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莫桑比克总统称赞“一带一路”务实发展

Presidente de Moçambique aplaude desenvolvimento pragmático do Cinturão e Rota

Em entrevista exclusiva à Radio
Internacional da China, o presidente de
Moçambique, Filipe Nyusi, cita discurso de
Xi Jinping. Pode-se prever um futuro ainda
mais pragmático do Cinturão e Rota. A fala do
presidente chinês aconteceu na inauguração
do 2º Fórum do Cinturão e Rota para a
Cooperação Internacional, no dia 26 de abril
em Beijing.
Para Nyusi, os participantes da construção
conjunta da iniciativa vêm explorando modelos
inovadores de cooperação e compartilhando
oportunidades de desenvolvimento. No
primeiro fórum, os países se reuniram para
unir pensamentos e elaborar planos. Hoje é
o momento de colocar os planos em prática,
transformando a disposição em ação e a
vontade em realidade.
“Acredito que para o presidente Xi Jinping
isso não foi muito fácil, porque estava a
trazer uma ideia, um pensamento, uma
visão que na primeira vez não foi fácil ser
compreendida. Por isso deve ser sábio para
nos dar muita interpretação do significado
disso e do significado daquilo. Mas este fórum
já é pragmático. Houve tempo suficiente
para desenhar alguns projetos para indicar
exatamente qual é o objetivo.”

Nos últimos cinco anos, após a
apresentação do Cinturão e Rota, a China
e os países participantes da iniciativa têm
trabalhado para realizar cooperações
amplas, desempenhando um papel positivo
no desenvolvimento socioeconômico local.
No final de 2018, entrou em funcionamento
a ponte Maputo-Katembe, projeto-piloto sob
o quadro do Cinturão e Rota. A construção
recebeu repercussões positivas da sociedade.
No entanto, a iniciativa também enfrenta
dúvidas. Nyusi disse que o fato de cerca de
40 chefes de Estado estarem presentes neste
fórum é a melhor resposta a essas dúvidas.
“Não há nenhuma coisa feita pela primeira
vez cuja mudança não seja difícil. Mas acho
que, pelo fluxo, mais de cem países estiverem
aqui e cerca de 40 chefes de Estado e do
Governo. Significa que é uma coisa muito mais
ampla e integrada. É uma grande oportunidade
que o mundo tem para se encontrar e partilhar
conhecimentos.”
O presidente chinês disse no seu discurso
que o mundo deve criar uma ponte entre
culturas diferentes para se entenderem e
aprenderem de forma mútua. O Cinturão e
Rota é exatamente uma plataforma como
essa, que é aberta e diversificada para que
todos possam trocar ideias e compartilhar
oportunidades de desenvolvimento.
4 月 26 日， 第 二 届“ 一 带 一 路” 国 际 合 作 高
峰论坛在北京隆重开幕，中国国家主席习近平出
席开幕式并发表主旨演讲。莫桑比克总统纽西在
接受本刊记者专访时表示，从习近平主席的演讲
中看到了“一带一路”更加务实的未来。
纽西表示，参与共建“一带一路”各方不断创
新合作方式，共享发展机遇。从第一届高峰论坛
各方的凝心聚力，规划愿景，到今天齐聚一堂，
精耕细作，这是从理念转化为行动，从愿景转化
为现实的跨越。“我认为对习近平主席来说，提
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北京外国语大学成立西葡语学院

Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing reforça ensino de português e espanhol
A Universidade de Estudos Estrangeiros
de Beijing (BFSU, na sigla inglesa), uma
das mais reputadas instituições de ensino
superior da China na formação de línguas
estrangeiras, reforçou a sua oferta no ensino
das línguas portuguesa e espanhola.
Na cerimônia de abertura de um
fórum focado nas vantagens, desafios e
estratégias na formação de profissionais
versados nestes dois idiomas, decorrido
no dia 16 de março, o vice-reitor da
universidade, Yan Guohua, anunciou o
estabelecimento da Faculdade de Estudos
Hispânicos e Portugueses.
A nova faculdade é composta por dois
departamentos, um de língua espanhola e
outro de língua portuguesa; quatro centros,
incluindo o Centro BFSU-ULisboa-Camões
de Cultura e Língua Portuguesa; uma
fundação, e uma publicação. A faculdade
explora ativamente um novo modelo de
formação, tendo estabelecido cinco áreas
de estudo: linguagem, literatura, tradução,
ciência política e economia.
O curso de estudos hispânicos da BFSU
foi criado em 1952, enquanto o de português
em 1960. Ao longo de 60 anos, cerca de 3
mil alunos de português e espanhol foram
formados na universidade.

北京外国语大学西葡语学院揭牌仪式暨全国西葡
语人才培养及专业发展论坛于 3 月 16 日在京举行。
北外副校长闫国华在揭牌仪式上表示，西葡语学
院挂牌成立是时代发展的必然要求，也是北外多年
来教育改革的重要成果。北外西葡语学院党总支书
记刘建透露，学院将建立四个中心，即拉丁美洲研
究中心、墨西哥研究中心、西班牙研究中心和北外 里斯本大学 - 卡蒙斯葡萄牙语言文化中心；一个基
金会，即董燕生教育基金和一本学术刊物，即《西
班牙语葡萄牙语语言文化论丛》。此外，北外还和
兄弟院校一起组建了两个专业群，即北京市西葡专
业群和中葡语言文化交流合作联合体，围绕提高人
才培养质量和科学研究的水平开展工作。
据了解，北外西班牙语专业成立于 1952 年，葡
萄牙语专业成立于 1960 年，2005 年，西班牙语系
更名为西班牙语葡萄牙语系。60 多年来为累计为国
家培养了 3000 多名西葡语人才，分布在各行各业，
为社会发展和经济建设作出了贡献。

出‘一带一路’倡议，传递这样一种全新的构想
和理念绝非易事，这需要非凡的智慧。从无到有，
由简及深，今年的论坛走向务实。习近平主席在
演讲中向我们勾勒了更加清晰的合作蓝图。”
倡议提出五年多来，中国与“一带一路”沿线
国家开展广泛合作，合作项目为当地社会经济发
展做出了积极的贡献。2018 年底，“一带一路”
合作框架下落地的马普托大桥正式通车。该大桥
的建成极大便利了当地交通，收到广泛赞誉。不
过“一带一路”在发展过程中也曾受到质疑。纽
西 表 示， 近 40 位 国 家 元 首 出 席 今 天 的 大 会， 共

同描绘“一带一路”更美好的未来，这是对怀疑
者最好的回应。“成就任何事业都不是一蹴而就，
所有的改变都不会一帆风顺。我认为，来自一百
多个国家和地区以及国际组织的代表，还有近 40
位国家元首、政府首脑齐聚今天的大会，正是因
为大家认同‘一带一路’的理念，认为这是一个
广泛包容的合作平台。”
纽西说，习近平主席在演讲中表示要架设不同
文明互学互鉴的桥梁，而“一带一路”正是这样
一个开放，多元的平台，世界在这里擦出思
想碰撞的火花，共享共同发展的机遇。
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巴西国酒品鉴会在京举办 “卡莎萨”获青睐

Cachaça do Brasil agita paladar dos chineses em Beijing
O aroma e o sabor da cachaça brasileira
agitaram no dia 20 de março o paladar dos
chineses num evento de degustação realizado
em Beijing. Promovida pela Embaixada do
Brasil na China, a atividade atraiu participação
dos empresários e sommelier de bebidas
alcoólicas.
Na ocasião, o membro do Instituto Brasileiro
da Cachaça, Jairo Martins, fez uma palestra
sobre a longa história e o processo de
produção da cachaça. Para ele, a cachaça e a
caipirinha podem representar a forma de viver
dos brasileiros de serem alegres e dinâmicos.
Sendo ícones do país, a aguardente de cana
de açúcar simboliza ainda a diversidade
da cultura brasileira por sua maturação em
diferentes madeiras e mistura com todos os
tipos de frutas. Na viagem pela China, Jairo
Martins observou que os chineses prestam
muita atenção à cultura e à história ao degustar
aguardente, acreditando que a cachaça e a
caipirinha possam ganhar a preferência dos
consumidores chineses.

Em junho deste ano, a China promoverá
uma série de feiras, salões de vinho e bebidas
alcoólicas. É previsto que os produtores e
exportadores de cachaça marquem ampla
presença para estimular mundialmente o
consumo da aguardente nacional do Brasil.
以浓烈醇厚、香味绵长而闻名的巴西国酒卡莎萨
（甘蔗酒）3 月２０日亮相北京。在由巴西驻华使
馆主办的卡莎萨品鉴会上，中国酒商和品酒师得以
品尝到丰富多元的风味甘蔗酒，领略巴西激情奔放
的独特情调。
巴西甘蔗酒研究会成员杰罗·马丁斯向记者介绍
说，卡莎萨因其甘醇香甜和丰富的可兑性正在世界
各地流行起来。他表示，中国人饮酒十分注重其背
后蕴藏的历史文化，相信卡莎萨丰富的内涵可以吸
引中国消费者的目光。“卡莎萨深深扎根于巴西的
文化和历史中，是巴西人充满欢乐和活力、恣意享
受生活的一种性格浓缩。”
面对中国巨大的消费市场，杰罗·马丁斯表示期
待卡莎萨未来能够开辟出一片新天地，“我们计划
加大在中国的参展规模和力度，来促进卡莎萨的推
广。６月中国会举办一系列葡萄酒展会，我们会鼓
励更多巴西生产商和出口商来华亮相并洽谈合作，
中国市场的潜力不可小觑。”

《咱们结婚吧》登陆安哥拉国家电视台

Mais uma telenovela chinesa
é transmitida em Angola

A telenovela chinesa Vamos Casar,
traduzida pelo Grupo de Mídia da China, foi
transmitida no dia 16 de março no canal 2 da
Televisão Pública de Angola (TPA2). Trata-se
da segunda telenovela da China transmitida
no principal canal televisivo em Angola.
Essa telenovela, traduzida em dezenas
de idiomas, já foi transmitida nos países da
Ásia, Europa, África e Oceania. O Grupo de
Mídia da China apresentará mais filmes e
telenovelas com dublagem em português à
audiência lusófona.

