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由中国企业承建的安哥拉卡库洛卡巴萨水电站 4 日在该国北宽扎省栋

多市举行开工仪式，安哥拉总统多斯桑托斯为项目奠基。据介绍，这是目

前中资企业在非洲承建的最大水电站。

据承建企业葛洲坝集团副总经理任建国介绍，卡库洛卡巴萨水电站项

目合同总金额为 45.32 亿美元，项目规划装机容量 217.2 万千瓦。项目计划

在 80 个月内建成，建成后将满足安哥拉 50% 以上供电需求。安哥拉能源

与水资源部长博尔热斯在致辞中说，卡库洛卡巴萨水电站作为安哥拉在建

的最大水电站，对未来安哥拉的经济建设至关重要。

8 月 1 日，金砖国家第七次经贸部长会议期间，商务部副部长王受

文与巴西工业外贸和服务部副部长马塞洛 • 马亚签署了《中华人民共和

国商务部与巴西工业外贸和服务部关于服务贸易合作的谅解备忘录（两

年行动计划）》。 

该《两年行动计划》明确双方将在全面战略伙伴关系的背景下，基

于平等互利原则，致力于加强、推动和发展两国在建筑、工程咨询、信

息技术、电子商务和银行自动化、旅游、文化、中医药等领域的服务贸

易合作。该《两年行动计划》的签署，将有力地推动两国服务贸易领域

的互利合作，也将为金砖国家彼此间加强服务贸易合作积累先行经验。
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张德江对葡萄牙进行正式友好访问

Zhang Dejiang cumpre agenda 
oficial em Portugal

O presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popu-
lar Nacional da China, Zhang Dejiang, iniciou no dia 10 de 
julho uma visita oficial a Portugal por três dias, a convite do 
presidente da Assembleia da República Portuguesa, Eduardo 
Ferro Rodrigues. Em Portugal, Zhang Dejiang encontrou-se 
com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o 
primeiro-ministro português, António Costa, ainda conver-
sou com Eduardo Ferro Rodrigues.

No encontro com o presidente de Portugal, Zhang De-
jiang disse que a China presta muita atenção às relações 
com a Europa e espera que Portugal, como um importante 
membro da UE, possa continuar desempenhando um papel 
construtivo para as cooperações sino-europeias e os desen-
volvimentos das relações China-Europa.

No encontro com António Costa, Zhang Dejiang afirmou 
que Portugal é um ponto de apoio importante para a iniciati-
va do Cinturão e Rota, esperando que China e Portugal pos-
sam aprofundar as cooperações e buscar benefícios recípro-
cos na concretização dessa iniciativa.

Na conversação com Eduardo Ferro Rodrigues, Zhang 
Dejiang declarou que a Assembleia Popular Nacional da 
China está disposta a se esforçar com o parlamento portu-
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葡萄牙和中国首条直航航线成功首航

Cerimônia marca primeiro voo
direto entre China e Portugal

O primeiro avião a fazer a ligação aérea direta entre a Chi-
na e Portugal aterrissou no aeroporto de Lisboa no dia 26 de 
julho, por volta das 8h30, horário local. O trajeto foi cumprido 
em 13 horas pela companhia aérea chinesa Beijing Capital 
Airlines.

Na cerimônia de chegada do voo, estiveram presentes o 
ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, 
a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, bem 
como outros funcionários governamentais de Portugal. Na 
ocasião, Pedro Marques classificou como histórico o primeiro 
voo direto entre Beijing e Lisboa, salientando que esta ligação 
é a verdadeira rota aérea da seda do século XXI. 

葡萄牙和中国首条直航航线杭州－北京－里斯本航线 7 月 26 日首

航成功。经过 13 小时的长途飞行，北京首都航空公司一架空客 A330 飞

机当天早晨 8 点 30 分安全抵达葡首都里斯本温贝托 • 德尔加多机场。

葡萄牙基础设施和规划部部长佩德罗 • 马克斯、葡萄牙旅游国务秘

书安娜 • 门德斯 • 迪尼奥等政府官员出席航班抵达欢迎仪式。马克斯在

通航仪式上表示，中葡两国直航是二十一世纪的新丝绸之路，是葡萄牙

政府和人民多年的梦想，今天终于得以实现，历史意义重大。

中国巴西签署服务贸易合作两年行动计划

China e Brasil assinam plano de 
cooperação bienal no comércio de 

serviços

O vice-ministro do Comércio da China, Wang Shouwen, e 
o secretário de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços do Brasil, Marcelo Maia, assina-

葡萄牙米尼奥大学代表队获 “世界中葡翻译
大赛”大奖

Equipe da Universidade do Minho 
vence Concurso de Tradução

Chinês-Português

A equipe da Universidade do Minho, de Portugal, forma-
da por Yang Yu, Li Lin e Francisca Monteiro, foi a vence-
dora do Concurso Mundial de Tradução Chinês-Português, 
co-organizado pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior 
de Macau e pelo Instituto Politécnico de Macau. A cerimônia 
de premiação aconteceu no dia 9 de agosto, no instituto poli-
técnico.

As equipes concorrentes traduziram, do chinês para o 
português, textos em formato de artigos e trechos de livros, 
com mais de 10 mil frases, selecionados pelas entidades or-
ganizadoras. O prazo para a tradução foi de três meses.

应葡萄牙议长罗德里格斯邀请，全国人大常委会委员长张德江 7

月 10 日至 12 日对葡萄牙进行正式友好访问，在里斯本分别会见总统

德索萨、总理科斯塔，与议长罗德里格斯举行会谈。

会见德索萨总统时，张德江说，中方高度重视发展中欧关系，希

望葡萄牙作为欧盟重要成员，继续为推动中欧务实合作和中欧关系发

展发挥建设性作用。

会见科斯塔总理时，张德江指出，葡萄牙是 “ 一带一路 ” 的重要

支点。希望双方在 “ 一带一路 ” 框架内深化务实合作、实现互利共赢。

与罗德里格斯议长会谈时，张德江强调，中国全国人大愿与葡萄

牙议会携手努力，提升两国立法机关合作水平，坚定维护友好合作大局，

为中葡全面战略伙伴关系发展作出新的更大的贡献。

由澳门高等教育辅助办公室与澳门理工学院合办的 “ 世界中葡翻

译大赛 ” 颁奖典礼于 9 日在澳门理工学院举行，参赛学生、指导老师

及来宾近百人出席活动。比赛的大奖由葡萄牙米尼奥大学杨宇、李凌、

Francisca Monteiro 夺得。

此次 “ 世界中葡翻译大赛 ” 每支参赛队由 2 至 3 名学生、1 名指

导教师组成。参赛队伍需翻译由主办单位提供的 10,000 句的中文原文，

包括文章或书籍，在收到原文后 3 个月内将中文译成葡文。

A cidade de Dundo, na província angolana do Kuanza Norte, 
realizou em agosto a cerimônia que marca o início da construção da 
usina hidrelétrica de Caculo Cabaça, erigida sob a responsabilidade 
da companhia China Gezhouba Group Corporation. O presidente 
angolano, José Eduardo dos Santos, lançou a pedra fundamental da 
obra. Esta será a maior usina hidrelétrica no continente africano a ser 
construída por uma empresa chinesa.

O vice-presidente da Gezhouba, Ren Jianguo, revelou que o 
investimento total do projeto ultrapassa US$ 4,5 bilhões. A capaci-
dade instalada atingirá 2,172 milhões de quilowatts. Ele disse que o 
projeto será concluído dentro de 80 meses e poderá satisfazer 50% da 
necessidade energética de Angola. O ministro angolano de Águas e 
Energia, João Baptista Borges, afirmou na ocasião que a hidrelétrica 
Caculo Cabaça será de fundamental importância para o desenvolvi-
mento econômico do país.

中国企业在安哥拉承建的非洲最大水电站开工

Angola terá maior usina
hidrelétrica constituída por 

chineses na África
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guês para aumentar o nível das colaborações das legislaturas, 
defender o ambiente amistoso e contribuir para a parceria 
estratégica global entre os dois estados.

ram no dia 1º de agosto, durante a 7ª Reunião dos Ministros do 
Comércio do BRICS, o memorando de entendimento sobre a 
cooperação do comércio de serviços entre os dois países (plano 
de ação bienal). 

O documento assinado define que, sob o contexto da parceria 
estratégia global e do princípio de igualdade, os dois países vão 
reforçar, impulsionar e desenvolver a cooperação dos negócios 
em serviço nos setores de construção, consulta de projeto, tecno-
logia de informação, comércio eletrônico, automação bancária, 
turismo, cultura, e medicina tradicional chinesa. A assinatura 
do documento promoverá a cooperação entre os dois países no 
comércio de serviços, e acumulará experiência para esta coope-
ração entre os países do BRICS.
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“Muro verde” protege rodovia desértica da 
invasão de areia em Xinjiang
Um caminhão trafega entre as árvores ao longo da 
rodovia do deserto Tarim, na Região Autônoma 
Uigur de Xinjiang, Noroeste da China. Com 436 
km de extensão e mais de 70 metros de largura, o 
“muro verde” é formado por cerca de 20 milhões 
de árvores e foi concluído em 2005, para proteger a 
rodovia da invasão de areia.

Dispositivos de reconhecimento facial são
instalados na estação ferroviária de Wuhan
Um passageiro usa seu cartão de identificação em um 
dispositivo de reconhecimento facial antes de embarcar 
no trem. Ele estava em uma estação ferroviária em Wu-
han, na província de Hubei, Centro da China, no dia 22 
de agosto de 2017. Os dispositivos foram instalados para 
acelerar o processo de verificação de bilhetes.

Bicicletas compartilhadas da China se expandem 
no exterior
Uma fileira de bicicletas Mobike em Manchester, Reino 
Unido, no dia 29 de junho. A Mobike, uma das maiores 
empresas de bicicletas compartilhadas da China, lançou 
seu serviço na região metropolitana de Manchester.

Chineses recorrem à medicina tradicional 
chinesa para prevenir doenças em meio à onda 
de calor
Crianças recebem ventosaterapia no Hospital Kangyide 
no distrito de Huairou em Beijing, capital chinesa, 
no dia 12 de julho. Com o início da temporada mais 
quente do verão na China, muitas pessoas comparecem 
aos hospitais para prevenir doenças e realizar procedi-
mentos como acupuntura e ventosaterapia. 

Porta-aviões chinês é aberto ao público na visita 
a Hong Kong
Oficiais e marinheiros formam os caracteres chineses 
“Oi, Hong Kong” no convés do porta-aviões chinês 
Liaoning, no momento em que a frota entrou na Região 
Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), no 
sul da China, no dia 7 de julho. 

ELP realiza desfile militar para marcar seu 90º 
aniversário de fundação
No dia 30 de julho, helicópteros do escalão de tropas de 
elite aerotransportadas voam durante um desfile militar 
na base de treinamento militar de Zhurihe, na Região 
Autônoma da Mongólia Interior, Norte da China, para 
celebrar o 90º aniversário da fundação do Exército de 
Libertação Popular.
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O presidente chinês Xi Jinping e sua esposa Peng Liyuan chegam a Hong Kong 
no dia 29 de junho, dois dias antes do 20º aniversário

do retorno de Hong Kong à China 

“O desenvolvimento de Hong Kong sempre toca as cordas do meu 
coração”, disse no dia 29 de junho o presidente chinês, Xi Jinping. 

Ele se referia à sua deferência especial à região, apenas dois dias antes 
do 20º aniversário do retorno de Hong Kong à China.

“Estou contente em estar mais uma vez em Hong Kong depois 
de nove anos”, disse Xi Jinping em sua primeira viagem ao centro fi-
nanceiro asiático como o mais alto líder da China. O presidente chinês 
acrescentou que espera poder experimentar pessoalmente as novas 
mudanças registradas por Hong Kong nos últimos anos. 

Durante excursão de três dias à cidade, o líder chinês assistiu às 
celebrações do 20º aniversário do regresso de Hong Kong à China e 
à posse do quinto governo da cidade. O presidente também fez um 
percurso de inspeção pela região administrativa especial.

De acordo com Xi Jinping, o aniversário de retorno é um mo-
mento importante e alegre tanto para o país quanto para Hong Kong. 
O presidente disse que sua viagem à cidade serve para expressar seus 
melhores desejos à região, mostrar o apoio do governo central a Hong 
Kong e ajudar a região a planejar seu futuro. Xi Jinping felicitou a 
cidade pelos grandes êxitos obtidos nos últimos 20 anos. O governo 
central, que tem oferecido grande apoio a Hong Kong nas últimas  
duas décadas, apoiará como sempre a região administrativa para 
desenvolver sua economia e melhorar o bem-estar das pessoas, garan-
tiu o líder chinês.

Novos acordos
A parte continental da China e Hong Kong assinaram no dia 29 

de junho acordos de investimento e cooperação econômica e técnica 
(Ecotech), um marco do Acordo de Parceria Econômica Mais Estreita 
entre a Parte Continental e Hong Kong (CEPA, em inglês).

Segundo o acordo de investimento, a parte continental está com-
prometida a oferecer tratamento favorável a Hong Kong. A cidade 
também pode gozar de novos tratamentos preferenciais nos setores de 
remessa por navio, fabricação de aviões e exploração de energia. 

O acordo da Ecotech confirma destacadamente o apoio da parte 
continental a Hong Kong na participação da Iniciativa do Cinturão e 
Rota.

No mesmo dia, o presidente Xi Jinping também participou da 
cerimônia de assinatura de um acordo de cooperação para o desenvol-
vimento do Museu do Palácio de Hong Kong. Segundo o acordo, a 
parte continental e Hong Kong irão cooperar em áreas como exibição 
de relíquias, capacitação de pessoal e intercâmbios. Uma coleção de 
obras de arte será exibida no Museu do Palácio de Hong Kong.

Compromisso firme de “um país, dois sistemas”
O presidente da China, Xi Jinping, reiterou no dia 30 de junho 

em múltiplas ocasiões o firme compromisso do governo central com 
o princípio de “um país, dois sistemas”, na véspera do 20º aniversário 
do retorno de Hong Kong à China.

“O caminho adiante pode não estar livre de tropeços, mas nosso 
compromisso com ‘um país, dois sistemas’ permanece sem mudança, 
e nossa determinação continua firme e forte”, disse Xi Jinping durante 
um jantar de boas-vindas oferecido pelo governo da Região Adminis-
trativa Especial de Hong Kong (RAEHK).

O presidente comparou a prática que envolve dois sistemas em 
Hong Kong nas últimas duas décadas com o crescimento de uma 
árvore, que se tornou forte e robusta apesar do vento e da chuva. Mes-
mo com as intempéries, a árvore produziu muitos frutos. Elogiando 
o princípio de “um país, dois sistemas” como uma iniciativa pioneira 
da China, o líder chinês disse que sua efetivação, com socialismo 
no corpo principal do país e capitalismo em certas regiões, não tem 
precedentes na história política da humanidade. “É um avanço obtido 
pelas pessoas que vieram antes de nós com uma coragem extraor-
dinária. Nós, a geração seguinte, devemos praticar e desenvolver o 
princípio com firme determinação”, disse Xi Jinping. “Devemos ter 
plena confiança em nós mesmos, em Hong Kong e em nosso país”, 
acrescentou, pedindo esforços persistentes e contínuos para obter um 
êxito ainda maior na prática de “um país, dois sistemas” em Hong 
Kong.

Em um jipe aberto, Xi Jinping, também secretário-geral do 
Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Co-
missão Militar Central, passou em revista no mesmo dia tropas do 
Exército de Libertação Popular da China na RAEHK, no quartel de 
Shek Kong.

O presidente pediu às tropas para fortalecer a responsabilidade 
e o compromisso em defesa do preceito de dois sistemas. “A guarni-
ção é uma importante encarnação da soberania nacional, uma força 
importante para defender ‘um país, dois sistemas’ e uma pedra an-
gular importante da prosperidade e estabilidade de Hong Kong”. O 
presidente ainda pediu que as tropas realizem esforços para fortalecer 
“a preparação para o combate”, com o objetivo de cumprir com seu 
papel como uma poderosa força estabilizadora.

