O Departamento de Língua
Portuguesa da Rádio Internacional
da China, um dos 43 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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Mensagem ao Leitor
Em janeiro de 2008, o
Departamento de Português
da Rádio Internacional da
China lançou a publicação
bimestral Fanzine com a
finalidade de fortalecer os
laços com seus ouvintes.
A publicação é enviada
a ouvintes, embaixadas
e consulados da China
nos países de expressão
portuguesa, bem como
estudantes e professores
das faculdades de língua
portuguesa neste país
e até àqueles que a
r e q u e r e m r e c e b e r. E l a
leva-lhes informações sobre
as atividades da CRI,
incluindo sua modernização
e mudanças, os importantes
acontecimentos na vida
política, econômica,
cultural, social, assim como
outros aspectos da vida
chinesa, e os intercâmbios
entre a China e os países
lusófonos.
A equipe que trabalha
para a Fanzine continuará a
buscar a excelência, porque
acredita que é isso que os
ouvintes merecem. E deseja
contar consigo quando
trilha um caminho novo e
emocionante.
São sempre bem-vindas
as colaborações sobre
sua história com a CRI e
os comentários sobre os
programas radiofônicos
e reportagens no website
do CRIPOR, assim como
sobre esta publicação.
Contemos com você.
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CRI lança programa de ensino de mandarim
na Austrália
A Rádio Internacional
da China (CRI) e o Centro de
Educação de Mandarim da
Austrália (ACEC) inauguraram
no dia 7 de maio a Sala de Aula
Confúcio por Rádio na cidade de
Sydney, com o que se espera que
mais australianos aprendam e
conheçam a língua e a cultura da
China.
Na cerimônia de
lançamento, o presidente da
CRI, Wang Gengnian, disse aos
participantes que o programa é
de grande importância, já que
prestará uma nova plataforma
para os intercâmbios culturais
entre a China e a Austrália e
ajudará a promover a educação
de língua chinesa em todo o país.
Wa n g l e m b r o u q u e o
primeiro-ministro australiano,
Kevin Rudd, fala mandarim
fluentemente e prometeu que o
governo australiano promoverá
ativamente o ensino desse e outros idiomas asiáticos na Austrália.
A CRI criou o Instituto Confúcio em Rádio em dezembro de 2007,
entidade que conta agora com 11 Salas de Aulas de Confúcio por Rádio fora
da parte continental da China.
Laurie Ferguson, secretária de Assuntos Multiculturais e Serviços de
Assentamento do parlamento australiano, disse na ocasião que o lançamento
do programa é um importante evento para a comunidade sino-australiana, e a
inovação contribuirá ainda mais para os intercâmbios culturais entre os dois
países e criará oportunidades para australianos aprenderem o mandarim por
meio de salas de aulas, internet e rádio.

Programas diários para países lusófonos
2ª-Feira

Nos Ares da Cultura

3ª-Feira
4ª-Feira
5ª-Feira

Notícias

Tema
do dia

Panorama Econômico

Viagem pela China
No Mundo dos Esportes

6ª-Feira

Encontro da CRI com seus Ouvintes

Sábado

Sabadão Artístico
Revista da Semana

Domingo

Horário e frequências
Direção
Para Europa
Para África

Para América
do Sul

Aula de
Música
Chinês

Aula de
Chinês

(vigente a partir do dia 29 de março de 2009)

7335/9620
6175/7260

Banda
(m)
40,90/31,19
48,58/41,32

19：00-20：00

5985/7405
9535/9765

50,13/40,51
31,46/30,72

19：30-20：00

11640/13630

25,77/22,01

22：00-23：00
23：00-00：00
00：00-01：00

9410/9685
9560/13650
9560/9710

31,88/30,98
31,38/21,98
31,38/30,9

Horário
(UTC)
19：00-20：00
22：00-23：00

Frequência
(Khz)

Lista de ganhadores dos prêmios do concurso Beleza de Sichuan
O concurso Beleza
de Sichuan foi encerrado
recentemente. Estamos
publicando a lista de
ganhadores do prêmio especial,
e do primeiro, segundo e
terceiro lugares. Gostaríamos
de agradecer a sua participação,
em nome de todo o pessoal do
Departamento de Português da
Rádio Internacional da China.