由中央广播电视总台国广译制中国电视剧《咱们
结婚吧》于 3 月 16 日登陆安哥拉国家电视台二台
（TAP2），这是中国第二次将中国葡语配音电视剧
引进到安哥拉，并由安哥拉主流电视频道进行播出。
电视剧《咱们结婚吧》已经被译制成数十种语言
在亚洲、欧洲、非洲和大洋洲国家进行播放。未来，
中央广播电视总台国广将会把译制的更多葡语配音
电影、电视剧作品带到葡语国家。
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eresa Bessa,
moradora
de Lisboa
e cliente da
Fidelidade, ficou
impressionada
com as mudanças
na seguradora
portuguesa depois
que o investimento
chinês chegou à sua
terra natal. "Notei
uma grande aposta
da Fidelidade em
inovação e na
rapidez do serviço
Fidelidade em Lisboa

中国投资在葡萄牙取得互利成果
Investimento chinês em Portugal tem resultados
de benefício mútuo
ao cliente após a chegada da
Fosun", disse Bessa, 31 anos.
Sendo uma seguradora com
duzentos anos de história, a
Fidelidade lutou para crescer
durante a crise econômica do
país e sofreu com a falta de
recursos para se expandir,
até a chegada da Fosun, uma
multinacional privada chinesa.
Com a ajuda da Fosun, a
Fidelidade adquiriu a Espírito
Santo Saúde, hoje conhecida
como Luz Saúde. Há muito
tempo a Fidelidade já tinha
o sonho de estabelecer um
serviço integrado de seguro
e saúde com a empresa, o
que beneficiou também seus

clientes. Entre 2013 e 2017, os
lucros líquidos da Fidelidade
dobraram de 108 milhões de
euros para 216 milhões.
A relação entre a China
e Portugal está em sua
melhor fase. O ambiente de
investimento saudável e a
perspectiva econômica estável
do país europeu vem atraindo
cada vez mais investimentos
chineses.
"A Fosun combina sua
estratégia de desenvolvimento
com a política de abertura da
China, que é de benefício mútuo,
e empodera as empresas que
recebem nosso investimento
com recursos chineses,

Por Xun Wei

intensificando o
empreendedorismo
das mesmas",
declarou Li Haifeng,
parceiro global e
vice-presidente
sênior da Fosun
International.
"Nos últimos
anos, o investimento
chinês em Portugal
fortaleceu a
confiança das
empresas locais e
aumentou a liquidez
do mercado, o
que ajudou o país
a sair da crise
econômica e
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Centro de Arte de Fosun em Shanghai, China

conquistar sua recuperação", disse Wang
Cheng'an, ex-secretário-geral do Fórum para
a Cooperação Econômica e Comercial entre
a China e os Países de Língua Portuguesa
(Fórum de Macau).
Por outro lado, as empresas chinesas
acumularam experiências em operação
global através de seus investimentos em
Portugal, acrescentou Wang, avaliando
isso como um resultado em que ambos os
lados saem ganhando. Segundo os dados
do Fórum de Macau, até o final de setembro
de 2018, as empresas chinesas investiram
8,26 bilhões de euros (US$ 9,55 bilhões)
em Portugal em diversas áreas, incluindo
energia, finanças, seguros, saúde, além de
aviação e produtos aquáticos, criando mais
de 40 mil empregos locais.
Ao mesmo tempo, as empresas chinesas
em Portugal também aproveitam as
vantagens tradicionais do país europeu e o
Fórum de Macau para realizar cooperação
com empresas portuguesas em mercados
de terceira parte, explorando conjuntamente
os mercados da Europa, América
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Latina e África,
especialmente
os dos países
lusófonos, assinalou
Wang.
Por parte
de Portugal, o
governo e o povo
saúdam a entrada
de investimento
chinês. O presidente
português, Marcelo
Rebelo de Sousa,
declarou em
dezembro passado
que Portugal
está disposto
a aprofundar os intercâmbios e as
cooperações com a China em áreas como
economia, comércio, finanças e cultura,
acrescentando que mais investimentos
chineses são bem-vindos em Portugal.
Manuel Caldeira Cabral, ex-ministro
da Economia de Portugal, afirmou numa
entrevista que o investimento chinês
tem foco não só nos interesses de curto
prazo, mas também de longo prazo, que é
exatamente o que está ajudando a economia
portuguesa. "As empresas chinesas já
comprovaram que são parceiras confiáveis
de Portugal", completou.
Para a clientela, a avaliação também
foi positiva. "A aquisição da Fidelidade
pelo grupo Fosun, além de ter sido
financeiramente boa para Portugal e
consequentemente para os portugueses,
permitiu uma reestruturação que o Estado
português não estava conseguindo realizar",
avaliou Luís Caldas, outro cliente da
seguradora em Lisboa, acrescentando que
houve uma grande melhora na qualidade
dos serviços prestados aos clientes após

Calçada portuguesa (VCG)

a aquisição. "O fato de estar
assegurado por um grupo de
renome internacional pareceme muito positivo", concluiu ele.
"Após a crise, sem confiança
na nossa economia e com
uma incapacidade de retorno
de débito, a comunidade
internacional cortou
drasticamente o investimento
em Portugal. No entanto, a
China teve a coragem de
investir em Portugal mesmo
assim, reconhecendo o
potencial econômico do
nosso país", recordou Jorge
Magalhães Correia, CEO da
Fidelidade, em uma entrevista.
Segundo Wang, a Iniciativa
Cinturão e Rota trará mais
oportunidades a Portugal,
com possíveis destaques
nos âmbitos portuário, de
laboratório marítimo e de países
lusófonos africanos.
O presidente Rebelo de
Sousa expressou em várias
ocasiões que Portugal apoia a
Iniciativa Cinturão e Rota e está
disposto a transformar Portugal
no centro europeu das rotas da
seda terrestre e marítima.
O ano de 2019 marca o 40º
aniversário do estabelecimento
das relações diplomáticas
bilaterais entre China e Portugal.
Os dois países estabeleceram a
parceria estratégica abrangente
em 2005 e a "parceria azul" de
cooperação oceânica bilateral
em 2017.
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O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, na cerimônia, preparado para cortar a fita inaugural (VCG)

O Ponte Maputo-Katembe liga os lados sul e norte da Baía de Maputo

“天堑变通途”
——中国建造助力莫桑比克推进互联互通
China ajuda Moçambique na promoção da interconectividade

E

m 10 de novembro de
2018, foi inaugurada a
ponte que liga os lados
sul e norte da Baía de Maputo,
capital do país. Na cerimônia,
o presidente moçambicano,
Filipe Nyusi, disse que a ponte
concretizou um sonho do seu
povo de muitos anos. Ela foi
projetada e construída por uma
empresa da China e constitui
uma nova “paisagem chinesa”
no continente africano. A obra
também é considerada como
exemplo de sucesso nos países
ao longo do Cinturão e Rota na
construção de infraestrutura e
de interconectividade.
O projeto Ponte Maputo-

Katembe e Estradas de Ligação
Rumo ao Desenvolvimento de
Moçambique foi construído
pelo grupo CRBC e tem
uma extensão total de 187
quilômetros, incluindo a ponte
suspensa de 680 metros.
A construção do projeto foi
iniciada em junho de 2014
com um investimento total
de US$ 725,8 milhões. Após
a conclusão, o tempo de
travessia da baía reduziu de
duas a três horas para apenas
dez minutos. O vice-gerente
geral do CRBC, Wang Lijun,
explicou o significado do
projeto para o desenvolvimento
socioeconômico local.
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本刊记者 国丹

Por Guo Dan

“Maputo situase no lado norte da
Baía. A distância no
ponto mais estreito
entre a cidade e
o sul é de apenas
700 metros. No
passado, para
chegar ao outro
lado, era preciso
dar uma volta na
baía, num trajeto
de mais de 160
quilômetros. Da
baía mais ao sul,
de cerca de 180
quilômetros, chegase à fronteira com
a África do Sul e,

finalmente, liga-se ao maior porto da África
do Sul no Oceano Índico, porto Durban.
A região da fronteira é um famoso ponto
turístico de Moçambique. Por isso, este
projeto desempenha papéis em vários
sentidos. Primeiro, explora o terreno da
margem do sul da baía, ampliando o
espaço para o desenvolvimento urba no;
segundo, promove o desenvolvimento
econômico regional, especialmente o
desenvolvimento do turismo; e, por fim,
realiza a interconectividade com a África
do Sul.”
A Ponte de Maputo é atualmente a obra
com o maior alcance na África, sendo
também a maior ponte suspensa projetada
e construída independentemente pela
empresa chinesa no exterior. O projeto e
a construção adotaram o critério chinês
e p assaram pela revisão dos padrões
europeu e sul-africano. Wang Lijun afirmou
que o plano mostrou a capacidade de
“construção chinesa” ao mercado externo.
“A ponte é projetada e construída
conforme os critérios chineses.

