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Celebramos este ano a sétima edição do “Junho, Mês de Portugal na RAEM”, que marca 
a passagem de mais um Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Não 
obstante as limitações decorrentes da pandemia que ainda assola o nosso planeta, uma vez 
mais celebramos em Macau, com vigor e determinação, a cultura e a língua portuguesa.

Procurámos este ano, à semelhança dos anteriores, preparar uma programação o mais 
equilibrada e diversificada possível, atentas as circunstâncias e as disponibilidades no meio 
local. Apresentamos, assim, atividades que incluem cinema, exposições de artes plásticas, 
gastronomia, letras, música, eventos dedicados a um público infantojuvenil e as habituais 
cerimónias oficiais de celebração da efeméride.

O nosso objetivo é servir a Comunidade portuguesa e a sociedade de Macau em geral, dos 
mais novos aos mais adultos com mais experiência de vida, procurando com este programa 
compensar as restrições impostas pelo combate à pandemia e promover a marca Portugal.

Uma palavra final de agradecimento a todos os membros que integram a Comissão 
Organizadora e aos trabalhadores das instituições que representam, na preparação e 
realização de todas as atividades aqui incluídas: para além do Consulado Geral de Portugal, 
um grato bem-haja à AICEP, à Casa de Portugal, à Fundação Oriente e ao IPOR.

Pela Comissão Organizadora,
O Cônsul-Geral,
Paulo Cunha-Alves

MENSAGEM 

今年，為慶祝葡萄牙日、賈梅士日暨葡僑日，我們將在澳門舉辦第七屆「六月–葡
國月」。儘管當前疫情仍在肆虐，將繼續致力於發展該項目，促進葡萄牙語言文化在
澳門的推廣。

鑒於當前疫情形勢，與去年一樣，今年的舉措盡可能地取得更好的平衡和多元
化。透過電影、美術展覽、美食、文學、音樂、專門為兒童和青年人舉辦的活動以及
一貫的官方儀式與廣大市民一同慶祝本次盛事。

務求為葡僑和澳門整個社會，從最年輕的到飽經世故的成年人服務是我們的目
標，通過尋求是此活動來彌補抗擊疫情所帶來的限制，並推廣葡萄牙品牌。

在此特別向活動組織委員會的所有成員和所屬機構員工表示我們真摯的感謝，在
悉心籌備和實施本次活動的過程中，除了感謝葡萄牙駐澳門及香港總領事館外，也
衷心感謝葡萄牙經貿投資促進局、澳門葡人之家協會、東方基金會及東方葡萄牙學
會。

活動組委會
總領事
歐冠溢

前言



31 DE MAIO / 5月31日
Exposição de pintura / 作品展
METROPOLIS
大都會
António Mil-Homens

Inauguração / 開幕儀式:
31 de maio / 5月31日  
18:30

Período da exposição / 展覽日期:
31 de maio a 11 de junho / 5月31日至6月11日 
2ª a 6ª feira / 週一至週五 
10:00 - 19:00
Sábado / 週六
15:00 - 19:00

Local / 展覽地點:
Fundação Rui Cunha 
官樂怡基金會

Entrada livre com o cumprimento das medidas sanitárias recomendadas. 
Sujeito a limitação do espaço.
免費入場，受空間限制，煩請入場者遵循相關衛生規範。

Descritivo / 描述:
Num mundo onde a globalização nos dá, infelizmente e cada vez mais, uma perspetiva dis-
tante da nossa própria vizinhança, METROPOLIS representa um olhar de longe, essencial-
mente de cima, sobre as nossas cidades e ambientes. Em tempo de virar mais uma página 
da história da minha vida, esta exposição acontece mais de 26 anos após a primeira vinda a 
Macau e encerra uma permanência de cerca de 15 anos. Não a vejo como um adeus. Antes 
como um até sempre, em que a lógica dessa mesma constância se inverte. Reitero o meu 
convite para que guardem, se do exposto gostarem, mais estas peças que o território e as 
circunstâncias me inspiraram. Lançarão mais uma pedra na construção dos projetos futuros.  

