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A partidr de 4 de setembro de 2017, as programações da CRI em português podem ser acompanhadas na Rádio Mundial AM660
em São Paulo. Horário: 9h00—17h00.
CRI 葡语节目将于 2017 年 9 月 4 日在巴西
Rádio Mundial AM660 电台开播，播出时段为
9:00—17:00，敬请关注。

新举措为“一带一路”倡议注入新动力

Discurso do presidente Xi Jinping injeta novo
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中巴举行第二次外长级全面战略对话

Os chanceleres da China, Wang Yi, e do Brasil, Aloysio
Nunes, se reuniram para o 2º Diálogo Estratégico Global
China-Brasil, em Beijing, no dia 16 de junho.
Na reunião, Wang Yi disse que a China e o Brasil, os
maiores países em desenvolvimento e importantes economias
emergentes nos hemisférios leste e oeste, respectivamente,
são parceiros estratégicos globais. Junto com o Brasil, a
China está disposta a materializar os importantes consensos
alcançados pelo presidente chinês, Xi Jinping, e pelo presi-

中巴扩大产能合作基金正式启动

China e Brasil criam fundo de
US$ 20 bilhões para financiar
projetos de interesse comum
A China e o Brasil anunciaram no dia 30 de maio o estabelecimento do Fundo China-Brasil de Cooperação para Expansão da Capacidade Produtiva. O fundo de US$ 20 bilhões
inclui US$ 15 bilhões da China e 5 bilhões do Brasil.
Na ocasião, o embaixador chinês no Brasil, Li Jinzhang,
lembrou que os dois países alcançaram o consenso de estabelecimento do Fundo de Cooperação da Capacidade Produtiva
durante a visita do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, ao
Brasil em 2015. O estabelecimento do Fundo promoverá a
exportação da capacidade produtiva chinesa de alta qualidade e a industrialização do Brasil, bem como garantirá institucionalmente o financiamento para o aprofundamento da
cooperação em capacidade produtiva sino-brasileira, a fim de
levar as economias dos dois países a um nível mais alto.
5 月 30 日，中国和巴西两国政府宣布成立中巴扩大产能合作基金。
基金总资本为 200 亿美元，中方出资 150 亿美元，巴方出资 50 亿美元。
中国驻巴西大使李金章在启动仪式中表示， 2015 年李克强总理访
问巴西期间，中巴达成设立产能合作基金的共识。基金的设立将有力地
推动中国优质产能“走出去”，助力巴西工业化进程，为两国深化产能
合作提供更加坚实的机制化融资保障，引领中巴经济向更高水平和更深
层次发展。

2017, Fanzine

Embaixada de Portugal em Beijing
celebra Dia de Portugal

dente brasileiro, Michel Temer, na Cúpula do G20 realizada
no ano passado em Hangzhou, e aprofundar constantemente
a parceria estratégica global sino-brasileira.
Aloysio Nunes afirmou que o Brasil sempre considera
o relacionamento com a China como uma prioridade da sua
diplomacia. O Brasil apoia completamente a realização da
Cúpula do BRICS em Xiamen pela China e quer contribuir
de forma ativa à cooperação entre a China e os países latino-americanos e caribenhos.

A Embaixada de Portugal em Beijing celebrou com uma
recepção comemorativa em 9 de junho o Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas.
A celebração foi iniciada com um discurso do Embaixador de Portugal na China, Jorge Torres Pereira, que
lembrou os destaques de Portugal no cenário internacional
ao longo do último ano: a eleição de António Guterres como
Secretário-geral da ONU, a vitória de Portugal na Eurocopa
2016 e a recente vitória de Portugal no Festival da Eurovisão.
“Nos últimos 12 meses foi também realizada com sucesso
uma visita oficial à China pelo primeiro-ministro português,
António Costa, que incluiu a participação, em Macau, juntamente com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, na
cerimônia de abertura do Encontro Ministerial do Fórum
Macau”, disse Torres Pereira.
O Embaixador disse ainda que as relações de intercâmbio
bilateral têm sido pautadas por vários sucessos. No âmbito
da educação, a China conta já com mais de 30 universidades
com ensino da língua portuguesa. Por sua vez, o número de

2017 年 6 月 16 日，外交部长王毅在北京同巴西外长努内斯举行
王毅说，中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家和重要新
兴经济体，互为全面战略伙伴。中方愿同巴方一道，积极落实习近平
主席同特梅尔总统去年二十国集团领导人杭州峰会期间会晤达成的重
要共识，不断深化中巴全面战略伙伴关系。
努内斯说，巴西始终将发展对华关系置于本国外交的优先位置。
巴方将全力支持中方办好金砖国家领导人厦门会晤，并愿为促进中国
同拉美和加勒比国家合作发挥积极作用。

中葡合作发展基金总部落户澳门

Macau estabelece sede do
Fundo de Cooperação e
Desenvolvimento China-Países de
Língua Portuguesa
O Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de
Língua Portuguesa, no valor de US$ 1 bilhão, inaugurou oficialmente
a sua sede em Macau, no dia 1º de junho. A cerimônia teve lugar no
8º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas.
O fundo foi criado em 2013 pelo Banco de Desenvolvimento
da China e pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização de Macau, cuja gestão é efetuada pelo Fundo de Desenvolvimento China-África. Localizada temporariamente no Centro de
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Apoio Empresarial de Macau, a sede
será deslocada para o Complexo de
Comércio e Serviços China-PLP, após
sua construção ser concluída.
O fundo investiu em mais de 20
projetos em Moçambique, Angola e
Brasil, abrangendo a agricultura, e os
setores manufatureiro e energético.
中葡合作发展基金总部揭牌及签约
仪式 6 月 1 日在澳门举行，这标志着该
基金总部正式落户澳门，开始为企业在
澳门提供咨询及争取项目融资等服务，
助力内地与葡语国家及企业联手参与“一
带一路”建设。基金总部揭牌及签约仪
式在第八届国际基础设施投资与建设高
峰论坛的开幕式上进行。
据介绍，目前中葡基金成立于 2013
年，总规模为 10 亿美元，由国家开发银
行和澳门工商业发展基金共同出资设立，
中非发展基金受托管理。现阶段基金总
部办公地点设在澳门贸易投资促进局下
辖的商务促进中心内。待多功能性质的
中国与葡语国家商贸服务合作平台综合
体建成后，基金总部便会迁入该综合体。
目前，中葡基金已在莫桑比克、安
哥拉、巴西等国投资支持了一批项目，
带动当地农业现代化建设，以及制造业、
能源等领域的产能合作。基金正跟踪推
动 20 多个项目，争取覆盖所有葡语国家。

estudantes de mandarim em Portugal apresenta também uma
tendência de crescimento.
葡萄牙驻华使馆 6 月 9 日在京举办庆祝葡国日和卡蒙斯日活动。
葡萄牙驻华大使若热 • 佩雷拉在致辞中回顾了葡萄牙过去一年中在国
际舞台的成就，包括葡萄牙前总理古铁雷斯当选联合国秘书长，葡萄
牙足球队荣获 2016 年欧洲杯以及葡萄牙歌手在欧洲歌唱大赛夺冠。关
于中葡关系，佩雷拉大使强调科斯塔总理对中国进行了成功访问，并
与李克强总理共同出席澳门论坛部长级会议开幕式。佩雷拉大使还指
出两国的人文交流取得了累累硕果，中方已有超过 30 所高校开设葡语
课程，而葡萄牙也兴起了学习汉语的热潮。

佛得角支持 “一带一路”倡议，愿深化双边合作

Cabo Verde apoia a iniciativa Cinturão e Rota
e reforça cooperação com a China
O presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, e o primeiro-ministro do país,
Ulisses Correia e Silva, encontraram-se, em 20 de maio, com o ministro das Relações
Exteriores da China, Wang Yi, na cidade da Praia, capital de Cabo Verde.
Cabo Verde demonstrou o seu apoio à iniciativa do Cinturão e Rota, estando previsto um reforço da cooperação bilateral com a China, segundo os líderes da nação
africana, durante uma série de encontros com Wang Yi. A China é um amigo próximo
de Cabo Verde e tem apoiado o arquipélago desde a sua independência, afirmou o presidente Jorge Carlos Fonseca durante a reunião com o ministro chinês. Cabo Verde,
segundo o seu chefe de Estado, está disponível para apoiar a iniciativa do Cinturão e
Rota e a cooperação com a China.
Por sua vez, Wang Yi disse que Cabo Verde é um dos parceiros importantes da China na África, sendo a sua tradicional amizade bilateral um exemplo para outros países
quanto ao respeito mútuo e tratamento igualitário. A China está pronta para aprofundar
a cooperação com Cabo Verde, acrescentou o ministro chinês.

2017 年 5 月 20 日，佛得角总统丰塞卡和总理席尔瓦在普拉亚分别会见外交部长王毅。
丰塞卡和席尔瓦表示，中国是佛得角的好朋友，在佛独立后向佛提供了大力支持与帮助。新形
势下，佛方愿支持并参与“一带一路”建议，进一步深化双方合作，将佛打造成为中国的战略合作伙伴，
成为中国在非洲最好的朋友。
王毅表示，佛是中国在非洲的重要合作伙伴之一，两国间的传统友好关系，是大小国家互相尊重、
平等相待的典范。中方欢迎佛方积极参与“一带一路”，特别是海上丝绸之路建设，愿通过有关合
作进一步深化双边关系，造福两国人民。

Fanzine, 2017
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China consegue explorar
gelo combustível

A China conseguiu coletar em maio
amostras de gelo combustível no Mar do
Sul da China, um grande avanço que pode
contribuir para uma revolução energética
global.

Dança do dragão sob chuva de faíscas

Pessoas apresentam a dança do dragão em
meio a uma chuva de faíscas de ferro derretido
no Parque Fantawild Adventure em Shenyang,
província de Liaoning, Nordeste da China, no
dia 30 de maio de 2017.

Impressão de tipos móveis de madeira na cidade de Tantou

Xiao Shihua fixa os painéis de impressão na aldeia de Zhulin, cidade
de Tantou, província de Hunan, Centro de China, em 25 de junho
de 2017. A impressão de tipos móveis em madeira da cidade de
Tantou iniciou seu período de prosperidade durante a Dinastia Ming
(1368-1644) e desapareceu gradualmente com o desenvolvimento do
computador e da impressão.

Projetos de melhoria da nutrição beneficiam 2,3 milhões de estudantes

Estudantes mostram suas tigelas após a refeição
na escola Luyu do distrito de Zhouzhi, província de Shaanxi, Noroeste da China, em 31 de
maio de 2017. O governo provincial de Shaanxi
implementou projetos de melhoria da nutrição
em 43 áreas desde 2012. Esses projetos, com
um investimento de 5,5 bilhões de yuans (cerca
de 808 milhões de dólares), beneficiaram cerca
de 2,3 milhões de estudantes do ensino médio e
primário ao final de 2016.

Drone é usado para entrega de mercadorias

O operador de comércio eletrônico JD.com começou em
junho a entrega de mercadorias por drones em Xi’an,
capital da província de Shaanxi, Noroeste da China.

2017, Fanzine

Estudantes posam para fotos de graduação

Estudantes do 3º ano de uma escola secundária posam para uma
foto de graduação no campus no distrito de Yuqing, província
de Guizhou, Sudoeste da China, no dia 25 de maio de 2017.
Fanzine, 2017
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nanceiras a fazer negócios de fundos em yuan (ou RMB,
moeda chinesa) no exterior, com um valor estimado em 300
bilhões de yuans.
A China trabalhará com o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, o Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, o Banco Mundial e outras instituições multilaterais para apoiar os projetos do Cinturão e Rota, segundo
o presidente chinês.

O presidente chinês, Xi Jinping, profere um discurso na cerimônia de abertura do Fórum do
Cinturão e Rota para Cooperação Internacional no dia 14 de maio, em Beijing

国际在线 新华社

新举措为“一带一路”倡议注入新动力

CONSOLIDAR O CONSENSO
Como o maior país em desenvolvimento do mundo,
que tirou mais de 700 milhões de pessoas da pobreza nas
últimas três décadas, a China está disposta a compartilhar
suas experiências e recursos com os países menos desenvolvidos.
A expansão econômica da China prova que o desenvolvimento da infraestrutura é uma forma efetiva para impulsionar o crescimento, e a China é o único país com vontade,
capacidade e experiência para ajudar, disse Xi Jinping.
A China pretende trabalhar com outros países para
construir o Cinturão e Rota como uma plataforma aberta de
cooperação e uma solução para os desafios, incluindo falta
de novos motores de crescimento, desequilíbrio no desenvolvimento e terrorismo.
“O que esperamos criar é uma grande família de
coexistência harmoniosa”, afirmou Xi Jinping, acrescentando que a busca do Cinturão e Rota não recorrerá à manobra
geopolítica antiga.
Para aliviar as preocupações, o presidente afirmou que
a China não tem intenção de interferir nos assuntos internos
de outros países, exportar seu sistema social e modelo de
desenvolvimento, ou impor sua vontade aos demais.

Discurso do presidente Xi Jinping injeta novo
ímpeto à Iniciativa do Cinturão e Rota

Construção da linha vermelha do trem rápido de Tel Aviv,
projeto executado por uma empresa chinesa

nações e organizações internacionais, mais de 40 das quais
assinaram acordos de cooperação com a China.