(VCG)

Moçambique é um país de língua
portuguesa e um dos principais países
no sul da África. O país segue os
padrões europeu e sul-africano na área
de construção. Através deste projeto, a
tecnologia, o critério, a experiência e a
capacidade da China foram reconhecidas
pelo exterior. Estas características
podem ser usadas no mundo, sobretudo,
na construção do Cinturão e Rota. As
nossas tecnologias e capacidades são
inquestionáveis.”
A construção da ponte obteve um
forte apoio das instituições financeiras
chinesas. A SINOSURE ofereceu o seguro
de crédito de médio a longo prazo. Com
base nisso, o Banco de Importação e
Exportação da China proporcionou um
empréstimo comercial de US$ 680 milhões,
que representa 85% do valor do contrato,
resolvendo a questão do financiamento. O
responsável do projeto na SINOSURE, Qiu
Yang, afirmou:
“O programa de financiamento
de 15 anos aliviou a pressão da
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dívida externa do governo
moçambicano, fazendo com
que o país desfrute dos
dividendos econômicos da
construção da infraestrutura.
Além disso, lançamos outros
seguros especiais de apoio ao
projeto para garantir que as
contas a receber da empresa
sejam coletadas a tempo.”
O projeto Ponte MaputoKatembe e Estradas de
Ligação segue o conceito de
“consulta mútua, construção
conjunta e compartilhamento
d e benefícios” da Iniciativa
Cinturão e Rota durante
a construção. O projeto
promoveu a exportação de
70 mil toneladas de aço e de
equipamentos no valor de
US$ 48 milhões. Ao mesmo
tempo, criou 37 mil postos
de trabalho no local e formou
mais de cinco mil técnicos de
diferentes áreas. Realmente
é uma cooperação de ganho
mútuo entre a China e a
África.
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Ponte Maputo-Katembe, visto de longe

2

018 年 11 月 10 日，在莫桑比克首都马普托，
一座连接马普托湾南北两岸的跨海大桥正
式通车，莫桑比克总统菲利普 • 纽西亲自
为大桥揭幕剪彩，称它的建成实现了本国人民多
年来的梦想。“一桥飞架南北，天堑变通途”，
这座由中国出口信用保险公司承保的、中国企业
设计承建的跨海大桥项目为南部非洲增添了一道
新的靓丽风景，成为中国企业在“一带一路”沿
线国家推动基础设施建设、促进互联互通的又一
成功实践。
马普托 - 卡腾贝跨海大桥及连接线项目由中
国路桥工程有限责任公司承建，全长 187 公里，
包括一座长度为 680 米的跨海悬索桥及其南北方
向的数条公路。该项目于 2014 年 6 月开工，总
金额达到 7.858 亿美元，通车后将原来两三个小
时的渡海时间缩短到十分钟左右。路桥公司副总
经理王利军详细介绍了跨海大桥项目对于促进当
地经济发展的重大意义。
“马普托处在马普托湾的北部，和南部距离
最窄的地方只有 700 米左右，但是历史上，从马
普托主城区到南部的卡滕贝地区，需要绕着海湾
走 160 多公里才能到达。从马普托湾南岸再往南
180 公里左右就到了南非边境，再往南就是南非
在印度洋一侧最大的港口——德班港。和南非接
壤的区域也是莫桑比克南 部最著名的海滨旅游胜
地。所以说这个项目兼具了几个作用，最直接的

是开发马普托海湾南岸
的一片空白土地，为城
市发展带来新的空间，
另外，带动整个南部区
域经济发展及旅游业开
发，再往远处，跟南非
实现互联互通。”
马普托跨海大桥是
目前非洲单跨跨度最大
的桥梁，也是中资企
业自行设计并建造的海
外最大悬索桥。它的设
计和施工均采用中国标
准，并通过了欧洲标准
及南非规范的审核。王
利军表示，该项目让“中
国建造”在海外市场得
到了认可。
“我们桥梁采用的是中国标准设计建造，莫
桑比克是葡语国家，也是南部非洲主要国家，长
期以来在建设领域遵循欧洲和南非的标准规范。
通过这个项目，再一次在海外证明了我们中国的
技术、我们中国的标准，还有我们中国的经验和
能力实际上是可以在世界范围内去应用的，尤其
是在 ' 一带一路’建设领域，我们中方的技术和
能力是毋庸置疑的，通过这个项目得到了验证。”
马普托大桥的建设得以顺利推进离不开我国
金融机构的鼎力支持。作为中国唯一一家政策性
保险机构，中国出口信用保险公司为该项目出具
中 长期出口信用保险产品，并推动中国进出口银
行提供了 6.8 亿美元的商业贷款，占合同金额的
85%，顺利解决了项目的融资问题。中国信保第
一营业部相关项目负责人邱阳表示：
“通过长达 15 年的中长期融资方案，缓解
了莫桑比克政府外债压力，平稳释放基础设施建
设带来的经济红利。同时，我们还为项目提供了
配套的出口特险保险，保证企业应收账款按时回
收。”
马普托大桥项目在建设过程中遵循“一带一
路”倡议提出的“共商、共建、共享”理念，项
目除了大量采购使用当地的建筑材料，还带动国
内钢材出口愈 7 万吨，出口设备价值超过 6800
万美元。同时，为莫桑比克累计创造了逾 3700
个就业岗位、培养了各类技术工人 5000 余名，
真正实现了中非之间互利互惠、合作共赢。
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A

primeira visita
ao exterior do
presidente
chinês, Xi Jinping,
em 2019, elevou os
laços da China com
a Itália, Mônaco e a
França para um novo
patamar e injetaram
novo ímpeto na
parceria estratégica
abrangente ChinaEuropa, declarou
o conselheiro de
Estado e ministro das
Relações Exteriores

19

de Mônaco, o
presidente chinês
disse que ambos
os lados devem
seguir a abertura e
cooperação e buscar
mais resultados de
ganhos recíprocos,
acrescentando
que a China saúda
Mônaco a participar
ativamente do
desenvolvimento
conjunto do Cinturão
e Rota.
O presidente chinês, Xi Jinping, conversou com o presidente
italiano, Sergio Mattarella, no dia 22 de março, em Roma

O príncipe Albert II de Mônaco ofereceu a Xi Jinping um solene cerimônia de boas-vindas

中国国家主席访欧成果丰富 促进中欧伙伴关系发展
Visitas frutíferas do presidente chinês impulsionam parceria com a Europa
chinês, Wang Yi.
Enquanto o mundo está
passando por mudanças
profundas não vistas em
um século, a viagem de Xi
pela Europa, elogiada pela
comunidade internacional, é
dedicada a aprofundar a parceria
para a cooperação, melhorar a
governança mundial e defender
o multilateralismo, o que mostra o
sentimento de responsabilidade
da China como um importante
país, afirmou Wang.
Em seis dias, o presidente
chinês participou de mais de
40 eventos durante sua visita a
cinco cidades, que foram Roma,
Palermo, Mônaco, Nice e Paris,

observou Wang, acrescentando
que é uma viagem de amizade,
cooperação e exploração que
gerou resultados frutíferos.
AMIZADE & BENEFÍCIOS
MÚTUOS
Este ano marca o 15º
aniversário da parceria estratégica
abrangente China-Itália, e o
próximo será o 50º aniversário das
relações diplomáticas entre estes
dois países.
Em reuniões com o presidente
italiano, Sergio Mattarella, e o
primeiro-ministro, Giuseppe
Conte, Xi concordou com
eles em intensificar mais os

intercâmbios de alto
nível, consolidar a
confiança mútua
política e elevar as
relações bilaterais,
indicou Wang.
Este ano marca
o 55º aniversário
dos laços
diplomáticos ChinaFrança. Durante
suas reuniões, Xi
concordou com o
presidente francês,
Emmanuel Macron,
e o primeiro-ministro,
Édouard Philippe,
em fomentar uma
parceria estratégica

abrangente China-França mais sólida, estável
e vibrante e em continuar a explorar o modo
de importantes países entenderem-se um
com o outro, o que deve se caracterizar
por independência, entendimento mútuo,
presciência, benefícios mútuos e resultados de
ganhos recíprocos, assinalou Wang.
Na declaração conjunta emitida pela
China e França sobre defesa conjunta do
multilateralismo e melhora da governança
mundial, os dois lados prometeram construir
relações internacionais de respeito mútuo,
igualdade, justiça e cooperação de ganhos
recíprocos com base em respeito aos direitos
internacionais e aos princípios básicos das
normas internacionais, lembrou Wang.
Falando sobre a visita de Xi a Mônaco,
Wang disse que os líderes dos dois países
concordaram em seguir firmemente a direção
correta das relações bilaterais, aderir à abertura
e cooperação e buscar mais resultados de
ganhos recíprocos para elevar juntos as
relações China-Mônaco em uma nova época.
Durante as conversas de Xi com o príncipe
Albert II, chefe de Estado do Principado

CONSTRUIR O CINTURÃO E ROTA E
APROFUNDAR A COOPERAÇÃO PRÁTICA
Wang elogiou a visão e o pragmatismo
do governo italiano sobre sua decisão de
endossar a Iniciativa Cinturão e Rota, dizendo
que Xi e Mattarella concordaram que a China
e a Itália, que estão nas duas extremidades da
antiga Rota da Seda, são parceiras naturais
para construir o Cinturão e Rota.
Conte, segundo Wang, disse que a Iniciativa
trará grandes oportunidades para a Itália. Ele
também concordou em participar do segundo
Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação
Internacional em Beijing.
A França é um dos primeiros países
europeus a expressar a vontade de participar
da cooperação da Iniciativa. Durante a visita
de Xi à França, os dois países assinaram
acordos sobre a terceira rodada de projetos de
demonstração relacionados com a Iniciativa
em mercados de terceira parte, além de
lançar um fundo de mercado de terceira parte,
observou Wang.
Na sessão de encerramento de um
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fórum sobre a
governança mundial,
coorganizado pela
China e França,
Macron disse que a
Iniciativa Cinturão e
Rota é significativa e
pode desempenhar
um importante papel
na paz, estabilidade
e desenvolvimento
mundial,
acrescentando que
a União Europeia
(UE) pode alinhar
sua estratégia de
Xi Jinping proferiu um discurso no encerramento do Fórum de Governança Global China-França
desenvolvimento
um importante consenso de seguir confiança, o déficit
com a Iniciativa em um modo
o multilateralismo e descartar
de paz e o déficit de
inovador e promover em conjunto
o isolacionismo e medidas
desenvolvimento.
a conectividade eurasiática.
unilaterais.
Para lidar com esses
PROMOVER LAÇOS CHINAEle também disse que Xi e os
déficit, ele propôs
UE
líderes europeus concordaram
uma abordagem
em promover a coordenação e
de quatro pontos:
Após visitar a Espanha e
cooperação dentro do sistema
imparcialidade
Portugal no fim de 2018, Xi foi
da ONU, aproveitar ao máximo o
e racionalidade,
à Europa novamente em sua
papel construtivo dos mecanismos consulta e
primeira viagem ao exterior este
multilaterais mundiais e regionais,
entendimento,
ano, manifestando a grande
como a Organização Mundial do
esforços conjuntos
importância atribuída pela China à Comércio, o Fundo Monetário
e assistência mútua
Europa, comentou Wang.
Internacional, o Banco Mundial,
e benefício mútuo e
Em um mundo com
o Grupo dos Vinte e a UE, e
resultados de ganhos
transformações sem precedentes, contribuir ativamente para
recíprocos.
Xi observou que uma relação
solucionar conflitos internacionais,
É aconselhável
China-UE estável, estratégica
combatendo a mudança climática buscar uma
e recíproca é urgentemente
e promovendo o desenvolvimento
abordagem
necessária.
sustentável.
impulsionada pela
Wang disse que durante a
Em seu discurso principal no
inovação, bem
visita, Xi teve uma comunicação
fórum de governança mundial,
coordenada e
profunda com os líderes europeus Xi mencionou "quatro déficit" nos
interconectada, justa
para discutir a cooperação em
assuntos mundiais, incluindo o
e inclusiva, além de
questões internacionais e atingiu
déficit de governança, o déficit de criar um modelo de
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Xi Jinping e a esposa, Peng Liyuan, participaram da cerimônia de
despedida oferecida pelo presidente francês, Emmanuel Macron

