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习近平同葡萄牙总统德索萨就中葡建交 40 周年互致贺电

Líderes da China e Portugal trocam congratulações pelo 40º aniversário de relações
diplomáticas
O presidente da China, Xi Jinping, e
seu colega português, Marcelo Rebelo
de Sousa, trocaram congratulações no
dia 8 de fevereiro pelo 40º aniversário
do estabelecimento das relações
diplomáticas entre os dois países.
China e Portugal desfrutam de uma
longa história de amizade, disse Xi em sua
mensagem de felicitação, acrescentando
que, nas últimas quatro décadas, os
dois países, com um espírito de respeito
mútuo, igualdade, benefício recíproco
e lucros compartilhados, promoveram
um desenvolvimento saudável e estável
das relações bilaterais. Em 1999, China
e Portugal resolveram adequadamente
a questão de Macau, estabelecendo
um bom exemplo para outras nações
na solução de assuntos deixados
pela história através de negociações
amistosas, afirmou Xi.
Desde o estabelecimento da parceria
estratégica integral em 2005, os dois
países vêm conduzindo frequentes
intercâmbios de alto nível, além de terem
aprofundado a confiança política mútua
e atingido lucros destacados através da
cooperação de benefícios mútuos em
diversas áreas, acrescentou.
Citando sua bem-sucedida visita a
Portugal no início de dezembro de 2018,
Xi lembrou que ele e o presidente Rebelo
de Sousa tiveram conversas profundas e
amistosas e traçaram em conjunto o novo
projeto das relações sino-portuguesas.
O presidente chinês afirmou que valoriza
extremamente o desenvolvimento das
relações entre os dois países.
Ao considerar o 40º aniversário

do estabelecimento das relações
diplomáticas entre a China e Portugal
como um novo ponto de partida, o
mandatário chinês apontou que deseja
trabalhar com Rebelo de Sousa para
elevar a parceria estratégica integral dos
dois países para um nível superior a fim
de beneficiar mais ambos os lados e seus
povos.
Por seu lado, Rebelo de Sousa
destacou a coexistência harmoniosa
entre Portugal e China e disse que os
dois países sempre procuram pontos
em comum enquanto põem de lado as
diferenças, além de buscarem benefícios
mútuos e lucros compartilhados. Com
consultas equitativas, as duas partes
entraram em consenso e conduziram a
entrega sem contratempos de Macau
e a transferência de sua governança,
oferecendo uma referência útil para a
comunidade internacional, acrescentou.
Portugal está muito orgulhoso das
relações pacíficas de longo prazo com
a China, afirmou Rebelo de Sousa,
acrescentando acreditar que os dois
países farão esforços incansáveis
com uma determinação firme e muito
entusiasmo para promover continuamente
sua amizade estável e duradoura.
国家主席习近平 2 月 8 日同葡萄牙共和国总统德
索萨互致贺电，庆祝两国建交 40 周年。
习近平在贺电中指出，中葡友谊源远流长。建交
40 年来，双方秉持相互尊重、平等相待、互利共赢
的精神推动双边关系健康稳定发展。1999 年，双方
妥善解决澳门问题，树立了国与国通过友好协商解
决历史遗留问题的典范。2005 年中葡建立全面战略
伙伴关系以来，双方高层互访频繁，政治互信不断

09

Fique por Dentro 关键词
习近平主席特使吉炳轩出席巴西新总统就职仪式

Enviado especial do presidente chinês participa da posse do presidente brasileiro
Ji Bingxuan, enviado especial do
presidente chinês Xi Jinping, participou da
cerimônia da posse do novo presidente
brasileiro, Jair Bolsonaro, em Brasília no dia
1º de janeiro. Ji, também vice-presidente do
Comitê Permanente da Assembleia Popular
Nacional, reuniu-se com Bolsonaro no dia 2.
Ele transmitiu as calorosas
congratulações e bons votos do presidente
Xi para Bolsonaro e lhe entregou uma carta
assinada por Xi. Ji lembrou que a amizade
entre a China e o Brasil se tornou um
modelo de relação entre grandes países em
desenvolvimento e de cooperação Sul-Sul.
A China sempre desenvolveu sua relação
com o Brasil através de uma perspectiva
estratégica e de longo prazo, enfatizou ele.
O país asiático está disposto a trabalhar com
o lado brasileiro para fortalecer intercâmbios
integrais, aprofundar a cooperação
pragmática em diversas áreas e desenvolver
coordenação multilateral mais estreita, para
promover um maior desenvolvimento da
parceria estratégica abrangente entre as
duas nações, apontou Ji.
Por sua parte, Bolsonaro agradeceu o
presidente Xi por enviar um representante
para participar de sua posse e pediu a Ji
que transferisse suas saudações calorosas
ao líder supremo chinês.
Bolsonaro disse que a China e o Brasil
são ambos grandes países e que o novo
governo brasileiro atribui grande importância

习近平主席特使、全国人大常委会副委员长吉炳
轩 1 月 1 日在巴西首都巴西利亚出席巴西新总统博
索纳罗就职仪式，并于 2 日会见博索纳罗。
吉炳轩向博索纳罗转达了习近平主席的热烈祝贺
和良好祝愿，并转交了习主席亲署函。吉炳轩表示，
中巴友好是发展中大国关系和南南合作的典范。中
方始终从战略高度和长远角度发展对巴关系，愿同
巴方一道，加强全方位交往，深化各领域务实合作，
密切多边协调配合，推动中巴全面战略伙伴关系取
得更大发展。
博索纳罗感谢习近平主席派特使出席其就职仪
式，请吉炳轩转达他对习近平主席的亲切问候。博
索纳罗表示，中国和巴西都是伟大的国家，巴西新
政府高度重视对华合作，愿全力推动巴中关系，两
国合作的前景一定会越来越美好。

加深，各领域互利合作成果显著。不久前，我成功
访问贵国，同你进行深入友好交流，共同规划了中
葡关系发展新的蓝图。我高度重视中葡关系发展，
愿同你一道努力，以两国建交 40 周年为新起点，
推动中葡全面战略伙伴关系迈上新台阶，更好造福
两国和两国人民。

德索萨在贺电中表示，葡中建交以来，双方始终
和谐相处、求同存异，互利共赢。双方通过平等协商，
汇聚共识，顺利实现澳门政权交接，为国际社会提
供了有益借鉴。葡萄牙对两国长期和平交往倍感自
豪，相信双方将通过不懈努力、坚定决心和满腔热情，
推动两国长期稳固的友好关系不断向前发展。

à cooperação com o país asiático e está
disposto a promover as relações bilaterais.
A perspectiva para a cooperação entre os
dois países seguramente ficará cada vez
melhor, acrescentou Bolsonaro.
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中葡论坛常设秘书处扎实推进中国与葡语国家各领域务实合作

Secretariado Permanente do Fórum de Macau promove cooperações pragmáticas
entre China e países lusófonos
Em recepção por ocasião do ano novo
chinês, realizada em Beijing, no dia 25 de
fevereiro, a secretária-geral do Secretariado
Permanente do Fórum para a Cooperação
Econômica e Comercial entre a China e os
Países de Língua Portuguesa, Xu Yingzhen,
afirmou que o órgão obteve resultados
significativos em diversas áreas. O Fórum de
Macau, como também é conhecido, procurou
manter uma estreita colaboração com as
partes envolvidas.
No ano de 2018, o Secretariado
Permanente do Fórum para a Cooperação
Econômica e Comercial entre a China e os
Países de Língua Portuguesa promoveu
as cooperações pragmáticas, definidas
no “Plano de Ação para a Cooperação
Econômica e Comercial” (2017-2019), e
no “Memorando de Entendimento sobre a
Promoção da Cooperação da Capacidade

Produtiva”. Ambos são documentos
assinados na 5ª Conferência Ministerial do
Fórum de Macau. As “18 novas medidas”,
propostas pela parte chinesa, também
estavam entre os objetivos promovidos no
ano passado.
中国—葡语国家经贸合作论坛 ( 澳门 ) 常设秘书
处 2 月 25 日在北京举行新春酒会。论坛秘书长徐
迎真在致辞中指出，围绕论坛第五届部长级会议签
署的《经贸合作行动纲领》和《关于推进产能合作
谅解备忘录》所提出的目标以及中方提出的推进中
国与葡语国家经贸合作的十八项新举措，中葡论坛
常设秘书处扎实推进中国与葡语国家各领域的务实
合作。

葡萄牙举办“欢乐春节”活动

Lisboa comemora Ano Novo Chinês
Mais de duas mil pessoas assistiram no
dia 9 de fevereiro, em Lisboa, ao desfile
que estava integrado nas festividades de
comemoração do Ano Novo Chinês e ainda
visitaram uma feira tradicional chinesa.
Desfilaram pela avenida associações
culturais e comerciais chinesas, escolas,
entidades variadas e bandas, e também
houve demonstrações de artes marciais,
danças, roupas tradicionais e músicas típicas
de várias regiões da China.
O tradicional dragão também não ficou de
fora e foi uma presença marcante durante o
desfile. A feira tradicional chinesa, localizada

na alameda D. Afonso Henriques, junto à
fonte luminosa, é composta por expositores
de associações, escolas de idiomas, turismo,
artesanato, roupas e comidas de variadas
regiões da China.
葡萄牙“欢乐春节”活动 2 月 9 日在里斯本拉开
帷幕。来自中国内地、澳门及葡萄牙的艺术团体缤
纷多彩的联合方阵巡游为开幕式成功预热，吸引了
大量里斯本市民驻足观看。各团体和艺术家带来的
传统舞狮、现代歌舞、京剧折子戏等表演将现场气
氛推向高潮。除文艺演出外，现场还设置了不同艺
术种类的展台，以“面对面”的方式走进民众，介
绍中华文化，促进民心相通。
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中葡携手 机遇无穷——专访葡萄牙驻华大使杜傲杰
本刊记者 石晓淼 侯依宁

Embaixador de Portugal na China:
Chineses e Portugueses Conjuntos Podem Fazer Muito Mais

N

a véspera do 40º
aniversário do
estabelecimento
das relações diplomáticas
entre a China e Portugal,
que foi dia 8 de fevereiro
de 2019, o embaixador
português na China,
José Augusto Duarte,
concedeu uma entrevista
exclusiva à Fanzine,
fazendo uma retrospectiva
dos 40 anos de amizade
sino-portuguesa e vendo
com bons olhos a parceria
sob a Iniciativa Cinturão e
Rota.

Por Shi Xiaomiao e Hou Yining

que torna os chineses chineses e que torna os
portugueses portugueses, convivendo naturalmente
com as diferenças e usufruindo daquilo que faz a
união dos interesses entre as duas partes. Com essa
relação de respeito mútuo, obviamente se desenvolveu
uma grande amizade ao longo dos séculos, e que
foi comprovada também nestes 40 anos, em que se
provou uma vez mais a amizade, o respeito mútuo,
os interesses partilhados que os chineses e os
portugueses desenvolvem.

