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Discurso
Senhor Doutor Alexis Tam
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da RAEM
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As línguas são um instrumento de comunicação e de 

aproximação entre os povos. São, igualmente, um traço da 

sua identidade e uma forma de afirmação das suas raízes. 

Macau, território chinês, construiu a sua identidade no 

diálogo de culturas e teve na língua portuguesa um 

instrumento privilegiado que marcou indelevelmente a sua 

história e o seu ADN. 

 

A utilidade daquele instrumento será tanto maior quanto 

maior for a nossa capacidade de adaptá-lo às especiais 

circunstâncias em que o seu ensino é ministrado. Ora, é isso 

mesmo que o Instituto Politécnico de Macau faz, hoje, com a 

apresentação pública de livros, uns para ensinar, outro para 

reflectir, e a inauguração de um laboratório de tradução 

automática. Fá-lo, importa sublinhá-lo, com a inteligência e 

sabedoria com que nos tem habituado, aliando a produção 

de manuais científicos com as novas tecnologias e melhorando 

a acessibilidade à língua.

A língua portuguesa não é para nós, apenas, parte do 

passado; é também parte determinante da nossa afirmação 

estratégica. O estreitar de relações comerciais e culturais 

entre a China e os países de língua portuguesa foi definido 

como um objectivo estratégico pelo Governo Central da 

República Popular da China; e, nesse processo, foi conferido 

a Macau um papel determinante. Nada disto, parece-me, 

teria sido possível se a nossa história não tivesse sido 

pintada com as cores do encontro de culturas que, ano após 

ano e século após século, aconteceu e acontece nesta 

pequena cidade do delta do Rio das Pérolas.

É por isso que o Executivo de que tenho a honra de fazer 

parte tem claro que a concretização daquele desígnio exige 

o reforço do ensino da língua portuguesa, não apenas em 

Macau, como também o apoio ao seu desenvolvimento no 

interior da China. Temos consciência das imensas 

potencialidades do diálogo entre a China e os países de 

língua portuguesa e do papel de ponte ou plataforma que 

Macau pode desempenhar nesse diálogo. O legado histórico 

que herdou, a identidade cultural de que se orgulha e a 

posição estratégica que possui, histórica, cultural e 

geograficamente, dão a Macau essa vocação.
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Porque assim é, quero saudar Vossa Excelência, Senhor 

Primeiro-Ministro de Portugal, e manifestar-lhe o quanto nos 

honra a sua presença neste acto simbólico. 

No momento em que se reúnem em Macau os mais altos 

representantes dos países de língua portuguesa, para 

reafirmar a cooperação entre eles e a República Popular da 

China, esta homenagem à língua, que é, sublinhe-se, 

também língua oficial desta Região Administrativa, assume 

particular significado que não posso deixar de sublinhar.

Muito obrigado!

(Fonte: Site do Gabinete do Secretário 

para os Assuntos Sociais e Cultura)
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Professor Doutor Lei Heong Iok
Presidente do Instituto Politécnico de Macau
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Desejo, antes de mais, dar as boas vindas a Sua Excelência o 

Senhor Primeiro-Ministro de Portugal e dizer-lhe o quanto 

nos honra a sua presença no Instituto Politécnico de Macau.

O IPM vive, hoje, um dia de festa, porque torna público, com 

orgulho, o resultado de actividades que afirmam a sua 

qualidade de Instituição de Ensino Superior de excelência, 

nos domínios da investigação, da transferência do saber e da 

acção pedagógica. Essa é, de facto, a dimensão do conjunto 

de livros hoje divulgados e do laboratório de tradução hoje 

apresentado.

Os vários volumes do manual Português Global são agora 

editados em Pequim por uma das mais reputadas editoras 

chinesas; é a primeira vez que um manual para ensino do 

Português a chineses alcança essa dimensão.

O livro do Professor Carlos André é uma reflexão, feita em 

Macau, sobre a língua portuguesa e o seu ensino na China e 

corresponde ao resultado do trabalho realizado, nos últimos 

três anos, no Centro Pedagógico e Científico da Língua

Portuguesa, criado pelo IPM para apoiar o ensino do 

Português.

O laboratório de tradução automática anuncia uma nova era 

no domínio da tradução, nomeadamente Chinês-Português e 

Português-Chinês, o que honra os mais de cem anos de 

história no ensino da Tradução, de que o IPM é herdeiro.

Por tudo isso, este é um momento festivo.

A todos os convidados o IPM agradece o terem-se juntado a 

nós nesta cerimónia, simples, mas densa de significado.

A minha gratidão é especial para com Vossa Excelência, 

Senhor Primeiro-Ministro, e também para com Vossa 

Excelência, Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e 

Cultura, por terem honrado com a vossa presença este acto 

tão significativo. A ambos reafirmo a vontade inabalável do 

IPM de continuar a afirmar-se como uma instituição de 

qualidade e de prosseguir, com rigor, a política de 

investimento no ensino da língua portuguesa.



11

Senhor Dr. António Luís Santos da Costa
Primeiro-Ministro de Portugal
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Boa tarde a todos. É para mim uma enorme honra estar aqui 

a assistir a esta sessão de lançamento do livro do Professor 

Carlos André, da divulgação desta edição em larga escala na 

China do livro “Português Global” e ainda à inauguração 

deste Laboratório de Tradução Automática entre português 

e chinês e chinês-português.

Hoje de manhã, na Sessão de Abertura da “5ª Cimeira 

Ministerial do Fórum de Cooperação Económica e Comercial” 

entre a República Popular da China e os países de Língua 

Portuguesa, o Primeiro-ministro Li Keqiang teve a 

oportunidade de dizer que Macau é conhecido por ser uma 

terra de pontes, visto que grande parte do território de 

Macau é ligado por pontes que ligam as diferentes partes do 

território; mas que havia uma outra ponte muito mais 

extensa que as diferentes pontes que formam Macau e que é 

uma ponte virtual, que é a ponte que liga Macau a todos os 

países onde o português é língua oficial.

E essa, de facto, é uma enorme ponte, uma enorme ponte 

que vai daqui até Timor-Leste; que vai de Timor-Leste até à

Costa Oriental da África, a Moçambique; que vai da Costa 

Ocidental da África, em Angola e de Cabo Verde e de São 

Tomé e Príncipe até ao outro lado do Atlântico, ao Brasil; e 

que volta a atravessar o Atlântico, para finalmente chegar a 

Portugal. É um longo caminho para uma só língua. E é por 

isso que, como aqui há pouco disse o senhor Secretário dos 

Assuntos Sociais e Cultura da Região Administrativa Especial 

de Macau, ao grande desafio que a República Popular da 

China lançou ao Mundo de construirmos uma faixa e uma 

rota, as línguas são uma componente essencial, porque as 

línguas são um factor de identidade; são um factor que 

diferenciam cada cultura e cada povo. Mas, ao contrário de 

outros factores de identidade, as línguas são um factor de 

identidade que nós podemos partilhar com os outros e, por 

isso, são um meio de comunicação com os outros.

