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《习近平谈治国理政》中葡读者会在葡萄牙举行
Lisboa sedia seminário do livro "Xi Jinping: A Governança da China"

Um seminário de leitores do livro "Xi 
Jinping: A Governança da China" foi 
realizado dias antes da visita de Estado do 
presidente chinês Xi Jinping a Portugal.

O livro explica o "Caminho da China" em 
direção à modernização, o "Valor da China" 
centrado no povo e a abordagem da China 
em impulsionar o desenvolvimento humano, 
disse Wang Xiaohui, vice-ministro executivo 
do Departamento de Comunicação do 
Comitê Central do Partido Comunista da 
China (PCCh).

A obra fornece uma versão autorizada 
para ajudar o público internacional 
a entender melhor o Pensamento de 
Xi Jinping sobre o Socialismo com 
Características Chinesas na Nova Época, 
o PCCh e a China, de acordo com Wang, 
que também é vice-diretor do Escritório de 
Pesquisa de Políticas do Comitê Central do 
PCCh.

Cai Run, embaixador chinês em Portugal, 
disse que o livro de Xi pode promover ainda 
mais o entendimento da população sobre 
a filosofia e o caminho de desenvolvimento 
da China, bem como suas políticas internas 
e externas. Ele permite, assim, que as 
pessoas entendam a China de uma maneira 
abrangente, objetiva e razoável.

O livro do presidente Xi é indispensável 
para o entendimento abrangente das 
políticas relacionadas à sociedade, 
economia, cultura e diplomacia da 
China, destacou o presidente da Liga da 
Multissecular Amizade Portugal-China José 
Pinto Ramalho.

A parte do livro de Xi sobre a 
construção de uma comunidade de futuro 
compartilhado para a humanidade é muito 
esclarecedora, afirmou a codiretora do 

由中国国务院新闻办公室、中国外文局、中国驻
葡萄牙大使馆等共同举办的《习近平谈治国理政》
中葡读者会 11 月 26 日在葡萄牙首都里斯本举行。
中宣部常务副部长、中央政策研究室副主任王晓晖，
中国驻葡萄牙大使蔡润、葡中世代友好联合会主席
拉马略、里斯本大学孔子学院外方院长齐莉娅等约
180 名中外嘉宾出席活动。

王晓晖在读者会致辞中表示，《习近平谈治国理
政》深刻阐释了走向现代化的“中国道路”，充分
彰显了以人民为中心的“中国价值”，生动展示了
推动构建人类命运共同体的“中国方案”，为国际
社会读懂习近平新时代中国特色社会主义思想、读
懂中国共产党、读懂中国提供了权威读本。

蔡润说，阅读《习近平谈治国理政》，可以进一
步增进对中国发展理念、发展道路、内外政策的理解，
更加全面地了解中国、更加客观地看待中国、更加
理性地读懂中国。

读书会现场，中外嘉宾围绕《习近平谈治国理政》
展开深入交流，认为这部重要著作是讲好中国故事、
积极沟通世界的一个标志，体现了中国的开放自信、
真诚坦率。嘉宾们表示，中国的改革开放成就令人
鼓舞，中国推动发展自由贸易、共建创新包容的开
放型世界经济的政策主张，将使包括葡萄牙在内的
世界各国共同受益。
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Instituto Confúcio da Universidade de 
Lisboa, Maria Teresa Cid. Segundo ela, 
todos os países e povos devem entender 
e respeitar uns aos outros e resolver 
as diferenças através dos diálogos e 
consultas, de modo a construir um mundo 
melhor. 

Doze estudantes da Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM), em Moçambique, 
foram premiados com a Bolsa de Estudo 
"Embaixador Chinês" no dia 29 de novembro.

A bolsa foi criada pela embaixada 
chinesa em Moçambique em 2018 para 
premiar estudantes locais com excelente 
desempenho acadêmico no estudo do 
chinês.

Discursando na cerimônia de premiação 

莫桑比克中文专业大学生获颁“中国大使奖学金”
Estudantes moçambicanos recebem Bolsa de Estudo "Embaixador Chinês"

realizada no campus da UEM, o vice-reitor de 
Administração e Recursos da UEM, Claudio 
Mungoi, disse que a bolsa vai inspirar mais 
pessoas a conhecerem a China e oferecer 
mais oportunidades aos alunos para que 
melhorem seu desempenho acadêmico.

O embaixador chinês Su Jian disse que a 
língua chinesa ajuda os estudantes a explorar 
um vasto mundo, a construir sua própria 
carreira e herdar a amizade entre os dois 

中国中央广播电视总台与葡萄牙广播电视总台签署合作协议
Grupo de Mídia da China e RTP assinam acordo de cooperação

O Grupo de Mídia da China e a Rádio e 
Televisão de Portugal (RTP) assinaram no 
dia 5 de dezembro em Lisboa, Portugal, o 
acordo de cooperação sobre o intercâmbio 
de programas e recursos humanos, bem 
como de produção conjunta de programas.

Nos próximos três anos, os dois grandes 
conglomerados de mídia incentivarão suas 
emissoras de rádio e televisão subordinadas 
a realizarem cooperações de imprensa e 
realizarem coberturas de forma objetiva, 
verdadeira e abrangente, em uma tentativa 
de criar um bom ambiente de opinião 
pública para um melhor conhecimento 
mútuo entre os povos da China e de 
Portugal, segundo o acordo.

Além disso, as duas partes irão promover 
um ativo intercâmbio de documentários, 
telenovelas, filmes e animações. Também 
trocarão apresentadores, editores e 
jornalistas para cobertura e treinamento. O 
Grupo de Mídia da China e a RTP criarão 
em conjunto uma equipe especial para fazer 
um documentário sobre o 40º aniversário do 
estabelecimento das relações diplomáticas 
China-Portugal.

12 月 5 日，中国中央广播电视总台与葡萄牙广
播电视总台在里斯本签署合作协议，双方将就内容
交换、人员交流、合作拍片等方面进行合作。

根据合作协议，双方将在未来三年内，鼓励各自
所辖电台、电视台积极开展新闻合作，客观、真实、
全面地报道对方，为增进中葡两国人民之间的了解
和友谊营造良好舆论氛围。

在内容交换方面，双方将积极推动两国优秀纪录
片、电视剧、电影、动画片等影视作品的交流。在
人员交流方面，双方鼓励互派广播电视主持人、编
辑和记者等到对方国家进行采访拍摄，并积极推动
两国广播电视人才的交流合作。此外，中国中央广
播电视总台还将和葡萄牙广播电视总台成立联合制
作团队拍摄电视纪录片迎接两国建交 40 周年等。

近年来，葡萄牙广播电视总台和中国媒体已经展
开稳固合作，合作形式包括共同制作节目、分享内
容等。葡萄牙广播电视总台台长雷斯表示，5 日签
署的协议将进一步深化双方的合作。

Nos últimos anos, a RTP tem realizado 
amplas cooperações com os meios 
de comunicação da China, incluindo 
a produção conjunta de programas 
e compartilhamento de conteúdo. O 
presidente da RTP, Gonçalo Reis, disse 
que o acordo irá ajudar a aprofundar as 
cooperações bilaterais em diversas áreas.
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国友好的钥匙。他对获奖学生表示祝贺，寄语学生
们勤奋努力，学有所成，为中莫友好交流作出贡献。

蒙戈伊对中国使馆设立这项奖学金表示感谢。他
说，莫中两国友好合作源远流长。蒙大孔子学院开
设中国语言、文学和文化课程，推动了大学国际化
进程。“中国大使奖学金”项目将激励更多莫桑比
克人了解中国，为学生们提高学习成绩提供动力。

中国驻莫桑比克大使馆设立“中国大使奖学金”，
旨在奖励当地品学兼优的中文专业学生。此次获奖
的 12 名学生来自蒙大孔子学院中文专业的三个年
级。颁奖仪式上，学生们还展示了中莫传统服装，
表演了中文诗歌朗诵等节目。
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经济Economia
Banco Mundial prevê 
economia chinesa 6,5% 
maior em 2018

O Banco Mundial 
divulgou uma previsão 
no dia 20 de dezembro 
de 2018 na qual afirma 
que a economia da China 
crescerá 6,5% em 2018, 
acrescentando que a 
economia do país "mantém 
seu bom desempenho".

"O consumo 
permanecerá na condição 
de principal motor de 
crescimento, enquanto 
uma incerteza mais 
alta do investidor e um 
crescimento mais lento 
de crédito devem afetar 
o investimento", disse 
o economista-chefe do 
Banco Mundial para a 
China, John Litwack. 
Ele observou que uma 
desaceleração no 
crescimento da demanda 
mundial e tarifas mais altas 
de importação dos EUA 

afetarão negativamente as 
exportações líquidas. As 
autoridades têm espaço 
político necessário para 
apoiar a economia sob 
o atual ambiente de alta 
incerteza.

A Atualização 
Econômica da China, uma 
avaliação regular do Banco 
Mundial sobre a economia 
do país asiático, observa 
que a conta corrente 
registrou um pequeno 
déficit nos primeiros 
três trimestres de 2018, 
ocasionado principalmente 
pelas importações 
mais consistentes. Em 
resposta ao crescimento 
desacelerado e um 
ambiente externo 
desafiador, o governo 
adotou incentivos 
fiscais para as famílias 
e empresas, bem como 
apoio adicional para as 
pequenas empresas, além 
de despesas de capital 
mais altas pelos governos 

locais. Para estimular a 
economia, o país tem 
espaço para mudar os 
gastos do governo em 
direção à saúde, educação 
e proteção social.

Serviços financeiros na 
internet levam jovens 
chineses a gastarem mais 

As gerações mais 
jovens da China estão 
mais dispostas a gastar, 
graças à conveniência dos 
pagamentos móveis e de 
vários serviços de crédito 
ao consumidor, relatou o 
jornal China Daily no dia 25 
de dezembro.

As pessoas nascidas 
nos anos 80 e 90 se 
tornaram os principais 
consumidores na China, 
disse Dai Ke, parceiro da 
consultoria Roland Berger, 
acrescentando que a 
internet aumentou o desejo 
de comprar dessa geração. 
A China tem o maior 
mercado de pagamentos 
móveis do mundo, segundo 
a reportagem, citando 
dados oficiais que mostram 
transações de pagamento 
móvel em um valor que 
ultrapassa 200 trilhões de 
yuans (cerca de US$ 29 
trilhões) no ano passado. 
Os serviços de crédito ao 
consumidor aumentaram 
rapidamente e se 

巴西政府授予李金章大使“南大十字国家勋章”
Embaixador chinês recebe a mais alta medalha diplomática do Brasil

O governo do Brasil condecorou no 
dia 23 de novembro o embaixador chinês 
no Brasil, Li Jinzhang, com a mais alta 
medalha diplomática do país, a “Medalha 
Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro 
do Sul”.