不幸的是，在一個全球化的世界裏，我們常常從我們自己的社區看到遙遠的景象，大都會是我們
的城市和環境的遠景，主要是從上面看。
恰逢我的人生歷史翻開新的一頁，此次展覽在我第一次來澳門超過26年之後舉辦，結束了我大
約15年的逗留。我不認為這是再見。取而代之的是一個直到永遠，其中相同的恆常性的邏輯被顛
倒了。
如果您願意，我再次邀請您保留這些受地域和環境啟發的作品。它們將成為未來項目建設的另
一塊石頭。

Organização / 主辦機構:
Fundação Rui Cunha e António Mil-Homens / 官樂怡基金會，安千民

Apoios / 支持機構:
Fundação Rui Cunha e Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong
官樂怡基金會，葡萄牙駐澳門及香港總領事館
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Exposição / 展覽
ARQUITECTARTE 
建築藝術
Marieta da Costa 

Inauguração / 開幕儀式:
1 de junho / 6月1日 
18:30

Período da exposição / 展覽日期:
1 de junho a 3 de julho / 6月1日至7月3日 
3ª feira a domingo / 週二至週日 
10:00 - 19:00

Local / 展覽地點:
Casa Garden 
東方基金會會址

Entrada livre com o cumprimento das medidas sanitárias recomendadas. 
Sujeito a limitação do espaço.
免費入場，受空間限制，煩請入場者遵循相關衛生規範。

Descritivo / 描述:
Marieta da Costa é o nome por trás do projeto ArquitectArte.
Arquiteta e Designer de Interiores, é uma apaixonada pela arte em todas as suas formas. A 
artista nasceu em Lisboa e viveu 13 anos em Londres, onde se licenciou. Reside há 11 anos em 
Macau, onde, em 2015 iniciou um projeto com crianças dos 4 aos 6 anos, no JIDJDCN, onde 
desenvolve atividades na área das artes plásticas e arquitetura para crianças, e são exploradas a 
imaginação, a visão sustentável e a arte de executar em geral. 

Marieta da Costa為建築藝術領域的一名藝術家。身兼建築師和室内設計師的她，對各類藝術
創作抱有極大的熱忱。她出生於里斯本，在倫敦居住了13年及取得學士學位。此後赴澳門生活了
11年。
2015年於魯彌士主教幼稚園開始實施一個針對4至6歲兒童的項目課程，開展了造型藝術和建築
領域的活動，旨在提高其創造力、利用可持續性景觀技術和美術表現手段。展覽分別展示課程學
生的作品。

Organização / 主辦機構: 
Associação Cultural 10 Marias / 十個瑪莉亞文化協會

Apoios / 支持機構: 
Fundação Oriente, Fundação Macau e Associação Promotora da Instrução dos Macaenses  
東方基金會，澳門基金會，澳門土生教育協進會

1 DE JUNHO / 6月1日



Gastronomia / 美食
NOITE DE VINHOS E 
QUEIJOS PORTUGUESES
索菲特美酒芝士之夜

Hora / 時間:  
18:00 - 22:00

Local / 地點:
Terraço Norte, 6/F, Sofitel Ponte 16 
澳門十六蒲索菲特酒店6樓露天平台 

Preço / 門票: 
MOP 288

Marcações / 預約: 
8861 7213

Descritivo / 描述:
A noite de queijos e vinhos portugueses no Sofitel é uma oportunidade para degustar 
queijos DOP (Denominação de Origem Protegida) de várias regiões de Portugal, como os 
Queijos da Serra, Azeitão e São Jorge (Açores), em harmonização com uma seleção de vinhos 
portugueses consagrados internacionalmente.

在索菲特酒店舉行的葡萄牙美酒芝士之夜是一邊品味來自葡萄牙各區受原產地名稱保護的頂級
芝士，如埃斯特雷拉山、阿澤唐地區和聖喬治島（亞速爾群島），一邊品嚐國際知名的葡萄牙美
酒的絕佳機會。

Organização / 主辦機構:
Sofitel / 澳門十六浦索菲特酒店 

Patrocínio / 贊助機構
Banco Nacional Ultramarino e Vino Veritas / 大西洋銀行，太白洋行

Apoios / 支持機構:
Junho, Mês de Portugal / 六月 - 葡國月

2 DE JUNHO / 6月2日
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Lançamento de livro / 新書發佈
UMA CASA COM ASAS 
會飛的房子
Andreia Martins (autora)
由Andreia Martins編寫