Vantagem institucional
Durante um jantar oferecido no dia 30 de junho em sua honra, 

o presidente Xi Jinping pediu a Hong Kong que aproveite sua vanta-
gem institucional para gerar novos motores de crescimento e um novo 

习近平:香港发展一直牵动我的心

Xi Jinping: “O desenvolvimento de Hong 
Kong toca as cordas do meu coração”

Agência Xinhua e CRI online

新华社  国际在线  espaço para o desenvolvimento.
A prática de “um país, dois sistemas” outorgou a Hong Kong 

uma vantagem institucional que permite à cidade compartilhar as vas-
tas oportunidades de mercado e de desenvolvimento da parte conti-
nental do país, além de servir com frequência como local de testes 
para as novas iniciativas de abertura do país, disse o presidente.

Ao construir e alavancar suas forças, Hong Kong com certeza 
poderá se beneficiar das oportunidades apresentadas pela globalização 
econômica e pela cooperação regional para promover startups locais 
inovadoras e desenvolver novos motores de crescimento, acrescentou. 
“A pátria-mãe deu e sempre dará um grande apoio a Hong Kong.”

Nos últimos 20 anos, Hong Kong aproveitou as vantagens 
combinadas e ampliou continuamente suas funções. A região de-
sempenhou o papel de “super-conector” entre a parte continental e 
o mundo, disse o ex-chefe do Executivo da RAEHK, Leung Chun-
ying, em suas declarações de boas-vindas durante o banquete.

Na véspera do aniversário do retorno, o presidente assistiu a uma 
grande cerimônia de gala realizada no Centro de Convenção e Expo-
sição de Hong Kong. No evento, Xi Jinping subiu no palco e cantou 
“Ode à Pátria” junto com artistas e espectadores.

Novo governo da RAEHK
O presidente chinês Xi Jinping manifestou no dia 1º de julho 

a confiança na nova chefe do Executivo da RAEHK para liderar o 
centro financeiro asiático rumo a um novo desenvolvimento.

Em reunião realizada logo depois do juramento de Lam Cheng 
Yuet-ngor, Xi Jinping disse acreditar que Lam pode liderar o novo go-
verno de Hong Kong e todos os setores da sociedade local para obter 
novos avanços em diversas tarefas.

Como Hong Kong celebra o 20º aniversário de seu retorno à 
China, o presidente disse que “grandes responsabilidades e uma 
missão gloriosa” foram colocadas sob os ombros de Lam. “A socie-
dade de Hong Kong está depositando grande esperança em você, e o 
governo central também tem grandes expectativas em você”, disse Xi 
Jinping a Lam. Ele pediu que Lam cumpra seu dever como chefe do 
Executivo, persista no princípio de “um país, dois sistemas” de forma 
abrangente e exata, e defenda a autoridade da Constituição do país e a 
Lei Básica da região administrativa. Esforços também devem ser fei-
tos para desenvolver ainda mais a economia de Hong Kong, melhorar 
o bem-estar da população e manter a prosperidade e a estabilidade da 
região, ressaltou o presidente. “O governo central prestará apoio com-
pleto a você e ao novo governo para que administrem Hong Kong de 
acordo com a lei”.

“Um país, dois sistemas” garante a prosperidade de Hong 
Kong

O princípio de “um país, dois sistemas” manteve a prosperidade 
e a estabilidade de Hong Kong nos últimos 20 anos, disse Lam Cheng 
Yuet-ngor, nova chefe do Executivo de Hong Kong.

Desde 1997, a Região Administrativa Especial de Hong Kong 
obteve avanços em todos os aspectos, incluindo o desenvolvimento 
econômico e a melhoria do bem-estar da população. Segundo ela, as 
pessoas de Hong Kong administram a cidade com um alto grau de 
autonomia.

“Uma de minhas principais responsabilidades é garantir a im-
plementação contínua, bem-sucedida e abrangente das políticas”, 
afirmou Lam. Ela prestou juramento na manhã do dia 1º de julho.

Lam disse que Hong Kong tem mais oportunidades de desen-

volvimento pela participação ativa da Iniciativa do Cinturão e Rota. 
Hong Kong é uma economia que se especializa em serviços profis-
sionais e tem grande potencial para desenvolver mercados no exterior. 
Sob a iniciativa, Hong Kong pode investir em mercados externos 
e fornecer serviços como finanças, seguro e instalações básicas, de 
acordo com Lam.

Quanto à juventude de Hong Kong, Lam afirmou que ela deve 
estabelecer uma visão global. Lam disse acreditar plenamente que os 
jovens de Hong Kong estão cheios de energia e competitividade, o 
que pode ser verificado pelo desenvolvimento da região e nas opor-
tunidades fornecidas pela contínua reforma e abertura da parte conti-
nental.

Hong Kong tem uma boa base e os moradores da região são ex-
celentes, afirmou a nova chefe do Executivo. “O que precisamos fazer 
é confirmar a direção rumo a um melhor futuro e promover esforços 
conjuntos. Eu tenho confiança de que Hong Kong pode realizar avan-
ços ainda mais esplêndidos”.

Membros do Conselho Executivo da RAEHK prestam juramento na presença da  
nova chefe do Executivo, Lam Cheng Yuet-ngor 
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Li Jinzhang, embaixador extraordinário 
e plenipotenciário da República 

Popular da China no Brasil, classificou 
como um grande sucesso o princípio  de 
“um país, dois sistemas” e admitiu: “O 
povo de Hong Kong goza de direitos e de 
liberdade como nunca teve”. O diplomata 
explicou que a cidade está cada vez mais 
próspera. Entre 1997, quando Hong Kong 
foi devolvida à China, e o fim do ano 
passado, o volume econômico da Região 
Administrativa Especial de Hong Kong 
(RAEHK) teve crescimento anual de 3,2 
pontos percentuais.

O embaixador advertiu que os 
movimentos pró-independência de Hong 
Kong, que ganharam evidência desde 2015, 
buscam “negar o poder de governança 
do Governo Popular Central sobre Hong 
Kong” e a separação da China. “O Governo 
Popular Central da China não permitirá 
a confrontação da autoridade central 
em nome do ‘alto grau de autonomia’”, 
alertou. De acordo com ele, tanto a China 
quanto o governo da RAEHK conterão, 
“de modo resoluto”, comportamentos e 
ações que coloquem a unidade nacional 
em risco. O representante de Pequim em 
Brasília acredita que a experiência vivida 
em Hong Kong tornou o princípio de “um 
país, dois sistemas” exemplo a ser aplicado 
também na reintegração de Taiwan. “Existe 
uma só China no mundo, e Taiwan é 
uma parte inalienável do seu território”, 
declarou. “O princípio de ‘uma só China’ 
é uma pré-condição para estabelecermos 
e desenvolvermos relações diplomáticas 
com qualquer país do mundo”, disse o 
embaixador. 

Depois de duas décadas, qual o balanço 
do princípio de “um país, dois sistemas” 
adotado para a reunificação de Hong 

Kong?

Li Jinzhang - Em 1º de julho de 1997, 
o governo chinês retomou o exercício 
de poderes em Hong Kong. Ao longo 
de 20 anos, foi obtido grande sucesso, 
reconhecido por todo o mundo, na 
aplicação de “um país, dois sistemas” na 
Região Administrativa Especial de Hong 
Kong (RAEHK). Depois do retorno à 
pátria-mãe, o princípio de “um país, dois 
sistemas” tem sido completamente e 
precisamente implementado em Hong 
Kong. De acordo com a Lei Básica e as 
decisões tomadas pelo Comitê Permanente 
da Assembleia Popular Nacional da China, 
o Governo Popular Central e o governo 
da RAEHK promovem firmemente o 
desenvolvimento estável da democracia 
política na região e apoiam firmemente 
o chefe do Executivo e o governo da 
RAEHK na administração da Região, 
conforme a lei. A RAEHK goza de 
elevado grau de autonomia, e continuam se 
mantendo inalterados o sistema capitalista 
e a maneira de viver anteriormente 
existentes. O povo de Hong Kong goza de 
direitos e de liberdade como nunca teve. O 
Estado de direito tem sido elevado.

E qual o impacto desse princípio sobre a 
economia da RAEHK?

Li Jinzhang - A economia de Hong Kong 
torna-se cada vez mais próspera. Ela se 
mantém como o centro internacional 
financeiro, comercial e de navegação. 
Trata-se da região mais aberta e mais 
competitiva, reconhecida mundialmente. 
Desde 1997 até 2016, o volume total da 
economia de Hong Kong passou de US$ 
177,3 bilhões para US$ 310 bilhões, com 
um crescimento médio anual de 3,2 pontos 

percentuais. As práticas provam plenamente 
que a política de “um país, dois sistemas” é 
a mais perfeita para manter a prosperidade 
e a estabilidade de longo prazo depois do 
retorno de Hong Kong à China. É uma 
grandiosa causa, parte importante do 
socialismo com características chinesas. No 
futuro, o governo central seguirá apoiando 
Hong Kong a desenvolver a sua economia, 
a melhorar o bem-estar do povo e a manter, 
inabalavelmente, a prática de “um país, 
dois sistemas”, sem desvio e sem distorção.

Até que ponto os movimentos para a 
autonomia de Hong Kong ameaçam a 
meta de reincorporação efetiva marcada 
para 2047?

Li Jinzhang - Em primeiro lugar, é preciso 
esclarecer as relações entre “um país” e 
“dois sistemas” no princípio de “um país, 
dois sistemas”. “Um país” significa que a 
Região Administrativa Especial de Hong 
Kong (RAEHK) é parte inalienável da 
China, uma região administrativa local do 
país que fica diretamente subordinada ao 
Governo Popular Central. A RAEHK goza 
de alto grau de autonomia, em vez de uma 
autonomia absoluta, tampouco de uma 
divisão de poderes — o Poder Executivo 
dos assuntos locais é autorizado pelo 
Governo Popular Central. “Dois Sistemas” 
significa que, dentro de “um país”, o 
sistema socialista se aplica ao Estado 
principal. Em certas áreas, como Hong 
Kong, se mantém o sistema capitalista. 
Nos últimos anos, membros da sociedade 
de Hong Kong têm pregado a chamada 
“autodeterminação de Hong Kong”, ou 
mesmo “independência de Hong Kong”. 
A essência é negar o poder de governança 
do Governo Popular Central sobre Hong 
Kong e tentar transformar Hong Kong 

Hong Kong, 
20 anos de autonomia e progresso

“一国两制”在香港特别行政区的实践取得了举世公认的成功

中国驻巴西大使馆

Embaixada da China no Brasil

em uma entidade política independente 
ou semi-independente, ou seja, separada 
da China. As práticas de “independência 
de Hong Kong” são contrárias à lei e à 
opinião pública. Portanto, elas danificam 
a soberania e a segurança da China, 
prejudicando os interesses fundamentais 
da RAEHK. Em qualquer caso, o Governo 
Popular Central da China não permitirá 
a confrontação da autoridade central em 
nome do “alto grau de autonomia”. O 
Governo Popular Central e o governo 
da RAEHK conterão, de modo resoluto, 
qualquer comportamento e atividades que 
coloquem em risco a unidade nacional.

Hong Kong acaba de eleger uma nova 
chefe do Executivo, depois de uma 
campanha que incluiu protestos contra a 
exclusão de candidatos. A cidade pode se 
tornar laboratório para uma experiência 
política em torno da abertura a 
lideranças fora do Partido Comunista?

Li Jinzhang - Em março do ano corrente, 
a candidata Lam Cheng Yuet-ngor foi 
eleita, de acordo com a lei eleitoral, 
pela 5ª Comissão Eleitoral da RAEHK 
como a 5ª Chefe do Executivo da região 
administrativa. A eleição foi organizada 
em estrita conformidade com a Lei Básica, 
com as decisões relevantes do Comitê 
Permanente da Assembleia Popular 
Nacional da China e com as leis eleitorais 
relevantes da RAEHK. O processo eleitoral 
foi aberto, justo, equitativo, estável e 
ordenado. O perfil de Lam Cheng Yuet-
ngor é compatível com os critérios do 
Governo Popular Central, entre os quais, 
o Chefe do Executivo deve “amar a pátria 
e amar Hong Kong”, obter a confiança 
do Governo Popular Central, e possuir 
capacidade de governança e apoio do 
povo de Hong Kong. O Governo Popular 
Central da China persiste o princípio de “um 
país, dois sistemas”, no qual Hong Kong 
é governado pelo povo de Hong Kong 
e possui alto grau de autonomia. Com 
sua determinação firme e inquebrável, o 
Governo Popular Central da China apoiará, 
plenamente, a governança da nova gestão 
da RAEHK, à luz da lei.

De que  modo a  exper iênc ia  de 
reunificação com Hong Kong pode 
servir para pavimentar o caminho para 
a reintegração de Taiwan?

Li Jinzhang - Tratando-se de uma 
causa pioneira, as práticas do princípio 
de “um país ,  dois  s is temas” têm 
sido constantemente impulsionadas, 
enriquecidas e aperfeiçoadas, por meio de 
exploração, em Hong Kong. O seu sucesso 
serve, indubitavelmente, como exemplo 
para a aplicação do princípio em Taiwan. 
Eu gostaria de apontar que o princípio, 
proposto em primeiro lugar para a solução 
da questão de Taiwan, leva plenamente 
em conta a História e a realidade da ilha, 
e se constitui na saída racional e viável. 
Entretanto, a solução da questão via “um 
país, dois sistemas” não significa copiar 
o modelo de Hong Kong. Os dois lados 
do Estreito de Taiwan podem definir o 
conteúdo de “um país, dois sistemas”, 
mediante negociações baseadas no 
princípio de “uma só China”.

Qual é a importância para Beijing 
de “uma só China” e como recebeu 
a promessa do presidente dos EUA, 
Donald Trump,  de  honrar esse 
princípio?

Li Jinzhang - O princípio de “uma 
só China” é uma pré-condição para 
estabelecermos e desenvolvermos relações 
diplomáticas com qualquer país do mundo. 
O presidente Trump manifestou seu apoio 
ao princípio de “um país, dois sistemas”. 
Esse apoio cumpre as diretrizes para o 
desenvolvimento do relacionamento entre 
os dois países e a tendência internacional.

O senhor vê alguma perspectiva de 
mudança na forma com que Beijing 
trata Taiwan?

Li Jinzhang - Existe uma só China no 
mundo, e Taiwan é parte inalienável do seu 
território. Esse fato tem sido universalmente 
r e c o n h e c i d o  p e l a  c o m u n i d a d e 
internacional. O princípio “uma só China” é 
pilar fundamental para as relações entre os 
dois lados do estreito. O desenvolvimento 
estável, a paz e a tranquilidade dos laços 
através do estreito somente poderão ser 
alcançados com a persistência nesse 
princípio. Desde 2016, ano em que as 
autoridades do Partido Democrático 
Progressista de Taiwan ingressaram no 
poder, o governo chinês tem manifestado, 
por várias vezes, que a transformação da 

cena política na ilha não mudará a nossa 
linha orientadora para a questão de Taiwan. 
Ela seguirá o caminho do desenvolvimento 
pacífico, com a união dos compatriotas 
dos dois lados do estreito. Essa linha 
orientadora também persistirá no Consenso 
de 1992; se oporá às forças separatistas em 
Taiwan; defenderá com firmeza o alicerce 
político do desenvolvimento pacífico do 
relacionamento dos dois lados; promoverá 
os contínuos intercâmbios em diversas 
áreas entre a parte continental da China 
e Taiwan; e aprofundará a integração do 
desenvolvimento econômico-social, no 
sentido de aumentar o bem-estar e a afeição 
natural dos compatriotas dos dois lados.

Como analisa o comportamento da 
gestão de Taipei em relação ao Consenso 
de 1992?