Na cerimônia de condecoração, o 
secretário-geral das Relações Exteriores, 
Marcos Galvão, disse que, na condição 
de grandes países em desenvolvimento, o 
Brasil e a China acompanham com muita 
atenção a parceria estratégica global. Os 
países têm se esforçado para promover as 
relações bilaterais baseando-se no respeito 
mútuo, compreensão, confiança mútua e 
amizade. O embaixador Li Jinzhang tem 
desempenhado um papel importante na 
ampliação dos intercâmbios econômicos 
e comerciais e no aprofundamento da 
amizade e cooperação entre os dois 
países, disse Galvão.

No seu discurso, Li Jinzhang expressou 
seus agradecimentos pela condecoração 
e fez uma retrospectiva da amizade sino-
brasileira nos últimos anos. Ele disse que 
vai continuar sendo o enviado da amizade 
sino-brasileira, dedicando mais forças para 
a colaboração China-Brasil.

11 月 23 日，巴西政府授予中国驻巴西大使李金
章 “南大十字国家勋章”。“南大十字国家勋章”
是巴西政府授予外国驻巴使节的最高级别勋章。

巴西外交部常务副外长加尔旺主持了授勋仪式。
他表示，作为重要发展中大国，中巴双方高度重视
巴中全面战略伙伴关系，始终在相互尊重、理解、
信任、对话和友谊的基础上推进两国关系深入发展。
李大使到任以来恪尽职守，开拓敬业，以其卓越的
外交才华，为扩大两国政治经贸往来、深化友谊与
合作做出重要贡献。为此，巴西政府决定授予李大
使“南大十字国家勋章”。

李金章大使则对巴西政府授予“南大十字国家勋
章”表示衷心感谢，他回顾了近年来中巴友好事业
光辉、蓬勃、和谐发展的不平凡历程，并表示将继
续作为中巴友好的使者，为两国合作贡献绵薄之力。

11 月 29 日，莫桑比克蒙德拉内大学 12 名中文
专业学生在马普托获颁首届“中国大使奖学金”，
中国驻莫桑比克大使苏健和蒙大副校长蒙戈伊为他
们颁奖。

苏健在蒙大举行的颁奖仪式上说，中方与蒙大交
往密切，近年来双方合作保持良好势头。中文有助
于学生们认识广阔世界、谋求职业发展，是传承两

países.
Todos os 12 premiados, especializados 

em língua, literatura e cultura chinesas, eram 
estudantes do Instituto Confúcio da UEM.



tornaram populares entre 
as gerações mais jovens, 
fazendo com que eles 
possam comprar com 
mais facilidade e só se 
preocupem em pagar mais 
tarde.

Dados do Banco Popular 
da China mostram que 
659 milhões de cartões de 
crédito estavam em uso no 
país no terceiro trimestre 
deste ano, um crescimento 
trimestral de 3,36%, de 
acordo com a reportagem. 
As empresas industriais 
e de comércio eletrônico 
também oferecem vários 
tipos de serviços de 
crédito ao consumidor. 
Pelo menos um quarto 
das pessoas com idade 
entre 18 e 27 anos estão 
usando Ant Check Later, 
uma plataforma de crédito 
lançada pela unidade 
financeira do Alibaba 
Group Holding.

O FlyZoo Hotel é o 
primeiro hotel do futuro do 
Alibaba. Está localizado na 
cidade em que fica a sede 
da companhia, Hangzhou, 
capital da Província de 
Zhejiang, no leste.

Os hóspedes fazem 
o check-in ao ter o rosto 
escaneado. O sistema 
de reconhecimento facial 
também permite abrir a 
porta do quarto e acessar 
outros serviços. Os usuários 
também podem controlar a 
iluminação, a televisão e as 
cortinas do quarto através do 
assistente digital ativado por 
voz via Alibaba, enquanto 
os robôs servem pratos, 
coquetéis e café. As reservas 
e o check-out também 
podem ser feitas com alguns 
cliques no celular por meio 
de um aplicativo.

O hotel é o mais recente 
exemplo da incursão das 
empresas tecnológicas 

chinesas em setores 
tradicionais, como a 
hotelaria.

Remessa de smartphones 
da Huawei ultrapassa 200 
milhões em 2018

A empresa de tecnologia 
chinesa Huawei informou 
no dia 25 de dezembro 
que remeteu mais de 200 
milhões de smartphones 
este ano, um novo recorde 
para a companhia. Em 2010, 
esse número havia sido de 3 
milhões de unidades, segundo 
a empresa de pesquisa de 
mercado IDC.

A Huawei superou a 
Apple no segundo e terceiro 
trimestre de 2018, se tornando 
o segundo maior vendedora 
de celulares do mundo, revela 
a IDC. Richard Yu, CEO de 
negócios do consumidor da 
Huawei, afirmou que o grupo 
quer se tornar pioneiro e líder 
na nova geração da revolução 
do smartphone, continuando 
a criar valores para os 
consumidores e fazendo da 
Huawei a marca preferida no 
mundo.

Sediada na cidade chinesa 
de Shenzhen, a Huawei, de 
propriedade privada, é uma 
provedora líder de soluções 
de telecomunicações do 
mundo e também uma 
das principais marcas de 
smartphone.

Alibaba inaugura hotel do 
futuro com inteligência 
artificial

O gigante chinês da 
internet Alibaba inaugurou 
no dia 18 de dezembro um 
hotel em que a inteligência 
artificial (IA) e robôs 
automatizam procedimentos 
como check-in, controle da 
luz e serviço de quarto.

China exporta 100 
aeronaves não tripulados 
da série Wing Loong

O produtor do Wing 
Loong, desenvolvido pela 
China, entregou no final de 
dezembro o 100º Sistema 
Aéreo não Tripulado (UAS, 
na sigla em inglês) feito 
para exportação.

A estatal Aviation 
Industry Corporation of 
China (AVIC) começou 
a exportar aeronaves 
da série Wing Loong 
em 2010. As aeronaves 
têm sido extensamente 
usadas em operações 

antiterroristas, patrulhas 
de segurança e detecção 
aérea.

"A aeronave marca 
a transformação dos 
equipamentos de aviação 
da China de tripulada para 
não tripulada, entrando 
no mercado mundial de 
drones de alto nível", disse 
o presidente da AVIC, Tan 
Ruisong.

A companhia lançou em 
dezembro o Wing Loong 
I-D, o mais novo modelo 
do UAS. O seu primeiro 
voo, de 30 minutos, 
foi bem sucedido. A 
fuselagem do novo 
modelo é feito 100% de 
material composto. A série 
de UAS Wing Loong foi 
desenvolvida pelo Instituto 
de Design e Pesquisa de 
Aeronave de Chengdu 
da AVIC, na Província 
de Sichuan, sudoeste da 
China.
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de recursos para os portugueses com maior 
eficiência".

Li também atribui o sucesso da Fosun 
em Portugal à uma filosofia de investimento 
mais sincera e responsável em relação a 
outras empresas.

"Trabalhamos com o conceito 'glocal' 
(global+local), ou seja, uma empresa global 
com funcionários locais, que têm as mesmas 
oportunidades de evoluir na carreira", 
explicou Li. "Também temos o programa 
'Protechting' (protecting+technology), que, 
em cooperação com empresas portuguesas 
locais, tem como objetivo impulsionar o 
empreendedorismo juvenil e a inovação, 
apoiando o crescimento de startups".

De acordo com os dados da Fosun, o 
número de funcionários portugueses chegou 
a 3.600 na Fidelidade, 5.500 na Luz Saúde e 
7.300 no BCP.

Para a Fosun, Portugal é uma porta de 
acesso a mais países europeus e lusófonos. 
Graças à Iniciativa Cinturão e Rota proposta 
pelo governo chinês, a Fosun atualizou sua 
estratégia para uma versão 2.0, ou seja, 

"A Fidelidade 
é um exemplo 
excelente. A 
empresa portuguesa 
desfrutou dos bônus 
de desenvolvimento 
da China após a 
integração à Fosun. 
Este é um caso em 
que ambos os lados 
ganham", disse Li 
Haifeng, "A Fosun 
conhece bem o 
mercado global, 
podemos fazer 
distribuição global 

mútuo, e empodera 
as empresas que 
recebem nosso 
investimento com 
recursos chineses, 
aumentando o seu 
empreendedorismo", 
disse Li Haifeng, 
parceiro global e 
vice-presidente 
sênior da Fosun 
International.

Sendo uma 
seguradora com 
duzentos anos de 
história, a Fidelidade 
lutava para crescer 
durante a crise 
econômica do 

dos recursos chineses para 
empoderar os parceiros 
portugueses e contribuir para o 
desenvolvimento econômico da 
terra dos Descobrimentos.

A Fosun entrou em Portugal 
em 2014, começando a comprar 
empresas líderes em áreas 
pertinentes. O investimento 
da empresa em Portugal 
ultrapassou 2,15 bilhões de 
euros, tornando a empresa 
chinesa uma das principais 
investidoras internacionais no 
país ibérico.

"A Fosun combina sua 
estratégia de desenvolvimento 
com a política de abertura 
da China, que é de benefício 

Em 2013, o 
presidente 
da Fosun, 

Guo Guangchang, 
passeava no 
Museu dos 
Descobrimentos, 
pensando, "o que 
possibilitou a 
grande causa dos 
lusófonos na Era dos 
Descobrimentos"? 
Depois de encontrar 
uma bússola chinesa 
no museu, chegou à 
conclusão de que foi 

a combinação da coragem dos 
navegadores portugueses com 
a sabedoria oriental. Nos anos 
seguintes, essa combinação de 
forças foi provada pela Fosun 
através de seus negócios em 
Portugal e em outros países 
lusófonos.

A relação entre a China e 
Portugal está no seu melhor 
momento, e o ambiente de 
investimento saudável e a 
perspectiva econômica estável 
do país europeu vêm atraindo 
cada vez mais investimentos 
chineses. Dentre todas as 
empresas chinesas privadas em 
Portugal, a Fosun é certamente 
um exemplo no aproveitamento 

país e sofria com a falta de recursos para 
se expandir, até a chegada da Fosun. 
A empresa chinesa a ajudou a adquirir 
a Espírito Santo Saúde, hoje conhecida 
como Luz Saúde, uma empresa na qual ela 
desejava por muito tempo materializar um 
serviço integrado de seguro e saúde, o que 
também beneficiou seus clientes. Entre 2013 
e 2017, os lucros líquidos da Fidelidade 
dobraram, de 108 milhões de euros para 
216 milhões de euros.

"Notei uma grande aposta da Fidelidade 
em inovação e na rapidez do serviço ao 
cliente após a chegada da Fosun", disse 
Teresa Bessa, moradora de Lisboa e cliente 
da Fidelidade.

