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中国与葡语国家最高法院院长会议在广州举行

第三届葡萄牙人唱中文歌比赛在里斯本举办

A primeira Reunião dos Presidentes dos
Supremos Tribunais da China e dos Países
de Língua Portuguesa (PLP) foi realizada
no dia 26 de março em Guangzhou, capital
da província de Guandong, sul da China.
O tema principal do encontro foi “Desafio
e transcendência, a justiça na era da
internet”. O presidente chinês, Xi Jinping,
enviou uma mensagem de congratulação
ao evento.
Em seu discurso, o presidente do
Supremo Tribunal da China, Zhou Qiang,
disse que pela primeira vez os chefes de
justiça da China e dos países lusófonos
se encontram. Salientou que esta é uma
iniciativa importante para os intercâmbios
e cooperações judiciárias entre as duas
partes, a resolução das disputas e o
combate em conjunto aos crimes.

Lisboa recebeu no dia 15 de abril a
terceira edição do Concurso de Canções
Chinesas Interpretadas Por Não Nativos,
uma competição realizada no Museu do
Centro Científico e Cultural de Macau.
O concurso contou com um total de 48
participantes, com idades entre 10 e 70
anos. Provenientes de várias regiões de
Portugal, entre estudantes e funcionários,
todos compartilham a mesma paixão pela
cultura e língua chinesas.
Sofia Silva, da Universidade do
Minho, ficou em primeiro lugar com a
interpretação da canção “Meihua Yin”,
tendo impressionado o júri com a sua voz
melodiosa. Wang Suoying, professora
responsável pela organização do concurso,
ensina chinês há várias décadas em
Portugal. Wang disse aos repórteres que se
sente muito satisfeita ao ver o nível cada vez
mais alto dos alunos, com cada vez mais
pessoas interessadas em estudar o idioma.
A música, espera Wang, poderá ser uma
ponte para aprofundar a compreensão mútua
e o intercâmbio cultural entre os povos da
China e Portugal.

Presidentes dos supremos tribunais da China e dos PLP reúnem-se em Guangzhou

以“挑战与超越——互联网时代的司法”为主题
的中国与葡萄牙语国家最高法院院长会议 3 月 26
日在广州举行。中国国家主席习近平专门向大会发
来贺信。
最高人民法院院长周强在发言中指出，此次会议
是中国最高人民法院与葡语国家最高法院共同举办
的首次司法高层会议。如何进一步加强司法交流合
作，更好地解决纠纷、打击犯罪、促进发展，携手
推进互联网国际法治、构建网络命运共同体，不仅
是各国共同面临的课题，同时也是广阔的合作空间。

TCL 正式签约巴西球星内马尔作为“全球品牌形象大使”

Neymar é o novo embaixador global da empresa chinesa de eletrônicos TCL
Neymar é o mais novo embaixador global
da empresa chinesa de eletrônicos TCL. O
atacante do Paris Saint-Germain estrelará
campanhas de marketing reais e virtuais
para a multinacional, como comerciais de
televisão e propagandas impressas. O
contrato tem duração de dois anos.
“Estou entusiasmado com a parceria
com a TCL. Foi uma decisão fácil para mim.
Compartilho valores semelhantes à TCL,
como a busca constante de excelência
e ótimos resultados em todos os jogos, e
estou ansioso para trabalhar em estreita
colaboração com a TCL e apoiar os esforços
da empresa para reunir a comunidade
esportiva global através do futebol”, afirmou
o camisa 10 da seleção brasileira.
Vale lembrar que a multinacional chinesa

TCL chegou ao mercado brasileiro em 2016,
quando se associou à brasileira SEMP.
Atualmente, presente no mercado com as
marcas TCL, SEMP e Toshiba, é uma das três
maiores fabricantes de televisores do mundo
e líder mundial em aparelhos eletrônicos.
巴西当地时间 4 月 17 日，顶着“世界第一身价“光
环的巴西球星内马尔出席了中国企业 TCL 为其举办
的 “全球品牌大使”签约发布仪式。活动现场，内
马尔在接受了刻有自己名字，象征“全球品牌形象
大使”的专属印章后，正式成为了 TCL 公司的”全
球品牌形象大使“。
在谈及为何牵手 TCL 时，内马尔表示：“自己在
足球场上的经历和 TCL 的品牌精神有着很高的契合
度，都是敢于突破，敢于拼搏的一类，他非常期待
与 TCL 的合作。
TCL 集团于 2016 年进军巴西市场，是全球三大
电视机和电子设备制造商之一。
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Concurso de Canções Chinesas Interpretadas Por Não Nativos é realizado em Lisboa
第三届葡萄牙人唱中文歌比赛 4 月 15 日在里斯
本澳门科学文化中心成功举行。这一赛事已有三年
历史，今年共有４８人参赛，选手年龄从１０岁到
７０岁不等。他们来自葡萄牙全国各地，虽然年龄、
职业不同，但都喜爱中国文化、爱好学习中文。
来自米尼奥大学的索菲亚·席尔瓦凭借一首《梅
花引》，用字正腔圆的发音和优美的声线打动了评委，
斩获桂冠。组织此次活动的资深教师王锁瑛告诉记
者，很欣慰看到参赛选手的中文水平和人数逐年提
高，这说明中文越来越受到当地民众的喜爱。举办
这个比赛，欢迎各地学汉语的葡国学生前来参加，
希望音乐这座桥梁能加深中葡两国文化交流和人民
之间的相互了解。

巴西和葡萄牙等 59 国公民可免签入境海南

Hainan oferecerá isenção de visto para turistas de Brasil e Portugal
A administração estatal de imigração da
China anunciou no dia 18 de abril que o país
isentará de vistos os turistas de 59 países,
incluindo Brasil e Portugal, que chegarem à
Província de Hainan a partir de 1º de maio,
em uma medida para apoiar a reforma e
abertura da ilha.
A política de isenção de vistos beneficiará
grupos turísticos ou indivíduos via agências

de viagens de 59 países, incluindo Rússia,
Grã-Bretanha, França, Alemanha, Estados
Unidos, Brasil e Portugal.
国家移民管理局 4 月 18 日通报，经国务院批准，
自 2018 年 5 月 1 日起，在海南省实施 59 国人员入
境旅游免签政策，免签入境停留时间为 30 天，进
一步支持海南全面深化改革开放。
政策适用国家包含：俄罗斯、英国、法国、德国、
美国、巴西和葡萄牙等。
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新华社

Decisões tomadas pela China repercutem no mundo inteiro,
diz embaixador português na China

E

m entrevista
concedida à
imprensa, José
Augusto Duarte, o novo
embaixador de Portugal
na China, destaca a
importância das decisões
da China para o resto
do mundo e de como o
estreitamento das relações
entre Portugal e China
podem beneficiar chineses
e portugueses.
Em relação às questões
discutidas durante as
“Duas Sessões” deste ano,
Duarte afirma que todos
os pontos em debate são
de interesse para Portugal.
Como a China é um grande
investidor no país e estes
investimentos geram
empregos e contribuem
muito para a economia,
todas as decisões que a
China toma, seja sobre

Agência Xinhua

extremamente significativa de 2011 até agora.
“Estes investimentos aproximam a China de Portugal,
aproximam os chineses dos portugueses, criam novas
parcerias, novos interesses conjuntos, e nós sentimos que
juntos temos mais a ganhar do que separados”.
No que se refere aos progressos alcançados nos projetos
de cooperação entre a China e Portugal, Duarte menciona
uma série de acordos em vigor que foram assinados
em 2005, enquadrando uma série de desenvolvimentos
institucionais em áreas como saúde, economia e ciência.
Com o estreitamento das relações desde então, é chegado
o momento de reflexão e revisão dos mesmos. “Nós
queremos exportar mais para China. Tenho a certeza de

Embaixador de Portugal na China, José
Augusto Duarte

sua economia ou sobre suas opções estratégicas, geram
consequências no mundo inteiro. Deste modo, devem ser
seguidas com igual atenção e interesse.
Sobre os investimentos chineses em Portugal, o
diplomata afirma que tem havido uma grande evolução
desde 2011, com a China se tornando um dos principais
investidores no país. Duarte se refere a uma série
de empresas estatais e privadas chinesas, que têm
investido e feito suas opções estratégicas em Portugal
nos mais diversos setores, demonstrando uma evolução
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que quando os cidadãos
chineses conhecerem a alta
qualidade dos produtos
portugueses, comprarão
esses produtos”.
O embaixador destaca
que a assinatura de mais
acordos proporcionaria que
produtos portugueses de
altíssima qualidade como
carne suína, frutas, vinho
e calçados estivessem
disponíveis para os
consumidores chineses.
Da mesma forma, Portugal
também deseja importar
mais produtos de qualidade
da China, fazendo-se
necessária a dinamização
das trocas comerciais entre
os dois países por meio de
instrumentos legais.

Frutos secos em um bazar de Kashgar,
Região Autônoma Uigur de Xinjiang (VCG)

“Se nós exportamos mais
para cá ou importamos
mais para Portugal, ficam
a ganhar portugueses
e chineses. Queremos
aproximar essas partes,
queremos criar essas
mesmas parcerias e
vamos trabalhar muito
decididamente para
reformar e dinamizar
alguns acordos, que são
necessários para legalizar
essas trocas comerciais
entre os dois países, que
só podem beneficiar os
chineses e os portugueses”.
No âmbito do Cinturão e
Rota, o embaixador afirma
que a iniciativa gerou uma
expectativa positiva para
Portugal. “Vamos trabalhar
certamente nesse sentido
de estudar a possibilidade
da assinatura de um acordo
mínimo sobre a Iniciativa
do Cinturão e Rota, que em

boa hora foi lançada por seu
presidente Xi Jinping”.
Ao mencionar a relação
histórica entre os dois
países, o diplomata ressalta
que Portugal tem uma
relação de 500 anos com
a China, sem nunca ter
tido um único conflito: “Foi
sempre uma relação com
base no respeito mútuo,
uma boa compreensão, um
bom entendimento. Mas, a
partir de 2011, esta relação
deixou de ser apenas de

tem nos países do mundo
afora e a contribuição de
sua imensa população para
a dinamização do comércio
internacional faz com que
todo grande crescimento da
China tenha consequências
para a dinamização da
economia mundial.
“O crescimento da China
significa crescimento nos
outros países e, portanto,
o que é bom para a China
em termos econômicos e
para o cidadão chinês, é
certamente uma boa notícia
para nós portugueses
há muitos milhares de
quilômetros de distância.
Portanto, esse crescimento
econômico é certamente
visto com enorme satisfação
em Portugal e pelos
portugueses”.
Para o diplomata, o
advento do 40º aniversário
da reforma e abertura da

(VCG)

respeito pelo passado e
passou a ser de interesse
também pelo presente e
pela construção do futuro”.
Sobre o crescimento de
6,9% da economia chinesa
em 2017, Duarte revela
o desejo de que adoraria
que Portugal, assim como
os países europeus,
tivessem a mesma taxa
de crescimento, o que
otimizaria toda a economia
da zona europeia. O enorme
investimento que a China