CRI online e Agência Xinhua

O

presidente chinês, Xi Jinping, se comprometeu no dia
14 de maio a dar um novo ímpeto à Iniciativa do Cinturão e Rota, revelando medidas específicas para avançar a
iniciativa inspiradora que chamou de “o projeto do século”.
“O primeiro passo sólido já foi dado rumo à Iniciativa
do Cinturão e Rota. Devemos aproveitar o bom impulso
gerado para orientar a iniciativa a um maior sucesso”, disse
Xi Jinping na cerimônia de abertura do Fórum do Cinturão
e Rota para Cooperação Internacional.
Proposta por Xi Jinping em 2013, a Iniciativa do Cinturão e Rota, que se baseia no espírito das rotas antigas, é
uma rede transnacional que conecta principalmente a Ásia
com a Europa e a África, com o objetivo de promover o
2017, Fanzine

desenvolvimento comum entre todos os países envolvidos.
GRANDE APOIO FINANCEIRO
A decisão da China de ampliar o apoio financeiro para
o Cinturão e Rota, após bilhões de dólares de investimento
nos últimos três anos, enfatizou a resolução do país para
avançar a iniciativa.
Xi Jinping anunciou mais 100 bilhões de yuans (cerca
de US$ 14,5 bilhões) para o Fundo do Cinturão e Rota,
criado em 2014 para financiar a iniciativa, e novos esquemas de empréstimos equivalentes ao valor de 380 bilhões
de yuans.
Além disso, a China incentivará suas instituições fi-

Cerimônia de chegada do primeiro trem de carga China-Europa para Volvo é
realizada no dia 31 de junho de 2017, no porto de Zeebrugge, Bélgica

O presidente chinês destacou que o Cinturão e Rota estará aberto a todos. Todos os países, tanto da Ásia, Europa,
África, como das Américas, podem ser parceiros da iniciativa.
Até agora, a iniciativa ganhou apoio de mais de cem

UM GRANDE MARCO
Mais de três anos desde que foi proposta, a iniciativa
deixou de ser uma simples visão e se tornou uma realidade,
beneficiando os países ao longo das rotas.
Da Mongólia à Malásia, da Tailândia ao Paquistão e
do Laos ao Uzbequistão, muitos projetos, incluindo ferrovias de alta velocidade, pontes, portos, parques industriais,
oleodutos e redes de energia, estão sendo construídos.
Desde 2013, as empresas chinesas investiram mais de
US$ 60 bilhões nos países ao longo do Cinturão e Rota. O
investimento totalizou US$ 14,5 bilhões em 2016 sozinho,
respondendo por 8,5% do volume total no exterior feito por
empresas chinesas.
O discurso de Xi Jinping também informou que a China expandirá os serviços de carga ferroviária China-Europa
e estabelecerá novos mecanismos, incluindo um escritório
de comunicação para as atividades seguintes do fórum e um
centro de pesquisa.
Fanzine, 2017
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世界各国领导人一致支持“一带一路”倡议

Líderes mundiais cantam o coro do Cinturão e Rota
国际在线 新华社

L

íderes mundiais juntaram suas ideias sobre como impulsionar
a Iniciativa do Cinturão e Rota em um evento de dois dias,
iniciado no dia 14 de maio em Beijing, se unindo ao coro de prosperidade comum da China.
Caracterizada por amplas consultas, contribuições conjuntas
e benefícios compartilhados, o Cinturão e Rota conecta os países
e regiões que representam cerca de 60% da população mundial e
30% da produção econômica mundial.
Durante a inauguração do Fórum do Cinturão e Rota para
Cooperação Internacional, o secretário-geral da ONU, António
Guterres, disse que a ambiciosa iniciativa intercontinental tem
“como base uma visão compartilhada de desenvolvimento mundial”.
PROJETO DO SÉCULO
O presidente chinês Xi Jinping disse, no discurso pronunciado na reunião internacional que atraiu chefes de Estado e de
governo de 29 países, entre milhares de outros participantes, que a
iniciativa é “o projeto do século” que beneficiará todas as pessoas
do mundo.
A Iniciativa do Cinturão e Rota proposta em 2013 pela China
consiste no Cinturão Econômico da Rota da Seda e a Rota da Seda
Marítima do Século XXI, e busca construir uma rede de comércio
e infraestrutura que conecte a Ásia com a Europa e África ao longo e além das antigas rotas comerciais.
“As antigas rotas da seda, que cobrem milhares de milhas
e anos, incorporam o espírito da paz e cooperação, abertura e
abrangência, aprendizagem mútua e benefício recíproco”, disse Xi
Jinping a uma audiência de mais de 1.500 pessoas.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a experiência histórica de cooperação entre os países vinculados pela antiga
Rota da Seda através da Ásia, Europa e África é importante no
século XXI, em um momento no qual o mundo enfrenta “desafios
muito sérios”.
Além de descrever a Iniciativa do Cinturão e Rota como um
exemplo de cooperação em áreas como infraestrutura, transporte
e indústria, o presidente russo disse que seu país tem apoiado a
iniciativa desde o começo.
A presidente do Chile, Michelle Bachelet, disse que a amplitude da iniciativa, o nível de participação e suas dimensões estratégicas destacam sua capacidade para tornar-se o maior projeto de
cooperação econômica atual.
O presidente da República Tcheca, Milos Zeman, felicitou a
China por este corajoso projeto de longo prazo.
Nos últimos anos, a Iniciativa do Cinturão e Rota passou de
2017, Fanzine

uma proposta em estado embrionário a uma rede e um padrão de
cooperação de crescimento compartilhado através de discussão e
colaboração.
Até o final de 2016, mais de 100 países e organizações internacionais manifestaram seu apoio à iniciativa. A China assinou 46
acordos de cooperação com 39 países e organizações internacionais, os quais abrangem várias áreas.
A Iniciativa do Cinturão e Rota gera enormes benefícios para
todos os envolvidos e serve como um importante fator de transformação mundial no marco da Agenda 2030 de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, disse o presidente da Assembleia Geral da
ONU, Peter Thomson, que também assistiu ao fórum.
UMA PLATAFORMA ABERTA
Com várias vantagens e necessidades, os parceiros dão muita
atenção para que a iniciativa continue sendo aberta, inclusiva e
benéfica para todos.
O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, disse no
fórum querer “deixar muito claro que o Corredor Econômico China-Paquistão, uma iniciativa econômica em marcha, está aberta
para todos os países da região”.
Como ponte de conexão entre a Ásia e a Europa, a Turquia
deseja aproveitar sua localização geográfica única, disse o presidente, Recep Erdogan.
O enviado especial da primeira-ministra britânica Theresa
May, o secretário das Finanças do Reino Unido, Philip Hammond,
disse que seu país é um “parceiro natural” desta grande iniciativa
de desenvolvimento.
Hammond espera que, com a China como início ao leste e
com o Reino Unido como o extremo ocidente do Cinturão e Rota,
todos os países ao longo da rota possam trabalhar juntos para criar
mais empregos, gerar crescimento e melhorar o padrão de vida
das pessoas.
Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum
Econômico Mundial, disse que a Iniciativa do Cinturão e Rota é
um “marco internacional pioneiro apoiado em um conceito de plataforma aberta”.
Para o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, a iniciativa pode cumprir as aspirações de todos os povos que ainda
necessitam de apoio para o desenvolvimento.
Para as pessoas comuns, a iniciativa também pode representar algo simples, “como uma perfumada xícara de chá”, disse a
diretora-geral do FMI, Christine Lagarde. Durante séculos, a rota
tem “reunido culturas, comunidades e pessoas”, e a iniciativa está
disposta a acrescentar novos sabores econômicos.
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“一带一路”为实现亚欧地区经济增长提供途径

Cinturão e Rota facilita trocas
- Entrevista com o Ministro dos
Augusto Santos Silva

——专访葡萄牙外交部长席尔瓦

de bens, de pessoas e de ideias

Negócios Estrangeiros de Portugal,

Por Inês Zhu, Zhan Liang, José Pedro Rodrigues

F

ANZINE - Portugal mantém
uma atitude positiva em relação
à iniciativa Um Cinturão e Uma
Rota. Para o senhor, qual o papel
que Portugal pode desempenhar na
implementação dessa iniciativa?

contribuir significativamente para uma
melhor coordenação entre as políticas de
desenvolvimento e os diversos projetos
de cooperação no âmbito desta iniciativa,
nos domínios de infraestrutura, dos
transportes ou da capacidade produtiva.
FA N Z I N E - D e s d e o i n í c i o d o
lançamento da proposta Um Cinturão
e Uma Rota há três anos, quais foram
os avanços que Portugal e a China
obtiveram nas áreas comercial e
cultural?

Augusto Santos Silva,
ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal

Augusto Santos Silva - O bem-sucedido
processo de transição de Macau para a
China - cujo primeiro marco ocorreu
há 30 anos com a Declaração Conjunta
- trouxe um assinalável capital de
confiança às relações luso-chinesas e
uma crescente proximidade entre os
dois lados, que culminou, em 2005,
no estabelecimento de uma Parceria
Estratégica. Na verdade, Portugal tem
sabido interpretar, de forma mais correta
do que muitos outros parceiros ocidentais,
as transformações rápidas e profundas
pelas quais a China tem passado.
Acreditamos que assim continuará a ser
e que, para além disso, Portugal pode
2017, Fanzine

Augusto Santos Silva - No contexto já
referido de progressão continua e intensa
nas relações bilaterais entre Portugal e a
China, destacamos:
i) Ao nível comercial, a crescente
interligação econômica, tendo o
investimento chinês penetrado setores
estratégicos nacionais e as exportações
portuguesas para a China registrado um
aumento de forma sustentada, em redor
de 36% ao ano (a China passou da 21ª
posição, em 2008, para o 11º lugar, em
2016, no ranking de clientes de Portugal);
ii) Ao nível cultural, a aposta chinesa
no ensino da Língua Portuguesa,
sendo que as instituições universitárias
que a leccionam têm crescido
exponencialmente, e Macau tem
assumido um papel central enquanto
pivot dessa estratégia incentivada pelas
autoridades de Pequim.
De referir também o lançamento,
previsto para 26 de julho, da ligação
aérea direta entre Pequim e Lisboa, a
qual abre excelentes perspectivas para a

intensificação dos fluxos turísticos e de
cooperação empresarial, consolidando,
por outro lado, o posicionamento de
Lisboa como um grande hub nas ligações
aéreas para África e a América Latina.
FANZINE - China e os países de
língua portuguesa estabeleceram
um mecanismo de interação positiva
por meio do Fórum de Macau. Para
o senhor, qual o papel que pode
desempenhar esse mecanismo ao
impulsionar a implementação da
iniciativa “Um Cinturão e Uma
Rota”?
Augusto Santos Silva - A China atribui
significativa importância a Macau,
enquanto plataforma privilegiada de
cooperação económica triangular com os
Países de Língua Oficial Portuguesa, os
quais constituem um espaço econômico
em franco crescimento. A decorrente
expansão da procura de bens duradouros
e de serviços nesses mercados oferece
oportunidades para a criação de parcerias
empresariais que podem beneficiar de
financiamentos disponíveis e, em tal
contexto, o Fórum de Macau desempenha
um papel crucial ao nível do estímulo
político mas, também, por via do seu
secretariado, na identificação e seleção
de projetos de investimento conjunto no
âmbito da iniciativa Um Cinturão e Uma
Rota.

conjunta e compartilhamento de
resultados e adota como conceitos
principais a coordenação de políticas,
a conectividade das infraestruturas, o
livre fluxo de comércio, a integração
financeira e o entendimento entre os
povos. Na verdade, ainda falta a força
motriz para a retomada do crescimento
da economia global. Outro ponto é a
persistência da antiglobalização. Qual
a sua avaliação sobre o significado
da iniciativa Um Cinturão e Uma
Rota para a economia mundial e as
cooperações internacionais?

Augusto Santos Silva - Acreditamos que
esta iniciativa constitui um significativo
passo em frente nos esforços concertados
para facilitar as livres trocas de bens,
de pessoas e de ideias através de toda
a Eurásia, bem como representa um
importante meio para atingir os objetivos
comuns de crescimento económico
e desenvolvimento social para as
populações da região.
FANZINE - Quais as expectativas do
senhor sobre o fórum a ser realizado
em breve em Beijing?

Augusto Santos Silva - O Secretário
de Estado da Internacionalização, Jorge
Costa Oliveira, será o representante
de Portugal nesse Fórum, que
encaramos como sendo de especial
interesse estratégico para aprofundar
a “ancoragem” do nosso País à Nova
Rota Marítima da Seda do Século
XXI, assumindo especial relevo, neste
contexto, o Porto de Sines e a sua futura
ligação ferroviária a Espanha.

