Sugestão de leitura
Tutor to the Dragon Emperor… / Raymond
Lamont-Brown

LIVROS DA SEMANA

Sinopse de Macau
nas relações LusoChinesas / Moisés
Fernandes

€ 12.50

A ligação do tutor com Puyi foi de enorme amizade até
que acabou em traição mútua, pois Johnston acusou o
imperador de ser manipulado pelos japoneses durante a II
Guerra Mundial. Puyi, após ser acusado por crimes de
guerra com uma possível condenação à morte, chamou
mentiroso ao seu antigo tutor e afirmou que o seu livro
era um embuste.
Tutor to The Dragon Emperor: the life
of Sir Reginald Fleming Johnston at the
court of the Last Emperor of China /
Rayomnd Lamont-Brown. - Stroud :
Sutton, 1999.

Após a sua estada na China Johnston foi professor de
língua chinesa na SOAS (School of Oriental and African
Studies) da Universidade de Londres. Retirou-se em 1937
indo viver para uma pequena ilha que comprou e
transformou numa “pequena China” onde inclusivamente
içou a bandeira Manchu.

Sir Reginald Fleming Johnston foi um
académico escocês que em 1919 foi
nomeado tutor do último Imperador da
China Puyi Aisingioro.

O livro de Reginald Johnston Twilight in The Forbidden
City, onde ele descreve a sua experiência em Pequim
serviu como fonte para o célebre filme de Bernardo
Bertolucci O Último Imperador, no qual a personagem de
Em 1898 Johnston foi trabalhar para Johnston foi representada por Peter O’ Toole.
Hong-Kong como Assistant Colonial
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Secretary ao serviço da coroa britânica, tendo começado
desde logo um vida dedicada ao estudo da China.
Em 1918 quando Pu Yi tinha doze anos debatia-se nos
círculos mais próximos do trono se a educação do jovem
imperador deveria incluir conhecimentos sobre a cultura
ocidental, acabando então em 1919 por Johnston ocupar
o cargo de tutor de língua inglesa.
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30 de Julho a 5 de
Agosto
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€ 3,50

6 a 12 de Agosto

Entre a Cruz e o
Dragão /
A.M.
Martins do Vale

€ 8.50

13 a 19 de Agosto

De Lisboa a Goa /
Guilherme Parente

€ 2.50

20 a 26 de Agosto

Bairro das Delegações em Pequim
O Bairro das Delegações em
Pequim era o local onde as
delegações estrangeiras tinham a
sua sede entre 1861 e 1959.
Durante as dinastias Yuan e Ming
o bairro foi utilizado como local
onde decorriam
muitas das
relações externas chinesas, tendo
sido inclusivamente construídos
edifícios para albergar as missões
tributárias, que iam prestar
vassalagem ao imperador. Na
segunda metade do século XIX foi

instalado no mesmo local o Zongli
Yamen, a estrutura imperial
encarregue dos negócios
estrangeiros. Em pouco tempo
foram-se aí instalando várias
delegações estrangeiras. Decorria o
ano de 1900 quando este bairro foi
alvo de violentos ataques e de um
célebre cerco, durante a Revolta
Boxer, de 55 dias, que só foi
levantado após a intervenção de
uma força militar internacional que
ficou conhecida como a Aliança das

Oito Nações (Áustria-Hungria,
França, Alemanha, Itália, Japão,
Rússia, Reino Unido e Estados
Unidos da América). Esta
intervenção culminou com a
assinatura do Protocolo Boxer de
1901, entre a Aliança das Oito
Nações e a China, com imposições
muito pesadas para esta. Este
protocolo é um dos célebres
“Tratados Desiguais”.
Aprenda mais sobre este assunto
no Centro de Documentação.
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•

Catálogo online
http://bibliopac.foriente.pt
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Contacto
Tel. +351 21 358 52 18

centro.documentacao@foriente.pt

•

Horário
10:00-18:00 (2ª a 6ª feira)

De Moçambique a
Portugal… / Susana
Trov ão
Pereira
Bastos

€9

27 de Agosto a 2 de
Setembro

Visite a nossa livraria online
http://publicacoes.foriente.pt