Catarina Vieira (ilustradora)
由Catarina Vieira插圖

Hora / 時間: 
15:00

Local / 地點: 
Café Oriente - IPOR 
東方葡萄牙學會

Marcações / 預約:
info.macau@ipor.org.mo

Entrada livre com o cumprimento das medidas sanitárias recomendadas. 
Sujeito a limitação do espaço.
免費入場，受空間限制，煩請入場者遵循相關衛生規範。

Descritivo / 描述:
Uma menina, que vivia num sítio cheio de gente, adorava fazer todas as coisas que as crianças 
adoram: explorar o mundo lá fora! Até que um dia, não o pôde fazer mais. Descobriu uma 
maneira de voltar a fazer todas aquelas coisas que adorava fazer fora de casa, ou quase todas! 
Um refúgio para sentir.

一個住在人滿為患的小女孩，她喜歡做孩子們喜歡做的所有事情：探索外面的世界！直到有一
天，她甚麼也不能做了。
後來，她想到了一個辦法，她在房子外面做所有她喜歡做的事情，像以前一樣想做甚麼就做甚麼！
一場帶別開生面的體驗。

Organização / 主辦機構:
IPOR - Instituto Português do Oriente / 東方葡萄牙學會

Apoios / 支持機構:
Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong / 葡萄牙駐澳門及香港總領事館

3 DE JUNHO / 6月3日



Literatura / 文學
SESSÃO DE NARRAÇÃO 
DE HISTÓRIAS 
故事分享會
Susana Diniz 

Hora / 時間: 
16:00

Local / 地點: 
Café Oriente - IPOR  
東方葡萄牙學會

Marcações / 預約:
info.macau@ipor.org.mo

Entrada livre com o cumprimento das medidas
sanitárias recomendadas. 
Sujeito a limitação do espaço.
免費入場，受空間限制，煩請入場者遵循相關衛生規範。

Descritivo / 描述:
Leitura da história: O Coala que foi capaz de Rachel Bright. Seguida de um conjunto de 
atividades interativas com as crianças: Partilha de flashcards com animais da história. Quiz online 
com perguntas de escolha múltipla para participação das famílias. Distribuição das bandeiras de 
Portugal para colorir pelos mais pequenos.

故事時間：閱讀瑞秋．布萊特的《無尾熊辦得到》一書。
隨著與孩子們進行一系列的活動，包括：分享與故事相關的動物認知卡、親子同樂多項選擇題的
線上測驗和派發葡萄牙國旗供孩子們填色。

Organização / 主辦機構:
Sílaba e IPOR - Instituto Português do Oriente / 音節教育暨文學協會，東方葡萄牙學會

Apoios / 支持機構:
Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong / 葡萄牙駐澳門及香港總領事館
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Espetáculo - Performance Sensorial para bebés dos 6 aos 24 meses 
嬰幼兒感官體驗
ONDE A TERRA SE ACABA E O MAR COMEÇA 
陸止於此，海始於此
Diana Coelho  

Dias / 日期: 
3 a 5 de junho / 6月3至5日

Sessão 1 | 第一節: 11:00
Sessão 2 | 第二節: 16:00
12 crianças por sessão
每節12個名額

Local / 地點: 
Auditório da Casa Garden
東方基金會會址禮堂

Marcações / 如欲報名: 
2872 6828 / portugal@macau.ctm.net

Entrada livre com o cumprimento das medidas sanitárias 
recomendadas. 
Sujeito a limitação do espaço.
免費入場，受空間限制，煩請入場者遵循相關衛生規範。

Descritivo / 描述:
Mais do que um espetáculo, Onde a Terra se Acaba e o Mar Começa, é uma experiência sensorial 
sem narrativa para ser navegada no mundo dos sonhos. Deixemos terra para trás e exploremos a 
magia de um mundo fantástico no fundo do oceano, onde o seu bebé é o personagem principal. 
Permitamos ser levados e guiados pelo ritmo dos mais pequenos nesta pequena aventura. Um 
espaço cénico completamente pensado e desenhado para ser explorado de forma segura por 
bebés e crianças pequenas.