Com os recursos da Fosun, a estratégia 
das duas empresas portuguesas passa 
agora a ser expandir seus negócios 
tanto em Portugal como no exterior. O 
presidente da Fidelidade, Jorge Magalhães 
Correia, que também é um dos primeiros 
parceiros globais da Fosun, afirmou que a 
Fidelidade quer apostar forte na expansão 
internacional.

Fosun empodera empresas portuguesas com 
recursos chineses

复星为葡萄牙企业嫁接中国动力

Por Xun Wei

O presidente da Fosun, Guo Guangchang A seguradora Fidelidade aposta na inovação após a chegada da Fosun
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portuguesa, além de colaborar 
com o governo brasileiro 
na internacionalização 
educacional e na criação 
da primeira escola pública 
bilíngue em português e 
mandarim no Estado do Rio de 
Janeiro. Por suas contribuições 
para o intercâmbio cultural 
e educacional entre o Brasil 
e a China, Qiao Jianzhen 
ganhou a Medalha do Trabalho 
do Ministério do Trabalho e 

a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro e 
a Universidade de Hebei da 
China. Trata-se do primeiro 
Instituto Confúcio nessa cidade 
brasileira. Nos últimos oito anos 
desde o seu estabelecimento, 
a diretora chinesa, Qiao 
Jianzhen, dedica-se ativamente 
à promoção do ensino da 
cultura chinesa no Brasil, 
leciona o curso de Introdução 
à Cultura Chinesa em língua 

por um lado, impulsionar 
suas empresas a explorar o 
mercado chinês e expandir 
seus negócios globalmente, 
e por outro, ajudar as 
empresas chinesas a "sair 
da China".

Em 2019 será celebrado 
o 40º aniversário do 
estabelecimento das 
relações diplomáticas 
entre a China e Portugal. 
Os dois países criaram 
uma parceria estratégica 
abrangente em 2005 e 
uma "parceria azul" de 
cooperação oceânica 
bilateral em 2017.

O presidente chinês, Xi 
Jinping, realizou uma visita 
de Estado a Portugal entre 
os dias 4 e 5 de dezembro 
de 2018, a primeira 
realizada por um presidente 
chinês ao país europeu em 
oito anos.

Até o momento, os 
investimentos chineses em 
Portugal ultrapassaram 9 
bilhões de euros, o que 
torna o país ibérico o 
quinto maior receptor dos 
investimentos chineses na 
Europa. 

O padrão dos Descobrimentos em Lisboa, Portugal (VCG)

O Instituto 
Confúcio na 
Pontifícia 

Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio) 
foi criado em 31 de 
agosto de 2011, 
como resultado 
da cooperação 
entre o Conselho 
Internacional 
do Ensino de 
Chinês (Hanban), 

Com sinceridade, ganho a confiança
——Entrevista com Qiao Jianzhen, diretora chinesa do Instituto 
Confúcio na PUC-Rio

付出真心，收获信任
——专访巴西里约热内卢天主教大学孔子学院中方
院长乔建珍

Instituto Confúcio na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Confúcio (VCG)
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Emprego do Brasil, 
tornando-se a 
primeira estrangeira 
a receber este 
prêmio na história 
do Brasil. Qiao 
deu uma entrevista 
à revista Fanzine 
e compartilhou 
suas experiências 
pessoais na vida e 
trabalho no Brasil.

 Fanzine - 
Você começou a 
aprender português 
quando tinha 34 

trabalhar no Instituto Confúcio?
 Qiao Jianzhen - Voltei de Portugal 

à China em 2001, mas nunca desisti dos 
estudos de português. Tentei criar um 
curso regular na Universidade de Hebei, 
onde eu trabalhava, e não consegui. 
Mas, consegui abrir um curso facultativo. 
Em 2005, o grupo educacional chinês 
Jingying começou um projeto para a 
criação do Instituto Confúcio no Brasil. 
Participei do projeto desde o início, 
incluindo na produção do material 
didático Curso-elite de mandarim. Quando 
o Grupo Jingying inaugurou o Instituto 
Confúcio na Universidade de Brasília, a 
primeira unidade no Brasil, convidou-me 
como diretora chinesa do Instituto, mas 
não aceitei o convite porque precisava 
de cuidar da minha criancinha. Em 2010, 
recebi mais um convite para trabalhar no 
Instituto Confúcio na PUC-Rio e desta vez  
aceitei, porque queria fazer um trabalho 
que realmente gosto.

 Fanzine - Qual a compreensão do 

anos. O que motivou desta decisão? 
 Qiao Jianzhen - A província chinesa 

de Hebei estabeleceu relação de amizade 
com o Estado de Goiás em 1999, mas 
naquele tempo, a província chinesa 
não tinha quem falasse português. O 
governador de Hebei decidiu fazer um 
projeto de formação de talentos em 
português e espanhol. Eu tinha grande 
interesse pela linguística e tinha aprendido 
inglês e latim, por isso, inscrevi-me no 
curso de língua portuguesa. Naquele 
ano eu tinha 34 anos. No início, aprendi 
português na Universidade das Línguas 
Estrangeiras de Beijing. Nossa turma tinha 
16 alunos, todos foram selecionados por 
um concurso especial. Um ano depois, 
fomos a Macau participar de um curso de 
verão. Lembro-me que foi no ano 2000, o 
primeiro ano depois do retorno de Macau 
à China. Ganhei grande experiência em 
Macau, onde conheci muitos professores. 
De Macau, fui à Universidade de Coimbra, 
em Portugal, continuar o estudo durante 
um ano.

 Fanzine - Como é que começou a 

pela “febre de chinês”. 
Muitas pessoas me pedem 
ajuda, e eu preciso pensar 
se eu tenho tempo, energia, 
professores ou condições. 
Vejo com bons olhos o meu 
trabalho, porque o mercado 
de ensino de mandarim no 
Brasil cresce muito rápido. 
Ainda temos muito a fazer, e 
ainda enfrentamos algumas 
restrições.

 Fanzine: Quais 
restrições?

 Qiao Jianzhen: Algumas 
vem de nossa próprias 
condições, como a questão 
docente. Agora, muitos de 
nossos professores não falam 
português. Então, se você não 
fala o idioma local -- no Brasil, 
você pode usar inglês em 
metrópoles ou universidades 
-- pode ter dificuldades na 

tempo. Para mim, a educação 
é um trabalho de grande 
importância, e o idioma pode 
até relacionar-se com o futuro 
de um país. Às vezes, digo 
em tom de brincadeira, que o 
inglês era originalmente falado 
apenas no Reino Unido, e por 
causa do desenvolvimento 
econômico do país, tornou-
se uma língua universal. Com 
o desenvolvimento econômico 
chinês, agora muitas pessoas 
tomam a iniciativa de vir a nós 
para aprender o mandarim. 
Precisamos trabalhar muito 
para satisfazer essas 
demandas, e isso implica 
em grandes esforços e muita 
dedicação. Já trabalhei oito 
anos no Brasil. Considero 
que sou, agora, um mercado 
de vendas e o Brasil, um 
mercado de compras com o 
boom da procura impulsionada 

seu trabalho atual?
 Qiao 

Jianzhen - O 
cargo de diretora 
chinesa do Instituto 
Confúcio é uma 
posição importante. 
Eu sou como uma 
ponte, que liga 
não apenas duas 
universidades, mas 
dois países e duas 
culturas diferentes. 
O trabalho exige 
primeiro boa 
capacidade de 
comunicação 
na língua local, 
e depois, muita 
dedicação. Eu fui 
a primeira diretora 
chinesa, por isso, 
me ocupavam 
com muitas coisas 
que deveriam ser 
arrumadas com o 

Diretora chinesa da PUC-Rio, Qiao Jianzhen Escritório da PUC-Rio Nó chinês (VCG)
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no desenvolvimento de sua 
internacionalização, o Instituto 
Confúcio desempenha um 
importante papel. Atualmente, 
o reitor, vice-reitor e os 
funcionários nos dão apoios. 
Hoje, nosso trabalho tem se 
ampliado para outros quatro 
Estados, e recentemente o 
governo do Estado do Espírito 
Santo mostrou interesse pelo 
projeto de escola bilíngue. Eu 
também já criei um aula de 
mandarim na Universidade 
Federal do Espírito Santo. Na 
minha opinião, o meu maior 
êxito nestes anos foi obter a 
confiança dos brasileiros. Eles 
confiam em mim. Esta é minha 
maior satisfação. No Brasil, me 
tornei um marco na área da 
cooperação educacional sino-
brasileira. Muita gente fala 
assim: “Quando vi Ana Qiao 
Jianzhen, achei a esperança”.

qualquer coisa aqui, e tem 
de fazer tudo conforme o 
procedimento da escola”. Mas, 
agora, a PUC-Rio e os colegas 
brasileiros testemunham 
nossos esforços e o resultado 
de nossos trabalhos, incluindo 
o prêmio que ganhamos 
em 2014. Eles orgulham-se 
do nosso trabalho e acham 
que nosso trabalho, por 
exemplo, os programas de 
acampamento de verão que 
organizamos, tem ajudado até 
a mudar muitas pessoas. Além 
disso, ajudamos a PUC-Rio em 
outros aspectos, por exemplo, 
no programa brasileiro 
“Ciência sem fronteiras” e no 
programa chinês de bolsa 
de estudo. Por isso, a PUC-
Rio também considera que 
o Instituto Confúcio traz uma 
grande mudança para a 
universidade, e pelo menos 

pedagógicas. No entanto, o Estado do 
Rio de Janeiro é um centro cultural e 
as autoridades educacionais têm visão 
aberta. Desde que começamos o projeto 
de escola bilíngue, o Departamento 
de Educação nos reconheceu pouco a 
pouco. Com certeza, nosso modelo é uma 
experimentação para o Brasil. Comecei a 
conversar com o governo do Estado em 
março de 2013, sobre o projeto de escola 
bilíngue, e assinei um documento com ele 
em 10 de junho do mesmo ano. Decidimos 
abrir uma turma experimental. Eu queria 
ter o reconhecimento da parte brasileira 
com o resultado do nosso trabalho. 
Terminado um semestre, o governo do 
Estado do Rio de Janeiro considerou 
nosso projeto uma boa iniciativa e decidiu 
criar uma escola bilíngue, isto é, o atual 
Colégio Estadual Matemático Joaquim 
Gomes de Sousa, no município de Niterói.

 Fanzine - O Instituto Confúcio PUC-
Rio parece seu “filho”, você testemunhou 
o crescimento dele nos últimos quatro 

muito pouco sistemáticos. Além disso, 
há algumas restrições quanto a vistos, 
despacho alfandegário, entre outros 
problemas, que nos detêm e não serão 
resolvidos em curto prazo.

