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Projeto organizado pela Associação Número – Arte e Cultura (Lisboa) e
Xiang Art (Pequim), em parceria com Ideias com Peso, Força Motriz e AFA –
Art for All.
Comissariado de: Luís Alegre, José Drummond e Nuno Aníbal Figueiredo.
Artistas: Alice Kok, Ana Pérez-Quiroga, António Júlio Duarte, Bianca Lei,
Carlos Lobo, Chen Shaoxiong, Cui Xiuwen, Fortes Pakeong Sequeira, James
Chu, João Pedro Rodrigues / João Rui Guerra da Mata, José Drummond,
José Maçãs de Carvalho, Liao Chi-Yu, Luís Alegre, Maria Condado, Miguel
Palma, Paulo Mendes, Pedro Loureiro, Peng Yun, Rui Calçada Bastos, Song
Dong, Teresa Carneiro, Tiago Baptista, Wang Qingsong, Xing Danwen, Yin
Xiuzhen e Zhang Huan.

Project organized by Número – Arte e Cultura Association (Lisbon) and
Xiang Art (Beijing), in partnership with Ideias com Peso, Força Motriz and
AFA – Art for All.
Curated by: Luís Alegre, José Drummond and Nuno Aníbal Figueiredo.
Artists: Alice Kok, Ana Pérez-Quiroga, António Júlio Duarte, Bianca Lei,
Carlos Lobo, Chen Shaoxiong, Cui Xiuwen, Fortes Pakeong Sequeira, James
Chu, João Pedro Rodrigues / João Rui Guerra da Mata, José Drummond,
José Maçãs de Carvalho, Liao Chi-Yu, Luís Alegre, Maria Condado, Miguel
Palma, Paulo Mendes, Pedro Loureiro, Peng Yun, Rui Calçada Bastos, Song
Dong, Teresa Carneiro, Tiago Baptista, Wang Qingsong, Xing Danwen, Yin
Xiuzhen and Zhang Huan.

SOBRE ABOUT
O projecto Onde é a China? foi composto por duas exposições que se
espelharam em Pequim e Lisboa. A abertura no Beijing World Art Museum,
que contou com a presença do Presidente da República, Cavaco Silva,
celebrou 35 anos de relações diplomáticas entre a China e Portugal. Uma
semana depois, a abertura no Museu do Oriente visou reforçar a relação
cultural estendendo uma possibilidade única de ter estes artistas – alguns
dos mais importantes dos dois países – em Lisboa durante o mesmo
período de tempo.
Tratou-se de uma dupla exposição, a maior até à data reunindo artistas
chineses e portugueses, possível graças ao envolvimento de ambos os
organismos culturais e de assuntos de Estado da China e de Portugal, bem
como do generoso patrocínio das empresas e fundações envolvidas em
apoiar o evento.

The project Where is China? was composed by two exhibitions mirroring
each other in Beijing and Lisbon. The opening in the Beijing World Art
Museum celebrated 35 years of diplomatic relationship between China and
Portugal and was attended by the Portuguese President, Cavaco Silva.
One week after the opening in Museu do Oriente reinforced the cultural
relationship extending an exclusive possibility of having the same artists
– some of the most important of the two countries – in Lisbon during the
same period of time.
It was a double exhibition, the largest to date with Chinese and Portuguese
artists, made possible by the involvement of both countries state affairs
and the generous patronage of the companies and foundations involved on
supporting the show.

