação de logotipos e slogans nacio-
nais, os esforços para institucionalizar o “brand” dentro das estruturas esta-
tais, criando órgãos quase governamentais que garantem os efeitos da nation 
branding (id.). Conforme Szondi (2010), o nation branding ganhou relevância 
acrescidaa partir do início do século XXI. No campo académico, salientam-se 
os trabalhos de Dinnie (2007), Aronczyk (2009), Kaneva (2011) e Fan (2004). 
Conforme Dinnie (2007), construir a imagem positiva é o objetivo final de 
nation branding. A necessidade de países gerirem ativamente a sua imagem 
tem sido amplamente reconhecida na literatura (Anholt, 2007; Fan, 2006). A 
maioria dos estudos de nation branding discutem principalmente as estraté-
gias nacionais de forma a construir uma imagem e reputação.

1 Em ingles: strategic image management (SIM)
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Nos últimos anos, alguns institutos de investigação começaram a usar modelos 
de marcas nacionais na prática de forma a quantificar a imagem de países recorrendo 
a estatísticas, assim surgiram os relatórios a partir de vários resultados de pesquisas2. 

A maioria dessas investigações são baseadas no “modelo hexagonal” de Anholt: 
pessoa, exportação, património, governança, investimento, turismo e cultura. 
Fan (2008) resumiu o nation branding em três dimensões: política, económica 
e cultural. Assim, podemos colocar “governança” no âmbito político, “inves-
timento e exportação” no âmbito económico, e “pessoas, turismo, imigração, 
cultura e património” no âmbito de cultura.

O processo de nation branding é bidirecional. No lado doméstico, nation 
branding pode ser um ingrediente para remodelar a identidade nacional (Olins, 
2002), promover interesses nacionais (Szondi, 2010) e aumentar o nível de com-
petição no palco internacional (Anholt, 2007; Lee, 2015). No que diz respeito às 
influências de nation branding nos países estrangeiros, para além de criar ou 
melhorar a imagem ou reputação, nation branding é a comunicação direta com 
as pessoas estrangeiras, com o objetivo de influenciar a sua perceção e até a dos 
próprios governos (Avraham, 2009). Szondi (2010) confirma que o processo de 
nation branding, visto como a expansão do diálogo entre os cidadãos de outros 
países, pode facilitar e promover a compreensão da cultura e das necessidades 
de cada um de modo a melhorar as relações.

Quando olhamos para a dimensão cultural de nation branding, podemos 
argumentar que o processovisa aumentar o soft power dos países. Nye defi-
niu o soft power como “a capacidade de influenciar os outros para que façam 
o que você quer através de atração e cooptação… Se você conseguir atrair os 
outros, de modo que queiram o que você quer, vai ter que gastar muito menos 
em cenouras e porretes” (Nye, 2004, p. 3) . O conceito de soft power, neste 
momento, liga-se à capacidade de afetar os outros por formas mais “suaves” que 
hard power. Nye (2004b) considera a existência de três formas de poder: hard 
power, soft power, e smart power. O primeiro é a força, a segunda é atração, 
e a terceira a soma das duas. Segundo Nye (id.), a “atração” funciona melhor o 
do que o hard power, com o propósito claro de ampliar a influência estratégia 
de um país noutro país. Do ponto de vista dos seus conteúdos, o soft power de 
Nye é composto por: valor/ideologia, políticas externas e cultura (id.). Ou seja, 
Nye explorou a visão cultural nas relações internacionais. Fan (2008) afirma 

2 Por exemplo: Nation Brands Index, Brand Finance Nation Brands, Futurebrand Country 
Brand Index e Monocle Soft Power Survey
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que o nation branding pode ser uma ferramenta eficaz de soft power. O soft 
power de Nye enfatiza a importância de atração, baseada no interesse do des-
tinatário, ou seja, a relevância do soft power depende da percepção e resposta 
de seu público-alvo.

O soft power pode criar imagens positivas enquanto nation branding pode 
aumentar o soft power. Soft power e nation branding quando conjugados 
contribuem para melhorar a compreensão mútua entre pessoas de diferentes 
contextos, enquanto promovem as relações internacionais.

2. A imagem da China: a cognição dos outros países e a 
sua autocognição

“As opiniões de outros sobre nós são tão importantes quanto a nossa situa-
ção real. É a nossa imagem no “estado de espírito” dos outros que deter-
mina a identidade e status em nossa sociedade.” (Morgenthau, 1985, p. 86)

Figura 1 – A visão favorável da China em 2003. Fonte: https://www.pewglobal.org/2013/07/18/
global-image-of-the-united-states-and-china/

Figura 2 – A visão favorável da China em 2018. Fonte: https://www.pewresearch.org/
fact-tank/2018/10/19/5-charts-on-global-views-of-china/
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No palco internacional de hoje em dia, ter uma imagem nacional positiva 
parece ser uma das questões para resolver. Tal como as palavras de Nye: “numa 
era da informação, muitas vezes é o lado que tem a melhor história que ganha” 
(Nye, 2008). Desde a publicação do livro The Coming Collapse of China até à 
“teoria de ameaça da China”, a China como o país com rápido desenvolvimento 
económico e grandes conquistas na sociedade, enfrentado a questão difícil de 
construir e manter uma imagem nacional positiva. Levamos os resultados de 
pesquisas do Centro Pew como exemplo (Chang, 2001). Em 2013, o centro Pew 
investigou cerca de 3.000 pessoas em 38 países sobre as visões da imagem da 
China. Entre eles, acerca de 50% de resultado mostram visão positiva sobre a 
imagem da China. Mais recente, em 2018, o Centro Pew voltou a investigar em 
25 países sobre a mesma questão, o resultado mostrou uma média de 43% têm 
uma visão favorável da China. Curiosamente, através dos mapas de investigação 
do centro Pew, reparámos que quer seja em 2003 ou em 2013, a percentagem 
de visões favoráveis da China dos países em desenvolvimentos é mais alta que 
dos países desenvolvidos.

Figura 3 – Os dados são adaptadas pelo autor.

O pioneiro do construtivismo Wendt (1999) referiu que a cultura pode res-
tringir relações internacionais. Em certo sentido, nas relações internacionais, 
a cognição e avaliação da imagem de um país pelo público estrangeiro é fre-
quentemente influenciada pelos fatores culturais tais como instituições sociais, 
tradições culturais, ideológica, interesses e práticas religiosas. É compreensí-
vel surgirem vozes negativas durante a ascensão da China. O governo chinês 
percebeu as importâncias de imagens. No entanto, como a imagem nacional 
pode ser política, económica e cultural, qual seria a imagem ideal para a China? 
Conforme o estudo apoiado pelo Fundo Nacional de Ciências Sociais da China3 

3 Em inglês: The National Social Science Fund of China (NSSFC)
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sobre as expectativas dos líderes de opinião estrangeiros da imagem nacional da 
China4, uma vez que a percentagem de opiniões favoráveis da imagem cultural 
da China é mais alta (como a imagem em baixo), Fen e Hu (2008) (Feng & Hu, 
2008 chegaram à conclusão que a dimensão cultural deve ser a prioridade da 
atual imagem nacional chinesa. De outro lado, conforme os estudos académi-
cos da China, a cultura chinesa é considerada a fonte mais importante do soft 
power da China (Cho & Jeong, 2008; D’Hooghe, 2008; Wang & Lu, 2008).

3. O desenvolvimento dos esforços do governo chinês 
na construção da imagem nacional

Efetivamente, logo depois da fundação da China em 1949, o governo chi-
nês começou a se dedicar a criar uma boa imagem de forma a obter o apoio da 
sociedade mundial e criar um bom ambiente internacional. Logo da fundação 
da China, a China foi intitulada por “Homem Doente da Ásia Oriental”, Mao 
Zedong, o líder da primeira geração do grupo de liderança da China, referiu 
que “a imagem da China, seja política, econômica ou cultural, não deve ser 
velha. Tudo deve ser mudado”5 (Mao, 1986, p. 752). Na época de Deng Xiaoping 
(1978-1989), formou-se a imagem com tema da reforma e abertura. No entanto, 
a imagem da China e do governo chinês focou-se principalmente na dimensão 
política e económica devido à consolidação do novo regime e à requisição da 
revitalização da economia.

Até década de 90, a terceira geração do governo chinês representado por 
Jiang Zemin levantou a questão da imagem nacional da China para a posição 
importante da estratégia diplomática (Wang, 2008). A partir aí, os chineses 
começaram a fortalecer a construção da imagem nacional ao melhorar o seu soft 
power. Em 2004, sob a orientação do presidente da China Hu Jintao, o Partido 
Comunista da China realizou o 13º Simpósio Coletivo sobre o Desenvolvimento 
e a Prosperidade da Filosofia e Ciências Sociais Chinesas. Pela primeira vez o 
soft power foi indicado como participante na estratégia nacional da China. No 

4 Em 2008, a investigação foi realizada em 51 países com total de 500 questionários dis-
tribuídos à população da amostra, incluindo todas as idades em vários setores tais como 
governo, empresas, organizações sem fins lucrativos, instituições educacionais, estudantes, 
indústria da comunicação, entidades culturais e de arte, instituições religiosas, etc. Em 
fim, 405 questionários válidos foram recolhidos. Após a coleta do questionário, a segunda 
amostragem estratificada foi realizada de acordo com os indicadores demográficos.

5 O texto original: “中国的面貌, 无论是政治经济还是文化, 都不应该是旧的, 都应该改变”.
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discurso inaugural do 17º Congresso Nacional do Partido Comunista, em 2007, 
o Partido Comunista Chinês Hu Jintao disse que deve “transformar a cultura 
como parte do soft power da China para proteger melhor os direitos e interes-
ses culturais básicos do povo”. Após o 17º Congresso Nacional, o soft power 
tornou-se claramente uma parte importante da agenda política.

Sob o incentivo e o apelo do governo chinês, desde a década de 90, os inte-
resses dos académicos chineses no estudo de nation branding começaram a 
aumentar, salientando os surgimentos sucessivos das publicações académicas 
sobre o tema nation branding e soft power (Liu, 2004). Em 1993, o secretá-
rio do presidente da China Wang (1993) publicou o artigo intitulado por «Soft 
power: A Cultura como O Poder Nacional» na revista Universidade de Fudan, 
simbolizando a aceitação oficial do conceito de soft power pelo governo chi-
nês. Efetivamente, Barr (2012) argumenta que o soft power em chinês é “Poder 
Nacional Abrangente” (em chinês: 综合国力, Zònghé guólì). De modo geral, os 
académicos chineses consideram o soft power como uma parte imprescindí-
vel e o objetivo principal de Poder Nacional Abrangente (id.). Verifica-se que 
o governo chinês pretendia aumentar o tal Poder Nacional Abrangente a fim 
de melhorar a sua imagem nacional.

4. A Iniciativa Uma Faixa Uma Rota: desafio e 
oportunidade de construção da imagem da China

“Numa era da informação, muitas vezes é o lado 
que tem a melhor história que ganha”. 
 Nye 2008

A China lançou a Iniciativa de Uma Faixa Uma Rota em 2015 que foi 
apoiada pelo estado nacional da China, a fim de procurar novos caminhos de 
crescimento económico, equilibrar recursos de globalização e procurar novas 
possibilidades de cooperações internacionais (Wei, 2015). Sob este contexto, 
conforme “Visão e propostas de ações delineadas na construção conjunta da 
Rota da Seda Económica e da Rota da Seda Marítima do Século XXI”, promo-
ver o entendimento entre povos é fundamental e premissa da realização da 
nova estratégia da China.

No entanto, para a China, o surgimento da Iniciativa Uma Faixa Uma Rota 
é um desafio enquanto oportunidade. Isso porque de um lado, a realização da 
Iniciativa Uma Faixa Uma Rota precisa de levar em consideração as condições 

CONSTRUIR A IMAGEM DA CHINA ATRAVÉS DA NOVA ROTA DA SEDA: A DIMENSÃO CULTURAL

303DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 1



nacionais de países diferentes, ou seja, o governo chinês precisa de encontrar 
formas efetivas de ganhar apoios dos povos de outros países. De outro lado, a 
ideia de promoção do entendimento entre povos diferentes da Iniciativa Uma 
Faixa Uma Rota ajuda a eliminar as preocupações das pessoas de vários países 
sobre a ameaça da China e ao mesmo tempo aumenta a autoconfiança cultu-
ral dos chineses quando comunicam com o mundo exterior. No 18º Congresso 
Nacional do Partido Comunista da China, o presidente da China Xi Jinping 
referiu a importância de “Manter a boa história da China e espalhar a voz da 
China”6. Assim “contar bem a história da China” tornou-se numa importante 
ideologia política no desenvolvimento da China sob a liderança de Xi Jinping, 
correspondendo a determinação do governo chinês para melhorar a sua imagem.

Sob a orientação da Iniciativa Uma Faixa Uma Rota, a China presta aten-
ção aos intercâmbios culturais de forma a mostrar uma imagem de um grande 
país responsável no processo de construção da Iniciativa Uma Faixa Uma Rota. 
Como referimos antes, a cultura representa um poder de discurso e o soft power 
no cenário mundial, que precisa de ser baseado num desenho estratégico. A 
proposta da Iniciativa Uma Faixa Uma Rota atribui importância ao papel da 
cultura e coloca-a na dimensão da segurança nacional (Liu, 2015). Na China, o 
Instituto de Planeamento Estratégico de Marca da China7 foi lançado em 2014 
sob o apelo do presidente chinês Xi Jinping, com objetivo de aumentar a nation 
branding chinesa e o soft power. Isso mostra que hoje em dia aumentar o soft 
power já é inseparável da construção de nation branding. O governo chinês 
tem tomado uma série de medidas para promover a implementação da Inicia-
tiva Uma Faixa Uma Rota a fim de realizar a ideologia política de Xi Jinping. 
Entre eles, salienta-se «O Plano de Implementação do Desenvolvimento Cul-
tural de “Uma Faixa Uma Rota” 2016-2020», que foi publicado pelo Ministério 
da Cultura da China em 2017, servindo como a diretriz geral das construções 
culturais da Iniciativa Uma Faixa Uma Rota. O Plano proporciona um meca-
nismo de intercâmbio cultural e cooperação da Iniciativa da Uma Faixa Uma 
Rota, aperfeiçoa a plataforma de intercâmbio cultural e cooperação, constrói a 
marca de “Uma Faixa Uma Rota” para intercâmbio cultural, promove a prospe-

6 Em chinês: 讲好中国故事, 传播好中国声音 (Jiǎng hǎo zhōngguó gùshì, chuánbò hǎo zhōng-
guó shēngyīn).

7 Em inglês: China Brand Strategic Planning Institut (CBSPI). Em chinês: 品牌中国战略规
划院 (Pǐn pái zhōng guó zhàn lüè guī huà guī huà).
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ridade da indústria cultural, a cultura e a cooperação comercial. Estes quatro 
aspetos construem o plano estratégico de contar a história da China ao mundo.

4.1. Os mecanismos de intercâmbio e cooperação cultural

Conforme o Plano, o principal corpo de implementação desta política é o 
governo chinês. Hoje em dia, formou-se “governo central/governo provincial/ 
governo local” três nível de mecanismo de intercâmbio8. Ou seja, o governo toma 
o papel de orientação no processo de realização da Iniciativa Uma Faixa Uma 
Rota. No entanto, o governo chinês estimula os capitais sociais participarem 
nas atividades de intercâmbio cultural. No que respeita á cooperação inter-
nacional, os três níveis de mecanismo governamental procuram cooperações 
com países membros da Iniciativa Uma Faixa Uma Rota através da assinatura 
de documentos governamentais, construir o mecanismo de cooperação entre 
o Comitê de Cooperação em Ciências Humanas e o Comitê Conjunto Cultural, 
organizar e participar nas reuniões de alto nível com países.

Os analistas chineses parecem acreditar que a nova diplomacia aumentou 
soft power da China (Blanchard & Lu, 2012). O aumento dos acordos bilaterais 
assinados destacam o reconhecimento da China e da atração da China para 
outros países. Por exemplo, até o fim de 2018, a China assinou acordos de coo-
peração cultural com 157 países, assinou mais de 700 planos de implementação 
de intercâmbio cultural9. A quantidade de acordos assinados durante 2015-
2018 triplicou os acordos assinados desde 2013-201510. Em 2016, uma rede de 
intercâmbios culturais e cooperação intergovernamental cobrindo os principais 
países e regiões do mundo foi formada inicialmente com objetivo de facilitar os 
intercâmbios governamentais e civis. No caso de Portugal, o melhor exemplo 
de o mecanismo no terceiro nível (governo local) é em 2016, foi aprovado pela 
12.ª reunião do Comitê Permanente do 6.º Congresso Popular de Shenzhen o 
Acordo sobre O Estabelecimento de Uma Relação de Cidade Irmã entre Shen-
zhen e Porto11. Os mecanismos de intercâmbios e cooperações internacionais 

8 Os mecanismos de intercâmbios culturais de terceiro nível tem autonomia independente.
9 Os dados vêm do Ministério da Cultura da China: https://www.mct.gov.cn/preview/spe-

cial/8323/8326/201710/t20171020_693182.htm, acessível em 02/03/2019.
10 Os dados vêm do Ministério da Cultura da China: https://www.mct.gov.cn/preview/spe-

cial/8323/8326/201710/t20171020_693182.htm, acessível em 02/03/2019.
11 Em chinês:《中华人民共和国深圳市和葡萄牙共和国波尔图市建立友好城市关系协议书》
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levam todas as partes sociais participam nos movimentos de mostrar a imagem 
da China aos públicos estrangeiros.

4.2. Plataforma

Ao avanço da Iniciativa Uma Faixa Uma Rota no mundo, a China pretende 
acelerar o estabelecimento dos centros culturais chineses em países e regiões 
ao longo da Iniciativa Uma Faixa Uma Rota para formar uma rede de instala-
ções culturais. Através destas instalações, vários festivais de arte, exposições, 
feiras, fóruns, serviços de informação ao público e outras plataformas com o 
tema da Iniciativa Uma Faixa Uma Rota pode gradualmente tornar-se padroni-
zada e normalizada. As plataformas não só apenas tomam funções cujo objetivo 
é mostrar a imagem da China, mas também servem como o intermédio para 
comunicações bilaterais, promovendo os intercâmbios ideológicos e culturais 
por meio de comunicação entre os académicos do Think Tank, sinologistas e 
tradutores para promover a tradução e promoção de clássicos culturais chineses 
e estrangeiros. Em 2016, o governo da China e de Portugal assinaram um acordo 
sobre o estabelecimento de centros culturais em Lisboa e em Pequim, forne-
cendo plataformas para melhorar o entendimento mútuo entre os dois povos, 
promovendo a cooperação cultural, desenvolvendo relações amistosas e pro-
movendo intercâmbios e cooperação entre os dois países nas ciências humanas.

4.3. Construção de marcas conhecidas

De acordo com as ideias de Anholt (2017), a forma de gerir as imagens 
dos países é semelhante como gerir as marcas dos “produtos”, tais como por 
turismo, exportação, governança, cultura, pessoas, investimento e imigração. 
Nos últimos anos, a China está a desenvolver uma série de eventos no exterior de 
modo a melhorar a sua imagem, por exemplo, “Happy Spring Festival”, “Cultu-
ral Silk Road Tour” e “Cultural Silk Road Envoy” que tomam papel de portador 
das atividades de intercâmbios culturais. Conforme o Plano, o governo chinês 
pretende tornar os nomes dos eventos nas marcas com tema “Uma Faixa Uma 
Rota” reconhecidas e famosas nos países estrangeiros. O processo de construir 
as marcas conhecidas na realidade é disseminar as propostas políticas da Uma 
Faixa Uma Rota. Segundo Szondi (2010), branding propostas políticas é uma 
expansão do diálogo entre os cidadãos de outros países que pode facilitar e 
promover a compreensão da cultura e das necessidades de cada um de modo a 
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melhorar as relações. Os eventos culturais realizados nos países estrangeiros 
começaram a ganhar prestígio e tornam-se as janelas do mundo para conhe-
cer a China.

4.4. A indústria cultural e o comércio cultural

Dinnie (2007) indica que a imagem nacional é investigada principalmente 
a partir da perspectiva dos consumidores, mas o campo das marcas nacionais 
não se limita à atenção dos consumidores e à promoção do turismo, mas tam-
bém inclui atração de investimentos, promoção de exportações e diplomacia 
pública. De outro lado, Max Weber (1946) considera no seu trabalho «The Social 
Psychology of World Religions» a cultura como um dos determinantes princi-
pais do esforço individual e da qualidade geral das instituições que apoiam os 
intercâmbios amigáveis no mercado. No caso da China, a Iniciativa Uma Faixa 
Uma Rota não é apenas a boleia para profundar a cooperação internacional, 
mas também facilita o desenvolvimento económico do seu mercado doméstico. 
Tendo em conta o desequilíbrio entre a importação e exportação de produtos e 
serviços culturais e a importação e exportação de bens que refletem a indústria 
cultural da China ainda não é forte e ainda não consegue fornecer apoios fortes 
para o desenvolvimento do comércio internacional.

Portanto desde 2016-2020, o Plano indica que primeiro se deve construir 
uma rede baseada na indústria cultural dirigida ao mercado cultural interna-
cional. Segundo deve-se expandir a escala dos empreendimentos culturais e 
procurar os vários canais de comércio cultural. Terceiro, deve-se construir o 
sistema de serviços culturais para facilitar a cooperação cultural. Nos últimos 
quatro anos, o comércio e o investimento cultural estrangeiro da China cres-
ceram rapidamente, e a influência internacional da cultura chinesa continuou 
a aumentar. Os agentes do mercado de comércio cultural estrangeiro são mais 
diversificados, entre eles, o capital privado tornou-se uma importante pilar 
para promover a exportação de produtos e serviços culturais da China. Em 
2016, a Base Nacional de Comércio Exterior Cultural foi estabelecida em Xan-
gai, Pequim e Shenzhen, e tornou-se um importante ponto de partida para o 
pioneirismo e a exploração de novos modelos no campo do comércio cultural. 
No mesmo ano, o total de importação e exportação de produtos culturais foi 
de US $ 88,52 bilhões que ficou 31,8% acima do ano anterior12.

12 Os dados vêm: http://www.sohu.com/a/211519885_160257, consultado em 21/01/2019.
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Considerações finais
Sob a globalização, cada vez mais países começam a prestar atenção á ima-

gem nacional e tentar obter mais apoio da comunidade internacional. A publi-
cação da política de « Plano de Implementação do Desenvolvimento Cultural 
da “Uma Faixa Uma Rota” 2016-2020» é um marco de construção da imagem 
nacional da China durante a liderança de Xi Jinping. o Plano confirma a posi-
ção dominante do governo na implementação do plano, mas não nega o papel 
do mercado e responde de forma a que a China desenvolva a sua cultura. Após 
a breve revisão dos quatro aspetos de Plano, é de salientar a ambição da China 
para realizar a ideologia política de Xi.

No entanto, os fatores de políticas públicas culturais são apenas uma das 
variáveis na construção da imagem nacional. O construtivismo indica que a for-
mação e existência da identidade ou imagem nacional é o resultado da prática 
social dos atores estatais na arena internacional (Wendt, 1999b). Ou seja, as 
interações entre atores estatais constróem uma imagem nacional. A cognição 
e avaliação da imagem de um país por outro país ou pelo público é frequente-
mente influenciada por fatores como instituições sociais, tradições culturais, 
ideologias, interesses e práticas religiosas. Isso leva em consideração os fato-
res de outros países na consideração. Tendo em conta que a Iniciativa Uma 
Faixa Uma Rota envolve mais de 65 países e regiões, devido às diferenças entre 
diferentes países, é necessário analisar essas diferenças para desenvolver uma 
estratégia nacional de imagem.
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Bolseira FCT/CCCM (Centro Científico e Cultural de Macau)

Em primeiro lugar, convém especificar o que se entende por estratégia 
“Faixa e Rota”. Este é um programa que visa aumentar a influência política e 
económica da China na Europa e em África, passando também pela Ásia Cen-
tral. O nome dado à iniciativa refere-se às ligações terrestres entre a China e 
a Ásia Central, replicando a rota da seda que durante séculos foi o eixo que 
dominou o comércio mundial entre o Extremo Oriente e a Europa (Liu, 2018).

Esta estratégia foi tornada pública pela primeira vez pelo Presidente Xi 
Jinping em 2013 e tem como primeiro objetivo o estabelecimento de rotas 
comerciais que liguem a China à Ásia Central, Europa e África. Este espaço 
de influência inclui mais de 60 países, onde mora cerca de 60% da população 
mundial e cujas economias correspondem a um terço do PIB mundial. Para 
conseguir tudo isto, a China está disposta a gastar muito dinheiro para cons-
truir autoestradas, caminhos-de-ferro, portos, oleodutos e gasodutos em vários 
países dos três continentes. Para o analista do Centro Carnegie de Pequim, Paul 
Haenle, “o mundo está a testemunhar a forma como a China é capaz e disposta 
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para usar o sistema internacional, que os EUA ajudaram a criar, como uma 
plataforma para as suas próprias instituições e iniciativas”.

Em 2014 foi criado o Fundo da Rota da Seda com um capital de 40 mil 
milhões de dólares canalizados exclusivamente para financiar projetos nos 
países-alvo. Juntam-se cem mil milhões de dólares disponibilizados pelo Banco 
Asiático de Investimento em Infraestruturas. Há ainda financiamento direto de 
110 mil milhões de dólares do Banco de Desenvolvimento da China, detido pelo 
Estado. Ao todo, o Crédit Suisse calcula que sejam investidos qualquer coisa 
como 502 mil milhões de dólares em 62 países, em cinco anos.

No que toca à posição de Portugal na estratégia chinesa, podemos dizer 
que houve um forte impulso após a visita do presidente chinês a Portugal em 
dezembro de 2018. Portugal tem mantido relações diplomáticas com a China 
desde 1979 e, desde então as trocas comerciais não têm parado de aumentar. 
O comércio de mercadorias entre os dois países atingiu os 6016 milhões de 
dólares em 2018 e a China tornou-se o maior parceiro comercial de Portugal 
na Ásia. Posto isto, e começando pela esfera política, por forma a dar um certo 
impulso ao papel de Portugal na iniciativa “Faixa e Rota”, foram assinados em 
dezembro de 2018 vários Memorandos de Entendimento entre as duas partes, 
um dos quais contempla, por exemplo, acordos no que diz respeito à conecti-
vidade e à mobilidade elétrica.

As relações políticas e diplomáticas têm sido fortalecidas de diversas formas 
como o apoio de ambos os países aos esforços do Secretário-Geral da ONU para 
a reforma do Sistema das Nações Unidas e à defesa dos princípios consagra-
dos na Carta das Nações Unidas assim como o apoio de Portugal ao princípio 
“Uma só China” e à posição chinesa na questão de Taiwan. A China considera 
Portugal um excelente elo de ligação à Europa e conta com a sua cooperação no 
aprofundamento da Parceria de Paz, Crescimento, Reforma e Civilização entre 
a China e a União Europeia sendo o objetivo último a conclusão das negocia-
ções para o acordo de investimento China-União Europeia.

Ainda do ponto de vista político, outro ponto de ligação entre Portugal e 
a China é Macau. Prestes a completar-se 20 anos da transferência de sobera-
nia, ambos os países reconhecem que o Fórum para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau) 
tem sido importante nas relações Portugal-China e reiteram o compromisso 
de continuar a promover a cooperação alcançada a partir deste Fórum (Mar-
ques, 2011).
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O Ministério do Mar, por sua vez, avançou com um memorando de enten-
dimento com Pequim para desenvolver o que ficou designado como “parce-
ria azul” (usando simbolicamente a cor dos oceanos). O objetivo é criar uma 
extensão “azul” da iniciativa “Faixa e Rota” por forma a colocar Portugal no 
mapa da globalização chinesa. Quinhentos anos depois de os portugueses che-
garem a Cantão e de terem criado depois a primeira carreira global que ligava 
Lisboa, Goa e Macau, Portugal e China reencontram-se agora no Atlântico. A 
China tem interesse em valorizar esta relação com Portugal e o Atlântico pois 
a par do vetor óbvio, o portuário para o import-export e para o transbordo, 
uma oportunidade emergente prende-se com o gás natural liquefeito (GNL), 
considerado o combustível fundamental para mover os navios no século XXI. 
No contexto energético da mobilidade marítima, a posição geoestratégica de 
Portugal e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira podem conferir 
maior eficiência nas rotas marítimas no que diz respeito ao reabastecimento 
dos navios movidos a GNL.

Cabe ao Governo aplicar medidas no sentido de colocar Portugal num papel 
ativo na sua área de influência geográfica – o Atlântico – e cabe ao tecido empre-
sarial português tirar partido dessas medidas. O país tem “um colar de pérolas” 
que se compõe por vários portos continentais com destaque para o porto de 
Sines, passando pelas ilhas dos Açores e pela Zona Económica Exclusiva atual, 
a terceira maior da União Europeia, e que tem potencial para se estender se 
a plataforma continental for aprovada. O porto de Sines é o mais próximo da 
Europa ao Canal do Panamá e tem potencial para se tornar uma ligação entre 
o transporte marítimo e ferrovias na Europa continental.

Em termos económicos, os dois países mantêm já uma parceria em matéria 
de cooperação fiscal e aduaneira, tendo em vista proporcionar um quadro de 
maior transparência, propício ao reforço de relacionamento económico entre 
ambos. Desde 2012, quando as empresas chinesas como a China Three Gorges e 
a State Grid começaram a desenvolver cooperações com empresas portuguesas 
afetadas pela crise da dívida, uma série de empresas chinesas vieram investir 
em Portugal, o que viabilizou um rápido desenvolvimento da cooperação de 
investimento sino-portuguesa. Conforme uma estatística preliminar, até ao final 
de 2018, o investimento chinês em Portugal ultrapassou os nove mil milhões 
de euros, que envolve as áreas de energia, finanças, seguros, telecomunicação, 
obras hídricas, saúde, design e engenharia, arquitetura, aquicultura e restau-
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ração, entre outras. As empresas com capital chinês criaram 42 mil postos de 
emprego locais.

Aquando da visita do Presidente chinês a Portugal em dezembro passado, 
foram assinados vários memorandos de entendimento entre os quais:

– Memorando de Entendimento sobre Cooperação em matéria de Comércio 
de Serviços. Este acordo visa o aprofundamento do comércio de serviços 
entre os dois Países. As duas partes acordaram que o comércio de ser-
viços será, no quadro da realização da Comissão Mista Económica, um 
dos pontos de agenda de diálogo bilateral, abrangendo áreas como trans-
portes, turismo, finanças, propriedade intelectual, tecnologia ou cultura.

– Protocolo relativo aos requisitos fitossanitários para a exportação de 
uvas de mesa portuguesa para a República Popular da China. Este pro-
tocolo de cooperação que estabelece os requisitos fitossanitários que 
são aplicados aos operadores económicos portugueses, tendo em vista 
a exportação de uvas de mesa para o mercado chinês. Os requisitos 
incluem as características das uvas de mesa, assim como o registo nacio-
nal dos operadores, a gestão ao nível da produção, o controlo de pragas, 
a embalagem, as inspeções prévias à exportação, entrada, quarentena 
e conformidade. Com a entrada em vigor do Protocolo, os operadores 
económicos portugueses encontram-se autorizados a exportar uvas de 
mesa para a China.

– Autorização que Portugal conseguiu para exportar carne de porco para 
a China. Este negócio já passou por mais que uma fase, em que se foi 
aumentando os produtos exportados. Primeiro as carcaças dos animais 
e numa segunda fase os pés de porco estando pendente a autorização 
para exportar as restantes miudezas como fígados e tripas.

– Memorando de Entendimento entre a COFCO International e a AICEP sobre o 
estabelecimento de um serviço global da COFCO International em Matosinhos. 
Este acordo visa o desenvolvimento do Global Shared Service Center 
(Centro de Serviços Partilhados) da COFCO International. O Centro deverá 
instalar-se em Matosinhos (no Centro Empresarial Lionesa), estando 
prevista a criação de 150 postos de trabalho, podendo vir a alcançar, nos 
quatros anos seguintes, os 400 postos de trabalho, cobrindo funções de 
IT, procurement, recursos humanos e financeiras. A COFCO Interna-
tional é a trading de negócios agro-industriais da COFCO Corporation, 
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empresa estatal chinesa, que está presente em 35 países e emprega mais 
de 12.000 pessoas.

– Memorando de Entendimento entre a REN e a State Grid. Este acordo-
-quadro aprofunda a cooperação entre as duas entidades nas seguintes 
áreas: 1) desenvolvimento do Centro de Investigação em Energia REN-
-State-Grid; 2) integração de energias renováveis no sistema energé-
tico; 3) operacionalização de projetos de interconexão energética entre 
Portugal e Marrocos (caso a REN assuma um papel neste domínio); 4) 
estabelecimento de parcerias internacionais; 5) criação de um programa 
de estágios internacionais.

– Acordo entre o Banco Comercial Português e a Union Pay. É um Acordo 
que permitirá ao Banco comercial Português emitir cartões de crédito da 
Unionpay – o principal serviço de pagamentos eletrónicos na China e 
um dos mais utilizados a nível mundial, a par da Visa e do MasterCard.

– Memorando de Entendimento entre a MEO e a HuaWei sobre o desen-
volvimento da tecnologia 5G. Trata-se de um acordo de desenvolvimento 
e capacitação da rede 5G em Portugal, de modo a permitir um aumento 
qualitativo do acesso à rede de banda larga móvel e comunicações com 
maior fiabilidade.

– Protocolo entre a Caixa Geral de Depósitos e o Bank of China para a 
implementação do Memorando de Entendimento relativo à emissão 
de Panda Bonds. Este protocolo visa fomentar a cooperação no domí-
nio financeiro entre duas das entidades que terão responsabilidades no 
processo de emissão de dívida pública em Renminbi (Panda Bonds). O 
instrumento prevê ainda outras iniciativas de cooperação bilateral em 
mercados terceiros no quadro da Nova Rota da Seda.

Ao nível sociocultural, Portugal é um parceiro diferenciado da China devido 
às características únicas que apresenta. Como diz José Luís de Sales Marques, 
Portugal reúne “um conjunto de características únicas geopolíticas e geoestra-
tégicas, por ser a nação ocidental que há mais tempo se relaciona com a China, 
e pelo espaço da língua portuguesa”. Isto porque a língua portuguesa passou 
a ser a única língua estrangeira usada pela China como instrumento da sua 
diplomacia global e é promovida como língua útil para o futuro. A língua tem 
um papel fundamental, hoje em dia, segundo dados da Secretaria de Estado das 
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Comunidades, há cerca de mil professores e coordenadores que diariamente 
ensinam língua portuguesa a mais de 70 mil alunos.

Também houve lugar a vários acordos no sentido de fomentar o estreita-
mento do intercâmbio cultural entre os dois países. A saber:

– Memorando de Entendimento sobre a Programação de Festivais Culturais. 
Estabelece os termos da realização dos Festivais da Cultura Portuguesa 

na China e da China em Portugal até 2019, incluindo no que respeita 
ao financiamento e apresentando uma lista de atividades indicativas;

– Acordo para o Estabelecimento de um novo Instituto Confúcio na cidade 
do Porto;

– Acordo com a Academia Chinesa de Ciências Sociais para o Estabeleci-
mento de um Centro de Estudos Chineses na Universidade de Coimbra;

– Acordo entre o Grupo Media da China e a RTP para a produção conjunta 
de documentários;

Em várias outras áreas como a Saúde, Turismo, Ciência e Tecnologia tem 
sido aprofundada a Parceria Estratégica Global entre Portugal e China.

No que respeita à Ciência e Tecnologia, foi assinado um Memorando de 
Entendimento que estabelece os termos e condições para a promoção e desen-
volvimento de cooperação científica e tecnológica, no quadro da Parceria China-
-Portugal em Ciência e Tecnologia 2030, nos domínios da ciência espacial, clima, 
computação avançada, nanociência, linguística digital, entre outros.

Foi ainda assinado um acordo que visa o estabelecimento, em Portugal, do 
Laboratório STARLab (Space Technology Advanced Research Laboratory). 
O projeto é uma iniciativa conjunta entre as empresas portuguesas TEKEVER, 
CEIIA (Centro de Engenharia e Desenvolvimento) e a Academia Chinesa das 
Ciências, com o objetivo de alargar a cooperação com outras entidades inter-
nacionais, em áreas como a visão 4D, a exploração do espaço profundo, desen-
volvimento de plataformas de satélites ou de tecnologias de monitorização e 
proteção dos oceanos.

O turismo e a saúde também foram alvo de um estreitamento de relações 
graças ao Ano de Turismo China-União Europeia 2018 que contribuiu para o 
reforço da cooperação no domínio do turismo a nível institucional, empresa-
rial, formação e promoção turística através do desenvolvimento sustentado de 
ligações aéreas diretas entre os dois países.
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Conclusões
A China está a apostar fortemente, como demonstram os números aqui 

apresentados, neste projeto global em termos geográficos e sabe que a melhor 
forma de conseguir isso é aplicar um dos muitos ensinamentos de Confúcio:

Aquele que deseja ter sucesso deve também ajudar os outros a serem 
bem-sucedidos. 