Fanzine: Neste momento, a China é o maior parceiro
comercial asiático de
Portugal e Portugal é o
quinto maior destino do
investimento chinês na
Europa. Como a China e
Portugal podem ampliar
Fanzine: China e
as cooperações, a fim de
Portugal estabeleceram
aumentar o comércio e o
relações diplomáticas
investimento bilateral?
em fevereiro de 1979.
Embaixador:
Mapa do mundo (VCG)
Como o senhor avalia
Efetivamente
diz bem a
o desenvolvimento das
estatística e evoluíram
relações bilaterais nos
de uma forma gigantesca
últimos 40 anos?
entre 1979 e aquilo
Embaixador: Com efeito, este estabelecimento das
que é os dias de hoje.
relações diplomáticas vem a provar aquilo que já
Mas eu acho que pode
existia há uns séculos, é que a relação entre Portugal
evoluir ainda muito
e a China foi sempre uma relação de amizade, uma
mais. Eu acho que nós
relação onde se desenvolveram os interesses que
fomos verdadeiramente
uniam os chineses e os portugueses através do
ambiciosos. Chineses e
comércio, através do diálogo da paz, da ciência,
portugueses conjuntos
e também uma relação caracterizada pelo respeito
podem fazer muito mais.
por aquilo que nos tornávamos diferentes, aquilo
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Ligação aérea (VCG)

Podemos fazer muito
mais em benefício do
povo português e do povo
chinês. Nós podemos
comprar mais produtos
da China, produtos de
qualidade. Nós podemos
vender mais para a
China, muito mais para
a China, e podemos
vender produtos de
altíssima qualidade. Nós
podemos atrair mais
investimento chinês. O
investimento chinês em
Portugal é bem-vindo
e bem acolhido. Nós
incentivaríamos agora
investimento chinês
nas áreas industriais,
criando algo de novo. Os
chineses até agora têm
efetivos investimentos
em coisas que já existem
no mercado. Podemos
criar algo de novo,
mostrando a criatividade

13
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e o engenho e a força
de trabalho chinesa.
Portanto, nós temos uma
enorme capacidade de
ser mais ambiciosos.
Não gostamos de
ficar em quinto lugar,
mas em primeiro. Não
gostamos de ficar apenas
como décimo parceiro
comercial, mas galgar
mais espaço. Portanto,
eu acho que a relação
evoluirá de acordo com
nosso nível de ambição

Cinturão e Rota. Para
o senhor, como os dois
países devem fortalecer
as colaborações nesse
âmbito?
Embaixador: Este fórum
é uma iniciativa que foi
lançada pelo presidente
Xi Jinping em 2013 que
Portugal vê com muito
interesse e com muita
atenção. É um programa
que é complementar
à estratégia de
conectividade entre a
Europa e a Ásia, lançada
pela União Europeia.
Todos esses programas
contribuirão para uma
dinamização dos contatos
entre Ocidente e Oriente,
entre povos criando
sinergia de interesses
entre todos. Portanto,
facilita o comércio, facilita
a troca de contatos,
facilita a paz. Portugal,

(VCG)

e Portugal tem muita
ambição nessa relação
com a China.
Fanzine: O presidente
da República Portuguesa,
Marcelo Rebelo de
Sousa, comparecerá ao
2º Fórum do Cinturão e
Rota para a Cooperação
Internacional. A parte
portuguesa afirmou em
várias ocasiões que
apoiará a iniciativa do

Crescimento (VCG)

sendo o primeiro país
do continente europeu,
quando se vem da
África ou da América,
é um ponto estratégico
fundamental do ponto
de vista de geografia
para a conectividade do
continente africano com
o europeu, e de sua vez,
da Europa com o próprio
Extremo Oriente. Portanto,
a Iniciativa Cinturão e
Rota e o programa da
conectividade da ligação
aérea, terrestre e marítima
entre a China e a Europa,
só fica efetivamente
completo se chegar a
Portugal e não se acabar
antes de Portugal.
Portanto, a ligação aos
portos portugueses, as
ligações aéreas diretas
entre a China e Portugal,
as ligações ferroviárias
permitirão aos navios
que vêm da África ou da
América a descarregarem
mercadorias nos
portos portugueses e
embarcarem com destino

marítima com a China de 500 anos. Nós, os
portugueses e os chineses têm esses contatos
através do mar há 500 anos. O mar foi sempre uma
ponte na ligação entre Portugal e a China, nunca
foi uma separação. Com a visita de Estado do
presidente chinês Xi Jinping a Portugal, assinamos
17 acordos bilaterais. E alguns também na área de
investigação científica, e precisamente na área do
mar, ou seja, de lançamento de microssatélites para
investigar do espaço ao mar que poderá detectar

Embaixador de Portugal na China,
José Augusto Duarte

ao Extremo Oriente pela rota, que é a antiga Rota da
Seda. É efetivamente, do ponto de vista geográfico,
da maior importância.
Fanzine: A última pergunta é sobre a parceria azul.
Portugal foi o primeiro membro do bloco europeu
a estabelecer a parceria azul com a China. Quais
são os aspectos que os dois países focalizarão nas
cooperações do mar?
Embaixador: Efetivamente, temos uma cooperação

poluição, ou outros
acidentes que possam
ocorrer em determinadas
zonas marítimas.
Portanto, temos um
grande conhecimento
e uma grande tradição
marítima. Os oceanos
são, efetivamente, uma
parte inalienável do
futuro da humanidade
para estudar o combate
às alterações climáticas
e à preservação do
meio-ambiente e da
qualidade de vida. Há
muito a fazer, há muito a
estudar. A preservação
dos oceanos e o estudo
dos oceanos é algo que
nos interessa a todos
enquanto humanidade
não apenas os chineses
e portugueses, interessanos a todos como
humanidade. Acho que
Portugal e a China, com
a tradição de diálogo
construtivo que têm,
poderão certamente dar
um grande contributo.
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Forte demanda chinesa
faz agronegócio do Brasil
alcançar recorde de
exportação em 2018
As exportações de
agronegócio do Brasil
subiram 5,9% em 2018
e atingiram um recorde
de US$ 101,69 bilhões,
o que se deve ao forte
crescimento da demanda
chinesa.
Segundo o Ministério
da Agricultura do Brasil,
a parte continental da
China é o maior destino de
exportação do agronegócio
brasileiro. Em 2018, o Brasil
exportou para a China US$
35,59 bilhões em produtos
agrícolas, um aumento
de US$ 9 bilhões se
comparado a 2017. Hong
Kong é o quarto maior
destino de exportação do
Brasil, com uma exportação
de US$ 2,5 bilhões em
2018.
No ano passado, a
produção de soja do
Brasil atingiu um recorde

de 83,6 milhões de
toneladas, impulsionada
principalmente pela
forte demanda da parte
continental da China.
Segundo os dados
oficiais, o consumo de
soja brasileira da parte
continental chinesa chegou
a 68,8 milhões de toneladas
em 2018, uma alta de 15
milhões de toneladas a
mais do que o ano anterior.
Além disso, a exportação
de carne bovina à parte
continental da China
registrou 322,3 mil
toneladas em 2018, 111
mil toneladas a mais que
em 2017. Isso ajudou
a exportação de carne
bovina do Brasil a atingir
um recorde de 1,35 milhão
de toneladas no ano
passado.
O agronegócio
representou 42,4% das
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vendas externas do Brasil
em 2018. As importações
do setor registraram
retração de 0,8% para US$
14 bilhões.

China impõe tarifas antidumping sobre frango
brasileiro
O Ministério do Comércio
da China (MCC) anunciou
no dia 15 de fevereiro ter
estabelecido tarifas antidumping sobre o frango
brasileiro.
A partir do dia 17 de
fevereiro, os produtos
aviários estariam sujeitos
a uma tarifa entre 17,8%
e 32,4%, a qual teria uma
duração de cinco anos,
segundo a declaração do
MCC.
Estudos preliminares do
MCC averiguaram que as

substâncias detectadas na
carne galinácea causou
danos substanciais à
indústria na China, e,
por isso, foram tomadas
medidas anti-dumping.
Entretanto, as empresas
que não venderem os
seus produtos a um preço
inferior ao previamente
acordado são isentas de
tais tarifas, disse o MCC.

Empresa chinesa construirá
monotrilho sobre mar no
Brasil
A fabricante chinesa
de veículos elétricos
BYD assinou um acordo
para construir um SkyRail
em Salvador, no Brasil,
informou a BYD North
America.
A rota litoral de
20 quilômetros será
parcialmente construída

acima do mar para conectar
o distrito comercial central
de Salvador com a ilha
de São João, com uma
capacidade de transportar
150 mil passageiros por
dia. Será conectado ao
metrô urbano, fornecendo
transporte integral para a
cidade de 2,9 milhões de
moradores.
O projeto será o primeiro
de seu tipo para a BYD
na América Latina e se
tornará parte do Sistema
de Transporte de Veículos
Leves da cidade (VLT), que
deve começar a construção
dentro de seis meses e ser
totalmente operacional até
2021.
"Com o VLT, a população
do subúrbio terá um modo
rápido e confortável de
transporte que também
abre espaço para o
desenvolvimento da
cidade", disse Rui Costa,

governador do Estado da
Bahia.
Segundo o governador,
novos negócios se
desenvolverão e serão
atraídas empresas para
construir instalações
comerciais, residenciais,
de lazer e de criação
de empregos. Além de
um novo sistema de
transporte, também haverá
oportunidades para
crescimento.
A BYD trará suas
soluções de transporte
vanguardistas para a
terceira maior cidade
do Brasil, que necessita
urgentemente de transporte
público adequado para
apoiar sua população
crescente, disse Stella Li,
vice-presidente sênior da
BYD Company Limited e
presidente da BYD Motors
Inc.
"O SkyRail é um tipo
de transporte de emissão
zero e modo autônomo,
oferecendo algumas das
melhoras tecnologias
disponíveis para Salvador.
Além disso, também
recriará as áreas urbanas e
gerará desenvolvimento na
região", acrescentou ela.
Lançado em outubro
de 2016 depois de cinco
anos de pesquisa e
desenvolvimento com
um valor de 5 bilhões
de yuans (US$ 740
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milhões), o SkyRail
apresenta um sistema de
condução automatizada do
mais alto nível, segundo
a BYD. É atualmente
operacional na cidade
de Yinchuan no oeste da
China.