Cada vez que nós aprendemos uma língua, estamos mais 

próximos dos outros. Cada vez que é ensinado o Português, 

os Portugueses ficam mais próximos de quem aprende a sua 

língua; e a divulgação que o Instituto Politécnico de Macau 

faz da língua portuguesa é uma ponte enorme que traça 
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todos nós. E a melhor demonstração de que assim é, é que a 

língua, Macau, o Instituto Politécnico de Macau nos permitem 

aproximar amigos. É com grande satisfação que vim aqui 

reencontrar, em Macau, dois velhos amigos que há muito 

tempo não encontrava, o Professor Luciano de Almeida, com 

quem já não estava há quase vinte anos e que reencontrei há 

vinte anos como presidente, então presidente do Instituto 

Politécnico de Leiria e que tinha conhecido uns anos antes 

quando ambos frequentávamos a Faculdade de Direito de 

Lisboa; eu segui um caminho na vida e ele seguiu outro 

caminho e, por isso eu fiquei em Lisboa e ele está aqui em 

Macau. Mas é um grande gosto vir aqui a Macau e 

reencontrar o Professor Luciano de Almeida. E também 

reencontrar o Professor Carlos André com quem trabalhei há 

vinte anos, quando estava num outro governo e com quem 

tive o gosto de trabalhar. E, vermo-nos aqui, tantos quilómetros 

longe do sítio onde nos encontrámos, e podermos 

reencontrar-nos aqui em Macau. E creio que não havia melhor 

forma de testemunhar como a capacidade que Macau tem de 

fazer pontes, juntar pessoas, divulgar a língua e como, a 

partir da língua, todos nos encontramos, do que este 

encontro simbólico com dois velhos amigos que não via

com todos aqueles que falam a língua portuguesa.

A língua portuguesa não é só a língua dos 10 milhões de 

portugueses que residem em Portugal; não é sequer só a 

língua dos 10 milhões que residem, mas de 5 milhões de 

portugueses que se espalham pelo Mundo. É uma língua 

falada por 260 milhões de pessoas em todo o Mundo. É uma 

das línguas mais faladas no Mundo e é a língua mais falada 

em todo o hemisfério sul.

É a língua que em 2050 será a primeira língua de 360 

milhões de pessoas em todo o Mundo. É, por isso, uma 

língua global, e um país global como a China, naturalmente é 

um país que tem interesse crescente em conhecer a língua 

portuguesa. É isso que explica, certamente, que, de seis 

universidades onde se aprendia português, tenhamos hoje 

na China trinta e três universidades onde se ensina o 

português. E este é um caminho que iremos continuar a 

percorrer em conjunto e esse é um caminho que dá uma 

identidade própria a Macau, que diferencia Macau, mas que 

dá uma centralidade única a Macau. É ser esta ponte entre
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há quase vinte anos.

Senhor Secretário, muito obrigado por este convite e a 

oportunidade que me deu de encontrar dois amigos que não 

via há muito tempo.

Muito obrigado!

(Transcrição)
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Inauguração do Laboratório de Tradução Automática
Senhor Dr. Yu Yang    
Gerente-geral da “Global Tone Communication Technology Co., Ltd.” 
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Chamo-me Yu Yang. Para mim é uma grande honra fazer a 

apresentação sobre o Laboratório criado pelo IPM, 

GTC – Global Tone Communication Technology Co. Limited e 

a Universidade de Estudos Estrangeiros de Cantão.

Macau é um singular território, pluricultural e multilingue. A 

estratégia de uma faixa e uma rota tem contribuído para 

promover a comunicação entre Macau e o resto do mundo.

Na ocasião da realização da “5ª Conferência Ministerial do 

Fórum de Macau”, o projecto e o complexo da plataforma 

dos serviços para a cooperação comercial entre a China e os 

países de Língua Portuguesa tem o seu início.

O IPM tem uma história secular no ensino de tradução 

chinês-português e um corpo de docentes e investigadores 

muito experientes, para além de contar com fortes apoios do 

Governo da RAEM.

A instalação do Laboratório conjunto de tradução automática 

na RAEM, precisamente no IPM, é resultante do esforço 

de todas as partes envolvidas, sendo também resultado da 

união destas instituições bem conhecidas.

O IPM é uma instituição de ensino superior pública e 

multidisciplinar e conta com diversos cursos aplicados. É 

conhecido como uma instituição de “4  estrelas” da China; 

tem uma história secular de ensino de tradução chinês-

português e tem boas relações com instituições de ensino 

superior de países de Língua Portuguesa.

A empresa GTC – Global Tone Communication Technology 

Co. Limited, como fornecedor de serviços linguísticos e de 

tecnologias linguísticas e o IPM, a Universidade tem bons 

recursos pedagógicos.

As três instituições acima mencionadas são, portanto, 

fundadoras da Associação “Big Data” de línguas, sendo o 

Laboratório fruto dessa cooperação “in loco”.

Ter-se-ão os seguintes focos nos trabalhos de laboratório, 

designadamente recolha de dados; vamos criar o maior



17

corpo para a tradução automática a nível mundial.

Segundo ponto é o desenvolvimento das tecnologias; as três 

partes envolvidas vão desenvolver a aprendizagem automática 

igualmente como redes naturais e outras tecnologias de 

inteligência artificial, bem como o desenvolvimento pioneiro 

e avançado a nível mundial de motor de busca. E o terceiro 

ponto é a aplicação em termos de criação de motor de busca 

bem como tradução assistida pelo computador.

Agora estão a ver a inter-face de tradução entre chinês e 

português e o atraso só é de milissegundos, cuja precisão já 

está superior a “Google translate” ; é, por enquanto, a 

tradução automática de maior qualidade; hoje estamos a 

inaugurar este laboratório; é o primeiro passo nosso, mas já 

estamos num patamar muito elevado.

As três partes de cooperação vão trabalhar no sentido de um 

projecto-piloto que abrange a tradução automática, a 

tradução assistida pelo computador, reconhecimento de voz 

e a busca semântica para que se desenvolva um

projecto-piloto que abrange produção, ensino e investigação, 

aprofundando a cooperação estratégica. “Devagar se vai ao 

longe”.

A construção e a instalação bem-sucedidas do laboratório é 

apenas o primeiro passo da cooperação tri-partidária. Vamos 

dar mais passos no futuro.

Muito obrigado pela vossa presença.

(Transcrição Áudio da Tradução Simultânea)
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Apresentação do Livro “Português Global 1 & 2”
Professor Doutor Carlos Ascenso André
Director do Centro Pedagógico e Cientifico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau
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No Verão de 2011, o Instituto Politécnico de Macau apresentou, 

em Macau e em Pequim, o Volume 1 de Português Global, 

manual para ensino do Português a estudantes universitários 

chineses, da autoria de Carla Oliveira e Luísa Coelho.

Destinado a aprendentes dos níveis A1 e A2, segundo o 

Quadro Europeu Comum de Referência, este primeiro 

volume era o início de um longo caminho.