Num artigo intitulado The New World System Joshua Clover faz uma
pergunta que na sua aparente simplicidade inscreve, paradoxalmente, um
vasto conjunto de inquietações: “Onde é a China?”
De facto, a estranheza desta pergunta óbvia decorre da impossibilidade e
desinteresse em ser respondida a partir de um ponto de vista meramente
geográfico. Ou seja, a solução mais previsível e estabelecida contradiz a
realidade cultural e geo-política contemporânea que nada tem de estável
ou previsível.
Também as actuais estratégias da arte contemporânea apontam, na
maioria da vezes de forma intuitiva, para esta pergunta e acabam
por revelar uma capacidade singular na possibilidade de mapear as
espacialidades complexas associadas à globalização.
Assim, a pergunta “Onde é a China?” torna-se um dispositivo retórico
revelador de uma contradição e uma tarefa muito difícil de responder, se
não mesmo impossível.
Onde é a China? Será simultaneamente em qualquer lugar ou em lugar
nenhum?
A indiferenciação ou indistinção talvez sejam os principais problemas
desta questão, pois no lugar de natural especificidade e singularidade
encontramos o não-lugar e o genérico. Ou seja, estamos perante um
imenso emaranhado de destinos e possibilidades que pela sua potência
recombinatória apontam para mudanças profundamente representativas
da sociedade, da política, da economia, da cultura, etc. e portanto da
própria arte.
É justamente neste contexto que propomos a vários artistas Chineses e
Portugueses uma reflexão através da criação de obras em vídeo, pintura,
fotografia e instalação.
Os artistas Alice Kok, Ana Pérez-Quiroga, António Júlio Duarte, Bianca Lei,
Carlos Lobo, Chen Shaoxiong, Cui Xiuwen, Fortes Pakeong Sequeira, James
Chu, João Pedro Rodrigues / João Rui Guerra da Mata, José Drummond,
José Maçãs de Carvalho, Liao Chi-Yu, Luís Alegre, Maria Condado, Miguel
Palma, Paulo Mendes, Pedro Loureiro, Peng Yun, Rui Calçada Bastos, Song
Dong, Teresa Carneiro, Tiago Baptista, Wang Qingsong, Xing Danwen, Yin
Xiuzhen e Zhang Huan contribuem com um grupo de 38 trabalhos que inclui
Instalação, Escultura, Pintura, Fotografia e Vídeo naquela que é a maior
exposição até à data que reúne artistas da China e de Portugal.

In the article entitled The New World System Joshua Clover makes a
question that in its apparent simplicity inscribes, paradoxically, a vast group
of concerns: ‘Where is China?’
The strangeness of this question, apparently obvious, occurs from the
impossibility in being answered from a merely geographic a point of view. In
other words the most predictable and established solution contradicts the
cultural reality and contemporary geo-politics that is in no sense stable or
predictable.
Also the current strategies of contemporary art point out, most of the
times intuitively, to this question, and end up revealing a natural capacity
on the possibilities of mapping the complex spatiality associated with the
globalization.
So, the question ‘Where is China?’ becomes a revealing rhetorical device of a
contradiction and a very difficult task to answer, if not impossible.
‘Where is China?’ will simultaneously be anywhere or nowhere?
The lack of distinction or differentiation may be the main problems of this
issue that because of the natural specificity and uniqueness leads us to find
the non-place and the generic. That is to say that we have a huge tangle
of destinations and possibilities that by its recombination transports us
to representative deep changes in society, politics, economy, culture and
therefore in art as well.
It is precisely in this context that we proposed to a group of Chinese and
Portuguese artists a reflection, resulting in the creation/presentation of
works in video, painting, photography and installation.
The artists Alice Kok, Ana Pérez-Quiroga, António Júlio Duarte, Bianca Lei,
Carlos Lobo, Chen Shaoxiong, Cui Xiuwen, Fortes Pakeong Sequeira, James
Chu, João Pedro Rodrigues / João Rui Guerra da Mata, José Drummond,
José Maçãs de Carvalho, Liao Chi-Yu, Luís Alegre, Maria Condado, Miguel
Palma, Paulo Mendes, Pedro Loureiro, Peng Yun, Rui Calçada Bastos, Song
Dong, Teresa Carneiro, Tiago Baptista, Wang Qingsong, Xing Danwen, Yin
Xiuzhen and Zhang Huan contribute with a set of 38 artworks including
Installation, Sculpture, Painting, Photography and Video in the biggest show
to date reuniting the artists of China and Portugal.
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são sites bloqueados, e todas as exposições são visitadas pelo comité
de censura, por exemplo...
A exposição “Onde É a China?”,
inaugurada este mês em Pequim
pelo Presidente Cavaco Silva, no
Beijing World Art Museum, e simultaneamente a decorrer em Lisboa, no Museu do Oriente, mostra
o trabalho de 29 artistas dos dois
países. Com exceção de Ai Weiwei
(n. 1957), provavelmente o artista
chinês mais conhecido no panorama internacional, alguns dos maiores nomes da arte chinesa estarão
cá: Song Dong, Yin Xiuzhen, Zhang
Huan ou Xing Danwen são alguns
deles (são 13, ao todo). O título da
exposição, propositadamente provocatório, lança ao espectador a seguinte farpa: do ponto de vista geopolítico, económico e cultural, será
a China o novo centro do mundo?

