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Museu do Palácio Imperial

Fanzine

Fanzine

25’-35’

35’-45’

45’-56’30’’

“Entusiasmo do povo chinês para abraçar o mundo
queimará para sempre”
“Os últimos 16 dias testemunharam a performance excelente atlética e
espírito esportivo. Os atletas de 204 países e regiões competiram nos Jogos
de Beijing de acordo com o espírito olímpico. Eles mostraram sua grande
perseverança, tentaram com seu melhor esforço sob um ambiente de jogo
limpo e obtiveram resultados maravilhosos ao quebrar 38 recordes mundiais
e 85 recordes olímpicos. Por favor, deixe-nos congratular os atletas por seus
grandes avanços! Deixe-nos pagar tributos para todos os que participaram
dos Jogos. Deixe-nos agradecer a mídia e a todos os quadros de empregados
que trabalharam tão duro para tornar os Jogos um evento tão grandioso.”
Liu Qi
Presidente do Comitê Organizador
dos Jogos Olímpicos de Beijing

“´Um mundo, um sonho´. O mundo hoje em dia precisa de entendimento
mútuo, abrangência, cooperação e desenvolvimento harmonioso. Os Jogos
Olímpicos de Beijing é um testemunho do fato de que o mundo confia na
China.”

(

（Vigente a partir do dia 30 de março de 2008）

O povo chinês, cheio de entusiasmo, cumpriu os compromissos feitos de maneira solene por eles mesmos.
Eles realizaram os conceitos de "Olimpíada Ecológica, Olimpíada Científica e Olimpíada Cultural", deixando
um legado enorme e rico tanto na área de cultura como no esporte.
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“A chama olímpica no Estádio Nacional será extinta logo. Porém, o entusiasmo do povo chinês para
abraçar o mundo queimará para sempre.”

“Jogos Olímpicos de Beijing são verdadeiramente
excepcionais”
“Através dos Jogos de Beijing, o mundo conheceu mais sobre a China e
a China conheceu também mais sobre o mundo.”
“Novas estrelas nasceram. As estrelas das Olimpíadas anteriores nos
impressionaram outra vez. Nós compartilhamos suas alegrias e lágrimas, e
admiramos suas habilidades. Nós lembraremos, por muito tempo, as façanhas
que testemunhamos aqui.”

Pedido de Assinatura
Gostaria de receber gratuitamente a revista Fanzine. Mande, por favor, a Fanzine
para o seguinte endereço:

“Para todos os atletas hoje à noite: vocês são verdadeiros exemplos.
Vocês nos mostraram o poder unificador do esporte. O espírito olímpico vive
no abraço caloroso entre os competidores dos países que estão se enfrentando.
Guardem o espírito vivo quando vocês retornarem para casa.”
“Estes foram Jogos verdadeiramente excepcionais!”
“Peço à juventude de todo o mundo que se reúna daqui a quatro anos, em
Londres, para celebrar a 30ª Olimpíada.”
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China conquista os progressos
em dez modalidades
Nas Olimpíadas de Beijing,
a China conquistou importantes
progressos em dez modalidades
nas quais tinha um desempenho
considerado fraco.
Natação
Zhang
Lin ganhou
a medalha de
prata no nado
livre 400 m
masculino. É
a primeira medalha de natação que
a China conquista nas Olimpíadas.
Esgrima
Zhong
Man alcançou
o primeiro
título olímpico
da esgrima
masculina no torneio de sabre
individual.
Tiro com arco
Z h a n g
Juanjuan
quebrou os
14 anos de
liderança da Coréia do Sul no tiro
com arco feminino individual nas
Olimpíadas, ganhando a primeira
medalha de ouro olímpica da
China nessa
modalidade.
Esportes
aquáticos
A
China ganhou

sua primeira medalha de ouro
olímpica no remo na categoria
sculls quádruplo feminino.
Yin Jian ganhou o primeiro
ouro de vela para o país na
prova de regata de classe RS:X
feminina.
A dupla Meng Guanliang/
Yang Wenjun levou o título do C-2
500 m masculino com 1:41.025
na final de canoagem.

pódio levando a prata. Ficou em

quinto em Sydney 2000 e quarto
em Atenas 2004.
Ginástica rítmica

Trampolim
He Wenna
ganhou a
primeira
m e d a l h a
de ouro no
trampolim acrobático feminino e
Lu Chunlong ganhou a medalha
de ouro no trampolim acrobático
masculino.

A equipe chinesa conquistou a
prata.
Nado sincronizado
O time chinês obteve a
medalha de bronze.

Vôlei de praia
A dupla Tian Jia/Wang Jie
ficou com a medalha de prata, que
representou o melhor desempenho
chinês no vôlei de praia feminino
Boxe
O peso mosca-ligeiro Zou
Shiming ganhou a primeira
medalha de ouro olímpica de boxe
para a China.
nas Olimpíadas. As chinesas
Zhang Xi/Xue Chen alcançaram o
bronze.
Hóquei
A equipe feminina subiu no

http://www.cri.com.cn
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China nos

Atletas chineses q
ouros para o país

O mais alto
Yao Ming
(basquete)

Xu Haifeng
Tiro
Los Ângeles, 1984

2,26 m.