這不僅僅是一場「陸止於此，海始於此」的展出活動，它是一種沒有敘事的感官體驗，你可以在夢
想的世界中“航行”。
讓我們脫離陸地，開始探索奇妙的海底世界。在本次的旅途中，你的寶寶是航海家，我們跟隨他
的指引一起去探險。
這是一個經過藝術設計的沉浸式空間，供嬰幼兒安全地探索玩耍。
本活動由澳門葡人之家協會舉辦，並得到澳門文化局支持。

Organização / 主辦機構:
Casa de Portugal em Macau / 澳門葡人之家協會

Patrocínio / 贊助機構:
Instituto Cultural de Macau / 澳門文化局

Apoios / 支持機構:
Junho, Mês de Portugal / 六月 - 葡國月



7 DE JUNHO / 6月7日
Exposição de Joalharia / 珠寶設計個人作品展
MUDANÇA
變化  
Cristina Vinhas 

Inauguração / 開幕儀式:
7 de junho / 6月7日 | 18:00

Período da exposição / 展覽日期:
8 a 25 de junho / 6月8至25日
Todos os dias / 每日營業 | 10:00 - 22:00

Local / 展覽地點:
Casa de Vidro do Tap Seac
塔石玻璃屋

Descritivo / 描述:
A Joalharia Contemporânea e o seu impacto como um mecanismo artístico, que implica 
uma mudança na perceção daquilo que é um ornamento com estatuto, tornando-se a ponte 
entre o meu mundo interior e o do observador. Reinterpretar a beleza natural das pedras, 
das formas orgânicas, os paralelismos com a crosta terrestre, a erosão, os arranha-céus, o 
dia e a noite, luz e sombra, claro e escuro, montanhas, estrelas, rios… a força da natureza 
interpretada nesta exposição através das turmalinas negras, com as suas fortes emanações 
purificadoras contra as energias negativas. 

當代珠寶的藝術設計新模式改變了對高檔飾品的感知，這種變化成為我和觀看者內心世界溝通
的橋樑。
此次展出的作品通過黑色碧璽展示了大自然的力量，它們散發出強大的淨化能量；同時重新詮
釋了石頭的自然美，山川河流星空，自然型態和侵蝕，地殼形跡，摩天大樓，白與黑，光與影，明
與暗 ……

Organização / 主辦機構:
Casa de Portugal em Macau / 澳門葡人之家協會

Apoios / 支持機構:
Junho, Mês de Portugal / 六月 - 葡國月
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Exposição de obras de serigrafia, gravura e 
artes gráficas de artistas portugueses 
葡萄牙藝術家網版印刷、雕刻和圖形藝術作品展
LUSOGRAFIA 
邂逅．葡萄牙圖形

Alexandre Baptista, Alexandre Marreiros, 
Alfredo Luz, Artur Bual, Carlos Dugos, 
Clotilde Fava, Cruzeiro Seixas, Espiga Pinto, 
Francisco Geraldo, Graça Morais, Isabel Rasquinho, 
João Paulo, Jorge Martins, José Luís Tinoco, Júlio Pomar, 
Júlio Resende, Manuel Cargaleiro, Maria João Franco,
Miguel Pamplona, Paula Rego, Raquel Oliveira, Velhô, 
Vieira da Silva, Vhils

Inauguração / 開幕儀式:
9 de junho / 6月9日
18:30

Período da exposição / 展覽日期:

10 de junho a 4 de setembro / 6月10日至9月4日
3ª feira a domingo / 週二至週日 | 10:00 - 19:00

Local / 地點:
Galeria Amagao, Lobby, Artyzen Grand Lapa Macau / 澳門雅辰酒店大堂Amagao藝廊

Descritivo / 描述:
Portugal tem uma longa tradição na gravura, serigrafia e artes gráficas afins. A produção de 
múltiplos de alta qualidade de uma obra de arte torna-a acessível a um público mais amplo. 
Além de seu valor estético individual, estas obras tornam-se objetos de coleção. Muitos 
artistas portugueses famosos produziram abundantemente utilizando variadas técnicas de 
impressão. Paula Rego, Vieira da Silva, Júlio Pomar, Cruzeiro Seixas, Graça Morais, para citar 
alguns dos artistas mais prolíficos neste domínio, estão representados com várias obras 
nesta exposição, que inclui um total de cerca de 70 obras de mais de 20 artistas.

