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Actividades Relevantes 

 

 Promoção da Literatura de Macau no Exterior 

 Encontro no 10.º Aniversário da Formação para os 

Académicos do Sector das Ciências Sociais 

 Presença na Reunião Anual do Fórum de Educação 

para Á sia 

 Encontro dos Artistas de Hong Kong e Macau 
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A Fundação Macau (FM) organizou diversas actividades de 
promoção da literatura de Macau em Novembro e 
Dezembro, para promover o intercâmbio e o entendimento 
entre o sector literário de Macau e do exterior. 
 
A FM organizou uma delegação para participar na 2.ª 
Conferência Mundial da Literatura Chinesa, realizada em 
Pequim entre 7 e 8 de Novembro. A conferência, sob o objectivo 
de construção de uma alma literária chinesa com o tema de 
“Paixão por China, Sonho da Nação”, convidou mais de 300 
personalidades do Interior da China, do ultramar, de Hong 
Kong, Macau e Taiwan. 
 
Realizou-se durante a conferência a cerimónia de entrega dos 
prémios do “Prémio de Literatura Sun Yat-Sen” e a 2.ª edição do 
concurso global de prosas em língua chinesa sobre o tema 
“China Cultural”. Um prosa composta por escritor de Macau,  
Tam Kin Chao, venceu a menção honorosa no concurso “China 
Cultural”. 
 
Concluiu-se a selecção das prosas vencedoras, em Dezembro, da 
6.º Concurso Global de Prosas em Língua Chinesa sobre o 
tema “Macau no Meu Coração”, e publicou-se a lista final de 
vencedores. A cerimónia de entrega dos prémios desse concurso, 
organizado conjuntamente pela FM, o departamento de artes do 
Diário do Povo da China, Prosas Seleccionadas da China e a 
Literatura de Xangai, com o apoio do Jornal Ou Mun, será 
realizada no Centro UNESCO de Macau em 21 de Janeiro de 
2017. As prosas vencedoras serão compiladas em um livro. 
 
Além dissos, a FM assistiu a 8.º Fórum de Arte entre os Dois 
Lados do Estreito e Hong Kong e Macau, nos dias 1 e 2 de 
Novembro em Hong Kong. O tema deste Fórum foi “Arte de 
Palco e a Imagem da Cultura Chinesa”, e os participantes 
discurtiram tópicos como ligação entre espectáculos e 
expressões, inovação e herança da tradição.
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Encontro no 10.º Aniversário da Formação para 

os Académicos do Sector das Ciências Sociais 

2007 “
” 2016 11 11

“ ”

“ ”

2007

Os formados da 1.ª Edição da Formação em 2007 

 

A FM organizou um encontro dos formados da Formação 

para os Académicos do Sector das Ciências Sociais, em 11 de 

Novembro, por ocasião da sua 10.ª edição em 2016. A 

Formação foi iniciada em 2007, pela FM em conjunto do 

Gabinete de Ligação do Governo Central Popular na RAEM 

e a Universidade de Nanjing. 

 

Foram convidados ao encontro os chefes do Gabinete de 

Ligação do Governo Central Popular na RAEM, Shao Bin e He 

Gang, o Vice-Presidente da Associação dos Ex-Alunos da 

Universidade de Nanjing em Macau, Lao Nga Wong, o 

Presidente do Conselho de Administração da FM, Wu Zhiliang, 

e cerca de 100 formados. 

 

Na sua carta de felicitações, Zhou Yajun, Vice-Reitor da 

Universidade de Nanjing, apelou que os académicos de Macau 

deve reforçar a cooperação com os seus contrapartidas no 

Interior da China e as ligações entre as associações académicas 

locais. Salientou que essas tarefas são dignos compromissos na 

nova era de transformação social.  Ele expressou a vontade de 

trabalhar e progressar com os formados de Macau para criar um 

melhor futuro do País. 

 

Wu Zhiliang salientou que a Formação para os Académicos do 

Sector das Ciências Sociais é essencial para a construção da 

Região Adminsitrativa Especial de Macau, porque a sua função 

como uma plataforma pode apoiar os formados a compreender 

melhor o último desevolvimento do País e a história e cultura 

chinesa. 