A aplicação prática deste ensinamento traduz-se na ideia de apoiar países 
com um menor grau de desenvolvimento, como o Quirguizistão ou Tajiquis-
tão, para que, tal como aconteceu na China, milhões abandonem a pobreza e 
se transformem em consumidores com poder de compra.

Mas há também um interesse político e diplomático subjacente a este pro-
jeto. Embora as maiores e mais evidentes vantagens para a China sejam econó-
micas, o objetivo é aumentar a hegemonia da China no mundo colocando-a no 
centro da Ásia. Passando a China a deter uma quantidade enorme da dívida dos 
países onde irá investir, fica numa posição de poder em relação a esses países.

Este objetivo deve ser contextualizado com a guerra comercial entre a 
China e os EUA e pelo papel que os EUA têm neste momento no mundo. Desde 
a eleição de Donald Trump, com a promessa de “colocar a América primeiro” e 
investir menos nos interesses externos, foi encarada como uma oportunidade 
para que a estratégia chinesa fizesse ainda mais sentido. Ainda “não é certo que 
a intenção [da China] seja preencher o lugar de uma superpotência que está a 
abandonar o palco mundial”, disse um especialista em economia do jornal Caixin, 
mas “é que alguém tem de fazer esse trabalho. E a América não o está a fazer”.

Quanto ao papel de Portugal nesta estratégia, a China reconhece que Por-
tugal pode desempenhar um papel fundamental que assenta essencialmente 
em três aspetos:

– o cultural: pela antiga e estreita relação diplomática entre os dois paí-
ses, tendo em Macau e na língua portuguesa uma base comum de 
entendimento;

– o geopolítico: devido à posição singular que Portugal tem em relação 
ao resto do mundo, sendo dos países que, por razões geoestratégicas e 
históricas, mais facilmente abre as portas tanto do continente Europeu 
como Africano;
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– o geostratégico: os vários portos marítimos espalhados pela costa, parti-
cularmente o de Sines, e o acesso privilegiado ao Oceano Atlântico faz de 
Portugal, em especial das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 
um verdadeiro entreposto comercial essencial ao desenvolvimento das 
rotas marítimas.

Lisboa tem insistido na inclusão de uma rota atlântica no projeto chinês, 
o que permitiria ao porto de Sines conectar as rotas do Extremo Oriente ao 
Oceano Atlântico, beneficiando do alargamento do canal do Panamá.

Portugal acolhe favoravelmente o interesse das empresas chinesas em 
investir e criar fábricas em Portugal e em explorar em conjunto com as suas 
congéneres portuguesas os mercados europeus, bem como outros. E, apesar de 
haver alguns receios por parte de alguns analistas internacionais de que este 
projeto “Faixa e Rota” seja uma forma subliminar da China “tomar conta do 
mundo”, penso que esta pode ser uma “win-win situation” que traga a China 
para um papel mais predominante no mundo, mas que, acima de tudo, possa 
dinamizar muito as economias de muitos países espalhados por três continen-
tes, incluindo Portugal.
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澳门与新挑战: “一带一路”倡议和粤港澳大
湾区

Maria José de Freitas
Doutoranda CES-UC

1. Introdução
A Rota da Seda constituiu, desde tempos imemoriais, um importante 

veículo de comunicação, para além de promover o comércio, permitiu a dis-
seminação de ideias, conhecimentos, culturas e religiões contribuindo para o 
progresso civilizacional. 

Do ponto de vista cultural e económico, as rotas ligaram comunidades de 
diferentes geografias, tornando-se um modelo de coexistência de diferentes 
conceitos e ideias, um modelo de tolerância.

Circunstâncias emergentes no passado, tais como a erupção da peste negra 
no seculo XIV, os conflitos entre as tribos nómadas eurasianas e o elevado 
custo das mercadorias, levaram a que as rotas comerciais por terra começas-
sem a ser coadjuvadas, e até substituídas, pelas rotas marítimas (Frankopan, 
2015), principalmente a partir do Séc. XV, com especial ênfase do Séc. XVI em 
diante, onde o papel desempenhado pelos países ibéricos, Espanha e Portu-
gal, se revelou crucial na formação de uma nova maneira de olhar o mundo, 
estabelecendo um novo paradigma que, mais tarde, conduziu à formação dos 
grandes impérios nos séculos XVIII e XIX (Darwin, 2015).
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Figura 1. Mapa da Rota da Seda em 1877, pelo barão Ferdinand von Richthofen, (Gere, 2017).
Fonte: http://www.silkroutes.net/orient/mapssilkroutestrade.htm

2. Portugal e as Rotas Marítimas
O Império Português, iniciado com a conquista de Ceuta em 1415, conti-

nuou a expandir-se nos anos seguintes, após a exploração da costa africana, 
chegada ao Brasil e ao Sudeste Asiático nas primeiras décadas do século XVI 
(Bettencourt & Curto, 2010).

Dada a reduzida dimensão territorial de Portugal e a falta de população, 
foi seguida pelos nossos antecessores uma política de casamentos mistos que 
favoreceu o início da miscigenação nos vários continentes onde eram estabe-
lecidos contactos com posterior fixação colonial (Cabral, 1994).

Em paralelo, o caráter evangelizador das descobertas, contribuiu para o 
encontro com outras civilizações, o catolicismo, como expressão do cristianismo, 
era algo que os navegadores pretendiam expandir e fortalecer, pois a difusão da 
religião católica constituía um importante objetivo nessa época (Freitas, 2015).
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Figura 2. Rotas marítimas dos portugueses.

A partir de meados do século XV Portugal passou a estabelecer fortalezas e 
armazéns ao longo da costa Africana e da América do Sul como forma de con-
trolar as redes comerciais, vindo a estendê-las para o Oceano Índico, a caminho 
do Oriente, como parte de um plano para fazer a gestão das rotas marítimas.

O comércio de especiarias era prometedor e lucrativo, contudo o comér-
cio de escravos representava uma fonte de renda ainda mais valiosa por via do 
quinto, ou seja, como corolário do imposto resultante de um quinto do lucro 
sobre as receitas do comércio com África (Frankopan, 2015).

Novos locais foram acedidos e, em 1480, Diogo Cão chegou à foz do rio 
Congo, tendo o rei deste reino concordado em ser batizado. Em 1488, Bartolo-
meu Dias alcançou o Cabo das Tormentas.

Com o apoio dos reis de Aragão e Castela, Cristóvão Colombo chegou à 
América em 1492 e por toda a América Central, as populações locais foram iden-
tificadas como potenciais escravos. A partir de então as rotas marítimas para 
a Europa passaram a ser percorridas por navios que atravessavam o Atlântico, 
proporcionando trocas sucessivas de mercadorias, escravos, ideias, ideologias.

O encontro cultural entre civilizações permitiu a descoberta de um novo 
mundo e, em simultâneo, na Europa surgiu um novo paradigma, em resul-
tado da efervescência de ideias e aglutinação de conhecimentos provenientes 
de várias civilizações. A transfusão cultural operada nessa altura, reforçou a 
confiança na cruzada religiosa e na premência da tomada de Jerusalém, que 
passou a ser um objetivo perseguido pelos católicos.
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A partir de Portugal foi organizada uma ambiciosa expedição marítima, 
para encontrar um novo caminho para a Índia e países vizinhos, o capitão foi 
Vasco da Gama e, sob a fé de Jesus Cristo, partiu em busca de novos caminhos 
para expansão do comércio e da cristandade. Foi assim encontrada a rota marí-
tima para a Ásia.

Em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, e o mundo foi dividido 
entre Portugal e Espanha: “deve ser traçada uma linha de norte a sul, de polo 
a polo, no oceano do Ártico ao Antártico. Tudo para Oeste pertenceria a Espa-
nha e tudo para Este seria para Portugal” (Newitt, 2012, p. 86).

Todas essas situações permitiram o estabelecimento de rotas comerciais 
para consolidar os vínculos. A posição de Portugal e Espanha na liderança do 
comércio internacional nos séculos XVI e XVII era imbatível (Frankopan, 2015).

No entanto a abertura de uma Rota por Mar também tinha perigos, e 
alguns dos barcos não conseguiram regressar, outros sofreram desastres ou 
foram capturados.

A concorrência entre navios, navegadores, cidades e países, para obter as 
melhores posições no comércio foi aumentando. Macau, na China, e Malaca, 
na costa da Malásia, forneciam os melhores preços para atrair mais comercian-
tes e para se certificarem de que as rendas provenientes das transações seriam 
para eles e não para seus rivais.

Com oportunidades comerciais abundantes e a riqueza a fluir, as sensibili-
dades em relação ao islamismo, hinduísmo e budismo abrandaram e, do ponto 
de vista religioso, a tolerância começou a imperar.

Em geral, a rota para Nascente tornou-se um fator de cooperação em lugar 
de conquista, e o resultado foi um grande incremento no comércio de Este para 
Oeste e vice-versa (Frankopan, 2015).

Poucas décadas depois da expedição de Vasco da Gama à Índia, uma parte 
substancial das receitas do Estado Português derivava do comércio de espe-
ciarias, essa ocorrência despertou a cobiça de outros povos. Exteriormente a 
situação começou a alterar-se com o aparecimento dos otomanos, que estavam 
a fortalecer a sua posição comercial na Ásia (Darwin, 2015).

Em 1517, no Próximo e no Médio Oriente, os otomanos emergiram como 
força dominante no Mediterrâneo oriental (Frankopan, 2015). Organizaram 
uma rede de agentes de compra, restauraram uma série de castelos ao longo 
do Mediterrâneo, Mar Vermelho e Golfo Pérsico.
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Passaram a usar uma força regular contra os portugueses por várias vezes, 
incluindo o ataque ao forte de Diu em 1538, e começaram a enriquecer com o 
espólio encontrado.

3. Imperialismo e Globalização
Apesar das rivalidades existentes e das lutas pela supremacia importa refe-

rir que o mundo se transformou com as descobertas ocorridas a partir do final 
do século XIV. A Europa tornou-se o centro do mundo, e as decisões tomadas 
em Madrid ou Lisboa tinham vastas repercussões por todos os continentes 
(Darwin, 2015).

A posse estratégica das rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente repre-
sentava um negócio lucrativo que provocava muita cobiça. Surgiram novas 
potências que aspiravam controlar a situação e, no final do século XVI, a Ingla-
terra decidiu ter uma posição mais ativa, começando a estabelecer laços com 
qualquer reino que fosse inimigo dos governantes católicos na Europa, caso 
de Portugal e de Espanha.

Várias ações foram então desencadeadas nesse sentido, em 1590 a rainha 
Elizabeth libertou muçulmanos do Norte de África, que serviam como escra-
vos, alimentando-os e dando-lhes roupas, enviando-os para as suas origens 
em segurança. Também capturaram vários navios, entre eles a caravela por-
tuguesa Madre de Deus que carregava pimenta, noz-moscada, roupas, sedas 
têxteis e outros produtos, numa carga total que representava cerca de metade 
das importações anuais da Inglaterra! (Frankopan, 2015).

Ao mesmo tempo que desafiavam as rotas portuguesas e espanholas para 
a América e a Ásia, os Ingleses tentavam forjar relações estreitas com os turcos 
otomanos. O protestantismo inglês abriu as portas a novos crentes em vez de 
fechá-las, dando início a uma nova fase na geoestratégia mundial.

No século XVII começou a desenhar-se uma era em que os grandes impé-
rios iriam controlar o tráfego comercial a nível mundial. Na sua essência “A 
expansão imperial é impulsionada por múltiplos processos mais do que por 
uma ou duas pressões dominantes” (Porter, 2011, p. 74).

É, portanto, necessário fazer uma abordagem multidisciplinar dos even-
tos que podem cobrir a situação e verificar qual a sua variação considerando 
diferentes parâmetros de análise (Jerónimo, 2012).
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É relevante reconhecer a importância dos processos de globalização para 
o qual contribuíram os britânicos e outros países europeus. Os avanços tecno-
lógicos, as redes de infraestruturas e os caminhos de ferro foram, sem dúvida, 
ferramentas importantes para que os povos europeus administrassem os cen-
tros e as periferias dos impérios coloniais (Darwin, 2015), juntamente com 
outros elementos, incluindo a língua, a religião e o comércio que, em conjunto, 
contribuíram para criar impacto e suscitar novas reflexões sobre as relações 
entre povos.

Entre 1860 e 1914 ocorreram situações que levaram à disseminação do 
imperialismo entre os países europeus, com especial destaque para a Ingla-
terra, que possuía vastos territórios na África Ocidental, África do Sul, Aus-
trália, Nova Zelândia, tendo a sua influência chegado à península Árabe e à 
China. A França também se estendeu por África e na Ásia chegou até à Indo-
china. Estes acontecimentos tiveram um impacto importante no controlo das 
rotas comerciais que passaram a estar nas mãos de poderosas companhias de 
navegação. Entre elas, cabe destacar a companhia inglesa East India Company 
(EIC), e a companhia Holandesa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), 
como exemplos do poder que possuíam em número de navios e em tripulação. 
Na altura o comércio internacional tinha que cumprir regras muito rígidas e 
estas duas empresas destacavam-se pela amplitude, disciplina e organização.

Nessa mesma época, Portugal que possuía um antigo império disperso 
por vários continentes tentava a sobrevivência, de algum modo condicionada 
pela sua pequenez, enquanto isso outros países europeus lutavam pela posse 
de mais impérios ultramarinos o que veio a verificar-se: a Alemanha passou 
a deter possessões na África Ocidental, na Bélgica o rei Leopoldo II possuía o 
reino do Congo e a Itália reunia Trípoli, Somalilândia e Eritréia. Entretanto a 
Espanha perdia Cuba e as Filipinas, que foram cedidas aos Estados Unidos.

Todas estas mudanças do ponto de vista geopolítico tiveram reflexos no 
comportamento social. No início do século XIX, fruto das circunstâncias da 
época, existia uma noção de superioridade cultural na Europa, associada à noção 
de superioridade racial, de tal modo que Lord Salisbury se referia às conquistas 
da guerra com a “onda de espuma da colonização” (Porter, 2011, p. 123). Estas 
noções de prestígio eram populares e apoiadas pelos militares, daí que os paí-
ses tenham aumentado a sua capacidade marcial passando a incluir poderosos 
arsenais de guerra, em simultâneo alimentaram a competição entre estados, 
pois todos ambicionavam ter uma posição de relevo no contexto existente. As 
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noções de boa vontade, dever, superioridade racial, educação e habilidade marcial 
estavam intrinsecamente associadas à ambição imperial (Porter, 2011, p. 27).

Politicamente a instabilidade europeia depois das guerras de 1866 (Guerra 
Austro-Prussiana) e 1870 (Guerra Franco-Prussiana) gerou algumas tensões 
entre os estados e estes começaram a encarar a questão imperial como um 
escape relativamente à ebulição política, social e económica, não existindo uma 
posição dominante com impacto nas rotas comerciais internacionais criadas 
até então (Freitas, 2015).

Entre 1880 e 1914, os territórios da Tunísia, Egito, África do Sul, Marrocos, 
Pérsia e China foram utilizados   como fuga em relação às tensões existentes, reve-
lando um potencial com interesse do ponto de vista de expansão dos impérios.

4. A “abertura” para Este: Índia e China
A Revolução Eurasiana ocorreu entre os anos 50 do século XVIII e 30 do 

século XIX, neste período os europeus foram capazes de adquirir os meios para 
avançar e estender o seu poder para o interior dos grandes impérios asiáticos, 
depois do último limite, ou fronteira.

“Até meados do século 18 havia um equilíbrio instável entre os estados e 
impérios do mundo europeu, islâmico e oriental.” (Darwin, 2015, p. 195). Depois 
disso ocorreu uma grande mudança na reorganização dos estados, levando a 
um império onde “o sol nunca se punha” e a uma clara hegemonia da Europa 
como já aqui foi referido.

Na verdade, os europeus só penetraram até onde puderam, estabelecendo 
e substituindo as redes locais de distribuição de mercadorias.

No século XIX a grande conquista imperial foi a Índia, ocorrida 1820, que 
representa o caso mais paradigmático da história moderna (Darwin, 2015). 

A abertura da Índia foi motivadora para os ingleses que conseguiram encon-
trar um caminho para o colonialismo auto-sustentado, fomentando desejos 
ainda mais imperialistas.

A Índia transformou-se num projeto, num império em progresso. A partir 
de 1860, com a expansão dos caminhos de ferro, passou a ser um importante 
fornecedor de matérias-primas, contando-se entre elas o algodão. 

As forças militares fortalecidas poderiam intervir em qualquer lugar, de 
Malta a Shangai. Surgiram entre os ingleses novas ideias expansionistas: o que 
aconteceu na Índia poderia vir a acontecer em qualquer outro lugar e, nesta 
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conjugação de ideias, a China chegou a primeiro plano, passando a sentir a 
crescente pressão dos estados europeus para abrir os seus portos ao comércio 
internacional (Freitas, 2015).

No caso da China, era conhecida a sua resistência à penetração estrangeira, 
enquanto a população era incitada a tomar uma atitude de “fechamento” ao 
mundo exterior.

Na época, o esforço que a China estava a empreender para unificar e for-
talecer o país contra a invasão estrangeira começou a revelar fragilidades e o 
colapso do sistema de trocas comerciais que se praticava em Guangzhou foi 
pretexto para o início de uma revolta interna.

As trocas comerciais da China com a Europa faziam-se através de Guan-
gzhou, de forma controlada, pelos comerciantes chineses “Hong”, apenas em 
determinadas épocas do ano (Darwin, 2015). Depois do período dedicado ao 
comércio os vendedores eram forçados a deixar Guangzhou e refugiavam-se 
em Macau, o que, na altura, abriu amplas perspetivas para o comércio desta 
cidade, que se encontrava em declínio acentuado, em resultado da pressão 
exercida pelas potências imperialistas.

O aumento do comércio de ópio, feito de forma ilegal, e que era o único 
produto que os chineses compravam em troca de outros produtos tais como 
chá e prata, passou a causar um grande descontentamento entre a classe diri-
gente e a provocar desequilíbrios na sociedade, que se tornaram mais eviden-
tes a partir de 1833.

As autoridades chinesas não estavam satisfeitas com a produção de prata 
e consideravam que o ópio causava grande dano à população. Por isso decidi-
ram restabelecer o controlo e expulsar os oficiais britânicos que comerciavam 
o produto, confiscando o ópio ilegal.

Este facto provocou uma reação imediata dos britânicos e, em Fevereiro 
de 1841, a Marinha Real chegou a Guangzhou, tendo destruído a frota chinesa, 
depois disso entrou na cidade. Esta foi a 1.ª Guerra do Ópio. Mais tarde os 
ingleses chegaram a Nanjing onde, em 1842, foi assinado o Tratado de Nan-
quim, Nanjing Treaty, o primeiro dos “Tratados Desiguais” que abriu a China 
ao comércio ocidental, franqueando para o comércio internacional cinco “por-
tos de tratado” e cedendo a ilha de Hong Kong aos britânicos (Darwin, 2015).

Em 1856, com a segunda Guerra do Ópio, os ocidentais saíram novamente 
vitoriosos, o que levou à celebração de um novo tratado desigual: o “Tratado de 
Tientsin” que consignou a abertura de mais portos chineses para negociar com 
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estrangeiros, concedendo mais terras ao governo de Hong Kong, que passaram 
a ser denominadas “Novos Territórios” (Darwin, 2015).

Figura 3. Assinatura do Nanjing Treaty, 1842, Anne S.K. Brown Military Collection, Brown 
University Library 

Após as duas Guerras do Ópio, favoráveis   à Grã-Bretanha e a outros paí-
ses ocidentais, foi concretizada a abertura imediata dos portos de Guangzhou, 
Amoy, Fuchou, Xangai e Niampó com a transferência de terras para a insta-
lação de estabelecimentos comerciais (Calado, Mendes, & Toussaint, 1985).

Com estes acontecimentos a supremacia da China e a sua inviolabilidade 
face aos estrangeiros foram minadas, os seus propósitos fracassaram, e isso 
gerou um grande descontentamento entre a população. Os chineses tiveram a 
noção de que deveriam evoluir fazendo reformas, avançando o conhecimento 
em diversas áreas, entre as quais sobressaiam a área militar, infraestruturas 
e comunicações.

Ao nível global no final do século XIX, designadamente depois de 1880, 
as fronteiras foram alargadas e algumas áreas foram compartilhadas, espe-
cialmente em África, sendo os beneficiários a Grã-Bretanha, França, Espanha, 
Áustria, Portugal e o rei Belga.

Havia comércio em abundância, o capital circulava, as populações emigra-
vam procurando oportunidades nos novos territórios colonizados e, por essa 
altura, fortaleceu-se o espírito de missão cultural e civilizacional da Europa. A 
hierarquia estabelecida funcionou bem até à Segunda Guerra Mundial. 

As potências imperiais eram também potências comerciais.
O “colonialismo global” foi uma construção impressionante. Mas foi erguido 

à pressa e as suas fundações eram fracas. Ou melhor, o seu equilíbrio dependia 
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de um conjunto de condições que dificilmente poderiam permanecer estáveis   
(Darwin, 2015), o que veio a verificar-se.

5. A situação de Macau
A partir do século XIX, depois da abertura dos portos da China ao comér-

cio com o Ocidente, Macau, uma cidade sob administração portuguesa, e loca-
lizada no Sudeste Asiático, sofreu um forte impacto e teve de se reorganizar à 
luz dos novos dados. O comércio estava em declínio e a população local utili-
zava expedientes de sobrevivência em atividades paralelas, mantendo o negó-
cio do ópio e o tráfico de coolies – mão-de-obra escrava que vinha da China 
continental e era levada para as colónias – o que era abertamente criticado no 
território vizinho. Entretanto Hong Kong florescia como uma cidade vibrante e 
infraestruturada e, para as ambições do governo português, a cidade precisava 
de recuperar o prestígio perdido; nesse sentido, a questão das instalações por-
tuárias era essencial, e a abertura de novos portos na zona costeira da penín-
sula e das ilhas era importante para garantir a acessibilidade marítima e dar 
um novo impulso ao comércio.

O objetivo de melhoria das infraestruturas portuárias, urbanismo e expan-
são da cidade para o Norte com novas áreas de desenvolvimento, estava rela-
cionado com a necessidade de afirmação de uma nova identidade para Macau, 
que deve ser entendida no contexto dos movimentos imperialistas que no final 
de século XIX e no início do século XX floresciam pela Europa (Freitas, 2015).

Numa escala menor, a de um pequeno país com possessões e redes comer-
ciais internacionais que vinham do passado, com séculos de antecedência 
relativamente aos restantes países, Portugal não podia ficar indiferente aos 
movimentos imperialistas e, à sua maneira, fez todo o possível para partici-
par, jogando com todos os ativos disponibilizados pela rede estabelecida e sua 
longevidade a Este da Ásia.
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Figura 4. Mapa Mundo Séc. XIX e XX, com localização de Grã-Bretanha, Portugal, China, Macau 
e Hong Kong.

A neutralidade de Macau por altura das duas Guerras Mundiais que, no 
século XX, arrasaram o mundo, permitiu à cidade atravessar todas as situações 
de crise sem sofrer grandes traumatismos, acolhendo inúmeros refugiados dos 
países vizinhos, incluindo da própria China, após a invasão japonesa.

Macau sobreviveu até ao século XX e adaptou-se às novas circunstâncias. 
Eventos sucessivos vieram mostrar a correção de algumas decisões tomadas 
e permitiram que a cidade crescesse dentro das suas próprias circunstâncias.

Durante o período que decorreu sob Administração Portuguesa, foram ela-
borados planos de desenvolvimento, pelo Governador Carlos Melancia (1987-
1990), os chamados “Grandes Projetos” que tinham em vista melhorar as con-
dições de acessibilidade da cidade e as suas ligações ao exterior. Os Grandes 
Projetos consistiam na execução de um Porto de Águas Profundas, para navios 
de grande calado, e um Aeroporto Internacional. O projeto do porto de águas 
profundas, por questões relacionadas com o assoreamento do Rio das Péro-
las foi abandonado, o Aeroporto Internacional foi levado a cabo e, de alguma 
forma, materializou a ligação de Macau ao mundo com autonomia em relação 
a Hong Kong, reforçando o comércio internacional.
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Figura 5. Vista panorâmica de Macau, 2017.

Em 20 de Dezembro de 1999, Macau passou a estar sob administração 
chinesa, tendo-lhe sido atribuído o estatuto de Região Administrativa Especial, 
com impacto na sua identidade, e que lhe tem permitido manter-se diferenciada 
relativamente às restantes cidades do continente chinês. Em 15 de Julho de 
2005, o Centro Histórico de Macau foi inscrito na Lista do Património Mundial 
da UNESCO em reconhecimento da sua identidade e valor únicos, com base nos 
critérios ii) iii) iv) e vi) que atestam o seu valor excecional (Instituto Cultural 
do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, 2019).

Hong Kong mantém sua capacidade comercial e económica. Por seu lado, 
Macau, com a liberalização do jogo, tem testemunhado um desenvolvimento 
exponencial, carregando como marca cultural o seu passado histórico.

6. A presente rota da seda: belt and road initiative, bri
Depois de alguns anos de estagnação, o tema da Rota da Seda voltou à 

ribalta.
Para isso terá contribuído o avanço do conhecimento e a vontade de coo-

perar entre os diferentes estados que estão localizadas na Eurásia. No entanto, 
as rotas comerciais serão coadjuvadas por rotas marítimas que revitalizam con-
ceitos de complementaridade entre países e culturas.

“Rota da Seda” é uma designação geral usada para descrever geografica-
mente o antigo intercâmbio entre a Ásia, Europa e África em diversas áreas que 
englobavam: política, economia e cultura. Começando em terra e desenvolvendo-
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-se por mar, a “rota da seda” ou as “rotas da seda”, pois eram mais que uma, 
representaram um motor de importância histórica para a disseminação cultural. 

A antiga Rota da Seda marítima foi lançada sob bases políticas e económi-
cas e representa o resultado dos esforços cooperativos dos nossos antepassados 
do Oriente e do Ocidente. A atual proposta da China no sentido de construir a 
Rota da Seda Marítima do Séc. XXI visa explorar os valores e conceitos únicos 
da antiga rota, enriquecendo-a com um novo significado para a presente era, 
desenvolvendo ativamente parcerias económicas com os países situados ao longo 
dessa mesma rota. Especificamente, a proposta procura integrar e melhorar a 
cooperação agora existente a fim de alcançar efeitos positivos.

Figura 6. Rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente (Europe Asia Policy Centre for Compa-
rative Research [EAP] Hong Kong, 2015).

A Belt and Road Initiative, na sigla inglesa BRI é uma iniciativa, lançada 
pelo Presidente Xi Jinping em 2013, com foco na melhoria e criação de novas 
rotas comerciais, ligações comerciais e oportunidades de negócios com a China, 
passando por mais de 60 países ao longo de um percurso planeado através da 
Ásia, Europa, Médio Oriente e África (The World Bank, 2018).

O oceano constitui a base e o veículo necessário para construir uma Rota 
da Seda Marítima do século XXI. A missão da China é entender a impor-
tância de construir uma Rota da Seda Marítima e tomar medidas efetivas 
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no presente e por um determinado período. O mundo está agora numa 
era que valoriza a cooperação e o desenvolvimento marítimos. A proposta 
da China de construir uma Rota da Seda Marítima está em conformidade 
com os maiores desenvolvimentos na globalização económica e explora 
os interesses comuns que a China compartilha com os países ao longo 
da rota. O objetivo é forjar uma comunidade de interesse com confiança 
política mútua, economias integradas, cultura inclusiva e interconectivi-
dade. (Cigui, 2014)

Tim Winter comenta que reviver a ideia das rotas da seda, tanto na terra 
como no mar, dá vitalidade às histórias de encontros transnacionais, até mesmo 
transcontinentais, de comércio e de pessoa-a-pessoa, como herança comparti-
lhada. Crucialmente, é uma narrativa que pode ser ativada para fins diplomá-
ticos (Winter, 2016).

Dado o papel desempenhado por Portugal no passado em relação às rotas 
marítimas, é interessante verificar que o governo chinês está ciente desta ques-
tão tendo integrado Macau neste conjunto de oportunidades.

Hoje, o Governo da RAEM está empenhado em construir Macau como 
um “Centro Mundial de Turismo e Lazer’”, apostando no desenvolvimento das 
indústrias MICE que, na sigla inglesa, têm a ver com a instalação e desenvol-
vimento de novas indústrias de turismo, lazer, recreio, entretenimento, confe-
rências e exposições de índole cultural e criativa. No ponto de vista científico 
está interessado no conhecimento e na divulgação da medicina chinesa. Bem 
como na promoção do ensino superior, a fim de contribuir para a diversifica-
ção económica.

Macau é, pois, parte integrante do conceito desenvolvido pelo Presidente 
da China e, do ponto de vista económico, representa a ponte entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, partilhando uma vasta gama de oportunidades 
comerciais daí resultantes.

Por outro lado, tendo em vista de seu passado histórico, refletido no patri-
mónio existente de valor excecional, está em curso a sua inclusão numa gama 
mais ampla de cidades da Rota da Seda, cuja candidatura a património mundial 
será, oportunamente, apresentada pelo governo chinês à UNESCO. 

Dadas as dezenas de corredores da Rota da Seda que potencialmente ligam 
mais de 500 cidades em toda a região, a Rota da Seda surge como o mais ambi-
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cioso e extensivo programa de cooperação internacional para a preservação do 
património já realizado (Winter, 2016).

A Rota da Seda representa uma história de inter-relação entre países. A 
sua narrativa serve as propostas de prosperidade comum e enriquecimento 
cultural das pessoas. A Belt and Road Initiative contribuirá para criar novas 
formas de cooperação.

Figura 7. Mapa das cidades da Rota da Seda que são património mundial by Tim Winter  
(Winter, 2016). 

7. A megapolis no Delta do Rio das Pérolas: Great Bay 
Area, GBA

Em Janeiro de 2009 a China anunciou um plano para o Delta do Rio das 
Pérolas que preconizava o desenvolvimento da região para os próximos 12 anos 
(Chan & Rosário, 2012, p. 29). Objeto de estudos vários o plano centrava-se 
no aprofundamento da relação entre as várias cidades facilitando a interação 
entre elas ao mesmo tempo que abria a região a um maior investimento estran-
geiro em sectores chave ligados à inovação e ecossistemas. Em 2016 na versão 
chinesa do 13º plano a 5 anos foi anunciada pelo Governo Chinês, a grande 
metrópole no Delta do Rio das Pérolas, a Great Bay Area, GBA (Preen, 2019), 
que vai interligar 11 cidades do delta, sendo 9 cidades chinesas e as duas regiões 
administrativas especiais de Macau e Hong Kong, designadamente Macau, 
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Zuhai, Zhongshan, Foshan, Guanzhou, Dongguan, Shenzen e Hong Kong. Estas 
11 cidades serão integradas numa megapolis que potencia um mercado de 68 
milhões de pessoas, com um PIB de 1,34 triliões de dólares americanos, que 
será triplicado em 2030 para 4,6 triliões, ultrapassando a New York Bay Area 
(USD 2,18Triliões) (1421 Consulting, 2018).

A iniciativa terá um grande impacto pois situa-se na parte marítima da 
Belt and Road Initiative.

Caminhos-de-ferro, estradas e pontes irão interligar as cidades menciona-
das tornando mais céleres as ligações e fomentando o dinamismo económico 
e cultural.

As estratégias definidas pelo Governo central para Macau e Hong Kong, 
como regiões administrativas especiais da China, estão delineadas há largos 
anos e encontram-se desde há muito espelhadas nos documentos que estabe-
leceram as premissas contratuais, definidas para estas regiões com autonomia 
administrativa, económica e política. 

Figura 8. Delta do Rio das Pérolas com indicação das cidades incluídas na GBA.

Macau atualmente recebe mais de 32 milhões de turistas ano, a maior 
parte dos quais direcionados para os casinos, sendo que a grande maioria é 
proveniente da China continental.
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Com uma economia de pequena escala, Macau exibiu um destaque único no 
desenvolvimento da Ásia. Com base nas estatísticas da DSEC, no 4º trimestre 
de 2018, o PIB per capita de Macau atingiu os 82.609,00 dólares americanos. 
Num estudo do FMI, Fundo Monetário Internacional, divulgado pelo South 
China Morning Post Macau está destinada a ser a cidade mais rica do planeta 
em 2020 (Fraser, 2018).

A cidade tem a área de 32 km² e a maior densidade populacional do mundo. 
Está em curso a construção de novos aterros com a área de 3,6 km² que irão 
permitir algum desafogo urbano (Rede de Informação de Planeamento Urba-
nístico, Direção dos Serviços de Solos Obras Públicas e Transportes [DSSOPT], 
2019). A população tem sido chamada para dar opinião sobre o Plano de Por-
menor dos novos aterros que as autoridades pretendem que mantenha as carac-
terísticas urbanas da cidade e a sua especificidade. 

Figura 9. Perspetiva do Plano Diretor dos Novos Aterros (DSSOPT, 2015).

Por outro lado, a integração no Delta do Rio das Pérolas contempla uma 
expansão gradual da cidade para a vizinha ilha da Montanha, sendo que a 
Universidade de Macau já se mudou para lá em 2013, ocupando uma área 
de 1,09 km². Novos terrenos aguardam investimentos de empresários locais, 
designadamente aqueles cujas atividades se situam no ramo das industrias 
criativas, identificadas como aquelas que mais interesse têm para ser apoiadas 
pelo Governo, uma vez que se inserem no âmbito cultural e económico que o 
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Governo pretende dinamizar, fazendo delas uma peça chave da diversificação 
económica, relativamente às industrias do jogo.

No contexto das ligações inter-regionais a construção da ponte Hong Kong-
-Macau-Zhuhai vem acelerar a pretendida integração, encurtando de forma 
significativa o tempo e as distâncias de percurso.

Figura 10. Imagem do Delta do Rio das Pérolas e nova ponte Hong Kong Macau Zhuhai (Au-
-Yeung & Sam, 2015).

7. Conclusão
A história da Rota da Seda diz-nos que esta memorável rota de intercone-

xões foi obra de toda a humanidade, incluindo a comunicação entre pessoas 
de diferentes culturas e geografias.

Nos mecanismos da antiga Rota da Seda existia uma cadeia de redes, vinda 
das áreas mais remotas para as mais avançadas, e a transferência de conhe-
cimentos era feita de forma abrangente, incluindo todos os povos envolvidos, 
com ênfase na contribuição que pudessem vir a dar.
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O atual espírito da Rota da Seda pretende reavivar essa postura mantendo 
viva a cooperação entre as diferentes cidades que no passado faziam parte das 
rotas da seda e que, no futuro, podem compartilhar os benefícios dessa herança, 
partilhando as suas competências e diferentes perspetivas, conectando-se na 
construção de um novo paradigma.

A Belt and Road Intiative, promovida pelo governo chinês, baseia-se numa 
história de narrativas transfronteiriças que podem contribuir para o aperfeiçoa-
mento dos programas nacionais dos governos participantes. Em simultâneo, 
proporciona uma relação mais próxima e informal, de pessoa-para-pessoa, que 
se mostra muito vantajosa em termos económicos e culturais, fazendo com que 
a nova Rota da Seda seja uma Rota Cultural Sustentável.

Relativamente à PRD, Pearl River Delta, através da leitura das opiniões 
de políticos, académicos e outros estudiosos é de considerar que Macau nada 
tem a temer e, pelo contrário, só tem a ganhar com a sua integração na Grea-
ter Bay Area.

O futuro de Macau pode estar na manutenção da sua multiculturalidade, 
na dicotomia, no encontro entre o passado e o presente, através da construção 
de um discurso urbano coerente e inclusivo, onde em locais antigos possam 
aparecer inovações. Esta nova cidade que se recria e o seu centro histórico com 
ela, deve fazer parte de uma cidade global e aberta no verdadeiro sentido do 
Post-Nation como diz Stuart Hall (Hall, 1999).