Li Jinzhang - Depois de tomarem posse, as 
novas autoridades de Taiwan se recusaram 
a reconhecer o Consenso de 1992 e negam 
que o continente chinês e Taiwan pertencem 
à mesma China. Isso tem causado danos 
à base política do desenvolvimento 
pacífico das relações dos dois lados do 
estreito. Também provoca indulgência às 
atividades separatistas de “deschinalização” 
e ao enfraquecimento dos interesses 
comuns e dos laços dos compatriotas 
entre os dois lados. Independentemente 
das mudanças da circunstância da ilha, 
o governo chinês possui vontade firme 
de defender a soberania nacional e a 
integridade territorial, e jamais vai tolerar 
ações separatistas para a independência de 
Taiwan de qualquer forma.

De que maneira o Brasil se posiciona 
sobre Taiwan?

Li Jinzhang - Ao longo do tempo, o 
governo e o povo brasileiro têm concedido 
compreensão e apoio preciosos ao 
governo e ao povo chinês na questão de 
Taiwan. Por isso, queremos expressar os 
agradecimentos e a apreciação. A China 
deseja que todos os setores da sociedade 
brasileira continuem a apoiar a grande 
causa de reunificação da pátria do povo 
chinês, bem como o desenvolvimento da 
parceria estratégica global sino-brasileira.
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Líder comercial 
do Brasil espera 
expandir exportações 
à China

O Brasil quer expandir 
suas exportações para 
a China, que tem sido 
responsável por 25% do 
crescimento do comércio 
internacional registrado nos 
últimos 17 anos, disse em 
10 de agosto uma fonte dos 
setores comerciais do Brasil.

Durante a 36ª Reunião 
Nacional para o Comércio 
Exterior (Enaex) no Rio de 
Janeiro, Roberto Jaguaribe, 
presidente da Agência 
Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 
(APEX), disse que o mercado 
chinês permanece sendo 
estrategicamente importante 
para a internacionalização 
das companhias brasileiras. 
“A China nunca será um país 
auto-suficiente. Estamos bem 
equipados para aproveitar 
esta oportunidade. A 
tendência protecionista no 
mundo mostra a necessidade 
de internacionalizar as 
companhias brasileiras. A 
China pode ser um agente 
crucial para fazer este 
processo acontecer”, disse 
Jaguaribe.

Ele também mencionou 
a importância de se reduzir 
os custos para ajudar o Brasil 
a se integrar aos mercados 
internacionais. “O custo 
Brasil é um importante 
fator na avaliação do 
desenvolvimento comercial. 
Os aspectos que contribuem 
estão gradualmente sendo 
tratados”, explicou. Enaex 
é o fórum mais importante 
para o comércio exterior do 
Brasil e traz representantes de 
todo o mundo para discutir 
os negócios e promover a 
competitividade dos produtos 
brasileiros. 

Moody’s prevê mais 
oportunidades em 
energia renovável na 
China

Mais oportunidades 
vão surgir no setor de 
energia renovável da China 
apesar dos desafios no setor 
energético, previu no dia 3 de 
agosto o serviço da Moody’s 
para investidores.

O crescimento em 
energia renovável e limpa 
continuará, apoiado pelas 
políticas favoráveis e 
diretrizes reguladoras, 
segundo a agência. “As 
termelétricas foram afetadas 
pela alta nos preços do 
carvão, capacidade produtiva 
excessiva e competição, 
enquanto as energias 
renováveis e nuclear 
continuarão crescendo, 
apoiadas pelas iniciativas 
governamentais”, analisou 
Ivy Poon, analista da 
Moody’s.

Fusões e aquisições 
impulsionarão a consolidação 
industrial do setor de energia, 
como parte da reforma das 
empresas estatais, afirmou 
a agência. A Moody’s prevê 
que o setor manterá o ritmo 
de expansão no exterior, 
após os avanços em 2016 
estimulados pela Iniciativa 
do Cinturão e Rota, e que o 
consumo de eletricidade na 
China continuará crescendo 
em 2017 e 2018 graças 
ao equilíbrio econômico 
e o investimento em 
infraestrutura.

Nos primeiros seis 
meses, esse consumo subiu 
6,3% para 2,95 trilhões de 
quilowatts-hora, informou a 
Administração Nacional de 
Energia.

Alibaba entra no 

mercado de aluguel 
de imóveis na China

O gigante chinês de 
tecnologia Alibaba assinou 
um acordo com o governo 
municipal de Hangzhou, 
onde é sediado, para criar um 
sistema online de aluguel de 
imóveis.

O sistema cobrirá 
apartamentos postos 
para alugar por todas as 
fontes, incluindo governo, 
indivíduos, corretoras e 
incorporadoras, segundo 
o acordo assinado na 
semana passada. Pessoas 
que estiverem procurando 
um imóvel para alugar na 
capital provincial de Zhejiang 
poderão usar o aplicativo e 
o site criados pelo Alibaba 
em todas as etapas do 
processo, desde a busca até 
a assinatura do contrato e o 
pagamento.  Informações 
dos imóveis, comentários 
de usuários e avaliações 
sobre proprietários, 
locatários e corretoras serão 
compartilhadas, disse o 
diretor do Centro do Registro 
da Propriedade Imobiliária de 
Hangzhou, Han Junqing.

O sistema inteligente 
tem como base as tecnologias 
de big data, pagamento 
online e o sistema de crédito 
comercial do Alibaba e pode 
ajudar a prevenir transações 
fraudulentas, afirmaram 

fontes do governo e da 
companhia. 

O mercado de aluguel de 
imóveis nas grandes cidades 
chinesas está dominado 
por corretoras imobiliárias 
com golpes e disputas. 
Embora algumas grandes 
empresas imobiliárias tenham 
seus próprios aplicativos, 
as informações não são 
compartilhadas entre eles. 
Quem procura apartamentos 
tem que comparar 
repetidamente ofertas de 
diferentes aplicativos e 
essas empresas carecem 
de um sistema de crédito 
amadurecido comparável 
com a Zhima Credit, da Ant 
Financial, subsidiária do 
Alibaba.

O governo chinês 
está acelerando o 
desenvolvimento do mercado 
de aluguéis para controlar o 
rápido aumento nos preços 
de imóveis nas grandes 
cidades. Hangzhou está 
entre as 12 selecionadas pelo 
governo central a realizar 
uma profunda reforma para 
melhorar esse mercado.

China Eastern 
Airlines compra 10% 
da Air France KLM

A China Eastern Airlines 
anunciou em 28 de julho que 
comprará por 375 milhões de 
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euros (US$ 438 milhões) uma 
participação de 10% na Air 
France KLM, para expandir 
seu mercado europeu.

Uma afiliada da 
companhia chinesa no 
exterior assinou dois acordos 
com a Air France KLM 
sobre a aquisição e futura 
cooperação no mercado. 
Também nomeará um 
representante para a diretoria 
da companhia aérea europeia. 
A compra será o maior 
investimento estratégico da 
China Eastern Airlines, com 
sede em Shanghai.

A Delta Airlines, que 
possui uma participação 
de 3,2% na China Eastern 
Airlines, também comprará 
10% da Air France KLM. 
Todas as três companhias 
aéreas são membros da 
Aliança SkyTeam.

O investimento ajudará 
as três partes a criar uma 
parceria estratégica mundial 
mais estreita e fornecer 
melhores serviços aos 
clientes, disse Liu Shaoyong, 
presidente da China Eastern 
Airlines.

China oferece apoio 
aos serviços de 
compartilhamento de 
automóveis

A China apoiará 
a indústria emergente 
de compartilhamento 
de automóveis no país 

e padronizará o seu 
desenvolvimento, de acordo 
com as diretrizes oficiais 
divulgadas em 8 de agosto.

Diferente dos serviços 
tradicionais de locação 
de veículos, os serviços 
de compartilhamento de 
automóveis se aproveitam 
das vantagem das novas 
tecnologias, como o 
posicionamento global e a 
internet móvel. Este tipo de 
serviço melhora a experiência 
dos usuários e fornece uma 
alternativa para viagens 
urbanas, aliviando a demanda 
crescente por carros privados 
e vagas de estacionamento, 
de acordo com as diretrizes 
publicadas conjuntamente 
pelo Ministério do Transporte 
e Ministério da Habitação e 
do Desenvolvimento Urbano 
e Rural.

As empresas de 
compartilhamento de 
automóveis devem melhorar 
os seus serviços inspecionando 
atentamente a identidade dos 
usuários e otimizando a oferta 
de carros através da análise de 
big data, segundo as diretrizes. 

Elas também devem garantir 
as condições de segurança 
dos carros, e proteger as 
informações privadas e os 
depósitos dos usuários. As 
empresas são encorajadas 
a usar o modelo baseado 
em crédito para avaliar a 
confiabilidade dos usuários ao 
invés de exigir pagamento de 
depósitos como garantia.

Os estacionamentos 
dos shoppings e das grandes 
áreas residenciais serão 
encorajados a fornecer espaço 
para os carros compartilhados, 
enquanto incentivos também 
poderão ser concedidos para 
esses carros estacionarem 
nas ruas. As empresas 
também serão encorajadas 
a usar veículos movidos a 
novas energias nos serviços 
de compartilhamento de 
automóveis, com apoio ao 
estabelecimento de instalações 
de carregamento para os 
veículos.

As diretrizes surgem 
após o lançamento de regras 
similares nos serviços 
de compartilhamento de 
bicicletas na semana passada, 
com objetivo de impulsionar o 
desenvolvimento da indústria.

A economia de 
compartilhamento da China 
tem crescido rapidamente, 
com as empresas de 
compartilhamento de 
bicicletas como Ofo e Mobike 
atraindo investimentos 
estrangeiros.

A economia de 
compartilhamento do país 
registrou um volume de 

transação total de 3,45 
trilhões de yuans (US$ 514 
bilhões) no ano passado, 
mais que o dobro do valor 
em 2015, de acordo com um 
relatório publicado em março 
pelo Centro Nacional de 
Informações.

Bicicletas 
compartilhadas da 
chinesa Ofo chegam 
ao Japão

A principal companhia de 
bicicletas compartilhadas da 
China, a Ofo, anunciou em 10 
de agosto uma parceria com o 
SoftBank para entrar no Japão.

Trata-se do sétimo 
mercado estrangeiro da 
Ofo, depois de Cingapura, 
Estados Unidos, Reino 
Unido, Cazaquistão, Tailândia 
e Malásia. As bicicletas 
amarelas da marca começarão 
a circular em Tóquio e Osaka 
em setembro. Cao Xiao, 
responsável pelo departamento 
da Ásia-Pacífico da Ofo, 
disse que a companhia espera 
proporcionar aos japoneses 
uma boa experiência no uso 
de bicicletas. “Esperamos que 
a Ofo possa servir melhor aos 
moradores locais e ajudar as 
cidades do Japão a melhorar o 
transporte e o meio ambiente”, 
declarou o diretor do SoftBank 
Commerce and Service, 
Tetsuo Kuramitsu.

Atualmente, a Ofo 
opera 8 milhões de bicicletas 
compartilhadas no mundo. 
Já são 3 bilhões de viagens 
em mais de 170 cidades. 
Depois do enorme sucesso 
no mercado nacional, as 
companhias chinesas do setor 
estão acelerando a expansão 
no exterior. A principal rival 
da Ofo, a Mobike, entrou na 
Itália no mês passado, depois 
de Cingapura, Reino Unido e 
Japão.
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A China começou a testar em 27 de julho a possibili-
dade de voltar a utilizar a velocidade máxima de 350 

quilômetros por hora no trem-bala Beijing-Shanghai, seis 
anos após reduzi-la para 300 km/h. Partindo da Estação 
Ferroviária do Sul de Beijing às 08h38, o trem-bala Fuxing 
completou em cerca de 4 horas uma viagem de ida e vol-
ta de cerca de 700 quilômetros de distância até Xuzhou, 
na Província de Jiangsu, leste da China. O aumento da 
velocidade encurtará o trajeto Beijing-Shanghai em 30 mi-
nutos, para 4 horas e 30 minutos. Se o teste tiver sucesso, 
os horários das partidas mudarão a partir de meados de se-

tembro.
Ligando a capital chinesa ao principal centro financei-

ro e comercial do país, a ferrovia de alta velocidade Bei-
jing-Shanghai é uma das linhas mais movimentadas do país, 
transportando mais de 100 milhões de passageiros a cada 
ano. O teste mostra que o consumo de energia de Fuxing 
reduziu em 10% em relação ao trem Hexie (CRH380) ao 
correrem na velocidade de 350 km/h. 

“A ferrovia de alta velocidade Beijing-Shanghai é 
construída com base no padrão mundial mais alto no mundo, 
enquanto o Fuxing é fabricado para uma velocidade ope-

Por Fan Xi, Qi Zhongxi, Ding Jing e Liang Saiyu

Trem-bala Fuxing da China volta a atingir 
velocidade máxima de 350 km/h

中国高铁时速重返350公里

樊曦、齐中熙、丁静、梁赛玉

O comboio nº G123, um trem-bala Fuxing, se prepara para partir numa estação em Beijing no dia 26 de junho
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racional de 350 km/h”, disse Lu Dongfu, gerente-geral da 
China Railway Corporation (CRC). 

O primeiro trem de alta velocidade da China começou 
a operar entre Beijing e Tianjin a uma velocidade de 350 
km/h em agosto de 2008, e pelo menos mais três linhas na-
cionais entraram em operação nos anos seguintes, até que 
as autoridades reduziram as velocidades para entre 250 e 
300km/h em 2011.

Os trens-bala Fuxing da China foram inaugurados em 
junho e são capazes de correr a 400 km/h. “O Fuxing foi 
projetado e fabricado na China, liderado pela CRC. Nós 
temos os direitos de propriedade intelectual completos dos 
novos trens-bala - unidades múltiplas elétricas (UME) - que 
atingiram um nível avançado no mundo”, disse He Huawu 
da Academia Chinesa de Engenharia.

As novas UME completaram 600 mil quilômetros de 
corrida de avaliação e aumentaram a vida do projeto de 20 
para 30 anos, segundo He. O Fuxing tem um sistema de mo-
nitoramento que desacelera o trem em caso de emergência 
ou condições anormais. A telemetria permite que o centro 
de controle monitore o trem em tempo real. Fuxing, que 
significa rejuvenescimento, é uma atualização significativa 
do Hexie, que significa harmonia. O Fuxing é mais espa-

çoso e energeticamente eficiente, com uma expectativa de 
vida mais longa e melhor confiabilidade.

Haverá um processo para a China considerar se acele-
rará sua rede de alta velocidade inteira, embora tal ação seja 
um desafio à gestão ferroviária, disse He, acrescentando que 
os benefícios financeiros e sociais devem ser considerados.

Tomemos o Fuxing como um exemplo. O consumo de 
energia aumentará de 20% a 30% se o trem mudar sua ve-
locidade de 300km/h para 350km/h, segundo Du Yanliang 
da Academia Chinesa de Engenharia. Porém, o aumento da 
velocidade trará benefícios sociais, uma vez que ajudará a 
aliviar faltas de bilhetes na linha Beijing-Shanghai e poupar 
tempo dos passageiros.

A China operará sete Fuxing em ambas as direções 
da linha Beijing-Shanghai em sua fase inicial. O preço do 
bilhete não vai mudar. As autoridades gradualmente aumen-
tarão o número de novos trens-bala e ajustarão os preços 
dos bilhetes no futuro, disse He Huawu. A China tem a mais 
longa rede ferroviária de alta velocidade do mundo, com 
22 mil quilômetros no fim do ano passado, cerca de 60% 
do total mundial. Cerca de um terço das ferrovias de alta 
velocidade da China foram projetadas para correr em uma 
velocidade de 350 km/h, segundo ele.