crescimento de vitalidade, de cooperação de
abertura e resultados de ganhos recíprocos, e
um modelo de desenvolvimento equilibrado e
benefícios comuns de forma que as pessoas
do mundo todo possam compartilhar os
benefícios da globalização econômica, disse
Xi.
OPORTUNIDADES COMPARTILHADAS
Este ano marca o 70º aniversário da
fundação da República Popular da China,
disse Wang. Durante sua visita, Xi, com base
nas Duas Sessões chinesas recém-encerradas
no início deste mês, ilustrou aos líderes
europeus os bons desempenhos da economia
chinesa, que superou desafios múltiplos em
2018.
Wang disse que Xi também apresentou
a recém-adotada lei do investimento
estrangeiro, enfatizando que é necessário
usar meios jurídicos para proteger melhor os
direitos de propriedade intelectual e atrair o
investimento estrangeiro. Xi assinalou que a
China continuará a impulsionar a reforma e

abertura em todos os
aspectos e promover
a liberalização
e facilitação
de comércio e
investimento de
forma que os amigos
europeus possam
compartilhar melhor
as oportunidades de
desenvolvimento da
China.
Os líderes
europeus disseram
que estão contentes
em ver um maior
desenvolvimento
da China e que a UE saúda a vontade da
China de compartilhar suas oportunidades de
desenvolvimento. As empresas chinesas são
bem-vindas a investir nos países europeus,
indicaram os líderes, acrescentando que
eles não adotarão medidas restritivas contra
companhias específicas e estão dispostos
a fornecer um ambiente de negócios justo,
aberto e transparente para todas as empresas
estrangeiras.
Durante a visita, Peng Liyuan, esposa
de Xi, também participou de vários eventos
voltados a aprofundar os intercâmbios
culturais e educacionais entre a China e as
nações europeias. Como enviada especial
da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
para o avanço educacional das meninas e
mulheres, Peng foi convidada a visitar a sede
da UNESCO em Paris.
O chanceler chinês disse que a visita de
Peng destacou a imagem da China de um
importante país trabalhador e responsável, que
participa ativamente do ensino internacional,
igualdade de gênero e outros assuntos.

西藏庆祝民主改革 60 周年

Tibete celebra 60º aniversário
da reforma democrática

(VCG)
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Nós decorativos
nas portas (dfic)
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A reunião de celebração do 60º aniversário da reforma democrática
no Tibet foi realizada na praça do Palácio de Potala em Lhasa

o dia 29 de março, representantes
de diversos grupos étnicos e classes
sociais reuniram-se na praça do
Palácio de Potala em Lhasa para celebrar
o 60º aniversário da campanha da reforma
democrática no Tibete.
Às 10h, Losang Jamcan, diretor do
Comitê Permanente da Assembleia Popular
Regional Autônoma do Tibete, declarou a
abertura da reunião de celebração tanto em
Tibeteano como em mandarim, seguido por
uma cerimônia solene de hasteamento da
bandeira nacional e canto do hino nacional.
Em março de 1959, o governo central
chinês dissolveu o governo local aristocrático
e libertou mais de um milhão de servos,
tornando-os donos da nação e da sociedade.
O Tibete obteve lucros históricos e
registrou enormes mudanças desde a
reforma democrática que começou há 60
anos, destacou Wu Yingjie, secretário do
Comitê da Região Autônoma do Tibete do
Partido Comunista da China (PCCh), em um
discurso na reunião.
A reforma democrática destruiu

completamente a escravidão feudal da
teocracia, mudou as relações de produção
do antigo Tibete, rompeu as algemas
do espírito e cultura feudais e libertou a
população local da opressão política feudal.
A reforma democrática é um importante
acontecimento histórico no desenvolvimento
do Tibete e no avanço dos direitos humanos.
Wu Yingjie lembrou que o Produto Interno
Bruto (PIB) da região cresceu de 174 milhões
de yuans (US$ 25,9 milhões) em 1959 para
147,76 bilhões de yuans no ano passado, o
que representa um aumento médio anual de
9,5%.
Wu destacou o avanço decisivo obtido no
alívio da pobreza. Mais de 70% dos distritos
pobres e 80% da população em situação de
pobreza foram tirados dessa condição. Além
disso, o Tibete foi a primeira região chinesa a
oferecer educação gratuita durante 15 anos.
A taxa de analfabetismo entre os jovens e
pessoas de meia idade descendeu para
0,52%. O seguro médico abrange toda a
população do Tibete e a expectativa de vida
dos tibetanos subiu de 35,5 para 68,2 anos.
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Um homem na reunião de celebração

Penpa, um
aldeão da vila de
Gurum do distrito de
Tohlung Dechen, em
Lhasa, participou
do encontro como
representante
proveniente da
base: “Minha mãe
trabalhava para
um suserano. Não
tinha calçados nem
roupa suficiente.
Agora, vivemos em
uma casa de 400
metros quadrados.
Isso é uma grande
mudança.”
Penpa trabalhava
na construção.
No ano passado,
começou um novo
emprego como
administrador de um
posto de entrega
rápida da JD.com,

onde ganha 4.500 yuans por
mês. "Sinto que temos uma boa
vida", disse o homem.
Jamyang Sherab, oficial
do Exército de Libertação
Popular (ELP), também deu seu
depoimento na reunião: “Minha
família testemunhou a reforma
democrática. Como descendente
de servos no antigo Tibete,
tornei-me oficial do ELP e fui
eleito deputado da Assembleia
Popular Nacional e membro do
Comitê Nacional da Conferência
Consultiva Política do Povo
Chinês de forma sucessiva.”
Seis quilômetros ao leste do
Palácio de Potala, foi inaugurado
no mesmo dia um espaço
comemorativo que marca a
emancipação dos servos. O
salão, com uma área de exibição
de 3.500 metros quadrados,
mostra 165 documentos
históricos, 299 objetos, 331

Chá preparado com
manteiga (dfic)

imagens e quatro grandes
cenários relacionados à reforma
democrática da região, refletindo
a escuridão, o retardamento
e a barbaridade do velho
Tibete, assim como as grandes
mudanças que aconteceram no
novo Tibete socialista.
Em 2009, o órgão legislativo
regional estabeleceu o dia 28
de março como o dia para
comemorar a emancipação
de um milhão de servos,
que representavam 90% da
população da região naquele
momento.
“Há 60 anos, o ELP nos
resgatou da opressão dos donos
de servos e nos enviou comida
e chá.", comentou Chojor, de
68 anos. "Depois disso, tivemos
esperança pela nossa vida.”
Agora, Chojor tem uma vida
feliz, e a receita total de sua
família subiu para 80 mil
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Churrasco tibetano (dfic)

O ambiente agradável no Monte Naimona'nyi, sudoeste do Tibet (dfic)

yuans no ano passado: “a China impulsiona
a construção de aldeias prósperas ao longo
da fronteira do país. Estamos construindo
uma nova casa e nos mudaremos para ela
em setembro.”
Fatos e Dados: 60 anos de reforma
democrática no Tibete
Desde que a servidão feudal sob regra
teocrática terminou em 28 de março de 1959,
a Região Autônoma do Tibete, no sudoeste
da China, começou um novo capítulo na
história. Seguem algumas conquistas que
a ampla reforma democrática na região do
planalto conseguiu nos últimos 60 anos.
-- O PIB na região autônoma era de 174
milhões de yuans (US$ 25,9 milhões) em
1959. Em 2018, o número subiu para 147,8
bilhões de yuans, um aumento de 191 vezes,
calculado a preços comparáveis. O Tibete
registrou crescimento de dois dígitos do PIB
por mais de 20 anos consecutivos.
-- Os governos central e regional investiram
mais de 1 trilhão de yuans em infraestrutura

no período. Mais de 800 projetos-chave,
incluindo ferrovias, usinas hidrelétricas e
linhas de transmissão de eletricidade de alta
tensão foram implementados.
-- Graças às políticas agrícolas favoráveis
do governo e subsídios para a agricultura
local, a produção das colheitas no Tibete se
estabilizou em mais de 1 milhão de toneladas
em 2018, com 814 mil toneladas de cevada.
-- Não havia rodovias no Tibete 60
anos atrás. Mas hoje elas medem 97,4 mil
quilômetros e ainda estão em expansão.
Ferrovias, incluindo a Qinghai-Tibete,
conectam a região com o resto do país.
-- A renda disponível per capita atingiu
17.286 yuans no ano passado. A renda
disponível per capita urbana e rural foram
73 e 105 vezes maior que a de 1965,
respectivamente.
-- O Tibete fez um progresso decisivo no
alívio da pobreza nos últimos 60 anos. Em
2018, 180 mil pessoas foram retiradas dessa
condição, reduzindo a população pobre da
região para 150 mil, o que contava com 860
mil há seis anos. A taxa de pobreza baixou
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Uma criança na reunião de celebração

para inferior a 8%.
-- O analfabetismo
no Tibete antes da
reforma democrática
ultrapassava 95%.
Hoje, um sistema
educacional
moderno completo
foi estabelecido
lá. A taxa de
analfabetismo entre
os jovens adultos
caiu para 0,52%,
com uma média
de 8,6 anos de
escolaridade.
-- Com a melhoria
do sistema de
atendimento médico,
a expectativa média
de vida do povo
tibetano subiu para
68,2 anos, ante 35,5
anos no passado,
enquanto que a
população da região

do planalto cresceu para 3,44
milhões, ante 1,23 milhão em
1959.
-- A proteção ecológica foi
sempre uma prioridade no
desenvolvimento do Tibete. As
reservas naturais são 34,4% da
região autônoma. A cobertura
florestal cresceu para 12,14% do
Tibete.
-- Em 1980, apenas 1.059
pessoas o visitaram. No ano
passado, recebeu 33,7 milhões
de visitantes nacionais e
estrangeiros. O turismo tornou-se
um importante canal para que o
mundo conheça melhor a região.
Cronograma: Xi Jinping e o
desenvolvimento do Tibete
Desde o 18º Congresso
Nacional do Partido Comunista
da China (PCCh), o Comitê