A cultura faz agora parte da arena diplomática internacional, e com rotas, 
centros e corredores servindo como mantra do Belt and Road, os países 
continuarão a encontrar pontos de conexão cultural através da linguagem 
do património partilhado, a fim de ganhar influência regional e fidelidade. 
(Winter, 2016, p. 6)

Tudo se conjuga para que Macau num futuro próximo abrace novos desa-
fios, ao nível local e regional. Uma territorialização baseada em novas oportu-
nidades pode estar a ganhar forma e sustentabilidade.
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INSTITUTO CONFÚCIO COMO PLATA-
FORMA DE INTERCÂMBIO CULTURAL 
NA PROCURA DO CAMINHO PARA 
RESULTADOS DE SUCESSO EM COMUM: 
O CASO DA UNIVERSIDADE DE LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS DE DALIAN

搭建孔子学院文化交流平台, 探索合作共赢之
路 —以大连外国语大学孔子学院为案例分析

An Ran 
Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian

O Instituto Confúcio (IC) é reconhecido em todo o mundo pelo seu papel 
de plataforma para a interação e partilha cultural. Criou um sistema de coo-
peração que corresponde às exigências da nossa era, com base no modelo de 
“sucesso em comum através de negociação e construção conjunta”. No contexto 
da iniciativa “Uma faixa, uma Rota”, o Instituto Confúcio desenvolve o ensino 
de língua com serviços diversos, promovendo os diálogos interculturais e a 
prosperidade em comum. Através de um estudo de caso sobre a Universidade 
de Línguas Estrangeiras de Dalian, o presente trabalho analisa a função do Ins-
tituto Confúcio durante a divulgação e o intercâmbio cultural, baseando-se nos 
resultados e experiências da Universidade, com o objetivo de descobrir novas 
formas de cooperação a realizar por esta entidade.
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1. O significado do Instituto Confúcio no intercâmbio 
cultural

O desenvolvimento do ser humano na sociedade é um processo contínuo 
de intercâmbios culturais, no qual se encontram todas as nações. O intercâm-
bio é uma importante medida para o progresso cultural em todo o mundo e é 
uma exigência para promover a globalização e diversificação da cultura. Antes 
do século III a.C., a China já havia iniciado este processo de intercâmbio cultu-
ral. Nas dinastias Han e Tang, a civilização avançada e a cultura aberta chinesa 
atraíram muitos países com a perspetiva de fazer negócios. A seda, a porcelana, 
o chá e outros produtos entraram no mundo ocidental. Foram estabelecidas 
as Rotas da Seda terrestre e marítima, fazendo com que as trocas comerciais 
e os intercâmbios culturais com outros países asiáticos fossem cada vez mais 
frequentes. Com o decorrer do tempo, os hábitos de intercâmbio foram conso-
lidados e tornaram-se uma parte fulcral da cultura chinesa.

Os intercâmbios culturais são inevitáveis para o desenvolvimento da Histó-
ria. Na idade moderna, ocorrem com mais frequência, englobam mais regiões e 
exercem influências mais acentuadas. Nos finais do século XV, Vasco da Gama 
contornou o Cabo da Boa Esperança e chegou à Índia. O Oriente e o Ocidente 
foram ligados, e, assim, começou uma nova era. O Caminho Marítimo para a 
Índia intensificou as relações políticas e económicas entre o Oriente e o Oci-
dente, assim como o intercâmbio direto entre a cultura chinesa e as culturas 
ocidentais. Os contactos entre nações e povos aumentaram, assim como as 
trocas de ideias e de pensamento. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas de 
Portugal e de outros países ocidentais escreveram e traduziram uma grande 
quantidade de obras. Introduziram na China a ciência e as tecnologias mais 
avançadas do Ocidente nas áreas da astronomia, da física, da medicina e da 
filosofia. Os jesuítas também levaram o confucionismo para o Ocidente. Esta 
época foi o primeiro apogeu na história do intercâmbio cultural entre a China 
e o Ocidente. Do ponto de vista do desenvolvimento histórico, é precisamente 
por causa da cultura que a China Antiga passou a ser conhecida por outros 
países. O império criou laços de amizade com outras nações e impulsionou a 
expansão e o desenvolvimento da civilização social.

Hoje em dia, o rápido desenvolvimento da economia tem promovido o 
intercâmbio e a globalização cultural em todo o mundo. Diferentes culturas 
respeitam-se, influenciam-se e aprendem umas com as outras. O progresso da 
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sociedade e do mundo exige que todas as nações contribuam de acordo com 
as suas caraterísticas. 

Neste sentido, o Instituto Confúcio criou uma plataforma para que pessoas 
de todo o mundo possam aprender chinês e conhecer a cultura chinesa, através 
da cooperação no ensino.

As tarefas do Instituto Confúcio incluem ensinar chinês, fornecer recursos 
didáticos, formar professores, disponibilizar informações sobre as áreas da edu-
cação e da cultura, assim como desenvolver atividades de intercâmbio cultural. 
Após 15 anos, o Instituto Confúcio criou uma comunidade internacional diver-
sificada de ensino/aprendizagem de línguas. Encontrou um sistema de gestão 
que corresponde às necessidades do público-alvo e que beneficia todas as partes 
envolvidas. O seu trabalho é reconhecido tanto na China como no estrangeiro.

Enquanto ensinam chinês, os Institutos Confúcio no mundo ainda reali-
zam atividades culturais, atendendo às diferentes realidades locais, o que per-
mite aos alunos sentirem e entenderem melhor a cultura tradicional chinesa 
e o desenvolvimento da sociedade chinesa contemporânea, de forma descon-
traída e divertida. Sendo uma janela para o mundo entender a cultura chi-
nesa, o Instituto Confúcio impulsiona o conhecimento e a compreensão mútua 
entre povos e culturas. Assume grandes responsabilidades durante o processo 
da divulgação cultural. Não só desenvolve e promove a cultura tradicional da 
nação chinesa, dando-lhe continuidade, como também realiza a interação e a 
partilha entre culturas diferentes.

2. Uma tentativa para promover a interação entre a 
cultura chinesa e as culturas estrangeiras

O Instituto Confúcio aprende e cresce no seu trabalho e é considerado um 
exemplo de sucesso da diplomacia chinesa. A organização e a gestão dos Institu-
tos Confúcio são partilhadas por parceiros chineses e estrangeiros. As atividades 
são realizadas, atendendo sempre à realidade e às condições culturais locais.

A Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian tem participado nesta 
missão do Instituto Confúcio desde 2007. Foram criados dez Institutos Confú-
cio por sua iniciativa, com a cooperação de instituições em 10 países, incluindo 
Portugal, Itália, a Rússia e o Japão. Através dos Institutos Confúcio, é refor-
çada a comunicação entre a China e estes países e regiões. Foram abertos novos 
horizontes para os estudos sobre o papel do Instituto Confúcio como elo entre 
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o ensino de língua e a interação cultural, e a sua função na promoção do inter-
câmbio nas áreas de humanidade.

Os dez Institutos Confúcio da Universidade de Dalian criam diferentes 
modelos de trabalho com as suas próprias caraterísticas. Nos últimos anos, 
realizaram-se mais de 1300 atividades de intercâmbio cultural, das quais mais 
de 300 foram em 2018. As atividades abrangem temas como festivais tradicio-
nais, medicina chinesa, caligrafia, artes marciais, cerimónia do chá, literatura, 
gastronomia, música e cinema. As principais formas são tertúlias, workshops, 
convívios, exposições, palestras e desmonstrações. Algumas atividades, combi-
nando caraterísticas chinesas e locais, foram muito bem recebidas e tornaram-
-se exemplos de sucesso do intercâmbio e interação cultural.

Festival do Barco-dragão em Aveiro, Portugal.

Em junho de 2018, o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro suge-
riu combinar o barco-dragão com o barco moliceiro. Com a cooperação da 
Câmara Municipal, foram decorados e lançados dez barcos-dragão moliceiros 
nos canais da ria de Aveiro. Esta atividade atraiu a atenção e foi reportada por 
vários meios de comunicação tanto na China como em Portugal. O barco-dragão 
moliceiro combinou a tradição com a criatividade, divulgou as culturas popu-
lares chinesa e portuguesa e integrou a estética dos dois países, constituindo, 
assim, uma tentativa corajosa de interação e integração de diferentes culturas.

Festival de flores em Noto, Itália

Em maio de 2018, com a cooperação e o apoio do Instituto Confúcio da 
Universidade Kore de Enna e da Câmara Municipal de Noto, o 39.º Festival 
de Flores foi realizado sob o tema da “China”. Os desenhos finais foram sele-
cionados entre trabalhos de 110 alunos do curso de Design da Universidade 
de Línguas Estrangeiras de Dalian. Dez professores e alunos chineses foram à 
Sicília para ajudar a montar os 16 tapetes de flores com tópicos chineses. Com 
7 metros de largura e 122 metros de comprimento, estes tapetes abrangeram 
temas como Confúcio, Grande Muralha, deusas de Dunhuang, etc. Mais de 150 
000 turistas de diferentes países visitaram o festival. Os meios de comunica-
ção estatais da China e da Itália fizeram reportagens sobre o evento. As pessoas 
entrevistadas mostraram satisfação ao ver elementos chineses combinados com 
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a antiga arte floral de Sicília, uma nova forma de integração surpreendente de 
culturas e artes orientais e ocidentais.

O intercâmbio cultural nunca é unidirecional. Os Institutos Confúcio tam-
bém fazem divulgação das línguas e culturas dos países onde se encontram, 
através de diversas formas de atividade, conseguindo assim atrair centenas de 
parceiros em todo o mundo. O Instituto Confúcio desempenha um papel impor-
tante, ao promover a interação e integração cultural entre a China e o mundo.

A Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian tem explorado e experi-
mentado diversas formas para cooperar com os seus parceiros e para participar 
e promover intercâmbios culturais através da plataforma do Instituto Confúcio.

Nos últimos anos, através do Instituto Confúcio, a Universidade organizou 
e recebeu 71 delegações de especialistas, académicos e estudantes de vários paí-
ses nas áreas de educação, economia e arte, com mais de 1400 pessoas. Estas 
visitas à China possibilitaram um melhor conhecimento ao nível da língua e 
da cultura entre todos os participantes e reforçaram a compreensão e a con-
fiança entre eles.

Em dezembro de 2018, a Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian 
tomou a iniciativa e responsabilizou-se pela criação da União das Universi-
dades Colaboradoras do Instituto Confúcio que integra onze instituições de 
ensino superior chinesas e estrangeiras. Foi assinado um acordo pelos onze 
membros, com a missão de aprofundar a cooperação na gestão de instituições 
e de construir em conjunto uma plataforma para intercâmbios diversificados.

3. Sugestões e perspetivas para o intercâmbio e 
cooperação cultural

São muitas as atividades de intercâmbio e os projetos de cooperação reali-
zados pelo Instituto Confúcio. Com o objetivo de melhorar o seu funcionamento 
e aumentar a sua eficácia e criatividade, vamos apresentar três propostas:

3.1. Aproveitar a oportunidade da iniciativa “Uma faixa, uma 
rota”

“Uma faixa, uma rota” é um projeto político, económico e cultural de inte-
resse comum, que a China desenvolve com outros países. Percorre a Ásia, a 
África e a Europa e liga as principais zonas económicas. Do ponto de vista do 
intercâmbio cultural, esta iniciativa reforça a comunicação, a confiança e o apoio 
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mútuo entre os diversos países. Através da plataforma do Instituto Confúcio, 
os diferentes países podem unir-se e desenvolver-se em conjunto.

A cultura desempenha um importante papel estratégico entre os países 
parceiros e ajuda a impulsionar o sucesso da iniciativa “Uma faixa, uma rota”. 
Sendo uma entidade educativa e cultural, o Instituto Confúcio deve basear as 
suas tarefas no apoio ao povo local, através do ensino da língua e de outros 
serviços culturais, ajudando os países ao longo de “Uma faixa, uma rota” a 
compreender-se, através de um ponto comum que é a China. As atividades 
culturais fornecem aos povos locais oportunidades de conhecer e gostar da 
China, ajudando-as a reduzir dúvidas e preocupações relacionadas com a inva-
são da cultura estrangeira ou com os eventuais problemas trazidos pelas trocas 
comerciais com o exterior. O Instituto Confúcio deve dar a máxima importância 
ao seu papel de plataforma e de ponto de partida para o sucesso da iniciativa 
“uma faixa, uma rota”, com a missão de construir um caminho de diálogo, de 
intercâmbio e de comunicação entre as diferentes civilizações.

3.2. Enriquecer os conteúdos e as formas de divulgação cultural

Além da literatura, da arte, da tradição e da religião, o dia a dia e o desen-
volvimento também fazem parte da cultura. Atualmente, as atividades realiza-
das pelo Instituto Confúcio incluem sobretudo exposições, palestras, festivais 
sobre temas tradicionais como a caligrafia, a cerimónia de chá e o vestuário. Os 
conteúdos e as formas de atividades são pouco diversificados. Além dos temas 
tradicionais, a divulgação cultural deve abranger ainda outros tópicos como 
ciências, sociedade, proteção ambiental, meios de comunicação, economia, 
etc. O público-alvo do Instituto Confúcio deve estender-se a todas as pessoas 
locais, para além dos alunos na aula de língua. Comparando com a cultura 
tradicional, a cultura chinesa contemporânea aproxima-se mais do nosso dia 
a dia, o que pode despertar mais interesse a um público mais jovem. Nas ativi-
dades a desenvolver, deve prestar-se atenção ao equilíbrio entre o tradicional 
e o contemporâneo.

Diferentes países e nações têm caraterísticas culturais próprias. O contacto 
e a interação entre eles podem resultar em sucessos inesperados. O Festival 
do Barco-Dragão em Portugal e o Festival de Flores de Noto na Itália são dois 
exemplos bem-sucedidos, com os quais podemos aprender muito. Portanto, a 
fim de alcançar melhores resultados de comunicação, os Institutos Confúcio 
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devem respeitar a diversidade e tentar encontrar pontos de convergência entre 
diferentes culturas, para que todas as partes envolvidas beneficiem da coope-
ração e todas culturas sejam representadas e divulgadas.

3.3. Diversificação das entidades colaboradoras

As atividades que o Instituto Confúcio desenvolve dependem principal-
mente da cooperação e do apoio de colaboradores, sobretudo dos parceiros 
estrangeiros. Hoje em dia, além de ser um fruto da cooperação educacional 
entre instituições chinesas e estrangeiras, o Instituto Confúcio também fun-
ciona como plataforma multifuncional para intercâmbios multiculturais entre 
diferentes países.

Por isso, para assegurar um bom desenvolvimento, o IC deve procurar 
novas formas de cooperação e novos parceiros em áreas diversificadas. Os 
Institutos Confúcio podem aproveitar as redes sociais das universidades onde 
estão, mobilizar os seus ex-alunos e estabelecer contactos com outras entida-
des culturais, grupos sociais e estabelecimentos locais, como bibliotecas, cine-
mas, museus, centros de investigação, centros juvenis, associações de amizade 
ou empresas, para desenvolver diferentes projetos. Com a diversificação das 
entidades e das formas de cooperação, o Instituto Confúcio pode melhorar o 
nível do ensino, enriquecer o conteúdo das atividades culturais, alargar a sua 
influência e aumentar o número do público-alvo, recebendo assim mais força 
para realizar futuros trabalhos.

A globalização cultural tem criado excelentes condições para o desenvol-
vimento do Instituto Confúcio. E este deve aproveitar as oportunidades que a 
nossa era lhes oferece e explorar novos caminhos eficazes para o intercâmbio e 
a cooperação cultural com outros países. Neste contexto de multiculturalismo, 
o Instituto Confúcio deve procurar uma convivência harmoniosa com os outros, 
baseada no apoio e ajuda mútua. Com a criação de laços de amizade, dedica-
-se ao intercâmbio e à inovação cultural, para lançar uma sólida base para a 
aprendizagem mútua, a igualdade, a cooperação e o sucesso em comum entre 
a China e outros países.
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HIGHER EDUCATION EXCHANGES 
BETWEEN CHINA AND PORTUGUESE-
-SPEAKING COUNTRIES UNDER THE 
FRAMEWORK OF THE BELT AND ROAD 
INITIATIVE: THE CASE OF CONFUCIUS 
INSTITUTE

“一带一路”倡议框架下中国和葡语国家高等
教育交流: 以孔子学院为例

Guo Zhiyan
Dalian University of Foreign Languages

1. Introduction
Peace and development have always been perpetual concerns for the world. 

Currently in a general range the world situation is tending to ease. On one hand, 
the international financial crisis still exerts their impact on the world economy 
which is recovering slowly. On the other hand, the pattern of international invest-
ment and trade has been in restless adjustment resulting in the ever-shifting 
and complex international situation.

In 2013, Chinese President Xi Jinping has unveiled the building of ‘Silk 
Road Economic Belt’ and ‘Twenty-first Century Maritime Silk Road’ Initiative1 
which were identified as paramount signals of Beijing’s current effort to fasten 
ties and stimulate growth and development along its geographic periphery. In 

1 ‘Silk Road Economic Belt’ and ‘Twenty-first Century Maritime Silk Road’ Initiative are 
abbreviated as the Belt and Road Initiative (BRI).
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2015, BRI has gradually solidifies into a clear guideline out of a series of initial 
strategic concepts to offer considerable potentials in realms of economy, poli-
tics, culture, and international strategy. As a policy hallmark, it provides trade 
initiatives for China and its surrounding regions to embrace the new financial 
growth (Anonymous, 2013). PSCs also launched a wide range of multi-dimen-
sional and multi-level exchanges and co-operations with China on the platform 
of BRI. Among them, higher education is the key link of cultural exchanges and 
interaction, which CI facilitates by providing intellectual support and talent 
protection with the implement of the bilateral student exchange, scholar visits, 
research projects, hosting transnational academic forum, and other aspects 
of academic exploration on the platform of the host universities and Chinese 
partner universities. Accompanying with the expansion of the CI network, the 
research on CIs has rapidly increased, focusing mainly on CI’s role, operation, 
existing problems and meanwhile empirical experiments regarding their impacts 
on trade, investment, tourism, portfolio flows, and export of education are hot 
topics too. However, a majority of the studies focus on country-level data ins-
tead of the trans-continent base. Since limited research has been done about 
the CIs in PSCs, the paper attempts to fill the research gap.

2. Research Background
Since Xi Jinping took office in November 2012, the concept Chinese Dream2 

is propelled as a major strategic thought for developing socialism with Chinese 
characteristics. Undoubtedly understanding the concept of the Chinese Dream 
is essential to understand Xi’s administration idea and China’s future policy 
orientation (Anonymous, 2014). As a strategic undertaking for economic and 
trade cooperation, BRI becomes a powerful driving force to realize the great 
rejuvenation of the Chinese Dream. Given the range and importance of BRI, 
Chinese Foreign Minister Wang Yi asserted during the 2015 National People’s 
Congress, ‘making all-round progress about BRI” constitutes the ‘key focus’ for 
Chinese diplomacy (Bai, 2015).

With the population of 264 million, accounting for 3.6 % of the world’s 
population, the countries including Brazil, Portugal, East Timor, Cape Verde, 

2 Xi Jinping stated that is designed to “forge closer economic ties, deepen cooperation, and 
expand development space in the Eurasian region.” See Xi Jinping, “Promote Friendship 
Between Our People and Work Together to Build a Bright Future,” (speech, Nazarbayev 
University, Astana, Kazakhstan, September 7, 2013).
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Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, São Tomé and Príncipe, and Equatorial 
Guinea share Portuguese as an official or major language respectively. Taking 
their geographical advantage into consideration, it is in line with the BRI glo-
balization layout. Although PSCs are widely distributed in terms of location 
striding across four continents: Europe, Asia, South America and Africa, they 
are closely linked by the similar culture and shared history.

In 2004, China and PSCs jointly established Forum in Macao on Econo-
mic and Trade Cooperation (hereafter Forum). According to the Forum, the 
importance of bilateral relation between China and the PSCs has become even 
more prominent in the new era3. The PSCs have formed a unique economic and 
cultural corridor in terms of trade, investment, and mutual personnel dealings, 
which conforms tightly to China’s BRI, a global platform without any geopoliti-
cal limit to any nation, international or regional organization. The cooperation 
between the PSCs has irreplaceable advantages compared with other countries 
since in addition to the same official language and similar cultural background, 
the similarity of the legal system also provides a unique value for the formation 
of the economic corridor among the PSCs.

China’s overall attitude towards the world is definite, i. e. China shares the 
opportunity of development with the world and embodies the great determination 
to build a shared community of human destiny. China’s achievements not only 
furnished a strong impetus to the growth of the world economy, but also set up 
a solid foundation for China and the PSCs to deepen bilateral economic, trade 
cooperation and educational interactions (Campbell, 2006). Meanwhile, CI, as 
a non-profit educational institution teaching Chinese and promoting Chinese 
culture (Confucius Institutes, 2009), is a practical flagship project conforming 
precisely to development of BRI. The quick expansion of CI provides cultural 
support for BRI to be easily accessible to the target foreign countries and reduces 
the transaction cost for the bilateral countries so its role cannot be underestima-
ted. More importantly, it accelerates China’s internationalization of higher edu-
cation and brings more interactions with CIs’ host universities (Hughes, 2014).

3 Chinese Dream, put forward by Xi Jinping, President of China, is to realize the great reju-
venation of the Chinese nation in modern history.
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3. The impact of CI on bilateral higher education
Up to December of 2019, 550 CIs have been established in 162 countries 

and regions throughout the world. Specifically, 53 countries along the route of 
BRI have established 140 CIs whose sharp development has provided chances 
for people all over the world to learn Chinese language and culture and func-
tions as a bridge reinforcing friendship and cooperation between China and the 
world. Millions of people have participated in various cultural activities held by 
CIs and CCs4. CI has become one of the largest language and culture promotion 
institutions in the world in terms of the 4 indicators: countries covered, branch 
institutions, number of teachers and students. However, accompanying the quick 
expansion, unprecedented challenges now loom ahead for CI, China’s flagship 
project (Zheng, 2014). Although Chinese language teaching and cultural exchan-
ges take on various categories, they share many characteristics in common.

The partner universities in PSCs are located across vast geographical coverage 
while their diverse cultural backgrounds and distinctive educational resources 
are all favorable conditions for CI to develop its special characteristics. Since 
the first CI was founded at the University of Minho in 2005, CIs in PSCs have 
contributed not only to Chinese teaching and cultural promotion, but also to 
the integration of Chinese teaching into the educational system of their host 
universities. Given that CI in PSCs reflects a more confident Chinese foreign 
policy and offers greater opportunities for the improvement and engagement of 
bilateral higher education, more attention should be paid on the development 
research of CIs in PSCs under the context of BRI.

So far, China and Brazil explore various forms of experience exchanges, 
technical cooperation and statistical data, especially in organizing cultural 
months both in China and Brazil, and strengthening the cooperation between 
universities5. In January 2019, the Ministry of Foreign Affairs of Brazil adjus-
ted its institutional framework and set up new separate divisions to deal with 
China affairs. The Brazilian government supported the expansion of bilateral 
cultural and educational exchanges and welcomed the opening of more Confu-

4 Policarpo, Verónica and Rodrigues, Irene and Piteira, Carlos and Rato, Ricardo and Mieiro, 
Susana, Barometer of China-Portuguese Speaking Countries: The Impact of Culture on 
Commercial Relations (November 12, 2015). Available at 

 SSRN: https://ssrn.com/abstract=2690038 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2690038
5 Official figures cited from Confucius Institute Headquarters in December, 2020.
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cius Institutes and encouraged Brazilian young people to study in China. By the 
end of 2019, 11 Confucius Institutes and 5 Confucius Classrooms had been built.

In accordance with the diplomacy of the two parties, intergovernmental 
cultural exchanges have naturally become the main platform for China-Portugal 
cultural diplomacy. As for China, ‘Portugal is an important pivot and an active 
participant in the construction of BRI’ commented by José Augusto Duarte, 
the Portuguese Ambassador to China while President Cavaco Silva pointed out 
that promoting Portuguese education in China is conducive to strengthening 
bilateral cooperation in culture and trade6. In 2005, China and Portugal recog-
nized mutual higher education qualifications and degree certificates, which pro-
moted the soaring development in the number of overseas students from both 
sides. According to Agreement on Language and Culture Cooperation between 
China and Portugal, CI Headquarters has set up 4 Confucius Institutes and 2 
CCs in Portugal to promote the Chinese language teaching and meet the needs 
of cultural learning of Portuguese people with the ultimate goal to receive the 
understanding and support from the Portuguese people in Chinese cultural fields. 

In December 18, 2015, the University of Cape Verde held the opening 
ceremony of CI at Cape Verde which has achieved vibrant development so far. 
Annually more than 300 Cape Verde students study and recruit in China. Many 
students have found a good job after graduation and many diplomats have also 
gone to Chinese universities to study. Naturally, CI is the ideal place for them to 
study Chinese and know about China before they leave for China. The cultural 
exchange between China and Cape Verde has reached a higher level and Cape 
Verde has participated China’s BRI as one of the member countries. Confucius 
Institute at Agostinho Neto University offers HSK courses to registered stu-
dents. Learning Chinese with Me is a short and medium-term Chinese training 
program which is a highly commented collaboration between the Ministry of 
Youth and the Ministry of the Interior of Angola to mainly teach daily spoken 
Chinese or life and working terms and CI offers scholarships to the university 
students. As the only authoritative institution for Chinese teaching in Mozam-
bique, Confucius Institute at Eduardo Mondlane University (UEM-CI) was esta-
blished in October, 2012. Through continuous efforts and accumulation, it has 
gained considerable popularity and influence in the region. After eight years of 
development, it is featured with its rich cultural connotation and localization. 

6 Xinhua Net:Brazil could gain a lot from cooperation with China: Brazilian scholar. http://
www.xinhuanet.com/english/2019-11/16/c_138560415.htm. [November 16, 2019].
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Its Chinese host university is Zhejiang Normal University, whose six Confucius 
Institutes and four Confucius Classrooms have been jointly built in Ukraine, 
Cameroon, Mozambique, Tanzania, the United States and South Africa. The 
university possesses most cooperation with African universities to jointly build 
CIs. In 2015, its Chinese partner university set up Confucius Institute African 
Research Center and Zhejiang Confucius Institute Teacher Selection and Trai-
ning Center with the support of Confucius Institute Headquarters. As a renow-
ned African Research Center in China, the university has been engaged in the 
research of African studies and the training for African-related talents for a long 
time. In May 2018, UEM and Zhejiang Normal University signed an agreement 
on co-education of Chinese majors to be Chinese professionals which accelerates 
the internalization of both sides.

CI in PSCs provides on-spot Chinese teaching service for the host country, 
forming the most authoritative and systematic Chinese learning base which not 
only provides various kinds of Chinese training for ordinary people, but also for 
local politicians, business circles, judicial circles, press and other specific cus-
tomers. It undertakes overseas Chinese Proficiency Test and Certification on 
campus of host university, providing consulting services for students to study in 
China, or rather offering CI Scholarship. Currently, CI in PSCs has developed its 
distinctive characteristics. Some CIs are research-oriented institute focusing on 
Sinology such as CI at University of Estadual Paulista (Deng, 2016); Some CIs 
attach equal importance to teaching and research or emphasize on the promotion 
of culture with Chinese characteristics like CI at Pontifical Catholic University 
of Rio de Janeiro as well as CI at University of Cape Verde; CI at University of 
Brasilia employs its cutting-edge technologies and its location in the capital to 
facilitate its development. Generally speaking, the construction and develop-
ment of CI in PSCs are stable but the entire layout and high education interac-
tion are still not balanced. Since the year when BRI is issued, the number of CIs 
in PSCs have mushroomed to act as bridges of all-round cooperation between 
Chinese and host universities in PSCs (Liu, 2014). As a cultural exchange insti-
tution promoting Chinese and disseminating Chinese culture, the development 
of CI abroad is closely related to China’s realistic policies while BRI strategy has 
opened a brand-new door to international exchanges and cooperation for bila-
teral high education development (Ferdinand, 2016). 

Chinese teaching is a principle function for CI to exist abroad. CIs in PSCs 
are engaged in broadening the impact of Chinese teaching activities in their host 
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countries and offer language training involved in several categories: Chinese tea-
ching in primary, medium and advanced level respectively; oral Chinese Class; 
HSK Preparation class, etc; in addition, CIs provide credit or non-credit courses 
for registered students in their host universities. In order to broaden the stu-
dents’ interests in Chinese traditional culture, CIs hold a diversity of workshops 
for their students to get access to Chinese culture. The activities cover various 
cultural themes such as Chinese food, martial art, handicraft and movie, etc. 
which offer chances for audiences to understand Chinese culture and stimulate 
learners’ interest to further learn Chinese. HSK examinations are held at all 
levels and have kept the multi-level cooperative relations with the surrounding 
municipal governments, museums and theaters or other foreign cultural orga-
nizations. Many CIs host the various international symposiums and academic 
conferences. With the cooperation of Chinese partner universities, CIs also 
hold a wide range of art troupe shows and book exhibitions. CIs in PSCs play 
an active role in bringing more foreign students to study in Chinese universi-
ties, subsequently contributing to the soaring higher education export. What’s 
more, CIs exert a positive impact on the non-degree foreign student and play 
an irreplaceable role in the process of internationalization of higher education 
and provides opportunities for China’s higher education to go-out and embrace 
the interaction with more foreign universities (Li, 2015).

4. Future prospects 
CI’s development has never been balanced throughout the world. Its exis-

tence and development are coupled with the problems and criticisms to an extent 
which some CIs even face the dilemma of shutdown. Except for the political fac-
tors, CI itself needs constant reflection and to be improved. Taking advantage of 
BRI, it is crucial for CI in PSCs to summarize its adhering advantages to serve 
China and PSCs in political, economic, and cultural realms, especially higher 
education exchange. BRI accelerates the promotion of Chinese and Chinese cul-
ture while the CI’s development can pave the solid foundation for BRI to build a 
win-win and common prosperity by providing cultural and intellectual support.

It is common for CI to set up different number of teaching spots according 
to its development situation. Nevertheless, this model has restricted the form 
of cooperation of bilateral universities and limits CI’s scale development (Li, 
2015). With the implement of BRI, CI’s establishment can cooperate with enter-
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prises, governments even NGOs. Since CI has substantial academic resources, 
in accordance with the regulations of CI and local laws, it can carry out interna-
tional symposium and academic research regarding BRI and higher education. 
In addition, the multi-level cooperation between CIs and those enterprises in 
local countries along the BRI route should be attached more importance, which 
is part of China’s national development strategy and an indispensable force for 
the country to open up to the world and realize its internationalization. 

University is the cradle to gather talents and technology, where CI deser-
ves to give full play to international scientific and technological cooperation and 
innovation. BRI’s focus on education and cultural exchange is sure to attract 
more people to study Chinese and be willing to know more about China. With 
the trend of increasing cultural and educational cooperation, China can also 
expect more diversified groups of students to further study in China since CI 
offers annual scholarships to its students and attracts more candidates to apply 
for. Through the development of international cooperation in scientific and 
technological fields, CI can facilitate the exchange of ideas and way of thinking 
among different cultures. 

As a typical product of the internationalization of higher education, each CI 
in PSCs aims to pursue its precise position so as to transform into a new model 
to face its new missions under the context of BRI. On the platform of CIs, the 
higher education in China goes abroad to the world and entwines with the outs-
tanding achievements of higher education from various countries. Simultaneously, 
CI provides more opportunities for local universities to make interactions and 
communications with China and foreign host universities. To meet the requi-
rements in the new era, CI should be ready to work with partner universities to 
re-think its position and identify the future path to follow by deepening reforms 
of institutions and mechanisms to step up quality assessment and supervision 
and promote the diversification of global CIs (Pang, 2015). Based on non-stop 
criticisms concerning whether it is right for organizations funded by Chinese 
government to operate on campus in liberal and democratic societies (Hughes, 
2014), CI should give the priority to localize its development and formulate 
an educational system that conforms to the local cultural background of host 
countries and avoid implementing the programs coated with political colors.

It is crucial to set up more Confucius Institute Alliance. In December 2016, 
China’s first provincial Confucius Institute Alliance was established in Shan-
ghai, with the Secretariat of Shanghai Foreign Studies University. Guided by the 
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implementation of the Confucius Institute Development Plan (2012-2020) and 
the strategic needs of Shanghai’s education development and combined with the 
respective advantages of Shanghai cities and institutions, the alliance aims to 
build a Shanghai model for the development of Confucius Institute (classroom) 
and improve the level of the higher education internalization. As of December 
2017, 12 universities and 10 primary and secondary schools in Shanghai have built 
47 Confucius Institutes and 70 Confucius Classrooms in 30 countries, covering 
5 continents in the world. As a pioneer of reform and opening up, Shanghai has 
exerted its development advantages of CI construction and gathered the resour-
ces of universities in Shanghai. Chongqing Confucius Institute Alliance is the 
second provincial (municipal) alliance established after Shanghai. The alliance 
supports more efficient resource allocation to further improve the quality of CI 
and highlight the important role of the world’s understanding of China and the 
universities of Chongqing. Since 2006, Chongqing has cooperated to run 16 
Confucius Institutes and 28 Confucius Classrooms in 13 countries, dispatched 
more than 1400 Chinese teachers and volunteers to 38 countries, trained 40000 
students of all kinds and received more than 1 million people for cultural acti-
vities. In 2019, 12 universities from Liaoning Province and 23 overseas univer-
sities from 17 countries and regions participated in the launching ceremony of 
the Confucius Institute Alliance. The establishment of the alliance can not only 
improve the internationalization level of Liaoning Province, but also benefit the 
participating universities. At present, 100 universities in Liaoning Province have 
established friendly relations with more than 1000 universities, educational 
institutions, and non-governmental organizations in the world. 13 universities 
have established 30 Confucius Institutes and 4 Confucius Classrooms overseas. 
This big network of international universities has started to strengthen various 
kinds of cultural exchange and therein, more regional alliances should be esta-
blished to weave a huge global net for universities and similar institutions. As 
for the CIs in PSCs on three continents involved in this paper, Dalian University 
of Foreign languages is the Chinese partner of CI at University of Aveiro and CI 
at University of Brasilia. The Chinese partner universities of CI of Federal Uni-
versity of Ceará and CI at University of Minho is Nankai University in Tianjin. 
The Chinese partner universities of CI at Cape Verde University and CI at Porto 
University are Guangdong University of Foreign Trade and Economic Coopera-
tion. CI at University of Estadual Paulista and São Tomé e Príncipe University 
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are Hubei University. This is also a good trend for the better adoption of shared 
resources between these universities.

5. Conclusion
This paper attempts to draw a blueprint for CIs to participate BRI cons-

truction in PSCs, especially in higher education field. A country has borders 
but language hasn’t (Wagner, 2005). China’s quick development will not rea-
lize without the support of the world and meanwhile China can also contribute 
to the prosperity of PSCs. Chinese always believe the beauty of a single flower 
won’t last long and it takes a garden to call it spring (Wang, 2014). This belief is 
deeply rooted in China’s history and consequently BRI can be understood as a 
modern iteration of this historical belief. In the process of building characterized, 
localized and professionalized institutions, CI promotes its transformation and 
upgrading by reforming themselves actively, which will ultimately bring about 
the mutual development of diverse civilizations. 

CI’s impact on higher education can be reflected from three dimensions: 
improving cultural identity, soaring cultural interaction, and sharing infor-
mation. Under the guideline of BRI strategy, CIs in the PSCs adapt to the new 
situation by taking the opportunity to advance the new pattern of innovation in 
Chinese teaching, culture dissemination, innovation and academic research in 
order to accomplish the upgrade of CIs so as to keep a sound and sustainable 
development under the BRI framework. CI ought to establish more stable and 
diversified inter-university communication and cooperation relations between 
Chinese and foreign universities in the form of urban and regional alliances 
which will set up multi-actor cooperation platforms and build a general layout 
for common development so as to continuously strengthen all-round coopera-
tion in various fields such as student exchange, scholars’ mutual visits, academic 
exchanges, discipline co-construction, etc. The realization of the integration of 
Chinese and foreign universities in alliances will also enhance the cultural soft 
power of the cities and provinces and vigorously promote the bilateral interna-
tionalizing process. In recent years, the Chinese universities has begun to hold 
the Confucius Institute Alliance Conference during the annual Global Confucius 
Institute Conference to promote the benign interaction between universities, 
which is also conducive to the establishment of an efficient cooperation mecha-
nism between universities. In the future, CIs in the PSCs are expected to unfold 
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new chapters to make greater contribution to higher education and advance the 
mutual learning of Chinese and foreign cultures.
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O CONTRIBUTO DAS ORGANIZAÇÕES 
DO TERCEIRO SETOR PARA O ESTUDO E 
DIVULGAÇÃO DA CHINA EM PORTUGAL: 
O CASO DO OBSERVATÓRIO DA CHINA

第三产业机构对葡萄牙中国研究传播之贡献: 中
国观察协会的案例研究

Liliana Sousa
Universidade de Aveiro1

Jorge Tavares da Silva 
DCSPT / GOVCOPP, Universidade de Aveiro

1. Introdução
Partindo da experiência profissional no Observatório da China, o objetivo 

central desta investigação, que entendemos como pioneira, é reconhecer os 
principais agentes que fomentam iniciativas que promovem a aproximação 
entre Portugal e a China. Esta relação está assente numa base histórica de qui-
nhentos anos de interações bilaterais (Oliveira, 1998). Além disso, contribuem 
ativamente para a disseminação do conhecimento sobre a China assente num 
diálogo intercultural que beneficiará o entendimento sobre este país no con-
texto social atual, alargado a toda sociedade portuguesa.

1 O presente ensaio foi realizado no âmbito do Mestrado em Estudos Chineses da Universi-
dade de Aveiro, que se realiza em parceria com o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-
IUL), e baseia-se no Relatório de Estágio curricular que tem como entidade de acolhimento 
o Observatório da China – Associação para a Investigação Multidisciplinar de Estudos 
Chineses em Portugal.
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Quanto à metodologia adotada, executamos um plano de investigação qua-
litativo e exploratório, já que a entidade de acolhimento foi alvo de um estudo 
descritivo para a compreensão de todos os fenómenos e respetivos contextos em 
que ocorrem (Coutinho, 2011). Neste sentido, selecionamos como instrumen-
tos de recolha de dados a observação direta e participante, complementando-
-a com recurso a entrevistas semiestruturadas aplicadas a representantes das 
organizações do terceiro setor ligadas à China, tendo por base um levantamento 
de algumas entidades que constituem a rede de sociabilidade do Observatório. 