Adicione o nosso contato no
seu MSN

Prêmio especial
Eduardo da Silva Ferreira
(Brasil)

Para conversar com o
Departamento de Português da CRI
todas as quartas-feiras, das 22h00 às 23h00, horário de
Brasília, adicione o nosso contato no seu MSN, cripor@
cri.com.cn.

Primeiro prêmio
1. Henrique José Dantas
Felinto (Brasil)
2. Marisa Neves Silva
(Portugal)
3. Helder Paulo Machado Silva

(Brasil)
Segundo prêmio
1. José Gomes da Silva (Brasil)
2. Claudio Gerlach (Brasil)
3. Jackson Thein de Souza
Wong (Brasil)
4. Hugo Longhi (Argentina)
5. José Roberto da Silva Cunha
(Brasil)
6. Maria Francisca Santos
Gomes (Brasil)
Terceiro prêmio
1. Alex Araújo Lopes (Brasil)

2. Edilene da Silva Nery
(Brasil)
3. Adervall Lima Gomez
(Brasil)
4. Marcelo Mota (Brasil)
5. Francisco Ronaldo
Magalhães dos Santos (Brasil)
6. Amin Nanjmi (Marrocos)
7. Eddie Huarachi Huanca
(Peru)
8. Antonio Pereira dos Santos
(Brasil)
9 . S a n d r a M a r a Ta v a r e s e
Santos (Brasil)

http://www.cri.com.cn
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Concurso 60 Anos da Nova China
Este ano marca o 60º aniversário da fundação da
República Popular da China, conhecida também como
Nova China. A CRI promove o concurso 60 Anos
da Nova China entre o dia 1º de junho e o dia 1º de
setembro deste ano. Publicaremos neste e no próximo
número da Fanzine uma série de reportagens e perguntas.

Os participantes podem nos mandar suas respostas
juntamente com uma mensagem sob o título “Felicitações
à China”, até o dia 1º de setembro. Os ganhadores dos
prêmios especiais serão convidados para uma viagem
gratuita à China. Acesse http://portuguese.cri.cn para
obter maiores detalhes.

China avança para uma vida modestamente confortável
Na China, a alimentação foi sempre
uma das grandes questões. Long Yongtu,
atual secretário-geral do Fórum da Ásia
de Bo´ao, nasceu em 1943 em Changsha,
cidade no centro da China, e relembrando o
passado, disse: “Muitos de minha geração
passaram fome. Não havia comida suficiente
e costumávamos matar a fome com abóbora
cozida, e é por isso que até hoje sinto
repúdio ao cheiro de abóbora”.
Nos anos 1940, época em que nasceu
Long Yongtu, com os meios de produção
agrícola atrasados e a produtividade baixa,
somados às influências da guerra civil
prolongada e de calamidades naturais por
anos consecutivos, o país enfrentava uma
carência significativa de produtos agrícolas.
Em 1949, o volume de cereais disponíveis
per capita era de apenas 180 quilos.
Em outubro de 1949, proclamou-se a
República Popular da China. Uma reforma
agrária que durou três anos distribuiu terras,
ferramentas e gado, antes concentrados nas
mãos de latifundiários, entre os agricultores.
Graças às políticas de estímulo, a produção
agrícola foi recuperada e alcançou rápido
desenvolvimento. Até o final dos anos 70, as
produções de grãos e de algodão duplicaram
em relação às de 1952.
Apesar do crescimento da produção
cerealífera, a China continuava pressionada
pelo próprio engrandecimento de sua
população. Naquele tempo, as terras
cultivadas se encontravam sob administração
unificada, os aldeões participavam das
atividades produtivas e toda a colheita era
repartida igualmente entre os membros da
aldeia. Nos finais de 1978, habitantes de
Xiaogang, província de Anhui, tomaram