(VCG)

FANZINE - A construção do Cinturão
e da Rota persiste nos princípios
de consulta mútua, construção
Fanzine, 2017
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BAII aprova três
novos membros na
segunda reunião
anual
O Banco Asiático
de Investimento em
Infraestrutura (BAII),
iniciado pela China,
aprovou em 16 de junho
a entrada da Argentina,
Madagascar e Tonga em sua
segunda reunião anual de
governadores. O Conselho
de Governadores do BAII
adotou resoluções para
aprovar a adesão dos três
candidatos.
A aprovação veio na
segunda reunião anual do
Conselho de Governadores
do BAII, que começou no
início do dia na ilha de Jeju,
resort no sul da Coreia do
Sul. A primeira reunião foi
realizada em Beijing no ano
passado. A aprovação incluiu
um futuro membro regional,
Tonga, e dois não regionais:
Argentina e Madagascar.
“A infraestrutura bem
integrada e a conectividade
aprimorada entre a Ásia
e o resto do mundo tem
benefícios de longo alcance
para a economia mundial”,
disse o presidente do BAII,
Jin Liqun. O chefe do BAII
expressou sua expectativa
sobre o papel dos três novos
membros quando eles se
juntarem totalmente ao
banco.
2017, Fanzine

Os três prováveis
membros se juntarão
oficialmente ao BAII uma
vez que completarem os
processos domésticos
exigidos e depositarem a
primeira parcela de capital
no banco.
Oficialmente lançado
em janeiro de 2016, o BAII,
sediado em Beijing, é um
banco de desenvolvimento
multilateral iniciado pela
China e apoiado por muitos
países e regiões, que
fornecerão financiamento
para a melhoria da
infraestrutura na Ásia.
China demonstra
confiança nas
perspectivas
econômicas do
BRICS
O BRICS continuará a
ser um motor de crescimento
da economia mundial apesar
das dificuldades e desafios,

经济

disse em 20 de junho o
ministro das Finanças
chinês, Xiao Jie.
“Acreditamos
firmemente que a condição
econômica do BRICS
melhorará com nossos
esforços conjuntos”,
indicou o ministro em
uma entrevista paralela à
Reunião dos Ministros das
Finanças e dos Presidentes
dos Bancos Centrais do
BRICS. A recuperação
econômica global mais
lenta do que a expectativa,
as incertezas políticas
nos países desenvolvidos,
a desglobalização e o
protecionismo mundial
constituíram um ambiente
econômico complicado para
o BRICS, disse ele.
Xiao Jie ainda
afirmou que o BRICS
está experimentando
uma mudança após anos
de desenvolvimento
econômico robusto e
precisa desenvolver novos
pontos de crescimento
econômico através de um
ajuste estrutural profundo.
O BRICS deve criar novos
modelos de crescimento
econômico, promover
reformas estruturais e
buscar um novo ímpeto
de crescimento, ao mesmo
tempo em que fortalece a
coordenação de políticas e
aumenta a cooperação.
O ministro chinês

destacou os resultados
frutíferos da reunião,
afirmando que os
ministros das Finanças
e os presidentes dos
bancos centrais do BRICS
concordaram em intensificar
a coordenação nas políticas
macroeconômicas,
combater o protecionismo
e aprofundar a cooperação
sob os canais financeiros e
monetários do G20. Todos
os lados concordaram em
utilizar plenamente o Novo
Banco de Desenvolvimento,
promover a cooperação fiscal
internacional e cooperar em
parcerias público-privadas.
China reduz
barreiras para
entrada de
investimento
estrangeiro
A China anunciou em
29 de junho que utilizará
o sistema administrativo
de “lista negativa” para os
investimentos estrangeiros,
e que abrirá mais setores
e relaxará ainda mais as
restrições para as empresas
estrangeiras.
A partir de 28 de julho,
o sistema de lista negativa,
que identifica os setores
e negócios proibidos ou
restritos, será aplicado
em todo o país, informou
a Comissão Nacional de
Desenvolvimento e Reforma
(CNDR) da China.
O país aplicou o
plano piloto em algumas
áreas. De acordo com este
sistema, não é necessária a
aprovação do governo para
a maioria dos investimentos
estrangeiros, e apenas os
investimentos na “lista
negativa” permanecerão
sujeitos à aprovação.
A CNDR e o Ministério

do Comércio emitiram
no mesmo dia de forma
conjunta um catálogo
revisado de investimento
estrangeiro, incluindo a
lista negativa, assim como
os setores e as indústrias
em que o governo quer
incentivar o investimento de
empresas estrangeiras.
Como resultado, o
investimento estrangeiro
terá agora acesso mais fácil
ao transporte de passageiros
por estradas da China, ao
processamento de alguns
metais raros, assim como à
manufatura de equipamentos
ferroviárior e óleo
comestível, entre outros.
O catálogo também
reduziu de 36 para 28 a lista
dos setores completamente
proibidos para o
investimento estrangeiro.
Os setores proibidos para
a entrada de investidores
estrangeiros incluem o
controle de trânsito aéreo
e institutos de educação
obrigatória.
Chineses gastam
mais em entregas
rápidas em 2016

Os chineses gastaram
mais nos serviços de entrega
rápida no ano passado, ao
mesmo tempo em que os
custos médios das entregas
continuaram a cair, segundo
um relatório da indústria.
O gasto médio dos
chineses com entregas
rápidas ficou em 287 yuans

(US$ 42) no ano passado,
um aumento de 42,7% em
termos anuais, segundo o
relatório divulgado pela
Administração Estatal dos
Correios. Enquanto isso, o
custo médio caiu de 13,4
yuans por pacote para
12,7 yuans. A pesquisa
também mostrou que os
consumidores estão cada
dia mais satisfeitos com os
serviços.
Um total de 31,3
bilhões de pacotes foram
entregues no ano passado,
um aumento de 51,4% em
termos anuais. O setor gerou
397 bilhões de yuans em
receitas no ano passado, um
aumento de 43,5%, disse o
departamento.
O objetivo para a receita
anual do setor será de 800
bilhões de yuans em 2020,
segundo um documento
de política divulgado pelo
Conselho de Estado da
China em outubro do ano
passado.
ChemChina completa
aquisição de
Syngenta
A gigante química
chinesa ChemChina,
de propriedade estatal,
anunciou em 9 de junho que
completou um acordo para
adquirir a gigante suíça de
agronegócio Syngenta. A
ChemChina comprou 94,7%
das ações da Syngenta
e buscará a retirada da
Syngenta das bolsas na
Suíça e nos Estados Unidos,
disse a empresa sediada

em Beijing à imprensa no
mesmo dia.
Após a aquisição, a
ChemChina respeitará
a cultura corporativa
da Syngenta, manterá a
continuidade da gestão
corporativa e permitirá que
a equipe administrativa
da empresa desempenhe
seu papel para alcançar
uma transição tranquila e
integração ordenada.
No futuro, a ChemChina
implementará uma estratégia
para abrir novamente
o capital da Syngenta,
com o fim de alcançar o
desenvolvimento a longo
prazo e criar maior valor,
informou a companhia.
A ChemChina anunciou
em fevereiro de 2016
que faria uma oferta para
adquirir a companhia suíça
por US$ 43 bilhões. No mês
passado, disse que a maioria
dos acionistas da Syngenta
aceitou a oferta da aquisição.
JD.com planeja
centro de logística
automatizado
O varejista online chinês
JD.com planeja investir
20,5 bilhões de yuans (US$
3 bilhões) nos próximos
cinco anos para estabelecer
um centro de logística na
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cidade de Xi’an, capital da
Província de Shaanxi, no
noroeste da China, informou
a companhia.
O JD.com assinou o
negócio no dia 23 de maio
com a Base Industrial
Nacional de Aeroespaço
Civil, fazendo parte
do acordo de parceria
estratégica com o governo
provincial de Shaanxi.
A empresa afirmou que
o centro contará com uma
sede de logística global,
um centro industrial de
automação e um centro
operacional equipado com
big data, computação em
nuvem e tecnologias de
automação. Será o maior
centro deste tipo na China.
A companhia tem
como objetivo desenvolver
uma cadeia inteira de
armazenamento e entrega
executada por máquinas,
incluindo drones, carros
autônomos e armazéns
robotizados. A equipe de
pesquisa que desenvolverá
o sistema não tripulado será
selecionada no fim de 2017.
Uma linha de montagem de
drones também está prevista.
A companhia, listada
na NASDAQ, é o principal
competidor do Alibaba. Há
cerca de 200 milhões de
contas ativas do JD.com.
Fanzine, 2017
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中国驻巴西大使 李金章

共建“一带一路”，实现共赢发展

Progresso comum nas Novas Rotas da Seda
Por Li Jinzhang*

O

Fórum do Cinturão e Rota para
a Cooperação Internacional foi
realizado nos dias 14 e 15 de maio, em
Beijing. O evento, centrado na iniciativa proposta pelo presidente chinês Xi
Jinping em 2013, reuniu mais de 1.500
representantes de uma centena de países
e organizações internacionais, entre eles
mais de 30 chefes de Estado ou de governo e dignatários da ONU, do FMI e
do Banco Mundial. Sob o tema “Fortalecer a cooperação internacional, construir

mais de 40 países e organizações internacionais e está implementando mecanismos de cooperação industrial com três
dezenas de nações. Entre 2014 e 2016,
a China movimentou US$ 3 trilhões em
transações comerciais com os países
ao longo das novas rotas da seda e fez
investimentos acumulados superiores
a US$ 50 bilhões. Empresas chinesas
estabeleceram 56 zonas de cooperação
econômica e comercial com mais de 20
países, responsáveis por cerca de US$

Líderes mundiais participam da mesa redonda
do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional

juntos o Cinturão e Rota e alcançar um
desenvolvimento de benefício mútuo”,
os participantes trocaram opiniões, chegaram a amplos consensos e obtiveram
resultados frutíferos.
O primeiro desses resultados é a
concertação das políticas e estratégias
de crescimento para formar a sinergia
de desenvolvimento coordenado. Nos
últimos quatro anos, sob o quadro da
iniciativa, a China assinou acordos com
2017, Fanzine

1,1 bilhão em receita tributária e 180 mil
postos de trabalho. O Banco Asiático de
Investimento em Infraestrutura ofereceu
um crédito de US$ 1,7 bilhão para a
iniciativa, enquanto o Fundo da Rota da
Seda fez um aporte da ordem de US$ 4
bilhões. Durante o fórum, mais acordos
foram firmados, e mais de 60 países e organizações internacionais manifestaram
interesse de fomentar a facilitação do
comércio entre os envolvidos na iniciati-

va.

O segundo resultado foi a elaboração do mapa de rota, definindo as áreas
prioritárias e a trajetória das ações. A
iniciativa “Cinturão e Rota” abrange
a conexão de políticas, infraestrutura,
comércio e financiamento, bem como o
entendimento entre os povos. Os participantes escolheram a conectividade como
a principal área de cooperação, ligando
as passagens terrestres e os portos marítimos, construindo uma rede de infraestrutura baseada em ferrovias, portos e dutos.
A proposta também prevê fortalecer a
cooperação entre autoridades aduaneiras
e de inspeção de qualidade, assim como
impulsionar a compatibilidade entre os
sistemas de regulamentação e padronização; acelerar a construção de corredores
econômicos para alavancar a cooperação
industrial por meio da criação de parques de comércio e indústria e zonas de
cooperação econômica transfronteiriça;
expandir os canais de financiamento para
reduzir os custos e estabelecer um sistema de salvaguarda financeira de maneira
estável, sustentável e com os riscos sob
controle; apoiar as cooperações nas áreas
de educação, ciência e tecnologia, cultura
e saúde; e estreitar os intercâmbios de turismo, think tanks e veículos de imprensa, promovendo a facilitação do fluxo de
pessoas.
O terceiro resultado foi o lançamento de novas medidas para aprofundar
as cooperações pragmáticas. Durante o
evento, o presidente Xi Jinping anunciou
que a China fará um aporte adicional de
100 bilhões de yuans no Fundo da Rota
da Seda e encorajará as instituições financeiras a investir 300 bilhões de yuans
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no exterior. Além disso, o China Development Bank e o China Eximbank
oferecerão linhas de crédito de 250
bilhões de yuans e 130 bilhões de yuans
respectivamente, destinadas a projetos de
infraestrutura, indústria e cooperação financeira. Ao mesmo tempo, a China vai
elaborar diretrizes de financiamento com
o Banco Asiático de Investimento em
Infraestrutura, o Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, o Banco Mundial
e outras instituições multilaterais para
apoiar os projetos. Nos próximos três
anos, o governo chinês vai proporcionar
60 bilhões de yuans em ajuda a países
em desenvolvimento e a organizações
internacionais que participem da iniciativa, sobretudo em programas sociais.
Fornecerá também uma ajuda alimentar
de emergência estimada em 2 bilhões de
yuans a países em desenvolvimento ao
longo das rotas. Fará um novo aporte de
US$ 1 bilhão para o Fundo de Assistência à Cooperação Sul-Sul e outro US$ 1
bilhão a organizações internacionais para
implementar uma série de projetos que
beneficiam os povos. Nos próximos cinco anos, a China oferecerá 2.500 vagas a
jovens cientistas para fazer pesquisas de
curto prazo, treinará 5 mil técnicos e ad-

ministradores na área de ciência e tecnologia, assim como colocará em operação
50 laboratórios conjuntos.
A iniciativa “Cinturão e Rota” é, até
o momento, o mais importante produto
de política pública que a China disponibiliza para o mundo. A participação
de representantes do Brasil e de outros
países latino-americanos demonstra que a
iniciativa, embora inicialmente proposta
pela China, é compartilhada pela comunidade internacional, em vez de ser um
monólogo chinês. Cobrindo diferentes
regiões, distintos estágios de desenvolvimento e várias civilizações, a inciativa
é uma plataforma aberta e inclusiva
que cria um bem público global. Tendo
como centro o continente eurasiano, a
iniciativa acolhe todos os amigos que
se identifiquem com o espírito da Rota
da Seda e persistam nos princípios de
consulta conjunta, construção conjunta e
desenvolvimento conjunto, sem excluir
ou se opor a nenhuma parte. Todos serão
parceiros equitativos e poderão fazer
parte da inciativa da maneira que julgarem adequada. Com isso, vamos criar
novas oportunidades de crescimento,
buscar novas forças motrizes, expandir
novos espaços para alcançar vantagens

complementares e benefício mútuo,
promovendo avanços em direção a uma
comunidade de destino compartilhado.
Nos últimos anos, com o espírito
de igualdade, benefício mútuo, cooperação e ganhos recíprocos, China e
Brasil conquistaram avanços positivos
na conciliação de políticas, conexão
de infraestrutura, fluidez do comércio,
circulação de moedas e entendimento
mútuo. Em um futuro próximo, os dois
países devem fortalecer ainda mais
a coordenação de suas estratégias de
desenvolvimento, ampliar a cooperação
em investimento, capacidade industrial e
infraestrutura, promover a facilitação de
comércio e investimento e estreitar intercâmbios de cidadãos chineses e brasileiros. Tenho a convicção de que as novas
iniciativas e medidas lançadas no BRF
contribuirão não só para aperfeiçoar a
governança global e promover a criação
de uma comunidade de destino compartilhado, como também oferecer novas
ideias e novo impulso às nossas relações
bilaterais.
*Li Jinzhang é embaixador chinês
no Brasil
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月 14 日至 15 日，“一带一路”国际合作