 Fanzine - Quais dificuldades você 
encontraram quando chegaram ao Rio 
de Janeiro? E qual a diferença entre a 
realidade do Brasil e a sua imaginação?

 Qiao Jianzhen - Para mim, os 
primeiros tempos no Brasil eram bastante 
tranquilos, porque tinha me preparado 
durante um longo tempo antes de vir ao 
Brasil. Em julho de 2011, dois voluntários 
vieram trabalhar no Brasil, eu sempre 
mantinha contato com eles e coordenava 
os trabalhos à distância. Quando cheguei 
ao Rio, adaptei-me rapidamente à vida 
e ao trabalho. Embora fizesse bastantes 
pesquisas sobre o Brasil antes de vir, o 
status quo da educação do Brasil ainda 
me surpreendeu. As aulas iniciam às 8h 
e terminam ao meio-dia e muitas vezes 
são canceladas por algum motivo, o que 
influencia a continuidade das atividades 

vida e no trabalho 
por não conseguir 
comunicar-se 
com residentes 
ou alunos que 
não falam inglês. 
Outra restrição 
é a carência de 
materiais didáticos 
objetivos, e este 
é também um 
problema comum 
em todos os 
Institutos Confúcio 
no mundo. Existem 
muitos materiais de 
ensino básico, mas 

anos e tem 
alcançado alguns 
êxitos. Para você, 
qual é o maior êxito 
e qual é a maior 
mudança no seu 
trabalho?

Qiao Jianzhen 
- Desde 2010, 
quando fui ao 
Hanban assinar o 
contrato de diretora 
chinesa do instituto 
Confúcio, comecei 
a trabalhar no 
Instituto. Nestes 
anos, dedicava-me, 
talvez, ao Instituo 
Confúcio mais do 
que à minha filha. 
Quando cheguei 
aqui, a PUC-
Rio tinha muitas 
limitações e recebi 
um conselho: “Não 
pense em mudar 

Um aluno brasileiro faz exercícios em língua chinesa no Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes 
de Sousa, primeira escola pública bilingue em português e mandarim no Estado do Rio de Janeiro

Estudantes assitem a uma aula de chinês com atenção no 
Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de Sousa Caracteres chineses (VCG)



(VCG)

Super Professores: 
Lu Yanbin e Wang     Suoying

二十余载投身华教 三万桃李遍布葡国

Por Mónica Menezes

O presidente chinês, Xi Jinping, realizou uma vista de Estado 
entre os dias 4 e 5 de dezembro de 2018 a Portugal. A dois dias 
do início da visita, ele divulgou no Diário de Notícias um artigo em 
que qualificou as relações entre a China e Portugal como “uma 
amizade que transcende o tempo e o espaço” e “uma parceria 
voltada para o futuro”. 

No texto, Xi Jinping mencionou as pessoas que contribuem 
para a amizade bilateral. Entre elas, um casal de professores 
chineses idosos que, ao longo de décadas, apesar de terem 
desenvolvido problemas de saúde, “não se cansam de ensinar a 
língua chinesa e divulgar a cultura chinesa”. 
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“Nos tempos livres, trabalho!” E 
solta uma gargalhada. Tempo 
livre é apenas sinônimo de estar 
em casa. Ficar sentada a ver 
televisão? Nem pensar! “Se não 
faço nada faço o quê? Acho isso 
tão esquisito. Ficar ali sentada… 
Não tenho paciência. Leio as 
notícias na Internet, na televisão 
vejo poucos minutos. Não tenho 
tempo para ficar ali sentada a ver 
um programa inteiro. Aproveito o 
tempo livre para escrever. Tenho 
sempre traduções para fazer ou 
outros trabalhos.” Já nem sabe 
bem quantos livros e artigos 
para revistas escreveu. Foram 
muitos, seguramente. Há mais 
de dois anos escreve para uma 
revista de medicina tradicional 
chinesa. Como tem sempre tanta 
informação a saltar dentro de 
si, pede à secretária da revista 
que lhe relembre da data da 
entrega do artigo. “Sempre 

Mal terminam as aulas, apanho 
o comboio de volta a Lisboa.” 
Às quartas-feiras, dá aulas na 
Escola de Medicina Chinesa 
do Doutor Pedro Choy, à quinta 
na escola de um antigo aluno 
e no colégio militar também. A 
regra instituída por si própria era 
guardar a sexta-feira para si, 
mas as regras nascem para ser 
quebradas. “Atualmente, sexta 
à tarde, estou a dar formação no 
Hotel Altis. É só conversação, 
aprendem poucos caracteres. 
Aprendem coisas como ‘bem-
vindo a Portugal’, ‘este é o seu 
quarto’, ‘aqui tem a sua chave’. 
Coisas assim.”

À noite vai com o marido dar 
aulas na Universidade Europeia. 
Sábado também tem as manhãs 
repletas de aulas. O descanso 
chega ao domingo, mas passar o 
dia sem fazer nada nunca passa 
pela cabeça da professora. 

Wang Suoying
“Parece uma máquina! Nunca, jamais 

para. O divertimento dela é ler e trabalhar. 
Chega em casa, liga o computador e não 
para!” As palavras, ditas entre gargalhadas, 
são de Lu Yanbin, professor e marido de 
Wang Suoying. Embora pareça brincadeira, 
é a descrição perfeita da professora. Não 
é, aliás, por acaso que ainda pequena a 
chamavam “caneta de ferro”. “Ela escreve 
muito rápido e todos na escola brincavam 
com ela por causa disso”, recorda o marido.

Ainda hoje, Wang Suoying faz tudo muito 
rapidamente. Anda rápido, trabalha rápido, 
escreve rápido, come rápido, cozinha rápido, 
fala rápido. Cansamos só de olhar. Na última 
passagem de ano, convidou mais de 30 
pessoas para celebrar na sua casa. Entrou 
na cozinha às 3 da tarde e muito antes da 
hora do jantar já estava tudo pronto, sem 
precisar da ajuda de quem quer que fosse. 
Diariamente, nunca dorme muito mais do 
que cinco horas. O marido reflete. “Fico 
preocupado com a saúde dela. Descansa 
pouco e não gosta de ir ao médico.” Wang 

特别报道Reportagem especial特别报道 Reportagem especial

voltada para o futuro”. 
No texto, Xi Jinping mencionou as 

pessoas que contribuem para a amizade 
bilateral. Entre elas, um casal de professores 
chineses idosos que, ao longo de décadas, 
apesar de terem desenvolvido problemas de 
saúde, “não se cansam de ensinar a língua 
chinesa e divulgar a cultura chinesa”. 

Eles são o casal Lu Yanbin e Wang 
Suoying.

Os dois dormem pouco e trabalham 
muito. Dão aulas de chinês em várias 
escolas de Portugal e são uma referência 
para os alunos. Wang Suoying, 62 anos, 
revela gostar do que faz, de ensinar 
português. Pelo seu esforço e dedicação 
em ensinar tanto a língua quanto a cultura 
chinesa em terras lusas, acabou por 
ser uma das nomeadas do concurso do 
programa Luz da China. Não venceu, mas 
ficou entre as 20 mais votadas no meio de 
1500 candidatos. Perfil de uma mulher que 
nunca para e que, quando tem tempo para 
descansar… trabalha!

O presidente 
chinês, Xi 
Jinping, 

realizou uma vista de 
Estado entre os dias 
4 e 5 de dezembro a 
Portugal. A dois dias 
do início da visita, ele 
divulgou no Diário de 
Notícias um artigo 
em que qualificou 
as relações entre 
a China e Portugal 
como “uma amizade 
que transcende o 
tempo e o espaço” 
e “uma parceria escuta a queixa 

e, à boa maneira 
portuguesa, bate três 
vezes na madeira. 
“Prometo que vou 
dormir mais”, diz, 
a rir, com ar de 
quem ainda não 
está preparada para 
cumprir a promessa.

Os dias desta 
professora 
começam, por 
norma, às 8 horas e 
só acabam quando 
o corpo reclama, lá 
para as 2 da manhã. 
Cada dia é mais 
ocupado do que o 
outro. “Segunda e 
terça-feira dou aulas 
na Universidade 
de Aveiro. São 14 
horas em dois dias. 
Segunda vai até as 
21h, terça até às 20h. 

O casal Lu Yanbin (esquerda) e Wang Suoying (direita) 
foi mencionado por Xi Jinping no Diário de Notícias

Wang Suoying (primeira à direita, 1ª linha) e Lu Yanbin (terceiro à direita, 2ª linha) 
em uma foto de  turma na Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai Caracteres chineses (VCG)
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organizada numa parceria entre a CCTV 
e o Ministério da Cultura chinês, escolheu 
1500 personalidades entre todo o mundo e 
Wang Suoying acabou por ficar na lista dos 
20 maiores contribuintes da divulgação da 
língua chinesa pelo mundo. Surpreendida, 
nem por um momento perde a humildade. 
“Quando me ligaram, eu estava no cartório. 
Atendi o telefonema e disse logo que não 
queria essa nomeação. No mundo inteiro 
foram nomeadas 1500 pessoas. Quando 
a embaixada me ligou a dizer que eu e o 
meu marido [foi uma nomeação conjunta] 
estávamos na lista dos 30, fiquei admirada.”

E ficou ainda mais admirada quando, 
tempos depois, lhe disseram que já estava 
na lista final dos 20 nomeados. “Nunca 
pensei que tínhamos chance de ganhar. 
Sou uma pessoa prática e pragmática, 
quero é fazer bem o meu trabalho, quero 
fazer bem as coisas de todos os dias. Tenho 
consciência que as outras 19 pessoas são 
muito mais importantes e influentes que nós. 
Eu e o meu marido fazemos coisas comuns. 
Damos aulas. É uma coisa importante, 

特别报道 Reportagem especial 特别报道Reportagem especial
tive uma memória 
muito boa e sempre 
tive confiança em 
tudo o que tinha para 
fazer. Mas a minha 
memória já não dá. 
Agora já começo a 
apontar as coisas.”

Com mais ou 
menos memória, 
energia nunca lhe 
falta. “Acho que 
é o gênio que me 
faz ser assim, a 
minha convicção.” 
Divertida, recorda o 
que uma aluna lhe 
disse há tempos: “Ela entrou na minha sala 
e disse: ‘professora, vim à sua aula doente, 
mas vim para absorver a sua energia’. 
Sou sempre muito ativa durante as aulas.” 
Segredos para essa força, diz que não tem 
nenhum. Não faz exercício físico a não ser 
andar de um lado para o outro, mantém 
uma alimentação equilibrada que mistura 
cozinha tradicional portuguesa com chinesa. 
“De Portugal gosto do arroz de pato e do 
bacalhau com natas. E do bacalhau que 
o meu marido inventou e deu o nome de 
bacalhau de 1002 maneiras.” O marido, que 
ouve a conversa, ri-se.