Hoje, são duas as gerações de
artistas chineses relevantes — uma
que estudou e vive fora da China, de
onde alguns se exilaram, e outra,
mais nova, que vive no país. Uma
que é filha da Revolução Cultural
de Mao Tse-Tung; que assistiu às
reformas políticas e económicas de
Deng Xiaoping, em 1978; ao massacre de Tiananmen, em 1989; às lutas
pela liberdade de expressão e de
igualdade; que organizava exposições furtivas, algumas das quais
duravam algumas horas, até à polícia chegar, e vivia em condições
degradantes, marginalizada social
e culturalmente. Desses, muitos
optaram por viver no estrangeiro,
em Tóquio, Paris ou Nova Iorque.
Um dos artistas chineses
contemporâneos mais destacados, Song Dong (Pequim, n. 1966),
conta ao Expresso: “No início dos

anos 90, não era fácil trabalhar
como artista na China. A minha
primeira exposição a solo, em
1994, esteve aberta meia hora.
As autoridades encerraram-na
argumentando que ‘aquilo (performances e instalações) não era
arte’.” Xing Danwen (n. 1967), outra
das artistas que cá vem, corrobora: “Nos anos 90, a arte contemporânea no meu país não existia.
Era underground. Vivíamos todos
escondidos e fazíamos arte em privado. Às vezes, estávamos sós com
uma câmara.” “A partir de 2000,
isso mudou, e hoje está tudo muito
melhor”, completa Song Dong.
Um dos curadores da exposição, o artista residente em Macau
José Drummond, contextualiza:
“Em 1989, meses antes do massacre de Tiananmen, houve uma
exposição coletiva de artistas, ‘No
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ZHANG HUAN (n. 1965). Imagem do vídeo “To Raise the
Water Level in a Fishpond”, datada de 1997. Extrato de uma
performance em Pequim, com cerca de 40 participantes,
migrantes recentes. Um dos nomes consagrados na arte chinesa atual, Zhang Huan trabalhou sobretudo a performance,
apostando hoje na instalação. Foi um dos impulsionadores do movimento vanguardista da East Village, em Nova
Iorque, onde trabalha e vive. Em 1992, quando se envolveu neste movimento, explorou a experiência emocional,
fisiológica e psicológica através da linguagem e dos limites
do corpo. As suas performances dos anos 90 tornaram-se
emblemáticas, como a “65 kg” (quando se suspendeu três
metros acima do chão e uma enfermeira retirou 250 ml de
sangue) ou “12 Square Meters” (1994), em que barrou o seu
corpo de mel e se sentou completamente nu na sanita de
uma casa de banho pública, em Nova Iorque, com um sem-número de moscas a cobrir-lhe o corpo.

XING DANWEN (n. 1967). Pormenor de “Urban Fiction”,
fotografia e vídeo de 2004. Um dos temas de Xing Danwen
são as cidades, associadas à solidão das grandes metrópoles. “Quanto mais aumenta a qualidade de vida, menos há
intimidade.” Esta é uma das dicotomias que explora, como
as problemáticas ambientais ou o conflito entre globalização e tradição. Nascida em Xi’an, iniciou-se nas artes
pela pintura, até que no fim dos anos 80 se cruzou com a
fotografia. Nos anos 80 e 90 era uma das poucas artistas
chinesas que trabalhava nesse suporte. Até que foi para
Nova Iorque, em 1998, e enriqueceu a sua obra com outros
media — vídeo e instalações multimédia. Expôs em vários
países (Trienal de Yokohama, no Japão; Bienal de Sydney,
na Austrália; Museu Victoria and Albert, em Londres) e integra o acervo de alguns dos mais importantes museus do
mundo, como o Centro Pompidou (França), o International
Center of Photography (Nova Iorque) ou o Museu de Arte
Moderna de São Francisco. Vive e trabalha em Pequim.
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FOTOGRAFIA
A OBRA DE PENG YUN
“I ALSO HAVE A PAIR
OF WINGS” É UMA
DAS QUE ESTÃO
NA EXPOSIÇÃO
“ONDE É A CHINA?”