Bolo confecionado com
farinha de cevada (difc)

Central do PCCh, com o
camarada Xi Jinping no núcleo,
fez arranjos para a estabilidade
social, desenvolvimento
fronteiriço, proteção ambiental
e união étnica no Tibete, e abriu
um novo capítulo na melhoria da
governança, estabilidade e bemestar das pessoas.
Abaixo está o cronograma
de alguns importantes
compromissos de Xi Jinping com
a promoção do desenvolvimento
do Tibete como secretário-geral
do Comitê Central do PCCh.
-- Em 9 de março de 2013,
quando se juntava à delegação
do Tibete em uma discussão em
grupo na primeira sessão da 12ª
Assembleia Popular Nacional,
Xi Jinping disse: “Para governar
bem o país, nós devemos
primeiro governar bem as
fronteiras, e para governar
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Roda de oração (dfic)

A autoestrada Sichuan-Tibet passa pela cidade de Nakqu, norte da Reigão Autônoma (dfic)

bem as fronteiras, devemos primeiro garantir
a estabilidade no Tibete.”
-- Em agosto de 2014, durante o 60º
aniversário da abertura das autoestradas
Sichuan-Tibete e Qinghai-Tibete, Xi Jinping
pediu a melhoria da infraestrutura de
transportes do Tibete para impulsionar o
desenvolvimento da região.
-- Em 25 de abril de 2015, um terremoto
devastador no Nepal causou sérios danos
em diversas partes do Tibete. Xi Jinping
pediu esforços para resgatar os feridos,
alojar as pessoas afetadas pelo tremor e
reconstruir a infraestrutura danificada.
-- Em 30 de julho de 2015, Xi Jinping
presidiu uma reunião do Birô Político do
Comitê Central do PCCh na qual discutiuse o desenvolvimento econômico e social
do Tibete e como garantir que a região
autônoma alcance uma estabilidade de
longo prazo.
-- Xi Jinping fez um importante discurso
no Sexto Simpósio Nacional sobre o Trabalho
no Tibete realizado em 24 e 25 de agosto de
2015, definindo os princípios orientadores,

objetivos, e tarefas no Tibete na nova era.
-- Em setembro de 2015, quando o país
celebrava o 50º aniversário da fundação
da Região Autônoma do Tibete, uma
delegação do governo central presenteou
as autoridades tibetanas com uma placa
contendo as palavras de Xi Jinping:
“Promovendo a união étnica, construindo um
Tibete belo.”
-- Em 28 de outubro de 2017, em resposta
a uma carta da família de um pastor no
distrito de Lhunze, próximo ao Himalaia, no
Tibete, Xi Jinping os incentivou a criarem
raízes na área fronteiriça, defender o território
chinês e desenvolver sua terra natal.
-- Em 15 de outubro de 2018, Xi Jinping
parabenizou a Universidade Xizang Minzu
pelo 60º aniversário de sua fundação em
uma carta e pediu que a universidade
implemente completamente o Pensamento
sobre o Socialismo com Características
Chinesas na Nova Era e o espírito do 19º
Congresso Nacional do PCCh, promova os
valores socialistas essenciais e melhore a
qualidade educacional.
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Paladar 食刻

咖喱牛肉

赵焰

Carne de boi com curry
Ingredientes:
400 gramas de carne de
boi
1 colher de sopa de curry
amarelo
200 gramas de batata
100 gramas de cenoura
100 gramas de cebola
1 colher de sopa de
destilado de arroz
Um pedaço de gengibre
Óleo de fritura
Sal a gosto
Modo de preparo:
1. Lave bem a carne
de boi e pique em cubos
pequenos. Em uma panela,
coloque a carne em água
fria e comece a aquecer.
Quando a água começar a

Por Zhao Yan

ferver, deixe cozinhando por
mais um minuto que é para
tirar o mal cheiro da carne.
Tire do fogo e coloque em
um prato limpo.
2. Em uma panela
grande, coloque os cubos
de carne e acrescente água
fria até cobrir tudo. Depois,
acrescente uma colher de
chá de sal, o destilado de
arroz e o gengibre picado.
Deixe cozinhando em fogo
baixo por 40 minutos. A
gente pode aproveitar este
tempo para preparar outros
ingredientes.
3. Lave e pique em
pedaços a cenoura, a cebola
e a batata. Quando a carne
estiver quase pronta, frite a

cebola em uma frigideira.
Quando sentir o aroma,
junte a batata e a cenoura
e continue fritando em fogo
alto por três minutos.
4. Na mesma frigideira,
junte a carne de boi já
cozida com o caldo que
ficou do cozimento. Coloque
um pouco de sal e continue
cozinhando em fogo baixo
por mais 15 minutos.
Quando a carne e a batata
ficarem tenras, acrescente
o curry e mexa bem os
ingredientes. Continue
cozinhando por mais cinco
minutos.
Já está pronto e pode
servir aos convidados. Bom
apetite!
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专访 Entrevista
葡萄牙对外投资贸易局局长：
中葡双边贸易和投资合作将持续向好

Entrevista 专访
记者 齐悦、姚金宏

Comércio bilateral e cooperação em investimento ChinaPortugal continuarão a florescer, diz presidente da AICEP
Por Qi Yue e Yao Jinhong

"
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Eu creio que o investimento
primeiros países europeus a participar da iniciativa.
chinês em Portugal vai
"Portugal tem uma posição de destaque na África, a iniciativa
aumentar, e as exportações
dará resultados positivos na cooperação triangular entre
para a China serão mais
China, Portugal e África", afirmou Henriques, destacando que,
diversificadas", afirmou o
Portugal, para além de ser um elo importante na Rota da Seda,
presidente da Agência para
pode ser um ator relevante no desenvolvimento da Rota da
o Investimento e Comércio
Seda Marítima.
Externo de Portugal (AICEP),
Nos últimos anos, a cooperação econômica e comercial
Luís Castro Henriques.
China-Portugal continuou a se aprofundar e a China se tornou o
O Presidente português
maior parceiro comercial de Portugal na Ásia.
Marcelo Rebelo de Sousa
Segundo estatísticas
esteve na China para uma
incompletas, em 2018, o
Visita de Estado de 28 de abril
comércio bilateral entre
a 2 de maio.
China e Portugal atingiu 5,24
"A visita de estado do
bilhões de euros, tendo um
presidente aconteceu em
aumento anual de 7,27%. Até
um momento especial",
o momento, o país asiático
disse Henriques,
investiu mais de 9 bilhões de
destacando que este ano
euros em Portugal em vários
marca o 40º aniversário do
campos, incluindo energia,
da Agência para o Investimento
estabelecimento das relações Presidente
e Comércio Externo de Portugal (AICEP),
eletricidade, finanças,
Luíz Castro Henriques
diplomáticas entre China
seguros, saúde etc.
e Portugal e também o 20º
"As exportações de
aniversário do retorno de Macau à China.
Portugal para a China
"Isso mostra como a relação política entre os dois países
cresceram muito nos últimos
está alinhada", salientou o presidente da AICEP, adiantando
vinte anos, permitindo alguma
que a relação mais estreita China-Portugal levará a mais
diversificação à balança
comércios em conjunto e demonstrando aos empresários de
comercial portuguesa," disse
cada país que há de fato uma vontade entre os dois países de
o responsável da AICEP, "Os
cooperarem.
consumidores chineses estão
Em dezembro de 2018, China e Portugal assinaram um
a ganhar poder de compra,
memorando de entendimento sobre a promoção conjunta da
fazendo com que procurem
construção do Cinturão e Rota. Portugal se tornou um dos
algo de alta qualidade, mas

Toalha de Portugal (douban.com)

também exclusivo. Isso é
uma oportunidade grande
para empresas portuguesas",
observou.
"Vemos nos últimos dois
anos uma evolução em
termos de tipologia, uma
diversificação dos produtos
exportados para a China, e
eu destacaria três tipos deles.
O agro-alimentar, cervejas
em particular, a moda, como
vestuário ou calçados, e os
mobiliários, destacou.
Para Henriques, as
demandas dos consumidores
chineses por produtos de alta
qualidade e de exclusividade
estão cada vez maiores, e
as empresas portuguesas
são bem competitivas para
conquistar este nicho.
"Por exemplo, o setor
mobiliário, ou seja, setor de
toda a casa, os produtos
portugueses deste tipo são
vendidos nas melhores lojas

do mundo. Quando vai às
lojas de casa em Paris, Nova
York ou Dubai, descobrirá
que as toalhas, cortinas,
almofadas, sofás, cristais e
até cerâmicas são fabricadas
em Portugal. Creio que é
uma questão de tempo para
chegarmos até o mercado da
China", disse ele.
Ao falar sobre os
investimentos chineses em
Portugal, Henriques salientou
que Portugal sempre foi e
continuará sendo aberto

de competitividade de muitas
empresas. Agora, a economia
portuguesa está muito
competitiva, e creio que isso
atrairá mais investimentos da
China", sublinhou.
Com a visita do presidente
português, as cooperações
econômicas e comerciais
serão mais aprofundadas,
indicou Henriques.
"Realizamos um seminário
econômico Luso-Chinês
em Shanghai, que contou
com a participação de
centenas de empresários
portugueses e chineses.
Acreditamos que o seminário
seria particularmente útil
para que as empresas
portuguesas apurassem como
deveriam abordar o mercado
chinês, e também para
que as empresas chinesas
descobrissem o potencial e a
competitividade do mercado
português."