Esculturas de gelo no Festival de Gelo e
Neve de Harbin, província de Heilongjiang
(VCG)
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China sinaliza a grande
mudança pela qual a China
passou nos últimos 40 anos.
“Hoje em dia, a China é
mais uma nação do mundo
do que era a 40 anos atrás,
mais uma nação do mundo
em termos econômicos,
mais uma nação do mundo
em termos de diálogos com
os outros e de construção
de fato de uma nova era”.
Sobre o futuro do
desenvolvimento econômico
da China, Duarte aponta
que os líderes chineses
tem mostrado sabedoria
na interação com outros
países, e conduzido a
China a um patamar de
desenvolvimento nunca
alcançado anteriormente.
Ele espera que o futuro seja
a continuação do momento
atual e que as qualidades
fabulosas do povo chinês,
como a disciplina, o trabalho
árduo e a capacidade de
sacrifício e de luta, e, ao
mesmo tempo, a sabedoria
da liderança, continuem

13
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partes do mundo e em seu próprio país, e que o incremento
das trocas comerciais entre os dois países leve Portugal a
importar mais produtos chineses de alta qualidade.
Recém-chegado a Beijing, Duarte diz que já havia lido
muito sobre a China, assim como assistido muitos filmes
e reportagens e, por isso mesmo, não queria perder a
oportunidade de vir ao país. “Não pelo passado, pois eu
adoro a história do meu país, da relação do meu país com
a China, mas eu não venho pelo passado, eu venho pelo
presente e pelo futuro, e porque a China é certamente um
país com um imenso presente, mas com um futuro ainda
melhor do que o presente que já tem”.
Questionado sobre os lugares que deseja conhecer no
país, o embaixador revela seu plano ambicioso: gostaria
de visitar tudo! Entretanto, devido ao tempo limitado, afirma
que gostaria de visitar lugares com importância histórica,
como Xi’an e os guerreiros de Terracota. Guilin e Zhanzhajie
figuram em sua lista pelas deslumbrantes paisagens, “é
tão bonito que parece irreal”. Harbin e Kashgar revelam

O trem bala Fuxing corre a uma velocidade
de 350km/h

guiando o país no processo de abertura, globalização e
interação econômica com os outros países.
Os trens de alta velocidade e as bicicletas
compartilhadas foram citados como exemplos de avanços
tecnológicos chineses que têm impacto ambiental
extremamente positivo. O embaixador menciona sua
viagem de trem-bala a Shanghai, durante a qual diz ter
ficado impressionado com o conforto, a segurança e o
impacto ambiental drasticamente reduzido. Manifesta o
desejo de que essa tecnologia seja propagada em outras

um mundo completamente
diferente, e Duarte afirmou
que “não conhece nada
parecido em seu país”, e
por isso despertam sua
curiosidade.
Duarte também falou
sobre o desejo de conhecer
a província de Zhejiang,
no leste do país, motivado
pelo fato de que a maioria
dos imigrantes chineses
que vivem em Portugal são
oriundos desta província.
“Os chineses que foram para
Portugal contribuem para o
fortalecimento das relações
entre portugueses e
chineses, são trabalhadores
exímios, muito sacrificados,
são muito esforçados e
importam muitas coisas

Lago Karakul em Kashgar, Região Autônoma Uigur de Xinjiang (VCG)

da China para Portugal e
começam a exportar muitas
coisas de Portugal para
a China. Contribuem para
o desenvolvimento e o
crescimento do meu próprio
país, contribuindo ao mesmo
tempo com as relações
entre os dois países”.
Em relação aos chineses
que visitam Portugal, o
diplomata destaca que “o
chinês, de uma maneira
geral, não viaja pela praia

e pelo sol, mas sim pelo
patrimônio, pelas compras,
pela cultura. E, nesse
sentido, temos um dos
patrimônios mais ricos do
mundo para visitar. Há
muitos monumentos de alto
interesse arquitetônico e
histórico que os chineses
podem visitar”.
Além das visitas a
monumentos, Duarte
também destaca a culinária
portuguesa e o futebol

como pontos de grande
interesse dos turistas
chineses no país. “Compras,
futebol, cultura, patrimônio,
culinária, paisagens naturais
fabulosas... Dá para termos,
de fato, muitos turistas
chineses”. Por fim, afirma
que os portugueses gostam
efetivamente dos turistas
chineses e que estes são,
certamente, muito bem-vindos a Portugal.
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O

comércio
internacional
encontra-se muito nublado
recentemente.
Os EUA tentaram
sobretaxar o
aço e alumínio
alegando questões
de “segurança
nacional” e logo a
seguir, acenaram
com medidas
restritivas a
produtos chineses,
sob o pretexto de
Fricções comerciais entre os EUA e a China poderão prejudicar a economia mundial

贸易战没有赢家

中国驻巴西大使 李金章

A Guerra Comercial não tem Vencedor
propriedade intelectual. Ao
caprichar no “big stick” (grande
porrete), a sua política de
protecionismo comercial provoca
forte espanto e preocupação na
comunidade internacional.
O protecionismo comercial
ameaça abalar a base do
sistema internacional do
comércio. Sem regra, sem
jogo. O desenvolvimento
acelerado do comércio
internacional nos últimos
anos, que trouxe enormes
benefícios a todos os países,
é, em grande parte, explicado
pelo bom funcionamento do
sistema comercial multilateral
baseado em regras. Restringir
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Por Li Jinzhang*

importações em nome da
tal “segurança nacional”, ou
ressuscitar a seção 301 do
Trade Act de 1974, são práticas
unilaterais que desprezam as
regras da OMC e ignoram as
regras básicas e o espírito do
comércio internacional. Se todos
os grandes países simplesmente
abandonassem as regras
internacionais e recorressem
facilmente à investigação
unilateral, elevassem tarifas
sempre de acordo com as suas
próprias conveniências, não
seria provável que o comércio
internacional passasse a reger-se pela “lei da selva”? Como
disse o diretor-geral da OMC, o

brasileiro Roberto
Azevêdo, a ação
unilateral pode
levar a guerras
comerciais, onde
não há vencedores.
O protecionismo
comercial já se
tornou um fator
crítico que pode
desencadear
riscos na economia
global. Ao rever a
história da economia
mundial desde a
Grande Depressão,
podemos ver
que o comércio é
como o sangue da
economia, afetando
diretamente
a sua saúde.
Vivemos agora
uma forte onda
de protecionismo

O presidente dos EUA, Donald Trump, assina um memorando,
ressuscitando a seção 301 do Trade Act de 1974

comercial. Se a comunidade internacional
cruzar os braços perante essa
“contracorrente”, a barragem das regras do
comércio internacional entrará em colapso,
e os flagelos da guerra comercial poderão
esmagar as cadeias industriais e de valor,
prejudicando a recuperação da economia
global. Recordando as mais de cem
investigações sob a seção 301, iniciadas
pelos Estados Unidos desde os anos 1970,
podemos ver que todos os países, incluindo
a China e o Brasil, foram vitimados.
Embora haja um grande déficit comercial
dos EUA com a China, deve-se notar que
isso é determinado, por um lado, pela
divisão do trabalho dos dois países no
sistema global de comércio e, por outro
lado, pela globalização industrial. O
protecionismo comercial unilateral atira
em si mesmo e nos outros. A China está
comprometida a solucionar as divergências
e fricções do comércio por diálogo e
negociações, e a porta está sempre aberta.
Ao mesmo tempo, a China também tem
confiança e capacidade para salvaguardar

seus direitos e
interesses legítimos.
A porta da abertura
chinesa não será
fechada, será cada
vez mais aberta. Um
exemplo disso é a
primeira Exposição
Internacional
de Importação
da China, que
será realizada
em Shanghai
em novembro. A
iniciativa voluntária
abrirá ainda mais o
grande mercado de 1,3 bilhão de pessoas
para o mundo, mostrando nossa forte
determinação em apoiar a liberalização do
comércio e a globalização econômica.
Sendo os maiores países emergentes
respectivamente dos hemisférios oriental
e ocidental, a China e o Brasil são ambos
beneficiários do livre comércio e defensores
firmes do sistema comercial multilateral. No
ano passado, o volume comercial entre a
China e o Brasil aumentou cerca de 30%,
atingindo 87,5 bilhões de dólares, o que
injetou vigor ao crescimento econômico
dos dois países. Perante as crescentes
ameaças de fricção comercial internacional,
a China está disposta a trabalhar junto
com o Brasil e outros países que valorizem
os mesmos ideais e sigam os mesmos
caminhos, se opondo conjuntamente ao
protecionismo comercial, a fim de manter o
sistema multilateral de comércio e promover
o desenvolvimento dos dois países e do
mundo em geral.
*Li Jinzhang é o embaixador da China no
Brasil
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Entrevista 专访

本刊记者 李梅 钮璇

第八届北京国际电影节

Oitavo Festival do Filme de Beijing
Por Li Mei e Niu Xuan

A capital chinesa sediou, entre os dias 15 e 22 de abril, o 8º
Festival Internacional do Filme de Beijing. Cerca de 15 mil de
profissionais cinematográficos provenientes de mais 50 países e
regiões se reuniram no Lago Yanxi, nos arredores de Beijing, para
abordar o desenvolvimento da sétima arte do mundo.

(VCG)
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B

rasil é
representado
por “Arábia”
no Festival de
Cinema de Beijing
Entre os 659
filmes participantes
do Festival, o
longa-metragem
brasileiro “Arábia”
foi a única
produção do país
latino-americano
a participar do
Festival. Falando

Filme “Arábia”, dirigido por Affonso Uchôa e João Dumans

sobre a vida de um operário brasileiro
comum, a produção nos mostra uma
realidade brasileira bem diferente, sem
as tradicionais marcas registradas como
futebol, praia, carnaval ou favelas. Para
o músico chinês, Tu Junnan, o filme
brasileiro mudou seu estereótipo sobre o
país tropical.
“Ele é realmente diferente dos filmes
latino-americanos que vi antes. A diferença
está na sua visão, que se baseia na visão
da verdadeira classe baixa. Essa visão
não há muito nem no cinema chinês nem
nos filmes estrangeiros. E essa obra
preencheu a lacuna.”
Para muitos espectadores estrangeiros,
o Brasil é descrito como nos filmes “Tropa
de Elite” ou “Cidade de Deus”. É focado
no Rio de Janeiro, onde a praia e a favela
são seus símbolos. Mas nos olhos do
diretor de “Arábia”, João Dumans, o Brasil
é um país em desenvolvimento de grande
dimensão geográfica, cuja maior parte
do território concentra-se no interior, com
economia subdesenvolvida. A história

acontecida nesta terra ressoa com mais
facilidade perante o público. “É um filme
que fala do interior do Brasil. Tendo muito
em comum com os acontecimentos no
mundo de hoje, a história do filme nos faz
refletir sobre o significado do trabalho na
nossa vida. Queríamos mostrar a grandeza
do operário comum, como ele sobrevive
e luta dia a dia, quais histórias que ele
tem, quais pessoas que encontra e quais
momentos felizes que conserva na vida.”
Sendo um dos cinco integrantes dos
BRICS, o Brasil é muito diferente da
China em seu idioma e cultura, mas suas
obras cinematográficas aproximam-se
naturalmente às da China. O profissional
chinês do setor, Wu Hongyi, concordou
que “Arábia” pode ressoar muito com os
espectadores chineses.
“Como países em desenvolvimento,
a China possui realidades semelhantes
com o Brasil em muitos aspectos. O
filme não tratou dos sentimentos sutis do
personagem, mas do ambiente de vida,
dificuldades e as reações dele ao enfrentar