Funcionárias ao pé do comboio nº G124, um trem Fuxing,
na estação de Hongqiao, em Shanghai

Passageiro andando no interior do comboio G124, na estação de Hongqiao

Passageira tira selfie com trem Fuxing na Estação Sul, em Beijing

Huangfu Jiaye, de seis meses e meio, viaja com sua família
no comboio nº G123
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7月27日8点38分，中国标准动车组“复兴号”驶出北京南站，瞬间提速。

4个多小时，它在京沪高铁北京与徐州间实现往返。一路上，“复兴号”

最高时速352公里。时隔六年，中国高铁迎来了这次“达速”试验，预示

着中国高铁350公里时代即将回归。

8点38分，“复兴号”驶出北京南站。列车显示屏上的时速数字一

路爬升：仅仅不到８分钟，达到232公里；10分钟，达到315公里。12

分钟后，让人期待的数字出现：352公里！车内洋溢着兴奋的情绪，不少

人纷纷拿出手机记录这一“翻开中国高铁发展新篇章”的数字。在这列“达

速”体验运营列车上，有300多名“特殊”的乘客，他们包括来自相关部

委的工作人员、院士专家、企业员工和铁路职工。

作为体验运营的纪念，每位乘客都拿到了两张特殊的车票：一张是红

色的北京南站－上海虹桥站，车次是G350727；一张是绿色的徐州东—北

京南，车次是G727350。

铁科院研究员张波表示，京沪高铁实测结果显示，在350公里时速下

“复兴号”与“和谐号380”相比，总能耗下降了10%，意味着京沪高铁

往返一趟能省5千多度电。听噪声，“复兴号”司机室和列车连接处测试

为76分贝，低于79分贝“优”等线。此外，脱轨系数、轮重减载率等安

全性指标也同样达到“优”的等级。

高铁跑350公里有没有问题？这是自降速以来，中国高铁常常被问到

的问题。这也是作为行业负责人，中国铁路总公司总经理陆东福时刻需要

面对的问题。“京沪高铁是目前世界上设计建设标准最高的高速铁路，‘复

兴号’是按照时速350公里运营研发制造的中国标准动车组。‘复兴号’

在京沪高铁按时速350公里运营，从技术安全性、可靠性、舒适性上讲是

没有问题的。”陆东福告诉记者。

他表示，“复兴号”在京沪高铁上实现时速350公里运行，这是党的

十八大以来中国高铁事业发展取得的重要成果，也标志着中国高铁发展掀

开了新的一页，证明中国高铁安全可靠，具有世界一流的技术水平。

在2011年高铁降速之前，中国曾有包括京津、郑西、武广、沪杭高

铁在内的4条高铁按照时速350公里运营。近几年来，高铁提速重新进入

大众话题。随着高铁的发展，关于350公里这个速度，人们对于技术和安

全方面的担心越来越少。

中国工程院院士杜彦良表示，以“复兴号”为例，从300公里提高到

350公里时速，能耗大概增加20%-30%，但是从京沪高铁的综合效益来看，

既能提高出行效率，节约出行时间，也能为沿线带来更大的社会效益。

对于客流需求旺盛的京沪高铁来说，提速有利于缓解“一票难求”的

局面。据统计，京沪高铁开通运营6周年累计发送旅客突破6.3亿人次，

平均一年超过一亿人次。

今年6月26日，中国标准动车组“复兴号”在京沪高铁两端的北京

南站和上海虹桥站正式亮相。“‘复兴号’是由中国铁路总公司牵头组织

研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组。”

中铁总总经理特别技术顾问、中国工程院院士何华武表示，中国标准动车

组完成了整车60万公里运用考核，欧洲一般只有40万公里，其性能指标

实现较大提升，设计寿命由现在的20年提高到30年。

何华武告诉记者，高铁全面提速需要一个过程，管理上要面对新的

挑战，也要综合考虑经济和社会效益。“中国要形成高铁系列产品，从

250、300到 350公里的速度等级，350公里是其中等级最高的，但不代表

全部。要根据不同的出行需求、不同地区的经济条件综合考虑，确定开行

什么样的时速是比较合适的。”何华武说。

何华武表示，目前京沪高铁日均运行400多列车。在时速提高到350

公里后，随着“复兴号”下线数量和出行需求增加，提速的列车数量也会

逐步增加。初期京沪高铁“复兴号”数量为7对。他表示，中国已建成运

营的2.2万公里高铁，约有三分之一是按350公里时速设计建造的，今后

将根据各线路的达标条件逐渐提高时速。

Na estação Hongqiao, funcionários se preparam na cabine de condutor 
do comboio nº G124 antes da partida
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Quatro Invenções

(VCG)

Por Agência Xinhua

中国“新四大发明”

A China, que possui quatro grandes 
invenções da época da ant iguidade - 
fabricação de papel, impressão, pólvora e 
bússola - demonstrou mais uma vez a sua 
capacidade de mudar o mundo. Quatro das 
invenções contemporâneas mundiais se 
desenvolveram de forma revolucionária 
na China: ferrovia de alta velocidade, 
pagamento móvel, bicicletas compartilhadas 
e compras online.

Quatro invenções do mundo 
contemporâneo que a China 

desenvolveu de forma revolucionária

新华社
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Pa r a  o  e s tudan t e  c ambo jano  L in  J i n long ,  f o i 
inesquecível a experiência de viajar de trem-bala da 

capital chinesa até a cidade costeira de Tianjin, fazendo 
mais de 100 quilômetros em apenas meia hora.

Apesar de sua malha ferroviária de alta velocidade 
(FAV) ter sido construída após a da Europa e do Ja-
pão, a China já possui vários recordes no setor. Tem a 
mais extensa rede, com 22 mil quilômetros até o fim 
de 2016, ou 60% do total mundial. A linha entre Bei-
jing e Guangzhou, é a mais longa no mundo, com 2 mil 
quilômetros.

Em 2014, a China concluiu a construção da primeira 
linha ferroviária de alta velocidade na Turquia. Em junho 
de 2015, assinou com a Rússia um acordo de pesquisa 
para a pré-construção da FAV de 770 quilômetros entre 
Moscou e Kazan. Em outubro de 2015, firmou com a 
Indonésia um acordo de joint-venture sobre a construção 
de uma linha de FAV entre Jacarta e Bandung. A constru-
ção dos 150 quilômetros começou em janeiro de 2016. 
O projeto reduzirá em dois terços o tempo de viagem e é 
quase todo chinês, incluindo os padrões técnicos, pesqui-
sa e projeto, construção, manufatura de equipamento e 
treinamento de pessoal.

Alguns dos projetos de FAV no exterior estão sendo 
construídos no âmbito da Iniciativa do Cinturão e Rota, 

proposta pela China em 2013 e bem-recebida por vários 
países, que acreditam que a construção de FAV em coo-
peração com a China pode promover o desenvolvimen-
to econômico deles. “Como diz um provérbio chinês, 
‘construir ruas é o primeiro passo para sair da pobreza’, 
e o Camboja obterá crescimento econômico mais rápi-
do quando introduzir o trem-bala chinês”, afirmou Lin 
Jinlong. “O que Lin disse indica que jovens dos países 
ao longo do Cinturão e Rota esperam levar os avanços 
tecnológicos a seus próprios países”, disse Wu Hao, di-
retor executivo do Instituto de Pesquisa sobre Cinturão 
e Rota da Universidade de Estudos Estrangeiros de Bei-
jing. 

A FAV da China está se desenvolvendo rapidamente 
devido ao baixo custo, entrega rápida e confiabilidade, 
segundo um documento divulgado pelo Banco Mundial. 
O custo de construção por unidade é de 87 milhões de 
yuans, o que é no máximo dois terços do custo em outros 
países.

Além de FAV, trens-bala fabricados na China que 
fazem até 350 quilômetros por hora na operação comer-
cial também entraram com sucesso no mercado interna-
cional. Diversos países, incluindo Indonésia, Rússia e a 
Índia, já compraram trens-bala chineses.

Ferrovia de alta velocidade da China estende-se a várias regiões 
do mundo

Ferrovia de alta velocidade da China está se desenvolvendo rapidamente devido ao baixo custo, entrega rápida e confiabilidade

(VCG)
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“Minha carteira já não está em uso. Posso comprar e comer o 
que quero usando apenas o meu celular”, disse Lin Jinlong, 

um jovem cambojano que estuda em Beijing, acrescentando que 
“mesmo os vendedores de panqueca estão usando o Alipay”. 
Para o jovem, o pagamento por celular é super conveniente, 
porque não precisa mais sair para comer como no Camboja. 

Os chineses agora usam seus celulares solicitar entregas de 
comida, pagar contas, usar transporte público, investir em ações, 
comprar seguros e doar para projetos de caridade. Nas grandes 
cidades como Beijing e Shanghai, é mais difícil encontrar al-
guém sem uma carteira móvel do que alguém sem uma carteira 
física.

Segundo o levantamento realizado pelo Banco Popular da 
China, 157 trilhões de yuans (cerca de US$ 23,4 trilhões) de 
pagamentos foram feitos em dispositivos móveis na China em 
2016, 200 vezes mais que nos Estados Unidos. O número deve 
crescer 50% por ano, disse o relatório do banco central chinês. 

Não usar dinheiro vivo é uma nova característica dos 
chineses: 84% se sentem confortáveis saindo apenas com celu-
lares, mostrou uma pesquisa divulgada em julho pela Tencent 
com o Instituto de Chongyang para Estudos Financeiros da Uni-
versidade Renmin e a empresa francesa de pesquisa de mercado 
Ipsos.

Alipay e WeChat são os dois principais aplicativos de paga-
mento online da China. Em uma campanha lançada em agosto, 
eles recomendarão que os consumidores não usem dinheiro vivo 
nem cartões na vida cotidiana. “Eu não preciso de dinheiro em 
restaurante, no hospital, ou até no pagamento de luz e água. Eu 
não posso pensar em viver em um lugar em que não possa pagar 
com meu smartphone”, o jovem Gao Jingwen nem se lembra 
quando pagou algo com dinheiro vivo pela última vez. 

O pagamento móvel não é apenas atraente para os jovens. 
Zhang Shucui, 67, levava uma grande quantidade de moedas 
quando ia ao mercado no distrito de Haidian, em Beijing, mas 
aquele tempo acabou. “O código QR (a abreviatura do termo 
inglês Quick Response) substituiu a cesta de moedas na frente 
dos caixas. Faz muito tempo que não procuro uma moeda nos 
bolsos.”

Mais de 70% dos 6.500 entrevistados na pesquisa da 
Tencent podem viver mais de uma semana com apenas 100 
yuans em dinheiro vivo, e 52% usam dinheiro vivo em apenas 
20% do que gastam.

O WeChat Pay recrutou vários milhões de vendedores 

offline. O Alipay anunciou que 10 milhões de lojas tradicionais 
assinaram acordo para promover a vida sem dinheiro vivo. O 
pagamento móvel também ajudou a melhorar os serviços obso-
letos e demorados em escritórios do governo e setores públicos. 
De acordo com a Ant Financial, matriz do Alipay, a empresa as-
sinou com os governos locais de diversas cidades chinesas como 
Wuhan, Fuzhou, Tianjin e Guiyang para promover soluções de 
apoio sem dinheiro vivo em toda a cidade.

Até o final de 2016, as soluções de pagamento eletrônico do 
Alipay cobriram 357 cidades chinesas, onde a população pode 
usá-lo para pagar todas as contas na vida cotidiana. Os dois apli-
cativos de pagamento móvel também estão explorando o mer-
cado global. O Alipay entrou em mais de 200 países e regiões e 
apoia a liquidação em 18 moedas, com de mais de 40 milhões 
de comerciantes estrangeiros que usam o serviço, enquanto o 
WeChat Pay abrange mais de 130 mil empresas estrangeiras em 
13 países e regiões e apoia a liquidação em 10 moedas, incluindo 
libra esterlina, dólar de Hong Kong, dólar norte-americano, iene 
japonês e dólar canadense.

Pagamento móvel muda o cotidiano dos chineses

O Alipay entrou em mais de 200 países e regiões e apoia a liquidação em 18 moedas Alipay e WeChat, os dois principais aplicativos de pagamento online da China

(VCG) (VCG)
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Ouyang Huiyu, aluno na Universidade Tsinghua, em Bei-
jing, escaneou o código QR em uma bicicleta. Dentro 

de segundos ela foi destrancada e ele pode pedalar no cam-
pus. 

A Tsinghua cobre uma vasta área de 356 acres, o que tor-
na o ciclismo parte crucial da vida diária. “As bicicletas são 
a maneira mais fácil de andar”, disse Ouyang, acrescentan-
do que a maior parte dos seus colegas na Tsinghua também 
usam as bicicletas compartilhadas. 

As duas rodas de cor laranja e amarela apareceram pela 
primeira vez nas ruas chinesas em 2015, quando as duas 
empresas de compartilhamento de bicicletas Mobike e Ofo 
foram estabelecidas.

O compartilhamento de bicicleta começou na China com 
um programa das prefeituras municipais, mas as bicicletas 
tinham de ser travadas em estações próprias, e o sistema pon-
to-a-ponto nunca realmente prevaleceu.

Embora o sistema de transporte público da China esteja 
melhor do que nunca, viajar na hora do rush sempre foi difí-
cil. Os serviços de compartilhamento de bicicletas aliviaram 
este ônus e oferecem benefícios adicionais para tornar os 
primeiros ou últimos quilômetros da viagem urbana uma 
experiência mais agradável, além de fazer bem à saúde dos 
usuários.

De acordo com a Associação de Bicicletas de Shanghai, 
mais de 50 empresas de compartilhamento de bicicletas estão 
operando um total de 15 milhões de bicicletas compartilha-
das nas ruas das cidades chinesas. Entre elas, a Mobike e a 
Ofo respondem por mais de 90% do mercado. 

Dados do Centro de Pesquisa de Comércio Eletrônico da 
China mostraram que o número de usuários do serviço atin-
giu 18,86 milhões no ano passado, em comparação com os 
2,45 milhões de 2015. O número deve superar 50 milhões no 
fim deste ano.

As bicicletas em si não são algo novo, mas o modelo de 
operação do compartilhamento de bicicletas é baseado no 

sistema de navegação Beidou, pagamento móvel, big data e 
outras altas tecnologias. 

Os empresários chineses surpreenderam o mundo com 
o modelo comercial de compartilhamento de bicicletas que 
abrange essas tecnologias, e estão entrando em mercados 
exteriores. A Mobike, uma das principais empresas de bici-
cletas compartilhadas da China, lançou em julho seu serviço 
na Itália, o quinto mercado no exterior da empresa após Cin-
gapura, Grã-Bretanha e Japão. A Ofo, que começou no cam-
pus da Universidade de Pequim e opera cerca de 6,5 milhões 
de bicicletas compartilhadas em todo o mundo, já entrou nos 
mercados de Cingapura, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Ca-
zaquistão, Tailândia e Malásia. 

“Nós esperamos que nossas bicicletas estejam em todas 
as cidades do planeta dentro de 10 anos”, disse Dai Wei, 
fundador e CEO da Ofo. Segundo o empresário, a Ofo vai 
fornecer serviços em cerca de 20 países e regiões até o final 
de 2017, a maioria nos países do Cinturão e Rota.

O compartilhamento - seja de bicicletas, automóveis, 
propriedades ou qualquer outro tipo de bem - se tornou po-
pular nas cidades chinesas, facilitando a vida dos moradores 
com economia e comodidade. 

O governo chinês incentiva esse tipo de compartilha-
mento, que permite que as pessoas aluguem bicicletas e 
carros por um curto prazo, ajudando a aliviar o congestiona-
mento e a pressão por estacionamentos. Os investidores da 
China e do exterior injetaram US$ 600 milhões e US$ 700 
milhões respectivamente nas duas principais empresas neste 
ano. O valor de mercado da Mobike alcançou US$ 3 bilhões.

No ano passado, o volume de comércio da economia de 
compartilhamento duplicou em relação ao ano anterior, para 
cerca de 3,5 trilhões de yuans (US$ 516 bilhões), segundo 
um relatório publicado pelo Centro de Informação do Estado 
em março. A economia compartilhada crescerá a uma taxa 
média anual de 40% nos próximos anos, e até 2020 represen-
tará mais de 10% do PIB nacional, afirmou o documento.

Bicicleta compartilhada se tornará popular em todo o mundo

(VCG)
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Nas últimas quatro décadas, a China tem sido conhecida 
como a “fábrica do mundo”, e o país registrou crescimento 

econômico significativo impulsionado pela mão de obra barata e 
produtos chineses vendidos a todo o mundo. Porém, os que acre-
ditam que a China continua sendo a fábrica do mundo e “rouban-
do” empregos, precisam pensar mais. Nos últimos cinco anos, o 
ritmo de inovação em toda a China acelerou de forma notável. A 
criatividade do país mais uma vez está liderando o mundo.