Grande Área da Baía
criará oportunidades sem
precedentes, diz KPMG
A Grande Área da
Baía Guangdong-Hong
Kong-Macau criará
oportunidades sem
precedentes para uma

ampla gama de setores
que as empresas não
devem perder, segundo a
consultoria global KPMG.
O tamanho, o
potencial econômico e
a interconectividade da
área darão oportunidades
para setores como
infraestrutura, serviços
financeiros, mercado de
capitais e tecnologia,
informou a KPMG em
nota.
Para aproveitar
abrangentemente
essas oportunidades,
as empresas devem
avaliar cuidadosamente

17

Economia 经济
os possíveis impactos
da integração da
Grande Área da
Baía e desenvolver
políticas comerciais
abrangentes com base
na conectividade da
área e nos fluxos de
mercadorias, talentos e
recursos dentro dela.
"A Grande Área da Baía
é uma oportunidade que
não deve ser perdida
pelas empresas em busca
de entrada no mercado
chinês ou de criação de
negócios aqui", afirmou a
KPMG.
A China lançou o

esboço do plano de
desenvolvimento para a
Grande Área da Baía com
o objetivo de transformála em um modelo de
desenvolvimento de alta
qualidade, uma área de
baía internacional de
primeira classe e um
aglomerado urbano de
nível mundial.
A área da baía é
constituída pela Região
Administrativa Especial
de Hong Kong, Região
Administrativa Especial de
Macau e nove cidades da
Província de Guangdong,
com uma população total
de 70 milhões no fim de
2017 e um PIB de 10
trilhões de yuans (US$
1,48 trilhão) no mesmo
ano.
Segundo a KPMG, a
influência da Grande
Área da Baía não só pode
se estender até o Delta
do Rio das Pérolas, mas
também cobrir suas áreas
vizinhas provinciais,
incluindo Fujian, Jiangxi,
Hunan, Guangxi, Hainan,
Guizhou e Yunnan. A
área funcionará como
um catalisador para a
região, impulsionando
ainda mais a abertura
da economia chinesa e
o desenvolvimento da
Iniciativa Cinturão e Rota.

Operadora da ferrovia de
alta velocidade BeijingShanghai prepara IPO
A operadora da ferrovia
de alta velocidade BeijingShanghai, uma das mais
movimentadas da China,
lançou as preparações para
uma oferta pública inicial
(IPO) na parte continental.
O escritório em Beijing
da Comissão Reguladora
de Valores da China
publicou no dia 26 de
fevereiro as informações
sobre os serviços de prélistagem fornecidas à
Beijing-Shanghai HighSpeed Railway (BSHSR)
pela CSC Financial.
O IPO será "um
importante passo para
impulsionar a reforma
acionária nas empresas
ferroviárias nacionais",
disse um funcionário da
China Railway Corporation

(CRC), controladora da
BSHSR.
Com ativos de alta
qualidade e fluxos de
capital estáveis, a BSHSR
vem obtendo lucros
há mais de três anos
consecutivos e é elegível a
um IPO, segundo a CRC.
Com 1.318 quilômetros,
a ferrovia de alta
velocidade BeijingShanghai já transportou
940 milhões de passageiros
desde o início de sua
operação, em junho de
2011.
O IPO expandirá
o capital e elevará a
eficiência da companhia,
além de ajudá-la a
estabelecer um mecanismo
de administração orientado
pelo mercado, segundo o
funcionário.
O cronograma do
processo ainda não foi
divulgado.

中国国际广播电台 葡萄牙语部

中葡友谊跨越历史 面向未来

Amizade da história,
amizade para o futuro
Por CRIPOR

"Uma parceria forjada com a abordagem correta é insuscetível à distância
geográfica. Ela é mais sólida que cola e mais forte que metal e pedra". Eis
a frase que o presidente chinês, Xi Jinping, citou para descrever a profunda
amizade e sólida parceria entre a China e Portugal, que celebraram o 40º
aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas, no dia 8 de
fevereiro de 2019. A equipe do Fanzine fez uma cobertura sobre algumas
áreas de maior intercâmbio entre as duas nações - economia, esporte e
cultura, com o intuito de mostrar a atual cooperação recíproca por meio das
histórias de pessoas comuns.

(VCG)
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P

arceria entre
empresas
chinesas e
portuguesas serve
como exemplo de
ganho mútuo
Na baía de Moray,
na Escócia, está
em construção
uma usina eólica
offshore com
uma capacidade
instalada total de
1,12 milhão de
quilowatts. Trata-se
Usina eólica offshore (VCG)
de um novo marco
no desenvolvimento conjunto de mercados
de terceiros entre o China Three Gorges
Corporation (CTG) e o Grupo EDP, bem
como um símbolo da entrada da CTG num
dos maiores mercado de energia eólica
offshore do mundo.
Criada em 1993, a CTG é o maior grupo
chinês de energia limpa e a maior produtora
de energia hidrelétrica do mundo. Todavia,
antes de 2011, o grupo não fez nenhum
investimento nos mercados europeus e
americanos. O gerente geral da China
Three Gorges Corporation na Europa,
Wu Shengliang, disse que a verdadeira
internacionalização do grupo começou
com a cooperação com a EDP, em 2011.
“Naquela época, o nosso país tinha poucos
recursos hídricos disponíveis para serem
desenvolvidos e a CTG enfrentava o
problema do desenvolvimento sustentável. O
investimento na EDP é o verdadeiro início da
internacionalização da companhia”, recordou
Wu.
A oportunidade de entrar no mercado
externo chegou em 2011. Naquela época,

Grupo EDP (relogo.com)

Portugal decidiu privatizar seus ativos
estatais e vender a participação da EDP, a
maior empresa doméstica, que representa
9% do PIB do país. Para Wu Shengliang, o
tamanho semelhante de ativos, a mesma
direção de desenvolvimento e as vantagens
complementares lançaram a base para a
cooperação entre as duas empresas.
Wu disse que a CTG e a EDP, sendo
duas produtoras de energia limpa, têm
metas comuns. A EDP é uma típica empresa
europeia com negócios em mais de dez
países ao redor do mundo. A experiência na
internacionalização da EDP, juntamente com
a experiência da CTG no desenvolvimento
de energia hidrelétrica e seus ricos recursos
financeiros serviram como base para a
cooperação e benefício mútuo entre as duas
companhias.
Em dezembro de 2011, a CTG venceu
a licitação pela fatia de 21,35% do
capital da EDP com uma oferta de 2,69
bilhões de euros, tornando-se o maior
acionista da empresa portuguesa. Após a
aquisição, muitas instituições financeiras,

como o Banco de
Desenvolvimento da
China e o Banco da
China, concederam
empréstimos de alto
valor à EDP. Dessa
forma, a empresa
portuguesa retornou
ao mercado europeu
de títulos no final de
2012.
O CEO da EDP,
António Mexia,
admite que o
investimento chinês
foi uma ajuda
oportuna à empresa.
“Este investimento foi
feito em um momento
bastante difícil do
mercado português,
e também difícil para
a companhia, pois
os mercados de
capitais europeus
estavam fechados

Investimento (VCG)

para nós. A aquisição da
CTG e os empréstimos das
instituições financeiras chinesas
nos serviram como importantes
apoios financeiros.”
Depois de sair do dilema, a
EDP começou a desenvolver
os mercados de terceiros junto
com a CTG. Os projetos da
EDP em parceria com 14 países
estrangeiros representam 55% a
60% de sua receita anual total.
Aproveitando as respectivas
vantagens, a CTG e a EDP
cooperaram para adquirir
vários projetos eólicos em
Portugal, Polônia, Itália e Reino
Unido. Na América Latina, as
duas companhias investiram
no mercado hidrelétrico local
por meio de cooperação ou
operação independente. Em
novembro de 2015, a filial da
CTG no Brasil venceu a disputa
pela franquia de 30 anos de duas

grandes usinas hidrelétricas
brasileiras, com capacidade de
quase 5 milhões de quilowatts.
Em dezembro de 2016, adquiriu
outras 10 usinas hidrelétricas
em operação. Atualmente, a
CTG representa cerca de 5% da
capacidade instalada total do
país.
Wu Shengliang disse que
foi justamente a parceria com
a EDP que ajudou a CTG a
começar seu negócio do zero
e crescer rapidamente no
mercado hidrelétrico brasileiro,
segundo maior mercado de
recursos hídricos do mundo.
“Nós não fizemos nenhum
investimento no Brasil antes de
investir na EDP por conta da falta
de conhecimento do mercado.
Aproveitando os projetos da EDP
no Brasil, a CTG vem crescendo
e fez agora novos
investimentos no país. Com
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uma capacidade
total no Brasil
superior a 8 milhões
de quilowatts, a CTG
é agora a segunda
maior produtora de
energia não estatal
do país”, disse.
Para António
Mexia, a cooperação
é a chave para
o sucesso das
duas empresas
em mercados de
terceiros. “Acho que
as parcerias são
Ganbei (brindes) (VCG)
positivas quando
fazemos melhor juntos do que separados. No
mercado de terceiros, o melhor exemplo foi
o mercado brasileiro. Sem a CTG, a EDP não
faria tantos investimentos no Brasil, e a CTG
não estaria hoje com certeza nesta posição
de liderança sem o apoio da EDP. Temos
mais recentemente a entrada no mercado
peruano e também agora a consideração do
mercado colombiano. Tudo isso é impossível
para tanto a CTG quanto a EDP sozinhas”,
defendeu António Mexia.
Uma cooperação aprofundada não só
trouxe benefícios econômicos para as
empresas chinesas e portuguesas, mas
também melhorou sua compreensão,
confiança e integração mútuas. Wu
Shengliang disse que aprecia muito
a abertura e tolerância de Portugal às
culturas estrangeiras. “Desde a Era dos
Descobrimentos, Portugal tem sido um
país muito aberto e tolerante às culturas
estrangeiras. Buscando maior abertura e
melhor integração no mundo, nunca se
fechou nem se isolou. Portugal mostra
também grande vontade de cooperar política
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Jorge Torres Pereira, ex-embaixador de Portugal na China (163.com)

e economicamente com a China.”
Para António Mexia, apesar de possuírem
culturas diferentes, as empresas chinesas e
portuguesas mantém uma boa cooperação,
pois estão dispostas a se adaptar e aprender
mutuamente, em busca de objetivos comuns.
“A cultura chinesa do rigor e da disciplina
é bem-vinda, é sempre muito importante. Ao
mesmo tempo, trazemos esta capacidade de
adaptação, de antecipação e de flexibilidade
(que ajuda). Seja a comer - durante um
jantar, em que se calhar - levantamo-nos
menos vezes para fazer ‘ganbei’ (brindes),
quando estamos a celebrar uma vitória,
levantamo-nos menos vezes. Ao contrário do
que se passava em Portugal, que estamos
sempre sentados, agora também nos
levantamos de vez em quando para celebrar.
Isto é um sinal de que adaptamos os nossos
comportamentos, a maneira como olhamos
para as coisas evoluiu. Acho que, se hoje há
uma coisa que é clara entre a CTG e a EDP,
entre as equipas de ambos os lados, é que
há este interesse em trabalhar juntos, esta
capacidade que temos de aprender juntos
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e o prazer que as
pessoas têm quando
se sentam à mesma
mesa.”
A CTG é a
primeira empresa
chinesa a investir
em grande escala
em Portugal desde
o início da crise da
dívida europeia. O
sucesso dela levou
muitas empresas
chinesas a cooperar
com Portugal.
Segundo os dados
da Embaixada da
China em Portugal,
até o final de
setembro de 2018,
os investimentos das
empresas chinesas
em Portugal
somaram 8,257
bilhões de euros,
cobrindo áreas como

energia, finanças, seguros,
saúde, telecomunicações,
serviços hídricos, engenharia
etc. A China é agora a quinta
maior fonte de investimentos
estrangeiros de Portugal, e o
país, por sua vez, também é
um dos principais destinos de
investimento da China na União
Europeia. O ex-embaixador de
Portugal na China, Jorge Torres
Pereira, elogiou a cooperação
em investimentos entre os dois
países.
“O investimento chinês em
Portugal tem sido muito bem
acolhido, e tem sido sublinhado
como importante, porque é
um investimento efetivamente
estratégico, em que nós
percebemos que as empresas
chinesas estavam a fazer uma
aposta, não apressada ou de
reposição rápida, mas sim uma

