
IPOR CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE LÍNGUA PORTUGUESA DECORRE NA PRÓXIMA SEMANA

O poder de um mio



ma

O
território prepara-se para
receber mais um congresso
internacional na área da

língua portuguesa. "Macau

e a Língua Portuguesa:
Novas Pontes a Oriente",

nasce de uma parceria entre o Ins-
tituto Politécnico de Macau (IPM)
e o Instituto Português do Oriente

(IPOR) e acontece na próxima
semana, entre os dias 27 e 29 de

Novembro.
De acordo com um comunicado

oficiai, este evento "pretende nào

só divulgai' o resultado de trabalhos

de investigação que se têm vindo a

desenvolver em várias áreas ligadas ã

língua portuguesa, mas também tes-

temunhar o papel de forte relevo que
Macau desempenha nas dinâmicas

pedagógicas e científicas em campos

que vio da língua à cultura, ou das

literaturas às atividades da tradução
e interpretação relacionadas com
este idioma."

Esta constitui uma oportunidade

para promover um idioma que cada

vez mais se assume como "um canal

privilegiada de contactos sócio-

-culturais, políticos e empresariais
entre vários povos", além de que o

"seu estudo se encontra em franco

crescimento global, fortemente mo-
tivado pelas autoridades da RAEM e

integrado nas linhas orientadoras do

Governo Central da República Po-

pular da China para Macau enquanto
plataforma de contacto singular com

os países de língua portuguesa".
"Este congresso será também

uma oportunidade para professores
e investigadores trocarem experiên-
cias e boas práticas com colegas de

outras latitudes, visando um cada vez
maior nível de profissionalismo na

respetiva intervenção pedagógica",
acrescenta a mesma nota.

0 congresso conta com a par-
ticipação de seis palestrantes "de

referência internacional", como é o

caso de Philip Rothwell, da Univer-
sidade de Oxford, ou Fiiinto Elísío,

professor, romancista e ensaísta de

Cabo Verde.

Destaque ainda para nomes
vindos de Portugal como é o caso
de Inês Duarte, catedrática da

Universidade de Lisboa, ou Cris-
tina Martins, da Universidade de

Coimbra. No total, o congresso
reúne mais de 70 professores e

investigadores provenientes de

18 países, e conta com o apoio da

Fundação Macau.

NOVA OBRA

No âmbito deste congresso será

também apresentado o Guia
Lexical Português-Chinês para
o Jornalismo, uma obra que re-
sulta do trabalho produzido por
especialistas do IPOR» do IPM e

do IPP - Instituto Politécnico de

Portalegre, em Portugal. Este guia
"pretende sei 1 mais uma ferramenta
de consulta disponível quer para
estudantes, quer para profissio-
nais da área da comunicação, que
diariamente lidam com vocábulos

próprios num contexto muito espe-
cifico, estabelecendo pontes entre
os factos noticiosos e o público



em geral".
A apresentação decorrerá no

IPOR- Biblioteca Camilo Pessanha,

pelas 11 h do dia 27 de Novembro,
com a presença de representantes
das equipas envolvidas. <