X
Salto Or
S

A China está represen
nas Olimpíadas de Beij

469 atletas são estrea
73,4% do total.
Quadro de Medalhas

O mais baixo
Deng Linlin
(ginástica)

1,37 m.
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s Jogos Olímpicos

que conquistaram os primeiros
nas Olimpíadas

Xu Yanmei
rnamental
Seul, 1988

Zhuang Yong
Natação
Barcelona, 1992

Sun Fuming
Judô
Atlanta, 1996

Chen Xiexia
Levantamento de
Peso
Beijing, 2008

Tao Luna
Tiro
Sydney, 2000

Du Li
Tiro
Atenas, 2004

ntada em 28 esportes e 38 modalidades
jing.

antes aos Jogos Olímpicos, ocupando

Participação da China nas Olimpíadas
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Voluntários de Beijing

Recentemente, podem-se ver
nas ruas de Beijing pessoas com
uniformes, boné branco e crachá.
Alguns deles erguem nas paradas de
ônibus bandeirinhas para organizar os
passageiros e outros ficam em tendas
para responder a consultas dos visitantes
estrangeiros. Eles têm um nome
comum: voluntários olímpicos.
Zhang Shuo, estudante do segundo
ano do curso de informática da
Universidade Industrial e Comercial de
Beijing, é chefe de um posto de serviço
voluntário. “Comecei a trabalhar como
voluntário em maio do ano passado.
Naquela altura, poucas pessoas sabiam
o que é um voluntário olímpico, porque
o termo surgiu só depois que Beijing foi
escolhida como sede dos jogos de 2008.
A campanha de voluntários olímpicos
também beneficiará depois dos Jogos
Olímpicos os trabalhos voluntários
sociais”, disse Zhang. Segundo ele,
os postos de serviços voluntários são
classificados em três categorias: os de
categoria A abrem no dia 1º de julho,
os de B abrem no dia 20 de julho, os
de C abrem no dia 8 de agosto, e todos
fecham depois dos Jogos Olímpicos.
Durante as Olimpíadas, mais de
400 mil voluntários trabalham em
550 postos por toda a cidade, sob uma
temperatura de mais de 30 graus. O
que eles acham deste trabalho? “Tudo
é para os Jogos Olímpicos de Beijing.
Todos nós queremos contribuir para
este evento. O cansaço é inevitável, mas
sentimo-nos à vontade e alegres pela
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participação”, disse Qian Kai, estudante
do curso de administração e chefe de
um posto de serviços voluntários.
Wang Zhousi é aluno do segundo
ano do primeiro ciclo da escola
secundária. Ele acha que teve muita
sorte de trabalhar como voluntário:
“Podemos fazer parte dos Jogos
Olímpicos. Contribuir para a sociedade
e para Jogos Olímpicos tem um
significado importante para mim. É
uma boa experiência. Os meus pais me
estimulam muito. Além disso, antes de
começar o trabalho, ainda recebemos
um treinamento muito minucioso.”
Zhang Hao é docente de uma escola de
Beijing, considerou:“prestar serviços

voluntários é uma boa complementação
para a vida estudantil. Além de aprender
os conhecimentos básicos, aumentar
contatos com a sociedade será bom para
eles.”
No contingente dos voluntários, não
faltam habitantes idosos. Shi Yanmei
tem 64 anos de idade. É uma operária
aposentada. Ela disse que há muitos
anos tem vontade de ser voluntária.
“Apesar de sermos um país milenar,
é a primeira vez que sediamos Jogos
Olímpicos. Nós idosas estamos muito
contentes em poder contribuir para a
pátria. A nossa responsabilidade é ajudar
os policiais a manter a segurança”, disse
a dona Shi sorridente.
No time de voluntários, ainda
encontram-se alguns de serviços mais
especializados. Um deles é o diretor
do Departamento de Alemão da CRI

Sun Jingli. Ele faz a interpretação
entre pacientes, centro de socorro e
voluntários. Sun disse: “Vamos prestar
serviços voluntários de tradução através
do celular. Como esse tipo de trabalho
é flexível, não preciso reajustar meu
programa de trabalho. Além disso, tenho
alguns conhecimentos médicos, acho
que é o momento de aproveitá-los.”
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História do taxista Meng Han´guang