议，60 多个国家和国际组织共同发出推进“一

分别提供 2500 亿元和 1300 亿元等值人民币专

高峰论坛在北京举行。此次高峰论坛是习

带一路”贸易畅通合作倡议。

项贷款，用于支持“一带一路”基础设施建设、

近平主席 2013 年提出“一带一路”重大合作

二是规划了“一带一路”合作路线图，确

产能、金融合作。中方还将同亚洲基础设施投

倡议以来，中方就此主办的规格最高的国际性

定了重点合作领域和行动路径。“一带一路”

资银行、金砖国家新开发银行、世界银行及其

会议，共有来自 100 多个国家和众多国际组织

倡议涵盖政策沟通、设施联通、贸易畅通、资

他多边开发机构合作支持“一带一路”项目，

的 1500 余名代表出席，其中包括三十多个国

金融通、民心相通等内容。与会各方同意以互

同有关各方共同制定“一带一路”融资指导原

家的领导人和联合国、国际货币基金组织和世

联互通为重点合作领域，努力连接陆上通道和

则。中国将在未来 3 年向参与“一带一路”建

界银行的负责人。与会各方围绕“加强国际合

海上港口，以铁路、港口、管网等重大工程为

设的发展中国家和国际组织提供 600 亿元人民

作，共建‘一带一路’，实现共赢发展”的主

依托，打造复合型的基础设施网络；加强软联

币援助，建设更多民生项目。中方将向“一带

题深入交换意见，达成广泛共识，取得丰硕成

通，促进海关、质检等领域合作，促进各国规

一路”沿线发展中国家提供 20 亿元人民币紧

果。

则标准体系的相互兼容；加快经济走廊建设，

急粮食援助，向南南合作援助基金增资 10 亿

一是推进了政策协调和发展战略对接，形

推进国际产能合作，共建经贸产业园区、跨境

美元。

成协同发展的合力。“一带一路”倡议提出 4

经济合作区；拓展融资渠道，降低融资成本，

“一带一路”是迄今为止中国为世界提供

年来，中方同 40 多个国家和国际组织签署了

建立稳定可持续、风险可控的金融保障体系；

的最重要公共产品。巴西等诸多拉美国家也派

合作协议，同 30 多个国家开展机制化产能合

支持教育、科技、文化、医疗等领域合作，密

代表出席了此次高峰论坛，表明“一带一路”

作。2014 年至 2016 年，中国同“一带一路”

切旅游、智库、媒体等领域交流，促进人员往

倡议虽为中国首倡，但并非中国的“独角戏”，

沿线国家贸易总额超过 3 万亿美元，对沿线国

来便利化。

而是世界各国所共享。相信此次高峰论坛提出

家投资累计超过 500 亿美元。中国企业已经在

三是推出了众多新举措，大力深化务实合

的推动“一带一路”建设的新倡议和新举措，

20 多个国家建设 56 个经贸合作区，为有关国

作。本次论坛期间，习近平主席宣布中方将加

不仅将进一步完善全球治理，推进人类命运共

家创造近 11 亿美元税收和 18 万个就业岗位。

大对“一带一路”建设资金支持，向丝路基金

同体建设，也将为中巴合作提供新思路，注入

亚洲基础设施投资银行已经为“一带一路”建

新增资金 1000 亿元人民币，鼓励金融机构开

新动力。

设提供 17 亿美元贷款，“丝路基金”投资达

展人民币海外基金业务，规模预计约 3000 亿

40 亿美元。本次论坛期间，又签署一批合作协

元人民币。中国国家开发银行、进出口银行将
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河南手记：以文物鉴历史 以科技创未来

Diário de viagem de Henan
Um olho na história, outro no futuro
Por Rafael Fontana*

Atenta às novas conexões internacionais, província investe em
infraestrutura e desenvolvimento, enquanto preserva sua rica história.
Viajamos até Henan para ver como um dos berços da civilização chinesa
está se transformando em polo tecnológico.
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ostei tanto de Henan que voltei. Exatamente um ano
depois da minha primeira jornada até a província, pude
reforçar minhas impressões daquela viagem inicial, como turista, e experimentar novas sensações, agora como jornalista.
Dessa vez estive acompanhado da tradutora Luana Xing, que
me ajudou bastante a entender melhor a rica cultura dessa
região, um dos berços da civilização chinesa, com 4 mil anos
de história.
Peguei menos calor nessa segunda viagem. A região
centro-leste da China é particularmente quente nos meses
de junho e julho. Os dias de chuva e vento refrescam um
pouco. O clima lembra o de Pequim, que fica cerca de 700
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km ao norte das duas maiores cidades de Henan: Luoyang e
Zhengzhou, esta última a capital da província. De trem-bala,
o trecho é percorrido em torno de 3 horas e meia, incluindo
as paradas.
Em uma programação intensa, a proposta da viagem era
conhecer diferentes setores da economia, oportunidades de
negócios e destinos turísticos da região, além das tradições,
gastronomia e cultura. Entre os focos para as matérias, boletins e vídeos publicados pela Rádio Internacional da China
(CRI) se incluíam as potencialidades da província no âmbito
da iniciativa “Um Cinturão e Uma Rota”.

Primeiro dia – Estratégia e soluções
Artesãs produzem cerâmica em ateliê de Luoyang

No primeiro dia de visitas à cidade de Luoyang, fomos
ao Centro de Serviços Integrados da Zona Piloto de Livre
Comércio de Henan. O centro funciona como um ambiente
facilitador para conectar produtores, logística, abertura de
novos negócios e exportadores, entre outras áreas.
As modernas instalações permitem aos interessados um
atendimento rápido e unificado. O diretor do órgão, Zheng
Zhaohui, afirmou que os atendentes são treinados para oferecer soluções em diferentes setores com rapidez e eficiência.
Localizada estrategicamente em uma região populosa e
central da China, Henan tem demonstrado vocação para retomar seu protagonismo como importante entreposto comercial
da antiga Rota da Seda. Desta vez, também como um hub
de transporte e logística que estimulará negócios para o Cinturão e Rota.
À noite, jantamos no restaurante Zhen bu tong. Provamos algumas iguarias da cozinha de Henan, com destaque
para as sopas e caldos agripicantes. São saborosas. Porém,
no verão, um ocidental só é capaz de degustá-las à noite,
quando a temperatura cai um pouco. Além disso, ajudam na
digestão.
Paisagem ao longe das Grutas de Longmen
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Museu de Luoyang

Segundo dia - Mergulho na história

Sopa agripicante, iguaria apreciada na região

Buda nas Grutas de Longmen, na cidade de Luoyang, província de Henan

O patrimônio cultural e o protagonismo de Luoyang
como um dos berços da civilização chinesa estavam na programação do dia 10 de junho.
Nesta data, considerada Dia do Patrimônio Cultural da
China, presenciamos a cerimônia de abertura do Fórum do
Patrimônio Cultural e Natural da China, com a presença
de autoridades locais. O diretor do Departamento de Patrimônio Cultural de Henan, Liu Yuzhu, afirmou em um
discurso que a província irá assegurar seus bens culturais e
naturais.
Na sequência, visitamos um ateliê dedicado à produção
de cerâmica, onde a temática principal são as peônias, flor
símbolo da região. Além de estimular jovens a seguirem a
carreira artística, a empresa gera mais de 200 empregos diretos e exporta 20% de sua produção.
A visita às famosas Grutas de Longmen foi o ponto alto
do dia. Um lugar incrível para tirar fotos e produzir vídeos.
No local estão os famosos Budas esculpidos há mais de
1.500 anos nas rochas das montanhas, alguns deles com 17
metros de altura. A imponência do local impressiona turistas
e estudiosos de todas as partes da China e do exterior.
Depois, no Museu de Luoyang, conhecemos algumas
das preciosidades mais antigas da arqueologia chinesa. O
museu, com 60 mil metros quadrados, abriga um vasto acervo de cerâmicas e utensílios de ouro, prata, ferro e bronze,
percorrendo a história de 13 dinastias.
O roteiro terminou com uma visita ao Museu das Três
Cores, da Universidade Normal de Luoyang. Ali fomos
apresentados às técnicas milenares de produção de cerâmicas em três e quatro cores.
O jantar daquele dia foi servido no restaurante da universidade, que tem salas especiais de jantar no terceiro andar, com pratos de alta qualidade.

Peônia de porcelana
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Terceiro Dia – Cultura e Tecnologia

Quarto dia – Ligação com o exterior

Em Luoyang, em um mesmo dia é possível se aprofundar na história da cidade e vislumbrar um futuro sustentado
pela tecnologia.
Pela manhã, acompanhamos o lançamento da pedra
fundamental do sítio arqueológico Erlitou, localizado em
Yanshi, região metropolitana de Luoyang. No local serão exploradas ruínas que demonstrarão como era a vida na região
cerca de 3 mil anos atrás.
Para um brasileiro, cuja história do seu país é contada a
partir da chegada dos portugueses ao continente americano,
há pouco mais de 500 anos, é surpreendente estar em um lugar em que a civilização tenha se desenvolvido com milênios
de antecedência.
Visitamos na sequência o Templo do Cavalo Branco,
considerado o primeiro templo budista da China, construído
há 2 mil anos. O local recebe milhares de turistas da China
e de todo o mundo a cada mês. Além da rica história do budismo chinês, o complexo abriga templos budistas da Índia,
Vietnã e Tailândia, construídos com suporte dos respectivos
países.
Após um banho de história e arquitetura, nos deslocamos
tanto de lugar quanto de era. Fomos conhecer aquilo que
emerge como o futuro da região: a ciência e a tecnologia. O
governo de Henan investe nesses setores para garantir a competitividade dos produtos e serviços, assegurando emprego e
renda para a população.
Estivemos no Parque Científico e Tecnológico da Universidade Nacional de Luoyang. A estrutura, que se assemelha
a uma cidade-piloto, é ao mesmo tempo incubadora de empresas e um centro de consultoria, treinamento, capacitação,

A capital da província de Henan desponta como importante centro logístico para conectar diferentes regiões da China,
além de ligar o país ao exterior. Essa foi a impressão que tive de
Zhengzhou, de onde sai um trem direto para Hamburgo, na Alemanha, cruzando países por milhares de quilômetros no território
Eurasiático.
Neste dia, visitamos as instalações do Grupo de Equipamentos de Engenharia Ferroviária da China, além do Centro de
Logística de Henan. Conhecemos, na primeira parada, o mais
avançado equipamento de perfuração de grande porte, usado
especialmente para a construção de túneis de metrô e trens.
Desenvolvido com tecnologia chinesa, o maquinário proporciona
autonomia à China nas construções de transporte sobre trilhos. E
o grupo já fechou contratos para fornecer equipamentos a outros
países, exportando a tecnologia chinesa.
No centro de logística e distribuição, que funciona também
como uma zona franca de Henan, acompanhamos a linha de separação de produtos, empacotamento e liberação para envio. Ali
vi de perto como funciona a impressionante logística chinesa, já

Centro de Logística de Henan
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Templo do Cavalo Branco, o primeiro templo budista da China

laboratórios e desenvolvimento de novas tecnologias.
Desde 2011, ao menos 210 empresas se beneficiaram dos
serviços oferecidos pelo complexo, que já firmou parceria
com centros similares do Vale do Silício, na Califórnia.
O parque científico e tecnológico alcançou resultados
avançados em pesquisas médicas, como tratamentos com
células-tronco, transplante de órgãos e desenvolvimento de
equipamentos óticos. Outros setores de destaque no centro
incluem energia, robótica, impressões gráficas e automação.
Lá também projetaram uma máquina voadora, peixes-robôs e
um equipamento que conversa com seres humanos.
Nesta noite, pegamos o trem-bala para Zhengzhou. Em
menos de 40 minutos, desembarcamos na estação da capital
de Henan.

Templo Shaolin, uma das atrações turísticas mais populares da província de Henan
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que o país é considerado um modelo global de entregas rápidas e
eficientes. Isso em um país de grandes dimensões e 1,4 bilhão de
pessoas.
No período da tarde, partimos para o lendário Templo Shaolin, uma das atrações turísticas mais populares da província de
Henan, localizado no Distrito de Dengfeng, cerca de 80 km de
Zhengzhou e Luoyang. Assistimos a uma apresentação em que
praticantes de kung fu fazem acrobacias, movimentos e coreografias incríveis.
Depois, ingressamos na área dos templos construídos há
mais de 1.500 anos. O local, em uma região montanhosa, habita
o imaginário popular do Ocidente, já que serviu de locação ou
referencia para incontáveis filmes de artes marciais nas últimas
décadas.
A escola de artes marciais de Shaolin recebe anualmente
cerca de 35 mil estudantes. Eles seguem uma disciplina rigorosa
de treinamentos. Se no passado as artes marciais da região geraram guerreiros poderosos, atualmente formam atletas vencedores
em diferentes modalidades esportivas.