A China se tornou um dos países mais inovadores no 
comércio eletrônico, e este se tranformou em um novo motor 
de crescimento para o consumo na segunda maior economia do 
mundo. Onze de novembro, o Dia dos Solteiros, criado pelo site 
de compras Tmall, do Alibaba, marca o maior festival de com-
pras online da China. O festival de compras online do dia 18 de 
junho foi lançado pela empresa JD.com, a maior concorrente do 
Tmall, e tornou-se o maior dia de compras online de meio de ano 
da China. Na primeira hora de vendas do dia 18 de junho deste 
ano, o JD.com registrou o dobro do volume de vendas para a 
mesma hora do ano passado. Apenas nos sete primeiros minutos, 
o Tmall arrecadou mais de 100 milhões de yuans (US$ 14,71 
milhões) em vendas. 

Os gigantes de comércio eletrônico, JD.com e Alibaba, 
controladores das plataformas de vendas online Taobao.com e 
Tmall.com, estão no 261º e 462º lugares na mais recente lista 
Fortune Global 500. 

Para garantir que os consumidores recebam seus produtos 
em mãos a tempo, os gigantes de comércio eletrônico utilizam 
novas tecnologias em sua logística. Com estoques inteligentes, 
o Tmall leva apenas três minutos para retirar seus produtos do 
depósito através das esteiras automáticas. No festival de compras 
online deste ano, a Suning.com está usando drones para entregar 
seus pacotes aos compradores nas áreas rurais. A JD.com está 
utilizando as tecnologias de realidade aumentada e realidade vir-

tual para oferecer experiências de compra interativa, além de uti-
lizar robôs, carros autônomos e drones para realizar as entregas.

O comércio eletrônico mudou até vida nas áreas rurais do 
país. Todos os dias Chen Yandong entrega dezenas de pacotes 
para os residentes na vila de Gaozhai na Província de Gansu, no 
noroeste da China. De geladeiras a ar-condicionado até utensílios 
como navalhas e pasta de dentes, Chen ainda se surpreende 
como os residentes da remota vila usam a internet para tornar 
suas vidas mais convenientes. “As pessoas estão felizes por 
terem acesso a bons preços e produtos de qualidade dos vende-
dores online”, disse Chen.

O comércio eletrônico está ajudando a revitalizar as vilas 
rurais, onde está a metade da população do país, também ao 
abrir as portas ao enorme mercado rural para as empresas e os 
agricultores. Li Chunwang, do distrito de Wugong na Província 
de Shaanxi, estabeleceu uma empresa que compra frutas dos 
agricultores e as vende online. Anteriormente, a receita anual era 
cerca de três milhões de yuans. Em 2016, aumentou para cerca 
de 300 milhões de yuans.

A cidade de Donggang, na Província de Liaoning, nordeste 
da China, é conhecida por seus morangos. Em 2016, mais de 
80% da produção de morangos foi vendida online. Nos primei-
ros três meses deste ano, as vendas online chegaram a 1,2 milhão 
de yuans.

O governo chinês reiterou seu apoio ao comércio eletrônico 
nas áreas rurais menos desenvolvidas. O Ministério do Comércio 
anunciou em outubro de 2016 que apoiaria politicamente os pe-
quenos varejistas online, para baixar seus custos operacionais. 

Atualmente o país é o maior mercado de comércio eletrôni-
co do mundo, com cerca de 467 milhões de consumidores online 
que gastaram cerca de 26,1 trilhões de yuans no ano passado, um 
aumento anual de 19,8%.

Comércio eletrônico no país cresce rapidamente

(VCG)
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Por Yang Fan, Sun Ding e Wang Haoyu

Basquete transforma a vida de uma vila chinesa

小小篮球如何改变村庄生活

杨帆 孙丁 王浩宇

Menos de 30 minutos antes do al-
moço, seis chineses que jogam 

basquete podem ser vistos em atividade 
na pequena vila onde vivem e recebem 
aplausos dos espectadores. Os jogadores, 
assim como os torcedores apaixonados, 
são moradores do vilarejo de Gezhuang, 
no distrito de Suning. A comunidade fica 
na província de Hebei, norte da China.

Quase todos os 1.700 habitantes de 

Gezhuang, desde os pequeninos de sete 
anos de idade até senhores e senhoras de 
70, são capazes de jogar basquete, conta 
Li Haibo, chefe da localidade.

A história do basquete em Gezhuang 
começou em 1973, quando um profes-
sor da escola primária local montou 
uma equipe com seus alunos. “Naquela 
época, eles tinham apenas uma tabela de 
madeira pendurada em uma árvore com 
um aro de ferro e uma bola de basquete 

meio gasta para praticar”, lembrou Li.
Sem dinheiro para comprar camisas, 

os jovens jogadores ficavam bronzeados 
no verão e usavam camisas no inverno 
para enfrentar o frio. Mas as dificuldades 
não impediam que eles se divertissem 
enquanto progrediam com suas habili-
dades.

A equipe de Gezhuang ganhou o 
torneio de basquete estudantil do distrito 

apenas alguns meses após começar a 
treinar. A inspiração maior veio quando 
o time conquistou três títulos consecu-
tivos no jogo bienal de Cangzhou, de 
1975 a 1979, e ganhou o campeonato 
provincial em Hebei um ano depois, tor-
nando-se uma equipe dos sonhos. 

Gradualmente, desde então, o bas-
quete se espalhou e aumentou sua popu-
laridade, diz Li. “Os aldeões começaram 
a adotar uma atitude positiva em relação 

ao basquete e o jogo se tornou uma ati-
vidade habitual entre eles”.

Gezhuang percorreu um longo ca-
minho desde os primeiros dias no bas-
quete. A vila possui agora uma quadra 
sintética padrão com 320 assentos e seis 
refletores. Ge Jiamai, de 66 anos, que jo-
gou basquete por mais de 40 anos, disse 
jamais ter imaginado que haveria uma 
quadra de alto padrão a poucos passos 

de sua casa.
“Muitas vezes eu vou à quadra para 

arremessar algumas bolas depois de ter-
minar meu trabalho na fazenda, ou jogar 
um quatro contra quatro”, conta Ge.

Quando a quadra foi concluída, em 
2014, além de atender à demanda dos 
habitantes locais, também passou a ser 
usada por três anos consecutivos para 
receber partidas amistosas que reúnem 
os times e torcedores de Gezhuang e dos 

Moradores no vilarejo de Gezhuang, província de Hebei, jogam basquete 

municípios vizinhos.
Wu Wanjie, de 53 anos, que tem a 

estrela de Golden State Warriors Ste-
phen Curry como um dos seus jogadores 
favoritos, começou a jogar na quadra no 
ano passado, como armador substituto 
do Gezhuang. “Embora fossem jogos 
locais, participaram deles alguns dos 
melhores jogadores e foram apitados 
por árbitros de gabarito. Além disso, o 
evento de seis dias atraiu milhares de 
espectadores”, lembra Wu.

Parecia até que metade do distrito 
de Suning tinha vindo assistir aos jogos, 
e sobraram pouquíssimos lugares para 
acomodar a torcida visitante. “Vou re-
tomar o treinamento no próximo mês e 
espero conquistar alguns bons resultados 
este ano.”

A cultura do basquete que perdura 
por décadas em Gezhuang tornou seus 
habitantes mais do que meros perso-
nagens dessa história de sucesso. Eles 

foram diretamente beneficiados.
Em 1979, Gezhuang foi homena-

geado por Hebei como uma “Vila de 
Basquete” provincial por suas conquis-
tas em educação, treinamento e pro-
moção da modalidade. Desde então, 
o vilarejo manteve uma equipe sênior 
e uma equipe juvenil, por intermédio 
de esforços contínuos para facilitar o 
desenvolvimento do esporte.

Devido a isso, muitos jovens locais 
com habilidade esportiva tiveram opor-
tunidades valiosas para deixar a vila e 
exercer outras atividades, como servir as 
forças armadas, trabalhar em instituições 
governamentais ou empresas privadas, 
ou ainda embarcar em outras carreiras 
relacionadas ao basquete.

O basquete também impactou posi-
tivamente a saúde da população, já que 
ajudou a reduzir a ingestão de álcool 
entre os moradores. E muitas pessoas 
instalaram TV a cabo em casa para as-

sistir aos jogos da NBA e da CBA (liga 
profissional chinesa), conta Li Zongqun, 
de 66 anos, que joga no time sênior de 
Gezhuang.

O basquete une toda a nossa comu-
nidade, acrescentou. “Muitas questões 
difíceis foram abordadas porque os joga-
dores seniores avançaram para assumir 
a liderança.”

Como o chefe da vila, Li Haibo, 
entende que o basquete é a chave para o 
desenvolvimento de Gezhuang. Ele diz 
que um museu de basquete e um parque 
temático de basquete serão construídos 
na vila nos próximos anos.

“O treinamento juvenil é outra parte 
inseparável dos nossos esforços”, disse 
ele. “Com a ajuda da Escola Secundária 
do Distrito de Suning, Gezhuang tam-
bém planeja construir uma escola de 
basquete para que as gerações futuras 
possam ter mais acesso a esse esporte 
fascinante.”
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晌
午气温刚过零度，河北省沧州市肃宁县葛

家庄村的篮球场已涌来好几波来打半场的

村民。元宵节前记者走访发现，篮球不仅融入

更改变了葛家庄村民的日常生活：男女老少从7

岁到70岁都能上场，一批又一批年轻人因为篮

球有了走出农村的机会，村里因为篮球比赛上

下心齐气正，村风村貌焕然一新。

“下到7岁、上到70岁的村民都会打球，

灶台边忙活的老太太都能投篮，并不是空话。”

村支书李海渤说，葛家庄能成为家家户户有篮

球、男女老少都打球的“篮球之乡”，是用了

四十多年时间来沉淀。

1973年，在村小学体育老师李如岭的组织

下，葛家庄有了自己的第一支小学生篮球队。

“树干上钉块木板，装个铁圈就是篮球架，

踩着硬土地就这么打，唯一一个篮球还是借来

的成人大号球，队员们没服装，夏天光膀子冬

天破毛衣。”李海渤说，幸运的是辛苦训练终

有收获，当年全县小学生篮球比赛中，村小学

的队伍夺冠了。

这之后，发生了奠定篮球在葛家庄“第一

运动”地位的事情：1975年、1977年、1979年，

两年一届的沧州地区小学生篮球比赛葛家庄小

学实现“三连冠”；1980年，葛家庄小学篮球

队代表沧州地区出战全省比赛捧走冠军。

自此，篮球真正成了葛家庄村头巷尾、饭

前饭后的热门话题。李海渤说，葛家庄“梦之

队”的出现，让村里人对体育训练的态度变了，

篮球队伍逐渐壮大，打球玩球渐成风气。

记者走访时，葛家庄村南一座标准塑胶篮

球场以及其附属配套设施显得格外醒目，观众

席有320个座位，绿色的围栏边上，六个大灯

分布在球场四处。在场边活动的村民葛加迈已

经66岁，打了四十多多年篮球的他从来没想过

家门口能有这么好的球场，不仅白天能打，忙

完农活晚上也能来活动。

自2014年建成以来，这座球场不仅满足了

村民日常运动的需求，更“高规格”连续举办

三届农民篮球邀请赛：除了同县其他村的由农

民组成的队伍，还有临近市县的机关企事业队

伍参赛；比赛每年5月下旬举行，前后长达6天，

采用单循环制，积分最高的两支球队最终相遇

决赛。

53岁的村民武万杰自8岁开始练习打篮球，

基本功扎实，球场视野出众，最爱的球星是库

里和詹姆斯。2016年的邀请赛中，他作为村队

替补组织后卫出场两次。

“虽说是村里的比赛，但请来的裁判员都

是国家级的，参赛队伍水平也高，球场座位根

本不够用，各地来看比赛的观众开来了1000多

辆车，村里还专门租了10亩空地停车。”武万

杰说，开春农活忙完就恢复训练，期待今年还

能登场。

李海渤告诉记者，2017年的农民篮球邀请

赛还会如期举行，最近乡政府已经召集村两委

班子进行讨论了。“篮球赛现在已经不光是村

里的大事，更是全县的核心赛事呢，以后我们

葛家庄的篮球赛会被打造成品牌球赛。”他说。

记者走访时发现，40多年来，从学校到村庄、

从大人到孩子、从男性到女性、从青年到老年，

葛家庄的“篮球故事”里，村里每个人既是参

与者，也是受益者。

1979年，河北省人民政府向葛家庄授予“河

北省篮球之乡”称号。从那时起，葛家庄不仅

长期拥有老年、青年篮球队，学校的篮球梯队

建设也一直延续。记者了解到，因为从小接受

篮球培养、特长突出，村里不少年轻人有了走

出农村的机会，得到了更多的机会。

“因为篮球，近些年村里打牌的人少了，

闲酒也少喝了，聚在一起看 NBA 和 CBA 比赛

的多了，风气好了很多。”村老年队66岁的队

员李宗群举例说，过去村民房前屋后都有大土

堆，费了几十年劲推不动，后来老年队的球友

们一商量如何解决这个事。

“队员们、球友们一块去各家做思想工作，

最后3个月下来就完活了，清出了4000多方粪土、

柴草，拓宽了1500多米街道，铺上了20多万块

砖，村容村貌有了大变化，全村人都觉得舒坦。”

李宗群说，那之后村里很多事都好办了。

作为葛家庄的“掌舵人”，李海渤明白，

村子发展离不开篮球。“未来几年村里会建篮

球纪念馆，把40多年的篮球故事展示出来。以

标准化篮球场为中心建设一个篮球公园，这块

工作也已经提上日程。”李海渤说，青训是必

不可缺的，在县中学协作下村里已经在筹建篮

球学校，村里后辈的篮球之路会越走越宽。
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O ciclismo tem sido uma parte inse-
parável da vida de Dong Xiaoyong 

desde os seus 16 anos. Da adolescência 
para cá, ele provou tanto a alegria quanto 
a amargura que a paixão pelo esporte 
pode provocar.

“Completo 30 anos este ano”, diz 
Dong com uma expressão preocupada, 
“uma idade um pouco avançada para um 
atleta, mas nunca vou desistir do ciclis-
mo”.

Dong, membro do Time de Ciclis-
mo de Tianyoude, nasceu em 1988 em 
Qinghai, noroeste da China. Como filho 
de um experiente ciclista, ele se apaixo-
nou pelas duas rodas desde muito cedo. 
Quando chegou ao ensino médio, pegou 
uma bicicleta usada do seu pai, Dong 
Mingfa, que era à época um atleta do 
Time de Ciclismo de Qinghai. A bici-
cleta se tornou companheira de Dong 
Xiaoyong, guiando-o para sua jornada no 
ciclismo.

Em 2004, depois de se formar no 

ensino médio, Dong ingressou na Escola 
Esportiva de Qinghai e começou a treinar 
como ciclista com a equipe de ciclismo 
da escola.

Embora o treinamento fosse difí-
cil, e o futuro, incerto, ele insistiu em 
perseguir seu sonho. “Foi muito difícil 
no começo. Tínhamos que correr cerca 
de 10 quilômetros e pedalar de 60 a 
150 quilômetros por dia, quer chovesse 
ou fizesse sol”, lembra Dong. “Depois 
de um treinamento de um dia inteiro, 
minhas pernas doíam, minha cabeça 
também doía. Eu não conseguiria escalar 
meu beliche”, conta.

Todas essas dores acabaram com-
pensando. A diligência de Dong valeu 
a pena. Em 2005, ele participou da 3ª 
edição do Tour do Lago Qinghai e foi 
um dos três ciclistas que conseguiu com-
pletar a corrida, o único entre seus sete 
companheiros de equipe. Em 2006, ele 
se tornou campeão de ciclismo na classe 
júnior nos Jogos Provinciais de Qinghai.