Vieram, depois, os volumes 2, para o nível B1, e o volume 3, 

para o nível B2, e ficará concluído este ano o volume 4, para 

os níveis C1 e C2. 

Por esse tempo, as universidades chinesas que ensinavam 

português estavam longe do número actual. Em 2006, não 

seriam mais de quatro ou cinco; hoje, entretanto, são já trinta 

e três.

Pelo meio, o IPM intensificou a sua acção, em Macau e no 

interior da China. O ensino do Português na Escola Superior 

de Línguas e Tradução foi reforçado e, para apoio às 

universidades chinesas, foi criado o Centro Pedagógico e 

Científico da Língua Portuguesa, que desenvolve a sua 

actividade desde 2013.

Desde então, visitámos mais de 25 universidades, realizámos 

acções de formação em mais de uma dezena delas, num total 

de mais de 200 horas de formação para mais de cento e 

vinte formandos; desenvolvemos um portal interactivo para 

apoio aos jovens colegas chineses; publicámos oito livros; 

estabelecemos as bases de uma verdadeira rede de 

universidades do interior da China onde se ensina português 

e onde, antes, a comunicação era limitada e o isolamento a 

nota dominante.

Esta política revelou-se acertada; é hoje reconhecido, em 

Macau e no interior da China, o papel preponderante que o 

IPM desempenha no desenvolvimento do ensino do 

Português.

Os volumes do manual Português Global que são hoje 

apresentados inserem-se nesta estratégia. De facto, a
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publicação em Macau continha, em si mesma, uma limitação: 

a dificuldade de colocação no mercado chinês, onde a 

necessidade era mais sentida.

Essa fragilidade é hoje ultrapassada. O Português Global é, 

agora, publicado em Pequim e por uma editora chinesa; mais 

do que isso, por uma das maiores editoras da República 

Popular da China, a Imprensa Comercial.

Para tanto, foi necessário proceder a um trabalho exaustivo 

de introdução de novas imagens, de tradução para chinês de 

muitos passos, de reconversão da grafia para chinês 

simplificado, como é de uso na maior parte da China, de 

revisão aprofundada do texto.

São, hoje, apresentados os volumes 1 e 2, destinados aos 

níveis A1, A2 e B1 do Quadro Europeu Comum de Referência, 

cada um constituído por dois livros, um do aluno e outro do 

professor, e ainda um CDRom. Virá, em breve, o volume 3 e, 

mais tarde, o 4, para os níveis B2 e C1/C2.

Este é, portanto, um momento histórico: é a primeira vez que 

um manual para ensino do Português é editado no interior 

da República Popular da China, para ser disponibilizado no 

mercado chinês a estudantes chineses. Ao mesmo tempo, os 

conteúdos serão disponibilizados num site na internet, 

através de uma empresa também chinesa. Estamos, portanto, 

perante um passo de gigante, no que ao ensino do Português 

diz respeito.

Para nós, IPM e Centro Pedagógico e Científico da Língua 

Portuguesa, é um passo determinante, mas é, ao mesmo 

tempo, apenas mais uma etapa. Sabemos que o percurso é 

longo e não é fácil. Muito foi feito já, mas muito está, ainda, 

por fazer. Temos consciência dos desafios e estamos 

dispostos a enfrentá-los.

Ter, nesta apresentação, a presença de Sua Excelência o 

Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do 

Governo de Macau, que tanto incentivado o ensino do 

Português, e Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro de 

Portugal constitui, para nós, uma enorme honra, mas uma

não menos enorme responsabilidade. Saberemos estar à altura 

de ambas.
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Apresentação do Livro “Uma língua para ver o Mundo: 
Olhando o Português a partir de Macau”
Professor Doutor Luciano Rodrigues de Almeida
Director da Escola Superior de Línguas e Tradução do Instituto Politécnico de Macau
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Disse um dia Vergílio Ferreira, um dos grandes escritores 

portugueses do século XX, que da sua língua, ou seja, da 

língua portuguesa, se via o mar. Dizia e com razão. Porque a 

língua portuguesa se formou, século após século, no mar, 

levada aos cinco continentes pelo povo de marinheiros que é 

o povo português.

Mas vê-se mais ainda que o mar. Língua de viajantes, sejam 

aventureiros ou missionários, guerreiros ou mercadores, 

emigrantes ou desterrados, a língua portuguesa tornou-se, 

como todas as línguas, afinal, uma forma de ver o mundo.

Hoje, as gentes que a falam e que através dela vêem e 

comunicam o mundo e com o mundo, ocupam um vasto 

território que vai de Nascente a Poente.

Essa mancha imensa onde se fala a língua portuguesa tende 

a aumentar. E é por isso que são cada vez mais os que, não a 

tendo como língua materna, querem aprendê-la; porque ela 

se anuncia como um importante veículo de comunicação, no 

diálogo entre os povos.

De tudo isso nos fala Carlos André neste seu livro Uma 

língua para ver o mundo. Resultado de reflexões feitas no 

correr dos anos e ao longo do seu percurso académico, este 

livro pensa a língua portuguesa, a sua presença no mundo, o 

seu ensino, as políticas que podem orientar o seu 

desenvolvimento. E até mesmo a lusofonia, conceito que, 

conforme demonstra nestas páginas, só um desajustado 

excesso de rigor pode pôr em causa. 

Mas este livro é também resultado da experiência dos 

últimos três anos, no Centro Pedagógico e Científico da 

Língua Portuguesa do IPM. Por isso, é um olhar, digamos, 

com um miradouro, um ponto de observação concreto: é um 

olhar a partir de Macau.

O autor descreve, com conhecimento de causa, o espantoso 

surto que o Português conheceu na China, em especial nas 

universidades; de seis, passou, em poucos anos, a ser 

ensinado em trinta e três. Um crescimento que, tudo o leva a 

crer, não parará tão cedo.
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De tudo isso fala este Uma língua para ver o mundo: 

olhando o Português a partir de Macau. Do crescimento e do 

interesse que a língua portuguesa vem suscitando, dos 

novos desafios que se lhe apresentam, da forma de os 

enfrentar, dos constrangimentos e das soluções. Fala do que 

deve ser feito e do que não pode ser feito. Põe a tónica na 

cooperação e na complementaridade das instituições.

E, sobretudo, lembra que o ensino do Português a chineses 

não pode ser pensado e concretizado à distância, sem a 

experiência do terreno e a consciência da realidade que é 

aprender uma língua em contexto de imersão na língua 

materna e tão dıferente dela. E sublinha o papel que tem de 

ser reconhecido a Macau nesse processo.