a iniciativa de distribuir as terras que
pertenciam à propriedade coletiva para os
agricultores individuais, e no mesmo ano,
a produção cerealífera da aldeia foi quatro
vezes maior que a produção média nos dez
anos anteriores. Esse modelo foi chamado
de sistema de responsabilidade familiar pela
produção.
Yang Jiliang, camponês da aldeia
de Bisheng, nos subúrbios da cidade de
Chizhou, província de Anhui, revelou
que sua aldeia também adotou esse
modelo. “Com a aplicação do sistema de
responsabilidade pela produção, passamos
a ter autonomia e nos tornamos ativos, de
maneira que os problemas da alimentação
e da falta de abrigo foram basicamente
resolvidos”, disse.
Segundo estatísticas, entre 1978 e 1984
a produção agrícola da China manteve um
crescimento anual de 8%. Desde então, a
produção de grãos no país tem mantido um
crescimento constante, chegando, em 2008,
a 500 milhões de toneladas.
Liu Dongzhu, funcionária da
Administração Estatal de Alimentação
da China, avalia que o problema da
alimentaçãos foi resolvido graças ao esforço
da população chinesa. Com apenas 7%
das terras cultivadas do mundo e 22%
da população mundial, isso se torna um
milagre.

O governo chinês aumentou os
subsídios diretos para a produção e
aquisição de aparelhos agrícolas, buscou
o desenvolvimento das empresas rurais
e estimulou a migração da mão-de-obra
excedente no campo para as cidades,
impulsionando o crescimento da economia
rural. Em 2006, foram cancelados os
impostos agrícolas que perduraram por
milênios na China.
Em função deste conjunto de
medidas, a vida no campo melhorou
consideravelmente. Quanto à vida na aldeia
de Bisheng, Yang mostrou-se entusiasmado:
“Agora temos lâmpadas elétricas, telefones
fixos e celular, moramos em casas de dois
pisos, e muitas famílias até compraram
carros”.
Hoje, a renda per capita dos
camponeses é 30 vezes maior que a de 1978.
A população abaixo da linha de pobreza
passou de 250 milhões para 15 milhões.
Além de melhorar a vida da
população rural, o governo se empenha
na transformação das formas de produção
agrícola e no desenvolvimento da
agricultura moderna. De acordo com o plano
do governo, até 2020, a renda per capita dos
camponeses deve duplicar com base na de
2008, e o nível de consumo deve também
aumentar, eliminando o estado de pobreza
absoluta.

Perguntas:
1. Na total mundial, qual é a porcentagem de terras cultivadas da China,
país que sustenta 22% da população mundial?
2. Qual foi a produção de cereais da China em 2008?

http://www.cri.com.cn
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China avança para o estado de direito
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Em 1° de outubro de 1949,
Mao Zedong proclamou a
fundação do governo popular
central da República Popular da
China, e esse momento marcou a
virada de outra página da história
do país.
O sistema que nasceu no dia 1º
de outubro de 1949 é totalmente
diferente do regime social antigo.
Sob o novo sistema, todos os
poderes do Estado pertencem
ao povo. Novas metas foram
estabelecidas, como a eliminação
da exploração e polarização
social e o estabelecimento
da prosperidade comum. Ao
comemorar o quinto aniversário da
República Popular, foi publicada
a Constituição da República
Popular da China. Antes de seu
lançamento, o projeto foi entregue
à população para discussão por
três meses, e o governo recebeu
1,38 milhão de propostas. O
jurista chinês Li Buyun disse: “Em
1954, a Constituição da República
Popular da China determina dois
princípios: a independência do
Poder Judiciário e a legislação
democrática”.
Junto a esta Constituição,
foram publicadas a Lei Orgânica
da Assembléia Popular Nacional
e a Lei Orgânica do Tribunal
Popular. Essas três ferramentas
estabeleceram o papel e as funções
do órgão executivo e do órgão
judiciário, bem como o sistema de
governo. E foi assim que a China
acolheu seu primeiro período de
ouro na construção de um sistema