Nomeada, eu?
Este é o lado mais humano da professora. 

O lado profissional, a fama comprovada de 
boa professora, de embaixadora da língua 
e cultura chinesa em Portugal já lhe valeu 
uma condecoração do Governo de Macau, 
em 1999, e, mais recentemente, a nomeação 
para integrar a lista das personalidades que 
mais têm contribuído para a divulgação da 
cultura chinesa no estrangeiro. Esta lista, 

claro, preenchemos 
o nosso dia-a-
dia com trabalhos 
interessantes em 
prol da divulgação 
da língua chinesa. 
Somos pessoas 
comuns que fazemos 
coisas comuns. 
Quem ganhou foi o 
Mestre Xingyun, um 
monge budista, uma 
coisa muito mais 
importante.” A forma 
simples como encara 
o que faz não tira 
importância ao seu 
trabalho, ao muito 
que já fez e ao muito 
que ainda quer fazer.

Mil funções
Wang Suoying 

é mestre em 
Linguística, 
professora no 

Departamento de Línguas e 
Culturas da Universidade de 
Aveiro, tradutora, escritora 
e pesquisadora de línguas, 
literatura e cultura da China e 
de Portugal. Escreveu dois livros 
em parceria com a amiga Ana 
Cristina Alves, que constam 
no Plano Nacional de Leitura 
– Contos da Terra Dragão 
e Lendas da Terra Dragão. 
Escreveu, ainda, com o marido, 
o Dicionário Conciso de Chinês-
Português, a Gramática da 
Língua Portuguesa, a Fonética 
da Língua Portuguesa, Lições 
de Chinês para Portugueses, 
manuais de Chinês I a Chinês 
VII. Sozinha, escreveu um livro 
em mandarim que explica o 
Código da Estrada de Portugal 
aos imigrantes chineses que 
querem tirar a carteira de 
condução. Coordena o projeto 

de ensino chinês para mais de 
600 crianças dos 3º e 4º anos em 
São João da Madeira. Motivada 
pelo novo projeto, escreveu – 
e ainda está a escrever – livros 
de ensino de mandarim para 
crianças.

No meio de tudo isto, ainda 
teve tempo para criar o Coro 
Jasmim, com alunos portugueses 
que cantam apenas em chinês. 
O seu rosto enche-se de orgulho 
quando fala dos seus cantores. 
“Já é um coro muito famoso! 
Eu não canto, trato apenas da 
parte administrativa. Eles já 
foram convidados para cantar no 
dia nacional da China, convite 
feito pelo embaixador. Em Maio, 
também cantaram na abertura 
das festas de Lisboa. Já foram a 
Arcos de Valdevez, onde estava 
no público o antigo ministro dos 
Negócios Estrangeiros. 

Wang Suoying e Lu Yanbin discutem a compilação do 
Dicionário Conciso Chinês-Português com uma professora

Wang Suoying ficou entre os 20 maiores contribuintes da divulgação da língua 
chinesa pelo mundo, lista organizada pela CCTV e pelo Ministério da Cultura chinês. Caracteres chineses (VCG)
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chinês, já fui quatro vezes à 
China. Já viajei sozinho pelo país 
praticamente todo, mesmo pelas 
regiões mais remotas, onde é 
difícil um estrangeiro que não 
saiba falar a língua orientar-se.”

Mas com os ensinamentos 
que Wang Suoying lhe passou 
nas aulas e que Vasco nunca 
esqueceu, ele não só se orientou 
como também conseguiu bolsas 
de estudo que a professora 
lhe deu a conhecer. “Foi ela 
que escreveu as cartas de 
recomendação exigidas para 
obter essas bolsas.”

Prova de que a professora é 
muito amiga dos seus alunos. 
“Ela mantém relações com 
aqueles que já formou, pergunta 
por eles e se interessa em saber 
o que estão a fazer com as suas 
vidas, ajudando-os sempre que 
isso esteja ao seu alcance”, diz 
Mónica Amaral.

que torna o gosto dos alunos 
pelo mandarim também mais 
afincado”.

Vasco Lúcio, outro antigo 
aluno de Wang, não poupa 
elogios à professora. “É 
uma pessoa extremamente 
trabalhadora e dedicada ao 
ensino da língua chinesa. Nós, 
alunos, costumamos dizer que a 
professora anda sempre a 100 
por hora, mas reparei que, apesar 
disso, é uma pessoa que tem 
um grande gosto por aquilo que 
faz. Quem corre por gosto não 
se cansa e acho que se pode 
usar esta frase quando falamos 
da professora Wang.” Este antigo 
aluno do Centro Científico e 
Cultural de Macau, em Lisboa, 
depois de ter recebido as bases 
de mandarim com a professora 
Wang, sente que a sua vida deu 
um salto, um salto para a China! 
“Desde que comecei a estudar 

ela.” Mónica foi aluna 
de Wang Suoying 
na Universidade 
de Aveiro, 
enquanto cursava 
licenciatura de 
Línguas e Relações 
Empresariais. Na 
memória, ficou-
lhe a forma como 
a professora 
rapidamente 
aprendeu o nome 
de todos os alunos. 
“Éramos muitos, e 
na segunda aula 
ela já tratava a 
todos pelo nome.” 
Entusiasmada por 
poder falar numa 
mulher que tanto 
admira, Mónica 
realça o orgulho 
que Wang Suoying 
tem pelo seu 
país e cultura, “o 

em Portugal, onde vive desde 1991, ou 
se volta para a China. Sabe que quer 
traduzir Lendas e Narrativas de Alexandre 
Herculano, como já traduziu A Queda de 
um Anjo e Amor de Perdição, ambos de 
Camilo Castelo Branco. “Há muita coisa que 
gostaria de escrever. Gostaria de escrever a 
gramática da língua chinesa. Tenho planos 
para escrever o quarto volume do livro para 
crianças, um livro de conversação.”

E não para por aí. Aos 62 anos, Wang 
Suoying não está com a mínima vontade de 
deixar de fazer o que mais gosta: ensinar. 
“Sempre disse para mim mesma que 
enquanto eu conseguir vou continuar a dar 
aulas. Gosto de dar aulas em Aveiro. Fui eu 
que montei o curso, fiz os livros, os manuais. 
Enquanto eu aguentar essa viagem, vou 
continuar. Se algum dia não conseguir, saio. 
Tenho convites da China para depois da 
reforma ir para lá dar aulas de português. A 
minha resposta é sempre ‘logo se vê’. Agora 
não posso prometer nada. Não gosto de 
fazer planos para o futuro. Quando vim para 
Portugal, não sabia que ia ficar tantos anos. 

特别报道 Reportagem especial
Ele elogiou muito o 
nosso coro. Chegou 
a dizer-me que de 
todos os coros que 
ele conhece, o nosso 
é um dos cinco 
melhores!”

Mais ideias
A energia e a 

forma como se 
entrega a tudo o que 
faz parece não ter 
fim. Não pensa no 
que vai fazer quando 
se aposentar. Não 
sabe se vai continuar 

Lu Yanbin dando uma aula

Agora também não vou dizer que depois 
da minha reforma vou viver na China. As 
circunstâncias mudam. Sou uma pessoa 
comum e o meu lema é fazer bem o dia-a-
dia. O que vai acontecer daqui a uns anos? 
Não sei.” Ela tem apenas a certeza que não 
pode ficar sem fazer nada. “Se ficar sem 
fazer nada, vai ser muito chato. Não aguento 
essa ideia, tenho de encher a minha vida.”

Aos olhos dos alunos
Não era preciso ser nomeada para um 

prêmio, aparecer nas revistas ou jornais, 
nem dar entrevistas para a televisão para a 
professora Wang marcar de forma especial 
a vida dos seus alunos. Mónica Amaral, 
antiga aluna, fala com um carinho especial 
da professora que lhe mudou a vida. 
“Conhecer a professora Wang foi um marco 
para mim. Primeiro, porque acho que, como 
professora, aprendi muito com ela. Adorei a 
personalização das suas aulas e as relações 
próximas que mantém com os seus alunos. 
Por outro lado, hoje estou a dar aulas de 
mandarim em São João da Madeira graças a 

Livros publicados do casal chinês (CCTV) Caracteres chineses (VCG)

特别报道Reportagem especial
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Soares, contribuirá para reforçar a cadeia 
logística da Rota da Seda do Século XXI.

Portugal, enquanto ponto de 
convergência entre as rotas marítima e 
terrestre afigura-se, para o presidente Xi 
Jinping, como um parceiro importante na 
iniciativa chinesa.

O diretor político do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto 
Santos Silva, havia dito anteriormente, em 
declarações ao Diário do Povo, que Portugal 
apresenta “características únicas”, devido 
à sua localização geográfica, podendo vir a 
se tornar num ponto importante da iniciativa 
chinesa do Cinturão e Rota. 

Para Portugal, um país conhecido como o 
local onde a terra termina e o mar começa, 
uma "parceria azul" com a China significa 
uma grande promessa nos laços bilaterais.

Famoso pela descoberta de inúmeros 
territórios e rotas marítimas, resultado de 
intensas aventuras marítimas, Portugal 
esteve na vanguarda das expedições 
ultramarinas europeias durante os séculos 
XV e XVI.

de uma conferência 
internacional, 
Canário 
compreendeu 
que, nos últimos 
anos, a China 
vinha apoiando a 
investigação e a 
inovação, as quais 
granjeavam de um 
grande potencial 
de evolução no 
país. Mediante 
recomendação 
de colegas de 
profissão, Canário 
deslocou-se à China, 
tendo-se tornado 
professor convidado 

em Portugal. O diretor do 
centro de investigação, Adelino 
Canário, liderou uma equipe 
para colaborar com institutos 
de pesquisa e universidades 
chinesas. O objetivo consistem 
em estudar espécies como 
mexilhões, pepinos do mar e 
alfafa, na esperança de garantir 
a sustentabilidade por intermédio 
da aquicultura.

A relação de cooperação 
entre Adelino Canário e a China 
remonta a 2012. Na época, 
Portugal ainda sentia os efeitos 
da crise da dívida europeia, 
sendo que os orçamentos das 
instituições de investigação eram 
bastante apertados. Ao participar 

Portugal conta 

historicamente com 
uma cultura marítima 
e vasta experiência 
no uso dos recursos 
do mar. O presidente 
chinês, Xi Jinping, 
afirma em um artigo 
publicado pelo 
Diário de Notícias 
(DN) que os dois 
países devem 
desenvolver em 
conjunto a “parceria 

azul”, com o intuito de promover 
a investigação e a proteção 
bilateral dos oceanos, a 
construção de infraestruturas 
portuárias e a economia azul, 
em prol das futuras gerações.