Este livro, enfim, é ele mesmo o resultado da intensa 

actividade do Instituto Politécnico de Macau, que definiu 

como objectivo estratégico o aprofundamento do ensino do 

Português em Macau e o apoio ao seu desenvolvimento no 

interior da China. Livro de balanço, portanto, e livro de 

desafios. Livro de rumos, afinal: os que foram trilhados 

até agora e os que o futuro próximo verá surgir.
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講 辭

譚俊榮博士      
澳門特別行政區政府社會文化司司長
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        語言，不只是各國人民之間相互溝通接近的工具，亦映照
著歷史的衍變。澳門，作為中國的領土，經過文化交流的歷史
進程，葡萄牙語的使用成為這個城市的重要特色 。 

        語言教學能力越強，對其使用就越加廣泛。澳門理工學院
今天在這裡發行書籍，包括葡語教材和語言研究的論文集，以
及為機器翻譯實驗室揭幕掛牌，將學術教材的成果與新技術結
合起來，並且令語言更易溝通，體現了澳門教育事業的智慧和
成果。

        葡萄牙語對澳門而言不僅承載著過去，更意味著未來。中
央政府正致力推動中國同葡語國家發展更為密切的經貿文化關
係，並確立了澳門所將扮演的重要角色，這無疑是基於幾個世
紀以來五彩繽紛的文化在這裡的碰撞和交融。我們相信，要實
現上述目標不僅需要加強本澳的葡語教學，還要向中國內地的
葡語教學發展提供支援。特區政府將一如既往，充分利用澳門
在歷史淵源、文化特色及地理位置等的獨特優勢，加強發掘搭
建橋樑和促進對話的潛能，為中國與葡語系國家之間的相互合
作與共同發展作出更大的貢獻。

        最後， 謹向尊敬的葡萄牙總理閣下表示衷心的感謝，並
對閣下能出席這次別具意義的活動致以崇高的敬意 !
        
        謝謝大家 !

（原文以葡語發表。
譯文來源：社會文化司司長辦公室網頁）
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李向玉教授      
澳門理工學院院長
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        首先，我謹代表澳門理工學院，向尊敬的葡萄牙總理先生
閣下表示熱烈歡迎！閣下的蒞臨使澳門理工學院無上榮光！
    
        今天對於澳門理工學院來説，是一個值得慶賀的日子，因
爲我們要無比榮幸地公佈澳門理工學院在學術研究、知識傳授
以及教學活動範疇取得的成果，這些成績肯定了澳門理工學院
作爲傑出高等院校的品質。這些成果就是今天舉行的一系列葡
語新書發行儀式和中葡英機器翻譯實驗室揭幕掛牌儀式。

        由多個卷冊組成的《環球葡萄牙語》教科書現正在北京由
中國著名出版社商務印書館出版發行，這是有史以來首部以整
套規模發行的教授中國人學習葡萄牙語的教材。

        另外，卡洛斯．安德烈（Carlos André）教授在澳門編
寫的著作則是在總結多年教學和研究經驗的基礎上，對葡萄牙
語言及其在中國教學的思考，是他過去三年在葡語教學暨研究
中心工作的結晶，該中心由澳門理工學院創建以支持葡語教學
。

 

        中葡英機器翻譯實驗室的設立開啓了翻譯領域的新時期，
尤其在中葡/葡中翻譯方面，令澳門理工學院有幸成爲逾百年翻
譯教學歷史的繼承者。正因爲如此，這一時刻值得我們慶祝。
    
         這次典禮簡單卻意義深遠，澳門理工學院謹向參加儀式的
諸位嘉賓表示感謝。
    
        更要由衷感謝尊敬的葡萄牙總理先生閣下和尊敬的澳門特
區政府社會文化司司長先生閣下，你們的蒞臨更加令儀式意義
非凡。同時，作為一所品質優秀的高等學校，澳門理工學院再
次向你們表達其不可動搖的信念：繼續保持其高校品質，並堅
定執行支持葡語教學領域發展的方針。

                                                        （譯文，原文以葡語發表）
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安東尼奧．路易士．桑托斯．達．科斯塔先生     
葡萄牙總理
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         大家下午好！今天，我非常榮幸來到澳門理工學院出席
Carlos André教授的新書《環球葡萄牙語》發行儀式以及中
葡英機器翻譯聯合實驗室揭牌儀式。

        今天，中國總理李克強閣下在中國一葡語國家經貿合作論
壇第五屆部長級會議開幕式上表示，澳門是連接不同的國家和
地區的一座橋樑。而我認為，澳門還有另一座由中葡論壇建立
的橋樑，把澳門和所有葡語國家聯繫起來。

         事實上，這是一座巨大的橋樑，它從這裏一直延伸到東帝
汶，從東帝汶到非洲東海岸的莫桑比克，從非洲西海岸到聖多
美普林西比、安哥拉、佛得角，一直到大西洋的另一端巴西，
再穿越大西洋，以至最終到達葡萄牙。這是一段很長的路程。
剛才，澳門特別行政區社會文化司司長提到，中國向世界提出
“一帶一路”理念所帶來的巨大挑戰，而語言是一個不可或缺
的因素。語言可以區分文化和人，但與其他因素不同，語言是
一種身份特徵可讓我們與他人分享，因此是人與人溝通的一種
方式。
  
         當我們學習一門新語言的時侯，我們都會相互靠近，當我們
教授葡萄牙語時，我們都會把葡萄牙語帶給學習這門語言的人。

澳門理工學院在推廣葡萄牙語的同時將這種語言的人民更緊密
的聚在一起。
                                               
        葡萄牙語不僅是一千萬葡萄牙人說的語言，也是散佈在全
世界各地五百萬葡萄牙僑民所說的語言，全球的葡萄牙語使用
人數有2.6億，是世界上和南半球最廣泛使用的語言之一。

       在2050年的時候，葡萄牙語將會是全球三億六千萬人的第
一語言。因此，葡萄牙語是一種全球語言，像中國這樣的全球
性國家對葡萄牙語的學習興趣不斷增加。中國過去只有六所高
等院校教授葡萄牙語，現在已急速發展至三十三所。這是一條
我們將攜手走下去的道路，亦是澳門捍衛其獨特文化身份的一
條道路，同時也是連結我們所有人的一座橋樑。澳門理工學院
在推廣葡萄牙語的同時讓我們拉近與朋友間的距離。今天我非
常高興，在澳門理工學院重遇我多年沒見面的兩位好朋友，一位
是Luciano Almeida教授，與他已經有二十年的時間沒見面，
能在這裡與他重聚我感到非常高興。二十年前，Luciano 
Almeida 教授是雷利亞理工學院的校長，我們曾經在里斯本
的法學院一同求學，之後我留在里斯本，而他來到澳門，這麼
多年之後我們又重聚在澳門。另一位好友是 Carlos André    
教授，二十年前我與他在政府共事，我很高興與他一起工作。
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今天，我千里迢迢來到澳門能與好友聚首，我真的感到非常高
興。澳門真是一座拉近人與人之間距離的橋樑，以及拉近各個
語言之間的距離。所以今天我與兩位多年好友重聚也是這個橋
樑的明證，非常感謝您們，非常感謝大家！

                                                （筆錄譯文，原文以葡語發表）
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于洋先生     
中譯語通科技(北京)有限公司總經理

中葡英機器翻譯聯合實驗室介紹
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        大家下午好! 很榮幸今天能夠向大家介紹由澳門理工學院、
中譯語通科技（北京）有限公司和廣東外語外貿大學聯合建立
的中葡英機器翻譯聯合實驗室。
     