Quinto Dia – Produção de veículos
No nosso último dia em Henan, estivemos na montatora
da Haima e na fábrica de ônibus da Yuton Bus. A Yuton produz
mini-ônibus, ônibus urbanos, de viagem, escolares e também
motor-home, todos com tecnologia chinesa.
Na sequência, fomos para a fábrica de cozinhas planejadas
Deashin, que já recebeu prêmios nacionais e internacionais por
suas soluções em mobiliários domésticos. No mesmo lugar há
um pequeno museu com utensílios domésticos da antiguidade,
alguns deles de 2 mil anos atrás.
Depois, visitamos o laboratório de diagnoses Autobio, que
opera com alta tecnologia no diagnóstico de patologias clínicas.
A programação se encerrou com uma visita ao Centro de Exposições da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico,
onde foi concedida uma entrevista coletiva com autoridades de
Zhengzhou e de Henan.
Os meios de comunicação chineses que possuem alcance
global, como a Rádio Internacional da China (CRI), fazem parte
da estratégia de divulgação de Henan para outros países, segundo o secretário de logística internacional de Zhengzhou, Li Xuesheng.
Como a CRI produz conteúdo em rádio, vídeo, internet e
redes sociais em mais de 60 idiomas, profissionais da emissora
foram convidados para essa viagem a Henan.
Se depender das impressões deste jornalista brasileiro, a região ancestral vale, sim, uma visita, com destaque para os pontos
turísticos, como as Grutas de Longmen, o Templo Shaolin e o
Museu de Luoyang.

Linha de montagem de carros na fábrica da Haima

*Rafael Fontana é jornalista brasileiro, atuou no Brasil
nas áreas de economia, política, esportes e turismo, entre
outras. Mudou-se para a China em 2015 e atualmente trabalha na Rádio Internacional da China (CRI), em Beijing.
Viajou para Henan a convite do governo local.
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姚友明

从全国健将到顶尖鞋匠——短道速滑选手王阳的蜕变之路

Wang Yang compara modelos de pé na sua oficina

Oficina onde ele produz patins à mão

O caminho dos negócios de Wang Yang
- das pistas para os patins
Por Yao Youming

O

empresário de artigos esportivos
Wang Yang tem uma rotina de
trabalho bastante apertada.
Ao contrário de muitos outros
empresários do ramo de calçados esportivos, Wang Yang era um patinador
artístico. Depois de quatro anos na
modalidade, ele passou por uma mudança na sua carreira aos 14 anos de
idade, adotando a patinação de velocidade em pista curta.
“Todas as tecnologias de patinação eram importadas naquela época.
No entanto, as tecnologias importadas não eram adequadas ao corpo e à
mente dos asiáticos. Com isso, precisamos modificar os patins para atender
às nossas necessidades particulares”,
disse Wang.
Quando questionado sobre os segredos adotados para um procedimento de alteração aparentemente complexo, ele disse que o processo não foi

tão difícil assim.
“Tudo o que você realmente precisava eram de gazes e qualquer forma
de adesivo rápido. Ao colá-los, os atletas tinham um desempenho melhor, já
que as botas se agarravam com mais
firmeza a seus pés. Muitos consideram
que essa alteração simples ajudava no
seu equilíbrio geral, diminuindo, assim,
suas chances de queda.”
Ao adotar esse método pioneiro de
adaptação, Wang conseguiu ganhar um
lugar na equipe nacional de patinação
de velocidade em pista curta. Infelizmente, antes de poder representar a
China em qualquer competição superior, uma cirurgia de hérnia antecipou
sua aposentadoria.
Wa n g e n t ã o s e m u d o u p a r a
Lanzhou, onde começou a treinar. Ele
colaborou com artesãos locais para
desenvolver os primeiros patins feitos
na China. Foi esse produto que des-

pertou seu interesse no empreendedorismo.
De volta a Changchun em 2006,
a tentativa fracassada de Wang em
retornar às pistas o empurrou para se
dedicar a um novo trabalho, agora em
tempo integral, produzindo patins do
zero.
Orgulhoso do seu passado, Wang
Yang atribui seu sucesso à ética do
trabalho, adquirida e desenvolvida du-

Wang Yang limpa as lâminas
Com seu pai, processando lâminas na oficina

Wang Yang revê uma lâmina
Wang Yang faz patins na sua oficina
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rante sua carreira na patinação.
“O espírito esportivo nos ensina
a enfrentar as dificuldades de frente”,
diz ele.
Foi também graças a sua experiência anterior de patinação que seus
produtos finais foram desenvolvidos
não só com peças de primeira categoria, mas também com um olhar atento
às reais necessidades dos atletas.
Para garantir ainda mais qualidade
a seus patins, Wang comprou uma
fábrica de lâminas australiana chamada Pennington, levando a indústria
chinesa de fabricação de patins a desfrutar de um movimento renascentista.
Os Jogos Olímpicos de Sochi
2014 foram uma vitrine para a sua

criação. Usando os produtos de Wang
Yang, a patinadora chinesa Zhang
Hong estabeleceu o melhor tempo na
competição, com uma rápida aceleração na curva final. Por meio segundo,
a China celebrou sua primeira medalha
de ouro olímpica em patinação de velocidade.
A qualidade dos patins de Wang
também é reconhecida em todo o
mundo: Elise Christie, depois de uma
partida olímpica extraordinária em
Sochi, provou sua força ao ganhar uma
medalha de ouro triplo nos 1000m,
1500m e, em geral, nos campeonatos
mundiais de 2017, usando os patins de
Wang.

Atualmente, os patins são usados
por muitos campeões chineses premiados internacionalmente, incluindo
Fan Kexuan, Wu Dajin, Han Tianyu e
Chen Guang. Eles também são usados
por atletas de outros países e regiões,
incluindo Canadá e Coréia do Sul.
Além dos 8 mil patins produzidos
em 2016, a empresa de Wang produz
um par de patins profissionais feitos à
mão todos os dias durante a temporada
de patinação.
Para continuar a apoiar os patinadores profissionais, Wang está observando a produção de roupas esportivas, que evoluíram para a proteção
de atletas em deslizamentos e quedas

sobre superfícies geladas.
“Espero prolongar a vida profissional dos atletas. Também quero criar
produtos de alta qualidade que possam
ser usados pelo público em geral”,
afirmou.
Ele também espera que, com as
Olimpíadas de Inverno de Beijing de
2022, seu negócio tenha um desenvolvimento ainda maior.
“Pessoalmente, não ter oportunidade de lutar por medalhas nas
Olimpíadas seria um arrependimento
eterno. O lucro não é importante. O
importante é que meus produtos se
tornem um símbolo para a chance que
nunca tive”.
Fanzine, 2017

30

Cultura

文化

文化

本刊记者 侯依宁 李菁

二楼南书房——将阅读带到人们身边
Erlou Nanshufang convida as pessoas à leitura
Por Hou Yining e Li Jing

N

ma metrópole movimentada,
muitas pessoas aspiram encontrar um espaço tranquilo onde
possam se concentrar na leitura.
Em uma zona comercial da cidade
de Nanjing, capital da província
de Jiangsu, Leste da China, há um
espaço de leitura desse tipo que
tem a mágica de parar quem por ali
passa, fazendo-os pegar um livro e
desfrutar o raro momento de serenidade. O espaço, batizado de Erlou
Nanshufang, ou Escritório Sul do 2º
Andar, é o primeiro da espécie em
Nanjing que funciona 24 horas por
dia.
O Escritório Sul do 2º Andar
está situado em um prédio antigo
na zona de Xinjinkou, centro de
Nanjing. Como diz o seu slogan “O
sonho que não se desvanece e o escritório cujas luzes não se apagam”,
o espaço de leitura tem funcionado
24 horas por dia durante dois anos
consecutivos desde a sua abertura,
em abril de 2015. Oferece acesso

2017, Fanzine

gratuito ao público, seja no Festival da Primavera quando todas as
famílias se reúnem, seja nas noites
frias e úmidas do inverno. O escritório, com 60 metros quadrados,
é dividido em três salas pequenas
que acomodam cerca de 20 leitores
ao mesmo tempo. Apesar do espaço
limitado e assentos insuficientes, os
leitores vêm ao escritório um após
o outro, deixando-o tranquilo com
apenas suaves ruídos dos passos leves e da virada de páginas.
O fundador do Escritório Sul
do 2º Andar, Chen Ye, começou a
atuar na área de intercâmbio cultural em 2010, organizando atividades
como palestras e festas de leitura.
Porém, devido aos altos custos e
da dificuldade de encontrar parceiros, Chen decidiu estabelecer um
próprio espaço de atividade, razão
pela qual foi criado o Escritório Sul
do 2º Andar. No início, a escolha
da sede do espaço de leitura foi
um quebra-cabeça. Para diminuir

o custo do aluguel, Chen pensou
em abrir o escritório em uma zona
longe do centro da cidade ou na
parte menos procurada de um edifício comercial, no entanto, se preocupava com os efeitos da operação.
Sendo um nativo de Nanjing, Chen
lançou seu olhar para as construções
antigas da cidade, especialmente as
da República da China (1912-1949).
“Na verdade, muitas construções
da época da República da China se
encontram agora em decadência.
Portanto, o aluguel desses edifícios
é normalmente baixo. A partir deste
ponto de vista, podemos, por um
lado, baixar os gastos, e por outro
lado, adicionar mais significados
sociais para o nosso escritório, quer
dizer, conhecer e explorar de novo
os valores culturais da arquitetura
de Nanjing no período da República

da China”, explica Chen Ye.
Quer seja a decoração, quer
seja o formulário de membro, tudo
no Escritório Sul do 2º Andar se
caracteriza pelo estilo da República
da China. Nas estantes de madeira
com oito prateleiras, são colocados
aproximadamente 2.000 livros de
ciências sociais e humanas, classificados por editora. São os jovens os
principais frequentadores do local.
Zhang Xin está fazendo doutorado na Universidade de Ciência e
Tecnologia de Nanjing. Há um ano,
ele passou pelo local e foi atraído à
primeira vista. Depois, passou a ir
frequentemente ao escritório para
ler livros e preparar sua tese, além
de conhecer novos amigos. Para
ele, o local siginifica conforto e eficiência. “O escritório funciona 24
horas, sem dúvida, um expediente
mais flexível para clientes em relação às cafeterias e bibliotecas.
A segunda vantagem é que não há
consumo obrigatório no local. Em
comparação com a biblioteca, pre-

firo o ambiente aqui no escritório.
Mesmo sendo um espaço público,
dá para se sentir em casa, muito
confortável”, diz o jovem.
Além de proporcionar um espaço de leitura, o Escritório Sul
do 2º Andar fornece oportunidades
de prática social, principalmente
para universitários, e muitos vêm
trabalhar voluntariamente como bibliotecários, entre os quais está Qin
Renjie. Durante seus três anos de
trabalho no escritório ele leu muito, elevou a capacidade de comunicação com os outros, e encontrou
gradualmente sua direção na vida.
“Quando entrei na universidade,
estava meio perdido sem saber o
que queria fazer no futuro. Depois
de vir trabalhar aqui, vi muitas pessoas, e cada uma tem experiências
distintas. Isso me faz entender que
a vida tem muitas possibilidades”,
conta Qin.
Após a entrada em funcionamento do Escritório Sul do 2º
Andar, Chen Ye abriu em seguida,
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por meio de financiamento coletivo,
o Escritório Jiangdong, o Escritório
Baijia e o Espaço Duli, em Nanjing.
Ele resumiu as experiências acumuladas em uma solução que se chama
Plano de Mil Livros, que ajuda
a criar rapidamente e com baixo
custo espaços de leitura de alta qualidade. Na opinião de Chen, o seu
programa de divulgação da leitura
não pode ser realizado sem a força
da população. “O PIB da China já é
agora o segundo maior do mundo e
o PIB da província de Jiangsu fica
no segundo lugar no ranking nacional. A cidade de Nanjing, como
capital provincial de Jiangsu, conta
com um grande número de pessoas
que pertencem à classe média. Ela
possui educação superior, condições
econômicas relativamente boas e, o
mais importante, têm a vontade de
participar das atividades sociais e
promover o desenvolvimento social.
Realizamos três financiamentos coletivos, e resolvemos rapidamente
o problema de dinheiro todas as
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vezes”, afirma Chen.
Para colaborar de forma eficiente com os departamentos governamentais e parceiros, Chen Ye e os
seus sócios fundaram uma empresa
que, segundo ele, não tem fins lucrativos, só mantém o equilíbrio
entre a receita e a despesa com a
operação. Através dessa empresa,
Chen Ye e a sua equipe começaram
a levar os serviços de leitura para
mais pessoas. Embora os resultados
operacionais se diferenciem do
ideal, Chen Ye viu excelentes mudanças. No princípio, os residentes
da zona de Xinjiekou não reconheciam os serviços prestados pela
empresa de Chen, até tinham certo
grau de desconfiança. No entanto,
descobriram pouco a pouco que as
suas crianças adoram o espaço de
leitura. “Falei para eles, talvez a
velha geração já esteja aposentada
e não lerá. Porém, deve pensar que
os seus filhos têm apenas 20 ou 30
anos, e os netos, ainda bem pequenos, podem desenvolver o hábito de
leitura. Assim, eles mudaram a atitude. Em vez de resistir, começaram
a nos ajudar a fazer algo.”
Em virtude dos impactos
trazidos pelas livrarias e leituras
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苦心。鉴于房租的问题，陈烨考虑过在南
京的偏远地区或者写字楼位置不佳的商位
开设读书空间，但他认为这样的效果不甚
理想。于是，作为土生土长的本地人，陈
烨将目光投向了南京城里的老建筑，尤其
是民国时期的建筑。他说：“南京实际上
有很多民国建筑处在一种比较破落的情况
中。所以这种建筑的租赁成本往往会比较
低。如果我们从这个角度出发，一方面可
以降低书房运营的成本，同时可以给我们
书房增加更多的社会意义。就是说，重新
去认识、去发掘南京民国建筑的文化价
值。”
书房中大到装潢设计，小到会员申请
表，确实也透着一股浓浓的民国范儿。高
高的八层木质书架上，按照出版社分类，
摆满了大约 2000 册社科、人文类图书。
而来到“二楼南书房”的大多是年轻人。
南京理工大学博士生张鑫在一年前偶然路
过书房，就被这个地方吸引住了，于是经
常来这里看书、写论文，还认识了许多新
朋友。对他而言，“二楼南书房”意味着
舒适和高效：“这个地方是 24 小时的，
所以它比普通的咖啡馆和图书馆在时间上
更有弹性。第二个不同的地方在于没有强
制性的消费。与图书馆不同的地方就在于
这个地方的格局我觉得很好。它虽然是一
个公共空间，但是给人一种自己家书房的
感觉。总体来讲在这儿会比较舒服，效率
比较高。”
除了提供阅读空间，“二楼南书房”
还为许多大学生提供了社会实践的机会。