 

Shao Bin, Assistente com grau de Chefe da Divião do Gabinete 

de Ligação do Governo Central Popular na RAEM, recordou a 

paixão patriótica e o entusiasmo dos formados durante as suas 

aprendizagens em Nanjing. Ele agradeceu os esforços da FM e a 

Universidade de Nanjing na organização das formações. 

 

Durante o encontro, os convidados partilharam as suas 

experiências durante as respectivas formações, e também os 

últimos notícias, personais ou sobre as associações as quais 

pertencem. 
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 Presença na Reunião Anual do Fórum 

de Educação para Á sia 
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O Presidente do Conselho de Administração da FM, Wu 

Zhiliang, participou, entre os dias 7 e 9 de Novembro, na 

Conferência Anual do Fórum de Educação para Á sia, 2016, 

na Cidade de Chengdu, Província de Sichuan. 

 

Mais de 600 convidados de honra estiveram presentes no Fórum 

para debater as cooperações regionais, a integração de recursos 

com vista a formar recursos humanos com uma visão 

internacional e, ainda, o alargamento da cobertura da educação 

na Á sia por forma a reforçar a influência e a competitividade da 

Á sia no mundo. 

 

Desde 2007 que a Fundação Macau, um dos fundadores deste 

Fórum, apoia, através de uma bolsa de estudo, 6 estudantes 

recomendados por este Fórum para frequentarem o ensino 

superior em Macau e, até ao momento, já se registaram 17 

bolseiros beneficiários. No Fórum deste ano, foi atribuído um 

prémio à Fundação Macau pelo reconhecimento dos seus 

contributos para a educação na Á sia. 

 

O tema da Conferência deste ano foi “Inovações Tecnológicas 

para Antecipar o Futuro”. Wu Zhiliang, fez uso da palavra na 

Cerimónia de Inauguração e falou dos esforços dedicados pela 

Fundação à promoção das inovações tecnológicas em Macau e 

dos resultados positivos já obtidos. Ele afirmou que “é muito 

importante dispor de um bom ambiente para inovar e, com base 

na cooperação entre o governo e as instituições educacionais e 

associações e, vale a pena continuar a reforçar os intercâmbios e 

as cooperações internacionais”. 

 

Os outros convidados fizeram usos da palavra e discussões por  

temas como “Inovação de Formação Profissional”, “Educação 

de Vida e Artística”, “Educação Desportiva para Crianças”, 

“Educação no Domínio de Internet+”, “Inovação de Educação 

Científica” e “Empreendedorismo no Sector Criativo e 

Inovativo”, explorando as tendêdncias de educação no futuro 

para promover a sua internacionalização. 
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Encontro dos Artistas de 

Hong Kong e Macau 
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Ao convite da FM, realizou-se o Encontro dos Artistas de 

Hong Kong e Macau em 4 de Dezembro em Macau. 

 

Participaram no encontro um total de 15 artistas de Hong Kong 

e 12 de Macau, respectivamente do Hong Kong Association of 

Fine Arts, do Jiazi Society of Calligraphy, do Hong Kong 

Society for Study of Poetry, Calligraphy and Couplet, do Hong 

Kong Nan Wei Calligraphy Society, da Delegação de Hong 

Kong da Associação de Caligrafia da China, da Associação dos 

Artistas de Belas-Artes de Macau, da Associação de Arte e 

Cultura Wa Ha Macau, da Associação dos Calígrafos e Pintores 

Chineses «Yu Un» de Macau, da Associação de Caligrafia de 

Deleite (Macau), da Associação de Artes Visuais de Macau, da 

Associação de Arte a Tinta de Macau, da Associação Cultural e 

Arte de Chong Fong, da Academia de Caligrafia de Macau, da 

Aliança Internacional de Caligrafia de Macau e da Associação 

de Caligrafia e Pintura Keng San de Macau. 

