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Economics
Faixa e Rota, uma iniciativa da China : O papel de Macau e dos paises de
lingua portuguesa / Thomas Chan (et al.)
Macau: Instituto Internacional de Macau, 2018
140p.
9789996559211
In Portuguese
$ 40.00 / PB
342p.
A iniciativa chinesa Faixa e Rota é um dos projectos diplomáticos e
económicos mais importantes da actualidade, que necessita de uma cobertura
continuada e aprofundada, atendendo à sua dimensão e complexidade. Este
livro pretende proporcionar ao público em geral um guia global e fácil de
entender sobre este grande projecto nacional. Procura explicar igualmente o
papel de Macau e dos países de língua portuguesa na Faixa e Rota, bem como
na Área da Grande Baía, outro importante projecto nacional para o Século
XXI. A iniciativa Faixa e Rota tem o objectivo ambicioso de refazer o mapa
económico e político mundial, com a China a partilhar a prosperidade com os
seus parceiros de negócios em todo o mundo.
http://www.marymartin.com/web?pid=528446

--------------------------------------------------------------------------------History
De PaTane a Lilau : Patios, Becos E Travessas De Macau / Manuel V. Basilio
Coleccao Mosaico, Volume LII (52)
Macau: Instituto Internacional de Macau, 2018
84p.
9789996559235
$ 25.00 / PB
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150gm.

http://www.marymartin.com/web?pid=528448

--------------------------------------------------------------------------------Pioneers of Macao : The story of 14 Chinese who helped to make the city /
Mark O’ Neil (Ed) Donal Scully
Macau: Instituto Internacional de Macau, 2018
176p.
9789996559204
Coleccao SumaOriental No. 24
$ 50.00 / PB
328gm.
Macao was the first European settlement in East Asia and has a history of
more than 450 years. During that time, many remarkable people have left
their mark on this historic city. This book profiles 14 of them - the father of
China's railway, the first Chinese Catholic bishop, two gambling magnates,
the composer of China's war anthem during the conflict with Japan, a
Eurasian who was one of the most successful compradors of his generation
and the first lady priest in the world's Anglican Church who ministered to
hundreds of refugees during World War Two. Through their lives, the reader
can gain a detailed understanding of Macao history and its dramatic periods
of wealth and poverty.
http://www.marymartin.com/web?pid=528449

--------------------------------------------------------------------------------Literature
Para uma Literatura da Identidade Macaense : Autores/Aetores / Maria Barras
Romana
Macau: Instituto Internacional de Macau, 2017
200p.
Includes Biblography
In Portuguese
9789899945777
Coleccao SumaOriental No. 21
$ 40.00 / PB
340gm.
A autora do livro, Maria da Conceição Barras Romana, é professora do
Instituto Politécnico de Tomar e passou oito anos em Macau como técnica
superior dos Serviços de Educação e Juventude. Durante a sua estadia no
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território, desenvolveu um interesse pela presença portuguesa no Oriente e
esta obra, que é a sua tese de doutoramento apresentada na Universidade da
Beira Interior e que mereceu a nota máxima do júri, constitui um importante
estudo do contributo da literatura na construção da identidade da comunidade
macaense. Reconhecendo a importância e a oportunidade deste trabalho
académico, o Instituto Internacional de Macau assumiu a sua edição e
integrou-o na sua prestigiada colecção "Suma Oriental".
http://www.marymartin.com/web?pid=528450

--------------------------------------------------------------------------------Ui di Galanti! / Carlos “Neu-Neu’ Gracias Coelho
Macau: Instituto Internacional de Macau, 2018
96p.
9789996559181
Coleccao Mosaico, Volume 49 (XLIX)
$ 20.00 / PB
172gm.
O IIM recolheu os melhores textos de Carlos Coelho para o público leitor
apreciar o doce linguajar do patuá. Com a autorização da sua família, foi
possivel o IIM extrair e recolher os textos para uma possível reprodução em
livro.
http://www.marymartin.com/web?pid=528452
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