A maior exposição de artistas chineses realizada em Portugal
está patente desde quinta-feira, e até 6 de julho, no Museu
do Oriente. Veja quem são, o que propõem e que dizem alguns
destes autores, crescentemente cotados no panorama artístico
mundial. TEXTOS DE KATYA DELIMBEUF
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Return’. Esta é uma espécie de ‘Geração Tiananmen’. A performance
era muito presente por ser mais
imediata, não deixava vestígios
para as autoridades... Em 2000,
houve outra exposição fundamental, que marca o arranque da arte
chinesa contemporânea a nível
mundial: ‘Fuck Off’, comissariada pelo mediático e politizado Ai
Weiwei e por Feng-Boyi.”

A GERAÇÃO MAIS JOVEM,
SEM MEMÓRIAS DA
REVOLUÇÃO CULTURAL,
SUBSTITUIU A REBELDIA
PELA EXPRESSÃO
DO CONSUMO E TROUXE
NOVOS TEMAS
PARA A ARTE

A GERAÇÃO DOS ECRÃS
Hoje, a geração mais jovem, sem
memórias da Revolução Cultural,
cresceu na efervescência do crescimento económico e da prosperidade. Esses artistas substituíram a
rebeldia pela expressão do consumo, trouxeram novos temas para
a arte, como a vivência de ser filho
único, política imposta na década
de 70 para controlar a natalida-

o lado visual doce e o fake do made
in China. Outros temas recorrentes são o urbanismo, a poluição e
esta consciência de estarem a viver um momento histórico, entre
um mundo em desaparecimento
e outro que vem a caminho.”
Para Nuno Figueiredo, doutorando em Arte Contemporânea, o
interesse dos compradores é justificado. “Por ter estado fechada
tanto tempo, a China causa curiosidade quando se abre um pouco. Há
muitas Chinas”, defende. O facto é
inegável, num país com mais de mil
milhões de habitantes. Esta procura
crescente também é interna.

“WASTE NOT” (2006),
DE SONG DONG.
FEITA COM CERCA
DE 10 MIL OBJETOS QUE
PERTENCERAM À MÃE,
É UMA DAS OBRAS MAIS
CONHECIDAS DESTE
ARTISTA. ESTEVE
EXPOSTA NO MOMA
DE NOVA IORQUE,
EM 2009
PACE GALLERY, CORTESIA DO ARTISTA
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EXPOSIÇÃO

Não é por acaso que os chineses
se autodenominam o “Império do
Meio”. Esta ideia “chinocêntrica”,
de um país gigantesco no centro
do planisfério, nunca foi tão verdadeira como nos dias de hoje.
A próxima potência económica
mundial é também — há já algum
tempo — a nova meca artística. E
se, há 20 anos, os artistas chineses
começaram a dar cartas no mercado de arte, surgiu entretanto outra
geração, marcada por novos ventos e temáticas. Testemunho das
mudanças sociais aceleradas que a
China foi atravessando nas últimas
décadas, esses artistas refletem várias facetas do país mais povoado
do globo. Apesar das limitações
que o Estado ainda impõe sobre os
cidadãos — é necessária autorização para sair do país, não há acesso
livre à internet, Facebook, YouTube