(VCG)

a todos os investimentos
estrangeiros, e que no país,
há um grande reconhecimento
e apreço do investimento
chinês.
"É preciso não esquecer
que a China investiu em
Portugal numa altura
particularmente complicada,
quando estávamos com uma
intervenção da Troika. Os
investimentos chineses foram
muito importantes para a
sobrevivência e manutenção

Cerveja portuguesa (sohu.com)
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Luo Jing conquistou o Pico Lhotse do Monte Qomolangma, o 11º
com altura acima de 8.000 metros na sua carreira, em maio de 2017

Alpinista chinesa Luo Jing
强晓玲

中国民间女登山人罗静和她的“14 座”8000 米雪山
Uma alpinista chinesa conquista as alturas do fundo do poço

D

e pé no pico
do Monte
Qomolangma,
Luo Jing olhou
para o mundo do
ponto mais alto
da Terra. Ela viu
as montanhas
ondulantes,
cobertas de neve
pura; tudo estava a
seus pés. Respirou
fundo e fechou os
olhos, tal como
fazia há dez anos,
quando estava no
fundo do poço de
sua vida, olhando o
mundo lá em baixo,
do último andar de

Por Qiang Xiaoling

seu apartamento, pronta para
se livrar de todo o sofrimento.
O Monte Qomolangma foi o
nono com altura acima de oito
mil metros que Luo escalou
desde a sua primeira tentativa
bem-sucedida no Manaslu, em
2011.
Em 29 de setembro de 2018,
ela estava nas manchetes dos
jornais como a primeira mulher
chinesa a conquistar todos os
14 montes com altura acima de
8 mil metros, quando voltou de
Shishapangma, a última de sua
lista, até se desqualificar quatro
dias depois.
"A equipe internacional de
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montanhismo [atrás de nós]
desceu e confirmou [que subi o
pico errado]", anunciou Luo em
seu Weibo, negando a façanha
que se acreditava ter realizado
em seu próprio nome.
Cada um de seus
experientes membros de
equipe afirmou que a subida
foi bem sucedida. Ela já
era aclamada como heroína
pelos amantes da mídia e
do montanhismo nacional, e
poderia ter ficado em silêncio
e ter todo o crédito, colocando
um final perfeito para o seu
sonho de montanhismo.
Por fim, ela escolheu a

honestidade em vez
da honra.
"Na minha visão,
a honestidade para
mim mesma é mais
importante. Se eu
não posso aceitar
completamente a
realização de [subir
todos os montes
de mais de oito
mil metros], prefiro
deixar isso de lado.
Significa que o
tempo ainda não
chegou", disse ela.
Segundo Luo,
o pico que subiu
com sucesso foi
o Pico Central de
Shishapangma,
o segundo topo
com 8008 metros,
enquanto que o
Pico Principal fica a
cerca de 300 a 8027

metros.
Ela teve discussões
cuidadosas com outros
especialistas, comparando
fotos e vídeos de sua tentativa
e os de subidas confirmadas
antes que chegasse a essa
conclusão. Apesar de uma
autoridade local insistir que
eles haviam chegado ao ponto
mais alto da montanha, ela
acredita que fotos e vídeos não
mentem.
"Eu sei que isso vai deixar
muitas pessoas para baixo, mas
ainda assim decidi publicar.
Fatos são fatos", escreveu ela.
"Ela teve a coragem de
admitir isso", disse Chen
Xin, uma amiga de Luo que
patrocina sua aventura em
nome de sua empresa desde
2017. "É preciso mais coragem
do que escalar uma montanha".
"Mas em comparação com

(VCG)

a sua realização pessoal,
acho que o que ela fez é
um marco mais significativo
para o montanhismo chinês",
acrescentou ela.
Fazer o anúncio significa
que ela precisa começar tudo
de novo, voltando ao perigo e
às incertezas do vento uivante.
Mas isso não a assusta. Ela
frustraria seus patrocinadores,
que não foram informados.
Isso não a incomodou. O que
a arrasou foi o fato de que isso
iria desapontar o seu filho de
13 anos, que está torcendo por
ela, e que foi a razão pela qual
ela ainda estar viva.
Em 2005, Luo deu à luz a seu
filho Nuo Nuo, cujo nome e o de
seu pai eram frequentemente
mencionados em suas
conversas com amigos sobre
sua vida cotidiana agitada,
mas doce. Mas apenas
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um ano depois, a
feliz mãe e esposa
se viu individada
com mais de dois
milhões de yuans
(cerca de US $ 294
mil) emprestados
pelo marido, que
desapareceu de
repente.
Depois de saber
que seu marido
estava na prisão,
ela não só buscou
assistência jurídica,
Treinamento no altitude de 5500 metros no Pico Lhotse do Monte Qomolangma, em 2017
mas também
cometesse suicídio?” A ideia lembrou-lhe
procurou conhecidos que poderiam tirá-lo
da prisão. No entanto, sua mendicância só que, apesar de ser uma esposa destituída,
ela também era uma mãe necessária.
foi recebida por recusas eufemistas e até
Ela decidiu pagar as dívidas. Vendeu
maldições por trás de portas fechadas.
sua casa e viveu com pagamentos de
"Ela guardou tudo para si mesma até
hipoteca de 6.000 yuan por mês. Ela
não poder mais esconder a verdade de
comutava quase três horas por dia para
mim", recordou a mãe de Luo. "Eu sei que
um trabalho que lhe pagava 2 mil yuans
foi destrutivo para ela, mas ela nunca
por mês, administrava uma pequena
revelou suas emoções."
empresa sozinha para ganhar mais
Durante esses dias, ela teve que se
dinheiro e economizava cada centavo
virar uma dúzia de vezes para evitar os
possível ao mesmo tempo.
devedores que batiam em sua porta com
Em 2007, após anos de escravidão
ameaças à sua vida, tanto na realidade
pelas
pesadas dívidas, ela finalmente pôde
quanto em seus pesadelos. Ela teve
viver para si mesma.
que juntar seu coração partido e disse
"Para as montanhas", havia uma voz
a seu filho de um ano de idade: "Não se
preocupe, papai está apenas fora, em uma dentro de sua mente, lembrando-a do
que ela havia sonhado antes que a vida a
viagem de negócios."
atingisse com força: "Para as montanhas",
Houve momentos em que ela estava
dizia.
no último andar de seu prédio, olhando
E para as montanhas ela foi.
à cidade ocupada lá em baixo. "Um
"Eu nem sabia por que ela tomou essa
salto simples poderia acabar com todo o
decisão. Ela era tão magra, tão pequena,
sofrimento".Respirou fundo e fechou os
com menos de 40 kg. Desde tenra idade,
olhos.
ela sempre comeu muito pouco e seus pés
Mas Nuo Nuo a fez pensar duas
vezes. “O que aconteceria com ele se eu
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Luo Jing e seu filho Nuo Nuo

estavam sempre
frios no inverno",
recordou sua mãe.
"Ela me disse que
isso se trata da
realização do seu
sonho."
Ex-trabalhadora
de colarinho branco
em uma empresa
de tecnologia da
informática, Luo
também é uma fã
por esportes ao ar
livre. Acampar e
fazer caminhadas
faziam parte de
sua vida, e o
montanhismo era
o que sonhava há
muito tempo.
"Ela nasceu para
o alpinismo. Tem
respiração e passos
leves." Foi assim
que uma amiga que

(VCG)

conheceu em uma atividade
de escalada no gelo descreveu
sua primeira impressão dela.
Sendo uma aprendiz rápida e
uma alpinista determinada, Luo
quebrou seu próprio recorde
ao passar de uma montanha de
mais de 5000m para uma de
mais de 7000m em apenas um
ano e meio.
"A escalada faz você olhar
para cima. Eu fui atraída pela
primeira vez pelo esporte
porque me faz sentir não tão
desesperada", disse Luo.
Mas quanto mais alto subia,
mais ambiciosa se tornava.
No entanto, escalar os oito
mil metros é muitas vezes
visto como um luxo para os
ricos, com uma única tentativa
custando pelo menos 200
mil yuans. Para realizar seu
sonho, Luo só podia contar
com o estrito orçamento, com

o dinheiro que economizou
vendendo sua casa e
compensando com hipotecas.
Quando ela começou, o
que a manteve aquecida eram
apenas um par de calças de
montanhismo de segunda
mão, no valor de 200 yuans.
As despesas eram uma grande
dor de cabeça para ela,
especialmente depois que ela
largou o emprego em 2010,
e às vezes, o que enchia sua
mente quando descia era como
pagar as dívidas que devia às
empresas de escalada.
Isso explica por que Luo,
diferentemente de outros
montanhistas, colocou as
montanhas mais difíceis, K2
(8485m) e Annapurna (8090m),
no topo de sua lista - ela não
tinha certeza do quanto esse
sonho poderia custar a ela
financeiramente.
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Mas o dinheiro
não era o maior
problema. A
perspectiva de
morte levantou
uma preocupação
constante.
Em Dhaulagiri,
pela primeira vez
Luo encontrou
corpos de
montanhistas
mortos, os
chamados
Green Boots.
Luo Jing e sherpas
Acompanhados
de neve e vento, suas peles tornaram-se
translúcidas depois de descansarem em
paz por talvez décadas. Naquele momento,
Luo ficou impressionada e teve um respeito
sem precedentes pelas montanhas, pela
natureza e por seus predecessores.
A morte chegou mais perto quando Rao
Jianfeng, seu mentor no montanhismo, que
a guiou para subir seu segundo monte de
mais de oito mil metros - Makalu (8463m),
foi morto em um tiroteio no campo de
Nanga Parbat, no Paquistão. Rao escalou
Gasherbrum I e II com ela um mês atrás.
Mas inesperadamente, em um metrô
lotado, ela recebeu a notícia que partiu
seu coração e a deixou sozinha em seus
esforços.
Hesitou quando pensou em continuar
sua jornada. A grande maioria de suas
amigas sugeriu que ela cancelasse
a viagem, mas foi um e-mail de um
montanhista espanhol que a ajudou a se
decidir. Dizia: "Não deixe seus medos
controlarem você".
E então, clicou no botão "confirmar".
Ela não estava sozinha quando se
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Nuo Nuo participa em uma competição desportiva