Azulejos (VCG)

aposta de longo prazo. A ideia
de permanência, de presença e
de querer construir algo sólido
na relação com as empresas
portuguesas em que tomaram
participações”, disse.
Futebol - catalisador para a
amizade China-Portugal
Na Copa do Mundo 2018
realizada na Rússia, Portugal
se encontrou com a Espanha
no segundo jogo do Grupo B.
Faltavam três minutos para o
fim do jogo, o placar era 2 a 3.
Neste momento crucial, Cristiano
Ronaldo estava com uma perfeita
cobrança de falta, revertendo
o jogo e evitando a derrota de
Portugal. O craque português,
com camisa vermelha número 7,
provocou um “furacão vermelho”
na China.
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De fato, além de
Cristiano Ronaldo,
outro português na
arena do futebol
também recebeu
aplausos dos
torcedores chineses.
Ele é Vítor Pereira,
técnico que dirigiu
o time Shanghai
SIPG na conquista
da temporada 2018,
o primeiro título da
superliga chinesa de
futebol na história do
clube.
Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo 2018 (VCG)
Após sucessos
pessoas é a chave para as boas relações
obtidos nas ligas de Portugal e da Grécia,
entre os países.
Vítor Pereira decidiu vir à China em 2018
Para Pereira, a paixão pelo futebol pode
para comandar o time Shanghai SIPG.
ultrapassar tudo. “O futebol é um veículo
“Nós sabemos que o futebol chinês neste
muito, muito forte da ligação de culturas e
momento é futebol emergente. Está
da ligação das pessoas. Portanto, o futebol
evoluindo muito rapidamente. Cada vez
consegue ultrapassar tudo e ligar tudo pela
mais jogadores estrangeiros estão a chegar
paixão ao jogo.”
e portanto, com certeza, neste momento já
No dia 8 de fevereiro de 1979, China
é uma liga competitiva e com qualidade”,
e Portugal estabeleceram oficialmente
disse Vítor Pereira.
as relações diplomáticas. Nos últimos 40
Esta razão não só fez Pereira abrir um
anos, ambos os países se esforçaram pela
novo capítulo da sua carreira na China,
promoção de um desenvolvimento rápido
mas também atraiu mais de 120 treinadores
do relacionamento bilateral, aprofundando
portugueses de futebol para o país asiático.
a confiança política mútua e obtendo
Alguns deles trabalham como assistente
resultados frutíferos na economia, comércio,
técnico nos times da liga chinesa e outros
cultura, educação e esportes, assim como
atuam na área de ensino de futebol,
em outras áreas.
como instituições de formação ou clubes
Desde 2005, quando os dois lados
amadores, contribuindo de diversas formas
estabeleceram uma parceria estratégica
para o desenvolvimento do futebol chinês.
A China e Portugal possuem uma parceria abrangente, o relacionamento bilateral
tem passado por uma fase duradoura de
forjada que desafia a distância geográfica.
desenvolvimento, na qual mais êxitos foram
A paixão comum pelo futebol dos dois
obtidos em diversos aspectos.
povos parece um catalisador a promover o
Em 2010, os governos chinês e português
intercâmbio amistoso. A amizade entre as
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Vítor Pereira, técnico do time Shanghai SIPG (VCG)

assinaram um plano
de cooperação,
prometendo
fortalecer
positivamente
o intercâmbio
entre os povos,
especialmente nas
áreas de esportes
e formação de
jovens. O acordo
não apenas injetou
um forte impulso às
trocas culturais, mas
também construiu
uma ponte para
o intercâmbio no
campo do futebol.
Portugal, um
dos países com
melhor sistema
de treinamento
de futebolistas,
está abrindo seus
braços para acolher
os jogadores

chineses. Segundo Wang Lei,
vice-secretário-geral do “Fundo
estrela” da Fundação Soong
Ching Ling da China, plataforma
que promove o desenvolvimento
do futebol juvenil, Portugal é
atualmente um dos destinos
importantes para jovens
jogadores chineses treinarem na
Europa.
“O treinamento de jogadores
chineses em Portugal começou
aproximadamente nos anos
de 2005 e 2006. Yu Dabao
e Zhang Chengdong foram
representantes. O treinamento
de jogadores chineses no
exterior em grande escala
ocorreu em 2012 e 2013 graças
a um programa promovido pela
Associação Chinesa de Futebol.
Naquela altura, cerca de 70
jovens chineses foram enviados
ao exterior, incluindo Portugal.
E nos últimos anos, 10 a 20

Futebol (VCG)

jogadores chineses foram treinar
em Portugal a cada ano”, disse
Wang Lei.
Atualmente, há mais ou
menos 50 jogadores chineses
que se registraram na Federação
Portuguesa de Futebol. Eles
estão jogando em diversos
escalões de ligas portuguesas
e campeonatos juvenis,
principalmente em cerca de 10
clubes de futebol. O futebolista
chinês Yeerjieti Yeerzati de 26
anos, nascido em Tacheng,
Região Autônoma Uigur de
Xinjiang, é um deles.
“Já faz cinco anos que estou
em Portugal. O Gondomar SC foi
o primeiro clube pelo qual joguei
no país. Na terceira temporada,
fui jogar no clube Paços de
Ferreira da Primeira Liga. Um
ano depois, juntei-me a outro
clube da Segunda Liga.
Neste ano, voltei para o
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Gondomar SC, pois
o clube reconhece
o meu desempenho
no campo”, disse
Yeerzati.
Em 2013, durante
a 12ª edição dos
Jogos Nacionais
da China realizada
na província de
Liaoning, nordeste
do país, o time de
Xinjiang classificouse na semifinal da
modalidade de
futebol. Devido
Yeerjieti Yeerzati participou da Copa Asiática sub-23 no Catar, em 2016 (VCG)
ao excelente
campo já não são os soldados, mas sim
desempenho nos jogos, Yeerjieti foi
jogadores, “embaixadores” que promovem o
selecionado por um técnico estrangeiro
intercâmbio entre países.
para uma oportunidade de teste num clube
Nestes anos, Wang Lei tem testemunhado
holandês. Depois de voltar para a China,
o intercâmbio cada vez mais frequente entre
ele integrou-se na seleção olímpica para
a China e Portugal na área do futebol. De
participar da Copa Asiática sub-22. Quando
fato, essa aproximação se baseia na estreita
foi aberto o mercado de transferência da
cooperação econômica e no profundo
Superliga Chinesa na temporada 2014,
entendimento entre os povos.
Yeerjieti assinou um contrato com o clube
“Acho que o futebol é uma parte da
português Gondomar SC, tornando-se o
superestrutura e não pode se afastar da
primeiro futebolista de Xinjiang a jogar por
base econômica. Um frequente intercâmbio
um clube europeu.
na área do futebol entre os dois países
“O futebol da Europa possui conceitos
reflete, na realidade, um profundo contato e
avançados. Portugal é muito forte na
intercâmbio nas áreas política e econômica.
formação de jogadores jovens. Os
Uma razão para as ligas de futebol de
treinadores portugueses gostam de usar
Portugal conhecerem e aceitarem jogadores
jovens para explorar seus potenciais”, disse
chineses é a entrada de empresas chinesas
o jogador chinês.
no mercado português. Através dessas
Durante a dinastia Han do Oeste, o jogo
empresas, Portugal conhece que a China
de bola cuju tornou-se muito popular na
possui um ansiedade pelo esporte e
China, porque servia tanto como um intenso
quer elevar seu nível. Além disso, alguns
treino militar aos soldados quanto para
projetos de intercâmbio de futebol contam
entretenimento aos membros da família
com a participação de empresários que
real. Após a evolução de mais de dois
desempenham o papel de ‘embaixador
mil anos, esta prática já se transformou
no atual futebol. Agora, os que lutam no
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Jogo de bola cuju era muito popular na dinastia Han do Oeste (VCG)

esportivo’”, explicou
Wang Lei.
Como disse
Wang Lei, quer
sejam técnicos
portugueses
que comandam
times chineses,
futebolistas chineses
que jogam nas
ligas portuguesas,
ou mesmo fãs que
adoram Cristiano
Ronaldo, são todos
“embaixadores
esportivos” entre os
dois países.
Agora na
China, há mais
de cem técnicos
portugueses que
estão trabalhando
na formação do
futebol. E os alvos
de treinamento deles
não são apenas

jogadores profissionais, mas
também as crianças.
Há possibilidades ilimitadas
no futuro. Talvez um dia, estas
crianças chinesas tão vigorosas
possam entrar no palco mundial,
carregando o entendimento e
o amor comum dos povos da
China e de Portugal.
A amizade pelas línguas
O jovem português Mauro
Marques trabalha numa mídia
chinesa. Há sete anos, ele
ganhou o prêmio do concurso
Chinese Bridge em 2012, na fase
de apuramento em Portugal.
Mauro tem um nome chinês
elegante - Meng Ruzhi. O nome
de três caracteres inclui dois
grandes filósofos da antiguidade
chinesa - Mêncio e Confúcio.
Wang Peixuan é uma aluna
chinesa que frequentou o curso

(VCG)

de português na Universidade
de Lisboa. Ela aproveitou a
pausa da aula para postar um
minivídeo sobre o ensino de
língua portuguesa na rede social
chinesa Douyin. O vídeo foi
rapidamente compartilhado na
rede e foi bem recebido.
Influenciada pela mãe, que
foi professora de inglês, Wang
Peixuan mostrou desde a
infância um grande interesse por
idiomas. No exame nacional de
2015, ela se candidatou para
uma faculdade bem competitiva
- a de língua portuguesa na
Universidade de Estudos
Estrangeiros de Beijing. A
expectativa era alcançar um
bom lugar no mercado de
trabalho com a vantagem da
língua: “A língua portuguesa é
uma língua estratégica para a
China, sobretudo no que
diz respeito à economia,
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portanto, acho que
ela me dá mais
competitividade na
concorrência do
mercado de mão-deobra.”
O chinês e o
português são
duas línguas
difíceis. Os dois
jovens superaram
várias dificuldades
no processo da
aprendizagem.
Mauro disse que o
chinês lhe parece
Antigo livro chinês (VCG)
uma língua infinita e
quanto mais aprende, mais difícil lhe parece.
A língua carrega cultura. A aprendizagem
do português abriu para Wang Peixuan
uma nova janela, pela qual enxerga uma
paisagem cultural completamente distinta.
Agora, ela já é capaz de apreciar o charme
da literatura portuguesa.
A vida de Wang Peixuan também foi
enriquecida com a aprendizagem do
português. Ela compareceu cada vez mais
às atividades relacionadas com a língua e
a cultura portuguesa. Em 2017, Wang foi
enviada pelo governo chinês, junto com o
grupo artístico da Universidade de Estudos
Estrangeiros de Beijing, para uma turnê de
apresentações na Península Ibérica. Dos
sete shows em três países, Wang ficou mais
impressionada com o de Portugal, no qual foi
apresentadora. Ela disse que o uso da língua
portuguesa encurtou a distância entre ela
e o público. “Enquanto os atores trocaram
roupas nos bastidores, aproveitei a pausa
para interagir com os espectadores, e lhes
convidei para cantar e realizar jogos sobre a
cultura chinesa. Passamos com muita alegria
uns quinze minutos. Eles gritaram ‘China!

