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Alunos da Aula Confúcio no Colégio de S. Tomás Recitação de poesia Arte da caligrafia chinesa Gastronomia chinesa num minuto

Ding Wenzheng, Primeiro Secretário da Educa-
ção da Embaixada da China em Portugal, António 
Serra, reitor da ULisboa e Paulo Alberto, diretor 
da Faculdade de Letras da ULisboa
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O Instituto Confúcio da Universidade de 
Lisboa organizou com os seus alunos e 
professores a realização de um espetáculo 
comemorativo do “Festival da Primavera”. 

A Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa 
acolheu no dia 20 de 

fevereiro a comemoração do 
Festival da Primavera do Ins-
tituto Confúcio da Universi-
dade de Lisboa. Este evento 
correspondeu ao culminar das 
celebrações do Ano Novo do 
Macaco iniciadas em Arroios e 
no Museu do Oriente. O pro-
grama do espetáculo incluiu a 
apresentação de músicas chi-
nesas pelos alunos do Instituto 
Confúcio da Universidade de 
Lisboa e pelos alunos da Aula 
Confúcio no Colégio de São 
Tomás, a demonstração da 
arte da caligrafia chinesa, um 
momento de Taiji quan, uma 
passagem de modelos com tra-
jes tradicionais chineses, entre 
outras atuações. “Este é o nosso 
primeiro espetáculo totalmen-
te executado pelos próprios es-
tudantes, contrastando com os 
anos anteriores. Noutros anos 
costumávamos convidar gru-
pos de artistas para atuarem no 
palco, mas este ano foram os 
professores e os alunos a pre-

parar o espetáculo”, disse Zhu 
Li, vice-diretora do Instituto 
Confúcio da Universidade de 
Lisboa. “Naturalmente, o Ins-
tituto Confúcio é uma aposta 
estratégica para a Faculdade 
de Letras e para a Universi-
dade de Lisboa. A Faculdade 
de Letras, como todos sabem, 
tem apostado fortemente no 
investimento na carreira pro-
posta pelos Estudos Asiáticos”, 
afirmou Paulo Alberto, dire-
tor da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa.

Este evento contou com a 
presença do primeiro secretário 
da Educação da Embaixada da 
China em Portugal, Ding Wen-
zheng, tendo este iniciado o seu 
discurso com uma referência à 
iniciativa chinesa “Uma Faixa 
e uma Rota”, apresentada por 
Xi Jinping, presidente chinês, 
em 2013. “Esta iniciativa está 
a aberta a todos os países, não 
estando limitada aos países da 
antiga Rota da Seda. Há qua-
tro pontos mais importantes 
nesta colaboração política in-
tergovernamental, incluindo 

Festival da 
Primavera 
do Instituto 
Confúcio

China. No final do seu discur-
so, Ding Wenzheng lembrou 
que “na China a Embaixada 
de Portugal, bem como os 
centros culturais portugueses, 
também organiza várias ativi-
dades como a comemoração de 
José Saramago, pela sua grande 
contribuição para a literatura 
mundial, e de Tomás Pereira, 
pelos seus grandes esforços no 
sentido de introduzir a cultura, 
ciência e tecnologia ocidentais 

na China”. 
“É com muito gosto que es-

tou aqui hoje para manifestar 
a importância que a Universi-
dade de Lisboa dá a esta ini-
ciativa, a importância que tem 
para a universidade trabalhar 
com o Instituto Confúcio 
da Universidade de Lisboa. 
É uma aposta estratégica da 
universidade, estando agora o 
Instituto Confúcio mais bem 
servido nestas instalações da 

a conexão de infraestruturas 
entre todos os países produti-
vos, a operação de comerciali-
zação, a integração financeira e 
o estabelecimento de relações 
afetivas entre os povos”, des-
tacou Ding Wenzheng, acres-
centando depois que considera 
o afeto entre os povos algo de 
extrema relevância. “A inclu-
são cultural pode ser alcançada 
através de intercâmbios cul-
turais, académicos e pessoais, 

por intermédio dos meios de 
comunicação, das associações 
de jovens e mulheres e dos 
serviços voluntários. Vamos 
realizar várias atividades, tais 
como festivais de arte, festivais 
de cinema, competição despor-
tiva, semanas de televisão, feiras 
do livro, conferências, fóruns e 
projetos de investigação cien-
tífica conjuntos nos países uns 
dos outros”, explicitou o re-
presentante da Embaixada da 