encontrava nos picos do Gasherbrum; uma
foto de Rao a acompanhou. Com lágrimas
escorrendo pelo rosto, ela se lembrou
do que seu mentor disse a ela: "É melhor
um alpinista descansar eternamente nas
montanhas fazendo o que ama do que
morrer diante do desconhecido".
Seu primeiro contato próximo com a
morte foi em 2013, em Kanchenjunga,
onde Luo perdeu um terço de sua equipe
de 15 homens, quando eles desciam a
montanha. Três alpinistas e dois sherpas,
montanhistas de elite e guias em sua área
local, agora descansam na neve branca
e pura, com uma foto que tiraram no pico,
capturando seu último sorriso.
E ela estava a poucos segundos de
escrever o último capítulo de sua vida
em Broad Peak no ano de 2015, quando
uma avalanche pegou sua equipe
desprevenida. A pequena mulher chinesa
e seus companheiros de equipe ficaram
impotentes contra a raiva da mãe natureza.
Quando Luo recuperou a consciência, ela
se viu enterrada sob uma neve pesada,

incapaz de se
mover. Seu corpo
estava quase
trançado em forma
de V para trás, e a
neve em seu peito
estava prestes a
sufocá-la.
"Eu estou no meu
fim", ela pensou
em desespero.
"Nunca mais verei
o meu Nuo Nuo
novamente."
Foi quando
quatro sherpas
a encontraram e
imediatamente a
desenterraram,
afastando-a da beira
da morte. Três dias
depois, ela estava
fazendo outra
tentativa no topo do
Broad Peak, lutando
contra contusões e

dores.
"Isso não foi um
capricho, mas uma decisão
cuidadosamente tomada",
explicou Luo sobre sua
"loucura". "Foi um grande
desafio mental que me forçou
a crescer. Eu sei que não
tinha experiência suficiente,
mas consegui superar o meu
medo em pouco tempo. Eu fui
sensata."
Embora ela não tenha
conseguido, a resiliência e
perseverança dela foram
suficientes para impressionar
um montanhista estrangeiro,
que escalou com ela. "Você
parece fraca, mas tem um
coração mais forte do que o
meu."
Depois que ela desceu,
Zhang Yue, sua ex-aluna que se
ofereceu para ser sua pessoa
de contato, ficou chocada ao

(VCG)

ver, pelas fotos que tirou, o
quanto foi ferida. "Ela falou tão
pouco sobre a avalanche que
não percebi como tinha sido
horrível."
Foi então que Zhang
começou a entender por que
essa senhora de aparência
gentil conseguiu superar os oito
mil metros. "No fundo de seu
coração, ela é mais teimosa do
que ninguém. Ela simplesmente
não vai desistir até que tenha
dado tudo de si."
O que não a matou a tornou
mais forte.
A avalanche despertou
completamente sua confiança
no montanhismo. Ela sobreviveu
ao incidente e agora sabe que
sua vida está em suas próprias
mãos.
Ela não é mais uma
seguidora. Ela formou um
pequeno grupo de bate-
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papo com seus
melhores amigos,
onde podia
receber previsões
meteorológicas
atualizadas e reunir
conhecimento e
experiência em
complementaridade
para a sua
crescente prática.
"Não temos
ideia do que ela
realmente quer",
confessou um guia
Luo Jing é agora uma parapente certificada
de sua equipe.
Ao contrário de muitas pessoas que
e assim por diante, mas essas coisas
externas não ocupam mais uma grande
gostam de uma experiência, ela quer
parte da minha vida.", disse. "Tudo isso
"desafios e crescimento".
não importa quando você está tentando
"As pessoas têm compreensões
subir uma montanha, então, se você puder
diferentes do montanhismo amador. Se
trazer essa mentalidade de volta à vida
você simplesmente quer experimentar por
diária, descobrirá que sua vida será muito
um tempo, não há problema em confiar na
mais feliz do que antes."
ajuda dos outros, mas se você realmente
No entanto, há sempre dois lados para
ama o esporte, sempre haverá uma voz
cada moeda. Como o aniversário de Nuo
dentro de sua mente dizendo para você ir
Nuo é durante a temporada de escalada,
além.", explicou.
"A essência do montanhismo não é sobre ela não pôde comemorar ao seu lado pelo
uma ou duas subidas bem sucedidas, mas quinto ano consecutivo.
"O presente de aniversário que eu mais
superar as muitas dificuldades que você
quero é que ela comemore meu aniversário
encontra ao longo do caminho e aprender
comigo.", disse Nuo Nuo em lágrimas.
com elas. Desta forma, você será mais
Deixar Nuo Nuo para trás sempre
forte e mais racional."
Ela recebeu muito mais do que desafios foi a parte mais difícil da jornada de
Luo. Mas ela acredita que mãe e filho
e crescimento ao longo do caminho.
estão destinados a se separar um dia.
Como ela disse, o montanhismo mudou
O importante é torná-lo independente.
seus valores e a maneira como percebe o
Portanto, o mais difícil é quando Nuo Nuo
mundo.
chora quando ela está prestes a sair, por
"Acho que o montanhismo é como uma
espécie de disciplina monástica. Ele cultiva mais que ela tente sorrir.
"Como eu poderia ser tão fria de coração
o seu coração e a sua mente. Eu estava
atrás de dinheiro, fama, status social
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Luo Jing sobreviveu à avalanche e sabe que sua vida está em suas próprias mãos

para deixá-lo para
trás calmamente?
Claro que eu quero
passar tanto tempo
com ele quanto
possível", disse ela.
"Mas eu não acho
que uma mãe deva
sacrificar o direito
de perseguir seus
sonhos apenas por
causa de seu filho."
Mesmo assim,
sendo uma
mãe solteira
que participa
de um esporte
tão arriscado e
extremo e passa
pelo menos um
mês por ano longe
de seu filho, ela
é frequentemente
rotulada como
"irresponsável" por
alguns críticos.

Ela leva um burrinho de
brinquedo pendurado em sua
bolsa toda vez que parte para
as montanhas. Foi um presente
de seu filho, que a lembra das
responsabilidades que tem.
"Minha responsabilidade é
avaliar totalmente a situação e
evitar riscos desnecessários,
mas não desistir de tentar",
disse ela. "Além do mais, isso
realmente dá ao meu filho mais
liberdade para crescer e ser
independente. O amor de uma
mãe não deveria significar
proteger seu filho em todos os
aspectos, como uma galinha
protege seus óvos, mas permitir
que ele se torne mais forte."
"No próximo ano, vamos
tentar novamente. Que a força
esteja conosco", escreveu Luo
em seu Weibo.
Além de seu último esforço,
ela também abriu uma empresa

(VCG)

chamada Destaque, que se
concentra em escaladas de
baixa altitude, para que os
sherpas que não amam tanto
o alpinismo não tenham que
arriscar as suas vidas para
ganhar o pão de cada dia.
Ela também fez várias
tentativas recentes de
parapente, e é agora uma
parapente certificada, subiu
uma montanha e voou até o
final do ano para receber o ano
novo.
"Estamos envelhecendo
inevitavelmente, mas há algo
que possa resistir a essa
tendência? Sim, o crescimento
pode!" Luo postou em sua
mídia social após uma dúzia de
tentativas no começo do ano
novo.
"Sempre alcance a luz e o
céu espiritualmente. Continue
crescendo.", acrescentou.
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美国返还 361 件中国
流失文物艺术品
钱珊铭

Estados Unidos devolvem à
China 361 peças de relíquias
culturais perdidas
Por Qian Shanming

方在此领域深化合作，进一步加
大国际交流与司法合作，推动建
国流失文物艺术品返还
立更加公平正义的非法流失文物
交接仪式 2 月 28 日在
追索返还国际秩序。
美国印第安纳波利斯举
“中国流失海外文物是中国
行。美方将近年查获的 361 件
文化遗产不可分割的重要组成部
（套）非法走私入境美国的中国
分，寄托着中国人民质朴深沉的
文物艺术品移交中国国家文物
历史情感和文化记忆。
中方认为，
局。
中国国家文物局副局长胡冰、 这 361 件（套）文物艺术品的返
还，不仅标志着中美双方在文物
中国驻美大使馆公使李克新、中
国驻芝加哥总领馆代总领事刘军、 追索返还行动上的相向而行和相
互支持，也将进一步增进两国人
美国国务院副助理国务卿阿丽
民之间的理解和信任，为保障全
莎·伍德沃德、美国联邦调查局
球文化遗产安全提供典范，为中
跨国有组织犯罪事务部主任克里
美建交 40 周年献上一份厚礼。”
斯蒂·约翰生等出席仪式。中国
据了解，这是中美 2009 年
国家文物局与美国联邦调查局代
签署限制进口中国文物政府间谅
表签署并互换文物返还证书。
解备忘录后，美方第三次、同时
美方此次返还的中国文物艺
术品共 361 件（套），时间跨度 也是规模最大、影响最广的一次
中国流失文物返还。
从新石器时代直至清代，涉及石
美国国务院副助理国务卿阿
器、玉器、青铜器、陶器、钱币、
丽莎·伍德沃德表示，很高兴能
木雕建筑构件等多个门类，多为
将这些原本就属于中国的文物艺
中国古代墓葬随葬器物。
术品返还给中国。此次返还中国
中国国家文物局副局长胡冰
文物艺术品充分体现了中美双方
在当天的致辞中表示，这批中国
在文物领域全方位、多维度合作
文物艺术品的返还是中美双方长
共赢的成果。未来，期待中美两
期精诚合作的成果。感谢美方为
国在文化等各领域展开更多交流
保护人类共同文化遗产所付出的
与合作。
努力和贡献，未来，中方愿与美

中

Cerimônia de assinatura

“今年是中美建交 40 周年，
我们应抓住这一契机，拓展双方
在文化遗产领域的合作，进一步
增强互信，扩大交流与合作。”
中国驻美大使馆公使李克新
也在当天的发言中对美方此次大
规模返还中国文物艺术品表示欢
迎，称这是为中美建交 40 周年
送上的一份礼物，也是中美两国
友好的绝佳例子。
这批中国流失文物艺术品于
2014 年 4 月由美国联邦调查局
印第安纳波利斯分局查获。在随
后的五年时间里，中美双方专家
展开了长达五年的文物鉴定与保
护等工作。

F

oi realizada no dia
28 de fevereiro em
Indianapolis, Estados
Unidos, a cerimônia de
retorno de peças artísticas
de relíquias culturais
perdidas da China. A parte
norte-americana devolveu
à Administração Nacional
de Patrimônios Culturais da
China 361 peças artísticas
de relíquias culturais que
entraram nos EUA por
contrabando.
O vice-diretor da

Administração Nacional de
Patrimônios Culturais da
China, Hu Bing, o ministro
da Embaixada da China
nos EUA, Li Kexin, o cônsulgeral interino do Consulado
Geral da China em Chicago,
Liu Jun, a secretária
de Estado adjunto do
Departamento de Estado
norte-americano, Aleisha
Woodward, e o chefe do
Departamento para Crimes
Transnacionais Organizados
do FBI, Kristi Johnson,
participaram da cerimônia.