https://portuguese.cri.cn

que reconhece e respeita os
direitos de todos.
No entanto, uma tempestade
inesperada prolongou-se por dez
anos desde os meados dos anos
60, e o desenvolvimento legal da
China passou por situações de
impasse.
O ano de 1978 foi de grande
importância na história da
Nova China, pois foi quando
começaram a reforma e abertura,
que colocaram o país no caminho
da prosperidade. No mesmo ano,
o governo chinês reconheceu a
necessidade de “se desenvolver a
democracia socialista e de se criar
um sistema jurídico socialista”.
Graças à promulgação do Código
de Processo Penal, bem como
de uma série de outras leis, o
desenvolvimento do sistema legal
chinês acolheu mais um período
de ouro.
Agora, a China tem um
sistema jurídico de características
socialistas com 231 leis, incluindo
a Constituição, os códigos dos
processos penal e civil e leis sobre
a administração, economia e
comércio. Os princípios “igualdade
perante a lei”, “O Estado respeita
e protege os direitos humanos”,
“administrar o país em termos
da lei” e “os bens do cidadão
são invioláveis” estão incluídos
na Constituição. A consulta da

opinião pública sobre os projetos
de lei tornou-se uma praxe.
Quanto ao desenvolvimento
do sistema jurídico da China nos
últimos 60 anos, verificam-se
diferentes fases, que vão desde a
consolidação da República Popular
e a garantia do funcionamento
do poder estatal, passando pela
aplicação da política de reforma e
abertura à economia de mercado,
até a proteção do poder estatal e
dos interesses nacionais, sociais e
individuais. O primeiro-ministro
chinês, Wen Jiabao, declarou:
“O socialismo não contraria a
democracia e os direitos humanos.
Para mim, a liberdade, os
direitos humanos, a igualdade e a
fraternidade não são características
exclusivas do capitalismo, e sim
frutos da história das civilizações
e dos valores universais da
humanidade”.
Os princípios das leis estão
cada vez mais arraizados na
mentalidade da população chinesa,
mas o país ainda precisa progredir
nesse aspecto. Juristas chineses

como Li Buyun consideram que
o desenvolvimento dos direitos
humanos na China é dotado de
características próprias e, à medida
que a reforma e a abertura se
consolidam, esse sistema passará
a adotar cada vez mais práticas
internacionais.

Perguntas:
1. Quantas propostas foram recolhidas pelo poder legislativo para a
primeira Constituição da China?
2. Quantas leis atualmente vigoram na China?
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China segue no caminho da prosperidade
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companhia, adora turismo e disse
à nossa reportagem que conheceu
a Grã-Bretanha, Cingapura e
Malásia e também contou que
planeja ir a Shanghai em 2010
para visitar a Expo Mundial, que
será inaugurada em maio.

C hin a

http://www.cri.com.cn
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1. Que lugar a China ocupa no mundo em termos de volume total
econômico?
2. Qual cidade chinesa vai sediar a Expo Mundial 2010 ?

No

Perguntas:

planejada e passou a utilizar
a economia de mercado. Essa
alteração injetou grande vigor
no desenvolvimento nacional e
constribuiu para a abundância de
mercadorias, fazendo com que o
país se despedisse para sempre da
carência das mesmas. A maioria
das famílias tinha agora televisor,
geladeira, máquina de lavar
e computador, produtos antes
considerados bens de luxo. Cada
vez mais famílias possuíam até um
carro particular.
Pelas estatísticas também se
vê a grande expansão do setor
econômico. Em 2008, o PIB chinês
foi 400 vezes maior do que o de
1952; o volume econômico total
ocupa o quarto lugar do mundo e
o PIB per capita venceu a casa dos
US$ 3 mil.
Com uma vida confortável,
os chineses começam a viajar
mais. Lu Xin, empregado de uma

a

foi inaugurada a 29ª edição dos
Jogos Olímpicos em Beijing. He
Zhenliang, presidente do Conselho
da Cultura e Educação Olímpicas
do COI, disse: “Para os chineses,
sediar os Jogos Olímpicos era
um sonho. Antes de 1949, esse
sonho era impossível; era apenas
uma ilusão, porque acolher as
Olimpíadas exige uma série de
pré-requisitos”. A China investiu
aproximadamente US$ 40 bilhões,
na construção e renovação dos
sítios olímpicos e outras obras de
infra-estrutura — uma quantia
inimaginável há alguns anos.
Quando foi proclamada a
República Popular da China
em 1949, a economia do país
se encontrava à beira de um
colapso, e o PIB per capita era
de apenas US$ 50. Liu Guixian,
77 anos, descreveu a vida que
ela levava naquela época em
uma única palavra: pobre. “A