Teresa Cid e Zhu Li,  
diretora e vice-diretora 

do Instituto Confúcio da 
ULisboa, respetivamente

A inclusão cultural 
pode ser alcançada 
através de intercâmbios 
culturais, académicos  
e pessoais”
Ding Wenzheng ,
Primeiro Secretário da Educação 
da Embaixada da China  
em Portugal

“
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Momento de Taiji quan Fotografia com os participantes do espetáculo

Faculdade de Letras, onde tem 
um reforço de toda a capacida-
de instalada da universidade”, 
afirmou António Serra, reitor 
da Universidade de Lisboa.

Numa entrevista exclusiva 
ao Diário de Todos depois do 
espetáculo, a vice-diretora do 
Instituto Confúcio da Univer-
sidade de Lisboa revelou o seu 
agrado pelo desempenho de 
todos os participantes. “Todas 
as turmas do Confúcio tinham 
um ou mais atuações, o que 
me alegrou, por causa da sua 
participação entusiástica. E o 
amor deles pela cultura chine-
sa também me deixa contente. 
Acho que o mais importante 
da relação entre os dois países 
é a comunicação. A comuni-
cação entre os povos é o mais 
importante, sendo exemplo a 
relação entre os professores e 
os alunos que comunicam sem 
limitações e sem distanciamen-
to”, disse Zhu Li. Segundo Zhu 
Li, todo o trabalho realizado 
pelos alunos e professores per-
mitiu conhecer melhor uma 
antiga amizade sino-portu-
guesa. “Penso que hoje conhe-
ço melhor a responsabilidade 
e o compromisso do Instituto 
Confúcio. A responsabilidade 
de todos os professores e dire-
tores é deixar os povos dos dois 
países conhecerem-se entre si, 
respeitando-se mutuamente e 
admirando-se um ao outro. Va-
mos prosseguir este caminho, 
de uma forma mais próxima e 
afincada”, concluiu a vice-dire-
tora do Instituto Confúcio da 
Universidade de Lisboa.  

O Festival da Primavera do 
Instituto Confúcio da Univer-
sidade de Lisboa incluiu igual-
mente uma exposição de dois 
conjuntos de trabalhos, “Poesia 
e Arquitetura” e “Epopeias em 
forma de Cidade”, da autoria 
de Lin Jiangquan com a cola-
boração de Zeng Dongping.

JingYing Deng e  
Pedro Correia Vieira

F.V. “Gostei muito de usar as roupas tradicionais enquanto 
também contavam um pouco da história e da época própria 
das roupas”
C.N. “Acho que foi muito complicado pôr tudo junto, ou seja, 
foi muito complicado organizar mas acho que correu muito 
bem e estou bastante feliz por terem vindo tantas pessoas”. 

“No ano passado eu fui à Universidade de Estudos Estrangei-
ros de Tianjin para ter um curso intensivo de verão no Institu-
to Confúcio e eu fui o representante da delegação portuguesa. 
O que eu posso dizer é que foi uma experiência única. Acho 
que um ocidental, tudo o que ouve falar da China, chega lá e 
tem outro impacto. A China é mais aberta do que dizem que 
é. A viagem foi excelente e penso voltar novamente à China 
assim que tiver oportunidade”

Flávia Vieira e Catarina Nascimento
Alunas da Licenciatura em Estudos Asiáticos da Faculdade de Letras

João Gomes
Ex-aluno da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin

Licenciatura em Estudos Asiáticos 
na Faculdade de Letras da ULisboa

Curso intensivo na Universidade 
de Estudos Estrangeiros de Tianjin
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