Meng Han´guang, de 46 anos,
trabalha como taxista desde 1985. Como
a grande maioria dos motoristas de
táxi de Beijing, Meng é hospitaleiro e
comunicativo. Mas, tem uma habilidade
que faz inveja aos outros: fala inglês. A
língua estrangeira dá ao taxista Meng
a felicidade de comunicar-se com seus
clientes, além dos benefícios concretos
como facilidades no trabalho e boa
receita econômica.
Há cerca de dez anos, ele não sabia
nem o abc do inglês. No entanto, o
sucesso da candidatura de Beijing em
2001 para sediar os Jogos Olímpicos fez
com que o taxista Meng tivesse a idéia
de aprender inglês.
"Antes, eu não levava um cliente
estrangeiro nem uma vez por mês,
mas agora todos os dias encontro
algum. Enfrentei grande dificuldade
em comunicar-me com clientes por

não falar inglês. Assim, tive a idéia de
aprender uma língua estrangeira", disse
Meng.
Meng tomou a decisão de aprender
o inglês sem professor. Apesar de
ocupar-se no trabalho e não ter tempo
para fazer curso específico, Meng tinha
uma condição privilegiada: clientes.
Ele levava no carro fichas com termos
nas duas línguas. Nessas fichas, ele
próprio escrevia em chinês as frases ou
palavras e pedia a seus clientes o favor
de traduzi-las para o inglês. Ele afirmou:
"Todos os meus clientes que falam
inglês foram meus professores." Quando
encontra clientes estrangeiros, o taxista
nunca perde a oportunidade de aprender
e praticar a língua. Em suas palavras,
esses passageiros são professores que
"dão aulas gratuitas".
Sabendo falar o inglês, o taxista
Meng não tem mais "medo" dos clientes
estrangeiros, presta serviços que seus
colegas não se atrevem a fazer. Como
resultado natural, seu "negócio" está
melhor do que nunca.
Meng contou uma história sua.
"Uma vez, uns 10 táxis aguardavam
clientes. Um estrangeiro saiu do hotel
e nenhum taxista fez caso. Eu me
aproximei e perguntei: "Can I help
you?" O estrangeiro mostrou um
pequeno papel onde estava escrito:
"Vou a Shangdi". Na hora pensei "que
ótimo!", porque a corrida daquele hotel
até Shangdi dá uns cem yuans." Uma
corrida de cem yuans já é algo bom.

Mas o que estava para acontecer em
seguida era algo realmente inesperado.
Acrescentou, o motorista, "quando
chegamos a Shangdi, perguntei de
propósito ao passageiro: You work here?
O estrangeiro respondeu: Yes. Nos dois
meses posteriores, trabalhei com ele e
só porque sabia falar algumas frases em
inglês."
Agora, Meng adora conversar com
seus clientes estrangeiros sobre Beijing,
incluindo pontos turísticos, cultura,
gastronomia e instalações olímpicas,
e considera um grande prazer poder
compartilhar seus conhecimentos com
os passageiros.
"Todos devem saber pelo menos
algumas frases em outro idioma
para minimizar as dificuldades de
comunicação com os estrangeiros. Vou
continuar meus estudos e aconselhar
meus colegas a aprender também.
Assim, estrangeiros vão se sentir em
casa aqui", finalizou o taxista.

Olimpíada, tema de grafites nas ruas de Beijing
Os Jogos Olímpicos têm servido de
inspiração para os grafiteiros de Beijing.
Desde o ano passado, grafites alusivas às
Olimpíadas apareceram em locais como
a Universidade Politécnica de Beijing, o
famoso complexo artístico 798, as ruas
Liujiayao e Guang´anmen e o bairro

de Zhongguancun, conhecido como o
Vale do Silício chinês. As grafites, que
muitas pessoas e autoridades municipais
não viam com bons olhos, têm se
transformado em uma nova paisagem de
Beijing no ambiente olímpico.

Segundo cálculos parciais, as
pinturas cobrem uma área de cerca de 10
mil metros quadrados e abrangem textos,
mascotes olímpicos e imagens como o
jogador de basquete Yao Ming, entre
outros temas.

http://www.cri.com.cn
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Salões no eixo

O Palácio Imperial em
Beijing foi a residência oficial
durante as dinastias Ming (1368
a 1644) e Qing (1644 a 1911)
Ali, moraram 24 imperadores.
Diz a tradição que o imperador
celestial morava numa constelação
púrpura conhecida como o Palácio
Púrpuro. Os imperadores se auto-proclamavam “filhos do céu”.
Sua residência era vedada à
aproximação das pessoas comuns.
Por isso, o palácio do “filho do céu”
era chamado de Cidade Proibida
Púrpura. Em 1925, a Cidade
Proibida foi transformada em museu:
o Museu do Palácio Imperial.

Construção
Em 1406, sob o comando
do imperador Zhu Di da dinastia
Ming, mais de 100 mil trabalhadores
se concentraram em Beijing e
iniciaram a construção do Palácio
Imperial. Em 1420, as obras de
construção terminaram. No ano
seguinte, a corte dos Ming mudou-
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-se de Nanjing para Beijing.