vida era simplesmente pobre.
Tínhamos sete bocas na família
e ganhávamos muito pouco.
Alimentação era um quebra-cabeça. E só tinhamos dois
cobertores para o inverno.”
O ex-embaixador da
Palestina, Musitafa Al-Safalini,
veio à China pela primeira vez
em 1968. Ao recordar o inverno
daquele ano, disse: “Não gostei
do inverno porque aqueles eram
tempos diferentes. Não era como
agora, que temos todo tipo de
agasalho para resistir ao frio.
Naquele tempo, só conseguíamos
comprar agasalhos com os cupons
distribuídos pelo governo chinês”.
Durante a época de economia
planejada, adotava-se o sistema
de racionamento nas cidades e
utilização de cupons dispensados
pelo governo para comprar
as mercadorias de uso diário,
inclusive agasalhos.
Em 1978, a China
passou a aplicar a política de
reforma e abertura e colocou o
desenvolvimento econômico na
primeira linha de sua agenda de
trabalhos, acelerando o passo rumo
à modernização.
Dia 30 de setembro de
1980, Liu Guixian inaugurou
sob estalidos de bombinhas um
pequeno restaurante em Beijing.
Trata-se do primeiro restaurante de
propriedade privada aberto após
1949. O pequeno estabelecimento
veio trazer a vida que Liu sonhava.
Hoje, ela e o marido levam uma
vida feliz.
A reforma e abertura da
China possibilitou profundas
transformações ao país quando
aboliu o modelo da economia

Con

Neste ano, comemoram-se os sessenta anos da fundação
da República Popular da China,
conhecida também como a Nova
China. Há seis décadas, a China
se transformou de um país pobre
e atrasado a um país poderoso e
próspero.
No dia 8 de agosto de 2008
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China e Brasil têm muito a fazer por suas relações bilaterais
Às vésperas da visita do presidente
do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, à
China, entre os dias 18 e 20 de maio,
o CRIPOR convidou o embaixador do
Brasil na China, Clodoaldo Hugueney, e
o pesquisador do Centro de Pesquisa dos
Assuntos Internacionais da Agência de
Notícias Xinhua, Chen Jiaying, para uma
entrevista conjunta na sede da CRI.
CRI - Este ano marca o 35º
aniversário do estabelecimento das
relações diplomáticas entre a China e
o Brasil. Senhor embaixador, poderia
fazer uma avaliação sobre a trajetória do
desenvolvimento das relações bilaterais?
Clodoaldo Hugueney - Acho que
esse é um evento importante e o fato de
que a visita do presidente Lula se dá esse
ano tem uma especial significação. Trinta
e cinco anos pode não parecer muito
tempo, sobretudo para um país como a
China, que tem uma história milenar. Mas
em 35 anos nós construímos uma relação
extraordinariamente importante entre o
Brasil e a China. Na verdade, as relações
entre os dois países datam de muito tempo,
e foram, em alguns momentos da história,
muito intensas, como no século 19. Quando
retomamos as relações há 35 anos, o
comércio era muito modesto e o diálogo
político muito retraído, sendo que demorou
para que ocorressem visitas de altas
personalidades do Brasil à China e da China
ao Brasil. Atualmente, se nós olharmos o
plano político, as visitas e os encontros são
muito frequentes. Os presidentes Lula e
Hu Jintao se reuniram três vezes no ano
passado. O vice-presidente, Xi Jinping,
também esteve no Brasil esse ano, assim
como o chanceler da China. E agora o
presidente Lula está vindo à China. O
diálogo político se tornou muito fluido e
com uma convergência grande de pontos
de vista sobre uma série de temas da
agenda internacional. No plano econômico,
as relações comerciais, quando iniciadas há
35 anos, eram praticamente inexistentes.
No ano passado, o comércio entre o Brasil
e a China chegou a US$ 40 bilhões. As
relações econômicas cresceram de forma
extraordinária durante esse período. No
plano da cooperação, tomamos iniciativas
muito importantes. Poucas pessoas têm
conhecimento disso, mas China e Brasil
constroem um satélite de observação
da terra, que é muito importante para as
áreas de meio ambiente dos dois países.
A Universidade de Tsinghua participa de
um programa juntamente à Universidade
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Federal do Rio de Janeiro na área de
mudança climática e fontes renováveis de
energia. São muitas as conquistas ao longo
de 35 anos. Mas ainda temos muito a fazer.
Apesar do progresso, o futuro ainda nos
reserva muitas novidades nas relações entre
o Brasil e a China.
CRI - Professor Chen, quais eventos
são marcantes neste processo que o
embaixador mencionou, quanto às relações
bilaterais da China?
Chen Jiaying - Citarei os cinco fatos.
Em 1974, China e Brasil estabeleceram
relações diplomáticas. Em 1993, os dois
países estabeleceram a parceria estratégica.
Em 2004, o presidente Lula e o presidente
Hu Jintao realizaram visitas recíprocas com
resultados muito significativos. Em 2008,
o Brasil lançou a agenda para aumentar as
exportações para a China e esta, por sua
vez, publicou o primeiro documento sobre
as políticas para com a América Latina. E,
em abril desse ano, a China substituiu os
EUA como o maior parceiro comercial do
Brasil.
CRI - Nos últimos anos houve um
crescente aumento de trocas de alto nível
entre os líderes da China e do Brasil. Para
o senhor embaixador, qual a importância
disso no impulso das relações bilaterais?
Clodoaldo Hugueney - Essas visitas
e esses encontros são fundamentais. Sem
o diálogo entre as mais altas autoridades
dos dois países, as relações não teriam
se desenvolvido da forma como se
desenvolveram. E eu acho que é muito
auspicioso o diálogo entre o presidente
Lula e o presidente Hu Jintao. Eles têm