PREÇOS RECORDE
Num país com cada vez mais fortunas, a arte contemporânea passou a
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obra também está
nº 6”, de Zeng Fanzhi, por
agora presente em Lisboa
9,7 milhões de dólares, elevando a
fasquia da arte chinesa contemporânea ao mais alto nível. E, em 2011,
novo recorde, num leilão da Sotheby’s nesta região administrativa: 10
milhões de dólares, pelo tríptico de
Zhang Xiaogang (n. 1958) “Forever
Lasting Love”.
Desde então, os artistas chineses não têm parado de valorizar,
atraindo investidores internacionais e domésticos.
Um deles foi o belga Guy

de. São a chamada “geração dos
ecrãs”. Apoderaram-se dos novos
media — vídeo, multimédia... —,
ficaram na China e ajudaram a
desenvolver novos polos artísticos.
Pequim, Xangai e Cantão são três
polos principais, onde a arte do
gigante asiático pulsa nos dias de
hoje. “Os artistas chineses refletem
as suas vivências e também as suas
ausências de liberdade”, comenta
outro dos curadores da exposição “Onde É a China?”, o professor universitário de Semiótica e
Sociologia da Arte Nuno Figueiredo. “A mensagem passa, mesmo
que não seja diretamente. Veja-se
a instalação de Song Dong “Cream
on the Wall” (creme no muro, em
tradução livre). O muro refere-se
aos portões que há nos jardins chineses, que impedem quem está
fora de ver para dentro; o creme é

Ullens, barão da indústria alimentar, que em 2007 criou o Ullens Center for Contemporary Art (UCCA),
numa antiga fábrica de munições
no bairro 798 de Pequim. Mas o
centro foi criticado por empregar
demasiados europeus — e Ullens
optou por se afastar. Outra grande
coleção privada de arte chinesa é
a do casal Vicki e Kent Logan, que
começaram a colecionar em 1997 e
têm hoje uma das maiores coleções
de arte chinesa do mundo.

Só em 2003 voltei a ver peças dele,
numa feira em Bruxelas...”, conta.
Não foi pelo possível investimento que Isabel adquiriu a fotografia em tamanho real do homem
sentado na latrina. Mas
53 o que é
certo é que comprou o quadro por
“1000 contos” (hoje 5000 euros) e
quando o vendeu, dez anos mais
tarde, a um galerista nacional, o
valor tinha duplicado.
O galerista Mário Teixeira
da Silva, da Galeria Módulo, no
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NUM PAÍS COM CADA
VEZ MAIS FORTUNAS, A
ARTE CONTEMPORÂNEA
TORNOU-SE UM
INVESTIMENTO E UM
SÍMBOLO DE ASCENSÃO
SOCIAL. A CHINA
É DESDE 2010 O MAIOR
MERCADO DE ARTE
DO MUNDO
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Where is China?
EXHIBITION MARKS
THE 35 YEARS OF
DIPLOMATIC TIES BETWEEN
PORTUGAL AND CHINA
EXPOSIÇÃO
ASSINALA OS 35
ANOS DE RELAÇÕES
DIPLOMÁTICAS ENTRE
PORTUGAL E CHINA

O

n display at the Orient Museum
until July 6, the contemporary art
exhibition “Onde é a China?” (Where is
China?) brings together around 28 Portuguese and Chinese artists. Focusing on the
importance of China's current presence in
the world, the exhibit presents works using
various media, such as painting, photography,
sculpture and video.
Commissioned by José Drummond, Luís
Alegre and Nuno Aníbal Figueiredo, the
exhibition was put together to mark the 35
years of diplomatic ties between China and
Portugal. Among the Portuguese artists
represented here are Miguel Palma, Luís
Alegre, José Drummond and Ana PérezQuiroga, among others. As for the Chinese
artists, highlights include Alice Kok, Song
Dong and Xing Danwen.
The Chinese capital also presented a very
similar exhibition at the Beijing World
Art Museum in early June, with exactly the
same artists and exhibiting practically the
same works. 