eletrônicas, muitas pessoas se manifestam pessimistas com o desenvolvimento dos escritórios físicos.
Contudo, Chen Ye acredita que o
livro de papel já entrou na memória
genética dos seres humanos. Além
disso, seus escritórios podem ter
um espaço de sobrevivência distinto
das livrarias tradicionais por formar uma comunidade de leitores
e obter o seu reconhecimento. “É
um equívoco considerar a livraria
apenas como um espaço de leitura
ou venda de livros. É um posicionamento de mercado errado pensála somente com esta função . Talvez
uma das funções da livraria seja a
exibição de livros, ou seja, fazer
os leitores conhecerem o conteúdo
de um livro. A segunda função é
conectar as pessoas umas com as
outras, formando uma comunidade
de leitura. O que faço mais agora é
promover a ligação entre as pessoas.
Quando essa ligação for estabelecida, as pessoas vão ter um conhecimento sobre os nossos espaços de
leitura. Depois, um reconhecimento
e até um tipo de dependência. Isso é
o que ajuda no desenvolvimento dos
nossos espaços de leitura, e também
traz oportunidades de negócios.”

一些大学生志愿来到这里担任图书管理
员，秦仁杰就是其中的一位。在书房兼职
的三年中，他读了许多书，提升了与人交
流的能力，也渐渐看清了自己的人生方向。
“大一的时候进学校，我其实是比较迷茫
的，对自己以后要做什么并不是特别清楚。
到了这边之后，我见了很多的人。每一个
人有不同的经历，看过了太多，让我明白
人生有很多的可能性，”秦仁杰解释说。
“二楼南书房”成功开业、运营之后，
陈烨又通过众筹的方式在南京市先后开设
了“江东书房”、“百家书房”和“读立
空间”，并且将自己的经验总结成一套名
叫“书千计划”的解决方案，快速、低成
本地建立高品质阅读空间。陈烨认为，在
不断拓展社区阅读空间的过程中，公众力
量起到了关键作用。他说：“中国当下的
GDP 是世界第二，江苏 GDP 又是中国第二，
南京又是江苏的省会。在这种城市中，是
有大量的中产阶级存在的。这些中产阶级
的一个很重要的特征就是受过高等教育，
同时财务上比较健康，又有参与社会、推
动社会发展的意愿。我们做过三次众筹，
都非常快速地解决了资金问题。”
为了与政府部门、合作方更好地对接，
陈烨和合伙人成立了一家公司。用陈烨的
话来说，公司不以盈利为目的，目前的运
营状况能刚好达到收支平衡。陈烨和他的
团队开始通过公司将阅读服务带到更多的
普通人身边。虽然实际经营效果与理想仍
有差距，但是陈烨也看到了许多可喜的改
变。在南京新街口地区的老社区里，居民
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对于公司提供的服务起初并不认可，而且
在一定程度上有所抵触。但是不久以后，
很多居民发现，也许他没有需求，但是他
们的孩子对阅读空间还是非常认可的。
“我
跟他讲，可能老一代退休了，对阅读这一
块儿，已经没有‘我引导你看’这个可能
性了。但是，你的孩子才二、三十岁，你
的孙子才几岁，他们还是有这种可能的。
这个观点跟他讲完以后，他整个人就开始
发生变化了。他不但不会再抵触我们，可
能还在一定程度上帮助我们去做这样的事
情。”
当下的中国社会，电子阅读和网络电
商给传统书店带来了强烈冲击。在项目早
期，绝大多数人对实体书房的发展持悲观
态度。但陈烨认为，纸质书已经进入了人
类基因记忆，而通过建立阅读社群，吸引
读者的认可，他的书房有着不同于传统书
店的生存空间。陈烨说：“如果书店在功
能上只是一个阅读空间，或者只是把它作
为一个图书销售空间的话，它本身的商业
定位就已经错误了。书店的功能可能更多
地是在做图书展示，比如让读者了解这本
书。这是第一个功能。第二个功能就是，
它在做人与人的连接，在做自己的阅读社
群。我现在做的更多的是在促进人与人的
联系上。一旦人与人建立起联系，他对我
们的实体空间就会形成一种认知，一种认
可，一定程度上会形成一种依赖。那他对
我们空间的长期发展是有好处的，也会带
来一定的商业机会。”

在热闹喧嚣的都市，能找到一个静谧的
空间安心读书，是许多人向往的事情。

O fundador do Escritório Sul do 2º Andar, Chen Ye
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在南京的闹市区，就有这么一间书房，让
行色匆匆的人们停下脚步，静静地捧起书
籍，享受生活中难得的轻松和惬意。它叫
“二楼南书房”，是南京第一家 24 小时
开放的阅读空间。
“二楼南书房”位于南京市中心新街
口附近的一栋老建筑里。正如它的口号：
“不灭的理想，不关灯的书房”。自 2015
年 4 月开放以来，无论是阖家团圆的春节，
还是湿冷的冬夜，书房 24 小时营业，全
年无休，免费向公众开放。这里分为三个
小房间，总共只有 60 平米，可以容纳近
二十位读者。由于空间不大，客人络绎不
绝，座位往往供不应求。人们来往于这个
安静的空间，只留下翻阅书籍的声音和少
许轻轻的脚步声。
“二楼南书房”的发起人叫陈烨，
2010 年开始从事文化交流方面的工作，
例如文化讲座、读书会等等。由于活动成
本高昂，合作方难寻，陈烨决定建立自己
的活动空间，也就有了“二楼南书房”的
构思雏形。起初，陈烨在书房选址上煞费
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泼水节—东方式的狂欢

Festival da Água - um carnaval oriental
Por Hu Yingfeng

O

Festival da Água cai durante as
celebrações de Ano Novo nos
países do Leste e Sudeste da Ásia,
como China, Camboja, Laos, Mianmar e Tailândia. Tradicionalmente, as
pessoas jogam água ums nos outros
como um sinal de respeito. Porém,
como o Ano Novo é celebrado durante o mês mais quente no Sudeste
Asiático, muitas pessoas acabam
molhando todo mundo que estiver
por perto. O ato de jogar água é
também uma demonstração de bons
desejos e bênçãos. Acredita-se que,
durante o festival, tudo que é velho
deve ser jogado fora, caso contrário,
trará má sorte ao seu proprietário.
Na China, o Festival da Água é
celebrado anualmente de 13 a 15 de
abril na prefeitura autônoma de Xishuangbanna, província de Yunnan,
sudoeste do país, coincidindo com o
dia de Ano Novo, de acordo com o
calendário da etnia Dai. Com população superior a 1 milhão de pessoas,
a minoria étnica chinesa possui costumes culturais que se assemelham
2017, Fanzine

aos dos países no Sudeste Asiático.
O Festival da Água é um bom exemplo. Em Xishuangbanna, o festival
se estende por três dias de celebrações que incluem rituais religiosos.
No fim, tudo acaba em carnaval,
quando todos terminam molhados.

Trata-se de um dos mais influentes
festivais étnicos da província de
Yunnan, atraindo todos os anos
milhares de turistas provenientes da
China e do exterior.

Lenda mágica

Embora existam muitas lendas
sobre a origem do festival, uma das
mais conhecidas data de tempos
antigos, quando teria existido um
diabo praticando todo o tipo de mal
na aldeia onde moravam os Dai. As
pessoas o odiavam, mas ninguém
conseguia expulsá-lo, porque ele era
dotado de uma magia poderosa.
Certo dia, no sexto mês, a sétima esposa do diabo, que havia sido
sequestrada da aldeia, o enganou
para revelar suas fraquezas. Enquanto o diabo dormia, as sete esposas
usaram o cabelo dele para cortar sua
cabeça. Porém, a cabeça se inflamou
quando tocou o chão. O fogo não
se extinguiria a menos que uma das
mulheres segurasse a cabeça firmemente em seus braços.
Sendo assim, as sete esposas se
revezaram para segurar a cabeça,
cada uma por um período de um
ano. Quando terminava o trabalho
de uma das esposas, as pessoas despejavam água nela para limpar todo
o sangue e a fadiga.
Com o passar do tempo, o ritual
se converteu em uma maneira alegre
de se despedir do ano velho e dar
as boas-vindas ao novo. O jorrar
da água uns nos outros virou uma
forma de vencer o diabo e expressar simbolicamente o desejo de boa
sorte e um futuro promissor.

Costumes e tradições

Durante o festival, as portas de
todas as casas são decoradas com
pedaços de papel multicoloridos.
Carneiros e vacas são abatidos para
o banquete, além de serem oferecidos deliciosos bolos de arroz glutinoso, macarrão e vinho de arroz.
A ocasião é marcada por uma variedade de entretenimentos, incluindo
cantos, danças, fogos de artifício,
corridas de barcos, desfiles e feiras.
No entanto, a atividade mais popular
é o jogo da água.
As atividades dos primeiros dias
são concentradas nas margens do
rio Lancang. No primeiro dia, uma
grande feira marca o início deste
megaevento, onde os habitantes locais fazem compras para receber o

ano novo. É também um ótimo lugar
para comprar lembrancinhas locais.
As comidas caseiras e petiscos são
outro destaque que os turistas não
podem perder. Uma corrida de barcos do dragão é realizada à tarde no
rio Lancang para dizer adeus ao ano
velho. À noite, as margens do rio
são iluminadas por foguetes de bambu e lanternas de Kongming (balões
de papel). Ao mesmo tempo, os mo
radores costumam colocar lanternas
flutuantes no rio. Trata-se de uma
tradição antiga na China, preservada
até hoje em muitas cidades, visando
afastar a má sorte e trazer fortuna.
O terceiro dia, clímax do festival, é programado para o jogo da
água. Neste dia, os Dais vestem suas
mais novas e melhores roupas. Depois, se reúnem nos templos budistas locais, onde os monges cantam
sutras. Posteriormente, um ritual
simbólico é realizado, quando uma
estátua budista é deslocada do templo para o pátio. A seguir, as pessoas
despejam uma água especial misturada com pétalas para tirar a poeira
da estátua. O ritual é chamado de
“Banhar o Buda”.
A conclusão do ritual sinaliza
a abertura de um “carnaval”. As
pessoas se reúnem em estradas, parques e praças, armados com baldes
e bacias, ou pistolas de água, para
espirrar água sobre os outros com
votos de boa sorte e feliz ano novo.
Quanto mais água é derramada sobre
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uma pessoa, mais bênçãos ela receberá.
O despejo da água é mais do que
uma diversão, uma vez que possui um
sentido religioso. A água é considerada
pelos Dais como um símbolo, antes de
tudo, da santidade e pureza religiosa,
mas também da amizade entre as pessoas. Portanto, molhar alguém durante o
Festival da Água, seja um familiar, um
vizinho, ou mesmo um estranho, representa um desejo de boa sorte e prosperidade. Além disso, meninos e meninas
jogam saquinhos coloridos entre eles
para expressar o amor. As novas gerações também se juntam nesse dia para
trocar presentes ou marcar encontros
amorosos.

Lanternas de Kongming

O ritual de banhar o Buda se repete a cada ano

Fanzine, 2017

38

Turismo

旅游

旅游

Turismo

39

Grand CanyonYarlung Zangbo
O Jardim Botânico Tropical de Menglun
localiza-se na ilha Hulu (cabaça, em português), em forma de cabaça com duas
extremidades grandes e estreita no meio.
O rio Luosuo rodeia os três lados da ilha
e apenas um caminho estreito o conecta
com o alto pico Cuiping. O jardim é também a sede do Instituto de Pesquisa das
Plantas Tropicais de Xishuangbanna, da
Academia Chinesa das Ciências. Por seu
ambiente diverso, o jardim é chamado
de “Esmeralda na Coroa do Reino das
Plantas”, onde crescem mais de 3.000 espécies de plantas tropicais e subtropicais,
tanto nacionais quanto estrangeiras.

胡颖枫

西双版纳 野性神秘园
Xishuangbanna - Beleza selvagem e misteriosa
Por Hu Yingfeng

A

prefeitura autônoma da etnia
Dai de Xishuangbanna possui
uma área de aproximadamente 20 mil
quilômetros quadrados e está localizada no extremo sul da província de
Yunnan, Sudoeste da China, a 730
quilômetros de Kunming, capital provincial. É o lar de mais de dez minorias étnicas, com uma população total
de 796 mil pessoas, sendo um terço da
etnia Dai. A prefeitura autônoma fica
logo abaixo do Trópico de Câncer e é
montanhosa com vales profundos. O
rio Lancang e seus afluentes correm
através da área. As monções do Oceano Índico trazem o ar úmido e o clima
é ideal para plantas e animais. Um
quarto da fauna da China e um sexto
da flora se encontram nesta terra ao
mesmo tempo rica e fértil.