葡國的雕刻、網版印刷及相關圖形藝術源遠流長。高質量的多版限量藝術品不但蘊含獨特美學價
值，更可廣泛覆蓋觀眾群，成為收藏家摯愛。
許多著名葡國藝術家利用不同印刷技術創作。寶拉．雷戈（Paula Rego）、維埃拉·達·席爾瓦
（Vieira da Silva）、朱里·波馬爾（Júlio Pomar）、克魯塞羅·塞薩斯（Cruzeiro Seixas）、格
拉薩·莫賴斯（Graça Morais）等20多位藝術家都是這範疇的佼佼者，其約70 件作品在本次展
覽中展出。

Curadoria e Producão / 策展與製作:
Galeria Amagao / Amagao藝廊

Apoio / 支持機構:
Artyzen Grand Lapa Macau / 澳門雅辰酒店

9 DE JUNHO / 6月9日



Entrega de prémios / 頒獎儀式
FALAR MACAU, FALAR PORTUGUÊS 
聲動澳門，葡語傳情

Hora / 時間:
19:30

Local / 地點:
Auditório Dr. Stanley Ho – Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong
葡萄牙駐澳門及香港總領事館何鴻燊博士禮堂

Entrada livre com o cumprimento das medidas sanitárias recomendadas. 
Sujeito a limitação do espaço.
免費入場，受空間限制，煩請入場者遵循相關衛生規範。

Marcações / 預約:
info.macau@ipor.org.mo

Descritivo / 描述:
O IPOR irá proceder à entrega dos prémios do concurso Falar Macau, Falar Português, aos 
vídeos O Centro histórico de Macau, realizado por Margarida Guerreiro e Rita Cheong, Unidos 
pela Língua de Vinne Szeto e Ignácio Marcovecchio e Macau, a minha casa é cheia de amor, da 
autoria de Renee Wong.  

東方葡萄牙學會將為“聲動澳門，葡語 傳情”影片比賽頒發獎項，其作品包括Ma rga r ida 
Guerreiro和Rita Cheong的《澳門歷史城區》、由Vinne Szeto和Ignácio Marcovecchio
共同創作的《語言的團結》，以及Renee Wong的《澳門，一個充滿愛的家》。

Organização / 主辦機構: 
IPOR - Instituto Português do Oriente
東方葡萄牙學會

Apoio / 支持機構:
Fundação Macau e Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong 
澳門基金會，葡萄牙駐澳門及香港總領事館
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Cerimónias oficiais / 官方儀式
CERIMÓNIA DO HASTEAR DA 
BANDEIRA 
升旗儀式
Com o grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau 
e Banda do CPSP
由澳門葡國童軍會以及治安警察局銀樂隊負責進行

Hora / 時間: 09:00

Local / 地點: 
Chancelaria do Consulado-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong / 葡萄牙駐澳門及香港總領事館

ROMAGEM À GRUTA DE CAMÕES
賈梅士洞探索之旅

Hora / 時間: 10:00

Local / 地點: 
Jardim Camões / 白鴿巢公園

Organização / 主辦機構:
Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong / 葡萄牙駐澳門及香港總領事館

Concerto de música portuguesa
葡文歌音樂會
TRIBUTO A RUI VELOSO
致敬RUI VELOSO音樂會 
Tomás Ramos de Deus, Miguel Andrade, Paulo Pereira, 
Luís Bento, Ivan Pineda, Ari Calangi, Irawan Kusuma 

Hora / 時間: 20:00
Local / 演出地點: 
Auditório da Casa Garden
東方基金會會址禮堂

Entrada livre com o cumprimento das medidas sanitárias 
recomendadas. 
Sujeito a limitação do espaço.
免費入場，受空間限制，煩請入場者遵循相關衛生規範。

Organização / 主辦機構:
Junho, Mês de Portugal / 六月 - 葡國月

10 DE JUNHO / 6月10日



11 E 12 DE JUNHO / 6月11及12日
Cinema / 電影
NY PORTUGUESE SHORT FILM FESTIVAL E 
FESTIVAL DE CINEMA DOS PAÍSES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA (CPLP)
紐約葡萄牙短片電影節與葡語國家電影節