P

atente no Museu do Oriente até 6 de
Julho, a exposição de arte contemporânea “Onde é a China?” reúne obras de
cerca de 28 artistas portugueses e chineses.
Focada na importância do actual contexto da
presença da China no mundo, a mostra apresenta trabalhos de diversas disciplinas, de que
são exemplo a pintura, a fotografia, a escultura
e o video.
Comissariada por José Drummond, Luís
Alegre e Nuno Aníbal Figueiredo, a exposição foi
projectada para assinalar os 35 anos das relações
diplomáticas entre China e Portugal. De entre os
artistas portugueses representados encontramse Miguel Palma, Luís Alegre, José Drummond e
Ana Pérez-Quiroga, entre outros. No que se
refere aos artistas chineses, destaque para
Alice Kok, Song Dong e Xing Danwen.
A capital chinesa apresentou também até
ao início de Junho, no Museu de Arte Mundial
de Pequim, uma mostra bastante semelhante
à de Lisboa, exactamente com os mesmos
artistas e reunindo praticamente os mesmos
trabalhos. 

MUSEU DO ORIENTE AVENIDA BRASÍLIA, DOCA DE ALCÂNTARA (NORTE)
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NEGÓCIOS E EMPRESAS

Apigraf atribui Prémio Inovação à Renova
A Associação Portuguesa das In
dústrias Gráficas de Comunicação
Visual e Transformadora do Papel
atribuiu à Renova – Fábrica de Pa
pel do Almonda o Prémio Inovação
Apigraf Regiões, em cerimónia rea
lizada recentemente no Salão No
bre do Centro de Congressos da
Alfândega do Porto.
Inserido no projeto SIAC “Api
graf — Inovar para Vencer”, o Pré
mio Inovação Apigraf Regiões “re
conhece publicamente o mérito de
uma empresa que se soube afirmar
não só a nível nacional, mas tam
bém internacional, demonstrando
como algo tão simples como o pa
pel de uso sanitário pode ir mui
to mais além e tornarse um caso
singular no mercado”, afirmou na
ocasião José Augusto Constâncio,
presidente da Apigraf.

Luís Saramago, responsável do
marketing da galardoada, fez uma
apresentação em que destacou as
inovações que a empresa tem tra
zido ao mercado, desde logo o
conhecido Renova Black Label,
o primeiro papel higiénico preto
no Mundo, que foi um verdadei
ro case study. Realçou também as
mais recentes novidades da empre
sa, nomeadamente a possibilidade
de personalização de guardanapos
pelos clientes.
Os setores representados pela api
graf na economia portuguesa repre
sentam 4% do volume de emprego
na indústria transformadora, 1,9%
do PIB e um volume de exportações
que, no seu conjunto (exportações
diretas e indiretas), representam
cerca de 33% da produção, ou seja
cerca de 670 milhões de euros.

VIDA ECONÓMICA
Da esquerda para16 a direita: Lopes de Castro, presidente da direção da Região Norte da Apigraf, Luís Saramago,
diretor de marketing
da Renova, Pedro Tavares Simão, diretor comercial da divisão de papéis de escrita e imNEGÓCIOS E EMPRESAS
pressão da Renova, e José Augusto Constâncio, presidente da Apigraf.
SEXTA-FEIRA, 11 DE JULHO 2014

Apigraf atribui Prémio Inovação
Renova
Museu doà Oriente
A Associação Portuguesa das In
dústrias Gráficas de Comunicação
Visual e Transformadora do Papel
atribuiu à Renova – Fábrica de Pa
pel do Almonda o Prémio Inovação
Apigraf Regiões, em cerimónia rea
lizada recentemente no Salão No
bre do Centro de Congressos da
Alfândega do Porto.
Inserido no projeto SIAC “Api
graf — Inovar para Vencer”, o Pré
mio Inovação Apigraf Regiões “re
conhece publicamente o mérito de
uma empresa que se soube afirmar
não só a nível nacional, mas tam
bém internacional, demonstrando
como algo tão simples como o pa
pel de uso sanitário pode ir mui
to mais além e tornarse um caso
singular no mercado”, afirmou na
ocasião José Augusto Constâncio,
presidente da Apigraf.
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Luís Saramago, responsável do
marketing da galardoada, fez uma
apresentação em que destacou as
inovações que a empresa tem tra
zido ao mercado, desde logo o
conhecido Renova Black Label,
o primeiro papel higiénico preto
no Mundo, que foi um verdadei
ro case study. Realçou também as
mais recentes novidades da empre
sa, nomeadamente a possibilidade
de personalização de guardanapos
pelos clientes.
Os setores representados pela api
graf na economia portuguesa repre
sentam 4% do volume de emprego
na indústria transformadora, 1,9%
do PIB e um volume de exportações
que, no seu conjunto (exportações
diretas e indiretas), representam
cerca de 33% da produção, ou seja
cerca de 670 milhões de euros.
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O Controlo de Gestão nas PME
Uma abordagem práctica