Cristiano, operário e protagonista do “Arábia”

problemas. Isso
pode tocar os
chineses com
facilidade, porque
tem muitas
semelhanças.”
O filme “Arábia”
já marcou presença
em vários festivais
internacionais e
foi a primeira vez
que veio à China.
O diretor brasileiro
quer que o público
chinês conheça
a realidade
da sociedade
brasileira e que
o conhecimento
mútuo entre os
dois povos se
aprofunde. Para
João Dumans, há
grande espaço de
cooperação entre
os dois países no

setor cinematográfico. Os
dois lados podem encontrar
uma forma de cooperação
que mantenha suas próprias
particularidades e ao mesmo
tempo se complementem. E
o Festival Internacional de
Beijing proporciona justamente
uma plataforma de tentativa
para todos os participantes:
“Para encerrar o programa,
vamos ouvir os alunos de
português do segundo ano
da Universidade de Estudos
Estrangeiros de Beijing, que
contaram para nossa equipe
suas interpretações e reflexões
sobre o filme brasileiro. ”
Profissionais de cinema
chineses e estrangeiros estão
otimistas com o futuro da co-produção
A indústria de cinema da

Película fotográfica (VCG)

China teve um desenvolvimento
rápido nos últimos anos.
Cada vez mais profissionais
internacionais de cinema
prestam atenção ao mercado
cinematográfico chinês, e
começam a fazer co-produções
sino-estrangeiras. Até o fim de
2017, a China já havia assinado
contratos de co-produção com
mais de 20 países.
O gerente geral da SONY
Columbia International US,
Stephen Odell, que participou
no lançamento dos filmes
Spider-Man e Men in Black,
revelou no Fórum de Co-produção de Filmes Sino-Estrangeiros que está
planejando co-produzir um
filme de animação com a
China.
“A nossa próxima co-produção é com a China.
Neste processo, podemos
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procurar as lendas
e histórias com
características
chinesas, como
as relacionadas
ao dragão. Creio
que a China possui
um mercado
gigante neste
setor. Quanto ao
consumo, realmente
existem muitas
oportunidades,
onde podemos
investir nos filmes
que demandam

Fedor Bondarchuk, Renny Harlin e Rob Minkoff no Fórum de Co-produção Sino-Estrangeiras

grande custo.”
Os filmes co-produzidos possuem
melhores expectativas, porém, têm
várias dificuldades. Eles devem superar
os obstáculos das diferenças culturais,
respeitar aos diferentes regulamentos
e coordenar os distintos ritmo e
método de trabalho dos profissionais
cinematográficos. O diretor norte-americano Rob Minkoff, que criou os
filmes The Lion King e Bruce Lee, afirmou
que o sucesso das co-produções está em
uma cooperação profunda na criação.
“Quando falamos sobre um filme, o mais
importante é analisar a audiência. Entre as
culturas diferentes, há em nossa história
uma essência que interliga todos os
espectadores e um valor comum? É nisto
que devemos pensar bem.”
Quase simultaneamente, os profissionais
chineses e estrangeiros apontaram que
uma boa história pode incentivar a paixão
dos artistas de países diferentes e superar
naturalmente os obstáculos culturais.
Contudo, como é que conseguimos contar

uma boa história juntos? O diretor russo
Fedor Bondarchuk deu um exemplo.
“Podemos partir da História. Por
exemplo, durante a Segunda Guerra
Mundial, aconteceram inúmeras histórias
dramáticas. Vimos que um piloto soviético
ajudou um piloto chinês a combater os
invasores. Isto naturalmente relaciona
os dois países. Quando falamos sobre
uma determinada história, há muito que
podemos fazer.”
Ao rever o mercado chinês nos últimos
anos, as co-produções criaram muitos
mitos na bilheteria. Como em 2016, o
filme A Grande Muralha do diretor chinês,
Zhang Yimou, teve uma bilheteria de 1,1
bilhão de yuans e o filme Kung Fu Panda
3, uma bilheteria de 1 bilhão de yuans. Os
grandes sucessos vêm dos esforços dos
profissionais de todo o mundo. O CEO
do Grupo de Mídia Huayi Brothers, Wang
Zhonglei, avaliou que o desenvolvimento
do mercado chinês atraiu cada vez mais
empresas de cinema estrangeiras que
estudam ativamente como cooperar melhor
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O “Scary Mother” é premiado como melhor filme

com a China.
“Primeiro,
devemos começar a
cooperação desde
o lançamento. Darei
um exemplo, a
Sony trabalha com
o lançamento de
cinema global. Se
tivermos um projeto
e começarmos
desde o lançamento
junto com a Sony,
para sincronizar
as redes de
distribuição da
China e da Sony,
acredito que uma
co-produção se
tornará um filme
para o mercado
global. Segundo,
acho que os filmes
de animação
são uma boa
direção das co-

-produções. Eles podem
reduzir as diferenças na
língua, imagem dos papéis e
valor das histórias, que são os
obstáculos que encontramos
facilmente na etapa inicial.”
O filme co-produzido pela
Geórgia e Estônia, “Scary
Mother”, saiu vencedor entre
os 659 filmes dos 71 países e
regiões, ganhando o “Prêmio
do Templo do Céu” de melhor
filme.
A produção retrata o dilema
de uma dona de casa de 50
anos, dividida entre a família e
o sonho de escrever, mostrando
a força e a coragem da mulher
no meio das dificuldades da
vida e da carreira profissional.
A força da mulher foi um
dos temas mais abordados
nesta edição do Festival. “Das
15 produções premiadas

Troféu do festival (VCG)

este ano, 5 falam da força da
mulher. Também há 5 obras
de diretoras femininas, e 2
das quais são suas obras-primas. O fenômeno influencia
a avaliação do júri, que
pede para que mais pessoas
prestem atenção aos direitos
e interesses das mulheres.
Esperamos também que haja
no mundo mais profissionais
femininas contando a história
da mulher através da sétima
arte”, disse o presidente do júri
internacional e famoso diretor
de Hong Kong, Karwai Wong.
O longa iraniano Searing
Summer é outro filme que
aborda a vida da mulher.
Nasrin tem uma filha de seis
anos. A irresponsabilidade
do marido faz a família viver
na miséria. A mulher quer se
divorciar, mas sabe que se
o fizer, perde a custódia
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da filha. Então, sem
o conhecimento
do marido, ela e
a filha mudam-se
para outra parte
da cidade onde
Nasrin encontra um
emprego em uma
creche hospitalar.
Um dia seu marido
a alcança e suas
vidas tomam um
rumo inesperado.
Na creche, Nasrin
conhece Sara,
mãe de um filho de
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Mina Sadati é indicada a melhor atiz coadjuvante pelo desempenho no “Searing Summer”

três anos. Um acidente matou o menino,
jogando as duas mulheres para um buraco
ainda mais escuro. Com o filme, o diretor
Ebrahim Irajzad, tenta nos mostrar as
determinações e lutas das mulheres uma
sociedade dominada pelo homem.
A atriz iraniana, Mina Sadati, que
desempenhou o papel de Sara, foi indicada
a melhor atriz coadjuvante pelo seu
desempenho no filme. “Agradeço muito
pelo reconhecimento do Júri sobre o meu
papel no filme. Agradeço também a nossa
equipe e ao diretor. Graças ao filme, tive a
oportunidade de visitar a China por duas
vezes, e agora, me interesso mais sobre
este país. O prêmio também pertence a
todas as grandes mulheres e mães do
mundo, incluindo as do Irã. São elas que
me ensinaram que devemos nos esforçar e
andar à frente na busca pelo sonho”, disse
a atriz na cerimônia de encerramento do
Festival.
O longa da Grã-Bretanha, Journey’s
End, venceu os prêmios de melhor ator
coadjuvante e de música. A co-produção

de Israel e Áustria, The Testament, levou
o prêmio de melhor roteiro, e o de melhor
diretor foi atribuído à Mariam Khatchvani,
diretora do filme Dede, produzido em
conjunto pela Geórgia, Catar, Irlanda,
Holanda e Croácia.
O longa chinês Operation Red Sea,
que arrecadou 3,6 bilhões de yuans em
bilheteria no primeiro trimestre deste ano,
ficou com o prêmio de Melhor Efeito Visual.
Durante o discurso de agradecimento, o
produtor do filme, Yu Dong, disse esperar
que o mundo testemunhe o aprimoramento
da indústria cinematográfica chinesa.
“A produção desse filme foi bastante
complexa. É uma grande honra poder
participar deste evento hoje. Espero que
o cinema mundial perceba os esforços
dos cineastas chineses e os progressos
que conseguimos na produção dos filmes,
como o alto padrão da fotografia e da
tecnologia usada nos efeitos especiais,
bem como o desenvolvimento da indústria
cinematográfica da China”, disse o
cineasta.

a manhã
do dia 10
de abril, o
presidente chinês, Xi
Jinping, participou da
cerimônia de abertura
da Conferência
Anual do Fórum de
Boao para a Ásia
2018, proferindo um
importante discurso.
Xi Jinping disse
que, julgando de
forma abrangente
a tendência geral
do desenvolvimento

O presidente chinês, Xi Jinping, profere
discurso na abertura da Conferência Anual
do Fórum de Boao para a Ásia 2018
人民网

习近平：中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！
Xi Jinping anuncia próximo grande passo na abertura da China
Diário do Povo online

mundial, a globalização econômica
é uma tendência irreversível.
Durante as últimas quatro
décadas, o povo chinês
estabeleceu um caminho para o
socialismo com características
chinesas através de uma
exploração determinada com um
espírito pioneiro, defendeu o líder
chinês.
Nos últimos quarenta
anos, o povo chinês avançou
continuamente e demonstrou a
força da nação ao acompanhar o
progresso dos tempos, reforçou.
“Hoje, o povo chinês pode
dizer com grande orgulho que a
Reforma e Abertura, a segunda
revolução da China, se assim

preferirem, não apenas mudou
profundamente o país, mas
também influenciou o mundo
inteiro”, constatou o presidente.
Xi Jinping anunciou que a China
tomará as seguintes medidas
importantes na expansão de sua
abertura:
Facilitar ainda mais o acesso ao
mercado
A China lançará neste ano
várias medidas importantes para
ampliar significativamente o
acesso ao mercado.
No final do ano passado,
a China anunciou que seriam
tomadas medidas para aumentar
os limites de ações estrangeiras

nos setores bancário,
de valores mobiliários
e de seguros.
“Vamos garantir
que essas medidas
sejam materializadas”,
disse o presidente.
A China acelerará
a abertura do setor
de seguros, aliviará
as restrições ao
estabelecimento de
instituições financeiras
estrangeiras na China
e ampliará o seu
escopo de negócios,
além de abrir mais
áreas de cooperação
entre os mercados
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a proteção dos direitos
de propriedade
intelectual,
defenderemos o
estado de direito,
estimularemos a
concorrência e
nos oporemos aos
monopólios”, enfatizou
Xi Jinping.
Fortalecer a
proteção dos direitos
de propriedade
intelectual
A proteção dos