Em dezembro de 2017, 
durante a oitava reunião do 
Comitê Conjunto de Cooperação 
Científica e Tecnológica China-
Portugal, os governos dos 
dois países identificaram 
a aquicultura como uma 
importante área de cooperação.

O Centro de Ciências 
do Mar da Universidade do 
Algarve é uma das mais 
renomadas instituições de 
investigação científica marinha 

Portugal e China reforçam cooperação para uma parceria azul
中葡积极发展“蓝色伙伴关系”

Por Feng Xuejun

冯雪珺

a eficiência de 
transporte. Em 
2017, foi assinado 
em Wuhan o acordo 
para a construção 
de um navio 
cargueiro intermodal 
fluvial-marítimo, 
possibilitando não 
só o transporte 
direto entre Wuhan e 
Shanghai, como uma 
redução de custos 
de aproximadamente 
30%.

Esse tipo de 
parcerias, diz 

da Shanghai Ocean University em 2014.
Canário afirma que, nos campos de 

pesquisa, exploração e desenvolvimento 
marinho, Portugal pode colaborar 
com a China. “Espero que possam ser 
estabelecidos mais centros de investigação 
conjunta de ciência marinha e inovação 
tecnológica em Portugal e na China. 
Desejo também que sejam fortalecidas as 
capacidades complementares de pesquisa 
e o intercâmbio de investigadores”.

Carlos Guedes Soares, diretor do Centro 
de Engenharia e Tecnologia Naval da 
Universidade de Lisboa, está participando 
de forma ativa na investigação e segurança 
do navio chinês Jianghai, sendo outro caso 
de cooperação bem-sucedida entre os dois 
países.

O navio Jianghai visa suprir a máxima 
que indica que um navio marítimo não pode 
dar entrada num rio e vice-versa, abolindo 
a necessidade de efetuar uma troca num 
porto. Decorre também a pesquisa para 
melhorar a capacidade de carregamento 
de contentores, aumentando, deste modo, 

Mexilhões (VCG) Portugal é conhecido como o local onde a terra termina e o mar começa (VCG)
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O que pouca 
gente sabe hoje 
em dia é que 
Portugal, apesar 
suas dimensões 
relativamente 
reduzidas, 
possui uma 
cobertura marítima 
significativa.

O país tem uma 
vasta área marítima 
que se expande da 
Europa continental 
para o arquipélago 
dos Açores no 
Atlântico Médio e 
para a Ilha da Madeira ao largo 
da costa noroeste da África, 
lembra a professora emérita 
e diretora de Programas com 
a China do ISCTE (Instituto 
Universitário de Lisboa),Virgínia 
Trigo.

Além disso, os portos e as 
áreas marítimas de Portugal têm 
sentidos estratégicos, avalia o 
pesquisador e conferencista da 
Universidade do Minho, Paulo 
Duarte. Ele acrescenta que o 
porto de Sines é o mais próximo 
da Europa ao Canal do Panamá 
e tem potencial para se tornar 
uma ligação entre o transporte 
marítimo e ferrovias na Europa 
continental.

A China, com sua extensa 
costa, também possui enormes 
interesses marítimos.

Os governos dos dois países 
assinaram um memorando 
de entendimento sobre 

cooperação marítima em 2016, 
bem como outros documentos 
estabelecendo uma "parceria 
azul" em 2017, tornando Portugal 
o primeiro membro da União 
Europeia a estabelecer uma 
parceria deste tipo com a China.

O acordo visa promover a 
colaboração entre os governos, 
os setores de ciência e 
tecnologia, as empresas e o 
público dos dois países. Ele 
abrange áreas como governança 
marítima, ecologia marinha, 
energia renovável marinha e 
cultura marinha, analisa o chefe 
do Departamento de Ciências 
Sociais, Políticas e do Território 
da Universidade de Aveiro, 
Carlos Rodrigues.

As atividades a serem 
desenvolvidas em cooperação 
com a China variam 
amplamente, da aquicultura 
aos recursos minerais e portos, 

aponta a presidente 
da Associação 
Amigos da Nova 
Rota da Seda, 
Fernanda Ilheu. A 
associação é um 
think tank sem fins 
lucrativos em Lisboa.

Virgínia Trigo, do 
ISCTE, destaca que 
muitos dos recursos 
necessários para a 
humanidade estão 
no mar. Segundo 
ela, para Portugal 
identificar e explorar 
esses recursos, 
o país precisa 
formar parcerias 
que permitam 
potencializá-los.

"Acredito que 
a China pode ser 
um bom parceiro", 
afirma Virgínia Trigo.

O navio chinês Jianghai é um caso de cooperação bem-sucedida entre o país e Portugal
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食刻Paladar

拔丝香蕉
Banana caramelizada   

Ingredientes:
Para fazer a massa: 
Duas claras 
Meia xícara de chá de 

água 
Meia xícara de chá de 

amido de milho 
Meia xícara de chá de 

farinha de trigo 
1/4 xícara de chá de 

fermento em pó 
Três bananas maduras e 

firmes, cortadas em cinco 
rodelas cada uma 

Óleo para fritar 

Para caramelizar as 
bananas:

Duas xícaras de chá de 
açúcar 

1/4 xícara de chá de 
glicose de milho  

Uma colher de sopa de 

vinagre 
Seis colheres de sopa de 

água 
Vasilha com água e gelo

Modo de preparo:
Para a massa: bata as 

claras com a água por cerca 
de cinco minutos. Misture 
o amido de milho, a farinha 
de trigo e, por último, o 
fermento em pó. 

Misture e passe as rodelas 
de bananas na massa. 
Frite-as em óleo quente até 
dourar. Coloque-as sobre 
papel-toalha. Reserve. 

Para caramelizar as 
bananas: coloque todos os 
ingredientes numa panela 

e leve ao fogo, mexendo 
somente até dissolver o 
açúcar. Deixe ferver por 25 
minutos, até atingir a cor 
caramelo claro. 

Passe as bananas fritas 
no caramelo quente e 
imediatamente mergulhe 
na vasilha com água e gelo 
por um minuto. Escorra-as 
sobre uma peneira ou grade 
sem grudar e coloque numa 
forma forrada com papel-
manteiga. Você também 
pode substituir a banana 
por maçã, batata-doce ou 
abacaxi.

A receita está pronta e 
agora é só levar à mesa! 
Bom apetite! 

赵焰

Por Zhao Yan
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著
名作家、报人金庸先生
10 月 30 日逝世，享年
94 岁。他被认为是中国

当代最伟大的武侠小说作者。
金庸先生的丧礼 11 月 12 日

傍晚在香港举行。灵堂正中悬挂
金庸遗像，外铺白花砌成心形，
横匾上由蔡澜手书“一览众生”
四字，两侧是知名对联“飞雪连
天射白鹿　笑书神侠倚碧鸳”，
为这位文学巨匠的一生画上圆满
句号。

灵堂外摆放了众多花圈，都是
由来自内地、香港及海内外的政、
商、文化、教育界等组织及人士
所献。除金庸亲人外，他的好友
倪匡、蔡澜，以及香港中联办代
表、立法会议员，还有张纪中、
许鞍华、杜琪峰等导演，黄晓明、
吕良伟等演员，阿里巴巴创办人
马云等也都出席了丧记。吕良伟
表示，金庸先生是他最尊敬的人：

“实际上我一共拍了他的三部

小说。他是我最尊敬的人，我认
为他是一位奇人。”

当天下午 4 时起，香港文化博
物馆在金庸馆外设置吊唁处，供
公众签署吊唁册，悼念一代武侠
文学泰斗。吊唁处摆放有两个花
篮及金庸生前照片，公众在吊唁
册写上对金庸最后的话。从上海
来的朱先生写过吊唁册后表示：

“侠之大者，为国为民。仁者
无敌。这也教会我们一种做人的
态度。所以我觉得应该把这句话
留在吊唁册上，缅怀金庸先生。”

金庸的家人为向前来吊唁的公
众表达谢意，特别印制了纪念册，
以《神雕侠侣》中的话“这些白云，
聚了又散，散了又聚，人生离合，
亦复如斯”作开头，并以中英文
介绍金庸的生平，还附有他的手
稿以及生活照片。

前来吊唁的许多人都是看金庸
小说长大的，人生观受小说的影
响很大。吴女士就是这样：

“拜别我们的大侠！因为我从
小时候就看他的小说，建立了我

的人生观，可以令我现在的人格
正直不阿。”

当天下午有数百人排队凭吊，
送金大侠最后一程。许多读者从
内地赶来，只为表达对金庸先生
的敬仰之情，或是感谢金庸先生
为自己生活带来的改变。其中就
有来自浙江桃花岛的林小姐：

“很感谢金老先生选择我们这
个岛开启了一段大侠之梦，希望
金老先生虽然人已去，但是魂能
够去到他心目中的桃花岛。”

金庸先生于 11 月 13 日下葬。
香港文化博物馆金庸馆设立的吊
唁处自 12 日起一直开放到 11 月
30 日，以便金庸的读者们能够直
抒感情，悼念、缅怀自己心中的
大侠。

O famoso escritor e 
ensaísta chinês, 
Jin Yong, faleceu 

no dia 30 de outubro em 
Hong Kong, aos 94 anos de 
idade. Ele é considerado o 
maior mestre de romances 
de Wuxia (artes marciais e 
cavalaria). 

O funeral de Jin Yong 
foi realizado no dia 12 de 
novembro. Seu retrato foi 
pendurado no centro da 

sala mortuária e cercado 
por flores brancas, que 
foram colocadas em forma 
de coração. Na tabuleta 
horizontal foram escritos 
pelo senhor Chua Lam 
quatro caracteres, que 
significam “entender todos 
os seres sensitivos”. E 
nos dois lados do retrato, 
foi o famoso dístico 
que é composto pelos 
primeiros caracteres das 
14 importantes obras de Jin 

Yong.
Muitas coroas de 

flores na parte de fora 
da sala mortuária foram 
oferecidas por famosas 
personalidades dos círculos 
político, comercial, cultural 
e educacional de Hong 
Kong, da parte continental 
da China e do estrangeiro. 
Além dos familiares de Jin 
Yong, seus bons amigos, 
Ni Kuang e Chua Lam, 
representantes do Gabinete 
de Ligação do Governo 
Central em Hong Kong, 
deputados da Comissão 
Legislativa de Hong Kong, 
famosos diretores como 
Zhang Jizhong, Ann Hui e 
Johnnie To, famosos atores, 
como Huang Xiaoming e 
Ray Lui, e o fundador do 
Grupo Alibaba, Jack Ma, 
participaram do funeral. Ray 
Lui disse: 

“Interpretei três romances 
dele. Foi a pessoa que mais 
respeitei e acho que é uma 
lenda”.