Dez anos depois, no Tour do Lago 
Qinghai 2016, Dong recebeu o Blue 
Jersey de Melhor Ciclista Asiático no 
primeiro estágio. Ele se tornou ciclis-
ta profissional, além de orgulho de 
sua equipe e de sua família. Durante 
esses anos, quando o Time de Ciclismo 
Tianyoude Qinghai se junta à volta do 
lago Qinghai, o pai de Dong ía ao ponto 
de partida e presenteava cada ciclista uma 
hada, uma seda branca longa e lenço usa-
do pelos tibetanos para receber bênçãos.

Em 2008, Dong foi para a Suíça trei-
nar. Essa jornada no exterior melhorou 
significativamente suas habilidades, e 
trouxe-lhe um amigo ao longo da vida e 
futuro companheiro de equipe também.

O menino chinês ativo e extro-
vertido fez muitos amigos na Suíça. O 
ciclista venezuelano Yonnatta Monsalve 
foi um deles. Embora falassem línguas 
diferentes, não tinham problemas para 
se entender. Os contatos oculares ou os 
gestos muitas vezes bastavam para trocar 
informações.

Em maio de 2017, esses dois amigos 
próximos finalmente se encontraram na 
China e se tornaram companheiros de 
equipe. Yonnatta foi oficialmente aceito 
como membro do Time de Ciclismo 
Tianyoude Qinghai. “Fiquei surpreso 
e entusiasmado quando ouvi dizer que 
Yonnatta se juntaria ao nosso time. É 
muito bom lutar ombro a ombro pela 
honra de nossa equipe”, diz Dong.

No Tour do Lago Qinghai 2017, 
que terminou no dia 29 de julho, Yon-
natta manteve a camisa amarela como 
vencedor por cinco etapas. E, finalmente, 
a equipe conquistou o título de Grande 
Campeão. “É difícil ganhar a camisa 
amarela. Mas é mais difícil ainda man-
tê-la”, afirma Dong. “Porque mais de 20 
equipes competiram contra nós, tentando 

Por Li Linhai e Zhao Yafang

As alegrias e as lágrimas da paixão sobre duas rodas
藏族车手董晓勇：而立之年的泪水与荣光

李琳海 赵雅芳

Dong Xiaoyong
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agarrá-la.”
Embora  o  Time de  Cic l i smo 

Tianyoude Qinghai não seja considerado 
a melhor equipe, é definitivamente um 
dos grupos mais unidos. Para proteger 
Yonnatta e manter a camisa amarela, 
Dong Xiaoyong e os outros companheiros 
de equipe sempre andaram à sua frente, e 
superaram as adversidades à medida que 
elas surgiam.

No nono estágio, Dong estava 
exaurido e precisou deixar a competição 
no meio do caminho. Com os esforços 
de toda a equipe, entretanto, Yonnatta 
manteve com sucesso a camisa amarela. 
Vendo Yonnatta no topo do pódio, Dong 
chorou como uma criança. “Foi uma 
corrida difícil para todos. É realmente tão 
difícil”, emociona-se.

Como ciclista, Dong precisou ceder 
muitas vezes. Lesões e cicatrizes para 
ele são praticamente emblemas de honra. 
Em um estágio do Tour do Lago Qinghai 
2010, Dong sofreu uma queda enquanto 
acelerava forte nos últimos 500 metros. 
Ele ralou gravemente a pele quando 
caiu. “Doeu como ser queimado por um 
isqueiro. Eu estava com tanta dor que não 
conseguia parar de chorar à noite”, reme-
mora Dong. “Mas eu tive que suportar e 

continuar correndo no dia seguinte.”
Em uma corrida de ciclismo nacio-

nal realizada em 2015 na província de 
Jilin, as rodas de sua bicicleta quebraram 
quando ele se aproximava da linha de 
chegada. Dong foi arremessado fora da 
bicicleta e se machucou severamente. Em 
outra ocasião, ele perdeu uma medalha. 
Ele diz que perder a medalha lhe pro-
vocou mais dor e arrependimento que a 
própria dor física. Dores e cicatrizes estão 

em todo o corpo de Dong após anos de 
ciclismo. Além disso, o passar dos anos 
têm impactado seu preparo físico.

Dong Xiaoyong garante que vai se 
aposentar depois dos Jogos Nacionais 
deste ano, mas nunca vai parar de andar 
de bicicleta. “O ciclismo é como a minha 
vida. Ambos têm altos e baixos, mas, 
de qualquer forma, devemos seguir em 
frente”, diz Dong Xiaoyong.

“三十岁了。”董晓勇说，从18岁的少年

到30岁的男人，他把自己最好的年华献

给了自行车运动。为了自行车，他流过汗、流

过血，也流下过泪水。

1988年，藏族小子董晓勇在青海出生。从

小受到父亲的影响，他对自行车有着特殊的爱。

董晓勇的父亲董明发曾是青海省自行车队的车

手。小时候，董晓勇一家住在西宁南门外体育

场附近，这里是青海省体育氛围最浓的地方之

一。

那时每天上学，他都骑着父亲从车队淘汰

下来的一辆梅花牌自行车。“很多农村的同学

们都没见过那么好的自行车，我显得与众不同。”

2004年董晓勇初中毕业，进入青海省体校

自行车队。董明发知道练车的苦，可是倔强的

董晓勇“一去不复返”，一练就是十多年。2005年，

董晓勇代表中国二队参加了环青海湖国际公路

自行车赛，队里的７名队员有３个完成了比赛，

他是完赛车手之一。2006年青海省运会，他获

得了青年组自行车项目冠军。

十年后，在亚洲顶级公路自行车赛——环

湖赛上，董晓勇在第一赛段站上了颁奖台，穿

上了代表亚洲最佳的蓝衫。

每年的环湖赛西宁绕圈赛前，不管儿子是

否参赛，董明发都会为儿子所在的青海天佑德

洲际自行车队的队员们集体敬献哈达，老车手

用这样的方式向后辈们致敬。

2008年，董晓勇曾在位于瑞士的自行车培

训中心训练，那是一段近乎完美的旅程。

“那里和国内的训练完全不同，每天都是

以赛代练，自行车骑行的氛围太浓了，我也看

到了很多平时只能在环法电视直播中才能看到

的大师们。”董晓勇说。

性格开朗的董晓勇结识了很多朋友，来自

委内瑞拉的车手乔纳森•蒙塞夫就是其中一位。

乔纳森平时说西班牙语，董晓勇会说的英

语也不多，但是互相比划一下，或者一个眼神，

他们就会知道对方在说什么。

2017年 5月，乔纳森正式签约青海天佑德

洲际车队，两位车手在久别后重逢。“今年年初，

当我知道乔纳森加入车队，意外又高兴，在瑞

士阔别多年后，我们又在青藏高原相聚，一起

为车队的荣誉而战。”此时的董晓勇已是天佑

德车队队长。

“无论是生活，还是赛场，乔纳森懂我，

今年环青海湖赛，在队友们的帮助下，乔纳森

连续５个赛段拿下代表个人总成绩第一的黄

衫。”董晓勇说。第九赛段的颁奖仪式，乔纳

森又一次走上最高领奖台。董晓勇哭得像个孩

子，“大家太不容易了，比得实在太艰辛”。

自行车运动带来的痛，董晓勇记忆犹新。

2010年的环湖赛青海互助赛段，离终点500米

时很多车摔到一起，当时正在奋力冲刺的董晓

勇从车上飞了出去，身体大面积擦伤。

“那种痛就像是拿打火机在你身上烤一样，

夜深人静时，我会痛得掉泪，可是第二天，还

得继续参赛，伤疤愈合一点又被撕开，如今那

个痛依旧刻骨铭心。”2015年在吉林参加一项

全国自行车比赛上，就在离终点不远处，由于

机械故障，董晓勇骑的车脱胎，他又一次飞了

出去。一块奖牌就这样“拱手相让”，坐着轮

椅回到青海的董晓勇无奈又心酸。

从接触自行车时的青春少年到一个成熟的

男人，董晓勇说，他失去不少，但自行车也赋

予他太多太多。“自行车运动何尝不是人生，

伴我走过高峰和低谷，但更多时还是平路，需

要脚踏实地。即便我退役了，我也不会离自行

车太远，它会伴我走完人生的旅程。”董晓勇说。



2017, Fanzine Fanzine, 2017

Por Zhu Jing

第四届中国葡萄牙语教学国际论坛在京举行

Fórum Internacional do Ensino de Português reúne 
especialistas em Beijing

本刊记者 朱婧
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Beijing recebeu nos dias 8 e 9 de 
julho o 4º Fórum Internacional 

do Ensino de Língua Portuguesa na 
China. O evento foi organizado em 
parceria pela Universidade de Co-
municação da China e pelo Instituto 
Politécnico de Macau. 

A quarta edição do Fórum, sob o 
tema “Da Ásia para o Mundo: Ensi-
nar Português em Tempo de Globa-
lização”, contou com a presença de 
mais de 70 professores e intelectuais 
provenientes da China, Brasil e Por-
tugal.

Com duração de dois dias, os 
professores e intelectuais abordaram 
temas como formas para melhorar 
a qualidade de ensino, combinação 
de ensino e avaliação, a melhoria 
da capacidade de comunicação in-
tercultural dos alunos, bem como a 
promoção do desenvolvimento da 
língua portuguesa na China.

O reitor da Universidade de Co-
municação da China, Hu Zhengrong, 
que proferiu o discurso de abertura, 
e espera que o fórum possa estabele-
cer uma plataforma de intercâmbios 
e compartilhamento de resultados 
acadêmicos entre professores e alu-
nos. Assim, será possível oferecer 
um espaço aberto e de discussão 
para chineses e estrangeiros que par-
ticipam e apoiam o desenvolvimento 
do ensino de português na China. 
O reitor afirmou: “No contexto da 
iniciativa do Cinturão e Rota, uma 
das metas da universidade consiste 
em formar talentos que dominem e 
apliquem línguas como o português. 
Dessa forma, a instituição pretende 

oferecer aos estudantes uma estrutu-
ra de conhecimento complexa com 
ampla visão internacional, tornan-
do-os capazes de participar de um 
mercado competitivo e das coopera-
ções globais.”

De acordo com João Laurentino 
Neves, representante do Instituto 
Camões e diretor do Instituto Portu-
guês no Oriente, a China possui cer-
ca de cinco mil alunos que aprendem 
português e 220 professores na área, 
sendo um dos importantes centros 
de difusão, investigação e promoção 
da língua portuguesa. Ele afirmou: 
“Sabemos que o valor estratégico 
hoje conferido à língua portuguesa 
advém largamente do seu poten-
cial econômico, como evidencia o 
Novo Atlas da Língua Portuguesa, 
publicado pelo Camões IP e pelo 
ISCTE, ou o relatório Languages for 

the Future, do British Council. Esse 
potencial econômico é aferido por 
um conjunto de indicadores que vai 
do número de falantes nativos (3,8% 
da população mundial), do valor do 
PIB (3,6% da riqueza do globo), da 
posse de fontes de energia (2,8% 
da produção de gás e petróleo), da 
posse de outros recursos (16,33% 
das reservas de água doce ou 5,48% 
das plataformas marítimas), da sua 
utilização nas plataformas digitais (5ª 
língua), da produção científica e das 
empresas multinacionais. Fortalecer 
o potencial econômico da língua por-
tuguesa, fornecendo competências 
especializadas a talentos bilíngues 
em áreas centrais a essas rotas, é 
essencial. Mas, como bem assinalou 
recentemente em Macau o primei-
ro-ministro chinês, Li Keqiang, 
conferir à cultura e à interculturali-

O reitor da Universidade de Comunicação da China, Hu Zhengrong, profere o discurso de aber-
tura
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dade um espaço de primeira linha 
nas relações e consequentemente 
no ensino das língua portuguesa e 
chinesa é uma forma privilegiada de 
construir redes sociais, de cidadania 
e de cooperação futura.”

O presidente da Comissão de 
Orientação do Ensino de Línguas 
Minoritárias, do Ministério da 
Educação da China, Liu Shuxiong, 
considerou que o ensino de portu-
guês e a formação de talentos nas 
universidades chinesas possuem as 
seguintes características: primeiro, 
cerca de 40 instituições de ensino 
superior abrem o curso de portu-
guês com um volume crescente de 
vagas. Segundo, vem aumentando 
o corpo docente, especialmente os 
docentes jovens. Terceiro, foram 
alcançados grandes frutos no ensino 
e formação de talentos. Ele disse: 
“A China mantém uma parceria es-

tratégica integral com Portugal. O 
intercâmbio cultural e pessoal entre 
os dois países se torna cada dia mais 
intensificado. Foram assinados, uma 
série de acordos de cooperação e 
planos de ação na área de cultura e 
educação. A cooperação econômica 
e comercial tem obtido resultados 
consideráveis. Mesmo com a re-
cessão econômica global, o volume 
do comércio bilateral entre a China 
e os países de língua portuguesa 
se mantém em nível elevado. Essa 
realidade nos exige uma formação 
de talentos em português de melhor 
qualidade e maior quantidade.”

Carlos Ascenso André, coorde-
nador do Centro Pedagógico e 
Científico da Língua Portuguesa 
(CPCLP) e doutor do Instituto Poli-
técnico de Macau, tem participado 
do fórum desde sua primeira edição, 
realizada em 2011. Para Carlos, o 

mapa do Português na China mudou 
muito e isso foi graças ao esforço e 
empenho de muitas pessoas e muitas 
instituições. André falou: “Seriam 
cerca de uma dúzia as universidades 
que, por aquela altura, ensinavam 
Português. Se mais fossem, estavam 
quase todas, salvo raras exceções, 
a dar os primeiros passos. Hoje são 
já três dezenas e meia, talvez mais, 
duas dúzias com cursos de licencia-
tura. Hoje, o Português é ensinado 
em grande parte do território, com 
uma maior concentração no lito-
ral e em torno de Pequim. Mas há 
exemplos de grande adesão ao Por-
tuguês em lugares mais distantes do 
litoral ou da capital, a norte, a sul, 
a este, a oeste. Para chegar aqui foi 
necessário o esforço e empenho de 
muita gente e muitas instituições. 
Os jovens que foram concluindo a 
licenciatura e escolheram o ensino 
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Carlos Ascenso André, coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa 
(CPCLP) e doutor do Instituto Politécnico de Macau

como carreira e aceitaram o desafio de 
ensinar esta língua. Quando começa-
ram, pode dizer-se que partiam rumo ao 
desconhecido; não havia na China uma 
longa tradição do ensino do Português, 
faltavam materiais, o apoio era escasso. 
Tudo assentava na vontade, na persis-
tência, na coragem. Esforço e empenho 
das instituições, também. As Universi-
dades, antes de mais, que acreditaram no 
sucesso das formações em Português.” 
Para André, o fórum é um instrumento 
fundamental para a busca de qualidade 
naquilo que fazemos: espaço de diálogo 
e intercâmbio, espaço de reflexão e par-
tilha de saberes, espaço de encontro e de 
troca de experiências.

Ao longo da última década, com 
a estreita cooperação entre a China e 
os países de língua portuguesa nos se-
tores político, econômico e cultural, 
vem crescendo a demanda por talentos 
que dominam a língua portuguesa. Em 
consequência disso, o ensino do idio-
ma na China entrou em um período de 
desenvolvimento acelerado. A realização 
periódica de conferências sobre o ensino 
de português contribui para promover 
a cooperação e intercâmbios no setor 
pedagógico e melhorar a qualidade da 
formação de talentos. 

Os três primeiros fóruns foram reali-
zados, respectivamente, na Universidade 
de Estudos Estrangeiros de Beijing, no 
Instituto Politécnico de Macau e na Uni-
versidade de Estudos Internacionais de 
Shanghai.