Jornalistas cobrem a abertura do Fórum de Boao 2018

financeiros chineses e estrangeiros, reforçou.
Xi Jinping disse que a China já abriu o
setor de fabricação com apenas um pequeno
número de exceções no ramo automobilístico,
de construção naval e aviação.
Criar um ambiente de investimento mais
atrativo
A China melhorará o ambiente de
investimento para os investidores estrangeiros,
afirmou Xi Jinping.
“A China sempre se baseou na concessão
de políticas favoráveis aos investidores
estrangeiros no passado, mas agora se
torna essencial melhorar o ambiente de
investimento”, reiterou.
O presidente chinês disse que a China
completará a revisão da lista negativa de
investimento estrangeiro no primeiro semestre
do ano, e implementará, em todo o quadro,
um sistema de gestão baseado no tratamento
nacional pré-estabelecido e na lista negativa.
“Melhoraremos o alinhamento com as regras
econômicas e comerciais internacionais,
aumentaremos a transparência, fortaleceremos
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direitos de propriedade intelectual (DPI)
é uma peça fundamental do sistema e
proporcionará um maior impulso ao aumento
da competitividade da economia chinesa, disse
o presidente.
“Uma proteção mais forte dos DPI é uma
exigência das empresas estrangeiras e, mais
ainda, das empresas chinesas”, explicou.
A China irá reinstituir o Escritório Estatal
de Propriedade Intelectual neste ano, para
intensificar a aplicação da lei, aumentar
significativamente os custos para os infratores
e liberar totalmente o efeito dissuasivo das leis
relevantes.
“Encorajamos o intercâmbio tecnológico
e a cooperação entre empresas chinesas
e estrangeiras, bem como protegemos os
direitos de propriedade intelectual de empresas
estrangeiras na China”, reforçou Xi Jinping.
Concomitante--mente, a China espera que
os governos estrangeiros melhorem também a
proteção dos DPI chineses, disse o presidente.
Aumentar as importações
A demanda doméstica é a força motriz

básica para o
desenvolvimento
econômico do país, e
também um requisito
inevitável para
atender às crescentes
necessidades das
pessoas por uma vida
melhor.
“Vamos tomar a
iniciativa de expandir
as importações”,
disse o presidente
chinês.
O país trabalhará
arduamente para

O sub-fórum "governo e mercado" da Conferência
Anual 2018 é realizado no dia 11 de abril

importar mais produtos que sejam
competitivos e necessários para o
povo chinês, afirmou o presidente.
Xi Jinping disse que a China
reduzirá significativamente as
tarifas de importação de veículos e
outros produtos, ao mesmo tempo
que fomentará a importação
de produtos especiais em
concordância com as demandas
do povo.
O país buscará também um
progresso mais rápido para
aderir ao Acordo de Aquisições
Governamentais da OMC, reforçou
Xi Jinping.
Abordando a primeira
Exposição Internacional de
Importação da China, a ser
realizada em Shanghai em
novembro deste ano, o líder chinês
convidou todos a participarem no
evento.
Enquanto isso, o presidente
demonstrou o desejo de que

os países desenvolvidos não
imponham restrições ao comércio
de produtos de alta tecnologia e
aliviem os controles de exportação
sobre a China.
Xi Jinping salientou que as
anunciadas medidas e iniciativas
de abertura serão colocadas em
prática o mais cedo possível.
Através dos referidos esforços,
a indústria financeira da China
melhorará significativamente, o
mercado de capitais continuará
a se desenvolver de forma
sustentável e saudável, a
construção do sistema industrial
moderno vai ser acelerada, o
ambiente de mercado da China
será aprimorado, os direitos de
propriedade intelectual serão
protegidos e a abertura da China
entrará numa nova fase, concluiu o
presidente chinês.
O presidente da China, Xi

Jinping, ainda
apresentou as
missões que o povo
chinês deve cumprir
na nova era.
“Cada época e
geração têm seus
próprios desafios e
missões. A China
percorreu um longo
caminho, mas tem
de superar os novos
desafios no caminho
a seguir”, disse
Xi Jinping em seu
discurso na cerimônia
de abertura da
conferência anual do
Fórum de Boao para
a Ásia.
De acordo com Xi
Jinping, são essas as
missões da nação na
nova era:
- Continuar se
aperfeiçoando através
da reforma;
- Dar passos
corajosos na inovação
para impulsionar o
desenvolvimento;
- Continuar
aumentando
a abertura e
expandindo a
cooperação;
- Trabalhar
conjuntamente com o
restante do mundo e
contribuir mais para a
humanidade.
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Concorrência intensa

Esporte 体育

O clube Dalian Shengwei sagra-se campeão
本刊记者 钮璇

第二届中国五人足球冠军杯赛壮大中国业余足球力量
Liga dos Campeões de Futebol de Cinco incentiva futebol
amador na China

O

s oito melhores
times de futebol
de cinco da China
participaram, no fim de
março, da 2ª Liga dos
Campeões da modalidade.
O torneio foi organizado em
parceria pela Associação
de Futebol de Cinco da
Província de Guangdong e
pela Associação de Futebol
de Cinco da Cidade de
Chengdu. Os oitos times,
que tinham conquistado a
taça nas suas províncias,
se encontraram na cidade
de Qingdao, província
de Shandong, leste da
China. Após dois dias
de competição, o Dalian
Shengwei sagrou-se
campeão.
O futebol de cinco, que

deriva do futebol tradicional,
é jogado em um campo
menor. A bola também é um
pouco menor que a usada
no futebol profissional de 11
jogadores. A modalidade
exige muita agilidade
e rápida capacidade
de reação. A Liga dos
Campeões do Futebol de
Cinco da China foi lançada
em 2016 por Zou Yougen,
presidente da Associação de
Futebol de Cinco da cidade
de Chengdu. Zou jogou
como profissional no Sichuan
Quanxing, que disputava
a liga A, a antiga série
principal do futebol chinês.
Apenas dois anos depois
de sua criação, a liga de
futebol de cinco tem atraído
cada vez mais a atenção
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do público, renovando as
expectativas de Zou.
Ele disse: “Com a
divulgação e a propaganda
do ano passado, a nossa
liga aumentou sua influência
e concretizamos a nossa
meta inicial. Este ano é
um período de transição.
Determinamos esta edição
como ‘Temporada 2017 e
2018’. Prevemos que na
próxima temporada, ou seja,
2018 e 2019, haverá mais
investimento e patrocínio no
torneio. Além disso, vamos
introduzir entretenimento
e diversificar os meios de
transmissão, com o fim de
oferecer mais conteúdo ao
futebol amador”.
O desenvolvimento do
futebol chinês é inseparável

da participação dos
torcedores. E o futebol
amador é mais acessível ao
público. A liga do futebol
de cinco mais antiga foi
introduzida por Liu Xiaowu,
presidente da associação
da categoria da Província de
Guangdong. Para divulgar
a modalidade na província
de Sichuan, Zou Yougen
organizou uma competição
em 2012, convidando
jogadores do time Sichuan
Quanxing.
Com o aumento da
influência, o futebol se
desenvolveu rapidamente
na província de Sichuan.
Após a criação da Liga
dos Campeões do Futebol
de Cinco da China, os
intercâmbios de futebol
amador entre as províncias
se tornaram cada vez mais
frequentes. A Liga dos
Campeões é a primeira
competição de futebol de
nível estatal organizada por
uma organização esportiva
não-governamental. Liu
afirma que a transformação
das competições esportivas
em produtos ou mercadorias
pode promover de fato o
desenvolvimento da indústria
esportiva. “Na China,
não temos o costume de
transformar as competições
em produtos. Mas acho
que deveríamos fazer
isso. Com a alta adesão

ao futebol de cinco, o
consumo é naturalmente
alto, o que poderá estimular
o crescimento econômico
deste setor e ajudar a
constituir a indústria
esportiva. Por isso, devemos
nos esforçar pela promoção
desta indústria”.
A Liga dos Campeões
do Futebol de Cinco
da China concentra o
sonho de muitas pessoas
dedicadas a este esporte,
e ajuda no crescimento
do futebol amador chinês.
Como o futebol de cinco
demanda alta técnica,
a seleção rigorosa dos
jogadores poderá garantir
uma reserva rica para o
futebol amador chinês.
E, consequentemente, é
bastante provável que se
estabeleça uma ligação
entre o futebol amador e
o profissional. Wu Ziqian,
que atuou nesta edição
da Liga, disse ter imensa
vontade de contribuir
para o desenvolvimento
do futebol chinês, assim
como outros jogadores.
“Somos provenientes
de diversos setores e
aproveitamos nosso tempo
livre para praticar o futebol
amador. Das competições
nas províncias até esta
Liga, demos o nosso
melhor pela classificação.
Aqui, podemos manter
intercâmbios com os

amadores do futebol de
toda a China. A base do
futebol amador da China
ainda precisa se fortalecer.
Esperamos por uma maior
participação da torcida
nesta modalidade, através
da realização de mais
torneios. Para o crescimento
do futebol chinês, é
indispensável a participação
de jogadores amadores,
como nós.”
O futebol amador permite
maior espaço para a
participação de diversos
setores. O presidente do
Conselho de Administração
da Companhia Impulse
Fitness de Qingdao, Ding
Lirong, também é um
amante do futebol. Ele
disse que vai procurar
mais patrocinadores, em
um esforço conjunto com
Zou Yougen, em busca
do crescimento do futebol
amador na cidade de
Qingdao. “Esperamos
ajudar as pessoas que se
dedicam ao esporte para
desenvolvê-lo cada vez
mais. O desenvolvimento
do futebol não se limita ao
setor esportivo. Ele envolve
a participação de toda a
sociedade, incluindo as
empresas e os investimentos
não-governamentais. A
nossa meta é elevar o nível
do futebol chinês como um
todo”.
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普洱咖啡：中国与世界
对话的窗口

Cultura 文化

胡颖枫

Pu’er: centro cafeeiro que
conecta a China ao mundo

Por Hu Yingfeng

咖

啡的亚洲之旅
历 史 上， 阿 拉 伯 人 是 最
先栽培及食用咖啡的民
族，所以据说“咖啡”这个名称
源自阿拉伯语的 "Qahwah"，为
" 植物饮料 " 之意。 位于阿拉伯
半岛的也门，是阿拉比卡种咖啡
的发祥地。15 世纪的早期，一些
回教徒在朝拜过麦加后，总会带
一些咖啡回自己的家乡。
通过这些回教徒的传播，饮用
咖啡的习惯也在土耳其、埃及和
叙利亚等地流行起来。16 世纪时，
咖啡以 " 阿拉伯酒 " 的名义，经
由威尼斯及马赛港传入欧洲，当
喝咖啡的习惯在欧洲成为流行风
潮之后，欧洲人也开始尝试种植
咖啡。随着新航路的发现，西方
人在南亚建立了一些殖民地，并
在这些地方种植许多经济作物。
17 世纪，荷兰人把阿拉比卡树苗
引入到锡兰（今斯里兰卡）和印
度尼西亚。
据史料记载，1884 年咖啡在
台湾首次种植成功，从而揭开了
咖啡在中国发展的序幕，大陆地
区最早的咖啡种植则始于云南。
19 世 纪 末， 一 个 法 国 传 教 士 将
第一批咖啡苗带到了云南的宾川
县，咖啡从此在中国的土地上生
根发展起来。
彩云之南 咖啡飘香
中国南方很多地区的土壤和气
候都十分适合咖啡生长，具有咖