Por último, refletimos sobre as dificuldades encontradas e executamos 
uma análise SWOT sobre o Observatório da China, com base nos resultados 
obtidos desta experiência.

2. O contributo das Organizações do Terceiro Setor e 
o papel da Sociedade Civil na Divulgação da China em 
Portugal

Pela sua complexidade, a tentativa de compreensão da China leva-nos para 
cenários de incerteza e contradições. Qual a melhor forma de a podermos conhe-
cer? Numa tentativa de responder a esta pergunta, evocamos o filósofo chinês 
Confúcio (551 a.C. – 479 a.C.) que nos diz: “Se conheces, atua como homem 
que conhece. Se não conheces, reconhece que não conheces, isso é conhecer.” 
Este exemplo da sabedoria confuciana transmite-nos a humildade que julga-
mos imprescindível para iniciar os seus estudos sobre esta civilização milenar.

Para iniciar o estudo da temática proposta, as atividades exercidas no 
Observatório da China despertaram o interesse para a missão e objetivos que 
caracterizam a Associação. Simultaneamente, constatamos a importância da 
participação da sociedade civil na divulgação da China em Portugal. Neste 
sentido, tentaremos esclarecer, sinteticamente, os conceitos de sociedade civil 
e associativismo no contexto das organizações do terceiro setor em Portugal.

No entendimento de Bittencourt (2014) a expressão “sociedade civil” pode 
referir-se ao espaço de ação coletiva de interesses e valores comuns. Em teo-
ria, as suas formas institucionais são distintas daquelas do Estado, da família 
e do mercado, embora na prática, as fronteiras entre Estado, sociedade civil, 
família e mercado são muitas vezes complexas, desfocadas e negociadas. A 
sociedade civil frequentemente enlaça uma diversidade de espaços, atores e 
formas institucionais, variando em seu grau de formalidade, autonomia e poder 
(Bittencourt, 2014).
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A autora explica que “o espaço de atuação da sociedade civil é frequente-
mente formado por uma gama muito variada de organizações do terceiro setor” 
(2014, p. 45). Sobre o terceiro setor, a autora anota que é um setor “formado por 
um conjunto de empresas autónomas que, atuando num setor entre o Estado e 
o mercado, apoiam e/ou produzem bens e serviços, cujo excedente é reinvestido 
na organização e na autonomia de seus membros” (Bittencourt, 2014, p. 319).

No contexto das organizações do terceiro setor, segundo a autora “o asso-
ciativismo é uma forma de expressão do homem na condição de ser social, ser 
solidário, ser livre, ser cooperante. O ato de se associar revela-se pela ação do 
viver do indivíduo em grupo, e, sociedade” (Bittencourt, 2014, p. 255). Neste 
âmbito, enquadra-se o Observatório da China – Associação para a Investiga-
ção Multidisciplinar em Estudos Chineses. Bittencourt (2014) explica que as 
associações possuindo entre si várias características que as congregam no ter-
ceiro setor tal como o seu funcionamento e atuação que se desenvolvem como 
organizações autónomas da sociedade civil de interesse público. Em geral são 
organizações não mercantis que se originam de iniciativas coletivas, espontâ-
neas e voluntárias com um propósito social, em que a sociedade civil se orga-
niza para defender interesses comuns.

Tendendo à gestão coletiva, as organizações do terceiro setor possuem 
um planeamento administrativo próprio, sem a obrigatoriedade do controlo 
administrativo de entidades externas (Bittencourt, 2014, p. 183). Além disso, 
a autora esclarece que as organizações do setor não lucrativo “devem possuir 
um quadro de voluntariado que varia de acordo com a natureza da atividade 
por ela desenvolvida” (2014, p. 183).

Embora já consigamos percecionar algumas características comuns des-
tas organizações, é possível elaborar uma breve caracterização (Bittencourt, 
2014, pp. 159-178): 

a) apresentam uma natureza privada, organizada e autoadministrativa; 
b) o seu funcionamento, além do quadro funcional empregado, conjuga a 

participação cívica em regime de voluntariado;
c) a sua missão social e objetivos estão relacionados com a oferta de bens e 

serviços à sociedade civil, com o intuito de reduzir as assimetrias socioe-
conómicas, promovendo a integração social e transmissão de normas e 
valores.
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O Observatório da China – Associação para a Investigação Multidisciplinar 
em Estudos Chineses configura-se, juridicamente, como uma associação. Nesta 
perspetiva sociológica, uma associação pode ser entendida como um lugar onde 
se realiza “um encontro interpessoal de redes de sociabilidade entre a esfera 
pública e privada (Bittencourt, 2014, p. 263)”. Deste modo, esta livre reunião 
de indivíduos é um meio universal que permite à sociedade civil organizar-se 
e empreender uma busca em comum, constituindo um espaço de participação 
cívica e de transformação de relações sociais (Bittencourt, 2014). Parte-se do 
princípio de que o Observatório da China revela a capacidade do ser humano 
de viver em grupo e em comunidade, numa rede de sociabilidade (Bittencourt, 
2014), demonstrando preocupação pela integração dos diferentes atores sociais 
e pelos problemas que a sociedade contemporânea apresenta. 

Por último, as organizações do terceiro setor possuem uma categoriza-
ção internacional quanto à sua área de atuação. Neste sentido, esclarecemos 
a classificação das atividades principais das Organizações Não Governamen-
tais (ONG), mencionando as principais áreas e atividades que caracterizam o 
tipo de organizações sobre o qual nos debruçamos nesta investigação (Franco, 
2015, pp. 57-59):

a) Cultura e Artes: atividades culturais e artísticas diversas (como teatro, 
ópera, cinema, arquivo);

b) Educação e Investigação: atividades científicas, divulgação de informação;
c) Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania ativa: associativismo de apoio 

aos emigrantes;
d) Atividades Internacionais: ajuda humanitária, intercâmbio cultural.

Neste caso em particular, destacamos as áreas da Cultura, Educação e das 
Atividades Internacionais como as mais pertinentes para descrever o Observa-
tório da China – Associação para a Investigação Multidisciplinar em Estudos 
Chineses.

Além disso, a sua atividade está relacionada com a produção de bens ou 
serviços com a natureza de bens públicos, acessíveis a toda a sociedade civil, 
promovendo a coesão social. Destacamos que a sua atuação depreende-se 
com: (i) a defesa do património histórico, artístico e cultural, (ii) a produção 
de serviços culturais e artísticos de livre acesso, (iii) contribuir para elevar o 
nível geral de educação da população, (iv) a promoção da cidadania ativa, (v) 
a prestação de ajuda humanitária internacional e (vi) o incremento da coope-

364

第三产业机构对葡萄牙中国研究传播之贡献: 中国观察协会的案例研究

葡中跨文化对话 (第二辑) - 上册



ração a nível internacional na realização de atividades culturais e educativas 
(Franco, 2015, pp. 54-55).

De acordo com o estudo de Franco (2015, p. 14), o conceito de organização 
não-governamental tem de satisfazer um conjunto de condições que, à luz do 
exemplo do Observatório da China conseguimos identificar: possui uma per-
sonalidade jurídica de natureza civil e coletiva; é privada, nasceu de livre ini-
ciativa da sociedade civil, não pertencendo à administração direta ou indireta 
do Estado; o seu funcionamento é assegurado pelo regime de voluntariado, 
através do qual os associados participam com ajuda monetária e/ou trabalho 
com o objetivo de assegurar a sua sustentabilidade e continuidade no exercício 
da sua missão e atividade; os excedentes que são gerados no âmbito das ativi-
dades e projetos desenvolvidos são necessariamente reinvestidos no cumpri-
mento das suas funções; os bens que constituem o património da organização 
são geridos num regime de “universalidade”, na medida em que devem bene-
ficiar a sociedade em geral, desde os dirigentes da associação, colaboradores, 
associados, entre outros.

Em Portugal, o surgimento e o papel das ONG’s apresenta uma longa his-
tória, marcada por períodos de progresso e retrocesso neste setor, de acordo 
com o contexto político, económico e social da época. Para este estudo das 
organizações do terceiro setor ligadas à China, referimos dois períodos em 
particular – o início do Estado Novo e o Pós 25 de Abril de 1974 – de modo a 
compreender a evolução e aumento significativo do número destas organiza-
ções, justificando este interesse crescente tendo em conta a evolução histórica 
das relações luso-chinesas.

Aquando da implantação da República, em 1910, verificou-se que “a criação 
de associações, por parte da sociedade civil tinha conhecido um novo impulso”, 
contudo, a partir de 1933, com a instauração do regime ditatorial (1933-1974), 
“o Estado assume uma atitude de desconfiança e hostilidade em relação às 
organizações da sociedade civil (Franco, 2015, p. 83)”.

Nota-se que, os avanços e progressos registados neste setor nos períodos 
anteriores ao regime ditatorial de Salazar foram profundamente reestrutura-
dos de acordo com a ideologia defendida pelo Estado Novo, na medida em que 
o poder “procurou controlar a atividade da ingerência do Estado na sua vida 
interna […] (Franco, 2015, p. 84)”. Por meio da destituição de órgãos diretivos, 
na perseguição de ativistas, extinção de entidades ou a sua integração em novas 
instituições tal como a Casa do Povo e a Casa dos Pescadores bem como em 
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outras de caráter corporativo. Além deste novo enquadramento da sociedade 
civil portuguesa em novas formas de associação corporativa, existe “limitações 
à liberdade de expressão, de associação e de reunião” (Franco, 2015, p. 84) 
impedindo assim a sobrevivência de muitas organizações.

Com a Revolução dos Cravos, constatamos que a participação cívica dos 
cidadãos assume um novo vigor e dinamismo, embora o associativismo português 
se apresente ainda muito incipiente face ao período de repressão vivido ante-
riormente. Com a entrada de Portugal na CEE, em 1896, regista-se um aumento 
do número destas organizações, nomeadamente em associações (Franco, 2015).

No quarto capítulo do Diagnóstico das ONG em Portugal, analisa-se a capa-
cidade do setor das ONG ao nível da sua governação e práticas de gestão, cola-
boradores remunerados e voluntários, a partilha de recursos, trabalho em rede 
de relações com entidades públicas, a estrutura dos gastos e dos rendimentos 
(Franco, 2015). Tendo por base estas premissas que analisam as organizações 
não-governamentais portuguesas, aplicamos o caso do Observatório da China 
quando identificamos algumas das conclusões deste estudo com a Associação.

O Observatório da China apresenta uma liderança do sexo masculino e de 
meia idade em situação de voluntariado, com habilitações literárias superiores, 
comprovando a seguinte afirmação: “As ONG em Portugal são lideradas por 
pessoas em situação de voluntariado, maioritariamente de meia idade, com habi-
litações literárias superiores e forte predominância do sexo masculino (Franco, 
2015, p. 21)”. Esta liderança é assumida através do cargo no quadro da Direção, 
apresentando “algumas dificuldades em fazerem-se substituir (Franco, 2015, 
p. 21)”, devido às carreiras profissionais abraçadas pelos restantes membros 
da equipa do OC. Contudo, a Direção do OC potencia o envolvimento de todos 
os que participam na vida da instituição, “num processo de delegação de com-
petências, de responsabilização e de autonomização de todos os intervenien-
tes (Franco, 2015, p. 21)”. Existe, de facto, uma dificuldade de captar “pessoas 
competentes, motivadas e disponíveis para assumirem com comprometimento 
o exercício de funções (quase sempre voluntárias) nos órgãos sociais”, pois 
implica a defesa de uma missão social para a qual deva existir interesse, dedi-
cação e capacidade de fazer coisas novas. Devido a este fator, a Direção do OC 
“acumula inúmeras funções e papéis (Franco, 2015, p. 21)” que, por um lado 
aumenta a exigência deste cargo e por outro, promove a proximidade entre a 
Direção e todos os colaboradores, fomentando o trabalho em equipa, a fim de 
“assegurar a sobrevivência da organização” (Franco, 2015, p. 21)”. Para tal, 
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realizam-se reuniões regulares entre alguns membros da Direção do OC (como 
o Presidente e o Vice-Presidente, a assessora da Direção e estagiários), que per-
mitem fazer o ponto de situação sobre as atividades em curso.

No que respeita às áreas do Marketing e da Comunicação, as organizações 
consideram que são crucias para o seu futuro, na medida em que a promoção 
da sua imagem, a sua divulgação e reconhecimento pela comunidade pode 
ter um impacto positivo na angariação de fundos e na sua sustentabilidade. 
Não obstante, é um sinal positivo o reconhecimento da sua importância, cujo 
desenvolvimento é ainda incipiente, devido à ausência de recursos humanos 
com formação nesta área e/ou de um departamento especializado. Este facto 
remete a nossa atenção para os colaboradores presentes nestas organizações, sem 
contabilizar os membros dos órgãos sociais, que existem em pequeno número 
e na generalidade dos casos sem contrato (Franco, 2015, p. 22)”. No entanto, 
os recursos humanos são identificados como o ativo fundamental destas orga-
nizações, ainda que exista dificuldade em “captar voluntários regulares com 
perfil adequado, ao nível da maturidade, empenho e resiliência (Franco, 2015, 
p. 23)”. É, de realçar, “a importância que os voluntários têm na divulgação do 
trabalho da organização, junto da comunidade ou da promoção da imagem da 
ONG (Franco, 2015, p. 23)”. A título de exemplo, a participação no II Congresso 
Internacional “Diálogos Interculturais Portugal-China” possibilitou a formali-
zação de uma parceria entre o Observatório da China e a organização do Fes-
tival Internacional de Marionetas de Ovar, na medida em que foi apresentada 
como sendo uma das iniciativas do OC previstas para 2019, a qual captou o 
interesse de um aluno do Mestrado em Estudos Chineses, residente em Ovar, 
que intercedeu também neste contacto. Além disso, verificou-se por parte dos 
ouvintes um desconhecimento sobre a Associação, tendo a apresentação feita 
servido para promover a imagem e a atividade do OC.

Relativamente ao trabalho em rede e às parcerias, estas são muitas vezes 
estabelecidas com instituições públicas ou privadas, assumindo um grau de 
relevância que depende do tipo de atividades desenvolvidas pela organização 
(Franco, 2015). A relevância da existência de parceiros centra-se na promoção 
de sinergias, na partilha de recursos, experiência e conhecimento da área, que 
assumem um carácter de complementaridade. Mas, por vezes, constata-se a 
“ineficácia e a inoperacionalidade de algumas redes (Franco, 2015, p. 24)”. Ape-
sar do OC agendar reuniões com vários organismos e tecer uma apresentação 
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sobre a Associação nem sempre se consegue obter patrocínios ou cedência de 
instalações para a realização das suas atividades.

Tendo em conta esta referência, “a dificuldade de financiamento é, indubi-
tavelmente, a principal identificada pelas organizações (Franco, 2015, p. 25)”, 
que tentam diversificar as suas fontes de financiamento, nomeadamente atra-
vés das empresas. Na obtenção de receitas, os associados são responsáveis pelo 
pagamento das quotas estabelecidas pela organização. Porém, identifica-se 
uma dificuldade “em conseguir que estes tenham as quotas em dia (Franco, 
2015, p. 25)”. Referimos, ainda, que as organizações, cuja angariação de fun-
dos é bastante positiva e significativa, realçam três fatores indispensáveis: “a 
comunicação personalizada com os doadores, a transparência na prestação de 
contas e a comunicação regular das atividades desenvolvidas (Franco, 2015, 
p. 25)”. Esta dificuldade poderá ser encarada como uma ameaça à sobrevivên-
cia da organização, mas também pode ser vista como um incentivo à sua capa-
cidade de inovação.

3. Caracterização do Observatório da China (OC)
Em 2005, durante o evento “China e Europa”, organizado pela Fundação 

Oriente, no âmbito da sua iniciativa Encontros da Arrábida, nasceu a ideia de 
criar uma Associação Multidisciplinar de Estudos Chineses em Portugal.

Esta iniciativa contou com a presença daqueles que viriam a reunir-se 
espontaneamente com o intuito de criar uma organização de natureza não-
-governamental e sem fins lucrativos, sediada em Lisboa. A principal missão 
social de tal organização que então se edificou como Observatório da China é 
contribuir para a disseminação de conhecimento científico e cultural sobre a 
civilização chinesa. Neste sentido, o Observatório da China tem vindo a desen-
volver várias atividades e dinâmicas associativas, ao longo de treze anos. Todas 
as suas iniciativas estão subjacentes à aproximação entre Portugal e a China 
e fomentar a convivência entre as respetivas culturas em território português 
e lusófono.

A apresentação pública desta entidade, que marcou o início de uma nova 
fase para a divulgação dos estudos chineses em Portugal, acontece a 5 de julho 
de 2006, no Centro de Informação Urbana de Lisboa. E, em novembro do 
mesmo ano, foi realizada a escritura de constituição da Associação, posterior-
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mente publicada no Diário da República, III Série, n.º 246, de 26 de dezembro 
2005 (Observatório da China, 2019).

3.1. Missão Social e Objetivos 

O Observatório da China nasce com a missão social de contribuir ativamente 
para a reflexão e estudo sobre a China em Portugal. Além disso, tenciona ser 
um instrumento ao serviço da sociedade, sobretudo de investigadores e estu-
diosos sobre a China para a prossecução dos seus projetos.

Quanto aos objetivos iniciais do OC salientamos a: 
a) Criação uma rede nacional de investigadores em Estudos Chineses, 

com vista ao fomento de investigações conjuntas em diversas áreas do 
conhecimento sobre a China;

b) Organização eventos de divulgação da China em Portugal como confe-
rências, espetáculos de artes performativas, exposições, etc.;

c) Dinamização de estudos e publicações de referência; 
d) Criação de um fórum de discussão sobre a China.

Desta forma, o OC direciona a sua atuação para duas metas principais: pri-
meira, “aprofundar a relação de amizade entre a comunidade chinesa e respe-
tivos organismos, nacionais e internacionais, fulcrais para a Parceria Portugal-
-China” (Observatório da China, 2019); segunda, “incentivo ao conhecimento 
e compreensão dos traços culturais chineses em Portugal, como um processo 
multifacetado, de modo a atenuar as barreiras existentes” (Observatório da 
China, 2019). Por outras palavras, esta associação não-governamental pro-
move os Estudos Chineses em Portugal e constitui uma plataforma de diálogo 
intercultural entre dois povos.

3.2. Fundadores 

A partir desta formação espontânea de um grupo da sociedade civil, inte-
grando diversas áreas profissionais e do conhecimento, pertencentes ao setor 
público e privado, imbuídos numa missão coletiva e comum criou-se o OC.

Por ordem alfabética, destacamos os membros fundadores do Observató-
rio da China: Carmen Amado Mendes (Investigadora do Instituto de Estudos 
Políticos da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa); Dora A. E. Martins 
(Docente do Centro de Estudos Chineses do Instituto Superior de Ciências 
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Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa); Jorge Tavares da Silva 
(Coordenador do Observatório de Comércio e Relações Internacionais do 
Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração de Aveiro); 
Renato Roldão (Diretor da Euronatura – Centro para o Direito Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentado); Rui d’Ávila Lourido (Historiador e Investiga-
dor da Câmara Municipal de Lisboa); Rui Pedro Pereira (Técnico Superior da 
Direção-Geral da Empresa do Ministério da Economia e Inovação) e Zélia Breda 
(Investigadora do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial 
da Universidade de Aveiro.

3.3. Associados

O Estatuto do Observatório da China (2005) apresenta para além do grupo 
dos fundadores e dos membros dos respetivos órgãos sociais do Observatório 
da China, que o funcionamento desta Associação está dependente da partici-
pação ativa e voluntária dos associados.

De acordo com o Estatuto do OC, a constituição do agregado dos associa-
dos do OC integra grupos da sociedade civil portuguesa e estrangeira, salien-
tando a presença de indivíduos chineses. Deste modo, o OC apresenta associa-
dos de norte a sul de Portugal nas regiões de Aveiro, Coimbra, Porto, Lisboa e 
Algarve. No estrangeiro, esta entidade possui associados no Brasil e na China, 
mais especificamente em Macau, Shanghai e Pequim.

Relativamente às suas atividades profissionais, os associados do OC são 
ex-embaixadores, investigadores e professores, empresários, jornalistas, entre 
outros. Referimos, ainda, que no ano da fundação desta associação, constam 
na lista de associados honorários os seguintes nomes: Zhang Yunling (Diretor 
do Departamento da Ásia-Pacífico da Academia Chinesa das Ciências Sociais), 
Wang Gungwu (Diretor do Instituto da Ásia Oriental da Universidade Nacional 
de Singapura), Jean Philippe-Béja (Sinólogo CNRS/CERI) e Sebastian Bersick 
(Investigador do Instituto Europeu de Estudos Asiáticos).

3.4. Estrutura Organizacional e Funcional

Com base em análise de documentos internos, o Observatório da China 
apresenta uma estrutura organizacional vertical, apresentando três níveis 
hierárquicos e administrativos, que constituem os respetivos órgãos sociais: 
a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. Neste contexto, damos a 
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conhecer os membros destes órgãos eleitos pela última vez em 2017, desta-
cando que alguns integram desde da fundação do OC. Mencionamos ainda que 
constam indivíduos chineses residentes no nosso país ou no estrangeiro, que 
exercem o cargo de presidência de outras Associações ligadas à China em Por-
tugal nomeadamente: Choi Man Hin da Associação de Comerciantes e Indus-
triais Luso-Chinesa, Y Ping Chow da Liga dos Chineses em Portugal e Yao Jing 
Ming que é Professor da Universidade de Macau e Diretor do Departamento 
de Português da Universidade de Macau.

Figura 1: Órgãos Sociais do OC eleitos em 2017
Fonte: Elaboração Própria

3.5. Parceiras e Protocolos

No seguimento da análise de documentos internos, o OC estabelece pro-
tocolos e parcerias, de caráter permanente ou temporário, que são essenciais 
para a divulgação, apoio institucional e financeiro das suas iniciativas e proje-
tos contemplados no Plano de Atividades.

Categorizamos, de acordo com a sua natureza, apoio e serviço prestado, 
as seguintes parcerias e protocolos estabelecidos pelo OC:

a) Instituições Culturais;
b) Institutos académicos e de aprendizagem nacionais e internacionais;
c) Bibliotecas e Museus;
d) Meios de Comunicação Social;
e) Câmaras Municipais;
f) Empresas.
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Figura 2: Parcerias do OC
Fonte: Elaboração Própria

3.6. Rede de Sociabilidade 

Bittencourt (2014, p. 45) considera, com base nos estudos de Granovetter 
(2003, 2005) rede de sociabilidade como um “conjunto de elos entrelaçados 
por uma ou mais relações de interdependência entre pessoas e/ou organizações, 
em um demarcado contexto”. A autora, entende que as redes de sociabilidade 
são como “uma representação de estruturas sociais dinâmicas de menor custo 
à ação coletiva, em defesa dos seus próprios interesses, elevando a sua capaci-
dade de para controlar riscos”.

Face a este raciocínio e, com base na experiência profissional no Observató-
rio da China, mais especificamente na área da comunição, foi possível destacar 
e construir a rede de socialibidade desta associação, que é composta por várias 
entidades do grupo das organizações do terceiro setor. De modo a fomentar e 
a promover as iniciativas sobre a China em Portugal, a sua divulgação permite 
dar mais visibilidade ao trabalho desenvolvido por estas organizações. Além 
disso, muitas destas iniciativas envolvem patrocinadores (empresas, entidades 
bancárias) e parceiros institucionais que se unem a estas organizações e fazem 
acontecer as iniciativas. 
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Figura 3: Rede de Sociabilidade do OC
Fonte: Elaboração Própria a partir de Bittencourt (2014)

4. Considerações Finais
As experiências profissionais e académicas contribuíram para iniciar um 

estudo descritivo sobre o Observatório da China e uma investigação subordi-
nada ao contributo do associativismo e o papel da sociedade civil na divulgação 
da China em Portugal.

Com a materialização desta investigação qualitativa, cremos que iremos 
promover o trabalho de um conjunto de instituições que atuam na divulgação 
da China em Portugal e conhecer as suas áreas de atuação desde a cultura, à 
educação e ao lazer. Constata-se, assim, que todas são relevantes para a dina-
mização dos Estudos Chineses em Portugal e o contexto do seu surgimento 
poderá enriquecer vários temas sobre as relações luso-chinesas como: a pre-
sença portuguesa em Macau e o retorno da Região Administrativa Especial de 
Macau (RAEM) à soberania chinesa, o estabelecimentos das relações diplo-

O CONTRIBUTO DAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR PARA O ESTUDO E DIVULGAÇÃO DA CHINA EM PORTUGAL

373DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 1



máticas entre os dois países, o olhar da China sobre Portugal desde o passado 
até ao presente.
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Introdução
O ano de 2019 marcou o 40.º aniversário do estabelecimento das relações 

diplomáticas entre a República Portuguesa e a República Popular da China 
(RPC). Efeméride que assinala, também, o restabelecimento de uma ligação 
que remonta a vários séculos. Os primeiros contatos entre portugueses e chi-
neses ocorreram no início do século XVI. A conquista de Malaca, em 1511, pro-
porcionou a primeira comunicação entre estes dois povos (Guimarães, 2014, 
p. 29; Ramos, 1990, p. 159). Dois anos depois, Jorge Álvares “tornou-se o pri-
meiro português a pisar terras chinesas” (Ramos, 1990, p. 160), tendo apor-
tado à “Ilha de Tunmen, o Tamão das nossas crónicas” (p. 160) em finais de 
1513. A relação entre as duas nações passaria por avanços e recuos ao longo das 
décadas seguintes (Guimarães, 2014; Ramos, 1990). Até que a década de 1550 
proporciona a “normalização das relações” (Ramos, 1990, p. 165), que viria a 
permitir, após três anos de negociação (Guimarães, 2014, p. 34), o surgimento 
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do Assentamento português em Macau, autorizado pelas autoridades do Can-
tão em 1554 (Guimarães, 2014; Ramos, 1990).

Foi por conta desta secular presença em Macau, agora saltando no tempo 
já para o Séc. XX, que na altura do surgimento da RPC, em 1949, embora 
Portugal não mantivesse relações oficiais com a China, os dois países tinham 
“relações de carácter oficioso através dos lideres da comunidade empresarial 
chinesa em Macau” (Gonçalves, 2007, p. 6). A posição do regime português, 
liderado por António Salazar, “face às transformações políticas decorrentes da 
vitória de Mao Zedong na guerra civil chinesa” (Gonçalves, 2007, p. 2) foi de 
pragmatismo – “Portugal não tinha, localmente, meios militares capazes de 
afrontar a mudança na China e que importaria, com sentido de real politik, 
assegurar uma convivência de princípio que possibilitasse a estabilidade polí-
tica e social de Macau” (p. 2). Após a redemocratização, Portugal reconheceu, 
em 6 de janeiro de 1975, a RPC como “único governo legítimo da China” (Gon-
çalves, 2007, p. 6), dando início ao “período de aproximação gradual entre as 
partes, pela via diplomática, que se conclui com o restabelecimento formal de 
relações diplomáticas a 8 de Fevereiro de 1979” (p. 7).

Uma relação que, segundo a declaração conjunta entre Portugal e China 
“Sobre o reforço da parceria estratégica global”, ao fim da Visita de Estado do 
presidente chinês Xi Jinping a Portugal entre os dias 4 e 5 de dezembro de 2018, 
goza de uma “confiança política mútua crescentemente reforçada, consolidada 
e resultados frutíferos de cooperação” em diversos setores. Ressaltando a “ami-
zade tradicional” entre as duas Repúblicas, o documento ainda confere “grande 
importância ao papel relevante do intercâmbio cultural entre os povos para 
reforçar o desenvolvimento de longo prazo das relações bilaterais, nomeada-
mente a cooperação nas áreas de cultura, educação, turismo, desporto, entre 
outras” (grifo nosso). 

Nos últimos anos, no que diz respeito ao campo desportivo, o futebol tem 
assumido especial destaque como um elo de fortalecimento do intercâmbio entre 
os dois países. E não é fruto do acaso. Isso porque o crescimento da indústria 
desportiva chinesa é uma das metas do atual governo. Em outubro de 2014, o 
Conselho de Estado da China publicou o documento “Opiniões para a acele-
ração do desenvolvimento da indústria desportiva e promover o consumo do 
desporto” (国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见). Esta estra-
tégia é considerada como o marco para a descolagem da indústria desportiva 
chinesa (D. Liu, 2017) e estipula que em 2025 este setor gere um faturamento 
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que ronde os US$ 813 mil milhões (Nielsen Sports, 2016) – a título compara-
tivo, de acordo com estimativa da Plunkett Research, a indústria desportiva 
mundial movimentou cerca de US$ 1,3 milhão de milhões em 2015, US$ 519,9 
mil milhões apenas nos Estados Unidos (Plunkett Research, 2018). Para cum-
prir este desafio de transformar sua indústria desportiva em uma das maiores 
do mundo, o governo lançou em 2015 o “Plano geral de reforma para impul-
sionar o desenvolvimento do futebol na China” (中国足球改革发展总体方案), 
preâmbulo do documento principal, que viria a ser publicado em abril de 2016: 
o “Plano de desenvolvimento do futebol a médio e longo prazo (2016-2050)” (
中国足球中长期发展规划 [2016—2050年]), doravante o ‘Plano’.

Para além de servir como mola propulsora para o desenvolvimento da 
indústria desportiva da China, o Plano evidencia, como demonstraremos mais 
adiante, o reconhecimento da relevância do desporto para as relações diplo-
máticas e comerciais chinesas. O desporto de alta competição há muito que 
tem sido usado como instrumento político, a serviço das estratégias geopolí-
ticas e ideológicas e, como coloca Gupta, também como uma ferramenta para 
expor o seu país ao mundo (Gupta, 2009a, p. 182). Afinal, o desporto é um 
bom meio de promoção da imagem do país a nível internacional, servindo na 
busca de aceitação e legitimação (Allison & Monnington, 2002). O desporto de 
elite, portanto, pode servir como recurso de diplomacia pública (Brannagan & 
Giulianotti, 2018; Dubinsky, 2019), nomeadamente a chamada diplomacia do 
desporto (Abdi, Talebpour, Fullerton, Ranjkesh, & Jabbari Nooghabi, 2018; 
Jarvie, Murray, & Macdonald, 2017; Nygård & Gates, 2013), instrumentos 
que podem auxiliar um país a obter os resultados que deseja nas suas relações 
internacionais exercendo o poder da atração, ou como definiu Joseph Nye, um 
instrumento de ‘soft power’ (Nye, 2012).

Este trabalho, a partir da análise dos referidos documentos de políticas 
públicas chineses e da revisão bibliográfica vai buscar compreender, através 
da observação de alguns casos, de que forma o futebol tem contribuído para 
o desenvolvimento da Belt and Road Initiative (BRI) – Nova Rota da Seda –, 
nomeadamente o seu papel no estabelecimento de relações, cooperações e inter-
câmbios entre Portugal e China, observando o mérito da ligação entre desporto, 
neste caso particular o futebol, diplomacia e ‘soft power’.
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Na rota da cooperação e do intercâmbio cultural

Em dezembro de 2018, na ocasião da visita de Xi Jinping, Portugal e China 
assinaram o Memorando de Entendimento entre os dois governos sobre a Nova 
Rota da Seda. Lançada pelo presidente chinês em setembro de 2013, a BRI é 
uma iniciativa que busca inspiração na antiga rota da seda como referência a 
uma ampla estrutura conceitual para políticas que busquem promover a apro-
ximação e integração da China com países asiáticos, europeus, africanos e, 
mais recentemente, também latino-americanos. Segundo van der Putten et. al 
(2016) o objetivo da China é contribuir para o desenvolvimento das relações 
internacionais e económicas do país, fortalecendo a ‘conectividade’ – palavra 
que os referidos autores destacam como sendo chave para a diplomacia chinesa. 
Não por acaso, no discurso proferido em Astana (Cazaquistão), que marcou o 
lançamento da BRI, Xi pautou sua exposição enfatizando termos como “parti-
lha”, “cooperação”, “paz e desenvolvimento”, “amizade” e “intercâmbio” pro-
movendo a BRI como instrumento de fortalecimento da “confiança, amizade, 
cooperação e da promoção do desenvolvimento e da prosperidade comuns” (Xi, 
2014, p. 316). É por isso que W. Liu & Dunford (2016) afirmam que a China 
não pretende apenas reestabelecer a antiga rota comercial, mas usar a mensa-
gem cultural da Rota da Seda como uma base para a cooperação internacional. 
A Rota da Seda, segundo os mesmos autores, seria uma metáfora para a paz 
e cooperação, abertura e inclusão, aprendizagem mútua e benefício mútuo. O 
discurso em torno da BRI se coaduna com os Cinco Princípios de Coexistência 
Pacífica1, como se percebe quando Xi afirma o comprometimento da China em 
não interferir nos assuntos internos e nem nas políticas externas dos países 
(Xi, 2014, p. 316).

A BRI tem como objetivo estabelecer uma plataforma aberta e que possi-
bilite benefícios mútuos aos envolvidos através da cooperação nas trocas eco-

1 Estes princípios aparecem primeiro como um tratado internacional entre a China e a Índia, 
assinado em Pequim em 1954 (Zhengqing & Xiaoqin, 2015, p. 70). Mas, foi o Premier Zhou 
Enlai quem primeiro estabeleceu a ideia de “coexistência pacífica” com a diplomacia chinesa. 
Em declaração em apoio a uma recomendação sobre a paz submetida pela União Sovié-
tica à Assembleia Geral da ONU, ele destacou os princípios da igualdade, benefício e res-
peito mútuos para a soberania territorial (p. 72). Os Cinco Princípios para a Coexistência 
Pacífica são: respeito mútuo pela soberania e integridade territorial; igualdade e benefício 
recíproco; não-agressão mútua; não intervenção nos assuntos internos; coexistência pací-
fica. Os Cinco Princípios são considerados “o mais importante cartão de visitas da China no 
cenário global contemporâneo, exercendo um papel importante na promoção do desenvol-
vimento pacífico da China e moldando sua imagem como um poder responsável (p. 67).
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nómicas, políticas e culturais. Ressalte-se que a dimensão cultural, represen-
tada principalmente através da promoção dos laços pessoais (‘people-to-people 
ties’), está presente no discurso político chinês. No referido pronunciamento 
em Astana, Xi expressou considerar que os laços pessoais são “chave para o 
bom relacionamento entre estados” e “para a busca de cooperação produtiva” 
(Xi, 2014, p. 318), enfatizando a necessidade de se estabelecerem intercâmbios 
mais “amigáveis entre os povos, para reforçar o mútuo entendimento e a ami-
zade tradicional, construir um forte apoio popular e uma sólida fundação social 
para a cooperação” (pp. 318-319). Postura reiterada em discurso de agosto de 
2016, no qual Xi chama a atenção para a necessidade do estreitar dos “laços pes-
soais” e o estabelecimento de “novos modos de cooperação” (Xi, 2017, p. 549), 
acrescentando que é preciso fomentar estes laços, levando adiante o “espírito 
da Rota da Seda”, promovendo “intercâmbios culturais e o aprendizado mútuo” 
(pp. 551-552). Aliás, o Office of the Leading Group for Promoting the Belt and 
Road Initiative (推进“一带一路”建设工作领导小组办公室)2 reconhece que os 
laços pessoais são a “a fundação cultural para a construção da BRI”, bem como 
o ingrediente necessário para a materialização do “sonho comum de todos os 
povos de desfrutarem uma vida pacífica e próspera” (China’s National Develo-
pment and Reform Commission, 2019, p. 26).

Giulianotti & Robertson (2004) sustentam que “o desporto, em particu-
lar o futebol, constitui um dos domínios mais dinâmicos e sociologicamente 
esclarecedores da globalização”. Como “o jogo global”, ajuda-nos a explorar 
teórica e empiricamente os processos multidimensionais e de longo-termo da 
globalização. Giulianotti, diz, ainda, que “o futebol é uma das grandes institui-
ções culturais” (Giulianotti, 2010, p. 42), refletindo o contexto social, político e 
económico no qual se encontra. Parece-nos, então, pertinente observar como o 
Plano pode ajudar a compreender as aspirações políticas e geopolíticas do país, 
servindo como instrumento de diplomacia pública e ‘soft power’.

O Plano

De acordo com a FIFA, a origem histórica do futebol se encontra na China 
Antiga, na prática do cuju (蹴鞠) (Simons, 2008, p. 46). Um jogo de “chutar 
bola” que remonta à Dinastia Han (206AC – 220DC) e foi bastante popular 

2 Este órgão opera sob a Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma e tem como 
objetivo guiar e coordenar a BRI.
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durante a Dinastia Song (960-1279), mas que deixou de ser praticado, provavel-
mente, por volta do Século 17, no período da Dinastia Qing (Chunjiang, 2008, 
p. 37). O futebol moderno, codificado na Inglaterra em 1863, chega à China em 
1879 (Simons, 2008, p. 157). Ao longo do Séc. XX, apesar de várias tentativas 
e embora tenha sido o primeiro desporto profissionalizado na China (Hong & 
Zhouxiang, 2013), o futebol chinês jamais conseguiu ser bem-sucedido (Leite 
Junior & Rodrigues, 2018), sendo mesmo motivo de vexame nacional, como na 
goleada sofrida, em casa, para a Tailândia por 5x1 em 2013 (Giulianotti, 2015; 
Tan, Huang, Bairner, & Chen, 2016). Em 2009, então vice-presidente, Xi Jin-
ping manifestou pela primeira vez seu “Sonho do futebol da China” (中國足球

夢) (Tan et al., 2016, p. 8), ambição reiterada em 2011, quando Xi revelou seus 
três sonhos do Campeonato do Mundo: participar; sediar e vencer um Mundial.