Desde as 16h do mesmo 
dia, o Museu Cultural de 
Hong Kong instalou um 
local para os pêsames no 
Pavilhão de Jin Yong, para 
que os leitores se recordem 
dele. Foram colocadas 
duas cestas de flores e 
fotos de Jin Yong e foi 
disponibilizado um livro de 
condolência para que o 

武侠文学泰斗金庸逝世
——这江湖始终你最大！

Faleceu o maior escritor chinês 
de romances sobre artes 
marciais e cavalaria

年永刚

Por Nian Yonggang

Funeral de Jin Yong realizado em Hong Kong, em 12 de 
novembro de 2018 (VCG)



Flores de Pessegueiro”.
Jin Yong foi sepultado 

no dia 13 de novembro, 
mas a área de pêsames 
no Pavilhão de Jin Yong 
do Museu Cultural de 
Hong Kong ficou aberto 
ao público até o dia 30 do 
mesmo mês, para que os 
leitores recordassem seu 
herói.
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Para agradecer ao 
público, os familiares de 
Jin Yong fizeram manuais 
especiais. O folheto 
começa com as frases do 
seu romance “O retorno 
dos heróis do condor”: 
“Essas nuvens se reuniram 
e se separaram. A vida 
é também assim”. Além 
disso, o livrinho conta com 
o currículo de Jin Yong 
em chinês e inglês, seus 
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público assinasse. Depois 
de escrever no livro de 
condolências, o senhor Zhu 
de Shanghai disse:

“Os grandes cavalheiros 
servem ao país e ao povo. 
Os benevolentes são 
imbatíveis. Estas frases nos 
ensinam atitudes de ser 
homens. Acho que devo 
escrevê-las no livro de 
condolência para recordar o 
senhor”.

文化Cultura

manuscritos e fotos.
Muitas pessoas que 

vieram a expressar 
pêsames cresceram lendo 
os romances de Jin Yong e 
suas concepções de vida 
são influenciadas pelas 
obras. A senhorita Wu 
disse:

“Despedimo-nos do 
nosso grande cavalheiro. 
Li seus romances quando 
pequena e estabeleci 

meus conceitos de vida 
para ser uma pessoa reta e 
inflexível”.

Nesta tarde, centenas 
de pessoas entraram na 
fila para dar uma última 
olhada em Jin Yong. Muitos 
leitores viajaram da parte 
continental da China para 
mostrar seus respeitos e 
agradecimentos ao senhor 
que trouxe mudanças para 
suas vidas. A senhorita Lin 

é proveniente da Ilha das 
Flores de Pessegueiro, da 
província de Zhejiang, que 
é um lugar que se tornou 
famoso devido ao romance 
de Jin Yong, “A lenda dos 
heróis do condor”. Ela disse:

“Agradeço muito ao 
senhor Jin por iniciar seu 
sonho de grande cavalheiro 
nesta ilha. O senhor nos 
deixou, mas espero que sua 
alma possa viajar à Ilha das 

Romances de Wuxia escritos por Jin Yong (DFIC)
Versão fofa dos dois protagonistas do romance 

“O retorno dos heróis do condor” (VCG)



“52 席的至福”是日本
西武铁道推出的让每一
个上车的旅客只想出

发，不想抵达的高档餐饮观光列
车。列车只有 52 个座位，从东
京出发，途径秩父，抵达川越。
全程只有 80 公里，但需要 3 个
小时才能抵达，因为它并不是一
个为人们出行而设计的交通工
具，而是一家让人休闲放松，品
尝美食的移动餐厅。

西武铁道公司把一列老式火车
改装成一家雅致的餐馆，让人们
在领略东京、秩父和川越的独有
美景的同时，享受美味佳肴。

列车共 4 节车厢，按照春夏秋
冬四季的变换来装修，分别是：

“春”——长瀞之樱；“夏”——
秩父山之绿；“秋”——秩父连
山红叶；“冬”——芦久保的冰柱。

列车于 2016 年 4 月开始运行。
西武公司希望游客们充分享受在
车上的每一分钟，因此无论是车
内装修，还是食品的考究，都极
力做到尽善尽美。

从东京到川越提供早午餐或午
餐，而回程提供晚餐。午餐路线
的料理由法国料理店 La Luciole

的主厨负责，菜品以法式风情
为主。晚餐路线的料理由 LA 
BETTOLA da Ochiai 的主厨负责，
同样是主打西式料理。不过所有
的食材都来自日本当地，新鲜而
且有地方特色。

“52 席的至福”只在周末开
放。午餐的价格约为 90 美元 / 人，
而晚餐是 130 美元 / 人。菜单随
季节变换，每三个月更换一次。
游客们需要提前三个月在网上预
订，而且座位往往很快被订满。

大部分“乘客”是日本人，尤
其是上了年纪的夫妇。也有远道
而来的或从国外来的年轻的恋人
们，来体验这种传统的、浪漫的
用餐方式。

川越并不是日本著名的旅游城
市。为了吸引游客，当地政府不
仅加大广告投入，还同西武铁道
公司签署合作协议。除此之外，
恢复了当地的火车站，并且建造
了一座温泉水上乐园，给游客们
提供了更多的选择。

随着社会经济的发展，人们的
生活节奏越来越快。日本在大大
小小的城市之间建造了很多条快
速铁路。这样一来，许多老式火
车或火车站都被弃用。最近几年，

日本“52 席的至福”
观光美食列车

Viagem pelo Japão de trem “52 
assentos de felicidade”
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O trem “52 assentos de 
felicidade” é a maior 
atração turística 

da companhia japonesa 
SEIBU Railway. Há apenas 
52 lugares nesse trem. Ele 
parte de Tóquio, passa por 
Shinjuku e chega a Chichibu. 
A distância, de apenas 80 
quilômetros, é percorrida em 

一些铁道公司重新利用这些老旧
的资源，推出了很多“铁路游”
专线。“52 席的至福”就是其中
之一。

现在尝到了甜头的日本人又推
出了“红酒游”、“博物馆游”、“甜
品游”、“寿司游”，甚至是给
人们打造一间豪华房间的“套房
游”。房间很特别，屋顶开有天
窗，人们可以一边赏月，数星星，
一边入睡。
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mais de 3 horas. Muitíssimo 
lento! Na realidade, ele não é 
um meio de transporte, mas 
um lugar onde as pessoas 
relaxam e comem. É um 
restaurante em movimento!

A companhia SEIBU 
transformou o antigo trem 
num restaurante chique, 
onde os turistas podem 
saborear refeições delicadas, 

apreciando as paisagens 
únicas de Tóquio, Shinjuku e 
Chichibu. 

O trem tem quatro cabines 
decoradas de acordo 
com as quatro estações 
do ano: flores de cerejeira 
na primavera; montanha 
verdejante em Chichibu 
para o verão; vermelho 
das árvores de bordo 
representando o outono; e, 
para o inverno, um mundo de 
neve e gelo.

O trem entrou em 
operação em abril de 2016. 
A empresa SEIBU quer que 
os turistas aproveitem cada 
minuto dessa viagem. Desde 
a decoração da cabine até 
as refeições servidas, todos 
os detalhes são dedicados 
exclusivamente aos turistas. 

A ida, partindo de Tóquio 
para Chichibu, é a viagem 
do brunch ou almoço. E 
na volta, de Chichibu a 
Tóquio, é servido o jantar. O 
almoço, no estilo francês, é 
preparado por profissionais 
do restaurante La Luciole. 
E o jantar é preparado 
pelo restaurante La Bettola 
da Ochiai, também em 
estilo ocidental. Mas todos 
os ingredientes vêm do 
Japão, muito fresco e com 
características locais. 

O “52 assentos de 
felicidade” fica disponível 
apenas nos fins-

编译自搜狐

Trem da companhia SEIBU Railway com destino a Hanno (DFIC)



“tour de museu”, “tour de 
sobremesa”, “tour de Sushi” 
e até “tour de suíte”, que 
oferece uma suíte luxuosa 
para passar a noite. O quarto 
é muito especial, com uma 
janela no teto através da 
qual o passageiro pode 
adormecer apreciando o luar 
e as estrelas.

(O texto é originalmente 
publicado em Sohu.com.)
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de-semana. O preço 
para almoço é de 
aproximadamente 90 dólares 
per pessoa, e 130 dólares 
para jantar. O menu é 
renovado a cada três meses 
de acordo com a mudança 
de estação. Os turistas que 
querem aproveitar precisam 
fazer reservas online com 
uma antecedência de até 
três meses! E não leva muito 
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tempo para os pacotes 
serem esgotados! 

A maioria dos 
“passageiros” é japoneses, 
especialmente casais de 
idade mais avançada. Há 
também amantes que vêm 
de longe, do exterior, só para 
experimentar essa forma 
tradicional e romântica de 
comer.

Chichibu não era um 

destino turístico muito 
conhecido no Japão. 
Para promover o turismo, 
a localidade aumentou o 
investimento em publicidade 
e assinou um acordo de 
cooperação com a empresa 
SEIBU. A autoridade local 
restaurou a estação de trem 
e construiu também um 
centro de entretenimento de 
fonte térmica para oferecer 

mais opções turísticas aos 
visitantes. 

Com o desenvolvimento 
socioeconômico, o ritmo 
de vida está cada vez 
mais acelerado. O Japão 
construiu nos últimos anos 
muitas linhas de trem 
expresso, conectando 
lugares pequenos às 
grandes cidades. Dessa 
forma, muitas linhas de 

trem tradicional caíram em 
desuso, e as estações foram 
abandonadas. Nos últimos 
anos, as empresas de trem 
começaram a reutilizar esses 
recursos promovendo linhas 
de “Tour de Trem”. A linha 
“52 assentos de felicidade” é 
uma delas. 

Atualmente, há muitas 
linhas com características 
locais, como “tour de vinho”, 

Paradas durante o Festival Noturno de Chichibu (DFIC)Tóquio e flores de cerejeira (VCG)



Tire a tampa. A paleta 
imersa na sopa clara já 
estará bastante tenra, sendo 
a pele glutinosa. Retire a 
paleta junto com a pele e 
resfrie-as. Recolha o alho 
francês e o gengibre da 
sopa meio viscosa. A seguir, 
peneire a sopa e entorne o 
restante na paleta. Depois, 
acomode a carne no 
frigorífico e congele durante 
uma noite. No dia seguinte, 
ela estará transformada em 
uma geleia cristalina. Vire 
a tigela em uma tábua de 
cozinha e corte rapidamente 
a carne em grandes fatias 
finas. Misture bem o molho 
que acompanhará a carne 
em uma pequena tigela. 
Assim, o prato pode ser 
servido. A família desfruta 
junta a paleta cristalina de 
sabor puro e fresco.