啡种植的理想环境。目前中国咖
啡的主要产地是云南，占全国产
量 的 80% 以 上， 海 南 第 二， 而
广东、广西、福建、四川等也有
少量种植。云南位于中国的西南
部，处于亚热带地区的土地超过
40 万亩，其中最适宜咖啡生长的
土地面积约有 25 万亩，占全省
土地面积的 21%。
云南气候条件与哥伦比亚相
似， 大 多 是 800-1600 米 的 高 海
拔地区，利于出产精品咖啡。其
中，思茅、西双版纳、保山、临沧、
德宏等几个地区海拔大约为 6001200 米 之 间， 全 年 平 均 温 度 在
18-20° C，极端最低气温 0° C
以上，年降水量超过 1000mm，
土 壤 酸 碱 度 为 6-6.5， 十 分 适 合
阿拉比卡小粒咖啡豆的生长。经
专家多次杯测对比，证明云南咖
啡豆杯品质量可与中美洲高海拔
地区咖啡质量媲美，品质上乘。
普洱—“中国咖啡之都”
普洱市位于云南省西南部，是
一个南亚热带山地湿润季风气候
为主体的高原气候区。普洱种植
咖啡已有 100 多年的历史，是亚
洲最早种植咖啡的地方之一。穿
境而过的北回归线，1000-1300
米之间的海拔，年平均 18.9℃的
气温，一年 315 天以上的无霜期、
67% 以上的森林覆盖率，让普洱
成为了全球小粒咖啡种植最理想
的黄金地带，阿拉比卡咖啡的种
植天堂。
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普洱阿拉比卡咖啡
Café arábica em Pu’er

由于所处的地理位置和特殊的
气候环境，普洱咖啡一直为世界
公认是比较好的咖啡，为世界著
名咖啡公司所青睐。这里种植的
咖啡均匀饱满、光泽鲜亮，具有
“浓而不苦、香而不烈、油脂丰厚、
果酸味浓”的特点，被国际咖啡
组织认定为“质量最好的咖啡”。
1988 年，雀巢公司为了降低
南美洲咖啡种植基地对咖啡价格
的影响，将目光从世界种植咖啡
的第一大国巴西，转移到与咖啡
之乡古巴同一纬度的普洱。雀巢
进入普洱后，云南咖啡进入一个
稳定发展的阶段。跨国集团的刺
激，终于复苏了云南咖啡种植，
再加上中国城市中产阶层逐渐兴
起以后，咖啡成为城市白领新的
生活方式。更多跨国集团包括麦
斯威尔、星巴克，也来到了云南。
2012 年，普洱被中国果品流
通协会命名为“中国咖啡之都”。
随后，云南咖啡交易中心、咖啡
产品质量监督检验中心、国家咖
啡重点实验室、农业部云南小粒
种咖啡良种繁育基地、中国热科
院咖啡创新中心和云南省农科咖
啡研究中心相继在普洱建成。
经过 30 多年的发展，目前普
洱咖啡种植面积达 78.9 万亩，产
量 5.86 万吨，种植面积和产量占

全国咖啡总面积和总产量的 50%
以上，在普洱交易的咖啡超过 10
万吨，占中国咖啡总产量的 80%
以上。因此普洱市成为中国种植
面积最大、产量最高、品质最优
的咖啡核心产业区和贸易集散
地，确立了国内小粒咖啡生产主
导地位
普 洱 咖 啡 不 仅 出 口 美 国、 德
国、法国、日本、韩国、沙特等
30 多个国家和地区，雀巢、星巴
克等世界咖啡巨头也纷纷闻香而
至，与普洱开展战略合作。目前，
雀巢、星巴克等已在普洱建立了
标准化咖啡生产基地、全球推广
中心、采购中心、仓储中心。
2018 年 1 月 29 日 至 31 日，
首届普洱国际精品咖啡博览会在
普洱市举行。活动期间，来自中
国、巴西、哥伦比亚、埃塞俄比
亚、美国、日本、澳大利亚、德
国和英国等国家的权威机构和行
业领袖出席了多场专业论坛。国
际咖啡组织执行董事若泽 • 塞特
对本次博览会予以高度评价：“这
是一种重要的交流形式。这场博
览会在为中国民众打开咖啡世界
大门的同时，也为其他国家提供
了一个了解中国咖啡的平台。”
咖啡品质学会董事卡洛斯 • 白
兰度同意塞特的观点。“2020 年
中国中产阶级数量或达 4 亿，是
巴西人口的两倍，咖啡市场潜力
巨大。然而中国想要完成从茶叶
消费大国向咖啡消费大国转变，
则需要世界各大咖啡品牌向中国
民众普及咖啡对于人体的积极作
用，帮助他们正确认识咖啡与健
康的关系。”
如今的普洱，不仅是“世界茶
源”，还是“中国咖啡之都”。
世界三大饮品，普洱坐拥其二。
普洱咖啡正像普洱茶一样，成为
普洱与世界对话的窗口，成为普
洱与不同国家、不同民族文化沟
通的重要桥梁和纽带。

T

rajetória do Café na
Ásia
Os árabes eram o
grupo étnico com a maior
paixão pelo café. Acreditase que a palavra "café"
seja originária da palavra
árabe "qahwa", que significa
"vinho". Localizado na
Península Arábica, o Iêmen
foi o primeiro centro de
cultivo do café arábica. No
início do século XV, alguns
muçulmanos traziam café
de volta à sua terra natal
após a peregrinação a
Meca.
Devido à disseminação
desses muçulmanos, o
costume de tomar café
também se propagou pelo
resto do Mundo Árabe,
como na Turquia, Egito
e Síria. No século XVI, o
café foi introduzido na
Europa através de Veneza
e Marselha, como o "vinho
árabe". Depois que o café
se tornou uma mania no
continente, os europeus
começaram a tentar cultiválo. Com a descoberta da
nova rota marítima, os
holandeses levaram o café
para a Ásia.
De acordo com os
registros históricos, o
primeiro pé de café foi
plantado com sucesso em
Taiwan em 1884, dando
início ao desenvolvimento
do setor cafeeiro na China.
O cultivo do café na parte

continental da China
começou na província de
Yunnan no final do século
XIX, quando um missionário
francês plantou o primeiro
pé de café no distrito de
Binchuan.
Yunnan: berço do café
chinês
O solo e o clima em
muitas partes do sul
da China são muito
adequados para o cultivo
do café. O atual produtor
líder de café na China é
a província de Yunnan,
que representa mais de
80% da produção total do
país, enquanto Hainan é
o segundo maior, seguido
por Guangdong, Guangxi,
Fujian e Sichuan, onde se
cultiva café em pequena
quantidade. Localizado na
parte sudoeste da China,
Yunnan possui mais de
267 quilômetros quadrados
de terra situada na zona
subtropical, dos quais cerca
de 167 são propícios ao
crescimento do café, ou
seja, 21% da área total da
província.
As condições climáticas
em Yunnan são semelhantes
às da Colômbia. Com
a maior parte situada a
uma altitude entre 800 e
1.600 metros, a província
é propícia ao crescimento
do café. Os principais
produtores da
província, como Simao,
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Xishuangbanna, Baoshan,
Linyi, Dehong e outras
regiões, estão localizados
entre aproximadamente
600 e 1200 metros acima
do nível do mar, com uma
temperatura média anual
entre 18 e 20°C e a mínima
acima de 0°C, além da
acidez do solo ser bem
adequada ao crescimento
do café arábica. Os
especialistas provaram
que a qualidade do café
de Yunnan é comparável à
do café de alta altitude na
América Central.
Pu’er: centro cafeeiro da
China
Localizada no sudoeste
da província de Yunnan,
Pu'er é uma cidade
montanhosa com um clima
subtropical. Pu'er tem
cultivado o café por mais
de 100 anos e foi um dos
primeiros lugares a cultivar
o café na Ásia. O Trópico de
Câncer que cruza a cidade,
a altitude entre 1000 e

2017, Fanzine

1300 metros, a temperatura
média anual de 18,9 ° C, o
período sem geada de mais
de 315 dias por ano e a taxa
de cobertura florestal de
mais de 67% fazem dela um
paraíso para o café arábica.
Devido às suas
condições geográficas
e climáticas especiais, o
café de Pu'er possui grãos
cheios e brilhantes, com
sabor, cheiro, gordura
e acidez moderada.
É reconhecido pela
Organização Internacional
do Café (OIC) como um
dos melhores no mundo e
é preferido por empresas
cafeeiras mundialmente
famosas.
Em 1988, para reduzir o
impacto da América do Sul
sobre os preços do café, a
Nestlé desviou sua atenção
do Brasil, o maior produtor
de café, para Pu'er, cidade
situada na mesma latitude
de Cuba. A entrada desse
gigante do setor injetou um
grande ímpeto ao cultivo
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cafeeiro em Yunnan. Além
disso, com a ascensão da
classe média nas cidades
chinesas, o café passou a
ser uma parte indispensável
da vida dos empregados
urbanos. Mais grupos
multinacionais, como
Maxwell House e Starbucks,
também chegaram em
Yunnan.
Em 2012, Pu'er foi
classificada como o centro
cafeeiro da China por
uma associação nacional
do setor. Nos anos
seguintes, a Bolsa do Café
de Yunnan, o Centro de
Inspecção e Supervisão
da Qualidade do Produto
Cafeeiro, o Laboratório
Nacional do Café, a Base
de Reprodução do Café
Arábica de Yunnan, o
Centro de Inovação do Café
e o Centro de Pesquisa
do Café de Yunnan foram
criados na cidade.
Após mais de 30 anos
de desenvolvimento, as
mudas de café cobrem uma
área de 526 quilômetros
quadrados na cidade, com
uma produção de 58,6 mil
toneladas em 2017: mais
de 50% do total da área
e da produção nacionais.
Os grãos negociados
em Pu'er somam mais
de 100 mil toneladas,
representando mais de 80%
da produção total nacional.
Como resultado, a cidade
é agora o maior centro de

distribuição comercial e a
melhor área industrial do
café no país.
Além de ser exportado
para mais de 30 países e
regiões, como os Estados
Unidos, Alemanha, França,
Japão, Coreia do Sul e
Arábia Saudita, o Café
de Pu'er também atraiu
Nestlé, Starbucks e outros
gigantes cafeeiros do
mundo que buscam uma
parceria estratégica com
a cidade. Estas empresas
já estabeleceram em Pu'er
bases para uma produção
padronizada, centros de
promoção globais, centros
de compra e armazéns de
café.
Entre o fim de janeiro
e começo de fevereiro de
2018, Pu’er sediou uma
exposição internacional
de cafés, presenciada por
autoridades e especialistas
de países como a China,
Brasil, Colômbia, Etiópia,
Estados Unidos, Japão,
Austrália, Alemanha,
Inglaterra, entre outros. De
olho no mercado chinês,

que é relativamente jovem
mas está em expansão,
o diretor-executivo da
Organização Internacional
do Café (OIC), José Sette,
proferiu um discurso
temático, ressaltando o
potencial da China no futuro
como país consumidor e
produtor. Segundo ele,
o evento é uma forma
importante de intercâmbio.
Por um lado, apresenta o
mundo do café para um
grande número de chineses.
Por outro, contribui para
tornar o café chinês
conhecido mundialmente.
Em uma entrevista
exclusiva à Rádio
Internacional da China
(CRI), o empresário
brasileiro Carlos
Brando, diretor da
consultoria internacional
P&A, especialista em
agronegócios, disse
concordar com a posição
de Sette. “Eu gosto de ver
ainda a China, um país com
uma classe média de 400
milhões de habitantes, que
é duas vezes o tamanho do