 

Ambrose So, Presidente do Jiazi Society of Calligraphy de Hong 

Kong, salientou que este encontro destina-se a promover o 

intercâmbio, a aprendizagem e a comunicação entre os artistas 

de Hong Kong e Macau, e surgeriu mais frequentes 

organizações das actividades semelhantes. 

 

Wu Zhiliang, Presidente do Conselho de Administração da FM, 

salientou que o intercâmbio é uma tradição dos artistas de Hong 

Kong e Macau, e que se puder organizar exposições conjuntas 

no futuro, para reforçar o entendimento entre os dois territórios. 
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Resultados de Apoio Financeiro de Relevância 
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Simpósio sobre a Comunidade Comum dos Destinos dos 

Homens 

 

Foi organizado pelo Centro de Estudos da Fé Bahá'í da Academia das Ciências 

Sociais da China e pela Assembleia Espiritual dos Bahá'ís de Macau, o simpósio 

foi realizado na Universidade de Macau entre 3 e 4 de Novembro. Mais de 60 

académicos dos territórios dos dois lados do Estreito de Taiwan discutiram o 

papel coordenado entre a religião e a ciência na construção da comunidade 

comum dos destinos dos homens, em nível individual, comunitário, nacional e 

mundial. 

 

 

Concurso do Avião de Papel 

 

Organizado pela Associação de Inovação e Invenção de Macau, o concurso foi 

realizado em 27 de Novembro com a participação dos 200 alunos dos 33 

instituições de ensino do Interior da China, Hong Kong, Macau e Taiwan. O 

concurso destina-se a alargar as perspectivas e os interesses dos alunos através de 

criação do avião de papel, promovendo a inovação e invenção em Macau. 

 

 

4th Business Awards of Macau 

 

Organizado pela De Ficção – Projectos de Multimédia e a Associação de 

Beneficência dos Leitores da Revista de Negócios de Macau, a cerimónia de 

entrega dos prémios foi realizada em 24 de Novembro. Foram reconhecidas 41 

personalidades e instituições num total de 11 categorias. 

 

 

Reconhecimento do Centro de Ciência de Macau como 

Edifício Verde da China 

 

O complexo do Centro de Ciência de Macau foi reconhecido como “Edifício 

Verde da China” com 3 estrelas em 16 de Dezembro. É  o primeiro caso 

reconhecido em Macau com o mais alto grau de classificação como um edifício 

sustentável, e também o primeiro caso reconhecido como um existente complexo 

renovado para um edifício sustentável com êxito. O Centro de Ciência de Macau 

serve como uma plataforma do edifício sustentável aberto aos alunos, cidadãos e 

turistas de Macau. 

 

 

Dia de Divertimento Contra o Jogo 

 

O dia de divertimento, intitulado “Viver Agora Sem Pesar: Eu Não Aposto”, foi 

realizado em 17 de Dezembro. A actividade destina-se a divulgar o conceito da 

vida saudável entre os funcionários no sector de jogo. O organizador convidou 

mais de 300 membros do Macau Special Olympics e a Associação de Socorro 

Mútuos de Surdos de Macau para concorrer com os funcionários do sector de 

jogo, a fim de promover a harmonia com os deficientes. 
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6-14/12 “ ”
Organização da exposição “Pinturas de ZEN de Sou Fat Iong”, integrada no 

Projecto de Promoção de Artistas de Macau 

 

 

11-15/12 “ ”
Co-organização da exposição de pinturas por Zhao Yue 

  

 

08/11  

Visita da delegação da Comité da Cidade de 

Hangzhou da Conferência Consultiva Política do 

Povo Chinês 

 

22/11

Visita da delegação da 

Fundação Soong Ching Ling da China 
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Estudos sobre a Lei Básica de Macau 

e o Estado de Direito da Região Administrativa 

Esepcial de Macau 

 

Estudos sobre a Reforma do 

Processo Civil de Macau 

 

Teatro de Macau 
83

Boletim de Estudos de Macau, Vol. 83 

 

 

61

Poesia Chinesa e Ocidente, Vol. 61 
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