O Palácio Imperial se
divide em “corte exterior” e
“corte interior”. A corte exterior
se destinava aos despachos de
rotina dos imperadores e a corte
interior se destinava aos seus
hábitos e assuntos cotidianos e
à residência da família real. As
construções mais importantes
foram concentradas no eixo central.
No eixo central estão
alinhados, três importantes salões: o

Dimensão arquitetônica
O Palácio Imperial ocupa
uma área de 720 mil metros
q u a d r a d o s . Tr a t a - s e d o m a i o r
e melhor preservado conjunto
arquitetônico deste período na China.
Ele é cercado por um muro
que mede 960 metros (norte - sul)
e 752 metros (leste - oeste) com
cerca de 10 metros de altura. Nos
quatro vértices, há magníficas torres
de vigia. Um fosso artificial para
defesa com 52 metros de largura
finaliza a sua proteção externa.
De cima da Colina de Carvão,
um jardim imperial situado ao norte
do Palácio, pode-se contemplar o
grandioso conjunto: um eixo de 8,5
quilômetros de extensão atravessa
a cidade de Beijing no sentido sul
– norte. O Palácio Imperial está
numa posição recuada, ocupando
o centro da antiga cidade. Trata-se de um conjunto arquitetônico
retangular e simetricamente
disposto nos dois lados do eixo.

Salão da Harmonia Suprema(Taihe),
o Salão da Harmonia
Central(Zhonghe) e o Salão da
Harmonia Preservada(Baohe).
O Salão da Harmonia
Suprema está assentado sobre uma
plataforma de granito de 8 metros de
altura. Diante dele, há uma grande

Fanzine

praça com cerca de 30 mil metros
quadrados. Com 14,4 metros de altura
e 72 pilares de sustentação, é a maior
obra arquitetônica da antiguidade.
Na antiguidade, a posição
hierárquica determinava a dimensão,
a altura, o estilo do telhado das
construções, a mobília e a decoração
interior dos palácios. O Salão da
Harmonia Suprema é da mais
alta categoria. Ali se realizavam
importantes solenidades oficiais
como, por exemplo, a cerimônia
de posse, comemorações de
aniversários, núpcias imperiais,
cerimônias destinadas às expedições
militares, bem como os rituais
relativos às festas importantes.
Antes de chegar ao Salão da
Harmonia Suprema, o imperador
fazia seus últimos preparativos ou
descansava no Salão da Harmonia
Central. Leia aqui as mensagens
de sacrifício às vésperas dos
grandes ritos de oferenda aos
antepassados e ao deus da Terra.
No Salão da Harmonia
Preservada, o imperador costumava
oferecer banquetes aos funcionários
no final do ano. O Salão tornou-se o local para os exames
imperiais durante a dinastia Qing.

Palácios dentro do Palácio
O Palácio da Pureza Celestial,
o Palácio da Tranquilidade
Te r r e s t r e e o S a l ã o d a U n i ã o
Celeste e Terrestre também ficam
no eixo central da Cidade Proibida.
Na dinastia Ming e no início
da dinastia Qing, o Palácio da
Pureza Celestial era a residência do
imperador e da imperatriz. Depois de
subir ao trono, Yongzheng, o terceiro

imperador dos Qing, mudou sua
residência para o Salão do Cultivo
Espiritual e o Palácio da Pureza
Celestial tornou-se seu escritório, de
onde conduzia os assuntos de Estado
e recebia os ministros e as missões
estrangeiras. Acima do trono, há
uma placa com a inscrição: “Justiça
e Transparência”. O imperador
Yongzheng decidiu não revelar
antecipadamente o nome do sucessor.

Acervo de arte
O Museu do Palácio Imperial
possui um acervo estimado em mais
de um milhão de objetos culturais.
Em alguns palácios concentram-se
exposições de pinturas e caligrafias,
peças de porcelana, bronze e
artesanatos. Mas, os objetos expostos
são uma pequena parte de seu acervo.
A sistematização e a pesquisa do
acervo do Museu se encontram
ainda numa fase inicial, apesar
das dezenas de anos de trabalho.
Em 1987, o Museu do
Palácio Imperial foi tombado
pela Unesco como Patrimônio
Cultural da Humanidade.