Brasil, de toda a população
do Brasil. Então, acho que
o potencial aqui é imenso.
Falta talvez um programa
institucional. Existe muito
investimento, loja de café,
mas isso sozinho não
vai levar ao consumo.
O problema crítico, por
exemplo, é a barreira
entre café e saúde. O
café tem benefícios muito
importantes para a saúde,
que são ignorados pela
população. Em poucas
conversas eu já escutei:
o café faz mal para
os ossos, o café deixa o
dente amarelo, o café faz
aquilo. Enquanto que o
chá tem toda uma lista de
benefícios para a saúde.
Esta lista também existe
para o café. Só que não
é devidamente promovida.
Tem que ter um trabalho
de promoção entre as
empresas”.
Hoje, não se limitando a
uma produtora do chá, Pu'er
é também o centro cafeeiro
da China. Isso significa
que a cidade produz duas
das três bebidas mais
consumidas do mundo.
Da mesma maneira que o
chá leva os consumidores
estrangeiros a conhecer
Pu'er, o café está servindo
como um vínculo entre
a cidade e o mundo,
possibilitando as interações
e os diálogos entre as
diferentes civilizações.
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遇见秋日的马夫拉
Encontrei Mafra no outono
Por Ana Li*

为庄重严肃。
第二天一早，我再一次来到了
夫 拉， 这 是 一 个 在 葡 萄
马夫拉宫参观。白日里修道院庞
牙 西 北 海 岸 线 旁， 规 模
不 大， 只 有 一 万 一 千 人 大华丽的建筑规模，更使得马夫
的乡间小城。无论是在旅游推荐 拉这座小城相形见绌。马夫拉宫
书籍还是网路攻略上大抵都查找 最早是按照葡萄牙国王若昂五世
不到有关这个小城的中文详细介 和他的妻子玛利亚 • 安娜的意愿
绍。但是，建在此处的马夫拉宫， 所建。若昂五世曾在一七一一年
却是葡萄牙诺贝尔文学奖获得者 许愿，如果王后为他生下子嗣，
主，若泽 • 萨拉马戈获得灵感的 他将在此建造一座修道院。于是，
来源。萨拉马戈以马夫拉宫真实 在芭芭拉公主诞生后，国王为了
的历史事件为蓝本，创作了著名 还愿开始兴建这座修道院。马夫
拉宫将巴洛克和新古典主义建筑
的长篇小说《修道院纪事》。
二零一七年十一月十七日是马 风格融合在一起，集宫殿、修道
夫拉宫奠基石三百周年纪念日， 院、大教堂、医疗院为一体。在
为了庆祝这一重要的时刻，马夫 教堂主座建筑上方另有一个圆形
拉从一年前就开始了为期一年的 的玻璃穹隆屋顶，听说在天晴的
纪念仪式。去年的一个周末，恰 时候阳光由圆顶射下，照亮整个
逢在马夫拉宫的修道院内举行宗 大殿，增添了一份让人肃然起敬
教活动，我便随着葡萄牙朋友若 的氛围。
而整座宫殿最为惊叹的，莫过
昂来到了他的故乡。
抵达马夫拉已是周六晚上，享 于修道院侧方的图书馆。和科英
用完若昂妈妈精心烹调的鳕鱼菠 布拉大学图书馆一样，同为若昂
菜和甜米饭后，我们驱车来到位 五世的经典作品。一踏进门口，
于城中心的修道院。当晚，在教 左右两侧书架上摆满的尽是望不
堂大殿内举行三个合唱团的弥撒 到边的古书籍。根据工作人员的
活动。马夫拉宫拥有着欧洲最大 讲解，马夫拉宫曾是 13 世纪葡
的管风琴，六架古老的管风琴沿 萄牙皇室最重要的一个图书馆。
着十字交叉线排列，弹奏起来琴 馆长八十八米，著名的十字形大
声低沉浑厚，伴随着合唱团用拉 厅令它远近闻名，它也是世界上
丁文演唱的悠扬歌声，弥漫在整 最长的洛可可式修道院图书馆。
个高大雄伟的宫殿的每个角落， 在这里，保存了阿拉比迪山修士
让我感受到教堂的震颤，令人相 所 收 集 来 的 近 四 万 册 罕 见 的 书
信臣服于“神”的低语。若昂说， 籍。这座图书馆由国王为圣方济
几乎每一个马夫拉人都在这里举 各会的僧侣们所建设，然而由于
行婚礼，包括他的父母。因为在 遭僧侣们的反对，马夫拉图书馆
这里所有神的见证下，才显得更 并没有像科英布拉大学图书馆一

马

马夫拉宫图书馆
Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra

样镀金。前年我也曾去过科英布
拉参观那个被誉为“全球十大最
美”图书馆，与之相比，我却更
爱马夫拉宫的图书馆。白茫茫的
墙壁虽不显奢华，但也不失皇家
图书馆的高贵之气。侧面的一排
排书桌正对着窗外绿色花园，在
此静心读书必定能称得上是人生
一大美事。
走出修道院已是傍晚时分。天
依旧下着淅淅沥沥的小雨，道路
两旁铺满着金黄色的落叶。我们
来到对面的面包房，那里出售着
马夫拉最传统的特色糕点芙拉迪
诺。简简单单的鸡蛋白糖，采用
了百年流传的教堂食谱，使之与
其他普通葡萄牙甜点相比，不会

(VCG)

甜到发腻。
若不是因为若昂的缘故，或许
永远也不会来到这个在世界地图
上微不足道的小城，也不会发现
这隐藏在距里斯本不到三十公里
的美丽宫殿。周一清晨，告别了
若昂的家人，我站在马夫拉车站，
排在长长的队伍末尾，和那些前
往里斯本工作学习的马夫拉人一
样，迎接新的一周。
*Ana Li， 葡 萄 牙 里 斯 本 大 学
文学院翻译系硕士研究生。

M

afra é um lugar de
que eu nunca tinha
ouvido falar antes
de conhecer o João. É uma
pequena vila portuguesa,
com cerca de 11 mil
habitantes. Quer na internet
quer em guias turísticos,
raramente se encontram
informações em chinês sobre
Mafra.
Na verdade, o Convento
Nacional de Mafra foi a
fonte inspiradora do escritor
José Saramago, o vencedor

português do Prémio Nobel
de Literatura. O romance
histórico mais popular
do autor, O Memorial do
Convento, foi publicado em
1982, em que Saramago
narra a história da construção
do convento de Mafra.
No dia 17 de Novembro
de 2017, foi comemorado
o terceiro centenário do
lançamento da 1ª pedra da
basílica do Palácio Nacional
de Mafra. Para comemorar a
data, uma miríada de eventos
foi celebrado. Houve um
concerto com três coros e
seis órgãos acompanhando
um missa especial. Num fimde-semana, fui convidada
pela família do João a passar
uma agradável estadia nesta
vila portuguesa. Estava
curiosa para descobrir
mais sobre a beleza desta
localidade.
Já era tarde quando
cheguei a Mafra no sábado.
Ao chegar, desfrutei de um
jantar delicioso e tipicamente
português, feito pela mãe
do João, bacalhau com
espinafres e para sobremesa
arroz doce acompanhado
por um excelente vinho
português. Em seguida,
fomos passear no centro
da vila até o Palácio de
Mafra, a fim de assistir ao
concerto. Depois de uma
longa pausa de dois séculos,
finalmente, o conjunto de
seis órgãos históricos da
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旅游 Turismo
Basílica de Mafra voltou a
tocar. Ao ouvir o som grave
destes antigos instrumentos,
misturados às canções em
latim dos coros, senti-me
feliz, tranquila e bastante
emocionada. A música
melancólica espalhava-se
por todo o convento, algo
que parecia o murmúrio dos
deuses. O João disse que
a maioria das pessoas em
Mafra realiza a sua cerimónia
de casamento na basílica,
tal como aconteceu com os
seus pais. Com a bênção de
Deus, o casamento é mais

2017, Fanzine

芙拉迪诺 Fradinho

sério e solene.
No dia seguinte, fui
mais uma vez visitar este
monumento grandioso,
quis voltar atrás no tempo.
A surpresa foi o primeiro
sentimento que me invadiu ao
entrar pela porta. O palácio,
formado por um paço real,
uma basílica e um convento,
é um excelente exemplo da
riqueza da época na sua
expressão arquitectónica
de grandiosa beleza e
expressão do estilo barroco e
neoclássico. A construção do
Palácio e Convento de Mafra
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surgiu duma promessa do
rei D. João V. O rei prometeu
aos frades Franciscanos que
lhes construiria um convento
na localidade de Mafra caso
a rainha, D. Maria Ana, fosse
bem-sucedida na concepção
de um filho. Esta promessa
acabou por se tornar
realidade em 1711, ano do
nascimento da princesa
Maria Bárbara.
O Palácio deixa-me uma
sensação impressionante
e imponente pela sua
grandiosidade. O que mais
me impressionou foi a sua
biblioteca situada na ala
nascente do monumento.
Quando entramos
na biblioteca, perdi a
respiração por tudo o que
vi à minha frente, era um
mundo mágico… o chão
em mármore, as estantes
em estilo rococó, cheias
de coleções de livros com
encadernações em couro e
gravadas a ouro. Segundo
as explicações da guia, esta
é uma das mais importantes
bibliotecas portuguesas, e
possui um valioso acervo de
cerca de 36.000 volumes,
com 85m de comprimento e
9,5m de largura, formando
uma cruz muito conhecida
no mundo. Dois anos atrás,
tinha visitado a biblioteca da
Universidade de Coimbra,
outra obra admirável do
Rei D. João V. Contudo,
comparada com a biblioteca
de Coimbra, gosto mais

Ana Li

da de Mafra. Embora não
tenha decorações luxuosas
e esplêndidas, a biblioteca
mostra a vida nobre da
época, evocando uma
sensação de paz e harmonia.
Saí da biblioteca com o
pesar de não poder tocar e
visionar estas valiosíssimas
obras literárias, se tivesse
a oportunidade de estudar
aqui, seria um momento que
ficaria para sempre na minha
memória.
Quanto saímos do
convento já era tarde, e
continuava a chuviscar.
Seguimos pela rua coberta
de folhas douradas até
uma pastelaria em frente

ao palácio. Ali vendem-se
os típicos pastéis de feijão
“Fradinhos”. É uma receita
conventual, muito deliciosa,
feita com ovos, feijão, açúcar
e o restante fica no segredo
dos Deuses…
Se não tivesse sido
convidada pelo meu amigo,
jamais teria conhecido
esta pequena vila perdida
no mapa mundial, e muito
menos encontraria o
magnífico palácio, que fica
apenas a 30km de Lisboa.
Na segunda-feira de
manhã, depois de me
despedir da família do João
e agradecer pelo belíssimo
fim-de-semana, dirigi-me à

paragem dos autocarros,
“Mafrense”, como uma
verdadeira habitante a
começar uma nova semana
de trabalho, ou no meu
caso, de estudante.
Mafra, um lugar a não
perder.
*Ana Li, aluna do
mestrado de Tradução da
Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa,
gosta de explorar as culturas
misteriosas e descobrir
os sítios mais fascinantes
de Portugal. Durante sua
estadia na Europa, regista a
experiência dela com diário
e máquina fotográfica.
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青团