Tendo como objetivo o alvancar de toda a indústria desportiva, em 2014 
o Conselho de Estado da China publicou as “Opiniões para a aceleração do 
desenvolvimento da indústria desportiva e promover o consumo do desporto” 
(国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见), guião que encontra 
no “Plano de desenvolvimento do futebol a médio e longo prazo (2016-2050)” 
(中国足球中长期发展规划 [2016—2050年]) a principal estratégia para atingir 
os objetivos governamentais. Lançado em abril de 2016, o Plano apresenta uma 
estratégia de política pública formulada e implementada pelo Governo Chinês, 
sob a tutela do Gabinete do Conselho de Estado da Conferência Conjunta Inter-
ministerial sobre Reforma e Desenvolvimento do Futebol. Este órgão reúne, 
entre outros, 11 ministérios, quatro comissões de Conselho de Estado, cinco 
agências governamentais, além do Departamento de Propaganda do Partido 
Comunista Chinês e agências, comissões e órgãos dos governos locais e regionais.

Além da ambição de ver a seleção masculina de futebol chinesa se conso-
lidar como uma das maiores potências do cenário mundial (China’s National 
Development and Reform Commission, 2016), a abrangência do Plano passa 
também pelo sistema educacional (CNDRC, 2016, 6), com o aumento da carga 
horária de educação física nas escolas, com ênfase no futebol, passando pelo 
estímulo à prática do futebol como questão de saúde pública (visando o bem-
-estar físico e mental dos jovens, bem como o fortalecimento do condiciona-
mento físico das massas). E aqui notamos a importância da implementação de 
políticas públicas que integram um plano tão ambicioso com a promoção da 
educação como alicerce para o surgimento de novos talentos, promovendo um 
novo hábito cultural, que é a prática do futebol. O Plano, ciente deste desafio, 
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prevê o fortalecimento do futebol nas comunidades (‘grassroots football’ em 
inglês) e nas camadas de formação, visando a promover o aumento da prática 
entre os mais jovens, desenvolvendo escolas que estimulem também o inte-
resse e cultivem fãs. Neste sentido, podemos considerar que o Plano é bastante 
inovador (Leite Junior & Rodrigues, 2019b). Não nos esqueçamos, ainda, da 
importância do Plano como instrumento de promoção de intercâmbio cultu-
ral e diplomático com outras nações, como veremos mais adiante neste artigo.

Em linhas gerais, o Plano, originalmente, estabelecia-se em três etapas:
(i) Até 2020: 20 mil escolas especializadas em futebol, 70 mil campos de 

futebol, entre 30 a 50 milhões de estudantes do ensino básico e secun-
dário praticando o desporto;

(ii) Até 2030: 50 mil escolas especializadas em futebol3, a seleção chinesa 
masculina ser uma das melhores da Ásia, e a seleção feminina estabe-
lecida como de “classe mundial”;

(iii) Até 2050: seleção de primeiro escalão no futebol mundial (mascu-
lino), no top-20 do ranking da FIFA, tendo sediado um Campeonato 
do Mundo e sendo uma potência mundial do futebol.

Diplomacia pública e ‘soft power’

Diplomacia é “a aplicação de inteligência e tato para a condução de rela-
ções entre governos de estados independents” (Satow, 1957, p. 1). Como define 
Snow, diplomacia tradicional significa “relações governo-para-governo (G2G)”, 
enquanto a diplomacia pública tradicional, por seu lado, representaria “gover-
nos falando com públicos globais (G2P)”. Ainda sobre a tradicional diplomacia 
pública, Dubinsky recorda que o termo “foi usado durante a Guerra Fria para se 
referir ao processo no qual organizações internacionais tentavam alcançar obje-
tivos de na política externa através do engajamento com o público estrangeiro” 
(Dubinsky, 2019, p. 1). Em contraposição, Snow aponta que, mais recentemente, 
a diplomacia pública envolve a forma em que ambos governos e indivíduos ou 
grupos privados influenciam direta ou indiretamente as atitudes e opiniões 
públicas que têm relação direta nas decisões de políticas externas de outros 
governos, ao que considera “P2P”. Ela explica que essa mudança se deve ao fato 
de o desenvolvimento das tecnologias da comunicação terem facilitado a parti-

3 Em 2017, o Diário do Povo (人民日报) informou que as autoridades desportivas chinesas 
anteciparam para 2025 a meta de haver 50 mil escolas de futebol (People’s Daily, 2017).
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cipação do público, que fala sobre assuntos de política externa e a subsequente 
influência da opinião pública na formulação de políticas externas (Snow, 2009, 
p. 6). Opinião corroborada por Rawnsley, que também alude ao fato de a diplo-
macia pública, cada vez mais, envolver atividades de agentes não-estatais como 
protagonistas da comunicação de políticas externas (Rawnsley, 2012, p. 123). 
Assim como Snow e Rawnsley, Dubinsky também fala sobre a “nova diplomacia 
pública”, argumentando que esta se refere “também a agentes não-estatais”, 
explicando que a diplomacia pública compreende comunicações e interações 
de governos, decisores políticos, organizações e indivíduos que influenciam o 
público internacional a obter uma imagem mais favorável de uma nação que 
poderá, com isso, alcançar seus objetivos na política externa (Dubinsky, 2019). 
Essencialmente, a diplomacia pública procura exercer influência através da 
construção de engajamentos positivos e resilientes, aos quais outras partes 
considerem atrativos e válidos (Brannagan & Giulianotti, 2018).

Uma vez que diplomacia pública compreende ações que visam produzir 
engajamentos positivos, o “ato consciente de comunicar com o público externo” 
(Rawnsley, 2012, p. 123), Podemos dizer que a democracia pública é um faci-
litador do ‘soft power’. Afinal, se o ‘soft power’ pressupõe exercício do poder 
através de valores, exemplos e legados a serem emulados, é preciso que estas 
virtudes sejam conhecidas, pois não é possível exercer poder de atração quando 
ninguém sequer conhece as suas qualidades (Mattern, 2008, p. 588). O que é, 
então, o ‘soft power’? Trata-se de um conceito introduzido por Joseph Nye, que, 
ao descrever as relações de poder, definiu que “poder é a habilidade de influenciar 
as outras pessoas para se conseguir os resultados que se deseja, o que pode ser 
feito através da coerção, do pagamento ou da atração” (Nye, 2012, p. 151). Em 
contraponto ao “poder duro”, que se caracterizaria pela coerção (força militar) 
ou do pagamento (força econômica), haveria o ‘soft power’ (“poder brando”). 
“Um país pode obter os resultados que deseja na política internacional porque 
outros países – admirando seus valores, emulando seu exemplo e aspirando ao 
seu nível de prosperidade – vai querer segui-lo” (Nye, 2004, p. 5). Nye cunhou 
o termo ‘soft power’ ao procurar responder a duas mudanças nas relações entre 
estados e a sociedade internacional. Primeiro, com os avanços da comunicação 
global permitiram vários atores passaram a ter a capacidade de formatar, apre-
sentar e distribuir informações a diferentes audiências. Segundo, estes atores 
diversos estavam transformando como os poderes políticos eram adquiridos 
e exercidos (Brannagan & Giulianotti, 2018, p. 1140). Diante do “paradoxo da 
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abundância”, Nye considerou que tanta informação leva a pobreza da atenção e 
que, mais do que a informação, seria a atenção o produto mais escasso, e quem 
conseguisse fazer distinguir seus sinais de valores em meio aos ruídos adquiri-
riam poder (Nye, 2002, pp. 68-69).

Barnett & Duvall, citados por Xu et al. (2018, p. 2), afirmam que o poder 
está centrado na ideia de nações que usam recursos materiais para influenciar 
outras nações. Retomando a questão do “parodoxo da abundância” e seu ruído 
de comunicação, que implica na dificuldade em se destacar em meio a tanta 
informação e com tantos atores, os estados passaram a ter a necessidade de 
promover suas legitimidade e atratividade. É neste contexto, então, que Nye 
apresenta o conceito de ‘soft power’. Uma prática, aliás, que antecede à pró-
pria conceituação. Como diz Snow, “soft power é um conceito novo para um 
hábito antigo”, dando o exemplo de países que, bem antes dos Estados Unidos, 
que é o foco da análise da autora, há muito usam suas culturas como forma de 
obter vantagens para suas imagens nacionais como França, Itália, Alemanha 
e o Reino Unido (Snow, 2009, p. 4). O que também se aplica à China, já que o 
conceito de ‘soft power’ foi introduzido no país em 1992, a partir daí gerando 
várias discussões, até se tornar conceito central na formulação política no Par-
tido Comunista (Xu et al., 2018), passando a ser adotado na linguagem oficial 
do PCCh em 2007, através do discurso do então presidente Hu Jintao no 17º 
Congresso Nacional do partido. Apesar de ser um conceito relativamente tão 
recente no discurso oficial chinês, Rawnsley observa que desde os tempos dinás-
ticos a China recorre à sua dimensão cultural como forma de projetar sua ima-
gem e de tentar exercer poder nas relações que estabalece com outros povos e 
outras nações (Rawnsley, 2009, p. 284). Prática também adotada na República 
Popular da China ainda nos tempos de Mao Zedong à frente do país, como no 
caso da “diplomacia dos pandas” (Rawnsley, 2009, p. 285) e a diplomacia do 
desporto, como veremos na seção a seguir.

Diplomacia do desporto e ‘soft power’

Para Freeman (2012), as nações utilizam o ‘soft power’ como uma forma 
de construir e gerir as suas reputações, acrescentando, ainda, que este é um 
modo de ‘diplomacia pública suave’, que serve para os estados não apenas se 
tornarem atraentes para os estrangeiros como também para os seus cidadãos. O 
desporto é empregado por muitos países para aumentar sua visibilidade e criar 
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influência (Jarvie et al., 2017, p. 1), mas não se limita a servir de instrumento 
de política externa, sendo também usado como ferramenta de política interna, 
isso porque serve como mecanismo de ‘soft power’ tanto na busca pela legiti-
midade e influência externas quanto internas (Nygård & Gates, 2013, p. 236). 
No campo da política externa, o desporto é aplicado como parte de sua diplo-
macia, um processo no qual os estados representam, comunicam e realizam sua 
cultura, seus valores e interesses (Jarvie et al., 2017, p. 10). Quando governos 
empregam o desporto, propositadamente, como instrumento de diplomacia, 
estamos diante da diplomacia do desporto em seu caráter tradicional (Abdi et 
al., 2018, p. 366), podendo acontecer dentro do desporto ou através do desporto 
(Jarvie et al., 2017, p. 1). Entretanto, assim como na “nova diplomacia pública” 
ou “P2P” (Snow, 2009), também há a “diplomacia do desporto não-tradicional”, 
que se carateriza pela representação, comunicação e negociação não exclusiva-
mente por estados, mas também por agentes não-estatais, como por exemplo 
nos organismos internacionais das competições desportivas (Abdi et al., 2018, 
p. 366), algo, aliás, que muitas empresas chinesas têm feito nos últimos anos, 
como no caso do último Campeonato do Mundo FIFA, disputado em 2018, no 
qual companhias chinesas se destacaram entre os principais parceiros globais 
e regionais da entidade máxima do futebol (Leite Junior & Rodrigues, 2019a).

Legados e conquistas culturais, além do sucesso desportivo são formas de 
se conquistar a admiração dos outros. Afinal, a cultura é uma importante fonte 
de poder e promover uma cultura convincente é um dos principais meios para 
construir uma imagem nacional externa (Nye, 2008, p. 95). E como colocam 
Xu et al. (2018), o uso de ‘soft power’ espalha a cultura chinesa e constrói a 
influência global do país através de várias abordagens, como eventos culturais 
(como megaeventos desportivos – ex. Jogos Olímpicos de Pequim, como vere-
mos mais adiante) e o turismo (p. 4). Aliás, a questão da promoção da cultura 
chinesa foi expressada por Xi Jinping em discurso na 12.ª sessão do grupo de 
estudos do Gabinete Político do 18º Comité Central: “o fortalecimento de nosso 
soft power cultural é decisivo para que a China alcance os objetivos do Duplo 
Centenário e realizar o Sonho Chinês de rejuvenescimento da nação” (Xi, 2014, 
p. 178). E como fenómeno cultural (Giulianotti, 2010, p. 42) e sendo o desporto 
mais popular do mundo, o futebol possui uma grande capacidade de atração, 
sendo um mecanismo para a construção da imagem de um país, como também 
pode auxiliar ao estabelecimento de diálogos e confiança, integração, processos 
de persuasão (Nygård & Gates, 2013, p. 237). É por isso que o desporto, como 
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instrumento de persuasão, sendo empregado intencionalmente como diplomacia 
do desporto, constitui-se um aspecto e uma ferramenta muito útil no exercício 
do ‘soft power’, sendo assim estudado por diversos investigadores (Brannagan 
& Giulianotti, 2015, 2018; Brannagan & Rookwood, 2016; Chari, 2015; Chen, 
Colapinto, & Luo, 2012; Delgado, 2016; Grix & Lee, 2013; Korneeva & Ogurt-
sov, 2016; Krzyzaniak, 2016; Leite Junior & Rodrigues, 2017; Samuel-Azran, 
Yarchi, Galily, & Tamir, 2016).

Como dissemos mais acima, o conceito de ‘soft power’ é uma definição 
recente para um hábito antigo. A própria China ainda nos tempos das dinastias 
já empregava recursos que atualmente definimos como ‘soft power’. Desde a 
proclamação da República Popular da China, em 1949, aliás, o desporto tem sido 
utilizado como um instruimento político e diplomático. A começar pela chamada 
“sovietização do desporto, ainda nos anos 1950, processo que foi fundamental 
para o estabelecimento de contatos e relações da China com a União Soviética 
e os países do campo socialista do Leste Europeu (Hong & Zhouxiang, 2012d); 
passando pelos Jogos das Novas Forças Emergentes (GANEFO) – através do 
qual a China procurou fortalecer sua liderança junto aos países do denomi-
nado “Terceiro Mundo” e os “não-alinhados”, como alternativa às potências 
soviéticas e estadunidenses (Hong & Zhouxiang, 2012e) além de promover o 
desporto como instrumento da “diplomacia revolucionária” (Qingmin, 2013), 
quando o país tentava exporter a revolução; também não podemos esquecer 
da emblemática e histórica “diplomacia do ping-pong”, que permitiu a reapro-
ximação com os EUA durante um período em que as relações Sino-Soviéticas 
eram tensas (Hong & Zhouxiang, 2012f); já no período de “abertura”, temos a 
estratégia Olímpica, implementada nos anos 1980 (Hong & Zhouxiang, 2012g) 
e que foi intensificada após os maus resultados nos Jogos de Seul (1988), com 
a implementação do sistema de apoio aos desportos de elite, ‘juguo tizhi’ (举国

体制), que em português significa ‘todo o país apoia o sistema de desporto de 
elite’, uma estratégia política que pode ser resumida como a busca pela glória 
Olimpíca (Hong & Zhouxiang, 2012c, 2012b).

Glória que foi alcançada nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Pri-
meiro porque sediar os Jogos era parte fundamental de toda a estratégia Olím-
pica e a escolha da capital como sede foi considerada um marco na trajetória 
de renovação nacional (Hong & Zhouxiang, 2012a, p. 153). A China acredita 
que, naqueles Jogos, pode mostrar ao mundo o vigor do seu desenvolvimento, 
posicionando-se como uma potência: económica e desportiva. Para Giulianotti, 
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os “megaeventos desportivos podem ser considerados uma das mais poderosas 
manifestações contemporâneas da globalização” (Giulianotti, 2015, p. 287). 
Isto porque, segundo ele, refletem nas esferas económica (cifras envolvidas), 
social (o mundo inteiro “vê” o país no período das competições) e política (estes 
eventos são politizados, com a presença de autoridades governamentais, como 
nas cerimónias de abertura). A propósito deste potencial de projeção do país 
e deste poder de atração, mister frisar que, além da China, os demais países 
dos BRICS4 sediaram megaeventos desportivos nos últimos anos. Em 2010, a 
África do Sul se tornou a primeira nação africana a sediar o Mundial de futebol, 
enquanto Déli, na Índia, promoveu os Jogos da Commonwealth. Entre 2014 e 
2016, o Brasil esteve no centro das atenções com a organização do Mundial de 
futebol e dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A Rússia, por seu turno, rece-
beu os Jogos Olímpicos de Inverno em 2014 (Sochi) e o Mundial de futebol em 
2018. Lembremos, ainda, que Pequim vai sediar os Jogos de Inverno em 2022.

No que tange à diplomacia do desporto, o Plano explicitamente demons-
tra a percepção das autoridades chinesas da importância do futebol como ins-
trumento de soft power. Por exemplo, o documento discute a necessidade da 
intensificação do intercâmbio internacional, afirmando que as atividades fute-
bolísticas são “parte fundamental da diplomacia do desporto” (CNDRC, 2016, 
p. 2). Chama, ainda, atenção para a necessidade do fortalecimento da “coopera-
ção internacional e trocas de talento na indústria futebolística” (CNDRC, 2016, 
p. 10), acrescentando que os canais de intercâmbio internacionais do futebol 
devem ser expandidos, encorajando a todos os órgãos a promoverem variadas 
formas de atividades internacionais e a ida de especialistas de futebol para o 
estrangeiro para estudos e capacitações, além de incentivar a participação de 
representantes nos organismos internacionais (CNDRC, 2016, p. 16). O Plano 
também refere a importância de elevar a abertura (‘opening up’) e a vantagem 
(‘win-win’) nas cooperações (CNDRC, 2016, p. 5). Como podemos observar, 
“cooperação” e “intercâmbio” são duas palavras-chave tanto no Plano quanto 
no discurso político da BRI, como naquele de Xi Jinping de 2013, citado ante-
riormente. O que demonstra como as iniciativas no futebol podem exercer papel 
fundamental nas aspirações geopolíticas chinesas, além de também se mostrar 
consistente com Os Cinco Princípios de Coexistência Pacífica, “o mais impor-

4 Acrónimo, em inglês, do grupo criado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países 
cujo crescimento económico permitiu a consolidação de um (re)posicionamento no cenário 
económico global, especialmente no que diz respeito à influência geopolítica.
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tante cartão de visita da diplomacia chinesa no cenário global contemporâneo” 
(Zhengqing & Xiaoqin, 2015, p. 67).

O futebol como elo de conexão…

De acordo com o Plano, o governo chinês se coloca no papel de liderança 
do desenvolvimento inovador, responsabilizando-se a garantir que o futebol 
tenha papel predominante no desenvolvimento e na reforma do desporto na 
China. O documento, entretanto, também chama a atenção para a função pre-
ponderante dos parceiros não-governamentais, ressaltando a participação 
ativa do setor privado, respeitando, aliás, o que está previsto no “Opinions on 
Accelerating the Development of Sports Industry and Promoting Sports Con-
sumption”. O Estado se propõe a limitar suas ações à orientação e ao apoio ao 
desenvolvimento da indústria desportiva, fomentando uma estrutura que per-
mita o fortalecimento de um mercado competitivo (Zhan, 2013). É importante 
destacar que muitos dos investimentos chineses que têm sido realizados desde 
o lançamento do Plano são através da iniciativa privada. E não nos esqueçamos 
do papel exercido pelos agentes não-estatais na “nova diplomacia pública”, 
aqui mais especificamente a “diplomacia do desporto não-tradicional”, como 
já foi referido anteriormente neste trabalho. Como coloca Gupta, investir em 
desporto a nível internacional possibilita ao estado criar sua marca, ajudando 
a estabelecer um nome de marca nacional (Gupta, 2009b, p. 1786). Há, tam-
bém, a influência exercida pela “power elite”, que, segundo Mills, não são 
mandatários desacompanhados, constituindo uma rede de conselheiros, con-
sultores, porta-vozes e formadores de opinião que contribuem na formulação 
de pensamentos e nas tomadas de decisão (Mills, 1956, p. 4). Dentre esta elite 
encontram-se politicos profissionais, gestores e mesmo celebridades, segundo 
Mills. Os negócios no futebol, como já argumentamos, podem ser esta ferra-
menta política e económica, um meio através do qual se exercita e acumula o 
poder, adquirindo legitimidade e credibilidade, além de influencia na governaça 
do desporto. É o que acontece, por exemplo, na elite do poder italiana, que, de 
acordo com Doidge, envolve negócios, política, futebol e governança do fute-
bol (Doidge, 2018, p. 118). A propósito desta influência através dos negócios 
no futebol (como patrocínios e parcerias comerciais) e do posicionamento de 
representantes em setores estratégicos de organismos internacionais, a pró-
pria China tem feito isso, como se viu no último Mundial na Rússia e mesmo 
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nos movimentos de bastidores da FIFA (Leite Junior & Rodrigues, 2019a). 
Por essa razão, como já analisamos em publicações anteriores, não nos parece 
causal o enorme volume de investimentos chineses no futebol mundial, prin-
cipalmente na Europa – como aquisição de clubes (Leite Junior & Rodrigues, 
2017, 2019b). Portugal não fica de fora deste fluxo. É o que demonstraremos 
na próxima seção deste trabalho.

…Portugal-China

Em 2015, o antigo embaixador da China em Lisboa declarou que “Portugal é 
o começo e o fim da rota da seda” (Rodrigues, 2016, p. 49). Desde então, e após 
o lançamento do Plano, o futebol tem servido como instrumento de promoção 
do intercâmbio entre portugueses e chineses. É o caso do CD Tondela, que em 
novembro de 2018 teve 80% das ações de sua Sociedade Anónima Desportiva 
(SAD) adquiridas pelo Hope Group. O pequeno clube da apenas quarta maior 
cidade do interiorano distrito de Viseu agora passa a fazer parte de uma holding 
de capital chinês (criada pelo empresário Jiang Lizhang), sediada em Espanha 
e que tem o ex-futebolista espanhol David Belenguer à frente. Esta transação 
da SAD auriverde não apenas reflete estes tempos neoliberais do futebol cada 
vez mais globalizado e dominado pela empresarização dos clubes, como tam-
bém nos ajuda a compreender o ambicioso plano de desenvolvimento do fute-
bol chinês. Em 2004, Jiang Lizhang fundou a empresa de marketing despor-
tivo Desports, na China. Jiang vendeu a Desports em 2015 por 820 milhões de 
yuans (€106 milhões), porém manteve um cargo executivo na empresa. Com o 
dinheiro da venda da Desports, Jiang criou a Hope Group, uma holding fute-
bolística com capital chinês, mas com sede em Espanha, e que atualmente é 
proprietária de 99% dos espanhóis do Granada, 30% dos italianos do Parma, 
além dos chineses Chongqing Liangjiang Athletic (Super Liga Chinesa, a prin-
cipal divisão daquele país asiático) e era proprietário do Shanghai Sunfun FC, 
que entretanto encerrou suas atividades. Jiang possui, ainda, 5% das ações do 
Minessota Timberwolves, franquia da liga de basquete norte-americana NBA. 
Enquanto expande seus negócios com o Hope Group, Jiang continua com papel 
relevante à frente da Desports (Dreyer, 2018), empresa que a partir de 2021 vai 
ser a principal parceira da Confederação Asiática de Futebol (um contrato no 
valor de US$ 4 mil milhões). A Desports foi, também, a maior parceira comer-
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cial da FIFA na Ásia, no Mundial 2018. Como se vê, o Tondela passa a integrar 
uma rede global.

O Tondela não é o único clube com passagem pela I Liga Portuguesa que 
pertence a chineses. 90% das ações da SAD do CD Aves, campeões da Taça de 
Portugal em 2018/19, pertencem à Galaxy Believers, uma empresa portuguesa 
de marketing desportivo que é propriedade de dois chineses: Wei Zhao and 
Hongmin Wang (ambos têm ligações ao Shanghai Shenhua, clube da Super 
Liga Chinesa). Wei Zhao é o atual presidente da SAD do Aves. A Galaxy Belie-
vers está a construir um centro de treinos próximo ao estádio do Aves, que terá 
dois campos de relva natural e um sintético e um hotel de 52 quartos (investi-
mento no valor aproximado de €4,5 milhões). O clube assinou um protocolo 
com a Associação Chinesa de Futebol (ACF) e assim que o centro de treinos 
estiver pronto vai passar a receber duas equipas chinesas por ano. Ou seja, o 
clube nortenho ajudará a cumprir um dos objetivos do Plano, a saber, a pro-
moção do intercâmbio e da cooperação internacionais. Assim como o Aves, 
outros clubes portugueses promovem esta troca de experiências e conheci-
mentos a jogadores chineses. O Gondomar SC, por exemplo, tem 13 jogadores 
chineses (quatro na equipa A e nove na B), a maioria deles jogou pelos esca-
lões de formação da seleção chinesa. Eles treinam sob supervisão do treinador 
Agostinho Oliveira, que também é consultor da ACF. Já o Oriental Dragon FC, 
um pequeno clube atualmente situado em Pinhal Novo, e que joga a III Liga, 
contava até pouco tempo exclusivamente com jogadores chineses. O Oriental 
Dragon pertence à WSports Seven, companhia de propriedade de chineses, 
que também já foi proprietária do CD Pinhalnovense e a SC União Torreense. 
Há outros clubes que pertencem a empresários ou empresas chinesas, como o 
CD Cova da Piedade, que na temporada 2018/19 terminou na 13.ª posição na 
II Liga (90% das ações da SAD são de Kuong Chun Long) e o FC Vizela (Seca 
Corporate detém 80% da SAD).

Como mencionado algumas vezes, o Plano estimula a cooperação e o 
intercâmbio internacionais na indústria desportiva (NDRC, 2016, p. 10) e a 
Liga Portuguesa tem também feito a sua parte neste sentido. Em dezembro 
de 2018, a entidade responsável pelo futebol profissional em Portugal assinou 
um Memorando de Entendimento com a China Soong Ching Ling Foundation. 
O acordo tem como objetivo o estabelecimento de trabalho conjunto entre as 
duas organizações. Recordemos que entre as temporadas 2016/17 e 2018/19 a 

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA: DIPLOMACIA DO DESPORTO E O INTERCÂMBIO COM PORTUGAL ATRAVÉS DO FUTEBOL

389DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 1



II Liga teve como patrocinador principal a chinesa Ledman, que dava nome à 
competição: LEDMAN LigaPro.

Um dos objetivos do Plano é que até 2025 haja 50 mil escolas de futebol na 
China. Neste sentido, o Plano é enfático ao afirmar a necessidade de se apoiar a 
“construção de escolas especializadas” (NDRC, 2016, p. 9). O antigo futebolista 
português Luís Figo, melhor jogador do Mundo FIFA em 2001, tem explorado 
este nicho. Em parceria com uma empresa chinesa, o ex-jogador criou a Figo 
Academy, que tem cerca de cinco mil jovens atletas treinando em suas unida-
des, localizadas em 16 cidades chinesas. Cerca de 60 treinadores portugueses 
fazem parte deste projeto. O SL Benfica também explora este mercado. O clube 
lisboeta tem uma parceria comercial com a Foyo Culture and Entertainment Co 
Ltd, subsidiária da Fosun5, que representa a marca do clube na China, incluindo 
na abertura de escolas de futebol: são pelo menos 10 empreendimentos do 
tipo. O rival lisboeta, Sporting CP, também tem planos para a abertura de 10 
escolas de futebol no país, tendo aberto a primeira em maio de 2017, na cidade 
de Anshun, província de Guinzhou. Já em abril de 2019, os Leões assinaram 
um princípio de acordo para o desenvolvimento do futebol jovem na província 
chinesa de Guiyang. Por fim, também no âmbito da busca pelo conhecimento 
português na formação de futebolistas, o município de Shenyang, província de 
Liaoning, desde 2017 tem acordos bilaterais com Braga e um dos temas que 
mais despertam interesse nas autoridades chinesas é o aprendizado no desen-
volvimento do futebol, principalmente com a academia do Sporting Braga.

Conclusão 
Nos últimos anos, sob a liderança de Xi Jinping, a China tem exortado 

o “Sonho Chinês” (中國夢) (Peters, 2017, p. 1301) como parte da ambição do 
atual presidente de “rejuvenescimento”, que passa pela modernização do país 
e o sucesso econômico (Peters, 2017, p. 1302), que também é parte dos “obje-
tivos do Duplo Centenário e realizar o Sonho Chinês de rejuvenescimento da 
nação” (Xi, 2014, p. 178). Em outubro de 2017, o XIX Congresso do Partido 
Comunista Chinês incluiu a teoria da “Nova era do socialismo com caracterís-
ticas chinesas” (新时代中国特色社会主义), de Xi Jinping, na Constituição do 

5 Por falar em Fosun, a companhia de Guo Guangchang é sócia da Gestifute, empresa por-
tuguesa de agenciamento de profissionais de futebol, como Cristiano Ronaldo e José Mou-
rinho, que pertence a Jorge Mendes, um dos agentes mais influentes do futebol mundial.
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país (Peters, 2017, p. 1299). Esta ideia de “rejuvenescimento” passa, também, 
pela ascensão da China como protagonista e líder global. E a Nova Rota da Seda 
é, sem dúvida alguma, o grandioso e ambicioso projeto chinês neste sentido. 
Um desafio no qual a China busca aprofundar seu processo de abertura para o 
mundo, ao mesmo tempo em que o país se coloca como promotor da globaliza-
ção, propondo aos países ao longo da Rota – marítima e terrestre – um modelo 
económico, político e cultural de cooperação e intercâmbio. O desporto não ficou 
de fora dos planos de desenvolvimento económico e expansão da influência 
chinesa. O Plano para o desenvolvimento do futebol, analisado neste artigo, é 
taxativo quando fala que são necessários grandes esforços para tornar real “o 
sonho da ascensão do futebol, o sonho de uma nação esportiva ponderosa e o 
sonho de rejuvenescimento da nação” (NDRC, 2016, p. 3).

Além do “Sonho do futebol da China” (中國足球夢), a busca pelo protago-
nismo global no desporto é evidenciado no Plano, que refere a importância de 
“fortalecer a cooperação internacional” (NDRC, 2016, p. 10), além de “expan-
dir os canais de relações estrangeiras do futebol” (NDRC, 2016, p. 16) e para 
isso o Estado chinês conta com a participação da iniciativa privada. Que, como 
demonstramos neste artigo, tem feito volumosos investimentos no futebol tanto 
no mercado interno, quanto no mercado internacional. Como colocam Scutti e 
Wendt (2016), o futebol, ao lado da demografia, desenvolvimento tecnológico, 
econômico e poderio militar, é um critério de avaliação de poder internacional. 
Assim sendo, argumentam os autores “geopolítica e futebol se tornaram uni-
versos inseparáveis” (Scutti & Wendt, 2016, p. 105). A geopolítica do futebol 
mundial está em transformação. Países emergentes, como os do BRICS perce-
beram no desporto, e mais especificamente no futebol, um instrumento de soft 
power capaz de os reposicionar no contexto internacional. A China tem sido 
uma das forças motrizes desta mudança. E Portugal se encontra no caminho 
desta transformação. Como vimos neste artigo, o futebol tem servido de elo de 
conexão, criando novas formas de relação entre Portugal e China.

Por fim, entendemos que a contribuição deste trabalho se encontra na 
abordagem teórica adotada na análise do Plano do futebol chinês. Apresen-
tando a discussão sobre como este documento de política pública chinês serve 
como uma ferramenta da estratégia geopolítica da China, demonstrando, por 
exemplo, como o futebol entra na trajetória da Nova Rota da Seda. Trata-se de 
uma perspectiva diferente, em que se considera o desporto, particularmente 
o futebol, como elemento de ligação. Tendo em conta que não exaurimos o 
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tema, até porque estamos a falar de uma estratégia que tem como meta final o 
ano de 2050, compreendemos que fomos capazes de demonstrar, a partir dos 
casos apresentados de relacionamentos entre Portugal e China no e através do 
futebol, que o desporto é capaz de abrir portas e servir de instrumento diplo-
mático, como ferramenta de ‘soft power’.
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1. Introdução
O turismo é, na atualidade, um dos setores mais dinâmicos da economia a 

nível mundial, sendo uma indústria que se está a tornar cada vez mais impor-
tante para o desenvolvimento socioeconómico de muitos países. O seu contri-
buto económico é geralmente reconhecido, mas a sua dimensão política tem 
sido ignorada. Estudos que abordam a perspetiva política do turismo são ainda 
escassos, especialmente as políticas do turismo (Brown, 1998; Hall, 1998; Kos-
ters, 1984). Richter (1983) manifesta a sua preocupação com o desinteresse na 
investigação do turismo por parte de cientistas políticos, uma vez que tal pode 
levar ao desconhecimento tanto das vantagens como das desvantagens polí-
ticas do turismo. Já Kosters (1984) considera que a investigação do turismo 
fica incompleta se não incluir uma análise dos elementos políticos. Mathews 
(1975) salienta particularmente a relação entre o turismo internacional e a 
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política, uma vez que é neste tipo de turismo que se inclui todos os níveis de 
interações políticas.

Na verdade, até os dias de hoje, as ciências políticas e o turismo continuam 
a parecer um ‘casal estranho’, no entanto, na opinião de alguns investigado-
res, o turismo é, de facto, um fenómeno altamente político (Edgell, 1990). O 
sucesso ou insucesso do turismo num país depende das ações políticas e admi-
nistrativas (Richter, 1989). No âmbito do turismo, existem muitas questões de 
investigação relacionadas com a política (Kosters, 1984). Richter (1989) revela 
que as ramificações políticas do turismo permitem que este toque em proble-
mas importantes de algumas subáreas da ciência política, como política com-
parada, relações internacionais, administração pública e pensamento político. 
As políticas públicas para o turismo, o papel do governo no turismo, o turismo 
e as relações internacionais foram identificadas como as principais dimensões 
políticas do turismo (Hall, 1998), as quais atuam a vários níveis (internacional, 
nacional, local/regional e individual).

Tendo por base estas considerações teóricas, considera-se que a China é um 
bom exemplo para a análise das políticas públicas, a fim de evidenciar a ligação 
entre o turismo e as relações internacionais. O governo chinês desempenha um 
papel importante no planeamento dos vários setores da economia, incluindo o 
turismo, o que significa uma ligação inseparável entre as políticas públicas e o 
turismo. Verifica-se também que as mudanças ocorridas no turismo ao longo 
do tempo estão relacionadas com as políticas lançadas durante esse período.

Quanto ao turismo emissor chinês, este envolve a interação e cooperação 
entre a China e os restantes países, tanto a nível popular como a nível governa-
mental. Por vezes os governos podem incentivar o desenvolvimento do turismo 
emissor a fim de alcançar determinados objetivos políticos. Na realidade, tem 
vindo a verificar-se que o turismo emissor, sendo um instrumento político, 
passa a servir as estratégias nacionais relativas à diplomacia e ao desenvolvi-
mento das relações internacionais. Em termos das ações tomadas pelo governo 
chinês, identifica-se que o turismo emissor se encontra numa fase de trans-
formação em que as suas funções políticas e diplomáticas são cada vez mais 
evidentes (Li, 2011).

O desenvolvimento do turismo emissor chinês situa-se na intersecção entre 
as estratégias diplomáticas e as de desenvolvimento do turismo. As estratégias 
do governo mostram a intenção do mesmo em integrar o desenvolvimento das 
relações diplomáticas com o desenvolvimento do turismo, nomeadamente 
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assente em três eixos: (i) na base da estratégia diplomática com as grandes 
potências, o turismo serve para o desenvolvimento do novo tipo de relações 
entre a China e os Estados Unidos, da cooperação estratégica entre a China e a 
Rússia, assim como da parceria estratégica entre a China e a União Europeia; 
(ii) focando na estratégia diplomática com os países vizinhos, existe cooperação 
entre a China e o Japão, Coreia do Sul, Índia, etc.; (iii) e, por fim, concentrando-
-se na estratégia diplomática com países com quem a China estabelece relações 
amigáveis, fortalece-se a cooperação turística com a Europa Central e de Leste, 
o México e Cuba. Nas próximas secções são apresentados alguns destes casos.

2. Turismo e relações internacionais
A natureza do turismo internacional enfatiza a necessidade de interação 

entre os governos dos vários países, pois sem cooperação internacional é muito 
difícil para o turismo sobreviver (Elliott, 2002), determinando assim a sua liga-
ção com as relações internacionais. De facto, partindo das preocupações desta 
disciplina, existem questões que se tratam na área das relações internacionais e 
que afetam o turismo. Por exemplo, a guerra e os conflitos políticos são um dos 
assuntos principais dentro da área das relações internacionais, normalmente 
provocando impactes negativos para o turismo, manifestados pelo desencora-
jamento em viajar para certos países. Adicionalmente, a promoção da ideologia 
ou forma de vida também faz parte das questões ligadas às relações interna-
cionais; neste contexto, o turismo é utilizado para criar ou melhorar a imagem 
nacional através da organização de megaeventos (Brown, 1998).