Por isso, ele o registrou num édito
em duas vias, um dos quais sempre
portava consigo, enquanto o outro
permanecia guardado num cofre atrás
da placa “Justiça e Transparência”.
O testamento deveria ser aberto após
a morte do imperador, para saber o
nome do legítimo herdeiro do trono.
O Palácio da Tranquilidade
Terrestre tinha sido a residência
da imperatriz na dinastia Ming.
No reinado de Shunzhi, da
dinastia Qing, o pavilhão foi
reestruturado de acordo com os
hábitos da etnia Manchu. Dois
dos 7 cômodos do leste foram
transformados em quartos nupciais
d o i m p e r a d o r. O s d e m a i s s e
tornaram capelas do xamanismo.
Os sete imperadores que
sucederam Yongzheng moravam e
conduziam os assuntos de Estado
no Salão do Cultivo Espiritual.
Suas audiências com os ministros
eram concedidas na sala da frente.
No seu cômodo do leste, foram
colocados dois tronos separados no
meio por uma cortina, por trás da
qual se sentava a imperatriz viúva
Cixi, a mulher que controlaria
o poder nos últimos anos da
dinastia Qing. Posteriormente, a
cortina foi retirada e Cixi passou
a se sentar diretamente ombro
a ombro ao lado do imperador.

http://www.cri.com.cn
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CRI entrega prêmio do concurso
2008 Encontro em Beijing
Entre novembro do ano passado
e maio deste ano, a CRI promoveu
um concurso para todo o mundo, sob
o título “2008, Encontro em Beijing Concurso sobre os conhecimentos dos
Jogos Olímpicos de Beijing”. O concurso
recebeu 720 mil respostas provenientes de
mais de 140 países e regiões do mundo.
Oito ganhadores do Prêmio Especial,
oriundos de Brasil, EUA, Alemanha, Sri-Lanka, Tanzânia, Laos, Rússia e Japão,
visitaram a China. No dia 27 de julho,
eles assistiram à cerimônia de entrega
dos prêmios e pronunciaram palavras
sobre suas impressões. Funcionários do
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos
de Beijing (BOCOG) expressaram na
ocasião que este concurso constitui uma
ponte de entendimento entre a China e o
resto do mundo.
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Na cerimônia de premiação, a vice-presidente do Comitê Permanente da
Assembléia Popular Nacional da China e
vice-presidente do BOCOG, Chen Zhili,
o vice-presidente executivo do BOCOG,
Wang Wei, o subdiretor da Administração
Estatal de Rádio, Filme e Televisão da
China, Tian Jin, bem como dirigentes
da CRI, entregaram os prêmios aos oito
ouvintes ganhadores do Prêmio Especial.
O ouvinte alemão, Helmut Matt, ofereceu
suas impressões ao receber o prêmio. “ ' É com
grande júbilo encontrar-se com os amigos
que vêem de longe'. No meu entender,
não há palavras melhores que esta versão
do grande pensador chinês Confúcio para
um caso como este.”
Na mesma ocasião, o vice-presidente
executivo do BOCOG, Wang Wei,
expressou suas congratulações aos oito

ouvintes. Ele disse que os
Jogos Olímpicos são uma
boa oportunidade para que
todo o mundo conheça
a China. Wang também
felicitou a CRI por seus
êxitos na apresentação da
China ao mundo por meio
de vários idiomas
Em seu discurso
pronunciado na conferência,
o presidente da CRI,
Wang Gengnian, garantiu
que a CRI utilizará sua
vantagem de diversos
idiomas e multimídia e fará
com que seus programas
satisfaçam mais à demanda

dos ouvintes estrangeiros por
informações sobre a China.
Durante a viagem à China, os
oitos ouvintes visitaram a Cidade
Proibida, o Palácio de Verão, a
Grande Muralha e outros pontos
turísticos de Beijing, além de viajar
a Qingdao, subsede dos Jogos
Olímpicos de Beijing.
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CRI celebra concurso do chinês para estrangeiros
A etapa final de um concurso
de discursos sobre temas olímpicos
em língua chinesa para estrangeiros,
organizado pela CRI, foi realizada no
dia 26 de julho em Beijing. Mais de 200
concorrentes estrangeiros que trabalham
ou estudam na China participaram da
competição e 16 deles, da Coréia do
Sul, Bangladesh, Mianmar, Paquistão,
Benin, Rússia, Camarões, Índia, Estado
Unidos, Japão, Armênia e outros países,
classificaram-se para a etapa final. Os
finalistas expressaram sua emoção e
conhecimentos sobre as Olimpíadas,
explicando seu entendimento do lema
“Um Mundo, Um Sonho”.
O bengalí S. Murad, um dos
finalistas, fez um discurso em chinês e
apresentou “Siga-me”, uma canção pop
muito famosa no país. Ele disse ter grande
afinidade com a China: casou-se com

uma bela moça chinesa e tem participado
de vários projetos de desenho olímpicos.
Quando trabalhava como professor
visitante na Academia Central de Belas
Artes da China, participou do desenho
do logotipo dos Jogos Paraolímpicos de
Beijing junto com seus colegas chineses.
As indicações informativas expostas
na Praça Tian´anmen durante os Jogos
Olímpicos também são de sua criação. A
convite da Administração Geral Estatal
dos Esportes da China, há alguns meses,
Murad participou do desenho dos trajes
para a seleção de nado sincronizado
da China e três propostas dele foram
selecionadas e adotadas. Em seu discurso,
Murad disse que, sendo um estrangeiro, é
uma honra para toda sua vida contribuir
para os Jogos Olímpicos de Beijing.