Período de exibição / 放映日期及時間:
11 e 12 de junho 
6月11及12日
17:30

Local / 放映地點: 
Auditório da Casa Garden 
東方基金會會址禮堂

Descritivo / 描述:
O NYPSFF, organizado pela primeira vez em Junho de 2011, foi o primeiro festival de curtas-
metragens portuguesas nos Estados Unidos. O festival mostra o trabalho da nova geração 
de jovens realizadores portugueses. Ao organizar o festival, anualmente, em vários países, 
o Arte Institute pretende ampliar e conquistar novos públicos para o cinema português, em 
todo o mundo. A par do NYPSFF, serão ainda mostradas as curtas metragens dos  realizadores 
selecionados para o Festival de Cinema dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

紐約葡萄牙短片電影節於2011年6月首次舉行，是美國首個葡萄牙短片電影節。
本次電影節展示了葡萄牙新一代年輕導演的作品。通過每年在不同國家舉辦電影節，葡萄牙藝
術學院旨在為葡萄牙電影在全球範圍拓展並吸引新的觀眾群體。與此同時，還將放映來自葡語
國家電影節入選導演的短片。

Organização / 主辦機構:
Fundação Oriente e Arte Institute / 東方基金會，葡萄牙藝術學院

Apoios / 支持機構:
Casa de Portugal em Macau / 澳門葡人之家協會
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12 DE JUNHO / 6月12日
Gastronomia / 美食
DIA DE PORTUGAL NO RESTAURANTE MESA 
味賞葡萄牙日

Horário / 時間:  
12h00 às 16h45 e 17h15 às 22h00
中午12時至下午4時45分，晚上5時15分至10時

Local / 地點:
Restaurante Mesa, Hotel Karl Lagerfeld – Grand Lisboa Palace, Cotai 
澳門上葡京The Karl Lagerfeld酒店大樓味賞餐廳

Preço / 價格:
de MOP 188 a MOP 688 / MOP188 - MOP688 

Marcações / 預約: 
restaurants@sjmresorts.com | mesahost@sjmresorts.com
tel.: (853) 8881 1800

Descritivo / 描述:
Nesta primeira edição do Dia de Portugal no Restaurante Mesa somos convidados a fazer 
uma viagem gastronómica pelas várias regiões de Portugal, degustar produtos únicos 
portugueses como a famosa ginjinha em copos de chocolate e desfrutar de música ao vivo 
portuguesa. Haverá também um espaço onde estarão à venda produtos de Portugal, desde 
vinhos a objetos de decoração.

在味賞餐廳舉辦的第一屆葡萄牙日慶祝活動中，我們被邀請參加這趟葡式美食體驗之旅，品嚐
獨特的葡萄牙風味美食，如著名的朱古力杯盛載的櫻桃白蘭地，同時享受現場樂隊演奏葡萄牙
的音樂。現場更將特設多款葡萄牙美酒及精品購物區。

Organização / 主辦機構:
Restaurante MESA / 味賞餐廳

Patrocínio / 贊助機構:
SJM Resorts / 澳娛綜合

Apoios / 支持機構:
Junho, Mês de Portugal / 六月 - 葡國月



Exposição / 展覽
SE PODES OLHAR VÊ, 
SE PODES VER REPARA 
如果你能看，就要看見
如果你能看見，就要仔細觀察

Inauguração / 開幕儀式:
16 de junho / 6月16日 | 19:30

Período de exibição / 放映日期及時間:
16 de junho a 16 de julho / 6月16日至7月16日
10:00 - 19:00

Local / 放映地點: 
Café Oriente - IPOR
東方葡萄牙學會

Entrada livre com o cumprimento das medidas sanitárias recomendadas. 
Sujeito a limitação do espaço.
免費入場，受空間限制，煩請入場者遵循相關衛生規範。

Marcações / 預約: 
info.macau@ipor.org.mo

Descritivo / 描述:
Por ocasião das celebrações do centenário de José Saramago, o IPOR irá inaugurar a exposição 
Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara, com trabalhos dos alunos de nível C1 do Curso Geral 
de PLE, a partir das suas leituras de O Ensaio sobre a Cegueira.