UMA ABORDAGEM PRÁTICA DAS PME’S:
• Para a importância de ter uma equipa de gestão
duma PME, motivada, com objetivos claros, e
sabendo exatamente o que fazer, para que os
objetivos da empresa possam ser alcançados com
uma melhor gestão de todos os recursos.
• Para a importância que tem na vida duma PME,
a criação dum sistema de controlo de gestão,
adaptado às necessidades de cada PME, a fim
de possibilitar, o aumento da rentabilidade da
empresa, a melhoria da sua situação financeira, a
garantia da sua própria sobrevivência.

Lisboa 24 e 25 julho
09h às 13h /14h30 às 18h (14 horas)

Preços:
Público em Geral: €120 + IVA
Assinantes VE: €90 + IVA
Formador: Dr. Agostinho Costa

Organização:

• Para a importância de ter uma equipa de gestão
duma PME, motivada, com objetivos claros, e
sabendo exatamente o que fazer, para que os
objetivos da empresa possam ser alcançados com
uma melhor gestão de todos os recursos.
• Para a importância que tem na vida duma PME,
a criação dum sistema de controlo de gestão,
adaptado às necessidades de cada PME, a fim
de possibilitar, o aumento da rentabilidade da
empresa, a melhoria da sua situação financeira, a
garantia da sua própria sobrevivência.

09h às 13h /14h30 às 18h (14 horas)

Patrícia Flores (Dep. Formação) Vida Económica - Editorial SA.
Tlf: 223 399 437/00 / Fax: 222 058 098 / Email: patriciaflores@vidaeconomica.pt

• O Acordo de Basileia e a sua implicação no crédito às
empresas.

3. Análise de um modelo prático de controlo de gestão para
uma PME
4. Os conselhos de grandes empresários e gestores
internacionais
5. As novas metodologias
• O Balance Scorecard
6. Exercícios práticos
Patrícia Flores (Dep. Formação) Vida Económica - Editorial SA.
Tlf: 223 399 437/00 / Fax: 222 058 098 / Email: patriciaflores@vidaeconomica.pt

RETIFICAÇÃO
“O ponto de inflexão…?
Tendências e exigências
do Mercado”
O artigo com o título em epígrafe,
publicado na coluna Tax & Legal,
da edição VE nº 1545, de 13 de
Junho, saiu com indicação de autor
errado.
O autor é Bernardo Samuel,
Consultor Sénior Page Personnel
Tax & Legal.
Aos leitores e ao autor
apresentamos as nossas desculpas.
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EXPOSIÇÃO VAI ESTAR PATENTE EM PEQUIM E LISBOA

“Onde é a China?”
Vai ser inaugurada no Museu
de Arte Mundial (Pequim) e no
Museu Oriente (Lisboa), a 16
e a 22 de Maio, a exposição de
arte contemporânea “Onde é a
China?”, com a participação de
vinte e nove artistas portugueses
e chineses que assinam trinta e
oito trabalhos no total.
A iniciativa projectada para
assinalar o 35º aniversário das
relações diplomáticas entre a
China e Portugal, «centra-se naquilo que será uma das questões
essenciais num futuro próximo»,
que tem a ver «com a importância
crescente [do Império do Meio]
no mundo», refere a nota de Imprensa enviada a’O CLARIM.
«A complexa história do mundo
contemporâneo e os efeitos da evolução económica, social e política das
últimas décadas permitem assinalar
que o aspecto mais constante de globalização parte da China», refere
o comunicado, acrescentando:
«Hoje em dia, a China está a ser
profetizada em toda a parte e em lugar nenhum».
«Também as actuais estratégias
da arte contemporânea apontam,
na maioria das vezes de forma intuitiva, para esta pergunta e acabam por revelar uma capacidade
singular na possibilidade de mape-

ar as espacialidades complexas associadas à globalização», sustenta.
À disposição do público vão
estar obras em vídeo, pintura,
fotografia e instalação, numa
mostra composta por duas exposições que se repartem por
Pequim e Lisboa.