        澳門特別行政區是一個多元文化和語言匯聚的特殊地區，
“一帶一路” 戰略的提出，有力地推動了澳門的對外發展，
中葡論壇已經召開了五屆，如今迎來了豐碩的成果。中國與葡
語國家商貿合作服務平台綜合體項目已經啟動，這是一個千載
難逢的契機。而澳門理工學院擁有百年的中葡翻譯教學經驗，
有強大的教學科研團隊，並且澳門特區政府給予了學校極大的
支持。這是一塊寶地！

        中葡英機器翻譯聯合實驗室落戶澳門特別行政區，落戶澳
門理工學院，正應了那句古話：天時地利人和。這個實驗室是
一個強強聯合的成果。澳門理工學院是一所公立、多學科、應
用型的高等學府，榮膺中國四星級大學的美譽，中葡翻譯教學
科研的歷史長達百年，而且同葡語國家的各高等院校建立了良
好的關係。

        中譯語通科技（北京）有限公司是全球領先的語言服務與
語言科技綜合服務提供者，是中國最具權威性的機器翻譯研發 

機構，擁有億萬級的語言大資料。

        廣東外語外貿大學是向聯合國提供高端翻譯人才的全球
19所大學之一，擁有豐富的英語和葡語教學資源，在外語教
學領域處於國內領先地位。

        我們三個單位都是語言大資料聯盟的發起單位，這個實驗
室也是聯盟的落地合作的豐碩成果之一。三方的合作將主要在
三個方面展開：一是資料，我們要建設數量最龐大、品質最優
化、結構最合理的全球資料庫；二是技術，三方會應用最先進
的學術理論，通過大量試驗的方式，解決最迫切的技術難題；
三是應用，實驗室建設的資料庫豐富並集聚領域知識，通過領
域建模等形式實現行業的大規模應用。

        下面大家看到的是實驗室所開發的中葡翻譯介面，它可以
實現中文和葡文之間的互譯，而且翻譯延遲達到毫秒級別，翻
譯品質也達到領先水準。

         實驗室將在中葡、葡中基於統計的機器翻譯技術、基於
小規模語料庫的機器翻譯技術、嵌入式機器翻譯技術、基於神
經網路的機器翻譯技術、葡語語音辨識技術等研究項目上聯合
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申報科研課題、進行語料庫和資料庫的建設，實施基礎技術研
究、行業應用配套和專業人才的培養，共用技術成果，並促進
其轉化為生產力。
    
        古語雲：千里之行，始於足下。中葡英機器翻譯聯合實驗
室的順利建成並開展工作只是三方合作邁出的第一步，感謝大
家到場見證這一具有重要意義的時刻，同時，也請關注我們的
進一步合作成果。      
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卡洛斯．阿聖素．安德烈教授    
澳門理工學院葡語教學暨研究中心主任

《環球葡萄牙語I及 II》 介紹
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        早在2011年夏日之際，澳門理工學院就在澳門和北京同時
推出了“環球葡語”第一冊，作為中國高校通用的葡語教材，
作者是卡爾拉．奧利維拉和路易莎．古艾柳教授。

         該書的適用對象主要是A1、A2，即次初級和初級水準葡語
修讀人士。根據《歐洲共同參考框架》，此書只是系列教材的
第一冊，是萬里長征的第一步。

         不久，出版了針對B1、B2水平，即中級水準的第二和第三
冊。今年，針對C1和C2水準，即高級水準的第四冊也將和廣大
讀者見面。

        中國高校開展葡語教學真是今非昔比，已從2006年最初統
計時的四、五所，發展到了當今的三十三所。

        與此同時，澳門理工學院為加強澳門和內地葡語教學也不
斷努力，所屬語言暨翻譯學校的葡語教學得到大幅度提升。同
時，為了促進中國內地葡語教學，還專門成立了 “葡語教學
暨研究中心”，並於2013年開展其各項活動。
 

        迄今為止， “葡語教學暨研究中心” 不負使命，其足跡
已踏遍中國內地二十五所高校，並成功舉辦了數十期葡語教學
培訓，教學時數長達兩百多個小時，培訓物件多達一百三十多
人。與此同時，“葡語教學暨研究中心”尚大力開通葡語教學
網站，通過網路，積極推動和開展葡語教學方面的學習和互動，
支持中國內地葡語研修人員積極參與這一學習和互動，此外，
還出版了八部專著。在此舉措的推動下，我們與中國內地在網
上開展的葡語教學和線上互動已呈多樣化、深入化。以前的溝
通受限、交流受阻的情況已得到大大改觀。

        澳門理工學院上述一系列舉措表明，無論在澳門還是中國
內地，澳門理工學院一如既往、矢志不渝，充分發揮其優勢，
在開展葡語教學方面做出了表率。

          今天推介的“環球葡語”系列教材正是此戰略的組成部分。
事實上，如果在澳門出版此教材，本身就存在一個限制，就是
不能進入中國內地市場，而內地市場的需求更迫切。

         這個限制今天終於得以突破，此套《環球葡語》在北京
出版，而且是由出版界的翹楚商務印書館出版。
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         本教材此次出版前進行了大量的工作，包括使用新的圖片，
不少內容翻譯成中文，原有的中文轉換成簡體字以適應內地的
使用環境，以及進行全面的校對。

        今天大家見到的第一、第二冊，對等的是《歐洲共同參考
框架》的A1、A2和B1水平，每冊都有兩本書，一本學生用書
和一本教師用書，還配有一張光盤。我們稍後將推出相當於 
《參考框架》B2、C1和C2水平的第三、第四冊教材。

        這是一個歷史時刻，是首次在內地出版，在內地市場想中
國學生發售葡語教材。教材內容會通過一家中國內地的公司上
線。因此，我們在葡語教學方面邁出了巨大的一步。

        對澳門理工和葡語教學暨研究中心來說，這是決定性的一
步，但也只是一個階段。前路漫長，困難不少，我們已經做了
不少，但還有很多工作要做。我們清楚我們面臨什麼樣的挑戰，
我們已經準備好應戰。

     

        一貫支持葡語教學的社會文化司司長閣下和葡萄牙總理閣
下出席是此活動，是我們的榮耀，也是一個巨大的鞭策。

                                                            （譯文，原文以葡語發表）
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《一種語言看世界：從澳門看中國的葡語教學》介紹

Luciano Rodrigues de Almeida教授      
澳門理工學院語言暨翻譯高等學校校長
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        二十世紀其中一位偉大的葡萄牙作家曾說過，從他的語言，
即葡萄牙語，可以看到大海。這樣說是有他的道理，因為葡萄
牙語是在海上經歷數個世紀的發展才形成的，並且是由葡萄牙
這個海上民族經由海路傳遍至世界五大洲。
      