China!’, e fiquei bastante emocionada”,
recordou Wang.
Confúcio disse: “aos trinta anos,
permaneci firme. Aos quarenta anos, não
tive dúvidas.” Passados 40 anos, as relações
diplomáticas entre a China e Portugal já
entraram nessa fase de nitidez. Sendo um
representante da geração jovem, Mauro
Marques se sentiu sorteado: “Em função do
trabalho que desenvolvo hoje em dia, pode
dizer que assenta como uma luva no meu
grau acadêmico, porque faço junção do
jornalismo com a tradução.”
Wang Peixuan, por sua vez, irá sair da
universidade para se candidatar a um
emprego no mercado de trabalho, fazendo
suas contribuições para o progresso do
relacionamento bilateral.
O ex-presidente da África do Sul,
Nelson Mandela, disse: “Se você falar
com um homem numa linguagem que ele
compreende, isso entra em sua cabeça. Se
você falar com ele em sua própria linguagem,
você atinge seu coração”. Isso explica bem
a aprendizagem de uma língua.
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Paladar 食刻

清蒸生蚝

赵焰

Ostras no vapor
Ingredientes:
Uma dúzia de ostras
frescas
Meia cebola picada
Um pimentão vermelho e
um pimentão verde
1 colher de chá de molho
de soja
2 colheres de chá de óleo
de gergelim
2 colheres de chá de
vinho branco
5 dentes de alho bem
picados
1 pedaço de gengibre
picado
Vinagre
Sal a gosto

Por Zhao Yan

Modo de preparo:
1. Lave bem as ostras por
fora. Pode utilizar a escova
dental ou palha-de-aço
para limpar. Agora, abra as
ostras e reserve a parte com
a carne. Coloque as ostras
limpas em um prato para
usar depois.
2. Cozinhe as ostras no
vapor por cinco minutos. Ou,
pode ser em banho-maria.
Depois, retire o caldo que se
forma na casca da ostra.
3. Frite os pimentões,
o alho, o gengibre e a

cebola, tudo bem picado.
Acrescente o sal, vinho
branco, molho de soja e
óleo. Cozinhe em fogo médio
até que se sinta o aroma.
4. Coloque uma colher
dessa mistura em cada
ostra. Em seguida despeje
também um pouco óleo de
gergelim e vinagre. A seguir,
cozinhe o prato no vapor ou
banho-maria por mais três
minutos.
Está pronto! Agora é só
levar à mesa! Bom apetite!
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聚焦 Foco
"A iniciativa
chinesa Cinturão
e Rota é uma
oportunidade
histórica para
a cooperação
econômica e
comercial entre a
China e os países de
língua portuguesa,
especialmente
para as nações em
desenvolvimento",
disse José Medeiros
da Silva, professor
da Universidade

Foco 聚焦

A primeira edição do Fórum do Cinturão e Rota para
Cooperação Internacional foi realizada em 2017 em Beijing

Cinturão e Rota:
Oportunidade Histórica para Intercâmbio Econômico Sino-Lusófono
Por Liu Guobin e Rafael Lima

de Estudos Internacionais de
Zhejiang, em Hangzhou, leste
da China.
"Esse intercâmbio, se bem
construído, será mutuamente
benéfico e abrirá oportunidades
novas para diversos países
darem um novo salto de
desenvolvimento", explicou o
professor brasileiro radicado na
China.
A Iniciativa Cinturão e Rota foi
proposta pela China em 2013 e
abrange o Cinturão Econômico
da Rota da Seda e a Rota da
Seda Marítima do Século 21.
Até o final de 2018, mais de
100 países e organizações
internacionais haviam assinado

31

documentos de cooperação
com a China sob o escopo do
Cinturão e Rota, o que estendeu
o alcance da Iniciativa do
continente euroasiático e África
até às regiões mais distantes,
como a América Latina e o Sul
do Pacífico.
Através do Cinturão e Rota,
as relações econômicas e
comerciais entre a China e os
países de língua portuguesa têm
sido intensificadas. Em 2017,
o valor total das exportações e
importações entre a China e os
países lusófonos ultrapassou
US$ 117,5 bilhões. Nos
primeiros nove meses de 2018, o
volume comercial entre as duas

partes chegou a
US$ 108,93 bilhões,
um aumento anual
de 21,22%. Mas
segundo dados da
Administração Geral
das Alfândegas da
China, em 2002 esse
valor era de apenas
US$ 6 bilhões.
Entre janeiro
e setembro do
ano passado,
as importações
chinesas provindas
dos países de língua
portuguesa foram de
US$ 77,39 bilhões,
um crescimento

Essa infraestrutura
e a integração do
comércio terão
como consequência
a promoção de um
maior contato dos
povos", explicou o
professor brasileiro.
Por oito anos
consecutivos, a
China tem sido
o maior parceiro
comercial do Brasil.
Segundo o Ministério
do Comércio da
China, o comércio de
Expositores brasileiros na Primeira Exposição de Importação da China
mercadorias entre
anual de 21,78%, enquanto as exportações
os dois países chegou a US$ 74,8 bilhões
chinesas para o mundo lusófono ficaram
em 2017, e o futuro desse mercado poderá
em US$ 31,54 bilhões, alta de 19,88% em
ser ainda mais promissor. Entre janeiro e
termos anuais.
setembro de 2018, o valor do comércio
Segundo um levantamento feito pela
China-Brasil foi de US$ 81,75 bilhões,
Associação Brasileira de Empresas
um aumento anual de 22,60%. Durante o
Chinesas, no ano passado, mais de 300
período, as importações chinesas vindas do
companhias do país asiático investiram um
Brasil chegaram a US$ 56,29 bilhões, uma
total de US$ 40 bilhões no Brasil. Essas
alta anual de 23%, enquanto as exportações
empresas contrataram mais de 20 mil
do país asiático para o Brasil foram de US$
pessoas.
25,46 bilhões, um crescimento de 21,80%.
Para Evandro Menezes de Carvalho,
"O caminho do desenvolvimento chinês
diretor do Centro Brasil-China da Escola
é centrado no princípio da cooperação. É
de Direito da Fundação Getúlio Vargas
um caminho civilizacional muito particular,
(FGV) e professor de Direito Internacional
que precisa de olhares apropriados
da Universidade Federal Fluminense, a
para ser interpretado adequadamente. A
iniciativa já é uma realidade no Brasil e no
China procura fortalecer seus vínculos de
seu entorno regional.
amizade com os demais países com base,
"Não se trata de promessa. Os
principalmente, em um relacionamento
investimentos chineses já estão na
econômico mutuamente benéfico. A
América do Sul, já estão no Brasil. A ideia
ascensão econômica da China abre,
é promover as relações comerciais a partir
inclusive, uma nova janela de oportunidades
da construção de estradas, ferrovias,
para o fortalecimento da soberania de
ampliação das malhas aéreas e da via
muitos países em desenvolvimento,
marítima. Isso tem um sentido concreto.
especialmente países de médio porte,
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como é o caso do
Brasil. Porém, cabe
saber aproveitá-las",
explicou o professor
José Medeiros.
O Brasil foi o
país convidado de
honra da Exposição
Internacional de
Importação da
China (CIIE, em
inglês), realizada
em novembro de
2018. Ao todo, 87
empresas brasileiras
de diversos
Ponte Maputo-Katembe construída pela China
setores, como
alimentos e bebidas, comércio
Empresas do país asiático
e serviços, acessórios, bens
cooperam com empresas
de consumo e equipamentos
lusófonas através de novas
médicos participaram do
formas de cooperação em
evento juntamente com uma
setores como eletricidade e
comitiva de empresários e
seguros.
representantes do governo
Para o embaixador de
brasileiro organizada pela
Portugal em Beijing, José
Agência Brasileira de Promoção Augusto Duarte, a China
de Exportação e Investimentos
é um grande investidor e
(Apex-Brasil).
esses investimentos têm
Segundo Márcia Nejaim,
contribuído para criar novas
diretora de Negócios da Apexvagas de trabalho e dado uma
Brasil, no futuro, cerca de 500
contribuição muito importante
empresas brasileiras deverão
para a economia de Portugal.
entrar na China por meio de
Segundo ele, antes a China
plataformas de comércio
era um país muito importante
eletrônico.
para Portugal do ponto de
No setor de investimento, as
vista da história, mas desde
aplicações chinesas no mundo
2011, tornou-se também
lusófono totalizaram mais de
importante sob uma perspectiva
US$50 bilhões, sendo a China
econômica, passando a ser um
um dos maiores investidores
dos principais investidores no
estrangeiros também em
país europeu.
Portugal e Moçambique.
"Refiro-me a uma série de
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Passageiros em frente do trem parado na estação do Lobito, no
Caminho de Ferro de Benguela, Angola, em augusto de 2018

empresas estatais e
privadas chinesas
que têm investido
e feito suas opções
estratégicas em
Portugal, em setores
tão diferentes como
saúde, energia,
sistema bancário,
sistema de seguros,
água e tratamento
de água", indicou
o embaixador.
O diplomata
acrescentou que
estes investimentos
aproximam os dois
países e "criam
novas parcerias,
novos interesses
conjuntos". "Nós
sentimos que juntos
temos mais a ganhar
do que separados",
completou.