Hall (1998) indica que boas relações políticas entre países podem levar ao 
incentivo do fluxo de turistas. Timothy e Kim (2015) e Prideaux (2005) parti-
lham o mesmo ponto de vista, revelando que alterações nas condições políticas 
e diplomáticas entre nações podem afetar a cooperação turística, sendo que, 
por um lado, o turismo bilateral pode tornar-se durável na base da confiança 
entre os povos e os governos, pois funciona como uma espécie de catalisador 
que facilita especialmente o entendimento e a confiança, e, por outro lado, uma 
boa relação entre governos também pode incentivar o desenvolvimento do 
turismo e fornecer ‘espaço’ para este operar (Kim, Prideaux, & Timothy, 2016).

O turismo pode ser usado para os países se defenderem ou para manifes-
tarem a ideologia política que defendem. Por exemplo, os Estados Unidos proi-
biram as viagens para a China e Cuba a fim de mostrar a oposição ao regime 
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político destes países. Simultaneamente, o turismo também pode ser utilizado 
para criar uma ligação ou construir uma ponte de amizade entre nações. Por 
exemplo, em 1978, Israel e o Egito assinaram os Acordos de Paz de Camp David 
e, posteriormente, assinaram um acordo no âmbito do turismo, que permitia aos 
israelitas viajar para a Península do Sinai, a fim de estimular a aceitação polí-
tica de alguns aspetos abordados nos Acordos de Camp David (Richter, 1989).

Brown (1998) concluiu que os governos podem usar economicamente o 
turismo para ajudar a equilibrar a balança comercial, e politicamente para pro-
teger a imagem do país e promover a sua ideologia. Cuba usa o turismo para 
promover o seu sistema socialista, assim como os países do Bloco de Leste 
abriram as fronteiras aos turistas ocidentais nos anos 1970 para demonstrar 
que o comunismo era melhor do que o capitalismo, tal como Cuba, a China e o 
Vietname o fizeram de forma a procurar uma combinação entre as vantagens 
do capitalismo e do socialismo. 

Tendo em conta os exemplos apresentados, considera-se que o turismo 
está ligado às relações internacionais, e, de certo modo, também está asso-
ciado com a diplomacia. No acordo assinado, em 1989, entre os Estados Uni-
dos e o México, reflete-se o motivo de facilitar o desenvolvimento do turismo, 
reconhecendo-se que este tem uma função diplomática. Considerando as suas 
dinâmicas socioculturais e económicas, o turismo é um instrumento que pode 
promover o entendimento mútuo e uma relação mais próxima entre os povos 
(Edgell, 1990). 

Neste contexto, pretende-se analisar a abordagem two-track diplomacy, 
o que indica a interação de relações entre os governos (track-one) e entre os 
povos (track-two). Este conceito foi explorado por Kim e Crompton (1990), que 
verificaram que o turismo podia ser usado como uma alternativa para facilitar a 
reunificação das duas Coreias, pois este podia promover a compreensão mútua 
e a confiança a nível do povo, e criar mais oportunidades para a diplomacia a 
nível do governo, o qual leva à consideração do turismo como uma forma de 
track-two diplomacy.

Qiu, Li, Huang e Dang (2015) confirmam que o turismo entre a China e 
Taiwan é considerado como uma forma de track-two diplomacy para promover 
a paz e a reconciliação, porque ao estimular o turismo os contactos aumentam e 
a “distância” entre a China e Taiwan diminui, tornando-se assim a reunificação 
possível. Kim, Prideaux e Prideaux (2007) defendem o mesmo ponto de vista, 
recorrendo às teorias das relações internacionais para analisar o contributo do 
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turismo na construção da paz a nível micro e macro. De acordo com os autores, 
o turismo tem o potencial para promover a paz através da facilitação de con-
tactos entre os povos, promovendo interações entre os governos.

Kim, Prideaux e Timothy (2016) notam que o turismo emissor é usado pela 
China para atingir objetivos de política externa, sendo uma das ferramentas 
usadas pelo governo chinês na relação política com o Japão, alcançando uma 
relação bilateral forte e duradoura. Embora a two-track diplomacy não tenha 
sido referida pelos autores, a ideia que estes defendem quanto à gestão das 
relações entre a China e o Japão corresponde a este conceito. George Shultz, 
ex-Secretário de Estado dos Estados Unidos, conclui que a track-two diplo-
macy não se interpõe à track-one diplomacy, pelo contrário, complementa-
-a, uma vez que é capaz de fornecer alternativas de pensar nos problemas e 
resolvê-los; quando usada de uma forma adequada, a track-two diplomacy 
pode chegar aos assuntos que a track-one diplomacy dificilmente consegue 
abordar (Jones, 2015). 

3. Diplomacia do turismo chinês: Políticas, discursos e 
ações

A China é um excelente caso para se observar a ligação entre o turismo, 
relações internacionais e diplomacia. A partir de 2015, o termo “diplomacia do 
turismo” começou a aparecer nas políticas, assim como nos discursos, nomea-
damente na Conferência Nacional do Trabalho do Turismo (CNTT), estando 
também refletido nas ações tomadas pelo governo chinês e instituições turísticas. 
A proposta do desenvolvimento deste termo demonstra a intenção da China de 
integrar o turismo no desenvolvimento da diplomacia nacional.

Assim que a ideia de diplomacia do turismo foi introduzida oficialmente, 
uma série de medidas foram lançadas no sentido de assegurar o desenvolvi-
mento do turismo de 2015 a 2017, designadas de “Estratégia 515”, a qual era 
constituída por 5 objetivos, 10 ações e 52 medidas. Numa das ações, o desenvol-
vimento da diplomacia do turismo foi proposto de modo a promover a coope-
ração turística com as grandes potências e a Organização Mundial do Turismo 
(OMT), assim como a aprofundar a cooperação internacional do turismo na 
base da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, a fim de formar um novo padrão de 
abertura do mercado turístico ao resto do mundo.
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Em 2016, deu-se um passo importante para a diplomacia do turismo, uma 
vez que foi a primeira vez que este termo apareceu num Plano Quinquenal do 
Conselho de Estado da China, tendo como objetivo o seu desenvolvimento, de 
forma a promover a influência internacional do sector do turismo. Deste modo, 
o turismo emissor é incentivado no sentido de se desenvolver de uma forma 
saudável. Para além disso, no que diz respeito à regularização das regras e polí-
ticas internacionais em relação ao turismo, é esperado que a China possa ter 
uma maior influência internacional. Neste contexto, com a ideia de alargar a 
cooperação e criar uma nova estrutura de abertura para a indústria do turismo, 
foi sugerida a implementação contínua da estratégia da diplomacia do turismo, 
através do desenvolvimento da cooperação, interação e inovação turística.

No que diz respeito aos discursos, estes registam toda a evolução da diplo-
macia do turismo, permitindo-nos perceber o alinhamento da estratégia de 
desenvolvimento. No discurso da CNTT de 2015 foi referido que a expansão 
do mercado do turismo internacional chinês tinha levado à análise do turismo 
recetor e emissor numa perspetiva diplomática. O turismo é já uma plataforma 
importante para divulgar a voz da China, assim como para consolidar a ligação 
entre a China e o resto do mundo. Neste contexto, foi sugerido um papel ativo 
do turismo para o desenvolvimento integral da diplomacia nacional. Na CNTT 
de 2016 foi referido que uma das conquistas do desenvolvimento do turismo 
durante 2015 se relacionava com o facto de o turismo ter mudado a sua posi-
ção em relação à diplomacia, passando de um lugar marginal para um lugar de 
destaque. Foi igualmente referido que o ano de 2016 seria o ano de ouro para o 
desenvolvimento da diplomacia do turismo e a internacionalização da indústria 
do turismo, tendo o objetivo de alargar o palco internacional do mesmo. Segui-
damente, tanto para 2017 como para 2018, foi confirmado o compromisso de 
desenvolver a diplomacia do turismo, de modo a reforçar significativamente a 
influência internacional da China e a constituir uma nova forma de intercâm-
bio bilateral e multilateral. É objetivo que o trabalho da diplomacia do turismo 
seja implementado integralmente, aproveitando as vantagens do mercado do 
turismo emissor e “Uma Faixa, Uma Rota”. O presidente Xi Jinping consi-
dera que um ambiente internacional pacífico é favorável para o crescimento 
da China, pelo que a abertura ao resto do mundo e a integração profunda no 
palco global através da diplomacia do turismo pode ser um passo importante 
para a concretização do “sonho chinês”.
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No seguimento destas políticas e iniciativas, o governo chinês levou a cabo 
várias ações para implementar a estratégia da diplomacia do turismo, nomea-
damente a organização do “Ano do Turismo”. Esta atividade é realizada entre 
a China e outros países, desde os mais desenvolvidos (Estados Unidos, Rússia, 
União Europeia, Austrália, Canadá, etc.) aos menos desenvolvidos (Índia, Tur-
quia, Cazaquistão, etc.), tendo como objetivo promover o turismo chinês nesses 
países, assim como permitir que esses países se possam promover enquanto 
destinos turísticos na China, incentivando o crescimento do turismo emissor 
e recetor chinês. A organização desta atividade é valorizada tanto a nível aca-
démico como político. 

De uma forma geral, o “Ano do Turismo” é considerado extremamente 
importante para a prática da diplomacia do turismo. O vice-primeiro-ministro 
Wang Yang, do Conselho de Estado, sublinhou várias vezes que os intercâmbios 
e a cooperação em turismo podem tornar-se uma força importante para uma 
cooperação mais abrangente e multidisciplinar entre os países. Jiang Yiyi, dire-
tora do Instituto de Turismo Internacional da Academia do Turismo da China, 
considera que o “Ano do Turismo” é um veículo importante da diplomacia do 
turismo, uma vez que beneficia os povos dos países envolvidos e aumenta os 
intercâmbios económicos e comerciais (CNTA, 2017). Wang Yuli, representante 
do Departamento de Promoção Turística dos EUA em Pequim, referiu que o 
“Ano do Turismo” entre a China e os Estados Unidos envolveu atividades tanto 
a nível governamental, como a nível da população em geral, contribuindo para 
incentivar o desenvolvimento do turismo entre ambos os países (CNTA, 2016). 

Tal como é destacado por Bai Changhong, ex-diretor da Faculdade de 
Turismo e Gestão de Serviços (atual diretor da Escola de Negócios) da Univer-
sidade de Nankai, o “Ano do Turismo” é uma decisão tomada pelo Presidente 
da China e pelos congéneres de outros países na base de uma visão geral sobre 
as relações bilaterais (Xu, 2017). Efetivamente verifica-se que a decisão da 
organização desta iniciativa surge muitas vezes durante os encontros de alto 
nível entre os líderes da China e de outros países. Em 2013, a visita do Pre-
sidente do Cazaquistão à China deu origem ao “Ano do Turismo da China no 
Cazaquistão” de 2017; em 2014, durante a sua visita à Índia, o presidente Xi e 
o primeiro-ministro indiano Modi chegaram a um consenso que levou à rea-
lização do “Ano do Turismo da Índia na China” e “Ano do Turismo da China 
na Índia”, respetivamente em 2015 e 2016; e em 2015, durante a sua visita aos 
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Estados Unidos, o presidente Xi anunciou a organização do “Ano do Turismo 
China-EUA” em 2016. 

Segundo a CNTA (2017), para além dos exemplos acima mencionados, a 
organização do “Ano do Turismo” com a Coreia do Sul, a Rússia e a Dinamarca 
foi também fruto de uma decisão tomada pelos presidentes, o que mostra que 
a diplomacia do turismo se torna um novo aspeto nos encontros de alto nível e 
está a tornar-se uma parte importante do desenvolvimento de parcerias estra-
tégicas. O turismo, ao se envolver na esfera diplomática, embarca numa nova 
plataforma a nível nacional em que a sua promoção também pode ser efetuada 
num âmbito mais abrangente, uma vez que existem benefícios recíprocos entre 
o desenvolvimento do turismo e as estratégias diplomáticas.

Para além disso, numa perspetiva macro, a China considera a sua integra-
ção na comunidade internacional extremamente importante para a prática da 
diplomacia do turismo chinês, sendo crucial para aumentar a sua influência 
internacional. Nos últimos anos, a China tem organizado eventos internacionais 
no âmbito do turismo, sendo de salientar a 1.ª Conferência Mundial de Desen-
volvimento do Turismo e a 7.ª Reunião dos Ministros do Turismo do G20 em 
2016, a 22.ª Assembleia Geral da OMT em 2017, e a Cúpula Global do World 
Travel Tourism Council (WTTC) em 2018. Estes eventos envolvem organiza-
ções internacionais importantes e uma ampla participação de muitos países 
do mundo, produzindo uma influência positiva e de longo alcance na comuni-
dade internacional. Além do mais, em 2017, a China criou a Aliança Mundial 
do Turismo, sendo uma organização que junta entidades não governamentais 
da indústria turística mundial, com o objetivo de promover o crescimento do 
turismo internacional de uma forma mais sustentável. 

4. Turismo emissor chinês: Elemento importante nas 
estratégias diplomáticas 

Existem vários exemplos que demonstram a dimensão do turismo nos 
incidentes internacionais. Em 1980, após a invasão do Afeganistão pela União 
Soviética, várias medidas foram tomadas pelos Estados Unidos, nomeadamente 
a proibição da companhia área Aeroflot aterrar nos Estados Unidos (Richter, 
1989). Adicionalmente, o Presidente Carter incentivou os americanos e o Comité 
Olímpico a boicotar os Jogos Olímpicos de 1980, realizados em Moscovo, com 
a intenção de negar o prestígio e a respeitabilidade da União Soviética (Richter, 
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1983). Com efeito, houve uma diminuição de 75% no que diz respeito às via-
gens dos Estados Unidos para a União Soviética (Edgell, 1990). Esta ação levou 
posteriormente a uma espécie de retaliação por parte da União Soviética, que, 
em 1984, encorajou o Bloco do Leste a boicotar também os Jogos Olímpicos 
de Los Angeles. 

O Acordo de Helsínquia, assinado por 35 nações na Conferência sobre a 
Segurança e Cooperação na Europa, em 1975, é outro exemplo no qual o turismo 
foi um dos assuntos abordados como uma área para o desenvolvimento das 
relações entre vários países. Conforme Edgell (1990), o objetivo deste acordo 
era estabelecer os direitos de livre migração, sendo que, na secção que diz res-
peito ao turismo, foi destacada a necessidade de incentivar este setor assim 
como a cooperação nesta área. 

Quanto ao turismo chinês, pretendemos focar no caso do Japão e Coreia do 
Sul. A China e o Japão possuem uma história longa de relações bilaterais, tendo 
os dois países passado por períodos em que mantinham uma boa vizinhança 
e, em algumas fases, as relações bilaterais também estiveram num estado de 
intenso confronto. Kim et al. (2016) referem que o estado das relações bilaterais 
entre a China e o Japão pode afetar os fluxos turísticos entre os dois países. Em 
relação à Coreia do Sul, este é um dos países que mais recebe turistas chineses, 
no entanto, as relações com a China sofreram algumas mudanças recentemente, 
o que causou impactes na indústria do turismo. 

Foram recolhidos dados em relação ao número de turistas chineses para 
o Japão e Coreia do Sul. Relacionando esses dados com os eventos no âmbito 
das relações bilaterais, consegue-se inferir uma relação entre o turismo e as 
relações internacionais. Por vezes, os incidentes internacionais promovem a 
organização de eventos e atividades turísticas, levando ao aumento do número 
de turistas chineses para o Japão e a Coreia do Sul, outra vezes, o desenvolvi-
mento do turismo bilateral pode criar uma imagem positiva do país, promovendo 
o entendimento entre os povos e possibilitando uma boa relação dos países. 

Olhando para a evolução das relações entre a China e o Japão, verifica-se 
que, em alguns momentos das relações bilaterais, o turismo teve um papel sig-
nificativo, essencialmente como benificiário. Nos 30.º e 35.º aniversários das 
relações diplomáticas entre os dois países, respetivamente em 2002 e 2007, 
foram realizadas várias atividades no âmbito do turismo, o que promoveu 
intercâmbios bilaterais e encontros de alto nível em termos políticos, como, 
por exemplo, a visita de uma delegação chinesa com mais de 5.000 pessoas ao 
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Japão em 2002, o estabelecimento do “Ano do Turismo China-Japão” em 2007, 
e a 2.ª reunião dos Ministros do Turismo China-Japão. Quanto ao número de 
turistas emissores chineses para o Japão, verificou-se um aumento de 15,6% e 
16,1% em 2002 e 2007, respetivamente, em relação aos anos anteriores. 

Noutra perspetiva, o turismo também pode atuar como um acelerador 
do desenvolvimento das relações bilaterais. Em março de 2011, o tsunami 
no Japão afetou negativamente o turismo recetor do país. Os chineses evita-
vam visitar o Japão nessa altura, pelo que, em março e abril de 2011, o cresci-
mento do número de turistas chineses para o Japão, comparado com o período 
homólogo do ano anterior, foi -49,4% e -49,5%, respetivamente. No entanto, 
de acordo com Tse (2013), as autoridades de turismo e empresas turísticas 
chinesas contribuíram para a recuperação do turismo do Japão. Fruto de um 
esforço conjunto das agências de viagens, hotéis e companhias aéreas, foram 
criados pacotes de viagem com preços muito baixos, a fim de aumentar nova-
mente os fluxos turísticos (ChinaCom, 2011). Para além disso, em 2015, 3.000 
profissionais japoneses de várias áreas, incluindo o turismo, visitaram a China 
para participar na Conferência de Intercâmbio China-Japão. O presidente Xi 
Jinping esteve presente na abertura da conferência, manifestando que as rela-
ções bilaterais dependem da relação entre os povos dos dois países, pelo que 
é importante promover a cooperação e intercâmbio a esse nível, nos quais o 
turismo pode desempenhar um papel positivo. 

No entanto, é notório também que as mudanças políticas nem sempre con-
tribuem para o aumento do número de turistas. A título de exemplo, o incidente 
da Ilha Diaoyu/Senkaku durante 2012 e 2013, levou a uma crise nas relações 
bilaterais entre a China e o Japão, desde outubro de 2012 até agosto de 2013, 
tendo sido negativa a taxa de crescimento (comparada com o período homólogo 
do ano anterior) do número de turistas chineses para o Japão (figuras 1 e 2). 
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Figura 1. Turistas chineses (Continente) para o Japão em 2012

Figura 2. Turistas chineses (Continente) para o Japão em 2013

O mesmo também aconteceu em relação à Coreia do Sul. A instalação 
naquele país do sistema de defesa de mísseis pelos Estados Unidos, em 2016, 
provocou protestos e descontento por parte da China, assim como um declínio 
rápido do número dos turistas chineses, pois vários voos e reservas de hotel 
foram cancelados. A situação agravou-se em março de 2017, tendo as agências 
de viagem chinesas tirado imediatamente todos os produtos turísticos coreanos 
do website delas (MRCJCN, 2017). 
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Desta forma, podemos confirmar através destes dois incidentes que o 
turismo realmente pode ser influenciado, de forma negativa, pelo estado das 
relações internacionais. Atores da indústria do turismo e decisores políticos 
deverão, portanto, ter em atenção os incidentes internacionais que podem cau-
sar impactes no turismo e estarem preparados para tomar medidas de imediato 
e ter planos de contingência.

5. Conclusão
Tendo em conta a escassa investigação existente no que se refere à análise 

da ligação entre o turismo e as relações internacionais, é importante que a aca-
demia se debruce sobre a dimensão política do turismo. Um conjunto de políti-
cas públicas refletem que o turismo emissor chinês está atualmente integrado 
na estratégia diplomática nacional. O turismo funciona como um mecanismo 
que pode contribuir para a diplomacia. Nos casos analisados, verifica-se que 
o turismo desempenha um importante papel, funcionando como uma ‘ponte’, 
ligando povos e governos de diferentes países. Adicionalmente, quando há 
mudanças nas relações internacionais, o turismo é geralmente afetado, depen-
dendo a natureza desta influência do estado das relações bilaterais. Quanto a 
investigação futura, poderá ser interessante e importante explorar de uma forma 
mais profunda o caso de turismo emissor chinês no Japão, analisar a evolução 
dos fluxos turísticos, tentando investigar as possíveis causas, e verificar se os 
aumentos ou declínios têm a ver com os incidentes internacionais. 
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1. Introdução
As relações entre Portugal e a China remontam ao século XVI, com a chegada 

dos portugueses a Macau. Ao longo dos séculos estas relações foram-se fortale-
cendo e, atualmente, podemos afirmar que Portugal e a China cooperam a nível 
cultural, económico e político. Em dezembro de 2018, na visita oficial do Presi-
dente chinês, Xi Jinping, a Portugal, foram assinados 17 acordos de cooperação 
entre os dois países, onde se inclui o turismo. Em abril de 2019, o Presidente 
da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou a China, tendo sido 
assinados mais protocolos de cooperação. O ano de 2019 constituiu um marco 
importante nas relações Portugal-China, comemorando-se os 40 anos das rela-
ções diplomáticas entre os dois países, bem como o 20.º aniversário da transfe-
rência da administração portuguesa de Macau para a China.

A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) tem tido um papel fun-
damental nas relações de Portugal com a China, funcionando como uma plata-
forma no relacionamento luso-chinês. O Fórum para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau) tem 
tido ao longo dos últimos 15 anos um papel fundamental na cooperação entre 
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a China e os países de língua portuguesa nas mais diversas áreas. A plataforma 
Macau permite aos empresários chineses expandir os seus negócios não apenas 
para a Europa, mas também para África e América Latina.

O investimento chinês em Portugal tem vindo sempre a aumentar. Em 2018, 
o total de investimento chinês em Portugal foi de 5,24 mil milhões de euros, mais 
7,27 % que em 2017 (Luís, Baptista, & Pinto, 2019). Segundo o presidente da Liga 
dos Chineses em Portugal, Y Ping Chow, o turismo é o sector que mais poderá 
aproximar Portugal e a China nos próximos anos.

O turismo tem uma importância cada vez maior na economia portuguesa. 
Em 2018, as receitas turísticas no valor de 16.614 milhões de euros, represen-
taram 8,2% do PIB e 51,5% das exportações de serviços (Turismo de Portugal, 
2019a). O setor contribui significativamente para a evolução da atividade eco-
nómica, o emprego e a manutenção da capacidade de financiamento da econo-
mia, sendo importante a sua sustentabilidade para a economia portuguesa. No 
entanto, depara-se com ameaças, como o Brexit, e novos desafios, como a diver-
sificação da procura para novos mercados e a capacitação da oferta adequada a 
esses mercados.

O turismo chinês poderá desempenhar um papel essencial para ultrapassar 
as ameaças e os desafios do turismo português no médio e longo prazo. A China 
é, desde 2012, o maior emissor de turistas do mundo, tendo atingido os 136 
milhões de turistas em 2016 e gerado receitas no valor de 261 biliões de dólares, 
que representam 21% do total das receitas do mundo (World Tourism Organiza-
tion, 2017). De acordo com informação do Turismo de Portugal (2019), o número 
de hóspedes chineses em Portugal, em 2018, foi de 315 mil, verificando-se um 
crescimento de 13,5% face a 2017. Este é um mercado de grande potencial, mas 
culturalmente distinto do mercado europeu, sendo, portanto, essencial conhecer 
o perfil do turista chinês, pois só assim se consegue adaptar a oferta e contribuir 
para o aumento do número de turistas chineses em Portugal. Este trabalho pre-
tende analisar em que medida o turismo chinês pode contribuir para ultrapassar 
os desafios do turismo português, tendo um papel importante na sua sustenta-
bilidade a longo prazo. 

2. Características do turismo emissor chinês
O turismo emissor chinês, que engloba todas as viagens feitas ao exterior 

por residentes da China continental, incluindo as viagens para as regiões admi-
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nistrativas de Hong Kong e Macau, tem registado um enorme crescimento nos 
últimos anos. Ele tem uma função política, económica, social e diplomática (Mak, 
2013; Tse, 2013). Esta importância do turismo foi reforçada em março de 2018 
pelo governo chinês, com a criação do Ministério do Turismo e Cultura.

Foi a partir da década de 1980, na era de Deng Xiaoping, que o turismo emis-
sor passou a ter metas políticas e sociais. Estas alterações permitem ao governo 
chinês utilizar o turismo como uma forma de liberdade para os seus cidadãos e, 
assim, ser um catalisador das mudanças sociais. Embora a ideologia continue a 
ter um papel importante no turismo emissor da China, existem fatores internos e 
externos que também exercem influência. Nos primeiros incluem-se fatores como 
a melhoria da educação, das tecnologias de informação e o crescimento econó-
mico; nos segundos destacam-se a globalização e a interdependência das políti-
cas mundiais (Mak, 2013). A área da educação é crítica na geração millennial de 
turistas chineses. As experiências de formação desta geração tiveram um impacte 
sem precedentes, criando turistas num ambiente global (Cheng & Foley, 2018).

O turismo emissor da China é também usado como uma forma de diploma-
cia. Ele tem uma natureza política, estando o seu desenvolvimento intimamente 
ligado à agenda económica e política que orienta o país. As regras políticas que 
orientam o turismo emissor chinês podem ter um impacte positivo nas relações 
com outros países, como é o caso dos países com quem a China tem acordos Appro-
ved Destination Status (ADS), ou um impacte negativo como forma de sanção, 
como a guerra diplomática com as Filipinas ou o Japão. O turismo emissor e a 
sua regulamentação são claramente uma forma da China estabelecer parcerias a 
nível mundial e de reforçar o seu poder na diplomacia internacional (Tse, 2013).

O crescimento do turismo emissor chinês tem sido exponencial: em 1993 
eram cerca de 4 milhões de turistas; passados oito anos atingiram os 10 milhões 
e volvidos apenas mais três anos, em 2003, atingiram os 20 milhões de turistas; 
em 2010, o número mais que duplica, atingindo os 50 milhões; em 2012, a China 
torna-se o maior emissor de turistas para o mundo; em 2014 atinge o número 
marcante de 100 milhões; e em 2016 o turismo emissor chinês chega aos 136 
milhões (World Tourism Organization, 2017).

O turismo emissor chinês tem sido objeto de inúmeros estudos, especial-
mente nos últimos 10 anos. A crescente importância dos turistas chineses para 
o mercado mundial, tanto em número como em despesas feitas nos destinos, 
tem justificado o aumento da produção científica nesta temática. As motivações 
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e preferências dos turistas tem sido o tema que mais tem contribuído para o 
aumento dos estudos no âmbito do turismo emissor chinês.

A teoria MEC (Means-End Chain) foi utilizada em dois estudos para avaliar 
as motivações dos turistas chineses. Esta teoria permitiu, através de entrevistas 
em profundidade, perceber quais as motivações reais e não apenas as superfi-
ciais para os turistas chineses viajarem. Para além disso, permitiu perceber como 
várias motivações simultâneas podem condicionar a escolha do destino, ligando 
motivações aos atributos do destino. Num dos estudos realizado em 2015, as duas 
principais motivações de viagem foram (i) destinos famosos, com bom ambiente, 
beleza natural e prazer, e (ii) destinos diferentes, onde são valorizados o conheci-
mento e as experiências (Jiang, Scott, & Ding, 2015). Num segundo estudo (Jiang, 
Scott, & Ding, 2018) conclui-se que o atributo mais importante para a escolha do 
destino são os cenários naturais. Os atributos abstratos do destino, como destino 
único e ambiente, são também considerados importantes na escolha do destino. 
As experiências diferentes e o enriquecimento pessoal são ainda apontados como 
motivações para a viagem. As compras surgem em último lugar nesta análise. 
Este estudo sugere também que os profissionais de marketing devem construir 
experiências turísticas ligando os atributos desejados pelos turistas aos benefícios 
que podem obter, pois só assim estarão a criar valor para o turista.

O sistema de valores tradicionais chineses, baseados no confucionismo e 
taoismo, influenciam as motivações dos turistas. Um estudo que envolveu 256 
residentes na China concluiu que autoconhecimento e a predominância de expe-
riências na natureza, valores basilares do confucionismo e taoísmo, influenciam 
as motivações dos turistas chineses. Este estudo contribuiu para desmistificar a 
ideia estereotipada de que as principais motivações dos turistas chineses são as 
compras. Para além disso, reforça a importância dos valores culturais na análise 
do turismo emissor chinês (Shao & Perkins, 2017). No entanto, outros autores 
consideram haver uma correlação entre compras de recordações e as motivações 
de viagens (Kong & Chang, 2016).

Analisar o turismo chinês baseado em métodos ocidentais, ignorando os 
valores culturais e políticos pode ser muito redutor, com resultados muito aquém 
do potencial deste mercado. Este é um dos maiores desafios do turismo emissor 
chinês e das suas motivações. O impacte da distância cultural na escolha do des-
tino do turista chinês tem sido recentemente um tema relevante na investigação 
(Lehto, 2018). A distância cultural pode ser medida e influenciar as preferências 
dos turistas. A distância cultural ideal para a escolha do destino é de 2.8757. Esta 
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permite colocar os destinos em posições relativas a este valor ideal. A distância 
cultural percebida também pode influenciar a escolha do destino. As motivações 
culturais moderam a relação entre a distância cultural percebida e a escolha do 
destino, isto significa que os turistas que estão mais motivados para experimentar 
culturas diferentes, são aqueles que têm maior propensão para visitar destinos 
culturalmente distantes (Liu, 2018).

A perspetiva do tempo é um determinante importante temporal nas moti-
vações de viagens. Um estudo aplicado a turistas seniores chineses concluiu que 
a perspetiva do tempo presente e futuro estava diretamente relacionada com a 
motivação de viagens. As associações entre perspetivas presentes e futuras e a 
intenção de viagem foram mediadas pelas motivações (Lu, 2016).

Os atributos da escolha do destino e a segmentação do mercado são uma 
área importante de investigação. A segmentação de um mercado enorme como 
a China é essencial para os destinos definirem as estratégias de marketing e o 
desenvolvimento de produtos adequados a cada segmento. O segmento de uma 
nova elite de meia idade é um bom exemplo dessa segmentação. Este grupo 
viveu grandes alterações no seu estilo de vida, com mais apetência para viajar 
e experienciar coisas novas. Ele é mesmo considerado como uma terceira onda 
no turismo emissor da China (Bao, Jin, & Weaver, 2018).

O segmento de turistas independentes tem uma importância cada vez maior 
no turismo emissor chinês. No estudo de Xiang (2013), o segmento de turistas 
independentes chineses foi analisado em cinco aspetos: características sociode-
mográficas, motivações, processo de tomada de decisão, padrões espaciais do 
destino e padrões de consumo. Conclui-se que estes turistas são da classe média, 
jovens e têm um nível educacional elevado. As suas principais motivações são 
passear, lazer e negócios. O processo de tomada de decisão é feito com base no 
estudo do destino feito pelos próprios turistas. Os padrões espaciais do destino 
são marcados por mais opções de escolha de destinos. Os padrões de consumo 
são simples, hedonistas e mistos.

Os backpackers surgem como um segmento importante no turismo emissor 
chinês. Eles diferem dos seus congéneres ocidentais. As suas principais motivações 
são interação social, auto atualização, experiência no destino e relaxamento. A 
análise destas motivações permitiu criar três segmentos: ‘self-actualizers’, ‘des-
tination experiencers’ e ‘social seekers’ (Chen, Bao, & Huang, 2014).

As mulheres são um segmento cada mais importante no turismo. O turismo 
emissor chinês não é exceção nesta matéria. Um estudo exploratório realizado 
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na China com base na teoria das motivações push e pull identificou as principais 
motivações das mulheres chinesas (Li, Wen, & Leung, 2011). Foram identificados 
quatro fatores push, nomeadamente conhecimento e prestígio, aumento das rela-
ções sociais, relaxamento e aventura. Nos fatores pull foram encontrados cinco 
fatores: imagem moderna, ambiente natural e atrações, segurança e limpeza, 
facilidade de marcar excursões e compras.

A identificação dos atributos do destino é um instrumento importante para 
segmentar o mercado. No estudo de Li, McCabe e Chen (2017) foram identificados 
cinco atributos para a escolha do destino. O custo, as restrições no visto, o tempo 
para marcar a viagem, a fama do destino e a possibilidade de comprar marcas 
famosas foram os principais atributos apontados. A análise de cluster realizada 
permitiu criar três segmentos de mercado denominados de ‘journey beginner’, 
‘conspicuous consumer’ and ‘prestige pursuer’. Para além disso, permitiu tam-
bém estabelecer relações entre os atributos. Por exemplo, turistas que preferem 
uma viagem mais barata querem um pedido de visto mais fácil. Esta correlação 
entre atributos poderia permitir aos operadores turísticos desenvolver pacotes 
de férias adequados à correlação dos atributos (Li, McCabe, & Chen, 2017).

Os fatores demográficos, económicos e geográficos podem influenciar as 
intenções de viagem. Foi realizado um estudo na China, envolvendo 36.490 
residentes em cidades chinesas, com o objetivo de perceber a relação entre esses 
fatores e as intenções de viagem (Huang & Wei, 2018). Os principais fatores que 
determinaram a intenção de viagem foram a educação, os rendimentos e os dias 
de férias pagos. A idade tem uma relação inversa com a intenção de viagem, os 
mais velhos pretendem viajar menos, enquanto os jovens têm maior intenção 
de viajar (Huang & Wei, 2018).

Um estudo recente analisa a relação entre a qualidade do ar na China e a 
procura turística externa, tendo em conta os rendimentos disponíveis dos resi-
dentes (Wang, Fang, & Law, 2018). Os resultados mostram que a deterioração 
da qualidade do ar tem uma relação direta com o aumento da procura turística 
externa. A má qualidade do ar é vista como uma situação grave, com efeitos pro-
longados no tempo e com consequências de saúde crónicas e contínuas.

3. O turismo emissor chinês para a Europa
A Europa foi o segundo maior destino do turismo emissor chinês em 2018, 

com uma quota de mercado de 13,8%, o que representa cerca de 13,5 milhões de 
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turistas (Turismo de Portugal, 2019a). Cerca de metade dos turistas provêm de 
três cidades: Shanghai, Beijing e Guangzhou. As viagens organizadas represen-
tam cerca de 40% do total das viagens efetuadas por turistas chineses, sendo que 
a Europa recebe 10% desse montante (Ctrip Customized Travel & COTRI, 2018).

Apesar da importância que os turistas chineses representam para a Europa, 
os estudos nesta matéria não são abundantes. A tabela 1 apresenta alguns desses 
estudos, evidenciando o país a que se refere o estudo.

Tabela 1: Estudos do turismo emissor chinês em países europeu

Destinos Publicações
Alemanha Yang et al. (2011)
Espanha Lojo (2016); Lojo e Li (2018)
França Le Serre et al. (2013)
Grécia Assiouras et al. (2015); Skivalou e Filippidi (2017)
Itália Corigliano (2011)
Portugal    Queirós (2013)
Reino Unido Sausmarez et al. (2012)

Fonte: Elaboração própria

As motivações pelas quais os turistas chineses viajam para a Europa são 
diversas. Um estudo, baseado na teoria ‘push and pull’, identificou os principais 
fatores para visitar a Grécia. ‘Conhecimento’, ‘enriquecimento do ego’, ‘escape 
e relaxamento’ e ‘novidade’ foram identificados como os principais fatores pull. 
Nos fatores push foram identificados ‘lazer, compras e segurança’, ‘variedade e 
custo’, ‘cultura e património’ e ‘organização de viagens’. Estes fatores permitiram 
a segmentação do mercado em três grupos: ‘novelty seekers’, ‘want-it-all’ e ‘lowly 
motivated’ (Assiouras, Skourtis, Koniordos, & Giannopoulos, 2015). Um outro 
estudo realizado na Grécia, baseado também na teoria ‘push and pull’, identificou 
como principais fatores a cultura, o relaxamento, a história do país, o prestígio, 
a cor azul e branca da Cyclades, a hospitalidade, a arqueologia, a qualidade da 
hotelaria, a comida e a boa organização de eventos (Skivalou & Filippidi, 2017). 
Estes resultados permitiram identificar algumas recomendações para as autori-
dades de turismo gregas, nomeadamente, a simplificação da emissão de vistos, 
voos diretos entre a Grécia e a China, inclusão da cultura chinesa no serviço de 
hotelaria e mais contatos com operadores chineses.

Os festivais podem ser utilizados como imagem de marca dos destinos, 
como atrações de turismo cultural, contribuindo assim para a promoção dos 
países. Um estudo realizado na Alemanha analisou as motivações dos turistas 
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chineses para visitarem o Oktoberfest em Munique. Os três principais motivos 
foram desfrutar a comida e a cerveja alemã, experimentar a diferença cultural e 
aumentar o conhecimento da cultura alemã (Yang et al., 2011). Estes resultados 
podem contribuir para aumentar a atratividade do festival e incentivar a procura 
de turistas chineses, embora careça de maior promoção na China. A nova política 
regulamentar das férias na China, mais flexível, também pode contribuir para 
aumentar as visitas a este festival e outros eventos na Alemanha (Yang et al., 2011).