        然而，看到的卻不止於大海。這是旅人、冒險家、傳教士、
戰士、商人、移民甚至是流放者的語言，葡萄牙就像其他語言
一樣，是認識世界的一種途徑。
 
         今天，那些講葡語的、或透過葡語來看世界或者與世界
對話的人，正偏佈在世界各地，從東方至西方。

        而使用這個語言的地區也正日漸擴大，越來越多母語不是
葡語的人想學習這個語言，因為葡萄牙語正是各民族間溝通的
一個重要工具。

        上述種種就是Carlos André教授在其新書《一種語言看
世界》中想要傳達的訊息。這本書整理了作者多年來的觀察，
以及在其學術生涯過程中對葡語作出的反思，從多角度思考這
個語言，包括：葡語本身、它在世界上的角色、教學及影響其
發展的政策等。書中也提及“葡語系”的概念，或許只有抱持

極度過分的嚴謹準標才能對此提出質疑。
 
        此外，這本書更總結了作者過去三年在澳門理工學院葡語
教學暨研究中心工作的經驗。所以說，這是一個觀察，在一個
確切的觀景台上看到的風景：就是“從澳門看到的觀景”。
 
        作者提到葡萄牙語在中國的急速發展，特別是在大學裡；
短短幾年間，有教授葡語的大學由六間急增至三十三間。由此
可見，葡語的發展將不僅止於此。
 
        這就是《一種語言看世界：從澳門看中國的葡語教學》中
談及的內容，包括：葡萄牙的發展及益處、它所面對的新挑戰、
應對的方式、相關限制及解決方法。此外，還提及那些該做及
不該做的事，並強調院校之間的合作及互補。

        然而，作者提醒我們，面對中國學生的葡語教學不能以遙
距的方式來思考及執行，必須親自認識這片土地及了解這裡的
情況，因為學生是在其母語環境下學習另一種非常截然不同的
外語。當然也強調澳門在這過程中所扮演的重要角色。
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        加強本澳葡語教學及支援中國內地葡語教學發展一直是澳門
理工學院的戰略目標，所以，這本書也是作為澳門理工學院在
這方面所作貢獻的一個成果。這是一本總結的書、是一本充滿
挑戰的書、更是一本具方向性的書：記錄了過去走過的路、還
指引着將來要走的路。

                                                                      （譯文，原文以葡語發表）
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Speech
Dr. Alexis Tam
Secretary for Social Affairs and Culture of the Macao SAR Government



41

Languages are an instrument of communication and for 

closeness between people. They are also a trace of their 

identity and a form of affirmation of their roots. Macao, the 

Chinese territory, has built its identity in the dialogue of 

cultures and had a privileged instrument in the Portuguese 

language, which indelibly marked its history and its DNA.

The usefulness of that instrument will be as great as our 

ability to adapt it to the special circumstances in which 

education is provided. Therefore, Macao Polytechnic Institute 

carries out today the public presentation of books, some for 

teaching, others for reflection, and the opening of a machine 

translation laboratory. It should be emphasised that this is 

done with intelligence and wisdom that has made us 

accustomed, combining the production of scientific 

handbooks with new technologies and improving the 

accessibility to language.

The Portuguese language, for us, is not only part of the past, 

but also a key part of our strategic statement. The strengthening 

of trade and cultural relations between China and the 

Portuguese-speaking countries was defined as a strategic 

goal by the Central Government of the People’s Republic of 

China; and Macao was granted a leading role in this process. 

To me, none of this appears to be possible if our history had 

not been painted with the colours of cultural encounters, 

year after year, century after century, which occurred and are 

occurring in this small city of the Pearl River Delta.

That is why the administration that I am honoured to be part 

of is clear that the achievement of this objective requires not 

only the strengthening of Portuguese language teaching in 

Macao, but also assisting its development in Mainland China. 

We are aware of the huge potential of the dialogue between 

China and the Portuguese-speaking countries, in which 

Macao can play a bridging role or form a platform. The 

inherited historical legacy, proud cultural identity and the 

strategic position it possessed historically, culturally and 

geographically, have all contributed to Macao in this 

vocation.

Therefore, I would like to greet Your Excellency, Mr. Prime 
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Minister of Portugal, and show you how much we are 

honoured to have your presence in this symbolic act. 

At this moment, the highest representatives of 

Portuguese-speaking countries gather together in Macao to 

reaffirm the cooperation with the People’s Republic of China. 

This tribute to the Portuguese language, which is also 

Macao’s official language, is of particular significance that I 

must emphasise. 

Thank you very much!

(Translation from Portuguese) 
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Professor Lei Heong Iok    
President of Macao Polytechnic Institute
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First of all, I would like to extend my welcome to His Excellency 

the Prime Minister of Portugal, and to express how much we 

are honoured to have your presence in the Macao 

Polytechnic Institute.

Today, MPI has a day of celebration, as it makes public, with 

pride, the result of activities that confirms its quality of an 

excellent higher education institution, in research, knowledge 

transfer as well as pedagogical action, which is in fact 

reflected by the books released and the laboratory of 

translation launched today.

Various volumes of the handbook “Global Portuguese” have 

now been published in Beijing by one of the most reputable 

Chinese publishers. It is the first time that a handbook for 

teaching Portuguese to Chinese people has reached such a 

dimension.

The book by Professor Carlos André, which is produced in 

Macao, is a reflection on the Portuguese language and its 

teaching in China and the corresponding work fulfilled in

the Portuguese Language Teaching and Research Centre 

these three years. The Centre was set up by MPI for the 

support of Portuguese teaching.

The machine translation laboratory begins a new era in the 

field of translation, namely Chinese-Portuguese and 

Portuguese-Chinese, and the teaching of translation that MPI 

has had the honour to inherit for over one hundred years.

For all these, now is a moment for celebration.

MPI is grateful to all the guests joining us in this ceremony, 

which is simple but significant in meaning.

My gratitude is specially dedicated to Your Excellency Prime 

Minister, and Your Excellency Secretary for Social Affairs and 

Culture. We are honoured to have your presence, and your 

presence means so much to this event. I reassure you both of 

the determined wish of MPI to be an institution with quality 

and to rigidly proceed with the policy of investing in the 

teaching of Portuguese language.

(Translation from Portuguese) 
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Mr. António Luís Santos da Costa
Prime Minister of Portugal
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Good afternoon everyone! It is a great honour for me to be 

here to attend the book launch ceremony of Professor Carlos 

André and the large-scale distribution of Global Portuguese 

in China together with the inauguration of the 

Chinese-Portuguese-English Machine Translation Laboratory. 

This morning, at the opening session of the 5    Ministerial 

Conference of the Forum for Economic and Trade 

Co-operation between China and Portuguese-speaking 

Countries, Prime Minister Li Keqiang said that Macao is 

known for being a land of bridges since a large parts of 

Macao is connected by bridges that link to different parts of 

the territory; but there is another bridge much more 

extensive than the different bridges linked to Macao; this is a 

virtual bridge that connects Macao to all the countries where 

Portuguese is an official language.