Durante a Cúpula de Beijing do Fórum
de Cooperação China-África (FOCAC),
realizada em setembro de 2018 em
Beijing, foi garantida a inclusão da África
na Iniciativa Cinturão e Rota. A inclusão
da África nos projetos de cooperação da
China, especialmente aqueles ligados
ao Cinturão e Rota, já é uma realidade.
Exemplos dessa nova realidade africana
que fala português são a Ponte MaputoKatembe, em Moçambique, e o Caminho de
Ferro de Benguela, em Angola. Simbólico
e pragmático foi a participação de São
Tomé e Príncipe na Cúpula de Beijing do
FOCAC deste ano. Além de São Tomé e
Príncipe, estiveram presentes na reunião
todos os outros países africanos de língua
portuguesa - Angola, Cabo Verde, GuinéBissau e Moçambique.
Para José Medeiros, a distância
geográfica que separa os países de
língua portuguesa da China não é um
impedimento. "Quanto mais o Brasil e os
países que falam a língua de Camões
dialogarem e interagirem com a China, mais

nos aproximaremos
do denominador
comum dessa
'vontade', criando
novos caminhos
para o reforço da
amizade entre
nossas civilizações
e contribuindo para
a construção de
um mundo onde as
diferenças possam
ser celebradas e
a paz fortalecida",
acrescentou.
Neste sentido, a
Iniciativa Cinturão
e Rota ganha destaque ainda maior na
cooperação atual entre a China e os países
lusófonos. Todos os países lusófonos
são litorâneos ou insulares, e Portugal,
Moçambique e Timor Leste ficam ao longo
da antiga Rota da Seda Marítima, o que
mostra a nova vitalidade que a Iniciativa
Cinturão e Rota pode desempenhar.
A cooperação econômica e comercial
entre a China e os países lusófonos está
num novo ponto de partida e terá mais
avanços no âmbito da iniciativa Cinturão
e Rota. Para ajudar na sua construção e
fortalecer o diálogo intercultural, a China
sediará em 2019 o 2º Fórum do Cinturão e
Rota para Cooperação Internacional. Para os
países ao longo do cinturão, especialmente
os países em desenvolvimento, o fórum
oferecerá um espaço para os países
participantes dialogarem em torno de um
projeto que lhes proporcione uma janela
histórica de desenvolvimento pacífico
e cooperativo. Os países de língua
portuguesa podem e devem aproveitar a
oportunidade.
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文化 Cultura
伊朗武术爱好者云小龙

Cultura 文化

雷湘平、李惠中

Masoud Jafari, iraniano apaixonado pelas
artes marciais chinesas

Por Lei Xiangping, Li Huizhong

多年，取得了一定的成绩，但云
小龙还是非常想去被誉为中国功
统计，目前在伊朗 8000
夫发源地的少林寺看看。2006
万人口中，练习中国武
年，云小龙第一次到中国河南嵩
术的有 5 万到 5.5 万人。
山少林寺，进行了为期３个月的
这当中有一位小有名气的武术爱
培训，并获得少林寺颁发的象形
好者，他习武的时间超过了 30
年，不仅在伊朗教授了很多弟子， 拳证书。云小龙说，第一次去少
林寺时自己不懂中文和英文，经
还亲自创办了一个专门推广中华
济条件也不怎么好，但他就是想
武术文化和舞龙舞狮文化的组
去探寻下武术文化的根。说起首
织。他就是马苏德 • 贾法里，中
次到达少林寺的那天晚上，云小
文名叫云小龙。
龙记忆犹新：
云小龙从小就是个武术迷，
“去少林寺是我儿时的梦想。
9 岁开始对中国武术感兴趣，12
我那天是夜里两点到的少林寺，
岁开始专攻少林象形拳。云小龙
清晨四五点时，就听到寺里钟声
对记者表示，自己小时候就对武
响起，于是我就出了门，看到有
术感兴趣是因为受到了李小龙、
很多少林弟子已经在跑步了，我
成龙功夫电影的影响：
也加入了他们，这就是我第一次
“我小时候是因为看功夫电
在少林寺开始训练的场景。在少
影爱上中国功夫的，那时大部分
林寺的那几个月，
我学到了很多。
人都是通过这种方式（了解中国
学习了一些中文，对于中国的食
功夫）。我哥哥是个体操教练，
物和环境也有了一定的了解。
我刚开始在他那里训练体操。12
岁时，我找到了第一位武术老师， 我还记得那是一个非常寒冷的冬
天，那一年的中国下了很大的雪。
在他那里学了 12 年，学习的是
这对我来说是一个难忘的回忆。”
少林象形拳，之后是长拳。再以
从少林寺学武回国后，云小
后我就从家乡来到德黑兰，开设
龙把大量精力投入到象形拳的推
了培训班，并且往来于不同的城
广中，现在伊朗大多数省份都有
市教授武术课程。”
他的弟子。为此，他亲自创办了
虽然当时已在伊朗练习武术

据
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旨在推广武术文化和舞龙舞狮文
化的国际红龙组织。该组织还拥
有自己的舞龙舞狮队伍，不仅在
伊朗进行表演，也在格鲁吉亚、
亚美尼亚、土耳其等国家进行过
多次表演。现在的云小龙已经过
了不惑之年，谈起习武 30 多年
来的感受，他非常自豪：
“武术对我的影响很重要，
首先精神方面会得到加强，能够
控制愤怒、获得平静。武术的基
础和核心是防卫，而不是进攻，
这些我们都会在武术中学到。像
少林功夫这样的武术，里面有一
些东西可能对普通民众也有帮
助。武术既能增强身体素质，又
能提高生活能力。”
云小龙并不满足于仅仅采用
武术培训的方式来推广武术文
化，他认为应该使用电影等传媒
手段来向大众推广武术文化。于
是，从 2013 年以来，云小龙已
经先后完成了《红龙》《少林梦》
两部功夫主题电影的拍摄制作，
其中《红龙》在 2014 年于西安
举行的“首届丝绸之路国际电影
节”上荣获“观众最喜爱的故事
片”奖。现在他正在筹划第三部
功夫电影《小龙》的拍摄。

Jafari demonstra uso de arma tradicional chinesa para uma
discípula

S

egundo estatísticas,
o Irã tem uma
população de cerca
de 80 milhões de pessoas,
entre as quais mais de
50 mil iranianos praticam
artes marciais chinesas.
Masoud Jafari é um deles.
Ele pratica artes marciais
há mais de 30 anos, além
de ter ensinado muitos
discípulos no Irã, também
fundou pessoalmente uma
organização que promove
a cultura chinesa das artes
marciais e a cultura da
dança do dragão e dança
dos leões. Seu nome chinês
é Yun Xiaolong.
Yun Xiaolong é
apaixonado pelo Kung

Fu desde pequeno. Aos
9 anos, começou a ter
interesse pelas artes
marciais chinesas e iniciou
a sua prática em Shaolin
Xiangxingquan (punho
pictográfico de Shaolin).
Yun Xiaolong disse aos
repórteres que se interessou
por artes marciais quando
era criança porque foi
influenciado pelos filmes de
Bruce Lee e Jackie Chan:
“Comecei a gostar de
Kung Fu muito novo devido
aos filmes de Kung Fu.
Naquele tempo, a maioria
das pessoas conheceu as
artes marciais chinesas
desta forma. Meu irmão
mais velho é treinador de
ginástica. Inicialmente,
praticava ginástica com

ele, mas quando fiz 12 anos
de idade, encontrei meu
primeiro professor de artes
marciais. Aprendi durante
12 anos com um professor
de Shaolin Xiangxingquan e
Chang Quan (punho longo).
Depois disso, saí da minha
terra natal, fui para o Teerã
e criei uma escola de Kung
Fu lá. Além disso, também
ensino artes marciais em
outras cidades.”
Mesmo tendo praticado
artes marciais ao longo
de muitos anos no Irã e
conseguido algum sucesso,
Jafari ainda queria muito
conhecer o Templo Shaolin,
o berço do Kung Fu chinês.
Em 2006, ele veio à China
e visitou pela primeira
vez o Templo Shaolin, na
Montanha Song, situada
na província de Henan.
Depois de um treinamento
de três meses no Templo,
ele ganhou um certificado
de Shaolin Xiangxingquan
outorgado pelo próprio
Templo. Yun Xiaolong
lembrou que naquele tempo
ele não falava chinês nem
inglês, e a sua condição
financeira também não era
boa, mas mesmo assim,
teve uma forte vontade
de conhecer a origem da
cultura das artes marciais.
A memória de Yun Xiaolong
ainda está fresca ao
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Toda sexta-feira, Jafari leva seus discípulos para praticar Kung Fu em um parque

falar da noite em que
chegou ao Templo Shaolin.
“Conhecer o Templo
Shaolin era meu sonho
desde pequeno. Cheguei
às 2h da madrugada. Às
4h ou 5h, o sino do templo
tocou. Saí e vi que muitos
discípulos já estavam
correndo. Participei junto
com eles. Essa é a imagem
do meu primeiro treinamento
no templo. Naqueles meses,
aprendi muitas coisas,
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incluindo um pouco de
chinês. Conheci também
um pouco sobre as comidas
chinesas e o ambiente do
país. Foi um inverno muito
frio e teve muita neve na
China. É uma memória
inesquecível para mim.”
Depois de voltar ao Irã,
Yun Xiaolong dedicou todos
os seus esforços para
divulgar Xiangxingquan.
Agora, tem aprendizes em
muitas províncias do Irã.
Além disso, ele criou uma

organização chamada
Associação do Dragão
Vermelho para propagar a
cultura das artes marciais
e das danças do dragão e
leões. Sua organização tem
equipes destas danças.
Eles não só fazem shows
no Irã, como também na
Geórgia, Armênia, Turquia
entre outros países.
Atualmente, Yun Xiaolong
já tem mais de 40 anos de
idade, e se sente muito
orgulhoso ao lembrar dos

30 anos de prática de Kung
Fu.
“As artes marciais têm
grande influência para
mim. Primeiro, tornei-me
mentalmente mais forte.
Posso controlar a raiva e
alcançar a calma. Entendi
também que a essência das
artes marciais é a defesa
e não o ataque. O Kung Fu
Shaolin conta com muitas
coisas que podem ajudar
as pessoas comuns. Enfim,
as artes marciais podem
melhorar a qualidade física
e aumentar as nossas
capacidades.”
Para promover a
cultura das artes marciais
chinesas, Yun Xiaolong
não está satisfeito apenas
em dar aulas e acredita
que a mídia, através de
filmes, deve ser usada para
promover esta cultura ao
público. Por isso, em 2013
ele produziu dois filmes de
Kung Fu: “Dragão Vermelho”
e “Sonho Shaolin”. O
primeiro conseguiu o
prêmio de “filme favorito do
público” no primeiro Festival
Cinematográfico do Cinturão
e Rota, realizado em 2014
em Xi’an. Agora, ele está
preparando o seu terceiro
filme: “Pequeno Dragão”.

