
 
 

NOTA DE IMPRENSA 

 

Numa organização do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, para assinalar o 

Centenário do Nascimento de José Saramago, o Instituto Português do Oriente, em colaboração 

com a Universidade de São José e a Escola Portuguesa de Macau, e com o apoio da Fundação 

Saramago e do Instituto Camões, irá ter em exibição a exposição biobibliográfica Voltar aos 

passos que foram dados 1922-2022. 

A inauguração está marcada para dia 29 de setembro, às 18.30h, nas instalações do IPOR, seguida 

de uma mesa redonda com a presença do Professor Doutor Carlos Reis, sobre a Vida e Obra de 

Saramago, aberta à participação do público, a decorrer no Auditório Stanley Ho. Também no 

Auditório, nos dias 30 de setembro, 7 e 14 de outubro vai decorrer a exibição de três filmes: José 

e Pilar, Embargo e O Ano da Morte de Ricardo Reis, respetivamente. As sessões serão pelas 19h 

e com entrada livre. 

Com abertura marcada para dia 17 de outubro, a exposição biobibliográfica passará para a Sala 

Kent Wong, na Universidade de São José. No mesmo dia e na mesma sala, serão exibidos três 

documentários da série Herdeiros de Saramago (os restantes documentários serão exibidos nos 

dias 18 a 21, com as sessões a começar às 19h). No dia 26, terá lugar a mesa redonda subordinada 

ao mesmo tema, Herdeiros de Saramago. 

Entre os dias 3 e 16 de novembro, a exposição passará a estar presente na Escola Portuguesa de 

Macau. Durante este período, a Escola tem programadas atividades complementares para os 

seus alunos, como oficinas de leitura e exibição de filmes, com programa a divulgar 

posteriormente. No último dia, e porque é no dia 16 de novembro que se celebra o centenário 

do nascimento de José Saramago, a EPM assinala a ocasião com a atribuição do seu prémio 

literário, o Prémio José Saramago. 

 

A Direção do IPOR 