A definição de variáveis de segmentação a priori é uma forma de analisar 
as motivações e a satisfação dos turistas. Num estudo de avaliação da motivação 
e satisfação dos turistas chineses que visitam a Espanha, foram utilizadas duas 
variáveis de segmentação definidas a priori: ‘modo de viagem’ e ‘familiaridade 
experiencial’ (Lojo & Li, 2018). A variável ‘modo de viagem’ incluiu os viajantes 
em grupo e os turistas que viajam de forma independente. A ‘familiaridade expe-
riencial’ refere-se ao conhecimento que o turista tem do destino em experiências 
anteriores (visitantes pela primeira vez e visitantes repetentes). 

Na análise efetuada, conclui-se que as variáveis ‘familiaridade experiencial’ 
e ‘modo de viagem’ são ferramentas válidas para segmentar o mercado chinês em 
Espanha (Lojo & Li, 2018). As diferenças entre os turistas que viajam em grupo 
ou independentes são significativas. Os primeiros estão menos satisfeitos com a 
viagem e o destino, destacando o relaxamento como o pior fator de satisfação, e 
as suas principais motivações são visitar novos lugares e paisagens. Os segundos 
estão menos satisfeitos com os serviços em língua chinesa, estão mais motivados 
para visitar o destino de uma forma global, têm mais motivações sociais e maior 
necessidade de aumentar conhecimento e experiência. Na análise da familiari-
dade experiencial, concluiu-se que os visitantes repetentes estão motivados pelos 
recursos naturais, enquanto os que visitam a primeira vez não consideram este 
aspeto importante (Lojo & Li, 2018). Estes dados podem ser muito úteis para os 
marketeers definirem estratégias de segmentação e marketing mais adequadas 
para promover o destino Espanha na China.

A adaptação da oferta europeia à procura chinesa é essencial para aumentar 
o número de turistas chineses na Europa. O estudo de Queirós (2013) analisa 
o perfil dos turistas chineses e os principais destinos que procuram. Apresenta 
ainda as principais disfunções da oferta turística portuguesa face  à procura dos 
turistas chineses, propondo uma estratégia ibérica. O estudo de Lojo (2016) con-
cluiu que deve ser feito um esforço para adaptar a oferta espanhola aos turistas 
chineses. São sugeridas melhorias no alojamento, restauração, bem como na 

418

中国市场对葡萄牙旅游业之贡献

葡中跨文化对话 (第二辑) - 上册



informação em língua chinesa. A adaptação dos itinerários às preferências dos 
chineses é outro aspeto a melhorar. Outro estudo realizado em Inglaterra concluiu 
que as expectativas culturais diferentes são o principal problema no alojamento 
e na alimentação dos turistas chineses, e o custo e a dificuldade em obter visto 
são os principais obstáculos para o aumento dos turistas chineses (Sausmarez, 
Tao, & McGrath, 2012).

A facilidade de mobilidade entre países e a oferta de pacotes personalizados 
que incluam vários países pode contribuir para aumentar o número de turistas 
chineses em Itália (Corigliano, 2011). Isto requer cooperação entre vários paí-
ses europeus.

4. Ameaças e desafios ao turismo em Portugal e o papel 
do turismo chinês 

Em Portugal, em 2018, o peso das receitas turísticas nas exportações de 
serviços foi de 51,5% e o número de hóspedes foi de 25 milhões, sendo que os 
hóspedes estrangeiros representavam 60,4% da procura turística e 70,3% da 
procura global de dormidas (Turismo de Portugal, 2019b). Estes dados revelam 
bem a importância do turismo na economia portuguesa, com especial ênfase nos 
turistas estrangeiros. 

No relatório da competitividade no turismo de 2019 do Fórum Económico 
Mundial, Portugal atingiu pela primeira vez a liderança mundial em termos de 
qualidade das infraestruturas turísticas e o 12º lugar no ranking da competiti-
vidade a nível mundial (Turismo de Portugal, 2019b).

Portugal tem a sua procura turística assente em cinco mercados emissores 
que são responsáveis por 58,5% das dormidas: Reino Unido (19,6%), Alemanha 
(13,3%), Espanha (10,3%), França (9,8%) e Brasil (5,5%) (Turismo de Portugal, 
2019b). Uma vez que Portugal tem no Reino Unido o seu principal mercado emis-
sor de turistas, com o Brexit, esta situação pode-se alterar e ter efeitos negativos 
na emissão de turistas (Cirer-Costa, 2017). A necessidade de diversificação dos 
mercados, nomeadamente mercados emergentes, pode contribuir para diminuir 
uma excessiva exposição de Portugal a alguns mercados. 

A Estratégia 2027 considera que a informação sobre Portugal e a digitaliza-
ção da oferta são aspetos a melhorar (Turismo de Portugal, 2027). A oferta turís-
tica é ainda pouco capacitada para diferentes mercados e segmentos e existe um 
défice de informação sobre o destino Portugal nos mercados externos. Também 
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existem algumas ameaças como a dificuldade de afirmação do destino Portugal 
enquanto mercado europeu, com o crescimento da procura por destinos fora da 
Europa e a emergência de novos destinos. No entanto, o destino Portugal também 
apresenta oportunidades, como atingir novos mercados emergentes de grande 
potencial, que podem ser muito importantes não só na diversificação da procura 
como no combate à sazonalidade (Turismo de Portugal, 2027).

As características do turismo emissor da China fazem deste mercado uma das 
maiores oportunidades para o turismo português. A China pode ser claramente 
um país para diversificar a nossa procura, diminuindo o risco de exposição do 
país aos cinco principais mercados emissores. 

O turismo chinês em Portugal cresceu de forma exponencial. O número 
de hóspedes chineses em estabelecimentos hoteleiros e similares passou de 
23.000 em 2009 para 315.000 em 2018, tendo as receitas turísticas passado de 
3,8 milhões de euros para 153 milhões de euros no mesmo período (Turismo de 
Portugal, 2019a). Segundo o Turismo de Portugal, as previsões de crescimento 
médio anual do turismo chinês em Portugal até 2021 são de 8,5% nos gastos 
turísticos e 8,5% na procura turística.

Em relação às dormidas, a área metropolitana de Lisboa é o principal des-
tino nacional de turistas chineses que visitam Portugal (67%), seguido da região 
norte (12%). Na perspetiva dos destinos, a China é o 9.º mercado no conjunto 
da procura externa para o Alentejo e 10.º para a área metropolitana de Lisboa 
(Turismo de Portugal, 2019a).

Há vários fatores que têm contribuído para o crescimento do turismo chinês 
em Portugal. A China é hoje a segunda maior economia do mundo, com um nível 
de desenvolvimento e crescimento muito elevado. O seu processo de abertura e 
crescimento económico e o fortalecimento das relações económicas e políticas 
entre Portugal e a China são dois fatores decisivos para o aumento do turismo 
chinês em Portugal.

As ligações aéreas entre os dois países são outro fator importante. A ligação 
direta que existia foi interrompida em outubro de 2018. Apesar deste facto, o 
turismo chinês em Portugal continuou a crescer neste período. A 30 de agosto 
de 2019 foi retomada a ligação aérea, pela empresa Beijing Capital Airlines, de 
Lisboa para Pequim, via Xian, três vezes por semana (Silva, 2019).

O mercado emissor chinês é muito atrativo para o turismo mundial. Defi-
nir estratégias para este mercado exige um conhecimento aprofundado do per-
fil deste turista, das suas motivações, preferências e constrangimentos. Para o 
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turismo de Portugal é fundamental conhecer o perfil do turista chinês, as suas 
motivações e os critérios de escolha do destino Portugal. 

A criação do novo projeto da Grande Baía na China poderá ser uma grande 
oportunidade para o turismo português. O projeto inclui nove cidades da pro-
víncia de Guangdong e ainda Macau e Hong Kong. Esta será uma das zonas mais 
dinâmicas do mundo com cerca de 80 milhões de pessoas, com grande poder de 
compra. Macau como parte integrante da Grande Baía poderá servir de plata-
forma para dinamizar e promover o turismo português nesta zona.

5. Conclusões e implicações
O turismo chinês tem um papel cada vez mais relevante no panorama 

internacional, tendo atingido, em 2012, um marco histórico, ao tornar a China 
o maior mercado emissor de turistas do mundo. Para além disso é líder nas des-
pesas internacionais em turismo. Estes factos reforçaram o interesse cada vez 
maior no turismo emissor chinês, nas suas caraterísticas, motivações, atributos 
e segmentos. Os valores tradicionais baseados no confucionismo e taoismo, a 
distância cultural, a perspetiva do tempo e os fatores climáticos podem influen-
ciar as motivações dos turistas chineses (Lehto, 2018; Liu, 2018). As intenções 
de viagem podem ser também afetadas por diversos fatores socioeconómicos, 
como a educação, os rendimentos e os dias de férias pagos (Huang & Wei, 2018).

Os atributos do destino e a segmentação do mercado são ferramentas essen-
ciais para caraterizar o mercado emissor chinês. O custo, as restrições no visto, o 
tempo para marcar a viagem, a fama do destino e as compras foram identificados 
como atributos importantes na escolha do destino (Li et al., 2017). 

No crescimento exponencial do turismo emissor chinês, têm surgido diversos 
segmentos de mercado que são o reflexo dessa mesma evolução. O segmento dos 
turistas independentes tem um peso cada vez maior nas viagens externas. São 
turistas da classe média chinesa, jovens e têm um nível educacional elevado. As 
suas principais motivações são passear, lazer, negócios, visitar novas paisagens, 
necessidade de aumentar novos conhecimentos e experiências. O segmento de 
viagens em grupo tem como principais motivações visitar novos lugares e pai-
sagens (Xiang, 2013; Lojo & Li, 2018).

A análise do turismo emissor chinês tem múltiplas vertentes. É essencial 
compreender os valores culturais, o regime político, a evolução económica e as 
consequências sociais que esta teve na sociedade chinesa. Hoje a China tem uma 
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sociedade com maior nível educacional, com acesso às tecnologias de informa-
ção, sendo os maiores utilizadores do mundo, com conhecimento de línguas e 
com maior rendimento disponível. Estas caraterísticas criam imensos desafios 
para atrair estes turistas. Por um lado, são uma grande oportunidade, por outro, 
exigem dos destinos a definição de estratégias claras para receber estes turistas.

A Europa ciente desta oportunidade criou, em 2018, o ano europeu do 
turismo chinês. No entanto, da análise efetuada verifica-se que há falta de estra-
tégias conjuntas para promover o destino Europa na China. Nas viagens feitas 
à Europa é fundamental criar itinerários que incluam dois ou três destinos para 
quem viajar em grupo (Corigliano, 2011). 

Na análise efetuada sugere-se a realização de mais estudos, não só a nível 
europeu como também a nível nacional, para aferir diferenças nos segmentos do 
turismo emissor da China: atitudes, motivações, satisfação. Estes estudos devem 
ser específicos para cada mercado de destino (Lojo & Li, 2018). 

A diversidade da oferta europeia de turismo ao nível de cada país é uma 
vantagem competitiva enorme comparada com outros destinos concorrentes. 
Conhecer o turista chinês, as suas motivações e caraterísticas é crucial para que 
cada país possa adaptar a sua oferta à procura chinesa. Isto passa por diversos 
aspetos, como ter informação em língua chinesa, melhorias no alojamento, res-
tauração, e adaptar itinerários às preferências dos turistas chineses (Lojo, 2016; 
Lojo & Li, 2018; Sausmarez et al., 2012). 

No caso de Portugal, que tem a sua procura assente em cinco principais mer-
cados emissores, atualmente com concorrência forte de outros destinos, a diver-
sificação da procura é pertinente (Turismo de Portugal, 2027). O Reino Unido 
é o maior mercado emissor de turistas para Portugal, pelo que o Brexit pode ter 
um efeito muito negativo no turismo português, especialmente nas regiões do 
Algarve e da Madeira. A incerteza que envolve o Brexit, os seus avanços e recuos, 
requerem uma maior diversificação da procura. O mercado chinês pode clara-
mente contribuir para a diversificação da procura, diminuindo a exposição de 
Portugal ao mercado inglês.

A realização de um estudo do perfil do turista chinês e a consequente defi-
nição de recomendações para adaptação da oferta portuguesa ao turista chinês 
poderá contribuir para o crescimento sustentado do turismo português no médio 
e longo prazo.
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1. Introdução 
A República Popular da China (RPC) apresenta um crescimento constante 

ao nível económico, sendo considerada a segunda maior economia mundial, 
depois dos Estados Unidos da América (Amato, 2018). Deste rápido cresci-
mento económico, o setor do turismo fica favorecido, uma vez que como os 
cidadãos chineses vão tendo cada vez mais capacidade financeira, existe uma 
maior tendência para gastos turísticos no exterior (Amato, 2018). Apesar do 
elevado número de população na RPC, são poucos os cidadãos chineses que 
possuem passaporte (10%) e menos de 10% da população viaja para o exterior, 
o que mostra que este mercado tem muito potencial (Ctrip & China Tourism 
Academy, 2018).

É importante referir que o setor do turismo na China é altamente controlado 
pelo governo. O Ministério da Cultura e do Turismo é o órgão governamental 
responsável pela indústria do turismo e que tem como principais funções coor-
denar, desenvolver, regularizar e supervisionar o turismo doméstico, recetor 
e emissor chinês. Falando especificamente do turismo emissor, apresenta-se 
muitas restrições para as agências de viagens estrangeiras, pois estas não têm 
permissão para vender os seus produtos diretamente aos turistas chineses, sendo 
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necessário usar empresas chinesas como intermediários ou vender os seus pro-
dutos através dos canais online. Para além do governo definir as leis relativas 
ao turismo, também define objetivos para o seu desenvolvimento (por exemplo, 
definir a percentagem de crescimento anual, das receitas, etc.) (Future, 2017a). 

Desde 2012 que a China mantém a sua posição de liderança como o maior 
mercado de turismo emissor ao nível do número de viagens e ao nível de des-
pesas turísticas (Chen, Li, Zhang, & Hu, 2018). Em 2018, o número de viagens 
ao exterior realizadas pelos turistas emissores chineses foram cerca de 150 
milhões, apresentando um aumento de 14,7% em comparação com o ano ante-
rior (Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China, 2019). A 
China é também líder mundial ao nível dos gastos turísticos, tendo, em 2018, 
registado 157 milhões de dólares (TravelBI, 2019). As despesas são principal-
mente em restauração, alojamento e compras (Nielsen, 2017). 

Os destinos mais populares para o turista emissor da China são destinos 
próximos, como Tailândia, Japão e Coreia do Sul (Wu & Parulis-Cook, 2018). 
No entanto, mostra-se uma tendência para viajar para destinos de longa distân-
cia devido à facilidade do processo de emissão de vistos, acesso a informação 
de viagens online, acessibilidade e conetividade dos voos, interesse crescente 
em sair da sua zona de conforto, e altos rendimentos (Dichter, Chen, Saxon, 
Yu, & Suo, 2018). 

O presente estudo pretende identificar as opiniões dos turistas chineses 
sobre o município do Porto no website de viagens chinês Mafengwo, sendo 
que os resultados têm apenas por base uma análise quantitativa dos comentá-
rios. Uma vez que os meios online são muito utilizados pelos turistas chineses, 
considera-se importante analisar as suas opiniões de forma a ter um conheci-
mento das perceções sobre o destino, as suas atividades preferidas e os locais 
que mais evidenciam. 

A metodologia de pesquisa deste estudo baseou-se numa revisão bibliográ-
fica e, no que diz respeito à recolha dos dados, estes foram recolhidos do website 
Mafengwo até ao dia 26 de fevereiro de 2019. A análise de dados foi realizada 
através das ferramentas Excel e SPSS, onde foi feita uma análise descritiva, uni-
variada e bivariada. A análise dos dados permitiu recolher informação sobre a 
localização, tipologia, classificação e número de comentários.

O trabalho encontra-se dividido em cinco partes. O primeiro tema abordado 
refere-se à evolução do turismo emissor chinês no mundo, onde são apresenta-
dos os principais acontecimentos que marcaram a história do turismo emissor 
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na RPC. Na segunda parte é apresentado o perfil do mercado emissor chinês que 
pretende dar a conhecer as principais características deste mercado como as 
características demográficas, as motivações para viajar, características do tipo 
de viagens dos cidadãos chineses (viagens em grupo, independentes, persona-
lizadas ou em família) e as principais fontes de informação quando planeiam 
uma viagem. Na terceira parte pretende-se entender a representatividade do 
mercado chinês no turismo em Portugal e, especificamente no Porto, de modo 
a apurar a sua importância para este destino. Na quarta parte são apresentados 
os resultados da análise quantitativa dos comentários do website sobre o destino 
Porto, em relação ao alojamento, atrações, restaurantes e estabelecimentos de 
comércio. Por fim, é apresentada uma conclusão do estudo. 

2. Evolução do turismo emissor chinês 
O turismo na República Popular da China teve um desenvolvimento tar-

dio, dando os seus primeiros passos no início da década de 1950. No entanto, 
só foi visto como uma indústria no final dos anos 1970 fruto das mudanças 
na economia do país (Li, 2016). Antes de 1978, a atividade turística era vista 
como “uma prática burguesa de desperdício” (Li, 2016, p. 8), razão pela qual, 
durante esse período, a RPC manteve-se fechada ao exterior, sendo que os 
visitantes estrangeiros apenas viajavam para a RPC em viagens de negócio ou 
em visitas oficias e não podiam circular livremente no país (Breda, 2004). No 
que diz respeito ao turismo emissor, que pode ser definido como “viagens ao 
estrangeiro, por motivos privados ou profissionais, efetuadas por pessoas de 
nacionalidade Chinesa residentes na RPC” (Breda, 2004, p. 11), os cidadãos 
chineses apenas podiam viajar para fora da RPC por motivos profissionais ou 
visitas oficiais (Breda, 2004). Neste período, o turismo servia apenas para fins 
políticos com o objetivo de alargar a influência política, mostrar as conquistas 
da China Socialista e captar a atenção internacional (Zhang, Chong, & Ap, 1999).

Em 1978, sob a liderança de Deng Xiaoping, constitui-se um marco impor-
tante para a indústria do turismo, com especial foco no turismo emissor, atra-
vés da aplicação de políticas mais liberais, onde se destaca a open door policy 
que levou a um desenvolvimento rápido do setor realçando progressivamente 
a sua importância económica. Neste sentido, o setor do turismo deixou de ser 
visto apenas como um instrumento político, sendo também considerado uma 
atividade económica de grande relevo (Zhang et al., 1999). Este acontecimento 
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levou à ascensão do turismo doméstico e emissor, uma vez que na RPC domi-
nava o turismo recetor (Breda, 2004) devido à sua importância para captar 
investimento estrangeiro e promover relações diplomáticas com os outros paí-
ses (Zhang et al., 1999).

Para além da open door policy, o estabelecimento das Zonas Económicas 
Especiais (ZEE) também foi um marco importante uma vez que permitiu “o 
desenvolvimento dos movimentos comerciais (exportações e importações), bem 
como o crescimento exponencial do Investimento Direto Estrangeiro (IDE)” 
(Rodrigues & Breda, 2014, p. 3).

Neste seguimento, surge uma classe média com grandes capacidades finan-
ceiras e que expressava uma vontade de viajar para fora da RPC (Rodrigues & 
Breda, 2014). 

Em 1983, o governo chinês permitiu aos habitantes da província de Guang-
dong viajarem para Hong Kong por motivos de visita a familiares e amigos (Li, 
2016), constituindo as primeiras viagens com propósito privado para regiões 
fora da RPC (Rodrigues & Breda, 2013). Depois das viagens para Hong Kong, 
foram também autorizadas viagens para Macau e mais tarde para outros países 
do sudeste asiático (Li, 2016).

Na década de 1990 foi assinalado outro marco importante para o turismo 
emissor chinês com a atribuição do estatuto de Approved Destination Status 
(ADS) (Rodrigues & Breda, 2014). ADS é um acordo bilateral entre a China e 
outro país, que permite aos cidadãos chineses viajarem por motivos de lazer 
com pacotes de grupo definidos (Li, 2016). É importante realçar que apenas 
os países que possuem este título podem ser promovidos como um destino 
turístico nos meios de comunicação chineses (Li, 2016) e que os cidadãos têm 
de viajar em grupo devidamente acompanhados por um guia turístico chinês 
certificado (Rodrigues, 2013).

Com o estatuto de ADS tornou-se mais fácil a emissão de passaportes e 
atribuição de vistos para os cidadãos chineses que viajem para um destino com 
este estatuto (Pan & Laws, 2003). Em 1997 destaca-se a “Provisional Regula-
tions on the Management of Outbound Travel by Chinese Citizens”, a qual foi 
considerada “o verdadeiro início do turismo emissor chinês” (Roth, 1998, citado 
por Rodrigues, 2013, p. 53), onde as entidades governamentais reconheceram 
a existência de um mercado de lazer, dando a possibilidade de os cidadãos chi-
neses suportar as suas despesas durante as viagens (Arlt, 2006).

428

波尔图市中国游客的社交媒体营销分析

葡中跨文化对话 (第二辑) - 上册



Em 1995, o governo chinês reduziu o horário de trabalho semanal, cor-
respondendo então a cinco dias de trabalho por semana, e em 1999 foram 
introduzidas as “semanas douradas” (golden weeks), que correspondem ao 
período dos feriados nacionais chineses (Arlt, 2006). Sendo assim, em janeiro 
ou fevereiro corresponde ao feriado do Ano Novo Chinês, dia 1 de maio o Dia 
do Trabalhador e em outubro o feriado no Dia Nacional (Nasolomampionona, 
2014), tendo sido este último reintroduzido em 2019 após a sua descontinuação 
em 2007. As “semanas douradas” permitiram que a população ativa chinesa 
obtivesse mais tempo livre para descansar, tendo como objetivos “expandir 
o turismo doméstico, melhorar a qualidade de vida e permitir aos cidadãos a 
realização de viagens de longa distância para visitar familiares” (Foster et al., 
2012, citado por Rodrigues & Breda, 2013, p. 39). 

3. Perfil do mercado emissor chinês 
3.1. Características demográficas 

A idade média dos turistas chineses encontra-se abaixo dos 40 anos (Qihoo 
360 International Advertising Unit, 2018), uma vez que os turistas nascidos após 
1990 e 2000 ultrapassaram em 30% os turistas nascidos após 1980, apresen-
tando-se, assim, como um mercado cada vez mais jovem (Ctrip & Mastercard, 
2018). A proporção de mulheres é mais elevada, sendo que estas também apre-
sentam uma maior despesa em viagem e escolhem viajar de forma independente 
(Ctrip & Mastercard, 2018; Qihoo 360 International Advertising Unit, 2018; 
World Tourism Cities Federation & EU SME Centre, 2018). 

Na China as cidades encontram-se divididas em quatro níveis (tiers) tendo 
em conta três fatores: o Produto Interno Bruto (PIB), a administração política e 
o número da população. Assim, as cidades de primeiro nível têm um PIB mais 
elevado (mais de 300 mil milhões de dólares), são diretamente controladas 
pelo governo central e têm mais de 15 mil milhões de pessoas, correspondendo 
então às cidades mais desenvolvidas (South China Morning Post, 2016). Neste 
sentido, a maior parte do mercado emissor chinês é proveniente dos maio-
res centros urbanos da pertencentes ao primeiro nível, tendo como exemplo 
Beijing, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen. No entanto, o número de turistas 
emissores chineses com origem nas cidades de segundo nível está a aumentar 
devido à facilitação da emissão de vistos e ao crescimento das ligações aéreas 
diretas (Ctrip & Mastercard, 2018; European Travel Commission, 2014). Tam-
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bém cada vez mais cidades de segundo nível, devido ao seu rápido crescimento 
económico, se começam a tornar cidades de primeiro nível. 

A maioria dos turistas chineses possuem um elevado grau de educação (80% 
tem licenciatura ou um grau mais elevado), cargos profissionais importantes e 
salários elevados (World Tourism Cities Federation & EU SME Centre, 2018).

O período das viagens dos turistas chineses é baseado na cultura chinesa 
uma vez que viajam na altura das “golden weeks”. Neste sentido, de janeiro 
ou fevereiro viajam devido ao “Ano Novo Chinês”, de maio a outubro são mais 
frequentes as viagens de negócio, de julho a agosto são as férias com a famí-
lia, e a primeira semana de outubro viajam devido ao feriado do Dia Nacional 
(European Travel Commission, n.d.). 

A duração de uma viagem para a Europa é de cerca de oito a quinze dias, 
uma vez que é uma viagem multidestino. Quando os turistas chineses viajam 
para Portugal têm muitas vezes nos seus itinerários Espanha e Andorra, devido 
à proximidade destes países (Future, 2016). Normalmente, passam de uma 
a três noites em cada país que visitam (European Travel Commission, n.d.).

3.2. Motivações

A cultura chinesa tem uma grande importância e influência nas viagens 
dos cidadãos chineses. A aprendizagem e descoberta são as principais motiva-
ções para viajar para o exterior, uma vez que veem as viagens como uma forma 
de educação alternativa. Na cultura chinesa o conhecimento vem da leitura e 
das viagens, visto que permite ampliar o horizonte das pessoas, obtendo mais 
conhecimento sobre o mundo e, como resultado, ganham mais prestígio perante 
os seus colegas (Li, 2016). Neste sentido, os cidadãos chineses são motivados 
a viajar para fora da Ásia para ter novas experiências, conhecer novas pessoas, 
aprender diferentes costumes, línguas, gastronomia, paisagens e atividades 
(Destination New South Wales, 2017). 

Assim, o fator experiência tem cada vez mais importância para os turistas 
chineses que viajam para o exterior, acabando com o mito que apenas viajam 
para fazer compras (Dichter et al., 2018). Estes procuram ter experiências úni-
cas durante as suas viagens, como visitar locais históricos, comprar produtos 
locais e experimentar a gastronomia local, sendo que o preço não é um fator 
decisivo quando escolhem um destino ou uma atração (Nielsen, 2017). Para 
conseguirem ter experiências únicas tendem a procurar destinos de nicho e não 
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apenas as atrações turísticas mais conhecidas, criando uma oportunidade para 
o desenvolvimento de destinos menos populares. No entanto, este interesse 
parte dos turistas mais experientes em viagens ou de turistas jovens que são 
mais confiantes para explorar novos territórios (Dichter et al., 2018). 

Quando escolhem um destino ou uma atração valorizam certas caracterís-
ticas como a beleza e singularidade da atração ou destino, segurança, facilidade 
no processo de vistos, simpatia dos residentes para os turistas, acessibilidade 
monetária e linguística (Nielsen, 2017). O principal motivo para viajar para o 
estrangeiro é lazer, mas as viagens de negócios também possuem uma grande 
representatividade (Ctrip & Mastercard, 2018). 

3.3. Comportamento em viagem

Atualmente, as principais companhias do turista chinês quando viaja para 
fora da China são os familiares e os amigos. Viajar em grupo é o modo de via-
gem mais popular para o mercado emissor chinês, sendo que se tem mostrado 
uma tendência para as viagens personalizadas e viagens independentes. Cerca 
de 42,2% dos turistas viajam em grupo, 39,59% preferem viajar de forma inde-
pendente, e 18,21% optam por viagens personalizadas (World Tourism Cities 
Federation & EU SME Centre, 2018). 

Uma das razões para a elevada percentagem de turistas que viajam em 
grupo para o estrangeiro, está relacionada com as barreiras linguísticas, pelo 
que preferem viajar em grupo com um guia turístico. Outras razões estão rela-
cionadas com os processos de emissão de vistos, onde as agências de viagens 
tratam desses assuntos e facilitam a aquisição do mesmo; os turistas sentem 
receio em viajar para fora da China pois não têm experiência e, por isso, sen-
tem-se mais seguros em grupo; e, por fim, temos a questão relacionada com os 
preços, uma vez que viajar em grupo através de uma agência de viagem é mais 
barato (Nasolomampionona, 2014). 

Normalmente os turistas chineses que viajam pela primeira vez para o 
estrangeiro, preferem viajar em grupo. Esta forma de viajar é mais caracte-
rística dos turistas mais velhos, que vivem em cidades de terceiro nível, com 
rendimentos e níveis de escolaridade baixos (World Tourism Cities Federation 
& EU SME Centre, 2018). Algumas características deste mercado: gostam de 
fazer muitas coisas em pouco tempo, procuram comprar produtos de marcas 
internacionais, preferem ambientes seguros, procuram comida e comunidades 
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chinesas e preferem visitar os locais icónicos dos destinos para tirar fotos, sendo 
que confiam nas agências de viagens para procurar informação e comprar a 
viagem (European Travel Commission, 2014). 

Nas viagens organizadas de forma independente, os turistas têm liberdade 
total para tomar as suas decisões, são mais flexíveis, demoram mais tempo a 
planear a viagem e utilizam as agências de viagens e outras plataformas online 
para a procura de informação (COTRI & Ctrip, 2018). Este modo de viajar é 
característico de turistas mais jovens, que são mais sofisticados, uma vez que 
não têm receio de viajar para um país que não conheçam a língua e exigem 
serviços de qualidade. Para além de possuirem um maior poder de compra, a 
maioria possui licenciatura (Nasolomampionona, 2014).

O foco das suas viagens não é de apenas visitar os pontos turísticos mais 
populares do destino e fazer compras mas procuram uma gama mais ampla 
de atividades, dando mais valor ao fator experiência (Future, 2017a). Ao con-
trário dos turistas que viajam em grupo, estes são provenientes das cidades de 
primeiro e segundo nível, e apresentam-se como viajantes mais aventureiros 
e confiantes, uma vez que já possuem experiência prévia em viagens interna-
cionais (Destination New South Wales, 2014; Weinswig, 2018). 

As plataformas online têm uma grande importância, sendo através delas 
que compram os seus próprios voos e hotéis e planeiam todas as suas ativida-
des (Dichter et al., 2018). Este mercado prefere fazer as suas reservas através 
das agências de viagens online nos seus telemóveis uma vez que consideram 
que é mais conveniente, barato e seguro (GlobalData, 2018). Utilizam de igual 
forma estas plataformas para partilharem as suas experiências de viagens nos 
sites de reviews, blogues pessoais, entre outros (Simson, 2016). 

Neste sentido, para atrair os millennials, as empresas turísticas têm de 
fazer esforços de forma a ir ao encontro das suas necessidades. Ter uma pre-
sença online é extremamente importante, uma vez que os millennials são muito 
influenciados pelas tecnologias digitais e também é importante oferecer pro-
dutos personalizados que combinem com os seus interesses, hobbies, situação 
financeira, hábitos e preferências de viagem (GlobalData, 2018). 

As viagens personalizadas (customized travel) apresentam-se como uma 
outra oportunidade de mercado. Tal como as viagens independentes, as perso-
nalizadas são características de turistas jovens, que vivem em cidades de pri-
meiro e segundo nível, viajam várias vezes por ano e têm salários e níveis de 
educação elevados (World Tourism Cities Federation & EU SME Centre, 2018).
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Os turistas que escolhem as viagens personalizadas viajam de forma indi-
vidual ou em pequenos grupos privados mas não querem fazer o planeamento 
de toda a viagem (Future, 2017a). Para este efeito procuram as agências de via-
gem que formulam um plano de viagem tendo em conta as suas necessidades 
específicas que incluem, por exemplo, transporte, rota, guia local, entre outros 
serviços (Dichter et al., 2018; World Tourism Cities Federation & EU SME Cen-
tre, 2018). Este grupo tem preferência em visitar destinos menos populares, 
com experiências e atividades personalizadas, e normalmente tem um tema 
definido para a sua viagem, como por exemplo, gastronomia local, arquitetura, 
degustação de vinhos, entre outros (COTRI & Ctrip, 2018; Dichter et al., 2018). 
Para atrair este mercado, as agências de viagens têm de oferecer serviços úni-
cos e personalizados de forma a criar uma marca forte (Dichter et al., 2018). 

Tal como foi referido anteriormente, a família e amigos são a principal 
companhia de viagem. Fruto da cultura chinesa, os turistas veem as viagens 
como uma forma de educação alternativa e, por esta razão, levam os seus filhos 
muito novos a viajar com o objetivo de ampliar os seus conhecimentos (Li, 
2016). Sendo assim, as viagens com os filhos são uma oportunidade para estes 
explorarem novas línguas, gastronomia e culturas, permintindo que fiquem 
com uma mente mais aberta e que desenvolvam a vontade de querer ir estu-
dar para o estrangeiro. Outra forma de viajar em família são as viagens com os 
pais, onde os filhos levam os seus pais a viajar, que não têm aptidões linguís-
ticas e facilidade em viajar para culturas diferentes, funcionando como guias 
para os seus pais.

Por último, as viagens para visitar membros da família que estudam no 
estrangeiro é também muito comum, uma vez que muitos jovens são enviados 
para o estrangeiro para terem uma educação distinta. Desta forma, os pais são 
incentivados a viajar para visitar os seus filhos, ao mesmo tempo que têm uma 
experiência de viagem (Future, 2016). 

3.4. Principais fontes de informação 

Os turistas chineses quando planeiam as suas viagens passam por várias 
fases, sendo elas: inspiração, planeamento, reserva, viagem e, por fim, partilha/
review (Future, 2017b). A popularidade do destino não é considerado o fator 
principal, sendo influenciados por diversos fatores, nomeadamente culturais, 
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naturais, reputação e curiosidade para conhecer novos destinos, e a recomen-
dação de familiares, amigos e de outros visitantes (Future, 2017b). 

A comunicação através do word-of-mouth (WOM) exerce uma grande 
influência no comportamento dos consumidores, tendo um grande impacte nas 
decisões de compra (Ferreira et al., 2016). Com o aparecimento da Internet e 
com os avanços da tecnologia digital, o electronic word-of-mouth (eWOM) tem 
ganho cada vez mais influência na atitude dos consumidores em relação a um 
produto e à sua intenção de compra (Chen & Law, 2016). Os turistas confiam 
cada vez mais no eWOM para se informarem sobre as suas viagens (Litvin, Gol-
dsmith, & Pan, 2008). Segundo Goldsmith (2006), as principais plataformas 
para a difusão de eWOM são websites de avaliação e recomendação, blogues, 
comunidades virtuais, fóruns de discussão, redes sociais e chatrooms (Ferreira 
et al., 2016).

As plataformas digitais e sociais chinesas são bastante utilizadas pelos 
turistas chineses para a procura de inspiração, para planear, fazer reservas, 
ficar em contacto com os familiares e amigos e para fazer pagamentos durante 
a viagem, sendo que o telemóvel é a ferramenta mais utilizada durante todo o 
processo (Future, 2017b).

No entanto, na fase da inspiração, os meios offline continuam a influenciar 
as decisões relativas à viagem como, por exemplo, revistas de viagens, filmes e 
programas de televisão que despertam o interesse de querer visitar o destino 
lá exibido, sendo que a sua popularidade leva as pessoas a comentar nas redes 
sociais, funcionando como uma forma de promoção do destino. A opinião de 
celebridades chinesas, que partilham imagens e vídeos do destino nas suas 
redes sociais, é também considerada uma fonte de inspiração e confiança e, 
combinado com o uso das redes sociais, funciona como uma técnica popular 
para promover marcas e destinos (Future, 2016). 

De facto, as redes sociais possuem um grande impacto nas decisões dos 
turistas chineses, principalmente dos mais jovens, que são inspirados pelas 
experiências partilhadas pelos seus amigos. Durante a viagem utilizam as redes 
sociais para ter informação em tempo real sobre os produtos relacionados com 
a viagem, como atrações, assim como partilham fotos e a sua experiência com 
os familiares e amigos; e após a viagem utilizam as redes sociais para dar dicas 
a potenciais turistas e partilham reviews da sua experiência sobre as atrações 
e hotéis (Future, 2017b). 
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As redes sociais que mais se destacam são o WeChat e o Weibo, sendo que 
o WeChat é o mais utilizado, com 90% de utilizadores ativos nesta plataforma 
(Future, 2016). O WeChat permite encontrar produtos e serviços da viagem 
e conteúdos partilhados por outras pessoas, podendo ser também utilizado 
para fazer reservas em alojamento, comprar bilhetes de comboio e avião, ver 
o estado do tempo e fazer pagamentos (Future, 2016, 2017b). É através desta 
plataforma que os turistas chineses estão mais interessados em receber reco-
mendações de viagens, principalmente nas primeiras fases de planeamento das 
viagens (Amadeus Asia Pacific, n.d.). 

Para além das redes sociais, as agências de viagens online são muito uti-
lizadas como fonte de informação na fase de planeamento da viagem, sendo o 
Ctrip a plataforma mais importante e mais utilizada (Amadeus Asia Pacific, n.d.; 
Future, 2017b). Esta é utilizada para fazer tudo, desde planear o itinerário (des-
taque para os guias de viagem disponíveis) até à reserva do alojamento (Future, 
2017b; Destination New South Wales, 2017). De 2016 até 2018, o número de 
visitantes que reservam guias locais através do Ctrip aumentou 67% anual-
mente, mostrando a importância desta plataforma (Ctrip & Mastercard, 2018).