2017, Fanzine

Reino dos Elefantes
Nessa reserva natural localizada
na vila de Mengyang, há uma casa de
observação similar a um castelo ao lado
de um tanque, construída especialmente
para turistas. Entre as árvores, ao redor
do tanque, estão algumas plataformas pequenas e requintadas nas quais os turistas
podem observar elefantes ou outros animais bebendo água.
Como cerca de 300 elefantes vivem
nas densas florestas, Xishuangbanna é
portanto chamada de “Reino dos Elefantes”. Para os Dai, o elefante é um símbolo de boa fortuna, poder e força.

(VCG)

Transporte

Com a inauguração do Aeroporto Internacional Gasa, em 1990,
a viagem direta a Xishuangbanna pela via aérea se tornou mais
popular. Além dos voos diários para Kunming, a prefeitura autônoma possui linhas aéreas para cerca de 20 cidades do país
como Beijing, Shanghai e Guangzhou, e também duas linhas
internacionais. Tem ainda três estações rodoviárias.

Pagoda Manfeilong
Localizada na vila de Menglong, é
chamada de “Pagoda de Brotos de Bambu”, pois parece um conjunto de brotos
de bambu que nascem na terra após uma
chuva de primavera. A pagoda tem uma
história de mais de 800 anos e é composta
por um pináculo central mais alto e oito
pequenas estupas circundantes. O pináculo tem 16,29 metros de altura enquanto
as estupas alcançam 9,1 metros. No fundo de cada estupa, há um santuário com
estátuas de Buda, que mostram variadas
expressões faciais. Além disso, o topo do
pináculo é decorado com uma flauta de
cobre, que toca uma melodia agradável
quando o vento sopra.
Fanzine, 2017
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中国冬季运动进入“黄金时代”

Esportes de inverno da China entram
na era de ouro
Por Ji Ye

O

Campo de Esqui de Genting, em Chongli, encontrou um
baita problema nesta temporada: há um número excessivo
de pais tentando entrar com seus filhos em seu campo de treinamento de esqui.
Este ano, o preço aumentou de 2.000 yuans (cerca de US$
290) para 8.800 yuans (US$ 1.270) para o acampamento de seis
dias. Já o número de participantes saltou de 300 para 2800 na
última temporada. Ainda assim, a diretora de marketing da Genting, Zhao Qiong, teve de recusar uma enorme quantidade de
matrículas.
“Em 2013, nós oferecemos um desconto atraente para nossa
escola de acampamento de treinamento. Mas agora estou preocupada com o rápido crescimento”, disse Zhao.
A indústria de esqui em toda a China enfrentou recentemente um aumento no registro de matrículas, uma consequência
direta dos planos do governo central de
aumentar a participação nos esportes de
inverno em todo o país. A China, que irá
sediar os Jogos Olímpicos de Inverno
de 2022, tem intensificado seus esforços
e introduzido iniciativas nacionais para
envolver 300 milhões de pessoas com
os esportes de inverno.
As recentes propostas divulgadas
pelo governo mostram que a escalada
industrial dos esportes de inverno deve
alçar o setor à marca de 600 bilhões de
yuans (cerca de US$ 87 bilhões) até
2020. A estimativa é de aumentar ainda
mais, para 1 trilhão de yuans até 2025,
se tudo correr de acordo com o plano do
governo.
“Chegamos ao que eu chamaria de ‘anos dourados’ da indústria de esportes de inverno na China, que compreendem um
período 20 anos”, diz Lin Xianpeng, vice-diretor do Departamento do Programa de Marketing da Universidade de Esportes
de Beijing.
Dada essa taxa de crescimento acelerada, o país terá no
mínimo 650 pistas de patinação e 800 estações de esqui até
2022. Os números já estão se direcionando nesse sentido. O ano
de 2017 tem testemunhado um aumento de 18% em comparação
com o número de esquiadores do ano passado nas 500 estações
de esqui de todo o país.
A indústria registrou uma rápida expansão imediatamente
após Beijing ter sido escolhida sede dos Jogos Olímpicos de Inverno.

2017, Fanzine

O noroeste de Chongli, província de Hebei, onde as provas
de snowboard olímpico e de esqui estilo livre serão realizadas
em 2022, tornou-se um destino de esqui popular não apenas para
os residentes de Beijing, mas também para os fãs de todo o país.
E tem atraído um número crescente de estrangeiros.
A estação de Esqui Wanglong, em Chongli, registrou na
temporada 2015-2016 um acréscimo de quase quatro vezes na
quantidade de turistas, em comparação com a temporada anterior.
Atualmente ostentando seis grandes resorts de negócios,
Chongli pretende se tornar um destino para esqui de alto padrão.
O rápido crescimento e uma paisagem privilegiada permitem à
região abrigar eventos de grande porte. O funcionário de gestão
do Campo de Esqui de Thaiwoo, em Chongli, Chen Gang, afirma que o lugar dispõe de todo o sistema de recursos humanos,
instalações e modelos de negócios. “Esperamos combinar padrões internacionais aprovados pela indústria”, diz.
Esta iniciativa não só aumentou
a paixão do público pelos esportes de
inverno como também beneficiou os
residentes próximos com novas oportunidades de emprego e mercado.
O pesquisador de negócios e diretor
do Departamento de Esportes da Universidade de Beijing, Yi Jiandong, disse
que novas medidas podem ser adotadas
para garantir que os esportes de inverno
sejam viáveis, independentemente das
limitações do clima. Para ele, com os
avanços da tecnologia, os esportes de inverno definitivamente não serão geograficamente limitados. Neve artificial, estações de esqui itinerantes
e indoor são alternativas para o futuro de esportes de inverno em
todo o país.
As instalações espalhadas pela China estão esperando receber mais esquiadores experientes, iniciantes, investidores e multidões internacionais, à medida em que o fenômeno se expande.
Comprometidos em inspirar 300 milhões de pessoas a participar
dos esportes de inverno, os governos locais, no país inteiro, estão
fazendo o máximo para impulsionar essas modalidades.
Mesmo que a cultura de esqui seja relativamente nova na
China em comparação com nações desenvolvidas, as pessoas e
as empresas estão se preparando para viver uma grande paixão
pelos esportes de inverno.

O legítimo macarrão de Beijing
Por Cui Daiyuan

Q

uando pensamos na culinária
típica de Beijing, capital chinesa,
vêm logo à mente o pato de Pequim e
o Shuanyangrou - a carne de carneiro
preparada à fervura instantânea. No
entanto, recentemente o Zhajiangmian tem conquistado seu espaço na
gastronomia local. No passado, esse
macarrão com molho de soja frito era
uma comida caseira, destinada exclusivamente às famílias da cidade, nunca
servido nos restaurantes. Apenas nos
últimos anos começaram a surgir estabelecimentos especializados nesta
iguaria.
Para preparar o molho frito, pode-se usar somente a pasta de soja amarela, que é aromática, ou adicionar um
pouco de pasta de farinha fermentada,
sempre fresca e doce. Os cozinheiros
acrescentam um pouco de carne picada,
metade gorda e metade magra, e fritam
tudo junto por meia hora. Quanto o
molho está pronto, polvilham-no com
alho francês picado. Preparado dessa
forma, o delicioso sabor do Zhajiangmian trasborda a tigela e permanece
na boca. Outros ingredientes podem

老北京炸酱面
崔岱远

起北京的吃儿，除了烤鸭、涮羊肉，
紧跟着就是老北京炸酱面。在早先，
炸酱面都是百姓居家过日子的家常饭，
进不了馆子。北京街头出现专门的炸酱
面馆子也就是近几年的事。
炸酱可以单用京黄酱，也可以加些甜面
酱。大豆酿的黄酱是醇香的，白面酿的
甜面酱透着丝丝鲜甜，再放上有肥有瘦
的大肉丁儿，荤素搭配，不紧不慢地炸
上半个多钟头，火候到家时撒上喷香的
葱花。用这样的酱拌面怎不让人感觉甘
沃肥浓，香溢齿颊。炸酱还可以有许多

提

substituir a carne picada, como ovo frito,
beringela e pepino, proporcionando variações ao molho. Cada um deles possui
sabor único.
Quando o molho está pronto, é a vez
para preparar o macarrão. Exceto nos
dias mais quentes do verão, quando os
chineses preferem resfriar o macarrão
com água antes de servir, os moradores de
Beijing gostam de consumir o Zhajiangmian à “Guotiaor”. Ou seja, colocam o
macarrão fervido diretamente na tigela,
misturam-no com o molho e o servem

变化，比如用炒鸡蛋代替肉的木樨酱，
还有茄子丁炸酱、黄瓜丁炸酱等等，种
种滋味各不同。
酱炸好了，自然要拌面。北京人吃面除
了三伏天要过水凉吃以外都讲究吃“锅
挑儿”，就是刚出锅的面挑到碗里浇上
佐料立刻进嘴。唯有这样，才能充分体
现面条儿的利落。若是怕面坨了，还可
以浇两勺用开水冲泡的虾皮汤，不但嘴
里透着顺溜，而且味道也更鲜了。
吃炸酱面一般要配上不同的面码儿。面
码儿并不是花样越多越好，而要讲究个
“顺四时”。比如清明前后刚滋出嫩芽
的香椿，切一点细细的末子撒在碗里，
整个屋子都清馨无比。新摘的小萝卜切
成丝当面码儿，其清爽甜美是其他菜蔬

imediatamente. Caso o macarrão fique
um pouco grudado, recomenda-se adicionar um pouco de sopa de camarão
seco. Desta maneira, o macarrão fica
mais solto, e o sabor, mais delicado.
Normalmente, o Zhajiangmian
é consumido com vegetais frescos,
sendo que o mais importante não é
a variação, mas a correspondência
com as estações do ano. Por exemplo,
perto do Dia de Qingming, o Dia de
Finados China, celebrado em abril,
as pessoas servem Zhajiangmian com
folhas verdes de mogno chinês, cujo
aroma preenche todo o ambiente. O
nabo recém-colhido e cortado em tiras
é também uma boa opção devido à sua
frescura e doçura.
Cada tigela deste macarrão, ao
mesmo tempo simples e saboroso,
possui um rico conteúdo. Tal qual um
trecho da Ópera de Pequim, o Zhajiangmian representa a festividade dos
moradores de Beijing.

无法比拟的。一碗朴素的炸酱面却也做得
滋润调和、包罗万象，如同一段美妙的皮黄，
蕴含着北京人的乐呵。

Fanzine, 2017
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“一带一路”倡议的经济潜力

Potencialidades econômicas da iniciativa “Um Cinturão e Uma Rota”
Ingredientes

Por José Medeiros da Silva

Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professor na Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, em Hangzhou, China

Marina Zucker Marques

Economista pela Faculdade de Campinas-FACAMP e atualmente Mestranda em Economia e Comércio Internacional pela Universidade da Indústria e Comércio de
Zhejiang, em Hangzhou, China

Espinafre
Amendoim
Sal
Vinagre
Óleo de gergelim
Óleo vegetal
Óleo de pimenta
Gengibre
Alho

凉拌菠菜花生米

A

赵焰

Salada de espinafre com amendoim
Por Zhao Yan

Modo de Preparo
1. Limpe bem o espinafre, o gengibre e o alho. Corte o espinafre em pedaços. Pique o gengibre
e o alho e coloque-os em uma tigela para uso posterior.
2. Cozinhe o espinafre em água fervente por cerca de um ou dois minutos. Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira e coloque os amendoins. Frite-os em fogo brando. Quando os amendoins
mudam de cor, retire-os da frigideira.
3. Misture em um prato o espinafre e os amendoins. Tempere os ingredientes com gengibre e
alho picado, sal, vinagre, óleo de pimenta, óleo de gergelim, e mexa bem. A quantidade dos condimentos adicionados depende do sabor que você prefere, podendo ser mais picante ou mais ácido.
Está pronto! É só levar para mesa. Bom apetite!