Pegue uma fatia com os 
pauzinhos. Através da geleia 
transparente, pode ver o 
cenário que está atrás. A 
gordura de cor amarela e a 
carne vermelha embutidas 
no meio nos fazem salivar. 
Se cozinhar a carne junto 
com o feijão-verde e o alume 
antes do cozimento a vapor, 
o prato já é paleta com 
feijão-verde: adquire um 
tom esverdeado e cheira à 
frescura do feijão. Ele tem um 
aspecto agradável aos olhos, 
além de ajudar a baixar a 
temperatura na boca.
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Dizem que há 
aproximadamente 
300 anos, o dono 

de uma taberna na cidade 
de Zhenjiang, província de 
Jiangsu, confundiu o sal com 
o salitre para a elaboração 
de petardo e assim, “salgou” 
uma paleta. A carne do 
porco ficou maciça e 
escarlate, enquanto a pele se 
tornou cristalina e brilhante. 
O dono não quis abandonar 
a carne, mesmo após o 
equívoco. Limpou o pó de 
salitre. Depois, cozinhou 
a paleta em salmoira e 
acabou por inventar uma 
delícia inesperada, a qual 
chamou de “carne de salitre”. 
Mais tarde, as pessoas se 
incomodaram com o nome 
escolhido. Passaram a 
utilizar o carácter 肴 (yao, 
pratos de carne e peixe) da 
palavra 佳肴 (jiayao, refeição 
refinada) e chamaram o prato 
de “carne yao”. As fatias 
delgadas da carne yao são 
caracterizadas pela geleia 
de salmoira transparente e 
pela carne em tom vermelho 
vivo. Ao provar, a comida 
é delicada e resistente. 

Seu aroma e frescor fazem 
a língua vibrar. Se for 
acompanhada de vinagre 
perfumado de Zhenjiang com 
fios de gengibre imersos, 
já é uma delícia rara. Não 
é de se admirar que este 
quitute tenha feito parte dos 
principais pratos frios do 
banquete nacional na noite 
da fundação da República 
Popular da China.

A carne yao é gostosa, 
mas não é fácil confeccioná-
la. Além do processo 
complexo, é difícil controlar 
a quantidade de salitre 
adicionado, sendo que o 
período de salgar varia de 
acordo com o clima. Portanto, 
as pessoas normalmente 
vão ao restaurante quando 
querem comer a carne yao. 

No entanto, os residentes 
do norte da China podem 
cozinhar em casa um prato 
frio semelhante, isto é, a 
paleta cristalina.

Em uma canícula de calor 
sufocado, descarne a paleta, 
passe por água fervente e 
coloque-a em uma grande 
tigela junto à pele do porco 
cozida. A seguir, embrulhe a 
pimenta e o funcho na gaze, 
coloque na mesma tigela 
e adicione alho francês e 
gengibre. Depois, acrescente 
água morna e cozinhe a 
vapor em fogo brando. 
Deixe descansar um pouco, 
enquanto a água fervente 
borbulha. O vapor leva o 
aroma da carne a todos os 
cantos da cozinha e até as 
profundezas do sonho.

Paleta Cristalina

水晶肘子

Por Cui Daiyuan

崔岱远

里，配上葱、姜等调料，对上温水，
放进笼屉上火慢慢地蒸。之后酣
眠一晌，任笼屉下的水“咕嘟嘟”
沸腾着，水雾裹着肉香弥漫在厨
房，也飘进梦乡。

待到睡眼惺忪地醒来，揭开盖
子，大海碗里清汤中浸着的肘子
已然酥烂，肉皮也变得黏软柔韧。
捞出肘子和肉皮稍稍晾凉。再把
那小半碗拉粘儿的汤汁拣出葱、
姜，仔细地过了细箩浇回肘子上。
放进冰箱冷冻上一宿，第二天端
出来一瞧，已然变成了一碗晶莹
洁白的水晶冻儿。倒扣在案板上
用快刀切成飞薄的大片儿，调好
一小碗料汁，就可以成龙配套地
上桌，让一家人享用醇厚中透着
清爽的水晶肘子了。

夹 起 一 片 儿 瞧 瞧， 可 以 透 过
晶莹的冻儿看见后面的景物，中
间镶嵌着微黄的肉脂和红润的肘
花，让人垂涎欲滴。若是蒸之前
加些绿豆和白矾熬煮上一会儿，
那就成了所谓绿豆肘子：颜色微
微泛绿，散发着绿豆的清香，看
上去心旷神怡，吃起来更为消暑。

相
传三四百年前镇江一个
酒铺老板错把做鞭炮的
硝当成咸盐腌了肘子，

腌得是肉质结实鲜红，肉皮晶莹
明亮。老板舍不得扔，洗净硝粉
加上老卤焖煮，不想误打误撞竟
然发明出一道别致美味，遂起名
“硝肉”。后来人们觉得这个名
字有些别扭，于是改用了佳肴的
“肴”字，写成了“肴肉”。切
成薄片的肴肉，卤冻晶莹，肉色
绯红，入口精细柔韧，那股异样
的香爽不由让人舌头微微一振，
再蘸上泡了姜丝的镇江香醋，实
乃不可多得之美味，难怪曾被选
做“开国第一宴”的冷菜主碟。

肴肉虽美，做起来不易。且不
说工艺之复杂，单是硝的用量就
很难掌握，而且腌制时间还要根
据气候随时变化。要吃肴肉一般
只能去饭店。不过没关系，北方
人在家里也可以做出一道和它类
似的冷荤，那就是水晶肘子。

闷热的三伏天宅在家里，把拾
掇干净的肘子剔骨头焯透，和煮
过的猪皮一起放进大海碗里。花
椒和小茴香包进纱布包也放进碗
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食刻Paladar

Carne yao, uma delícia do leste da China (VCG)

Paleta cristalina (VCG)



dois países desenvolveram 
colaborações eficazes no 
setor energético no Brasil, 
Reino Unido e França.

A estrutura mundial 
enfrenta enormes desafios; 
a relação sino-europeia 
precisa de uma nova força 
motriz; a implementação da 
iniciativa “Cinturão e Rota” 
se encontra em ascensão. A 
visita do presidente chinês, 
Xi Jinping, a Portugal abrirá 
uma nova página para 
o relacionamento sino-
português, injetará novas 
forças ao relacionamento 
sino-europeu, além de 
fornecer mais certeza para 
a recuperação da economia 
mundial e a estabilidade da 
situação internacional.

em Portugal, em áreas 
como energia, finanças, 
seguros, telecomunicações, 
aviação civil, serviços de 
água, design de projetos, 
materiais de construção 
e saúde, criando mais de 
36 mil postos de trabalho. 
Companhias como Huawei, 
ZTE, Corporação de Três 
Gargantas e State GRID 
possuem filiais em Portugal 
e procuram crescer 
no país europeu. Foi 
inaugurado recentemente 
também um voo direto 
entre os dois países, o 
que deve impulsionar 
significativamente os 
intercâmbios bilaterais 
educacionais, culturais e 
turísticos.

O desenvolvimento da 
relação sino-portuguesa 
enriquece também o 
relacionamento entre a 
China e a Europa como 
um todo. Como membro 
da União Europeia (UE), 
Portugal tem sido um dos 
países que mais apoiam a 
cooperação entre a China 
e a Europa. Localizado 
na Península Ibérica, 
Portugal faz fronteira com 
a Espanha ao leste e ao 
norte, e é banhado pelo 

a China estabeleceu, junto 
com os então sete países 
lusófonos, o Fórum para 
a Cooperação Econômica 
e Comercial entre a China 
e os Países de Língua 
Portuguesa (Macau). O 
mecanismo incentivou 
vertiginosamente a 
cooperação econômica e 
comercial entre a China 
e o mundo lusófono. 
Em 2017, o comércio 
bilateral atingiu US$ 117,6 
bilhões, um aumento de 
29,4% em comparação 
com o ano anterior. Em 
2016, China e Portugal 
assinaram o Memorando 
de Entendimento sobre o 
Reforço da Cooperação no 
Mercado de Terceiros. Os 

A convite do seu 
colega português 
Marcelo Rebelo de 

Sousa, o presidente chinês, 
Xi Jinping, começou sua 
visita oficial ao país europeu 
no dia 4 de dezembro de 
2018, sendo esta a primeira 
do chefe de Estado da 
China ao país em oito anos. 
Com a aproximação dos 40 
anos do estabelecimento 
das relações diplomáticas 
entre China e Portugal, 
comemorado em 2019, 
a visita abrirá uma nova 
página no relacionamento 
bilateral.

Apesar da distância, 
China e Portugal vêm 
mantendo uma boa relação 
política, um intercâmbio 
econômico e comercial 
estreito e uma frequente 
troca cultural e de recursos 
humanos, contando ainda 
com enorme potencial na 
cooperação. Há 400 anos, 
comerciantes portugueses 
estiveram em algumas 
regiões costeiras chinesas 
para trocas comerciais. 
Em 1979, China e Portugal 
estabeleceram relações 
diplomáticas. A partir 
daí, as duas partes vêm 
mantendo frequentes trocas 

de alto nível, elevando 
constantemente a confiança 
política mútua. Em 2005, 
Beijing e Lisboa anunciaram 
o estabelecimento de uma 
parceria estratégica global.

Beneficiado pelo bom 
ambiente político, o 
comércio sino-português 
segue crescendo. Apesar 
da dificuldade observada 
nos últimos anos no 
mercado internacional, 
China e Portugal 
conseguiram manter um 
rápido crescimento no 
comércio e investimento 
bilaterais. A China é, 
na atualidade, a maior 
parceira comercial de 
Portugal na Ásia. Portugal 
foi atingido pela crise da 
dívida pública da Zona 
do Euro, necessitando de 
investimentos estrangeiros. 
Nessa circunstância, 
as empresas chinesas 
aumentaram seus 
investimentos no país 
europeu. Portugal se 
tornou um dos países da 
União Europeia que mais 
receberam investimento 
chinês.

As empresas chinesas 
investem no momento 
mais de 9 bilhões de euros 

China e Portugal abrem nova página para a 
relação bilateral

Oceano Atlântico ao oeste 
e ao sul, sendo o ponto 
de partida das Grandes 
Navegações. O Infante 
Dom Henrique impulsionou 
os Descobrimentos e o 
grande navegador Vasco 
da Gama descobriu a nova 
via do Oeste da Europa 
à Ásia. China e Portugal 
poderão explorar mais seus 
potenciais na construção 
conjunta da “Rota da Seda 
Marítima”.

China e Portugal 
contribuirão também para 
o desenvolvimento das 
relações entre a China e 
os outros países de Língua 
Portuguesa, bem como 
outros países europeus e 
americanos. Já em 2003, 
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观点Opinião观点 Opinião

Em 4 de dezembro, o presidente chinês, Xi Jinping, conversa com seu colega português, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa.

Por Cui Hongjian, diretor do Departamento de Estudos Europeus do Instituto 
de Estudos Internacionais da China



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

 

﹡ 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
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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 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.

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。