在慶祝若澤·薩拉馬戈誕辰百年之際，東方葡萄牙學會將為“如果你能看，就要看見，如果你能看
見，就要仔細觀察”展覽揭幕，展品為葡語作為外語教學一般課程的C1等級學生對《失明症漫
記》的觀後感。

Organização / 主辦機構:
IPOR - Instituto Português do Oriente e Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong
東方葡萄牙學會，葡萄牙駐澳門及香港總領事館

Apoios / 支持機構:
Camões - Instituto da Cooperação e da Língua / 賈梅士學院

16 DE JUNHO / 6月16日
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Literatura / 文學
SERÃO LITERÁRIO
文學之夜

Hora da sessão / 分享會時間: 
19:30

Local / 分享會地點:
Casa Garden
東方基金會會址

Entrada livre com o cumprimento das medidas 
sanitárias recomendadas. 
Sujeito a limitação do espaço.
免費入場，受空間限制，煩請入場者遵循相關衛生規範。

Descritivo / 描述:
Encontro de “palavra dita” em que serão lidos, ditos e teatralizados textos de autores 
representativos de várias literaturas em língua portuguesa por oradores convidados. A sessão 
terá acompanhamento musical. 

詩歌分享會將由特邀演講嘉賓誦讀、講述和演繹代表葡語各類文學作者的作品。當天的活動將
配上音樂伴奏。

Organização / 主辦機構:
Fundação Oriente / 東方基金會

Apoio / 支持機構:
Casa de Portugal em Macau / 澳門葡人之家協會

17 DE JUNHO / 6月17日



Exposição de pintura, desenho e gravuras 
繪畫、素描和雕刻展覽
DESENHAR MACAU - 
Desenho.Pintura.Gravura. 
Monotipias
《澳門風情 – 涵蓋素描、繪畫、
雕刻、版畫等範疇》 
Catarina Cottinelli 

Inauguração / 開幕儀式:
25 de junho / 6月25日 | 17:30

Período da exposição / 展覽日期:
25 de junho a 31 de julho / 6月25日至7月31日
3ª feira a domingo / 週二至週日 | 10:00 - 19:00

Local / 展覽地點:
Casa Garden
東方基金會會址

Descritivo / 描述:
Do Desenho para a Pintura
A exposição “DESENHAR MACAU - Desenho.Pintura.Gravura.Monotipias” resulta de uma 
prática diária na vida de Catarina Cottinelli como forma de observar e reconhecer o mundo 
envolvente. Macau tem sido para a artista uma grande fonte de inspiração pela sua Arquitetura 
e Ambientes muito próprios e também pelas pessoas e encontros felizes que Macau lhe 
proporcionou. A artista nasceu em Lisboa e é licenciada em Arquitetura pela Universidade 
Técnica de Lisboa. Estudou desenho à mão livre na Berkeley University of California, UCLA 
(1985). Esta exposição inclui-se no programa de residências artísticas realizadas na Delegação 
de Macau da Fundação Oriente e serão apresentados os trabalhos que a artista tem 
desenvolvido em Macau, incluindo pintura a óleo, desenho e gravura. A parte desenvolvida na 
residência artística será um olhar sobre Macau, sobre a sua arquitetura e paisagem.
 
從素描到繪畫
《澳門風情–涵蓋素描、繪畫、雕刻、版畫等範疇》藝術家Catarina Cottinelli個人作品展，展覽
將會展出藝術家在日常生活中善用觀察力和認識能力，瞭解周圍世界的作品。
澳門因其獨特的建築、氛圍，以及為她帶來人與人冥冥之間的相遇，成為藝術家取得靈感的重要
來源。出生於里斯本的她，於里斯本技術大學取得建築學學士學位。隨後在1985年於與加州大學
伯克利分校齊名的加州福尼亞大學學習自由手繪。
是次藝術家駐場計劃由東方基金會駐澳門辦事處主辦，展出作品題材多元，包涵油畫、素描和雕
刻的創作，藝術家在澳門創作的作品將會在展覽中亮相。此系列的靈感來自她對本澳、其建築和
景觀的觀察。

Organização / 主辦機構:
Fundação Oriente / 東方基金會

Apoios / 支持機構:
Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong e Casa de Portugal em Macau
葡萄牙駐澳門及香港總領事館，澳門葡人之家協會

25 DE JUNHO / 6月25日





Patrocinadores premium / 首席贊助商

Parceiros media / 合 作 媒 體

Outros apoios / 其他 支持 機 構

Organização / 主辦 機 構

Patrocinadores / 贊助商

Imagem de capa de / 封面設計 
Victor Hugo Marreiros