«Trata-se de uma possibilidade
única de ter os mesmos artistas com
quase as mesmas obras nas duas
capitais durante o mesmo período
de tempo, naquela que é a maior
exposição até à data a reunir artistas da China e de Portugal», refere a nota de Imprensa.

A exposição, comissariada
por José Drummond, Luís Alegre e Nuno Figueiredo, sendo
coordenada e produzida por
Sofia Campos Lopes, conta com
o alto patrocínio do Presidente
da República, Aníbal Cavaco
Silva, que estará presente na

inauguração em Pequim, durante a visita oficial à República
Popular China.
Os trabalhos são assinados
por Alice Kok, António Júlio
Duarte, Bianca Lei, Chen Shaoxiong, Cui Xiuwen, Fortes
Pakeong Sequeira, José Drummond, José Maçãs de Carvalho,
Miguel Palma, Paulo Mendes,
Peng Yun, Song Dong, Teresa
Carneiro, Tiago Baptista, Xing
Danwen e Zhang Huan, entre
outros.
A mostra, patente em Pequim
até 29 de Junho e em Lisboa
até 6 de Julho, é co-organizada
pela Associação Número – Arte
e Cultura (Lisboa) e pela Xiang
Art (Pequim), em parceria com
a Ideias com Peso, Força Motriz
e AFA – Art for All.
Tem ainda o apoio da Secretaria de Estado da Cultura portuguesa, da Fundação Oriente
(através do seu museu), da Associação Cultural Internacional
Chinesa (CICA, na sigla inglesa), da Fundação Macau, da Câmara Municipal de Lisboa, do
Observatório dos Luso-Descendentes e da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL: JOAQUIM MAGALHÃES DE CASTRO FALA EM JACARTA

Lembrar a união
entre Portugal e Indonésia
O inVestigador Joaquim Magalhães de
Castro vai participar no seminário internacional “Portugal e Indonésia: Partilhar ideias da nossa história comum,
traçar objectivos para a cooperação”, a
realizar na próxima segunda e terça-feira em Jacarta.
«Fui convidado pelo leitor do Instituto Camões da embaixada portuguesa, João Soares,
e aceitei o repto de participar no evento que
considero ser importante, pois continua a haver um desconhecimento muito grande, sobretudo entre as gerações mais jovens, deste património que une portugueses e indonésios»,
disse Joaquim Magalhães de Castro.
«Basicamente, vou abordar os pontos mais
altos de uma viagem por mim efectuada, com

a duração de cerca de dois meses e que deu
origem a um livro, com passagem pelas ilhas
Molucas (Ternate, Tidore e Amboíno) e pelas
ilhas das Flores, de Solor e de Adonara», referiu o também autor da obra “Mar das
Especiarias – A viagem de um português
pela Indonésia”, com a chancela da Editorial Presença.
Na “Universitas Indonesia” será inaugurada, segunda-feira, a exposição “Cinco Séculos de Relações Políticas e Diplomáticas entre Portugal e Indonésia”,
seguindo-se o discurso de abertura do
diplomata português acreditado em Jacarta, Joaquim Moreira de Lemos, e da
projecção do documentário “Portugal –
Indonésia, 500 anos de história comum”.

No mesmo dia serão apresentadas as
comunicações de Sri Daryanti Budhyarto, de Lilie Suratminto, de Joaquim Magalhães de Castro e de Danny Susanto.
No dia seguinte, agora na Embaixada
de Portugal, haverá novo discurso de
Joaquim Moreira de Lemos e visionamento do documentário sobre a história comum. Segue-se a apresentação das
comunicações de Jorge Santos Alves, do
Pe. Adolf Heuken, de Joaquim Magalhães de Castro e de Tamalia Alisjabana.
O seminário é co-organizado pelo Instituto Camões, Embaixada de Portugal
em Jacarta e “Universitas Indonesia”.
P.D.O.

P.D.O.
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