“Dragão Vermelho” vence o prêmio de “filme favorito do público”
no primeiro Festival Cinematográfico do Cinturão e Rota
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中东“香料之路”６２号
站：内盖夫沙漠中的绿洲
阿伏达特古城
徐嘉

Cidade Avdat, 62ª estação da
“Rota Antiga de Especiaria” em
Israel
Por Xu Jia

伏达特城市的介绍片中这样说：
色列内盖夫沙漠覆盖了
“走进阿伏达特古城遗址，人
以色列 60% 以上的领土， 们可以了解到当时居住者的生活
在这片沙漠中有大量的
方式，从而感受到这座充满活力
历史遗迹，阿伏达特就是其中之
的城市在沙漠中心依然可以蓬勃
一，它不仅仅是古 “香料之路”
发展的原因。”
上不可替代的一座城市，而生活
从希腊到古罗马后期，阿伏达
在这座城市里的纳巴泰人更像是
特是“香料之路”上的一个小定
一个传奇，这是一座被联合国教
居点，纳巴泰人在此居住。为了
科文组织记录在世界遗产名录中
利润丰厚的香料贸易，他们在这
的古城。
个小定居点上修建驿站、要塞和
以色列内盖夫沙漠并不像灾难 塔楼，来更好地保护骆驼商队并
片的渲染的那种没有水源没有绿
为他们提供服务。纳巴泰人是沙
色的荒漠。自记者进入内盖夫沙
漠的主人，他们开辟了著名的“香
漠那一刻起，就不断地有大片的
料之路”。驼队驮着东边也门出
绿色映入眼帘，一人多高的仙人
产的香料、香水和食盐，一直来
掌、浑身尖刺的骆驼草屡见不鲜。 到港口城市加沙。当地人艾菲·佩
而点缀在沙漠中的城市——阿伏
里介绍说：
达特，更彰显出内盖夫沙漠的绿
“公元 106 年，罗马帝国想
色生机。
征服纳巴泰，原因就是钱，因为
作为在中东历史上“香料之路” 纳巴泰人占领着从也门到加沙的
中的一个重要城市，阿伏达特是
这段香料之路，罗马帝国却要花
这段“香料之路”的 62 号站，
高于几千倍的价格来购买这些香
从阿拉伯半岛延伸到加沙港。今
料，所以他们多次试图侵略纳巴
天，人们还特意在遗迹入口摆放
泰，但很困难，因为纳巴泰人比
形似古代商旅的雕像，来纪念这
任何人都懂得怎样在沙漠中生
座城市在历史上的重要地位。阿
存，怎么在沙漠中利用水。”

以

Vestígios históricos da cidade Avdat

在拜占庭时期 4 世纪，阿伏
达特渐渐发展成一个大村庄，因
为纳巴泰人懂得在沙漠中如何用
水，所以现在人们还可以看到蓄
水池的遗址，此外，他们还在这
片沙漠上发展葡萄种植业，挖凿
山洞建储藏室便于农场品的加工
制作和储存。艾菲·佩里介绍：
“纳巴泰人擅长挖洞建筑，他
们把凿出来的石头用于修建洞外
的建筑，人们可以住在山洞里面。
山洞里面气温凉爽正好又可以存
储酿制好的葡萄酒。”
站在阿伏达特古城的最上方，
景色绝佳，远眺这片茫茫的沙漠：

现代人修建的公路，沙漠中的绿
洲，和绿洲上生活的人们尽收眼
底，再回过头看着这些被今人保
护良好的遗址，人们不得不由衷
赞叹那段古老的岁月生活在这片
沙漠中的纳巴泰人的智慧。
“公元 7 世纪该区域发生了一
次大地震，阿伏达特古城严重受
损，从而导致了这座古城被毁，
但是这些沉默的遗迹和风景还在
继续向我们讲述着几个世纪以来
那独特的文化带给这片沙漠活力
和生机的故事。那么就请保护好
阿伏达特古城遗址，为了你们和
你们的后代。”

A

cidade Avdat localizase no Deserto Negev,
em Israel, e é uma
cidade muito antiga. Mais de
60% do território israelense é
coberto pelo Deserto Negev.
Nesta região misteriosa,
esconde-se grande número
de vestígios históricos, e
a cidade antiga de Avdat
é um destes vestígios.
Avdat não é só uma cidade
insubstituível na “Antiga

Rota de Especiarias”, mas
os nabateus, um antigo
povo que habitava esta
cidade, também foram
considerados uma lenda. A
cidade foi incluída na lista de
patrimônios mundiais pela
Organização das Nações
Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura.
O deserto Negev não
é igual ao que o filme de
desastres mostra para os
espectadores - um local sem
fonte de água nem árvores
e plantas. Ao contrário, uma
vez que a gente entra na
região, principalmente as
plantas verdes vão encher
os seus olhos, por exemplo,
cactos com altura quase
igual à de homem e arbustos
espinhosos. Como uma
cidade situada neste espaço,
Avdat reflete especialmente
o vigor natural do deserto
Negev.
Como uma cidade
importante na “Rota de
Especiaria” na história do
Oriente Médio, Avdat marca
a 62ª estação desta rota,
que se estende desde
a Península Árabe até à
Porta de Gaza. Hoje em
dia, a posteridade colocou
especialmente na entrada da
cidade uma estátua que se
assemelha aos comerciantes
antigos, a fim de comemorar
a sua posição importante
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Ruínas de uma igreja no norte da cidade Avdat

na história.
“Ao entrar no vestígio da
cidade antiga de Avdat, as
pessoas podem conhecer o
modo de vida dos habitantes
daquele tempo, e ao mesmo
tempo, entender os motivos
do desenvolvimento vigoroso
desta cidade, que se localiza
no centro do deserto.”
No período da Grécia e
da Roma antiga, a cidade de
Avdat era um assentamento
pequeno na rota de
especiaria, e os nabateus
habitavam este lugar. Para
ganhar grandes lucros no
processo de comércio de
especiarias, eles construíram
postos, fortalezas e torres,
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a fim de proteger da melhor
maneira possível a frota de
camelos dos comerciantes,
além de fornecer serviços
para eles. Effie Perry, um
cidadão local, disse:
“No ano de 106, o
império de Roma pretendia
conquistar os nabateus,
pois eles ocupavam a rota
de especiarias que partia
do Iêmen e terminava em
Gaza, e os preços que Roma
pagava na compra das
especiarias eram mil vezes
maiores que o pagamento
dos nabateus. Por isso, o
império de Roma tentou
invadir várias vezes o povo
desta região, mas os ataques

apresentaram muitas
dificuldades, porque os
nabateus sabiam melhor do
que qualquer um as formas
de viver no deserto e de
aproveitamento de água.”
No período do Império
Bizantino, século IV, Avdat
passou gradualmente a
ser uma aldeia de grande
escala. Como os nabateus
conhecem as formas de
aproveitamento de água
no deserto, as pessoas
ainda podem ver as ruínas
do tanque. Segundo Effie
Perry, os nabateus ainda
plantavam uvas no deserto
e depositavam produtos
agrícolas em cavernas.

“Os nabateus são capazes
de realizar escavações
em cavernas e as pessoas
podem habitar o seu interior.
As pedras cavadas são
usadas por eles para fazer
construções do lado de fora.
A temperatura fresca da
caverna também é favorável
para o depósito do vinho de
uvas.”
No ponto mais alto da
cidade antiga de Avdat, a
gente pode contemplar as
paisagens maravilhosas
em sua volta, tais como a
estrada construída pela
sociedade moderna, além
de um oasis situado no
deserto e os habitantes que
lá vivem. Quando damos
uma olhada novamente para
este vestígio histórico, que é
bem protegido pelo homem
de hoje, não podemos conter
a admiração pela inteligência
dos nabateus que viveram
neste deserto naquele

período remoto.
“No século VII, ocorreu
um grande terremoto
na região do deserto. O
desastre resultou em sério
prejuízo para a cidade
antiga de Avdat. Embora

1. Estátuas dos nabateus
2. Estátuas de camelo
3. Estradas no deserto Negev

a cidade antiga tenha sido
destruída pela calamidade,
os vestígios e as paisagens
ainda continuam nos
contando a história daquela
cultura especial, que traz
durante vários séculos
vigor e prosperidade para
o deserto. Então, protejam
bem os vestígios desta
cidade antiga, para vocês
mesmos e também para os
seus descendentes.”
Vasos de vinho dos nabateus
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Macarrão com molho de carne
Por Cui Daiyuan

C

omer tem sido
estreitamente
relacionado com
cerimoniais. Estes rituais
se referem não apenas aos
costumes em diferentes
estações e festivais, mas
também aos grandes eventos
da vida, como por exemplo
nascimento, aniversário e
falecimento. Os residentes
de Beijing gostam de comer
macarrão ao celebrar esses
eventos, dando origem à
expressão “três tigelas de
macarrão na vida”. As três
tigelas de macarrão são,
sem nenhuma exceção, com
molho de carne.
Os residentes de Beijing
costumam acrescentar
amido à cobertura deste tipo
de macarrão. O molho de
carne não é uma cobertura
simples, pois é cozido em
fogo brando de acordo com
uma determinada técnica.
Primeiro, corte a
costelinha de porco em
fatias finas e passe em
água fervente. Retire a
espuma da carne antes
de adicionar o saquinho
de temperos na panela e
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Macarrão com molho de carne (VCG)

cozinhe. Os temperos não
se limitam à pimenta e anis,
mas englobam dezenas de
especiarias. A escolha das
especiaria segue o princípio
de sinergia da medicina
tradicional chinesa e se
submete a ajustes segundo
a estação. O cozimento da
costelinha leva muito tempo.
Apenas assim o sabor rico
da carne e o perfume das
especiarias se fundem
na sopa. Após meia hora,
entorne a sopa de cogumelo,
adicione alho francês,
gengibre, auriculária, lírio-deum-dia, camarão seco, vieira,

broto de bambu seco e
cogumelo. Pingue um pouco
de molho de soja e cozinhe
por mais tempo em fervura
lenta, até que a carne possa
ser furada facilmente com
os pauzinhos. Em seguida,
entorne a sopa aguada
de amido e de imediato o
caldo de carne vai adquirir
um brilho. Apague o fogo
e entorne o ovo batido no
caldo quente. Imediatamente
o ovo líquido vai se expandir
e se encrespar na sopa
vermelha acastanhada. As
cores amarela e branca se
combinam, parecendo gaze

e nuvem. Finalmente, pingue
algumas gotas de óleo de
gergelim e a cobertura
aromática estará pronta para
ser servida.
Ao consumir o prato, os
residentes de Beijing colocam
mais cobertura e menos
macarrão do que o normal.
Meia tigela de macarrão
e meia tigela de molho de
carne, a essência reside em
saborear o aroma do molho.
Não pode remexer com os
pauzinhos. Beba a cobertura
enquanto come o macarrão.
Eis o sabor desejado. O
molho ficará menos denso
caso misture os dois, além de
perder totalmente o perfume.
Não acompanhe o macarrão
com vinagre, nem com
outros vegetais. Somente
assim você poderá sentir
completamente o sabor do
molho.
O macarrão com molho
de carne representa as
famílias de Beijing, tanto no
sentido do sabor delicioso
como da cortesia dos
residentes locais. Hoje em
dia, não é preciso esperar
pela chegada de algum
evento se quiser consumir o
prato. Pode confeccioná-lo
a qualquer momento com as
próprias mãos, satisfazendo
o apetite ao mesmo tempo
em que saboreia a vida.