崔岱远

Qingtuan

Por Cui Daiyuan

P

erto do Dia de
Qingming, o Dia de
Finados da China,
normalmente chuvoso, é
fácil encontrar uma velhinha
sentada em um banco de
bambu ao lado de uma
ponte, segurando um grande
guarda-chuva. Em uma vila
situada em Jiangnan, região
imediatamente a sul das
partes mais baixas do Rio
Yangtzé, ela vende alguns
bolinhos verdes fumegantes,
do tamanho de uma noz.
Depois de comprar um e dar
uma mordida, o aroma ficará
gravado na sua memória.
Estes bolinhos verdes se
chamam Qingtuan em
chinês.
O Qingtuan é encontrado
apenas em Jiangnan e
somente nos dias perto do
Qingming, por isso de vez
em quando é chamado de
"Iguaria de Qingming". Os
habitantes de Jiangnan
valorizam muito o Qingtuan,
pois pode ser consumido
em um prazo de apenas
dez dias. Para eles, esses
bolinhos verdes são um
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símbolo da chegada da
primavera.
Há dois tipos de Qingtuan.
Um deles é feito a partir
do trigo. Perto do Dia de
Qingming, os trigos no
campo acabaram de brotar.
As pessoas cortam os
brotinhos verdes de cerca
de 7 cm e molham-nos
com água de cal. Depois
de esmagá-los, misturam o
sumo do trigo com o arroz
glutinoso em pó para fazer
bolinhos recheados de feijão
doce. Acrescentando um
pouco de banha de porco,
colocam esses bolinhos

redondos sobre uma folha
para serem cozidos ao
vapor. Após cerca de meia
hora, é possível sentir o
aroma. Aberta a tampa, os
bolinhos verdes, parecidos
com jades, exalam vapor.
Assim que o calor se dissipa
um pouco, os bolinhos
são cobertos com óleo
de verdura, deixando seu
corpo mais liso e macio.
O Qingtuan feito de suco
de trigo parece bonito,
mas é possível sentir um
pouco do gosto de cal. Em
contraste, o outro tipo de
Qingtuan, feito da Artemisia
argyi (uma erva da Ásia e
Europa) tem um sabor mais
puro e natural, apesar de
não ser tão bonito.
As pessoas costumam
comprar o Qintuan. Todavia,
de acordo com a tradição,
os bolinhos devem ser
feitos pelas donas de casa
que moram nas zonas
antigas tanto das cidades
quanto das vilas. O Qintuan
pode ser consumido logo
após ser preparado, mas
também é possível guardá-

lo e comê-lo frio. O Qingtuan
bem preparado não muda de
forma ou de cor se deixado
sobre a mesa por alguns
dias.
Nos tempos antigos, o
Qintuan podia ser encontrado
durante o Dia de Qingming
nas tumbas de Jiangnan
como uma homenagem aos
ancestrais, além de ser um
alimento indispensável para
o Dia de Hanshi, fixado para
o consumo de comidas frias
e comemorado anualmente
um ou dois dias antes do
Qingming.
O fogo é proibido durante
o Dia de Hanshi, mesmo
que para a preparação de
alimentos, em homenagem
aos entes falecidos. No dia
seguinte ao Qingming, as
pessoas voltam a acender
o fogão e passear. Depois
do Qingming, o céu está
limpo e claro, e o é ar fresco
e cheio de vida e energia.
Ao morder um bolinho de
Qingtuan, é possível sentir
seu aroma preenchendo
a boca. Olhando ao redor,
a primavera já chegou!
O sabor do Qiantuan faz
lembrar da visita a uma
família de Jiangnan em um
belo dia de abril. Para quem
já visitou o local e quiser
recordar de seus dias em
Jiangnan, coma então um
Qingtuan!

(VCG)

清

明 时 节， 当 你 冒 着 细 雨
徜 徉 于 江 南 小 镇， 也 许
会在小桥流水旁见到一
位阿婆，撑把大伞坐在竹凳上。
她身边会摆着一个笸箩，里面整
齐码放着一颗颗核桃大小、青翠
碧绿的大号翡翠豆，微微冒着热
气。你买上一颗，咬上一口，那
糯糯的清香必会粘住你的记忆。
这就是青团。
青团俗称“青圆子”，唯有江
南有，而且唯清明前后才有，有
人也叫“清明果”。能吃青团的
日子就那么十几天，所以江南人
格外珍惜，仿佛只有吃过几颗青
团，才算真的进了春天。
青 团 大 致 有 两 种： 一 种 绿 得

明澈，绿得透亮。这青翠的绿是
冬小麦的嫩芽经石灰水处理而成
的。清明时节，田野里刚滋出芽
的麦田上笼罩着一抹如云的翠
绿。人们割下两寸来长的嫩芽，
用石灰水浸泡，漂去苦涩，捞出
捣烂，榨出麦青汁，和七分糯米
掺三分粳米磨成的粉，裹着细腻
香甜的豆沙或枣泥，还要加上一
小块猪油，团成一颗颗圆球摆在
芦叶上，再放进笼屉里蒸。约莫
半个多小时，缕缕清香顺着笼屉
边缘飘出来，揭开盖子，烟雾升
腾，一笼热腾腾的翡翠疙瘩颗颗
精神抖擞，让人喜欢。等雾气略
微散散，用小毛刷涂上一层很薄
的熟菜油，就成了光滑软糯的青
团。
麦青汁做的青团看着漂亮，不
过细品起来会隐约有股淡淡的石
灰味儿。相比之下，另一种用艾
草做的青团则更醇正，也更自然，
尽管看上去未必漂亮。
现在的青团多为买回来吃。可
按照旧俗，青团是乡村或者城里
老街巷里的主妇在自家做的。可
以温热着吃，也可以放凉了吃。
做得好的青团即使放上几天几夜
也不裂，不破，不变色。
早先，青团是江南清明节祭祀
祖先的贡品，更是寒食节必不可
少的冷食。清明前的一两天就是
寒食节。
寒食，人们熄火冷食祭亡；
清明，人们取新火踏青游春。禁
火是为了出火，祭亡意在佑生。
清明过后，天地明澈，空气清新，
万物勃勃。青青的时光里咬一颗
青团，任草香荡漾在唇齿之间，
一转身，哇，春深已似海！青团
的味道，是四月的味道，是江南
人家的味道。若忆江南，就吃上
一颗绿油油的青团吧 !
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Economia 经济
Mais de mil empresas
registram-se para Expo
Internacional de Importações
da China

红烧猪蹄
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赵焰

Pé de porco refogado

Por Zhao Yan

Ingredientes:

Modo de preparo:

300 gramas de pé de
porco (dependendo do
tamanho, pode ser de um a
três pés)
2 colheres de sopa de
molho de soja
Um pedaço de alho-poró
Um pedaço de gengibre
1 colher de sopa de
destilado de arroz
Óleo de fritura
Sal e açúcar a gosto

1. Lave bem o pé de
porco e corte em pedaços
médios. Em uma panela,
coloque o pé de porco
em água fria e comece a
aquecer até que a água
comece a ferver. Deixe
cozinhando por cinco
minutos. Isso é para tirar o
mal cheiro da carne. Agora,
tire do fogo e coloque em
um prato limpo para usar
depois.
2. Em uma frigideira,
despeje uma colher de sopa
de óleo e uma colher de
sopa de açúcar. Quando
o óleo estiver quente,
acrescente o pé de porco e
mexa bem até que a carne
fique bem dourada.

3. Agora, acrescente
uma xícara de água, molho
de soja, alho-poró, gengibre
e destilado de arroz. Mexa
bem os ingredientes e deixe
cozinhando em fogo alto por
dez minutos. Depois, baixe
o fogo e continue a cozinhar
por uma hora. Quando o pé
de porco ficar bem tenro,
tire do fogo e coloque em
um prato. É melhor observar
os ingredientes de vez em
quando durante o cozimento.
Se o caldo ficar muito
grosso, acrescente mais um
pouco de água para que os
ingredientes não grudem no
fundo da frigideira.
Bom, o prato está pronto.
Antes de servir, decore com
pepinos e tomates cereja.
Bom apetite!

Cerca de 1.100
companhias de todo o mundo
confirmaram sua presença na
Exposição Internacional de
Importações da China (CIIE,
em inglês), que será realizada
em Shanghai durante o mês
de novembro. A informação
foi divulgada pelo comitê
organizador durante uma
cerimônia realizada no dia 28
de abril.
No total, 25 empresas,
a maioria líderes em
equipamentos inteligentes de
vanguarda ou automóveis,
assinaram contratos com os
organizadores do evento. O
comitê organizador destacou
que a área de exibição
superará 180 mil metros
quadrados e que a nova
tecnologia de manufatura

será divulgada pela primeira
vez na exposição.
Foram convidadas para a
cerimônia 47 empresas não
expositoras, que incluem
companhias estatais, grandes
empresas privadas chinesas
e estrangeiras.

Shanghai é a cidade chinesa
líder em renda per capita no
primeiro trimestre
A cidade de Shanghai, o
centro financeiro da China,
ultrapassou outras regiões
provinciais em termos
da renda per capita no
primeiro trimestre deste ano,
mostraram dados oficiais.
A renda per capita média
em Shanghai atingiu 17.277
yuans (US$ 2.721,2) no
primeiro trimestre, cifra maior
entre as regiões de nível
provincial da China, seguida
por Beijing e Zhejiang,

segundo o Departamento
Nacional de Estatísticas. A
renda per capita média da
China situou-se em 7.815
yuans nos primeiros três
meses, um aumento anual de
6,6%.
Shanghai também foi líder
no quesito poder de compra,
com os moradores gastando
uma média de cerca de
11.102 yuans no primeiro
trimestre.
O forte crescimento da
renda e as mudanças no
estilo de vida nos últimos
anos promoveram a despesa
dos consumidores da China
em meio aos esforços do
governo para alterar o
modelo econômico para um
de crescimento com maior
ênfase no consumo, setor de
serviços e inovação.

China comercializará
tecnologia 5G até segundo
semestre de 2019
A China aplicará
a tecnologia 5G nos
equipamentos terminais já no
segundo semestre de 2019,
levando à comercialização
imediata da tecnologia no
futuro próximo, de acordo
com um funcionário do
Ministério da Indústria e
Tecnologia da Informação.
“A China iniciou os
experimentos de
pesquisa do 5G em 2016
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e entrou na terceira etapa de
verificação do sistema neste
ano”, disse Wen Ku, chefe do
departamento de informação
e comunicação do ministério
durante a primeira edição
do Fórum China Digital em
Fuzhou, capital da Província
de Fujian, leste do país.
A China lançou
mecanismos de cooperação
de 5G com o Japão, Coreia
do Sul, União Europeia
e Estados Unidos, com
companhias internacionais
participando da pesquisa e
desenvolvimento, de acordo
com Wen Ku.
Dada a velocidade
significativamente maior até 10GB por segundo que o 5G oferece, as redes
ultrarrápidas de próxima
geração testemunharão
uma maior mudança em
praticamente todo o estilo de
vida. Essa mudança do 4G
para o 5G irá desde como
“interagimos” com nossos

carros até como usamos os
produtos em nossas casas.