Os representantes da
administração chinesa e do
FBI assinaram e trocaram
os certificados de retorno
das relíquias culturais.
A parte norte-americana
devolveu à China um total
de 361 peças, que são
do período neolítico até a
dinastia Qing. A maioria
das relíquias são utensílios
enterrados em túmulos
antigos da China, incluindo
instrumentos de pedra, jade,
bronze, cerâmica, moedas,
componentes de construção
em madeira entre outras.
O vice-diretor da
Administração Nacional
de Patrimônios Culturais
da China, Hu Bing, disse
em seu discurso que o
retorno dessas relíquias
culturais foi o resultado das
cooperações sino-norteamericanas de longo prazo.
Ele agradeceu a parte norteamericana pelos esforços e
contribuições para defender
os patrimônios culturais
comuns da humanidade.
Segundo Hu, no futuro,
a parte chinesa quer
aprofundar ainda mais
as cooperações nesta
área com a parte norteamericana, ampliar os
intercâmbios internacionais
e cooperações judiciárias,
além de impulsionar o
estabelecimento de uma
ordem internacional mais
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Visita às peças artísticas de relíquias culturais

justa e equitativa sobre o
retorno de relíquias culturais
perdidas.
“Os patrimônios culturais
chineses perdidos no
exterior são uma parte
inseparável das heranças
culturais da China e contam
com um sentimento histórico
simples e profundo e com
as memórias culturais
do povo chinês. A parte
chinesa acha que o retorno
dessas 361 peças não só
mostra a vontade comum e
o apoio mútuo entre a China
e os EUA, como também
aumentará ainda mais a
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compreensão e a confiança
entre os dois povos, criando
um exemplo para garantir a
segurança dos patrimônios
culturais do mundo e
oferecendo um grande
presente para os 40 anos
do estabelecimento das
relações diplomáticas entre
os dois países.”
Foi a terceira vez, a
maior e a mais influente em
que os EUA devolveram
patrimônios culturais
chineses perdidos desde a
assinatura do Memorando
Governamental ChineEUA sobre o Controle da

Importação dos Patrimônios
Culturais Chineses em
2009.
A secretária de Estado
adjunto do Departamento
de Estado norte-americano,
Aleisha Woodward,
disse ficar feliz pela
volta à China dessas
relíquias culturais que
originalmente pertenciamna. Para ela, isso reflete
os frutos onidirecionais
e multidimensionais de
cooperações de ganhos
mútuos no setor do
patrimônio cultural. Ela
espera que no futuro os dois

países possam realizar mais
intercâmbios e cooperações
na área cultural.
“Este ano marca
o 40º aniversário do
estabelecimento das
relações diplomáticas
sino-norte-americanas.
Devemos aproveitar a
oportunidade para ampliar
as cooperações bilaterais
na área de patrimônios
culturais, aumentar a
confiança mútua e fomentar
intercâmbios e cooperações
em todos os aspectos.”
O ministro da Embaixada
da China nos EUA, Li
Kexin, também aplaudiu
a parte norte-americana
por devolver em grande
escala as relíquias culturais
à China, dizendo que
isso é um importante
presente para os 40 anos
do estabelecimento das
relações diplomáticas
sino-norte-americanas e
também um ótimo exemplo
da amizade entre os dois
países.
Essas peças artísticas
foram apreendidas pelo
Departamento do FBI de
Indianapolis em abril de
2014, e nos cinco anos
seguintes, os especialistas
da China e dos EUA
realizaram trabalhos de
identificação e proteção.
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崔岱远

Orelha de gato

Por Cui Daiyuan

O

s residentes no Norte
da China gostam
de consumir massa,
especialmente o macarrão
caseiro elaborado à mão,
seja esticado, estendido com
rolo, puxado ou cortado. Para
eles, o macarrão caseiro é
sempre mais liso e resistente
que o comprado. Porém, quer
o esticado quer o cortado,
trata-se de uma técnica
que exige anos de prática.
Os idosos já perderam a
energia para confecionálo e a maioria dos jovens
não domina a habilidade. O
legado da minha família, um
rolo de massa de mais de
um metro de comprimento,
está encostado a um canto
da parede, posto de lado ao
longo de dezenas de anos.
Há um tipo de macarrão
que não demanda puxões
ou cortes, nem técnicas
especiais. Quase toda a
gente consegue confecionálo. Além disso, ele é macio
e refrescante. A massa se
chama “orelha de gato”.
A elaboração da orelha de
gato é bem simples. Misture a
água fria, sal e farinha. Sove,
deixe a massa crescer e
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Orelha do gato salteada (xiachufang.com)

repita os passos mais vezes.
A seguir, enrole a massa em
tiras longas da grossura de
um dedo. Corte em porções
do tamanho da unha e
coloque sobre uma tábua de
cozinha coberta com farinha.
Depois, pressione a massa
com o polegar. Os dois lados
da massa levantarão de
imediato e a pequena fatia se
enrolará como uma delicada
orelha de gato. Para acelerar
o processo, você pode
usar ambas as mãos e logo
obterá muitas “orelhas”. Caso
queira alguma alteração,
ponha um tapete de sushi
na tábua e, assim, o lado
convexo da massa adquirirá

um bonito padrão espiral,
parecendo com o conchiglie
italiano. É um trabalho
muito interessante e até as
crianças podem gostar de
participar. Contudo, esta não
é a forma de elaboração
tradicional. Caso siga a
forma antiga, você não
precisa de uma tábua de
cozinha. Simplesmente
aperte o macarrão grosso
entre o dedo anular e o dedo
médio da mão esquerda. Ao
mesmo tempo, separe um
pedaço com a mão direita e
pressione na palma da mão
esquerda.
A orelha de gato é uma
simplicidade primitiva.

Cozinhar, saltear ou guisar. O
modo de preparo dela varia
de acordo com o gosto e
pode ser muito divertido.
Primeiro, cozimento.
Cozinhe as orelhas de gato,
adicione as coberturas e
misture como fazem ao
consumir qualquer macarrão.
Pode acrescentar coberturas
como cuan’er ou lu. Salteie
vegetais com carne e cozinhe
em água. Desta maneira,
você pode fazer a cobertura
cuan’er de beringela, de ovo
com tomate e de pimentão.
Caso adicione amido nesta
cobertura, ela se tornará lu.
Uma alternativa é saltear.
Frite as orelhas de gato
semi-cozidas com vegetais
e carne. Os ingredientes
podem variar desde
pimentão, ervilha, ovo,
cebolinha chinesa, carne
desfiada, camarão até
fiambre, cogumelo e fatias de
broto de bambu. Você pode
criar o que lhe apetecer.

北

方 人 爱 吃 面， 尤 其 爱 吃
家里手工做的面，或抻，
或 擀， 或 拉， 或 切 ……
总觉得比买来的挂面或切面吃起
来更顺溜儿，更筋道。可无论抻
面还是切面，都是练就的手艺，

Orelha do gato frita (xiachufang.com)

Orelha do gato (onlyday.com)

老人做不动了，年轻人又多半不
会。我家那根一米多长的祖传擀
面杖就靠在墙角儿，闲置了十几
年。
然而有一种面，不抻不切，也
无需专门的技术，几乎是个人就
能做，吃起来还非常柔韧利口，
那就是“猫耳朵”。
猫耳朵的做法非常简单。冷水
和面略加些盐，几揉几醒后揉滚
成手指粗的细长条儿，切成指甲
盖大小的剂儿，然后放在撒了扑
面的案板上用大拇指顺势一捻，
面剂儿立刻两头翘起来，卷曲成
小片，酷似一只小巧玲珑的猫耳
朵。为了提高效率，可以双手齐
上，左右开弓，一会儿就能捻出
一大堆。若是改良一下，在案板
上垫张寿司帘或盖垫儿，鼓起的
外表还能印上漂亮的螺丝纹，看
上去和意大利贝壳面似的。这个
工 作 充 满 情 趣， 连 小 孩 子 都 喜
欢参与。不过这并不是最传统的
做法。若按古法，无需案板，只
要用左手无名指和中指夹住粗面
条，右手揪下来一块面丁放在左
手心上一捻就成了。
猫耳朵是古朴的吃法，吃起来
非常随意，妙趣横生。可以煮着
吃，炒着吃，焖着吃，也可以烩
着吃，煨着吃。
先说煮。猫耳朵煮熟后浇上各
种浇头，像吃面条儿似地一拌，
可以浇汆儿，也可以浇卤。蔬菜
和肉下锅翻炒后加些汤水熬上片
刻，比如茄子汆儿、鸡蛋西红柿
汆儿、柿子椒汆儿。若是这汆儿
勾上芡，也就成了卤。
再说炒。猫耳朵煮到八成熟捞
出来，箅干水分放上荤素菜料煸
炒，相当美味。可配以炒青红椒、
豌豆和鸡蛋，也可配以炒韭菜、
肉丝和虾仁，甚至可以放火腿、
冬菇和笋片……随心所欲，尽情
发挥。
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Concurso 比赛启事

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