And in fact, this is a huge bridge that runs from here to East 

Timor; and from East Timor to Mozambique on the East 

Coast of Africa; and from the West Coast of Africa, Angola, 

Cape Verde and São Tome and Príncipe to Brazil on the 

other side of the Atlantic, and crosses the Atlantic again and 

finally reaches Portugal. This is a long journey for just one 

language. Therefore as Dr. Alexis Tam, Secretary for Social 

Affairs and Culture of the Macao Special Administrative 

Region has just mentioned about the great challenge set by 

the People’s Republic of China to the world of the“Belt and 

Road” initiative, language is an essential component as 

language is an identity factor; it is a factor which differentiates 

each culture and its people. But unlike other factors, 

language is an identity factor that we can share with others 

and therefore is a way of communication with others.

Each time we learn a language, we are closer to each other. 

Each time when we teach Portuguese, we bring Portuguese 

closer to those who learn the language. MPI’s efforts in 

promoting Portuguese build a closer tie to bring people of 

this language together.

The Portuguese language is not only the language of the 10 

million Portuguese living in Portugal but also of the 5 million 

Portuguese in different countries all over the world. It is a
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life so I stayed in Lisbon and he came to Macao. Hence it is a 

great pleasure to come to Macao and meet Professor 

Luciano Almeida. I am also happy to meet Professor Carlos 

André with whom I worked twenty years ago in the past 

government and it was my pleasure to work with him. And 

today, so many kilometers away from where we met, we can 

see each other again in Macao. I believe there is no better 

way to witness the ability of Macao to act as a bridge, bring 

people together and promote language. As from the 

language we all meet, the reunion with my two old friends 

whom I had not met for almost twenty years is a strong 

proof of this bridge.

Secretary Alexis Tam, thank you very much for this invitation 

and the opportunity you gave me to meet two old friends 

whom I had not seen for a long time.

Thank you very much!

(Translated Transcription)

language spoken by 260 million people worldwide and is one 

of the most widely spoken languages in the world and in the 

entire southern hemisphere.

Portuguese will be the first language of 360 million people 

worldwide in 2050. And so Portuguese is a global language 

and a global country like China has an increasing interest in 

learning Portuguese language. This certainly explains why 

there were only six universities teaching Portuguese in China 

and now the number has grown rapidly to thirty-three. The 

Portuguese language, which differentiates Macao and gives 

Macao its own unique cultural identity, is a path that we will 

continue to pursue together. It acts as a bridge linking all of 

us. MPI’s effort of promoting Portuguese is a better 

demonstration of bringing friends together. It is with great 

pleasure that I came here and meet my two old friends.  I 

had not been with Professor Luciano de Almeida for almost 

twenty years. Twenty years ago when I met Professor Luciano 

again, he was the President of Leiria Polytechnic Institute. 

The first time we met, we both studied at the”Faculdade de 

Direito de Lisboa ” ; after that we took two different paths in
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Introduction of Chinese-Portuguese-English Machine Translation Laboratory

Mr. Yu Yang    
General Manager of Global Tone Communication Technology Co., Ltd. 
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Good afternoon! It is my honour to speak here about the 

Chinese-Portuguese-English Machine Translation Laboratory 

(CPE LAB), a result of close cooperation between Macao 

Polytechnic Institute, Global Tone Communication Technology 

Co., Ltd. and Guangdong University of Foreign Studies.

Macao is a place of great diversity, both in terms of culture 

and language spoken here. The Belt and Road Initiative has 

lent great momentum to the development of this Special 

Administrative Region. The Forum for Economic and Trade 

Co-operation between China and Portuguese-speaking 

Countries has been held five times and one of its most 

notable results, a comprehensive service platform for the 

economic and trade cooperation between China and 

Portuguese-speaking countries has been launched. This 

would bring tremendous opportunities for all the stakeholders 

involved. 

Macao Polytechnic Institute has a century-old tradition in 

teaching Chinese-Portuguese translation. Its wonderful 

teaching and research staff and strong support from the

Macao SAR government make it a highly valued center of 

excellence in this field. 

Why the CPE LAB is located in Macao, in the MPI, may be 

best explained by what Mencius believes to be critical for 

success, “opportunities of time vouchsafed by Heaven”, 

“advantages of situation afforded by the Earth”, and “the 

union arising from the accord of men”.

The Lab is an example of synergy between organizations that 

each maintain a high standard of excellence in their respective 

field.

Macao Polytechnic Institute is a multidisciplinary and 

application-oriented four-star university in China. With 

Chinese-Portuguese translation being taught and researched 

here for over one hundred years, it has established close ties 

with many universities in Portuguese-speaking countries. 

Global Tone Communication Technology is a world-leading 

provider of language services and technology-powered
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solutions. It is also the most authoritative R&D institution for 

machine translation in China, boasting hundreds of millions 

of entries in its multi-lingual corpuses.

The Guangdong University of Foreign Studies, one of the 19 

universities in the world that train highly proficient translators 

and interpreters for the United Nations, has an abundance of 

resources for the teaching of English and Portuguese and is 

in a leading position in China in the field of foreign language 

education. 

All the three organizations are founders of the Language Big 

Data Alliance and CPE LAB is one of the achievements of this 

Alliance. The future cooperation between them will center on 

three areas. The first is data. We aim at building the world’s 

largest, best and most reasonably structured database. The 

second is technology. We will make use of the latest theories 

to solve the most pressing technological problems through 

repeated experiments. The third is application. The CPE LAB 

will pool and put into its database a massive amount of 

field-specific knowledge to pursue large-scale application in

real scenarios through modeling and other efforts. 

What you now see is the interface for Chinese-Portuguese 

translation developed by the lab. It enables translation 

between Chinese and Portuguese to be completed within 

milliseconds and with top quality. 

The CPE LAB will submit applications for and launch research 

programs on statistics-based, small-corpus-based, 

embedded, and neural-network-based machine translation

 technologies for Chinese-Portuguese and Portuguese-

Chinese translation, as well as speech recognition technology 

for Portuguese. Relevant corpuses and databases will be 

created jointly. Our cooperation will cover basic technological 

research, application support, and specialized training. 

Technological achievements will be shared in order to 

facilitate their transformation into real productivity. 

As the ancient saying goes, a journey of a thousand miles 

begins with a single step. The launch of the CPE LAB is the 

first step in this tripartite cooperation. I would like to 
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thank you all for being here today to witness this highly 

meaningful step and hope you will stay tuned to our new 

developments in the future. 

(Source: Global Tone Communication Technology Co., Ltd.)
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Presentation of Global Portuguese I & II  
Professor Carlos Ascenso André
Director of Portuguese Language Teaching and Research Centre, MPI
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In the summer of 2011, the Macao Polytechnic Institute 

presented in Macao and Beijing, Volume 1 of Global 

Portuguese written by Carla Oliveira and Luísa Coelho, the 

handbook for teaching Portuguese to students of Chinese 

universities.

According to the Common European Reference Framework, 

for learners of levels A1 and A2, this first volume was the 

beginning of a long journey.

After that, there came volume 2 which is for level B1, and 

volume 3 for level B2. This year volume 4 will be completed 

and it will be for levels C1 and C2. 