“Rota da Seda Aérea”
estimula desempenho de
gigantes da aviação
A Cargolux Airlines
International tem metade
de seu crescimento de
carga procedente da
cooperação com o Aeroporto
de Zhengzhou, disse o
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presidente de conselho, Paul
Helminger, durante a recente
Cúpula 2018 de Cooperação
Econômica & Comercial
da “Rota da Seda no Ar”
entre China e Luxemburgo
(Zhengzhou-Luxemburgo).
A Henan Civil Aviation
Development and Investment
comprou 35% das ações da
Cargolux em novembro de
2013. A Província de Henan
vem promovendo ativamente
a construção do Cinturão
e Rota, alavancando as
vantagens de conectar os
centros de logística no país
e no exterior para construir
a “Rota da Seda Aérea” e
executar a estratégia dual
hub, que usa o Aeroporto
de Zhengzhou como hub
na Ásia-Pacífico e o de
Luxemburgo na Europa
e para acesso também à
América.
No ranking mundial, a
Cargolux saltou do 9º lugar

em 2014 para o 5º em 2017.
No Aeroporto de Zhengzhou,
ocupa o primeiro lugar em
volume de carga internacional
acumulada, rotas de carga
internacionais, número de
voos e pontos de navegação
internacional.
Sob a dual hub, Zhengzhou
se tornou um dos maiores
e mais movimentados
aeroportos de carga na
China. A rede de distribuição
mundial da Cargolux
atraiu muitas companhias
exportadoras de produtos
de alto valor agregado, que
exigem logística de aviação
sofisticada. Cada dia mais
países veem oportunidades
em Henan.

Mercado chinês de e-books
atingirá US$ 5,34 bilhões até
2020
O mercado chinês de

e-books deve chegar a 33,5
bilhões de yuans (US$ 5,34
bilhões) até 2020, de acordo
com um relatório publicado
no dia 16 de abril pelo Diário
do Povo.
Haverá um crescimento
anual médio de 29,8% nos
próximos três anos, segundo
o relatório, divulgado em
conjunto pela varejista chinesa
de livros online Dangdang.
com e pelo fornecedor de
serviços de análise de big
data Analysys.
Em 2017, os livros
eletrônicos registraram um
crescimento de 29,2%,
atingindo 15,3 bilhões de
yuans, enquanto as vendas
online de livros impressos
aumentaram 34,4% ao ano,
para 30,1 bilhões de yuans.
Os jovens de até 30 anos
representaram 52,3% dos
leitores de livros impressos
e 53,4% de eletrônicos. As
mulheres representaram

69% dos leitores de livros
impressos e 86,7% dos
e-books.

“Uber para caminhões” da
China levanta US$ 1,9 bilhão
O Manbang Group,
conhecido como “Uber da
indústria de caminhões da
China”, anunciou em 24 de
abril que levantou US$ 1,9
bilhão na primeira rodada de
captação de recursos após a
fusão de dois concorrentes no
ano passado.
O Fundo de Reforma da
China e o SoftBank Vision
Fund lideraram a rodada
de captação de recursos,
de acordo com a empresa,
que conecta pessoas
com mercadorias a serem
transportadas por motoristas
de caminhão.
Mais de 5 milhões dos 7
milhões de caminhões que
circulam nas estradas arteriais
da China e 1,2 milhão dos
1,5 milhão de empresas de
logística do país são membros
do Manbang Group, segundo
a empresa.
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Opinião: De Davos a Boao,
a globalização precisa de
estímulo num momento crucial
Por Diário do Povo online

H

á mais de um ano, o
Presidente Xi Jinping
defendeu de forma
vigorosa o livre comércio no
encontro anual do Fórum
Econômico Mundial em
Davos, impressionando o
mundo com o inequívoco
apoio da China à
globalização.
Essa posição é hoje
ainda mais relevante.
A globalização, o
processo histórico que
aproximou diferentes
países e povos ao longo
dos últimos cinco séculos,
está agora sob ameaça,
sendo encarado com
cada vez mais dúvidas.
O isolacionismo ressurge,
juntamente com o
protecionismo comercial e o
chauvinismo econômico.
Em particular, o
ímpeto protecionista de
Washington, é não somente
preocupante, mas nocivo.
Ao longo do último ano,
os EUA tentou explorar
concessões dos seus
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parceiros comerciais ao
impor-lhes várias tarifas
punitivas.
A famigerada doutrina
“América Primeiro”,
promovida pelo Presidente
Donald Trump em Davos,
representa um desafio
sério às regras do sistema
de comércio multilateral,
outrora impostas pelos
próprios EUA.
Durante este momento
crucial, no qual a
globalização precisa
desesperadamente de
adeptos, o Fórum Boao
para a Ásia prepara o palco
para o Presidente Xi Jinping
reforçar a posição da China.
Não pode haver ocasião
melhor. Boao, em tempos
uma vila de pescadores
na província chinesa de
Hainan, tornou-se hoje em
dia, através da sua reunião
anual, um dos portais dos
países asiáticos para o resto
do mundo.
A emergência deste
resort de praias é apenas
um exemplo da ascensão

A Conferência Anual 2018 do Fórum Boao para a Ásia (BFA) reúne líderes de diversos países e organizações internacionais

da China. No passado,
era um país isolado e
subdesenvolvido, até que
se tornou a segunda maior
economia do mundo. A
fórmula mágica desta
abertura da China para o
exterior é a sua participação
ativa na globalização da
economia mundial.
Ironicamente, o
mundo ocidental, onde a
globalização se originou,
está agora hostil a este
fenômeno, de diversas
formas. Os céticos
argumentam que a
globalização, que se reflete
no comércio livre e aberto,
está comprometendo os
postos de trabalho e estilos

de vida nesses países.
Parece que os
políticos destes países
estão partindo desses
sentimentos cada vez mais
generalizados — ou porque
acreditam também nestes
argumentos, ou porque
querem angariar votos.
Todavia, todos
aqueles que se opõem à
globalização esquecem que
o ocidente continua sendo o
seu maior beneficiário.
Os países ricos
continuam tendo o maior
número de corporações
multinacionais, como a
Apple, McDonald’s ou
IKEA. Estas empresas têm
operações no exterior, onde
os custos operacionais são

mais baixos, para propalar
os seus lucros e trazer de
volta a maior fatia destes,
deixando aos operários nos
países em desenvolvimento
apenas quantias irrisórias.
Quando os participantes
de Boao trazem os seus
iPhones para o fórum,
poderiam realizar alguns
cálculos antes de passarem
a abordar o tópico da
globalização.
Portanto, o que levou
afinal à incubação
dos sentimentos antiglobalização no ocidente?
A razão principal é a cada
vez maior distribuição
econômica, ao mesmo
tempo que a concentração
de renda é cada vez maior.

De acordo com o
Relatório de Desigualdade
Mundial do ano passado,
publicado pelo Laboratório
de Desigualdade Mundial
(World Inequality Lab) na
Paris School of Economics,
1% dos intervenientes
econômicos arrecadaram
28% dos ganhos agregados
na América do Norte e na
Europa Ocidental entre
1980 e 2016, enquanto que
os 50% da base apenas
conseguiram apenas 9%.
Face a esta clivagem
cada vez maior, os
políticos de alguns países
ocidentais falharam em
conseguir delinear soluções
para os seus problemas
domésticos. Ao invés disso,
procuram bodes expiatórios
no exterior, culpando
países estrangeiros pelo
desemprego e explorando o
populismo.
Este ano assinala o 40º
aniversário da política de
Reforma e Abertura da
China. Por ocasião do
fórum Boao, o Presidente
Xi Jinping revelou várias
novas medidas reformistas.
Tal ação demonstra que,
apesar do crescente
sentimento antiglobalização
em todo o mundo, a China
continua apoiando esta
corrente e lutando por uma
ordem mundial mais justa.
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CRIpor 节目单和频率表

Boletim Técnico

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

Panorama
Econômico

Pelos
Quatro Cantos

Sala de Visitas

Rota da Seda

Tudo por Esporte
Ritmos da China

Ritmos da China

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

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

2ª feira

9:00

Coletânea

10:00

Gastronomia

(Rio)

3ª feira

Ritmos da
China
Ritmos da
China

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Panorama
Econômico

Ritmos da
China
Ritmos da
China

Scherzo﹡

Pandora﹡

Zona Indie﹡

Entrevista de
Macau﹡

Fado a
Oriente﹡
Revista de
Macau﹡

Sala de Visitas

Rota da Seda

Coletânea

Coletânea

Coletânea
Além do
Horizonte

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

Zona Indie﹡
Fado a
Oriente﹡
Panorama
Econômico

Som da
Semana﹡
Entrevista de
Macau﹡
Pelos Quatro
Cantos

21:00

Sábado

Domingo

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

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

Scherzo﹡

Revista de ﹡
Macau

Gastronomia

Rota da Seda

Sala de Visitas

Coletânea

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

2ª feira
3ª feira
4ª feira

19:00

Panorama
Econômico
Pelos Quatro
Cantos
Sala de Visitas

Horário

21:00

22:00

Gastronomia

Coletânea

Zona Indie﹡

Scherzo﹡

Entrevista de
Macau﹡

Além do
Horizonte
Tudo por Esporte

5ª feira
6ª feira

20:00

Revista de ﹡
Macau

Ritmos da China
Rota da Seda

Som da
Semana﹡

Ritmos da China

7:00

8:00

14:00

Sábado

Coletânea

Além do
Horizonte

Pelos Quatro
Cantos

Domingo

Coletânea

Rota da Seda

23:00

Pandora﹡

18:00

20:00

Ritmos da China Sala de Visitas

21:00

22:00

Panorama
Econômico

Som da
Semana﹡

Tudo por Esporte Ritmos da China Gastronomia

On-line
www.cim.chinesecio.com

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

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

7 月 25 日首都航空“澳门 + 里斯本”航线同期启航

2

017 年 7 月 25 日，由首都航空执飞的“北京 = 澳门”航线，与中葡两国首条直飞的“杭州 = 北京 = 里斯本”航线同期启航，
两条空中直航通道的开辟将构建中国至欧洲、南美洲、非洲地区葡语系国家和地区的便捷新通道。
首都航空 “杭州 = 北京 = 里斯本”航线每周二、四、六共三班，13 小时从中国北京便捷直达葡萄牙首都，全新的空

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 Europa, América do Sul e África.
Com uma frequência de três vezes por semana (terça-feira, quinta e sábado), os voos Hangzhou-Beijing-Lisboa partem de Beijing e levam 13 horas para chegar à
capital portuguesa. A aeronave usada no trecho é a Airbus
A330, de fuselagem larga, com dois corredores. Os voos
Beijing-Macau duram 3 horas e meia, com uma frequência de quatro dias por semana: segunda, terça, quinta e
sábado.
A partir da interligação entre suas rotas nacionais e
internacionais, e da sua cooperação com
a TAP e a Azul Linhas Aéreas
Brasileiras, a Capital Airlines passa a conectar, via
Portugal, a China com
o Brasil, Angola,
Moçambique,
Cabo Verde e
S ã o To m é
e Príncipe,

países de língua portuguesa localizados em diferentes
continentes.

客 A330 双通道宽体机带来舒适旅程体验；同期开通的“北京 = 澳门”航线每周一、二、四、六共四班密集往来，3.5 小时

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

莫桑比克、佛得角、圣多美和普林西比等葡语系国家和地区。

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、
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）

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
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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 emissora 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.
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