as Olimpíadas de Beijing. O russo Yury
Liyakhin participou do revezamento da
tocha na cidade chinesa de Lanzhou e
uma representante de Mianmar trabalha
como voluntária durante os Jogos
Olímpicos.
Os 16 participantes finalistas não
só contaram suas próprias histórias
olímpicas em chinês com fluidez,
mas também expressaram desejos de
sucesso aos Jogos Olímpicos de Beijing
2008 usando diversas formas de artes
tradicionais chinesas. Ao final da
competição, foram anunciados os Prêmios
de Melhor Exposição, Melhor Discurso
e Melhor Estilo Literário, entre outros.
O presidente da CRI, Wang Gengnian,
entregou as medalhas aos ganhadores

Outros concorrentes também se
sentem felizes por suas relações com

http://www.cri.com.cn
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é, claro, o acendimento
da tocha olímpica e a
caminhada espacial do
ginasta Li Ning.
R e a l m e n t e
não tenho palavras
para expressar meus
sentimentos, só posso
dizer: parabéns,
parabéns e parabéns!!!
Wo ai Zhong Guo! Wo
hen gao xing!!!

Gisele Henriques, Cametá, PA,
Brasil
Com muita alegria recebi o
último número da revista Fanzine da
CRI, principalmente pelo momento
em que vivemos, de confraternização
mundial pelas Olimpíadas em
Beijing. Independente dos resultados
dos nossos atletas, o importante é
viver esse momento de alegria e
intercâmbio entre as culturas, onde,
creio, pude aprender mais sobre este
tão belo país!
Manuel Henrique Oliveira Jesus,
Rio Mouro, Portugal
Gostaria de endereçar ao povo
da China e à CRI, os meus parabéns
pela bela organização das Olimpíadas,
bem como pela excelente imagem e
som oriundos do excelente trabalho
de todos os técnicos envolvidos nas
maravilhosas transmissões.
Assisti em direto à abertura dos
jogos via televisão, fiquei bastante
satisfeito e feliz com o exemplo
dado pelo povo da China ao mundo.
A China depois desta organização
não mais será a mesma aos olhos do
mundo.
Ricardo Santos, rikardo18@
Gostaria de comentar em poucas
palavras o que vi e ouvi nessas
Olimpíadas. Excelente abertura,
muito legal ver o Yao Ming entrando
com o menino sobrevivente do
terremoto de Sichuan, as 8 medalhas
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de ouro de Phelps no Cubo Dágua e a
primeira medalha de ouro na natação
brasileira com Cesar Cielo. O drama
de Liu Xiang, lamentável! Sou fan
de Liu Xiang, chorei quando assisti,
lamentável, mas até agora a China
confirma o favoritismo com suas 45
medalhas de ouro. Quero que a China
com toda sua força apoie o Brasil
para as Olimpíadas 2016! Força a
todos os atletas chineses. Parabéns,
CRI, excelente cobertura! Parabéns,
Wu Jingyu pelo ouro no taekowdo.
Parabéns, Bolt pelos ouros e pelos
recordes!
Helder Paulo, Goiânia, GO, Brasil
Sintam orgulho de ser chineses,
pois a cerimônia foi um show!!!
Nem se eu soubesse todos os
adjetivos, conseguiria descrever meus
sentimentos e minhas impressões
sobre o espetáculo artístico chamado
abertura olimpica!!
Como foi emocionante e
cativante ver a história chinesa ser
descrita com tanta tecnologia e efeitos
especiais. Como foi excelente ver o
esforço de um povo em prol da causa
olímpica. Como foi surpreendente
a capacidade de inovar, recriar e
inventar novos meios de recontar
as maravilhas por vocês criadas há
tantos séculos. Para mim os pontos
fortes foi o pergaminho sendo aberto
e descrevendo todas as maravilhas,
paisagens e feitos chineses. Além da
pintura realizada por artistas e atletas

Francisco Erinaldo,
Fort, CE, Brasil
Ve n h o a t r a v é s
desta, expressar os
meus sinceros votos
de parabéns a cada um
dos que contribuíram para o grande
espetáculo promovido nesta sexta
08/08/2008. Esse espetáculo ficará
marcado na mente de cada um de nós.
Um país de cultura milenar soube
representar com muita maestria toda
a sua herança cultural e nada melhor
que o pergaminho um de tantas
invenções dos chineses para contar
toda a sua história. Foi emocionante
ver o ex-ginasta flutuando e
acendendo a tocha, acendendo
também, um sentimento de que um
mundo, um sonho como bem diz o
lema seja extensivo não só para os
jogos, mas também para toda a vida
desse povo guerreiro e conquistador.
José Ildeval de Lima, Crato, CE ,
Brasil
A China está de parabéns
por realizar a maior festa olímpica
da Era Moderna. É uma excelente
oportunidade deste país gigante
mostrar para o mundo a pujança de
seu progresso econômico, cultural e
social. Com certeza, o mundo saberá
aplaudir e agradecer o empenho do
povo chinês em sediar pela primeira

Fanzine
vez uma Olimpíada Internacional.

