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Chamada a trabalhos/Call for Papers:
Relações de Portugal com a Ásia do Sueste: 500 anos de história
Após a conquista de Malaca, em 1511, desenvolveram-se as relações de Portugal com a
Ásia do Sueste e até mesmo com a China – e mais tarde, o Japão – tendo sido mesmo a
partir de Malaca que o primeiro português, Jorge Álvares, efectuou a primeira viagem à
China, num junco chinês. Foi a partir de Malaca também que os portugueses
procuraram um porto no litoral chinês para se fixarem e, depois de vários
estabelecimentos precários, acabaram por se estabelecerem em Macau, com carácter
permanente. As relações entre Portugal e a Ásia do Sueste passaram, então, a ser feitas
através de Macau, que desempenhou assim, tal como hoje em dia, um papel de
intermediário – de plataforma – nestas relações seculares. Relações estas que
pretendemos estudar e analisar, neste Colóquio, para o que contaremos com contributos
de especialistas nestas áreas.
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Relations between Portugal and South East Asia: 500 years of history
After the conquest of Malacca in 1511, relations between Portugal and South East Asia
and even China - and later, Japan – were developed having even been from Malacca that
the first Portuguese, Jorge Álvares, made the first trip to China, in a Chinese junk. It
was also from Malacca that the Portuguese sought a port in coastal China to settle and,
after several precarious settlements, eventually ended up settling permanently in Macau.
Relations between Portugal and South East Asia then proceeded to be made via Macau
which, just as today, worked as an intermediary – a platform – in these secular relations.
These are the relations which we will study and analyze, in this Conference, with the
contributions from experts in these areas.

Temas:

Topics:

Malaca e outras regiões da Ásia
Malaca ponto de apoio estratégico
Missões e missionários no Sudeste Asiático
Espaços, culturas e miscigenação
Memórias e Identidades
Informação e Comunicação
Intercâmbio de saberes e tecnologias
Movimentações de pessoas e produtos

Malacca and other parts of Asia
Malacca: point of logistical support
Missions and missionaries in Southeast Asia
Spaces, cultures and miscegenation
Memories and Identities
Information and Communication
Interchange of knowledge and technology
Movements of people and goods
The Portuguese in the South China Sea
Luso-Asian Legacies

Os Portugueses no Mar do Sul da China
Legados Luso-Asiáticos

Data/Date: 30, 31/10, 1/11 -2012

Local/Venue: Universidade de Macau.

Deadline (Abstract and short CV): 15/07-2012
Comissão Organizadora/Organizing Committee:
Leonor de Seabra (UM)
Maria Antónia Espadinha (UM)
Comissão Científica/Scientific Committee
Hugo Cardoso (U. Coimbra - Portugal)
José Carlos Venâncio (UBI- Portugal)
Jorge Santos Alves (U. Católica - Lisboa)
Leonor de Seabra (UM)
Maria Antónia Espadinha (UM)
Maria de Deus Manso (U. Évora- Portugal)
Key-note Speaker: Prof. Jorge Santos Alves (U. Católica - Lisboa).
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