 

João Laurentino Neves, representante do Instituto Camões e diretor do Instituto Português 
no Oriente

第
四届中国葡萄牙语教学国际论坛 7

月9日在北京落下帷幕。来自葡萄牙、

巴西、澳门特别行政区及中国内地２８所

高校的７０余名葡语教学领域的专家参加

了此次会议。

本届论坛由中国传媒大学主办、澳门

理工学院协办，为期两天，论坛主题为“从

亚洲走向世界：全球化时代下的中国葡语

教学”。本次大会旨在立足国际视野，解

决葡萄牙语学科发展中的实际问题。大会

主题及分论坛主题的设置充分考虑到全球

化及“一带一路”大背景下葡语教学界立

足中外交流的实际需要，力图搭建多个热

点问题的讨论平台，加强海外合作，提高

课堂教学质量，教学与测试相结合，解决

教学难题，提高学生跨文化交际能力，进

一步推动葡萄牙语学科在中国的发展。

中国传媒大学校长胡正荣在开幕式

上致辞时表示，希望此次论坛能够为各位

专家学者搭建一个交际沟通、交流经验、

交换意见及分享专业建设和科研成果的平

台，为国内外所有积极参与和支持中国葡

语教学发展的同行提供开放的讨论空间。

他强调，在国家提出“一带一路”倡议的

大背景下，培养能够熟练掌握和应用非通

用语的高级人才，使其具备高超的外语水

平，具有综合的知识结构和广阔的国际视

野，能够参与全球性的竞争与合作，是中

国传媒大学非通用语教学的目标。他说：

“全球化背景下，提高国家外语能力，增

进文化交往，培养合格的外语人才是每个

国家共同面临的挑战。国家间的交往，说

到底是人与人的交往。而人与人的交往离

不开语言的沟通。正如南非前总统曼德拉

所说：‘若你用一个人听得懂的语言和他

交谈，你的话能进入他的大脑，若你用他

自己的语言交谈，你的话能进入他的心

灵。’中国与葡语国家的交往需要优秀的

葡语人才，而培养优秀的葡语人才需要中

外专家、学者和教师的共同努力。”

葡萄牙卡蒙斯学院代表、东方葡萄

牙学会主席若昂 • 内维斯指出，中国有近

5000 名学习葡语的学生和 220 名葡语教

师，与塞内加尔、美国、西班牙、加拿大、

南非一道是目前世界上从事葡语教学、研

葡语教学的普及离不开很多人和很多机构

的努力和付出。年轻的学生毕业后选择了

教师这门职业并且接受挑战教授葡语，可

以说他们走上了一条前途未卜的道路 , 因

为在中国葡语教学并没有悠久的传统 , 缺

少教学资源 , 相关的支持更是匮乏，一切

都取决于教师的意愿、坚持和勇气。同时

还有教学机构的努力付出。” 

近十年来，随着中国和葡语国家在政

治、经济、文化等领域的联系日趋紧密，

葡语人才需求持续上升，中国的葡萄牙语

教学也进入了快速发展期。举办阶段性的

全国葡语教学会议可以促进葡语教学领域

的合作与交流，推进中国葡语教学的发展，

提高葡语人才的培养质量。据悉，前三届

中国葡萄牙语教学国际论坛分别在北京外

国语大学、澳门理工学院和上海外国语大

学举办。
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究和推广的重要中心，葡语多元中心的重

要一极，推动了葡语的全球化。若昂说：

“今天我们赋予葡语的战略价值来自于它

的经济潜力。这个潜力可以从一些数据中

看出来：葡语国家人口占全球人口的3.8%，

GDP 占全球总量的 3.6%，从资源占有量

来看，拥有全球 2.8% 的石油和天然气，

16.33% 的淡水储量，5.48% 的海洋资源，

在数字平台使用、科学生产和跨国公司方

面是全球第 5 大语言。发挥葡语的经济潜

力，培养优质的双语人才是非常必要的。

就像前段时间李克强总理指出的，把跨文

化和语言教学放在文化的首位也就是指为

社会、公民和未来合作之间搭建起网络。”

中国教育部非通用语类专业教学指

导分委会主任委员刘曙雄认为，中国高校

葡萄牙语专业的教学和人才培养是一个亮

点，开设的高等学校近 40 所之多，招生

规模不断扩大，与此同时，教师队伍不断

壮大，教学和人才培养成果丰富。他说：“中

国和葡萄牙建立有全面战略伙伴关系，两

国之间的人文交流十分活跃，双方签订了

多项文化、教育方面的合作协议和执行计

划。中国和巴西之间也是有着很好的关系，

两国都是金砖国家成员，双方的经贸合作

成效尤其显著，在当今世界经济萎缩的形

势下，中国与葡萄牙，中国与巴西，中国

与葡语国家的双边贸易额都保持了较大规

模。这就非常现实地要求我们培养数量更

多、素质更高的葡萄牙语人才。

澳门理工学院葡语教研中心卡洛斯 •

安德烈教授从 2011 年举办的第一届中国

葡萄牙语教学国际论坛开始连续参加了四

届论坛。在他眼中，论坛是提升工作质量

的重要途径，提供对话和交流、反思和分

享知识、聚会和畅谈经验的空间。另外，

卡洛斯教授表示，中国葡语圈的地图变化

很大，而这一变化离不开教师们的付出和

教学机构的努力。他说 :“第一届论坛时

大约 12 家高校开办葡语专业，除了极个

别的院校外，当时几乎都还处于起步阶段。

今天已有35所甚至更多的高校教授葡语，

其中 24所开设葡语本科专业教学。今天葡

语教学遍及大半个中国 , 大多数集中在沿

海和北京周边，但同时内地和远离首都的

东西南北各个地方也逐步开始学习葡语。
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魅力成都

Chengdu - cidade charmosa

Chengdu, conhecida como “ci-
dade do hibisco” e “cidade do 

brocado”, é a capital da província de 
Sichuan, Sudoeste da China. Locali-
zada no oeste da bacia de Sichuan e 
no interior da planície de Chengdu, a 
cidade é conhecida como uma terra 
de abundância, possuindo o terreno 
plano, densa rede fluvial, produtos 
ricos e agricultura bem desenvol-
vida. Com uma superfície total de 
14.312 quilômetros quadrados, dos 
quais 598 são da zona urbana central, 
Chengdu é dividida por 11 distritos, 4 
condados e 5 cidades a nível distrital.

Além de ser o centro político, 
econômico, cultural e educacional 
da província de Sichuan, Cheng-
du é designada pelo Conselho de 
Segurança do país como o centro 
científico, tecnológico e financeiro e 
o eixo de transporte e comunicação 
da região sudoeste da China. É tam-
bém um dos municípios com status 
de planejamento independente no 
âmbito do desenvolvimento econô-
mico e social nacional. Chengdu é 

uma das primeiras cidades históricas 
e culturais nacionais da China, ainda 
sede permanente do Festival de Patri-
mônios Culturais Imateriais da China 
e o ponto de partida da Rota da Seda 
do Sul. Até o momento, 271 das 500 
maiores empresas do mundo estabe-
leceram-se em Chengdu, 15 países 
estrangeiros optaram por abrir consu-
lados, e 85 rotas aéreas internacionais 
conectam a cidade com o resto do 
mundo, números estes maiores entre 
cidades no Oeste e Centro da China.

Renomeada como “terra da 
abundância e capital da gastrono-
mia”, Chengdu é o berço da culinária 
de Sichuan, que é uma das quatro 
principais cozinhas da China. Em 
2010, foi classificada pela UNESCO 
a primeira “capital gastronômica mu-
ndial” da Ásia. Chengdu foi também 
designada como a melhor cidade 
turística da China conjuntamente 
pela Organização Mundial do Turis-
mo e pela Administração Nacional de 
Turismo do país. Dentro e ao redor 
da cidade há muitas atrações famosas 

como o Monte Qingcheng e o siste-
ma de irrigação de Dujiangyan (Patri-
mônio Cultural Mundial), o Vale de 
Jiuzhaigou e Huanglong (Patrimônio 
Natural do Mundo), e o Santuário 
dos Pandas Gigantes.

História
 Por volta do século V a. C., o 

então rei do antigo reino Shu na di-
nastia Zhou (século XI a. C.-256 a. 
C.), mudou a capital do reino para 
Chengdu. A população passou então 
a chamar a cidade de “Chengdu”, 
que significa “se tornar uma capital”. 
Em 316 a. C., o reino Qin conquistou 
os reinos Ba e Shu, estabelecendo 
depois o condado Shujun, que tinha 
Chengdu como centro. Na dinastia 
Han Ocidental, Chengdu tornou-se 
uma das seis maiores cidades do 
país. Naquela época, foi especial-
mente criado o cargo de “oficial de 
brocado” na cidade, por causa da sua 
próspera indústria deste tipo de teci-
do. Como resultado, ganhou o nome 
de “cidade do brocado”. Durante o 

胡颖枫

Por Hu Yingfeng
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período dos Três Reinos (220-280), 
era a capital do reino Shu. Durante 
a dinastia Tang (618-907), a Re-
belião Anshi afetou gravemente a 
economia na região norte do país, 
enquanto a bacia do Rio Yangtzé se 
destacava cada vez mais na econo-
mia nacional. Na bacia, Yangzhou 
e Chengdu se tornaram as cidades 
industr iais  e  comerciais  mais 
prósperas do país, ultrapassando 
Chang’an e Luoyang, que ficam na 
bacia do Rio Amarelo no Norte. No 
período das Cinco Dinastias (907-
960), o rei de Houshu, Mengchang, 
ordenou que se plantassem hibiscos 
nas muralhas da cidade. Devido a 
este fato, Chengdu ficou conhecida 
também como “cidade do hibisco”. 

Na dinastia Song do Norte, surgiu 
em Chengdu o primeiro papel-moe-
da do mundo, chamado de “Jiaozi”. 
Posteriormente, o governo local 
estabeleceu o primeiro banco de ge-
renciamento de depósitos do mundo 
– “Jiaoziwu”.

Cultura
Mais de 2.600 anos de história 

deram origem a uma cultura esplên-
dida. Zuo Si, poeta bem conhecido 
na dinastia Jin do Oeste, exaltou 
nas suas obras a linda arquitetura  e 
a economia próspera de Chengdu, 
que também foi elogiada mais tarde, 
na dinastia Tang, pelos dois maiores 
poetas da história chinesa, Li Bai e 
Du Fu.

Os nativos de Chengdu têm 
paixão por tomar chá. Os estranhos 
ficam sempre impressionados com 
as incontáveis casas de chá espalha-
das por todos os cantos da cidade. 
Com longa história e grande quan-
tidade, as casas de chá são um sím-
bolo da cultura de lazer valorizada 
pela cidade.

Artes Folclóricas
O  B o r d a d o  S h u ,  t a m b é m 

conhecido como Bordado de Si-
chuan, é o nome geral para os 
bordados dessa província, princi-
palmente nas cidades de Chengdu e 
Mianyang. O Bordado Shu, junta-
mente com o Bordado Su (Jiangsu), 
Bordado Xiang (Hunan) e Bordado 
Yue (Guangdong), são os quatro 
melhores bordados da China.

O Brocado Shu refere-se ao 
tecido de brocado produzido em 
Chengdu. Com uma história de 
mais de 2.000 anos, a arte da tece-
lagem é uma das heranças culturais 
intangíveis da China. Caracterizado 
pela história longa e técnica única, 
o Brocado Shu é o líder dentre os 
quatro melhores e mais famosos 
brocados da China.

A Ópera de Sichuan é uma joia 
do tesouro chinês de óperas tradi-
cionais. As suas performances como 
levantamento de homem, troca rápi-
da de máscaras, cuspidela de fogo 
e escondedura de facas, sempre 
deixam os espectadores cheios de 
espanto e admiração.

成
都别称“蓉城”“锦城”“天府之国”，

为四川省省会。位于四川盆地西部，

成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、

物产丰富、农业发达。总面积 14312 平方

千米，中心城区面积 598 平方千米，下辖

锦江区等 11 区 4 县和 5县级市。

成都是国务院确定的中国西南地区的

科技、商贸及金融中心和交通、通讯枢纽，

也是四川省政治、经济、文教中心，国家

经济与社会发展计划单列市；是中国首批

历史文化名城之一，也是中国非物质文化

遗产节永久举办地和南方丝绸之路的起点。

此外，成都还是中国中西部地区世界 500

强企业数量最多 (271 家 )、设立外国领事

馆数量最多 (15 个 )、开通国际航线数量最

多 (85 条 ) 的城市。

成都是中国四大名菜系之一川菜的发

祥地，享有“天府之国，美食成都”的盛誉。

2010 年，被联合国教科文组织确定为亚洲

首个“世界美食之都”。成都是联合国世

界旅游组织和国家旅游局联合命名的中国

最佳旅游城市，市区内及周边地区拥有世

界文化遗产都江堰 - 青城山，世界自然遗

产九寨 - 黄龙，大熊猫栖息地等众多风景

名胜。

历史

大约公元前5世纪，古蜀国迁都成都，

“成都”一名由此得来。公元前 316 年秦

国先后兼并蜀国、巴国，并设置蜀郡于成

都。西汉时已成为中国六大都市之一，当

时成都的织锦业十分发达，设有“锦官”，

故有“锦官城”即“锦城”之称。三国时

为蜀汉国都。唐朝经历安史之乱后，北方

经济地位下降，长江流域地位上升。扬州、

成都成为全国最繁华的工商业城市，经济

地位超过了长安，洛阳。所以有“天下之盛,

扬为首”的说法，成都物产富饶，所以当

时谚语称“扬一益二”。五代时期 , 蜀后

主孟昶于成都城墙上遍植芙蓉, “每至秋,

四十里为锦绣”, 成都因此获得“芙蓉城”

的美誉。北宋年间成都出现了世界上最早

的纸币“交子”，官府在城内设立了世界

最早的管理储蓄银行“交子务”。

文化

2600 多年的建城史孕育了这座城市灿

烂的文化。“金城石郭，兼匝中区，既丽且崇，

实号成都”，西晋词赋家左思曾在《蜀都

赋》中这样赞美成都高大华丽的建筑和繁

Ópera de  Sichuan
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Base de Pesquisa para a Criação de 
Pandas Gigantes de Chengdu 

Abrangendo uma área de 200 hectares, 
a Base de Pesquisa para a Criação de Pan-
das Gigantes de Chengdu é uma instituição 
sem fins lucrativos que se dedica à pesqui-
sa sobre a criação de animais em risco de 
extinção, tendo ainda funções de proteção, 
educação e turismo. Fundada em 1987, 
quando seis pandas gigantes selvagens 
doentes foram resgatadas, a base tem agora 
108, a maior população de pandas gigantes 
em cativeiro no mundo. Pandas-vermelhos, 
pavões, cisnes, macacos-dourados e outras 
espécies selvagens ameaçadas de extinção 
também vivem e se reproduzem na base.

Atrações Turísticas 

荣的经济。中国历史上最伟大的两位诗人—

诗仙李白、诗圣杜甫，也曾写下歌咏成都

的千古绝句。

成都人爱喝茶，会喝茶，以至于外地

人用“头上青天少，眼前茶馆多”来形容

这座城市。“坐茶馆”是成都人的一种特

别嗜好，因此茶馆遍布城乡各个角落。成

都茶馆历史悠久，数量众多，是成都休闲

文化的代表和符号。

民间艺术

一、蜀绣。蜀绣又称“川绣”，是以

四川成都为中心的刺绣品的总称。产于四

川成都、绵阳等地。蜀绣与苏绣、湘绣、

粤绣齐名，为中国四大名绣之一。

二、蜀锦。蜀锦是指成都所出产的锦

类丝织品，距今已有 2000 余年的历史，蜀

锦织造技艺是国家级非物质文化遗产之一。

蜀锦因其历史悠久、工艺独特，享有中国

四大名锦之首的美誉。

三、川剧。川剧是中国戏曲宝库中的

一颗光彩照人的明珠。它历史悠久，表演

精湛、绝技丰富，如托举、开慧眼、变脸、

喷火、藏刀等，令人叹为观止。

Bordado Shu
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Museu das Ruínas de Jinsha
As ruínas de Jinsha são uma descoberta arqueoló-

gica importante nos últimos anos sobre a civilização 
do antigo reino Shu. O local era o centro da civili-
zação antiga do curso superior do Rio Yangtzé entre 
o século XII a. C. e o século VII a. C., aproximada-
mente 2.900-3200 anos atrás. Partindo das ruínas de 
construções e da grande quantidade de objetos de 
jade, cerâmica, pedra e ouro, foi verificado prelimi-
narmente que o local foi sede da capital do antigo 
reino Shu a mais de 3.000 anos atrás. Com base neste 
patrimônio, foi construído o Museu das Ruínas de 
Jinsha, que se tornou um local sagrado para estudio-
sos e turistas interessados na civilização chinesa. Os 
visitantes podem passear pelos jardins bem cuidados 
e apreciar uma coleção impressionante de esculturas 
nas salas de exibição, além de assistir a uma apresen-
tação no centro de proteção de patrimônios culturais.