José Ibraima Balde, Guiné Bissau
Já recebi hoje o jornal, que me
enviaram. Fiquei bastante satisfeito,
mais lamento muito porque o meu
nome não se encosta no mesmo
jornal no Correio dos Ouvintes. Estou
acompanhando de perto as atividades
das Olimpíadas China 2008.
Herivelto Silva Cordeiro, Teresina ,
PI, Brasil
Excelente a revista Fanzine
editada pela CRI. A edição 11, nº 3,
2008 nos surpreende pela qualidade
gráfica e pelo conteúdo de suas
matérias. Comovente a matéria de
homenagens prestadas pelos chineses
às vítimas do tremor que abalou a
província de Sichuan. O sonho olímpico
Nesta oportunidade da publicação
da Fanzine, gostaria de apresentar-lhes o
desenho o qual fiz em virtude do XXIX
Jogos Olímpicos de Beijing 2008,
dada importância e o significado deste
grande evento para os desportistas e em
especial para a nação e o povo chinês
que está de braços abertos para todos
os participantes desta festa maior do
esporte mundial.
Confesso não ser um exímio
desenhista ou ao mesmo ter talento na
arte de desenhar, mas, como podem
observar pelo desenho fui inspirado e
criativo ao criá-lo. Para tanto resolvi
enviar-lhes para apreciação. No desenho
aparece em destaque a deslumbrante e
grandiosa muralha da China considerada
uma das 7 maravilhas do mundo.
Um detalhe para ser observado
é que em alguns tijolos da muralha
coloquei o símbolo (desenho) de cada
esporte, participantes dos jogos, e
destacado também os cincos mascotes
dos jogos.
As estrelas ao redor do desenho
representam os atletas que são o brilho
dos Jogos Olímpicos.

de Beijing e a reportagem sobre a tocha
do Jogos Olímpicos de Beijing que
foi levada no dia 8 de maio ao topo
do monte Qomolangma numa altitude
nunca dantes alcançada por uma tocha
olímpica, já nos dão uma dimensão
do que serão os Jogos Olímpicos de
Beijing. E isto está se confirmando
pelo que a gente pôde acompanhar até
a presente data, 16.08.08, desde a sua
espetacular, fenomenal e emocionante
abertura. Enfim a revista Fanzine é
o que se pode dizer: é o que faltava
para nós que admiramos a China,
seu povo e sua história, estarmos em
permanente contato a cerca do que
ocorre nesta nação e em consequência
nos enriquecendo cada vez mais de
conhecimentos.
Delson Mugabe, Nampula,
Moçambique
Quero saudar a toda equipe
maravilhosa e aos ouvintes da Rádio
Internacional da China. Devo dizer
que apesar de ser a primeira vez que
vos escrevo, escuto as vossas emissões
em ondas curtas desde 2007 e aprecio
bastante os vossos programas, pois

abordam questões de ordem política,
esportiva, socio-econômica não só da
China como também de outros povos
com especial atenção do povo lusófono.
We n d e l I t e l e f o n i c a , w e n d e l
penteado@

Tenho o prazer de poder entrar
em contato com você mais uma vez sempre quando posso eu e meu filho de
3 anos nasc. 28/06/2005 - escutamos
a CRI - pois no meu ver é uma ou a
melhor rádio OC do mundo. A revista
ficou muito boa. Vocês estão de
parabéns, e os programas - de notícias,
Temas do dia, Beijing 2008, Nos Ares
da Cultura, Sociedade Chinesa, todos
são de excelente qualidade e recepção.

Ouvinte brasileiro faz pintura alusiva aos 		
Jogos Olímpicos de Beijing 2008
Eduardo da Silva Ferreira
Brasil

http://www.cri.com.cn
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Lendas e Contos da China

Pan Gu, o criador do Universo
Segundo uma lenda chinesa, o mundo foi
criado por Pan Gu.
De início, o Universo e a Terra eram uma
enorme confusão. O Universo assemelhava-se
a um grande ovo preto dentro do qual dormia
Pan Gu. Passados dezoito mil anos, Pan Gu

despertou do seu sono. Sentiu-se sufocado e
então pegou um machado e quebrou a casca
do ovo. A parte clara e leve do ovo subiu
e formou o Universo, e a parte fria e turva
sedimentou-se e transformou-se na Terra.
Preocupado com a possibilidade de o
Universo e a Terra se juntarem novamente,
Pan Gu pôs-se de pé, a fim de sustentar
com a cabeça o Universo e a Terra com
os pés. Cresceu dez chi (antiga medida de
comprimento da China, 10 chi equivalem a
3,33m) por dia. Passaram-se mais dezoito
mil anos, Pan Gu tornou-se um gigante com