而这三顿面无一例外都要吃打卤
面。
一般说来，在北京凡是蔬菜做
的浇头勾了芡的才称卤。打卤面
的卤并不是简单的卤，而是按照
一种特定工艺精心熬煮出来的。
首先，要把猪硬肋切成大薄片
儿下到滚开的水里焯，舀出浮沫
儿后再将调料包下到滚开的锅里
一起煮。调料不光是花椒、大料，
还要按照中药的配伍原则配上砂
仁、白蔻、丁香等不下十几味香
料，同时根据季节相应调整。煮
肉的工夫是漫长的，为的是让肉
的浓郁和调料的馨香充分交汇，
尽数融在汤里。咕嘟半个多钟头
后汤煮得差不多了，对上口蘑汤，
加上葱、姜，还有泡发的木耳、
黄花、海米、干贝、玉兰片、洗
净的口蘑，点上酱油接茬儿再熬，
直到用筷子在大肉片儿上轻轻一
杵，能出个窟窿，才算熬透。勾
上薄薄的米汤芡，汤汁顿时显得
光泽滋润。熄了火，把打好的鸡
蛋液小心浇淋在滚烫的汤上。顷
刻间，一朵朵薄薄的蛋花在棕红
色的汤中弥撒翻滚，黄白相间，
如纱如云。点上几滴喷香的香油，
一锅香醇的卤就算打成了！
吃打卤面讲究卤多面少。盛上
半碗面，浇上半碗卤，品尝的就
是卤的醇香。不能搅拌，就那么
边喝卤边吃面，感觉才更是味儿。
若是一拌，卤就澥了，韵味全失。
吃打卤面不能加醋，也不放其他
菜码儿，这样才能充分体味打卤
的滋味。
Macarrão com molho de carne
打卤面是代表北京人家的面，
(VCG)
不仅因为其味美，更由于它饱含
着北京人的礼数。当然，今天想
，从来是和礼仪紧密相 吃这口不必非等到办什么大事，
关 的。 这 些 礼 仪 不 仅 关 随时都可以自己动手做上一碗，
联 时 令 节 俗， 更 包 括 人 在解馋的同时品味人生中的每一
生大事，比如出生、做寿、过世。 天。
北京人办这三件大事都讲究吃面
条儿，有所谓“人生三面”之说，

吃
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Investimentos Chineses no Brasil e Reformas
Econômicas da China

Por Hsia Hua Sheng, FGV-EAESP

O

s investimentos
chineses na
América Latina,
especialmente no Brasil,
são reflexos do progresso
das reformas econômicas
da China dos últimos
40 anos. Durante esse
período, não só o volume
do investimento, mas
também a sua natureza,
acompanharam a evolução
do desenvolvimento e dos
avanços tecnológicos da
economia chinesa.
A China é um dos
países que mais investem
no Brasil. Para se ter uma
ideia do crescimento deste
investimento, o país asiático
investiu US$ 20,9 bilhões
no Brasil em 2017, tendo
sido atingida a segunda
maior marca desde 2003.
De acordo com o Ministério
do Planejamento brasileiro,
entre anunciados e
confirmados, a China se
envolveu em 250 projetos
no Brasil no período de
2003 a 2017, com valores
totais de US$ 123,9 bilhões.
Destes, 93 projetos foram
confirmados, totalizando
US$ 53,5 bilhões.
Em relação aos
investimentos chineses

no Brasil, podemos dividílos em 3 grandes fases.
A primeira fase teve início
em 2002 e terminou em
2010. Nessa época, a China
estava realizando grandes
obras de infraestrutura.
Como tal, os investimentos
chineses concentravam-se
em atividades relacionadas
às commodities (matériasprimas). Commodities
do setor metalúrgico,
energético e alimentar
dominavam a pauta de
exportações brasileiras
para a China. Nessa
época ocorreram várias
negociações nos setores
de mineração, energia,
siderurgia e agronegócio. O
caso de maior repercussão
foi o investimento de US$
7,1 bilhões na compra
de 40% das operações
brasileiras da espanhola
Repsol por parte da estatal
chinesa Sinopec. Essa
transação foi o segundo
maior valor pago por uma
petroleira chinesa para
adquirir empresas no
exterior desde 2002.
A segunda fase
corresponde ao período
entre 2011 e 2013. A
maioria das grandes
empresas chinesas da

indústria tradicional não
só dominava o mercado
doméstico, com marcas
locais fortes, mas também
começou a sua expansão
no mercado internacional.
Essas empresas investiram
inicialmente no Brasil,
pois ali detectaram novas
oportunidades, um bom
momento econômico e o
potencial do mercado de
consumo interno brasileiro
na área de manufatura,
especialmente nos
setores de maquinaria,
equipamentos, automotivo
e de aparelhos eletrônicos.
Assim, várias empresas
que tinham fábricas no
Brasil ampliaram seus
investimentos. Outras
empresas chinesas que
tinham apenas relações
comerciais no país
sulameicano começaram
a instalar suas fábricas em
seu território, por exemplo,
Sany e XCMG (máquinas
e equipamentos), Gree
(eletrodomésticos) e Chery
(automóveis).
Após 2013, teve
início a terceira fase de
investimentos, marcada
pelos aportes de capital na
área de serviços. Podemos
notar que os principais

A State Grid adquire ações da CPFL.

setores de investimento
no Brasil refletem o atual
dinamismo tecnológico
da economia chinesa,
onde várias das suas
multinacionais figuram
entre as 500 maiores
empresas do mundo, sendo
extremamente competitivas
na sua área de negócios.
As maiores empresas
de tecnologia, tais como
a BYD, Baidu, Grupo
Tencent e Grupo Alibaba
investiram em empresas de
e-commerce, pagamentos
e fintechs no Brasil. Um
exemplo interessante é o
grupo Didi, do setor de
tecnologia de transportes
urbanos, que adquiriu uma
das empresas líderes no
Brasil, a 99 Táxi.
Os quatro maiores
bancos chineses: Banco
Industrial e Comercial
da China (ICBC), Banco

da China (BOC), Banco
de Construção da China
(CCB) e Banco Agrícola da
China, consolidaram uma
linha de negócios no Brasil,
oferecendo empréstimos
de longo prazo, capital de
giro e serviços de câmbio
para empresas brasileiras
e chinesas que atuam no
Brasil.
As grandes empresas
dos setores de geração,
transmissão e distribuição
de energia também fizeram
várias aquisições no Brasil.
A China Three Gorges
(CTG), por exemplo,
é responsável por 17
hidroelétricas brasileiras e
anunciou no final de 2018
a intenção de investir mais
US$ 1 bilhão nos próximos
10 anos para se consolidar
no pais. A State Grid já
investe ativamente em
leilões de transmissões

de energia no Brasil e
comprou também a CPFL,
uma das maiores empresas
energéticas brasileiras.
Por fim, em relação ao
agronegócio, há o exemplo
da COFCO, que também
fez várias aquisições de
tradings agrícolas no Brasil.
Em suma, a evolução
do progresso da economia
chinesa repercutiuse na diversidade dos
investimentos externos
do país. Essa diversidade
permite formar parcerias e
cooperações internacionais
em áreas importantes
da economia, as quais
contribuem para um
desenvolvimento econômico
mais sustentável e
equilibrado, tanto nos
países receptores do
investimento, como é o caso
do Brasil, como na própria
economia chinesa.
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2019 年“印象中国”摄影和短视频大赛启事
Chamada para o Concurso de Fotografias e Vídeos
“A China nas minhas lentes” 2019

C

omo parte das celebrações do 70º aniversário da República Popular da China e
do 45º aniversário das relações diplomáticas entre a China e o Brasil, a Embaixada
da China no Brasil, em parceria com O Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em
inglês), lança o concurso de fotografias e vídeos curtos “A China nas minhas lentes” nos
seguintes termos:

V.

Critérios da classificação

A organização convidará profissionais para avaliar as obras selecionadas para decidir os
vencedores.
VI. Categorias do prêmio
Os prêmios deste concurso são divididos em 3 categorias para as fotos e para os vídeos,
com as seguintes especificações:
Categoria

Prêmio (a detalhar)

1ª

Produto eletrônico

Em parceria com O Grupo de Mídia da China

2ª

Produto eletrônico

II. Público-Alvo

3ª

Produto eletrônico

I.

Organização: Embaixada da China no Brasil

É bem-vinda a participação de integrantes da sociedade brasileira como servidores
públicos, parlamentares, membros partidários e de organizações sociais, empresários,
acadêmicos, jornalistas, estudantes, etc.

Os prêmios serão fornecidos pela organização do evento, que se reserva o direito de
interpretação final.
VII. Formas de inscrição

III. Tópico dos trabalhos
Os participantes devem enviar ao e-mail indicado fotos e/ou vídeos curtos de sua autoria,
feitos durante sua permanência na China que mostrem atrações turísticas, desenvolvimento
socioeconômico e o dia-a-dia das pessoas, ou ainda momentos do intercâmbio e da
parceria entre os dois países registrados na China ou no Brasil.
IV. Especificações
1. Cada participante pode inscrever uma foto e/ou um vídeo com duração de até 15
segundos, com informações em português indicando a data, o local e o conteúdo da obra;
2. Serão aceitas apenas obras de autoria individual;
3. A obra deve ser original e inédita em qualquer meio de comunicação, como
jornais, revistas, livros ou site. Em caso de plágio, o participante assume todas as
responsabilidades legais decorrentes;
4. A organização detém o direito de divulgação e reprodução das obras submetidas
e reserva-se o direito de publicar e exibir os trabalhos premiados e selecionados. Se a
organização deste concurso decidir não publicar ou divulgar as obras, o participante
poderá, mediante permissão por escrito da organização, publicar ou divulgar seu trabalho
em outros meios, desde que identificado como obra participante do concurso “A China nas
minhas lentes”;
5. A inscrição de obra implica na compreensão e aceitação dos termos deste concurso.

1. O participante deve apresentar sua inscrição em formato eletrônico.
2. O participante deve enviar suas obras no prazo estabelecido para o seguinte correio
eletrônico: chinalentes2019@163.com. O horário da entrega será aquele marcado pela
caixa de entrada. O participante receberá uma resposta automática, indicando o sucesso
da inscrição. Os autores devem assegurar a originalidade de seu trabalho no ato de
inscrição.
3. O participante deve, ainda, fornecer as seguintes informações: nome completo,
gênero, data de nascimento, local de trabalho e cargo, número do telefone fixo e celular e
e-mail.
VIII. Prazo
Prazo de inscrição: 1º de fevereiro a 31 de maio de 2019
Anúncio e entrega dos prêmios: final de setembro de 2019 (data a escolher)
Observação: As obras que não cumprirem os requisitos deste aviso (como tópico
irrelevante, entrega fora do prazo, etc.) não serão qualificadas. A Embaixada da China no
Brasil reserva-se o direito de interpretação final e todos os outros direitos legais.
Para maiores informações, acesse o site da Embaixada da China (http://br.chinaembassy.org/por/) e o site em português do CMG (http://portuguese.cri.cn).

中国国际广播电台（CRI）成立于 1940 年，是中
国唯一向全球广播的国家电台，其宗旨是“向世界介
绍中国，向中国介绍世界，向世界报道世界，增进中
国人民与世界人民之间的了解和友谊。”
1960 年 4 月 15 日，中国国际广播电台葡萄牙语
广播正式开播。目前，作为中国唯一的全媒介葡文媒
体，葡语部通过海外调频广播、短波广播、平面媒体、
网络在线、手机移动等多种形态进行新闻、文化、经
济、社会等全方位报道和汉语教学。
Fundada em 1940, a Rádio Internacional da China
(CRI) é a única emissora estatal chinesa que transmite
sua programação em 65 línguas para todo o mundo, com
o objetivo de apresentar a China ao mundo, apresentar
o mundo aos chineses, informar o mundo ao mundo e
aumentar a compreensão e a amizade entre os chineses
e os outros povos.
A transmissão em português da CRI entrou no ar
no dia 15 de abril de 1960. Como a única 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