At that time, the Chinese universities teaching Portuguese 

were far below the current number of universities. In 2006, 

there were no more than four or five. Yet, today there are 

already thirty-three.

MPI has intensified its action in Macao and in Mainland 

China. The teaching of Portuguese in the School of Languages 

and Translation has been reinforced; the Portuguese 

Language Teaching and Research Centre was set up to 

support the Chinese universities. The Centre has been 

developing its activities since 2013.

Since then, we visited more than 25 universities, and 

conducted training in more than a dozen of them, with a 

total of more than 200 training hours for more than one 

hundred and twenty trainees. We developed an interactive 

portal to support young Chinese colleagues; published eight 

books; established the real network bases for the universities 

in Mainland China where Portuguese is taught, while previously, 

communication has been limited and isolation prevailed in 

China.

This policy proved to be correct. The leading role that MPI 

plays in the development of the teaching of Portuguese has 

been recognized today in Macao and in mainland China.

The volumes of the handbook Global Portuguese presented 

today are part of this strategy. In fact, the publication in 

Macao contained in itself a limitation: the difficulty to be 

placed in the Chinese market, where the need was most felt.
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Today, this weakness has been overcome. The Global 

Portuguese is now published in Beijing and by a Chinese 

publisher, and above all, by the Commercial Press, one of the 

biggest publishing houses in the People’s Republic of China.

Therefore, it was necessary to carry out comprehensive tasks 

of introducing new pictures, translating into Chinese in 

several steps, converting the writing to simplified Chinese as 

it is used in most parts of China, and a thorough revision of 

the text.

Today we are presenting volumes 1 and 2 for levels A1, A2 

and B1 of the Common European Reference Framework, 

each consisting of two books, one for students and the other 

for teachers, and a CD ROM as well. Volume 3 will soon be 

released, with Volume 4 later, for levels B2 and C1/ C2.

This is therefore a historic moment: for the first time a 

handbook for teaching Portuguese is published in the 

People's Republic of China, available in the Chinese market 

to Chinese students. At the same time, the content will be 

made available on a website, through a Chinese company. 

We are moving towards a major step for the teaching of 

Portuguese.

For us, MPI and the Portuguese Language Teaching and 

Research Centre, this is a decisive step, but at the same time, 

it is just another step. We know that the journey is a long 

and not an easy one. Much has been done, but yet, more 

need to be done. We are aware of the challenges and are 

prepared to face them.

In this presentation, we are honoured by the presence of 

both Your Excellency Dr Alexis Tam, Secretary for Social 

Affairs and Culture of the Macao SAR Government, which 

encouraged the teaching of Portuguese, and Your Excellency 

Mr. António Costa, Prime Minister of Portugal, who gave us a 

great honour as well as an equally huge responsibility. We 

know we are at a time to live up to both.

(Translation from Portuguese)
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Presentation of From one language to see the world: Viewing Portuguese from Macao
Professor Luciano Rodrigues de Almeida    
Director of School of Languages and Translation, MPI
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Vergílio Ferreira, one of the greatest Portuguese writers of 

the twentieth century, said one day that you could see the 

sea either through your language or through the Portuguese 

language. He said it with a reason. This is because, century 

after century, the Portuguese language was formed in the 

sea, carried to the five continents by the seamen who are 

Portuguese people.

However, we can see even more than the sea. It is the 

language of travellers, who are adventurers or missionaries, 

warriors or merchants, immigrants or exiles. After all, the 

Portuguese language turned out to be, like all languages, a 

way of seeing the world.

Today, the people who speak the language and, through 

which, see and communicate with the world, occupy a vast 

territory that goes from the East to the West.

This huge spot where Portuguese is spoken tends to 

increase. And that is why more and more people, who do not 

have it as the mother tongue, want to learn it, as it is 

announced as one important vehicle of communication for 

dialogue among people.

Carlos André tells us all this in his book One language to see 

the world. It is the result of reflections over the years along 

his academic career. This book presents thoughts on the 

Portuguese language, its presence in the world, its teaching, 

and the policy that can guide its development. And it even 

comments on the Portuguese-speaking world, a concept 

which, as shown in these pages, is something unjustified that 

can only be questioned with excessive rigour. 

But this book is also the result of the experience of the 

Portuguese Language Teaching and Research Centre of MPI 

for the past three years. Therefore, we can say that it exhibits 

a perspective from a look-out point, a point of concrete 

observation - it is a view from Macao.

The author describes, well-informedly, the amazing surge of 

Portuguese in China, especially in the universities, from being 

taught in six universities to thirty-three just in a few years. 
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We believe that this growth will not stop very soon.

All this expresses the book One language to see the world: 

viewing Portuguese from Macao. The Portuguese language 

has been growing and its interest is rising, with new 

challenges to face and the way to address them, and with 

constraints and solutions. It speaks of what is to be done and 

what is not, putting emphasis on cooperation and 

complementarity between institutions.

And, above all, it is worth noting that that the teaching of 

Portuguese to Chinese speakers cannot be thought of or 

achieved at a distance, without field experience and the 

awareness that learning the language happens in a context 

of immersion of their mother tongue, a very different one. 

The role that Macao plays in this process must be 

recognised. 

In short, this book is the result of intense activities of the 

Macao Polytechnic Institute, which defines its strategic 

objective as strengthening the teaching of Portuguese in 

Macao and assisting its development in Mainland China. This 

challenges. After all, it is a book of the way, which has been 

well trodden so far and will emerge in the near future.

(Translation from Portuguese)
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Cerca de 400 alunos, professores e convidados participaram da cerimónia

About 400 students, faculty members and guests attended the ceremony
近400名理工教職員、學生及社會各界人士出席
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O Primeiro-Ministro  António Costa, Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura Alexis Tam e outros convidados presidindo 
a “Cerimónia de Inauguração do Laboratório de Tradução Automática e Lançamento de Novos Livros do IPM”

Prime Minister António Costa, Secretary for Social and Cultural A�airs Dr Alexis Tam and the distinguished guests presiding at the 
Opening Ceremony for MPI Joint Machine Translation Laboratory

安東尼奧．科斯塔總理、社會文化司司長譚俊榮博士與嘉賓主持中葡英機器翻譯聯合實驗室揭幕儀式
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Foto conjunta do Primeiro-Ministro Português, convidados presentes, professores e alunos do IPM

Prime Minister António Costa with the distinguished guests and MPI sta� and students
安東尼奧．科斯塔總理與一眾出席活動的嘉賓和師生合照
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O Secretário Alexis Tam e Presidente Lei Heong Iok apresentaram “Português Global I & II” a Primeiro-Ministro António Costa

Secretary Alexis Tam and President Lei Heong Iok presenting Global Portuguese I & II to Prime Minister António Costa 
譚俊榮司長及李向玉院長向安東尼奧．科斯塔總理贈送新書《環球葡萄牙語I及II》
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O Primeiro-Ministro António Costa recebendo uma pintura com o seu retrato 

Prime Minister António Costa received a living portrait 
安東尼奧．科斯塔總理獲贈送栩栩如生的肖像畫