      Sistema de Irrigação de Dujiangyan 
Antes da construção do Sistema de 

Irrigação de Dujiangyan em 256 a. C., a 
planície de Chengdu sofreu muito tanto 
com inundações quanto com a seca. O 
projeto resolveu os problemas de irriga-
ção e drenagem, convertendo a planície 
em uma terra de abundância. Incluída 
em 2000 na lista de patrimônios culturais 
mundiais pela UNESCO, Dujiangyan é 
uma maravilha da engenharia hidráuli-
ca, pois é o único projeto de irrigação 
existente sem barragem no mundo. O sis-
tema conduz a água em vez de impedi-la, 
para irrigar os campos agrícolas, obede-
cendo à regra da Natureza. 

Rua Jinli
Conhecida como uma das ruas comer-

ciais mais movimentadas na história desde 
a antiguidade, Jinli foi reaberta ao público 
em 2014, depois de uma restauração. As 
suas construções mostram o estilo arqui-
tetônico elegante de Sichuan no final da 
dinastia Qing, levando os turistas de volta 
à época passada. Em ambos os lados desta 
rua de 350 metros, muitos lojistas e comer-
ciantes vestem trajes tradicionais, em uma 
tentativa de fundir os elementos modernos 
de Chengdu com os antigos costumes e de-
signs.

(VCG)
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Quase todos que visitam o Palácio Im-
perial em Beijing se inclinam sobre 

a vidraça do Palácio da Tranquilidade Ter-
restre, olhando para dentro dele. Este palá-
cio foi a residência da impreatriz da dinas-
tia Ming (1368-1644) e, posteiormente, 
alguns de seus cômodos foram transfor-
mados em quartos nupciais do imperador 
na dinastia Qing (1616-1911). Dentro do 
palácio, lanternas são penduradas ao alto 
e o edredon bordado na cama nupcial 
mantém suas cores brilhantes. Mas, uma 
coisa curiosa é porque se colocam aqui 
três grandes woks de ferro? Será que estes 
servem para a imperatriz cozinhar carne?

Sim, é verdade. Na dinastia Qing, 
o Palácio da Tranquilidade Terrestre era 
utilizado também para cultos xamanistas, 
e preparar pancettas cozidas é uma parte 
indispensável do rito. Depois do culto, a 
pancetta cozida não era jogada fora, mas 
sim distribuída aos guardas. Como diz um 
ditado: “Oferenda, oferenda, a piedade 
para a divindade, e as boas comidas para 
as pessoas”. Naqueles dias, ao amanhecer, 
podia-se ouvir a voz aguda dos eunucos 
vinda do Portão da Pureza Celestial: “ca-
valheiros, sirvam a pancetta cozida”. Eles 
chamavam os guardas a pegarem suas 
porções na entrada do Palácio da Tran-

quilidade Terrestre, onde os eunucos le-
vavam com as duas mãos um tabuleiro de 
madeira pintado com vermelhão, no qual 
se colocavam pedaços de pancetta cozida 
já salpicados. E os guardas comiam-nos 
com as mãos.

Hoje em dia, no cotidiano, a pancetta 
cozida é preparada e consumida de forma 
diferente do que se fazia no Palácio Impe-
rial. Lave a pancetta e corte-a em pedaços 
grandes. Depois, coloque a carne em um 
wok com a pele para cima. Adicione a 
pimenta aromática e anis durante o cozi-
mento. A carne estará pronta para comer 
quando estiver 90% cozida e puder ser 
perfurada com um pauzinho. Nesse mo-
mento, belisque a pele da pancetta e sinta 
se está tenra. Lembre-se que não se deve 
adicionar o molho de soja ao cozinhar a 
pancetta.

Em seguida, tire a carne do wok, 
resfrie-a e corte-a em fatias grandes, mas 
bem finas, quase transparentes. Depois, 
arrume essas fatias em um prato e sirva-as 
com um molho feito de molho de soja, 
alho em purê, alho francês picado, óleo 
de pimenta e óleo de gergelim. Agora é 
só desfrutar! A carne é tenra e a pele mas-
tigável, e a tentação é de comer uma fatia 
após a outra.
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大
凡进故宫参观的人，都会趴在坤宁

宫的玻璃窗前向里面张望，那是清

代皇帝大婚的洞房。殿内高悬双喜宫灯，

龙凤喜床上绣着顽童的“百子被”依然鲜

艳夺目……看着看着，有意思的事来了，

怎么里面还放着三口大铁锅呀？难道皇后

在这里炖肉不成？

还真让您猜对了。按照清朝的规矩，

坤宁宫是萨满教祭祀的场所，而煮肉又是

其中的重要内容。祭祀后撤下的肉并不浪

费，全都分给宫里的侍卫们享用，所谓“心

到神知，上供人吃”。一到五更天，乾清

门就会传来太监那尖尖的细嗓儿：“请大

人们吃肉”，喊所有侍卫到坤宁宫门口领

肉。太监端出个朱漆木盘子，上面是一块

切得方方正正的肉，撒上细盐，就那么直

接用手撕着吃。

民间白煮肉在做法和吃法上和清宫里

有了很大差别。一般是把带皮的五花肉洗

净了切成大块，皮朝上放进大锅里，加上

花椒、大料等调料熬煮。直煮到肉九成熟，

用筷子一戳能透，用手能捏得动肉皮，就

算行了。注意，煮肉的时候，调料里是不

放酱油的。

肉煮好了，捞出来晾凉了，切成薄得

透明的大片儿，码放在盘子里，蘸上用酱

油、蒜泥、葱花、辣椒油和香油勾兑成的

料汁，就可以大快朵颐了。醇香的白肉嚼

起来酥韧弹牙，筋道的肉皮让牙齿感觉到

微微抗拒，反复咀嚼，入口化渣。

Por Cui Daiyuan

Pancetta cozida
白煮肉

 崔岱远
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Lombo doce com molho de Beijing 

Modo de Preparo

1. Corte a carne em pequenos cubos. Tempere com amido, uma colher de molho de soja e vinho de 
cozinha e envolva com clara de ovos e amido. Misture bem e deixe descansando por 30 minutos.

2. Despeje o molho doce de farinha em uma tigela, depois acrescente uma colher de açúcar e azeite 
de gergelim e mexa bem. Coloque a tigela com o molho no vapor, ou em banho-maria, por 5 minutos. 

3. Use apenas a parte branca das cebolinhas. Pique-as em tiras e coloque em prato. 
4. Coloque óleo na frigideira. Quando estiver quente, frite a carne por alguns minutos, até que mude 

de cor, e depois retire. 
5. No mesmo óleo que acabamos de fritar a carne, adicione um pouco de gengibre. Deite o molho 

doce e meia colher de chá de molho de soja. Quando começar a exalar aroma, junte a carne novamente 
e misture devagar. Quando todos os cubos de lombo estiverem misturados com o molho, pode co-
locá-los no prato, sobre as cebolinhas picadas.

Está pronto! Bom apetite! 

京酱肉丝

Por Zhao Yan  

赵焰

Foto: VCG

Ingredientes

300 gramas de lombo de porco
3 ou 4 cebolinhas 
1 pacote de molho doce de farinha
1 colher de chá de açúcar
1 colher de chá de azeite de gergelim
Molho de soja
Vinho de cozinha
1 clara de ovo 
Amido 
Meio pedaço de gengibre

Pancetta cozida
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Programas diários para os países lusófonos  (vigente a partir do dia 9 de janeiro de 2017)

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

Noticiário Noticiário Noticiário Noticiário Noticiário Noticiário Noticiário

China em Foco China em Foco China em Foco China em Foco China em Foco

Ritmos da China Ritmos da China

Panorama  
Econômico

Pelos 
Quatro Cantos Sala de Visitas Rota da Seda Tudo por Esporte

Gastronomia Panorama 
Econômico

Além do 
Horizonte Tudo por Esporte Sala de Visitas

Chinês Dia a Dia Chinês Dia a Dia Chinês Dia aDia Chinês Dia a Dia Chinês Dia a Dia

观点Opinião44

O princípio de “um país, dois sistemas” em Hong 
Kong demonstrou ser bem-sucedido nos últimos 

20 anos e precisa continuar a favor dos 7 milhões de 
habitantes da região.

A Lei Básica da Região Administrativa Especial 
de Hong Kong (RAEHK) especifica a diretriz de “um 
país, dois sistemas”, e que “as pessoas de Hong Kong 
administram Hong Kong” com um alto grau de autono-
mia.

Os sistemas econômico e social e o estilo de vida 
anteriores de Hong Kong se mantiveram, ao mesmo 
tempo em que a maioria das leis continua sendo aplica-
da. A RAEHK exerce poder administrativo, legislativo 
e judicial independente, incluindo o da adjudicação 
final.

Desde que Hong Kong retornou à China em 1997, 
o princípio foi o melhor arranjo institucional para a 
prosperidade e a estabilidade, assinala um editorial do 
Jornal do Povo, publicado em agosto.

O editorial citou as cifras de que o produto regio-
nal bruto de Hong Kong cresceu cerca de 1,4 trilhão 
de HK$ em 1997 a 2,5 trilhões de HK$ em 2016, uma 
taxa média de crescimento anual de 3,2%, superando 
as principais economias desenvolvidas.

Nos últimos 20 anos, Hong Kong enfrentou muitos 
desafios, entre os quais a crise financeira asiática de 
1997 e a crise financeira global de 2008.

Além disso, o laço firmado entre Hong Kong e a 
parte continental se torna mais estreito e os dois lados 
formaram uma comunidade de destino compartilhado 
que não pode ser separada.

Hong Kong é anualmente a maior fonte de inves-
timento, a maior receptora do investimento e a maior 
plataforma de financiamento no exterior da parte conti-
nental da China.

Com o desenvolvimento do 13º Plano Quinquenal 
da China e a Iniciativa do Cinturão e Rota, o papel da 
RAEHK como um “super conector” entre o restante da 
China e o mundo se torna mais evidente. Hong Kong e 
a parte continental entraram em uma nova época para a 
cooperação, de acordo com o editorial.

Com suas vantagens para satisfazer as necessi-

dades do país, Hong Kong continuará tendo um papel 
vital no desenvolvimento do país e a China continuará 
a oferecer apoio sólido ao desenvolvimento da região, 
acrescenta o editorial.

Em comparação com os anos anteriores a 1997, 
Hong Kong tem uma maior estabilidade política, o go-
verno é mais eficiente, o Estado de Direito domina e a 
corrupção está sob controle.

Em um contexto de mudanças no cenário global e 
na ordem internacional, Hong Kong, com o apoio do 
governo central, superou com sucesso as dificuldades e 
continua prosperando.

Também é verdade que Hong Kong precisa ajustar 
si próprio e os ajustes devem manter o princípio fun-
damental de “um país, dois sistemas”, assinala o edito-
rial.

Os honcongueses possuem o desejo comum de que 
o progresso beneficiando a receita, a prosperidade, a 
estabilidade, a soberania, a segurança e o desenvolvi-
mento nacionais será alcançado no sistema político da 
região, indica o editorial.

Hong Kong sofreu uma série de incidentes nos últi-
mos anos, incluindo o distúrbio Mong Kok, em 2016, e 
“Occupy Central”, um movimento destinado a bloquear 
o distrito central de negócios da cidade em 2014.

A solução legal desses incidentes demonstra a ca-
pacidade de recuperação e vitalidade de “um país, dois 
sistemas”, segundo o editorial.

Devemos ter em mente que o uso de instrumentos 
legais é o caminho correto para resolver os problemas, 
com a ajuda de um espírito inovador, acrescenta o tex-
to.

Com um enorme mercado, abundantes oportuni-
dades e um sólido processo de crescimento promovido 
pela reestruturação e modernização econômicas, a Chi-
na dá as boas-vindas a Hong Kong a bordo do trem de 
alta velocidade do desenvolvimento e continuará ofere-
cendo seu sólido apoio para sua prosperidade.

Com o progresso no princípio de “um país, dois 
sistemas”, Hong Kong manterá sua prosperidade e 
estabilidade a longo prazo, fazendo sua própria contri-
buição ao Sonho Chinês, afirma o editorial.

CRIpor 节目单和频率表 Boletim Técnico 45

 

﹡ Fornecido pela Rádio Macau. 由澳门电台提供。

Horário
(Lisboa) 19:00    20:00 21:00    22:00    23:00 

2ª feira Panorama 
Econômico Gastronomia Coletânea Zona Indie﹡

3ª feira Pelos Quatro 
Cantos Scherzo﹡ Entrevista de 

Macau﹡

4ª feira Sala de Visitas Além do 
Horizonte Ritmos da China

5ª feira Tudo por Esporte Rota da Seda Som da 
Semana﹡

6ª feira Revista de ﹡
Macau Ritmos da China Pandora﹡

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

Horário 7:00    8:00 14:00    18:00    20:00 21:00 22:00

Sábado Coletânea Além do 
Horizonte

Pelos Quatro 
Cantos Ritmos da China Sala de Visitas Panorama 

Econômico
Som da 

Semana﹡

Domingo Coletânea Rota da Seda Tudo por Esporte Ritmos da China Gastronomia

Programa AM 760 no Rio de Janeiro (vigente a partir de 9 de janeiro de 2017)

Horário
(Rio) 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo

9:00 Coletânea Ritmos da 
China Coletânea Ritmos da 

China Coletânea Tudo por 
Esporte

Tudo por 
Esporte

10:00 Gastronomia Ritmos da 
China

Panorama 
Econômico

Ritmos da 
China

Além do 
Horizonte

Pelos Quatro 
Cantos

Além do 
Horizonte

11:00 Ritmos da 
China

Ritmos da 
China

12:00 Ritmos da 
China

Ritmos da 
China

15:00 Zona Indie﹡ Som da 
Semana﹡ Scherzo﹡ Pandora﹡ Fado a 

Oriente﹡
Som da 

Semana﹡ Pandora﹡

16:00 Fado a 
Oriente﹡

Entrevista de 
Macau﹡ Zona Indie﹡ Entrevista de 

Macau﹡
Revista de 
Macau﹡ Scherzo﹡ Revista de ﹡

Macau

20:00 Panorama 
Econômico

Pelos Quatro 
Cantos Sala de Visitas Rota da Seda Coletânea Gastronomia Rota da Seda

21:00 Sala de Visitas Coletânea

Agência Xinhua

沿着“一国两制”正确方向行稳致远——祝贺香港回归祖国二十周年

Hong Kong deve manter a receita de sucesso de 
“um país, dois sistemas”

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

A 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 Euro-
pa, América do Sul e África.

Com uma frequência de três vezes por semana (ter-
ça-feira, quinta e sábado), os voos Hangzhou-Beijing-Lis-
boa 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 frequên-
cia 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 Bra-

sileiras, a Capital Air-
lines passa a conec-

tar, via Portugal, 
a  China com o 

Brasil, Ango-
la, Moçam-

b i q u e , 
C a b o 
Verde e 

São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa locali-
zados em diferentes continentes.

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 conti-
nente europeu. Como destino turístico, Lisboa possui 
um belo porto natural, palácios, igrejas e ruas antigas re-
manescentes 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 atra-
ções 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 Portu-
gal, 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, Améri-

ca 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.
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7月 25日首都航空“澳门+里斯本”航线同期启航

2017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

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、

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）

Fanzine, 2017
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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

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。