Em relação às agências de viagens offline, estas são usadas maioritaria-
mente por turistas mais velhos que não possuem conhecimentos tecnológicos 
e não têm muita experiência em viagens. No entanto, com o aumento do acesso 
da população à Internet, a tendência é para que as reservas sejam feitas online 
(Future, 2017b). 

Escrever reviews depois de uma viagem é muito comum para os turistas 
chineses. Os websites de reviews funcionam como fonte de informação onde 
se tem acesso aos comentários, fotos e registos das viagens de outros turistas, 
influenciando as suas decisões (Future, 2017b). Destaca-se o website Mafengwo, 
semelhante ao TripAdvisor, que contém conteúdo produzido pelos utilizadores 
(user-generated content), como guias, conselhos e outras informações, mais 
direcionado para turistas independentes, e que permite que os turistas possam 
personalizar os seus itinerários (Future, 2017b). 

Para além das plataformas referidas anteriormente, os familiares e amigos 
têm um papel primordial na inspiração e planeamento das viagens dos turis-
tas chineses (Dichter et al., 2018). Esta fonte de informação é particularmente 
importante quando querem viajar para destinos mais distantes e diferentes, 
sendo considerada a fonte mais segura e de confiança (Future, 2017b). 
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Os turistas chineses são os que mais gastam nos destinos que visitam e 
utilizam cada vez mais a conveniência dos seus telemóveis para realizar paga-
mentos. As aplicações como o Alipay e o WeChat Pay são as mais utilizadas, 
principalmente por turistas com menos de 45 anos (Dichter et al., 2018). Estas 
formas de pagamento são utilizadas para compras, refeições, alojamento e 
visita a atrações (Nielsen, 2017). No entanto, os métodos tradicionais como o 
pagamento em dinheiro e cartão de crédito, o UnionPay, ainda são utilizados 
pelos turistas chineses. Sendo assim, é indispensável que os fornecedores de 
serviços ofereçam pelo menos um destes métodos para realizar pagamentos, 
de forma a tornar a experiência de aquisição de um serviço mais conveniente 
e atrair mais turistas (Future, 2017a). 

É importante que os fornecedores de serviços dos destinos tenham tam-
bém uma presença nas redes sociais e aplicações chinesas para tornar o destino 
ou produto mais visível, uma vez que os recursos online chineses são os mais 
utilizados pelos turistas chineses para planear as suas viagens em vez das pla-
taformas estrangeiras (Future, 2017b; Destination New South Wales, 2017). É 
de igual forma importante ter em atenção as reviews dos turistas chineses de 
forma a ir ao encontro das suas necessidades (Future, 2017b). 

4. Turismo emissor chinês em Portugal 
O turismo emissor chinês tem grande potencial para Portugal sendo apon-

tado como um mercado de diversificação, podendo ajudar a atenuar a sazonali-
dade, pois a sua procura está orientada para a época baixa (Rodrigues & Breda, 
2014). Prova disso foi que, em 2018, o maior pico de dormidas foi nos meses 
de fevereiro e outubro, altura das “golden weeks”, sendo que os meses entre 
maio e julho tiveram uma procura constante (TravelBI, 2019). 

A distribuição das dormidas dos turistas chineses, no ano de 2018, con-
centrou-se, na grande maioria, na Área Metropolitana de Lisboa (66,6%) e no 
Norte (15,2%), tendência que se vem a evidenciar ao longo dos anos. O tipo de 
alojamento mais escolhido é o hotel, especialmente de 4 estrelas. Em relação 
às dormidas, foi registado um crescimento de 10,9% em comparação a 2017, 
com 505 mil dormidas, e o número de hóspedes foi 315 mil, apresentando um 
crescimento de 13,5% (TravelBI, 2019). 

Os turistas chineses em Portugal gastam em média 642 euros por dia, apre-
sentando-se como o mercado que mais dinheiro gasta em Portugal (Dinheiro 
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Vivo, 2018). De facto, o valor das receitas turísticas geradas pela China é bas-
tante positivo, com um valor de 153,4 milhões de euros em 2018, apresentando 
um crescimento de 18,3% em comparação com o ano anterior (129,6 milhões 
de euros) (TravelBI, 2019). 

Na região do Porto e Norte, o turismo chinês tem apresentado um cresci-
mento devido à atratividade não só da cidade do Porto mas também da região 
do Douro (Porto., 2018). Os turistas chineses procuram conhecer a cidade e a 
região do Douro devido à tradição, gastronomia e o vinho do Porto. A coopera-
ção ao nível dos negócios entre a China e esta região cria um ambiente propício 
para o aparecimento de “novas oportunidades de crescimento para o Porto e 
para a Região Norte, onde já existe há largos anos uma larga comunidade chi-
nesa residente”, que também ajuda ao crescimento do turismo devido às visitas 
dos familiares (Porto., 2018). 

Em 2018, a região Norte registou aproximadamente 49 mil hóspedes 
chineses e cerca de 78 mil dormidas, sendo um mercado com alguma repre-
sentatividade na região (TravelBI, 2019). No Porto, especificamente, foram 
registados cerca de 22 mil hóspedes chineses e 41 mil dormidas, apresentando 
um crescimento em relação ao ano anterior (Instituto Nacional de Estatística, 
2019). Com estes dados consegue-se entender que cerca de metade dos turistas 
chineses que se deslocam para a região Norte do país ficam alojados no Porto, 
mostrando-se como um destino preferencial nesta região. 

5. O eWOM sobre o destino Porto no website 
Mafengwo 

Uma vez que o website Mafengwo é um dos mais populares para a pesquisa 
de informação de viagens por parte dos turistas chineses, contendo principal-
mente informação partilhada por outros turistas, considerou-se este website 
para elaborar uma análise dos comentários acerca do destino Porto. 

A análise dos dados permitiu recolher informação sobre a localização, tipo-
logia, classificação e número de comentários. As categorias analisadas com base 
na informação do website são: atrações, alojamento, restaurantes e shopping. 
Foram considerados 165 estabelecimentos de alojamento, 27 atrações, 18 res-
taurantes e 6 estabelecimentos de shopping, com um total de 1.720 comentários.

No que diz respeito à categoria dos estabelecimentos de alojamento, a 
maioria localiza-se na União de Freguesias do Centro Histórico do Porto com 
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70,9%, sendo também a freguesia que contém mais comentários, seguindo-se 
a freguesia de Bonfim com 8,5% e União de Freguesias de Lordelo do Ouro e 
Massarelos com 6,7%. A tipologia de alojamento que mais se destaca é o hotel, 
com um total de 67 hotéis, sendo que deste total 37 se localizam na União de 
Freguesias do Centro Histórico do Porto.

Evidenciam-se mais hotéis de 2 estrelas (22 hotéis), seguindo-se os hotéis 
de 4 estrelas (19 hotéis) e de 3 estrelas (16 hotéis), o que poderá sugerir que 
este mercado prefere ficar hospedado em alojamento de categoria média. Para 
além dos hotéis são também referidos estabelecimentos de alojamento local e 
apartamentos.

Alguns dos comentários apresentam uma classificação (de 1 a 10) em relação 
à localização, serviço, limpeza, conforto, instalações e comida. Destas catego-
rias, as que apresentam uma melhor classificação são a categoria de “serviço” 
(9,1), seguindo-se a categoria “limpeza” (8,9) e “localização” (8,8). No geral os 
estabelecimentos de alojamento têm uma avaliação bastante positiva, sendo 
que a maioria varia entre o muito bom e o excelente.

No que diz respeito às atrações, estas localizam-se principalmente na União 
de Freguesias do Centro Histórico do Porto, onde se destacam as atrações do 
tipo “igrejas e catedrais”, como a Sé do Porto, Capela das Almas, entre outros; 
“edifícios históricos e modernos”, como a Estação de São Bento e a Universidade 
do Porto, seguindo-se atrações do tipo “paisagens”, como por exemplo a Ponte 
D. Luís I e a Praça da Liberdade; e, por fim, “museus”, como o Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves. A Livraria Lello e a Ponte D. Luís são as atrações 
que apresentam um maior número de comentários, com 102 e 81 comentários, 
respetivamente, o que poderá sugerir que são as atrações mais populares e as 
mais visitadas pelos turistas chineses. A categoria das atrações tem uma clas-
sificação bastante positiva, com um total de 557 comentários.

Relativamente aos restaurantes, de um total de 18, a maioria localiza-se 
na União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, distribuindo-se pelas 
freguesias de Ramalde e Paranhos. Estes são agrupados em várias categorias, 
sendo elas café, comida ocidental, fast food, cozinha portuguesa, marisco, bar, 
pastelaria, brunch. Os que mais se destacam pertencem à categoria de cozinha 
portuguesa, seguido de comida ocidental, marisco e pastelaria.

Cruzando a tipologia e localidade, podemos ver que é em São Nicolau que 
se localizam mais restaurantes e com uma grande variedade, seguindo-se Santo 
Ildefonso. Relativamente à classificação, é bastante positiva, entre bom e exce-
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lente sendo que se destaca o muito bom. A freguesia que tem mais comentários 
é o Centro Histórico do Porto.

Por fim, em relação ao shopping, são referidos sete estabelecimentos 
sendo que a maioria se localiza na freguesia do Centro Histórico do Porto e 
os outros dois encontram-se na freguesia de Bonfim e União de Freguesias de 
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora. A maioria tem uma classificação 
muito boa e os comentários concentram-se na União de Freguesias do Centro 
Histórico do Porto.

Através desta análise consegue-se perceber que a maioria dos estabeleci-
mentos de alojamento, atrações, restaurantes e estabelecimentos de shopping 
se localizam no centro do Porto, sugerindo que é a área de preferência dos 
turistas chineses; a classificação geral de todas as categorias analisadas é bas-
tante positiva, com avaliações entre muito bom e excelente, e o maior volume 
de comentários apresentam-se na União de Freguesias do Centro Histórico do 
Porto. De um modo geral, o destino Porto tem uma avaliação bastante posi-
tiva no site Mafengwo, apresentando-se com um destino muito atrativo para 
este mercado.

6. Conclusão
O turismo na RPC teve um desenvolvimento tardio. No entanto, desde que 

este setor foi considerado uma atividade económica importante, levou a uma 
ascensão do turismo doméstico e emissor do país. Falando concretamente da 
sua posição como mercado emissor, este é líder tanto ao nível do número de 
viagens como ao nível dos gastos turísticos. Em Portugal o mercado chinês é con-
siderado um mercado de diversificação, com um elevado nível de despesa e que 
tende a viajar na época baixa, contribuindo para a atenuação da sazonalidade.

Os turistas chineses mostram uma preferência em viajar em grupo para 
o estrangeiro devido, principalmente, às barreiras linguísticas, mas também 
por questões do processo de aquisição de visto, segurança e o facto de ser mais 
barato viajar em grupo através de uma agência de viagens. No entanto, com o 
aumento do interesse em viajar para o estrangeiro por parte de turistas mais 
jovens, começam a ter mais relevo as viagens organizadas de forma indepen-
dente e as viagens personalizadas. Estes procuram experiências autênticas 
em destinos menos populares e fazem um grande uso dos smartphones antes, 
durante e após as suas viagens, quer seja para reservar os seus próprios voos 
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e hotéis, procurar informação sobre os destinos, fazer pagamentos durante a 
viagem ou partilhar as suas experiências nas redes sociais, websites de viagens 
ou blogues pessoais, sendo que utilizam principalmente as plataformas digitais 
e sociais chinesas.

Uma vez que uma das principais características do setor do turismo é a 
sua intangibilidade, os turistas, de forma a reduzir os riscos e ajudar a tomar 
a melhor decisão, confiam cada vez mais no eWOM para se informarem sobre 
os destinos. O eWOM permite ao turista tornar-se o mais informado possível 
sobre o destino tendo por base a experiência de outros de turistas. Escrever 
reviews é muito comum por parte dos turistas chineses, sendo que os websi-
tes de reviews funcionam como uma importante fonte de informação para este 
mercado e influenciam as suas decisões de viagem.

Uma vez que o website Mafengwo é um dos websites mais populares para 
a pesquisa de informação de viagens por parte dos turistas chineses, contendo 
principalmente informação partilhada por outros viajantes, este foi usado para 
efetuar uma análise quantitativa dos comentários sobre o destino Porto. Isso 
permitiu perceber a avaliação dos turistas chineses sobre o destino e algumas 
das suas preferências relativamente ao tipo de alojamento, restaurante, atra-
ções e estabelecimentos de shopping.

Através dos resultados pode-se concluir que em relação ao alojamento, a 
tipologia que mais se destaca é o hotel, principalmente hotéis de 2 estrelas, 4 
estrelas e 3 estrelas, o que poderá sugerir que este mercado prefere ficar hos-
pedado neste tipo de alojamento. Ainda na categoria do alojamento conseguiu-
-se perceber que os turistas chineses avaliam positivamente a sua localização, 
serviço e limpeza.

No que diz respeito às atrações, as que mais se destacam são atrações do 
tipo “igrejas e catedrais”, “edifícios históricos e modernos” e “paisagens”, o que 
poderá sugerir que estas são as mais procuradas pelos turistas chineses no des-
tino Porto. Relativamente aos restaurantes destacam-se as categorias de cozinha 
portuguesa, seguida de comida ocidental, marisco e pastelaria.

De uma forma geral, a maioria dos estabelecimentos de alojamento, atra-
ções, restaurantes e estabelecimentos de shopping referidos no website loca-
lizam-se na União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, sugerindo que 
é a zona mais popular para os turistas chineses e a classificação geral de todas 
as categorias analisadas é bastante positiva, com avaliações entre o muito bom 
e o excelente.
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Através desta análise conseguiu-se perceber que o destino Porto tem uma 
avaliação bastante positiva no website Mafengwo. É de realçar a importância de 
os profissionais na área do turismo terem em atenção aquilo que é partilhado 
pelos turistas nos websites de reviews de forma a melhorar a satisfação dos 
visitantes e resolver os problemas referidos nos comentários, levando a que os 
turistas espalhem um eWOM positivo, melhorando, consequentemente, a ima-
gem do destino. Desta forma, este trabalho terá como continuação a análise de 
conteúdo dos comentários efetuados no website de modo a ter mais informação 
acerca da avaliação do Porto enquanto destino turístico para o mercado chinês.
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COMUNIDADE CHINESA EM PORTUGAL

中国人在葡萄牙

Wang Suoying
Universidade de Aveiro1

Este estudo não é apresentado no âmbito académico. Trata-se de uma 
abordagem informativa, com a intenção de mostrar a realidade da comunidade 
chinesa na sociedade portuguesa: o seu trabalho, a sua vida, a sua alegria e a 
sua contribuição.

Sendo de raiz e origem chinesa, a viver há quase 30 anos em Portugal, 
espero poder contribuir para a aproximação entre os dois povos, ajudando os 
chineses e os portugueses a ganharem uma “sintonia de ideias”, tal como foi 
referido pelo atual presidente chinês Xi Jinping.

I. Informações gerais
Seguem algumas informações fornecidas pelo consulado chinês em Por-

tugal, de acordo com dados estatísticos incompletos:
• Chineses a viver em Portugal: cerca de 30 mil
• Associações chinesas: cerca de 40
• Turistas chineses em 2018: 256 mil
• Estudantes chineses em 2018: cerca de 2000
• Investimento das empresas chinesas em Portugal: superior a 9 mil 

milhões de euros até finais de 2018

1 Doutorada em Linguística, docente da Universidade de Aveiro, investigadora do Centro 
de Línguas da Universidade Nova de Lisboa e Presidente da Direção da ZWY – Associa-
ção Portuguesa dos Amigos da Cultura Chinesa.
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II. Ocupação dos chineses
A comunidade chinesa em Portugal, adaptando-se às novas circunstâncias 

internacionais e nacionais, apresenta as seguintes duas características principais:
1. As ocupações tradicionais, restauração e lojas “trezentos”, melhoram 

cada vez mais a sua qualidade e variedade.
2. Os chineses emigrantes já começam a trabalhar em ramos cada vez mais 

diversificados, para além das empresas chinesas que vêm para Portugal 
fazer investimento direto, tais como a Three Geoges (EDP), State Grid 
(REN), Fosun (Fidelidade e Hospital da Luz), Haitong (Haitong Bank), 
Huawei, Banco da China, CSCEC (construção civil), Jingli (remodela-
ção imobiliária), entre outros.

Na área do comércio a retalho e a grosso e de serviços, em Portugal, de 
Norte a Sul, surgem como cogumelos grandes armazéns e lojas grossistas 
(Chelas, Porto Alto, Martim Moniz); supermercados (Família Chen, Hua Ta Li, 
Família Wang), mercearias, frutarias; lojas de todo o tipo de serviços (venda e 
reparação de telemóveis ou computadores, lavandarias, cabelereiros/institutos 
de beleza, ginásios, creches, etc.). Alguns estabelecimentos chegam a ocupar 
uma área de milhares de metros quadrados.

Os chineses não se contentam apenas com o comércio nacional, pondo o 
pé também no comércio internacional. Exportam e importam mármores, gra-
nitos, vinhos e outras bebidas alcoólicas, entre outros artigos.

Na área de restauração chinesa, desde a operação oriental em 2006, os chi-
neses têm apostado na qualidade e na higiene alimentares, conseguindo obter 
resultados muito positivos. Os restaurantes chineses representam as diversas 
escolas culinárias chinesas. Alguns mantém o seu estilo tradicional de menu 
(Mandarim, Grande Palácio de Hong Kong, Seapalace, Gangnan, Chuan Yue 
Hui, entre muitos outros) e outros mudam para a comida buffet (Huanghelou, 
New Wok, Feihe, entre muito outros). As cadeias famosas na China têm vindo 
sucessivamente a abrir portas em Lisboa, como por exemplo o Old House (comida 
de Sichuan) e Quanjude (Pato à Pequim). Além dos restaurantes, existe todo 
o tipo de bares, cafés, casas de chá e outras casas. Segue-se uma fotografia a 
mostrar a cozinha do Old House:
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Desde que o mundo entrou no século XXI, os emigrantes chineses em Por-
tugal têm vindo a diversificar as suas atividades profissionais.

A Iberia Universal, com o Dr. Zhan Liang à frente, é um grupo de comu-
nicação social que atua em múltiplas áreas nacionais: televisão (IU Canal e 
Canal Porto), radiodifusão (Rádio Iris), publicações (Jornal Sino em papel e 
online, fundado em 1999 e revista bilingue Fanzine), new media (Iberi App), etc. 
Atua também no Brasil (Rádio Manchete AM 760 e Rádio Mundial AM 660) e 
Espanha (jornal China Times Spain). Segue-se uma foto com o Presidente da 
empresa a mostrar as instalações aos visitantes:

COMUNIDADE CHINESA EM PORTUGAL

447DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 1



Para além da Iberia Universal, as outras entidades dos media são: Jornal 
Puxin (fundado em 2005), sites (Baomajie e Portal Martim Moniz).

Os emigrantes chineses valorizam bastante a educação, tendo fundado 
várias escolas que se dedicam a todo o tipo de formação: Escola Chinesa, Centro 
de Língua e Cultura Shumin, Centro de Intercâmbio Cultural Molihua, Aulas 
Sino-Portuguesas (Zhong Pu Jiangtang), escolas de formação de modelos, de 
formação artística, de taiji e de condução, entre muitos outros.

Escola Chinesa

Centro de Línguas e Culturas Shumin
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Centro de Intercâmbio Cultural Molihua

Na área da saúde, existem muitos consultórios de medicina chinesa que 
fazem sobretudo tratamentos de acupunctura e tuina (massagem chinesa), além 
de dentistas e outros médicos de especialidade.

Na área da exploração agrícola, verifica-se a existência de quintas no Alen-
tejo a produzir legumes chineses para fornecer supermercados e restaurantes 
chineses, e de adegas ou caves em várias localidades a produzir e exportar vinhos.
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Alguns estabelecimentos dedicam os seus serviços exclusivamente a emi-
grantes chineses, por exemplo, organização de eventos de casamento, produ-
ção de vídeos e fotografias de casamento (os chineses costumam tirar fotos dos 
noivos dias ou semanas antes da cerimónia do casamento), cozinha caseira, 
produção de quejo de soja (doufu ou tofu) e de rebentos de feijão mung e/ou 
soja (douya), agências casamenteiras, etc.

Existem ainda agências de viagem (Asino, Campeão d´Ouro, entre outros) 
que vendem bilhetes e/ou recebem turistas, agências imobiliárias (de media-
ção e de obras de remodelação interior), agências de tradução e interpretação, 
empresas de tipografia e publicidade (Xianfeng e Baomajie), empresas de alo-
jamento local, agentes desportivos que fazem a gestão das transferências para 
a China ou para Portugal de treinadores e jogadores.

Merece menção especial o grupo Hua Ta Li, que começou pelo restaurante 
do mesmo nome sito na Rua dos Bacalhoeiros e, desenvolvendo-se ao longo de 
três décadas, se tornou um grupo influente que integra atividades de restau-
ração (restaurantes Hua Ta Li), comércio a retalho e a grosso (lojas, armazém 
e supermercado Hua Ta Li), comércio exterior (exportação e importação de 
pedras e outros produtos), exploração imobiliária, entre outras atividades de 
comércio e investimento.
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Em suma, os emigrantes chineses estão a alargar o leque de atividades 
atuando em áreas mais diversificadas. Segue-se a capa do livro Páginas Ama-
relas de entidades chinesas:

III. Uma comunidade harmoniosa
Com a orientação e apoio da Embaixada, a comunidade chinesa em Por-

tugal é harmoniosa.

1. As associações chinesas colaboram entre si na promoção de 
eventos culturais

Existem mais de 40 associações chinesas, nomeadamente associações de 
comerciantes, associações de emigrantes de Hangzhou, de Wenzhou, de Shan-
ghai e de outras zonas chinesas, associação das mulheres, associação dos fotó-
grafos, associação da túnica chinesa, grupos de dança do leão e/ou do dragão, 
entre outros.
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As associações colaboram umas com as outras para desenvolver todo o tipo 
de atividades, entre as quais, se destaca o festival anual do Ano Novo Chinês.

Com a organização conjunta da Embaixada Chinesa e da Câmara Municipal 
de Lisboa e com a execução da comunidade chinesa, a celebração do Ano Novo 
Chinês tem melhorado de ano para ano, com a marcha da comunidade chinesa 
ao longo da Av. Almirante Reis, normalmente da Igreja dos Anjos até à Praça 
Martim Moniz, mas no último ano de 2019 esta foi até à Alameda, com quios-
ques a apresentar a cultura chinesa ou a culinária chinesa e com representação 
artística no palco, ao ar livre, de artistas oriundos da China e outros artistas 
locais. Têm-se juntado ao evento grupos de portugueses, como por exemplo, 
os cantores de Évora, os artistas da Figueira da Foz e os da ZWY – Associação 
Portuguesa dos Amigos da Cultura Chinesa. Para garantir o sucesso do festival, 
todos os anos, empresas, associações e personalidades chinesas contribuem 
com dinheiro para as despesas. Seguem-se algumas fotos do festival do Ano 
Novo Chinês em 2018 e 2019.
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São organizados constantemente concursos de diversos temas, cantar, 
recitar e discursar em língua materna e muitas vezes, o vencedor vai a Pequim 
para o concurso final, com concorrentes chineses oriundos do mundo inteiro. 
Citamos como exemplo o concurso anual de canções Taça Shuilifang, em que 
Li Anqi e Wu Enze ganharam respetivamente em 2014 e 2019 o segundo lugar 
do concurso final realizado em Pequim. Segue-se uma foto com a cena do con-
curso de seleção em Portugal, da Taça Shuilifang:

São fundados vários conjuntos artísticos que não só divulgam a cultura 
chinesa junto da comunidade local, mas também enriquecem a vida cultural 
dos chineses.

O Pensamento Oriental tem levado a palcos portugueses danças chinesas, 
com rica e linda indumentária tradicional chinesa; o Coro Zhonghua e o Coro 
Molihua (composto por portugueses e chineses) cantam juntos para festejar 
o Ano Novo Chinês; o Conjunto Artístico Huaxing organiza eventos culturais 
entre os chineses. Segue uma foto com uma atuação do Pensamento Oriental.
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Dentro da comunidade chinesa há ainda Foguanghui (Luz de Buda) e igre-
jas protestantes, tendo cada uma os seus crentes praticantes, existindo uma 
coexistência harmoniosa.

2. Os chineses ajudam-se uns aos outros
Os amigos portugueses perguntam: “Quando os chineses abrem lojas gran-

des com grande investimento, de onde vem o dinheiro para o financiameno?” 
A resposta é muito simples: além do empréstimo bancário, os familiares, os 
tios, os primos e os amigos juntam o dinheiro para apoiar o empreendimento.

Os amigos portugueses comentam: “Não vemos sem-abrigo nem mendigos 
chineses nas ruas de Lisboa.” Porque entre a comunidade chinesa, as pessoas se 
ajudam umas às outras. Os patrões chineses costumam fornecer o alojamento e 
as refeições aos seus trabalhadores compatriotas e os poucos casos de pessoas 
com poucos meios de subsistência são alvos de apoio da própria comunidade 
chinesa em Portugal.

A Associação Geral das Mulheres Chinesas em Portugal, liderada pela 
senhora Jin Yunhua, ajuda uma senhora idosa de Hong Kong, de 81 anos, sem 
familiares nem meios de subsistência, depois da morte do filho único em 2014:
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2. A comunidade chinesa tem líderes exemplares

Os emigrantes chineses em Portugal têm lideres exemplares a desempe-
nhar, ao longo dos anos, um importante papel positivo, unindo toda a comu-
nidade chinesa.

O Dr. Choi Man Hin, extremamente culto, honesto, solidário e carismático, 
é respeitado por toda a comunidade chinesa. É Presidente da Associação de 
Comerciantes e Industriais Luso-Chinesa, a qual foi classificada num evento de 
29/05/2019 em Pequim como uma das 10 melhores associações de emigrantes 
chineses no Mundo. Segue-se uma foto com o Dr. Choi Man Hin (o primeiro 
na primeira fila, a contar da esquerda), após ter recebido o referido prémio:
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O Sr. Yi Ping Chow, presidente da Liga dos Chineses em Portugal, tem se 
esforçado e contribuído para o intercâmbio entre a China e Portugal.

A nova geração aparece revelando a sua plena competência, para garantir 
a continuidade do trabalho junto da comunidade chinesa.

Zhu Changlong, Presidente do grupo Hua Ta Li e 1º Vice-Presidente da 
Associação de Comerciantes e Industriais Luso-Chinesa, foi convidado, em 
março de 2018, para participar na 2.ª Sessão do 13º Congresso Nacional da 
Conferência da Consulta Política do Povo Chinês, como um dos 40 represen-
tantes da comunidade chinesa no mundo inteiro, num total de 60 milhões de 
emigrantes chineses.

Zheng Zhibin, Presidente do site Baomajie, ou Rua da Palma, que, além da 
cobertura de eventos, se dedica à prestação de serviços às comunidades locais, 
publicou as “páginas amarelas” da comunidade chinesa em Portugal. Foi convi-
dado para integrar a Comissão da Juventude da Liga dos Emigrantes Chineses 
de Pequim, como um dos 131 representantes dos jovens emigrantes (11/2018).

IV. Uma comunidade solidária com o povo português
A comunidade chinesa integra-se na sociedade portuguesa, respeita a legis-

lação e os hábitos portugueses e é solidária com o povo português.

1. Apoio às vítimas do incêndio
Para apoiar as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, com a iniciativa 

do Dr. Choi Man Hin e Zhu Changlong, os chineses em Portugal começaram 
a depositar dinheiro numa conta bancária especialmente dedicada ao efeito. 
Segue-se uma reportagem de então:

· Artigo | 21/10/2017 00:01
No âmbito de uma expressiva campanha de solidariedade, iniciada no pas-
sado mês de Junho, em apoio às vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, 
Choi Man Hin, Presidente da Associação de Comerciantes e Industriais 
Luso-Chinesa, acompanhado por outros representantes e em nome da 
comunidade chinesa, recebeu o Presidente da Câmara Municipal de Pedró-
gão Grande, Valdemar Alves, para lhe entregar, desta vez, um donativo de 
31 mil euros.
Recorde-se que, Choi Man Hin, entregou ao autarca, poucos dias após o 
incêndio, um donativo de 25 mil euros e, posteriormente, no início de Julho, 
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outro donativo de 35 mil euros. Com os 31 mil euros, entregues, ontem, o 
valor global atingiu os 91 mil euros.
Choi Man Hin foi o mentor desta bem-sucedida iniciativa solidária, à qual 
se associaram, logo de seguida, numerosas entidades que contribuíram 
para aumentar o valor angariado para os 180 mil euros.
https://www.jm-madeira.pt/…/Comunidade_chinesa_em_Portugal_
reforca_apoio__as_…

Para além desta angariação, os novos emigrantes chineses que vieram fixar 
residência em Portugal com “Gold Visa”, também juntaram dinheiro entre eles, 
que era bastante, para apoiar as vítimas.

2. Solidariedade com os idosos portugueses
A Associação Geral das Mulheres Chinesas em Portugal, acima referida, 

manda representantes visitarem, há sete anos consecutivos, o lar ALBER-
TINA FERNANDES por ocasião do Natal, levando prendas de Natal para os 
que vivem no lar. Encontram-se hospedados no lar mais de 140 idosos, sendo 
a mais velha de 97 anos. A última visita da associaçao foi feita a 12/12/2018, 
como mostra a foto:
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3. Folga aos sábados ou domingos
A comunidade chinesa em Portugal é trabalhadora. Os portugueses ficam 

admirados pelo facto de nunca fecharem a porta das lojas e dos restaurantes 
chineses, atendendo a clientela todos os dias, mesmo no próprio dia de Natal.

Isso resulta da realidade chinesa. Na própria China, os bancos, os correios, 
as lojas, ou melhor, todo o ramo comercial, nunca fecha ao fim de semana nem 
aos feriados, o que facilita a vida dos habitantes locais, além de promover o 
consumo, o comércio e a economia. E conforme a lei, as pessoas que trabalham 
nos feriados ganham o triplo de ordenado.

Os emigrantes chineses em Portugal trouxeram da China esse hábito de 
trabalhar durante o ano inteiro. Perante a realidade portuguesa, alguns comer-
ciantes propuseram a folga aos sábados ou domingos.

Segundo as notícias de Baomajie:

Em 2018, os comerciantes do CENTRO ASIA, armazéns chineses em CHE-
LAS, Lisboa, votaram a aprovação da seguinte deliberação: encerramento 
aos domingos de janeiro a setembro e atendimento ao público aos domin-
gos dos restantes meses. Em setembro voltaram a votar deliberando que 
o centro encerra aos domingos durante todo o ano.
Em fevereiro de 2019, os armazéns no PORTO ALTO aprovaram por meio 
de uma votação unânime a folga aos domingos a partir de 8 de fevereiro, 
durante todo o ano.
Em março de 2019, os armazéns em VILA DO CONDE deliberaram, atra-
vés de votação, a concretizacao paulatina de folgas aos sábados, ao longo 
do ano de 2019.

Estas notícias mostram o respeito da comunidade chinesa pelos hábitos 
portugueses.

Para finalizar este artigo, solicito, em nome da ZWY – Associação Portu-
guesa dos Amigos da Cultura Chinesa, que venham juntar-se a nós e se tornem 
amigos da Cultura Chinesa e do Povo Chinês.
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Muito obrigada!
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RETRATOS DE LUSO-ASIÁTICOS DE 
MACAU1

澳门葡亚后裔的肖像

João Palla Martins

Este estudo reproduz a exposição que esteve patente na sala Hélène Beau-
voir, na Universidade de Aveiro, entre os dias 13 e 20 de março de 20192. Esta 
pequena amostra de retratos da comunidade macaense é de grande interesse, 
uma vez que é o espelho das miscigenações que ocorreram durante séculos: 
num primeiro momento resultado da chegada a Macau de portugueses e luso-
-descendentes oriundos de Malaca e da Índia Portuguesa; mais tarde, surgindo 
do cruzamento entre portugueses e chineses. A comunidade macaense por si só 
conta com uma diáspora que vai do Canadá à Austrália, passando pelo Brasil, 
Portugal e Hong Kong.

Esta amostra é parte de um trabalho de recolha mais alargado junto das 
comunidades luso-descendentes atualmente existentes no sudeste asiático que, 
tendo resistido ao longo dos séculos terão preservado em maior ou menor grau 
aspetos da cultura portuguesa tais como a língua, a gastronomia, a música ou a 
religião. Contudo, a questão da miscigenação continua muito visível na fisiono-
mia das pessoas. Observar as características distintivas e particulares do rosto 
humano é o aspeto que nos interessa abordar fotograficamente.

Levantamos agora a ponta do véu deste trabalho onde Macau é o ponto de 
partida para esta descoberta, mas é também para onde voltamos.

1 João Palla Martins licenciou-se pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa, tendo passado pelo Instituto Universitário de Arquitectura de Veneza. Colaborou 
com o Arquitecto Manuel Vicente em Macau e Lisboa, entre 1990 e 1997. Como bolseiro da 
Fundação Oriente, completou uma tese de investigação intitulada ‘Arquitectura de Bambu 
em Macau’. Em 2000, é um dos membros fundadores da Associação dos Arquitectos Sem 
Fronteiras Portugal. Completou o Mestrado em Design e Cultura Visual no IADE e o Dou-
toramento em Ciências da Arte na Faculdade de Belas Artes de Lisboa (2012). Ensina no 
IADE desde 1999 e dedica-se à prática profissional enquanto arquiteto em Macau, expondo 
ocasionalmente artes plásticas.

2 Exposição realizada no âmbito do II Congresso Internacional “Diálogos Interculturais Por-
tugal-China”.
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1 Margarida Maria Ferreira da Luz
2 Anabela Niza Barros
3 Tatiana Marques Cheong 
4 Beatriz Seabra da 

Conceição Madureira 
5 Elisa Meira de Jesus Pereira
6 Alexandra Paula Costa Mendes
7 Maria Susana Inácio Guedes Pinto
8 Sónia Terezinha de Jesus Palmer
9 Aida Rosa de Jesus
10 Antonio da Conceição Júnior 
11 Alexandre Leong Pedrosa 

dos Santos Marreiros
12 Nuno Miguel Ribeiro Ché da Paz
13 Ivan de Carvalho Nunes 
14 Carlos de Sousa Pinto Variz
15 José Celestino da Silva Maneiras 
16 Miguel da Costa
17 Carolina Mello e Silva da 

Fonseca Castanheira
18 António Maria da Conceição 

Costa Madureira 
19 Eunice da Silva Pedruco 
20 Sandra Manhão Basilio
21 Alice Côrte-real 
22 Sanda Niza Barros 
23 Miguel Khan
24 Gabriel Sales Marques 
25 Cristina Gomes McKay 
26 José António Carion Júnior
27 Odete Lai Pereira Carion 
28 Aleixo Siqueira
29 Patricia Khan
30 Paulo José Manhão 
31 André Duarte Xavier Sales Ritchie 
32 Ana Vanessa das Neves Saraiva 
33 Carla Alexandra do Rego Lopes

34 Filomena Maria Paes 
D’Assumpção Marques Noronha 

35 Marina Gomes Ribeiro
36 Raul Sebastião Ribeiro Corujo
37 Andreia Ribeiro Corujo
38 Natalie de Jesus Leong 
39 Larisse de Jesus Leong 
40 Manuela de Jesus 

Palmer Carlsson 
41 Vanessa Estorninho
42 Isabela Madeira da Silva Pedruco
43 Guilhermina Madeira da 

Silva Pedruco Dias
44 Guiomar Madeira da 

Silva Pedruco 
45 Geraldina Madeira da 

Silva Pedruco 
46 Carina Costa
47 Neta Manhão Antonieta
48 Eliana da Silva Pedruco 
49 Herman Lago Comandante
50 Paula Cristina Pereira Carion
51 José Gonçalo Basto da Silva 
52 Isabela Bento Manhão Seto
53 Esmeralda de Fátima 

Vizeu Bento Manhão 
54 Rafael Lemos de Sales Marques 
55 Manuel Sousa Pinto Variz 
56 Herculano Henriques Sequeira 
57 Maria Francisca da Conceição 

Costa Madureira 
58 Joana da Canhota de 

Almeida Bucho
59 Pedro Miguel Fernandes 

de Senna Fernandes
60 Marina Senna Fernandes
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Este segundo livro dedicado aos Diálogos Interculturais 
Portugal-China apresenta-se dividido em dois volumes 
(vol. I. “Rotas e raízes de um diálogo distante”; vol. II. “Li-
teraturas, artes e línguas em diálogo”) que reúnem 58 es-
tudos de investigadores portugueses e chineses, nos do-
mínios da história, da cultura, da Iniciativa “Uma faixa, uma 
rota” e das relações políticas e económicas, bem como da 
literatura, da tradução, das artes e do ensino das línguas. 

本书为《葡中跨文化对话》系列丛书的第二辑,  分为

两册：《远程对话之路径与源起（上册）》与《文学､  艺
术与语言对话（下册）》,  收录了葡萄牙和中国学者在历

史､  文化､  “一带一路”倡议､  政治经济关系､  文学､  翻
译､  艺术和语言教学领域的58篇论文̥
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