estatura de 90 mil li (45 mil quilômetros).
Passados outros milhares de anos, o Universo
permaneceu estável e a Terra, consolidada.
Tempos depois, esgotado, Pan Gu caiu
na Terra e morreu.
Depois da morte de Pan Gu, a sua
respiração transformou-se nos ventos e
nuvens; sua voz, no trovão; um dos olhos
tornou-se o Sol e outro, a Lua. Os braços,
as pernas e o tronco converteram-se em
cinco grandes montanhas e seu sangue deu
origem aos rios e lagos. Os nervos tornaram-se estradas e os músculos se converteram
em terras férteis; os cabelos e as barbas, as
estrelas, e os pelos finos e a pele, flores e
árvores. Os seus ossos tornaram-se jade e
pérolas e o suor transformou-se no orvalho e
na chuva que alimentam todos os seres vivos
do planeta.

Os desenhos são selecionados da série
Contos Chineses de Cinco Mil Anos publicada pela
Editora de Publicação Infanto Juvenil de Zhejiang.
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25’-35’

35’-45’

45’-56’30’’

“Entusiasmo do povo chinês para abraçar o mundo
queimará para sempre”
“Os últimos 16 dias testemunharam a performance excelente atlética e
espírito esportivo. Os atletas de 204 países e regiões competiram nos Jogos
de Beijing de acordo com o espírito olímpico. Eles mostraram sua grande
perseverança, tentaram com seu melhor esforço sob um ambiente de jogo
limpo e obtiveram resultados maravilhosos ao quebrar 38 recordes mundiais
e 85 recordes olímpicos. Por favor, deixe-nos congratular os atletas por seus
grandes avanços! Deixe-nos pagar tributos para todos os que participaram
dos Jogos. Deixe-nos agradecer a mídia e a todos os quadros de empregados
que trabalharam tão duro para tornar os Jogos um evento tão grandioso.”
Liu Qi
Presidente do Comitê Organizador
dos Jogos Olímpicos de Beijing

“´Um mundo, um sonho´. O mundo hoje em dia precisa de entendimento
mútuo, abrangência, cooperação e desenvolvimento harmonioso. Os Jogos
Olímpicos de Beijing é um testemunho do fato de que o mundo confia na
China.”

(

（Vigente a partir do dia 30 de março de 2008）

O povo chinês, cheio de entusiasmo, cumpriu os compromissos feitos de maneira solene por eles mesmos.
Eles realizaram os conceitos de "Olimpíada Ecológica, Olimpíada Científica e Olimpíada Cultural", deixando
um legado enorme e rico tanto na área de cultura como no esporte.

7335/9620

40,90/31,19

9560
9560

31,38
31,38

9710/9435

30,90/31,80

“A chama olímpica no Estádio Nacional será extinta logo. Porém, o entusiasmo do povo chinês para
abraçar o mundo queimará para sempre.”

“Jogos Olímpicos de Beijing são verdadeiramente
excepcionais”
“Através dos Jogos de Beijing, o mundo conheceu mais sobre a China e
a China conheceu também mais sobre o mundo.”
“Novas estrelas nasceram. As estrelas das Olimpíadas anteriores nos
impressionaram outra vez. Nós compartilhamos suas alegrias e lágrimas, e
admiramos suas habilidades. Nós lembraremos, por muito tempo, as façanhas
que testemunhamos aqui.”

Pedido de Assinatura
Gostaria de receber gratuitamente a revista Fanzine. Mande, por favor, a Fanzine
para o seguinte endereço:

“Para todos os atletas hoje à noite: vocês são verdadeiros exemplos.
Vocês nos mostraram o poder unificador do esporte. O espírito olímpico vive
no abraço caloroso entre os competidores dos países que estão se enfrentando.
Guardem o espírito vivo quando vocês retornarem para casa.”
“Estes foram Jogos verdadeiramente excepcionais!”
“Peço à juventude de todo o mundo que se reúna daqui a quatro anos, em
Londres, para celebrar a 30ª Olimpíada.”
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Jacques Rogge

Nome ……………………….……………………….……………………….
Endereço ………………………………………………….…………………
País ……………………………….……………………….…………………

Presidente do Comitê
Olímpico Internacional
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O Departamento de Língua
Portuguesa da Rádio Internacional
da China, um dos 38 serviços em
língua estrangeira da CRI, lançou
seus programas no ar em 15 de abril
de 1960. Desde aquele período,
promovia transmissões diárias
de meia hora dirigidas ao Brasil,
Portugal, Moçambique, Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau e São
Tomé e Príncipe. Atualmente,
transmite o programa de uma hora
diária em várias repetições. Oferece
a página na internet desde dia 20
de Dezembro de 1999 em http://
portuguese.cri.cn e a CRI Webcast –
Rio de Janeiro, a partir de setembro
de 2007.
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http://portuguese.cri.cn
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