Foto: VCG
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construção do Cinturão Econômico da Rota da Seda e da
Rota da Seda Marítima do Século
21 é o eixo central sob o qual se
apoiará a China para a promoção do
seu desenvolvimento e a intensificação de suas relações e interações
com os outros países. Sua implantação imprimirá uma nova dinâmica
na geoeconomia mundial e abrirá
novas oportunidades que, se bem
visualizadas e aproveitadas, podem
beneficiar um conjunto significativo
de pessoas, empresas e países.
Abreviadamente denominada de
Cinturão e Rota, esse grandioso projeto capitaneado pelo governo chinês tem como um dos seus objetivos
criar uma nova dinâmica econômica
entre a China, a Eurásia e a África.
Pelos valores envolvidos, a iniciativa tem grande potencial para
estimular a economia global, que
sofre uma acentuada desaceleração
desde a crise financeira de 2008. O
custo estimado do investimento do
projeto está entre US$ 900 bilhões
e US$ 4 trilhões (o número não está
fechado e as estimativas variam
muito dependendo do referencial
usado por cada especialista) e vai
envolver diretamente mais de 60
países que são em sua maioria de
renda média ou baixa. Para se ter
uma ideia do montante, em 2016,
o PIB dos países envolvidos diretamente nessa iniciativa girou em
torno US$ 13 trilhões (com exceção
da China).
Apesar de os investimentos
inicialmente previstos estarem programados para serem aplicados ao
longo de alguns anos, essa comparação com o PIB dos países diretamente envolvidos revela que tais
investimentos não são desprezíveis,
podendo auxiliá-los decisivamente

A expectativa de novos investimentos poderá estimular outros grupos econômicos, internos ou externos, a
atuarem mais incisivamente
nessas economias, gerando
a s s i m u m c i c l o e co n ô m i co
virtuoso capaz de atrair inversões adjacentes e potencializando cada vez mais seu
efeito multiplicador.

no seu desenvolvimento econômico
e social.
Além disso, a expectativa de novos investimentos poderá estimular
outros grupos econômicos, internos
ou externos, a atuarem mais incisivamente nessas economias, gerando
assim um ciclo econômico virtuoso
capaz de atrair inversões adjacentes
e potencializando cada vez mais seu
efeito multiplicador. Dito de outro
modo, o real impacto econômico
dessa iniciativa também irá depender da natureza dos investimentos e
o grau de envolvimento e de encadeamento entre as economias locais.
Assim, quanto mais envolvidos
estivem os grupos locais, maior a
potencialidade de o projeto gerar
benefícios para os seus atores.
Do ponto de vista financeiro,
o Banco Asiático de Investimento
em Infraestrutura (BAII) atuará
como o braço da iniciativa Cinturão
e Rota. O banco já tem um capital
autorizado de US$ 50 bilhões e
eventualmente pode ser aumentado
para um total de US$ 100 bilhões.
Atualmente, instituições financeiras
privadas e multilaterais apresentam
baixo interesse em financiar projetos de infraestrutura de longo prazo.
Assim sendo, com o BAII a demanda por esse tipo de financiamento
pode ser suprida, viabilizando dessa
forma os investimentos dos projetos
que dinamizarão economicamente a
proposição chinesa.
Vale mencionar também que,
além do BAII, no final de 2014 o
presidente chinês, Xi Jinping, anunciou a criação do Fundo da Rota da
Seda, onde a China aportará US$ 40
bilhões para apoiar o desenvolvimento de infraestruturas e a cooperação industrial dos países ao longo
das rotas terrestre e marítima da
Fanzine,
Fanzine,2017
2017
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Rota da Seda.
Evidentemente, apesar dos aspectos econômicos e financeiros serem
fatores-chave do Cinturão e Rota, essa
iniciativa será mais bem compreendida se observada como um plano bem
mais amplo, onde esses fatores não
são um fim em si mesmos, mas apenas
instrumentos para se atingir objetivos
mais duradouros. Nessa perspectiva,
o volume dos investimentos até agora
anunciados é apenas um fator circunstancial, já que o montante deve aumentar exponencialmente ao longo do
seu aprofundamento.
De forma mais ampla, a proposta da China se articula em “Cinco
Níveis”, objetivando promover a
coordenação política, a conectividade
de estradas e rotas, o livre comércio,
a convertibilidade de moedas e a
aproximação de culturas e povos.
Essa iniciativa marca principalmente a emergência da China no palco
da governança global e, claro, vai
refletir também sua visão sobre esse
mesmo mundo.
Nesse sentido, é preciso um olhar
mais aguçado e de longo prazo, livre
de uma mentalidade preconceituosa
e belicista que predominou no século
XX, para que essa nova tendência do
desenvolvimento econômico global
seja adequadamente dimensionada e
conjuntamente trabalhada, visando
sempre a geração e compartilhamento
de benefícios efetivos para a melhoria

Parece que Um Cinturão e
Uma Rota pode ajudar a
tornar bem mais factível o
sonho desenhado em um
dos poemas mais conhecidos
da língua portuguesa, escrito por Fernando Pessoa, um
dos maiores patrimônios da
cultura lusófona: “Deus quis
que a terra fosse toda uma
/ Que o mar unisse, já não
separasse”.

das condições de vida dos mais diversos povos.
Particularmente, destacaríamos
ainda que os países de língua portuguesa têm novamente diante de si
oportunidades ímpares, que devem ser
minuciosamente buscadas e estudadas.
Recorde-se de que Macau, uma porta
privilegiada do braço marítimo desse
novo projeto, é a sede do Fórum para
a Cooperação Económica e Comercial
com os Países de Língua Portuguesa
de Macau (Fórum de Macau) e foi
designada por Beijing como o elemento-ponte principal na construção
de sinergias com os referidos países.
E não há dúvidas de que o seu legado
cultural o legitima para essas conectividades e as interações que emergem
do tempo presente.
Parece que Um Cinturão e Uma
Rota pode ajudar a tornar bem mais
factível o sonho desenhado em um
dos poemas mais conhecidos da língua portuguesa, escrito por Fernando
Pessoa, um dos maiores patrimônios
da cultura lusófona: “Deus quis que
a terra fosse toda uma / Que o mar
unisse, já não separasse”. (Fernando
Pessoa - Mensagem)

Horários e frequências

(vigente a partir do dia 26 de março de 2017)

Direção

Horários (UTC)

Frequências (kHz)

Para Europa

19:00-20:00
22:00-23:00

7335/ 11750
6175

19:00-20:00

5985/9765/7405/9535

19:30-20:00

11640/13630

22:00-23:00
23:00-00:00
00:00-01:00

9410/9685
15600/13650
15600/9710

Para África

Para América do Sul
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Programa AM 760 no Rio de Janeiro (vigente a partir de 9 de janeiro de 2017)
Horário

2ª feira

9:00

Coletânea

10:00

Gastronomia

(Rio)

3ª feira

Ritmos da
China
Ritmos da
China

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Panorama
Econômico

Ritmos da
China
Ritmos da
China

Scherzo﹡

Pandora﹡

Zona Indie﹡

Entrevista de
Macau﹡

Fado a
Oriente﹡
Revista de
Macau﹡

Sala de Visitas

Rota da Seda

Coletânea

Coletânea

Coletânea
Além do
Horizonte

11:00
12:00
15:00
16:00
20:00

Zona Indie﹡
Fado a
Oriente﹡
Panorama
Econômico

Som da
Semana﹡
Entrevista de
Macau﹡
Pelos Quatro
Cantos

21:00

Sábado

Domingo

Tudo por
Esporte
Pelos Quatro
Cantos
Ritmos da
China
Ritmos da
China
Som da
Semana﹡

Tudo por
Esporte
Além do
Horizonte
Ritmos da
China
Ritmos da
China
Pandora﹡

Scherzo﹡

Revista de ﹡
Macau

Gastronomia

Rota da Seda

Sala de Visitas

Coletânea

Programa FM 91,4 em Lisboa (vigente a partir de 9 de janeiro de 2017)
Horário

Programas diários para os países lusófonos

(Lisboa)

(vigente a partir do dia 9 de janeiro de 2017)

2ª feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

3ª feira

Noticiário

Noticiário

Noticiário

Noticiário

Noticiário

Noticiário

Noticiário

4ª feira

China em Foco

China em Foco

China em Foco

China em Foco

China em Foco

Panorama
Econômico

Pelos
Quatro Cantos

Sala de Visitas

Gastronomia
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Capital Airlines lança duas rotas conectando China e Portugal
Macau e Lisboa estarão ligadas via Beijing

7 月 25 日首都航空“澳门 + 里斯本”航线同期启航
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Capital Airlines lançou a rota Beijing-Macau no dia
25 de julho de 2017, coincidindo com o primeiro
voo direto China-Portugal, que liga Hangzhou, Beijing e
Lisboa. São duas novas rotas aéreas diretas que vinculam
a China a países e regiões de língua portuguesa na Europa, América do Sul e África.
Com uma frequência de três vezes por semana (terça-feira, quinta e sábado), os voos Hangzhou-Beijing-Lisboa partem de Beijing e levam 13 horas para chegar à
capital portuguesa. A aeronave usada no trecho é a Airbus
A330, de fuselagem larga, com dois corredores. Os voos
Beijing-Macau duram 3 horas e meia, com uma frequência de quatro dias por semana: segunda, terça, quinta e
sábado.
A partir da interligação entre suas rotas
nacionais e internacionais, e da
sua cooperação com a TAP e
a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, a Capital Airlines passa a conectar, via Portugal,
a China com o
Brasil, Angola, Moçambique,
C a b o
Verde e
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017 年 7 月 25 日，由首都航空执飞的“北京 = 澳门”航线，与中葡两国首条直飞的“杭州 = 北京 = 里斯本”航线同期启航，
两条空中直航通道的开辟将构建中国至欧洲、南美洲、非洲地区葡语系国家和地区的便捷新通道。
首都航空 “杭州 = 北京 = 里斯本”航线每周二、四、六共三班，13 小时从中国北京便捷直达葡萄牙首都，全新的空

São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa localizados em diferentes continentes.

客 A330 双通道宽体机带来舒适旅程体验；同期开通的“北京 = 澳门”航线每周一、二、四、六共四班密集往来，3.5 小时
便捷直达。
通过首都航空国内外航线联接互通，同时与葡萄牙航空、巴西蓝色航空携手，中国经葡萄牙可以联运至巴西、安哥拉、

Laços de amizade continentais
Localizados respectivamente nas extremidades leste
da Ásia e oeste da Europa, China e Portugal têm uma
longa história de relações amistosas. Portugal foi um dos
primeiros países a estabelecer uma parceria estratégica
abrangente com a China.
Nos últimos anos, as empresas chinesas aumentaram
consideravelmente seu investimento em Portugal. Lisboa,
capital portuguesa, é a cidade mais ocidental do continente europeu. Como destino turístico, Lisboa possui
um belo porto natural, palácios, igrejas e ruas antigas remanescentes da época dourada das Grandes Navegações,
bem como uma gastronomia de alto padrão.
A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM)
representa um laço particular da longa relação da China
com Portugal. Caracterizada por uma mistura de 400 anos
das culturas ocidental e oriental, Macau é atualmente um
ponto de encontro entre as culturas tradicionais chinesa
e portuguesa. Na pequena ilha, estão situadas dezenas de
patrimônios mundiais preciosos, que convivem com atrações modernas. Os voos que conectam Macau a Lisboa
criam uma nova rota para o intercâmbio cultural entre os
dois países.
No futuro, além de cooperar com a TAP, de Portugal, e a Azul, do Brasil, a Capital Airlines vai integrar os
recursos da rede aérea do Grupo HNA para criar linhas
aéreas a partir da China com destino à Europa, América do Sul e África, via Lisboa, em um momento de
crescente demanda por negócios bilaterais entre a
China e os países situados ao longo do Cinturão e
Rota.
Para celebrar a abertura da rota que conecta
Macau a Lisboa, as passagens terão descontos
desde o lançamento até o dia 31 de dezembro
deste ano.

莫桑比克、佛得角、圣多美和普林西比等葡语系国家和地区。
中葡两国分处亚欧大陆的东西两端，两国友好关系历史悠久，葡萄牙是最早和中国建立全面战略伙伴关系的国家之一，
近年来中国企业在葡萄牙投资也在大幅上升。里斯本是葡萄牙共和国首都，是欧洲大陆最西端的城市，在葡萄牙流行一句话，
“没有看过里斯本的人等于没有见过美景”。作为世界上最壮丽的自然港口之一，当夕阳西下，里斯本骄傲地展现她的宫殿、
教堂以及老街，人们伫立此地，仿佛回到了大航海家扬帆起航的黄金时代。
澳门特区是中国与葡萄牙关系发展的特殊纽带，400 年中西文化的磨合让澳门既有传统的中国文化色彩又有浓郁的萄
国情调，这一方小小的海岛之上，布满了几十处珍贵的世界遗产和无数令人惊艳的时尚光圈。里斯本、澳门航线的同期开
通填补了中葡两国直航空白，为两国文化、人员交流建立新的空中桥梁，直飞航线一定会对两国政经关系的发展起到非常
大的促进作用。
未来首都航空将与葡萄牙航空、巴西蓝色航空携手，同时整合海航集团旗下航空公司航线网络资源，共同打造中国经
里斯本到欧洲、南美洲、非洲地区葡语系国家的空中桥梁，以满足中国和“一带一路”相关国家日益增长的双边商贸往来需求。
为庆贺双葡语系目的地航线启航，即日起至 12 月 31 日特惠：
上海 / 宁波 / 温州 / 福州 / 厦门 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 1500 元起（不含税）
青岛 / 大连 / 澳门 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 2000 元起（不含税）
香港 / 广州 / 成都 / 西安 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 3000 元起（不含税）
重庆 / 三亚 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 3400 元起（不含税）
澳门 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 2000 元起（不含税）
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中国国际广播电台（CRI）成立于 1940 年，是中
国唯一向全球广播的国家电台，其宗旨是“向世界介
绍中国，向中国介绍世界，向世界报道世界，增进中
国人民与世界人民之间的了解和友谊。”
1960 年 4 月 15 日，中国国际广播电台葡萄牙语
广播正式开播。目前，作为中国唯一的全媒介葡文媒
体，葡语部通过海外调频广播、短波广播、平面媒体、
网络在线、手机移动等多种形态进行新闻、文化、经
济、社会等全方位报道和汉语教学。
Fundada em 1940, a Rádio Internacional da China
(CRI) é a única emissora estatal chinesa que transmite
sua programação em 65 línguas para todo o mundo, com
o objetivo de apresentar a China ao mundo, apresentar
o mundo aos chineses, informar o mundo ao mundo e
aumentar a compreensão e a amizade entre os chineses
e os outros povos.
A transmissão em português da CRI entrou no ar
no dia 15 de abril de 1960. Como a única emoissora em
português atuando na China em diversas mídias, tais
como rádio FM, rádio via ondas curtas, CRI on-line em
português, CRI móvel em português e a revista Fanzine,
uma revista bimestral e bilingue, o CRIpor faz cobertura
nos setores de noticiário, cultura, economia, sociedade e
ensino de chinês.
中国国际广播电台葡萄牙语部
中国北京市石景山路甲 16 号
邮政编码 100040

Rádio Internacional da China
Departamento de Português, CRI-39
P. O. Box 4216, Beijing, China
http://portuguese.cri.cn
cripor@cri.com.cn
Tel: +8610 68891968

2017, Fanzine