demonstrado, em todas as reuniões que já
realizaram, um entendimento recíproco
muito amplo, um diálogo aberto, franco, e
uma coincidência de pontos de vista muito
significativa. Isso ocorreu novamente à
margem da reunião do G20 em Londres,
quando os dois presidentes se reuniram
para discutir a situação internacional. Nós
estamos enfrentando um momento de crise
econômica e de grandes transformações
no mundo. O Brasil, um grande país em
desenvolvimento do Oeste, e a China, um
grande país em desenvolvimento do Leste,
devem compartilhar posições e apresentar
uma agenda comum frente aos problemas
internacionais, para que juntos possam
criar um mundo mais equilibrado, em que
os países em desenvolvimento tenham
presença mais marcante. E nós esperamos
que a visita do presidente Lula avance
nesse diálogo e no lançamento de uma
nova fase nas relações bilaterais, marcada
por um plano de ação conjunta, que possa
desenhar um rumo para essas relações nos
próximos cinco anos, baseados em projetos
concretos e em um diálogo estratégico cada
vez mais intenso.
CRI - Professor Chen, como acadêmico
especializado na questão do Brasil, poderia
traçar para os nossos internautas um
panorama da situação atual das relações
sino-brasileiras?
Chen Jiaying - Gostaria de descrever
um panorama por meio de duas frases. A
primeira: “Boas relações políticas, rápido
avanço comercial e desenvolvimento da
parceria estratégica em diversas áreas”. A
segunda: “a mais marcante característica
é o comércio”. E ainda queria sublinhar
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que o comércio bilateral subiu três
graus em um espaço de tempo de
menos de um ano. Nos meados de
2008, a China ultrapassou a Argentina,
tornando-se o segundo maior parceiro
comercial do Brasil. Em março de
2009, a China ultrapassou os EUA
e tornou-se o maior comprador dos
produtos brasileiros. Tudo isso indica
que o Brasil e a China alcançaram o
conhecimento mútuo, e os governos e
povos dos dois países têm dado maior
importância às relações bilaterais, com
a tomada de políticas para promover o
intercâmbio comercial. Eu lembro que,
por volta de 2005, eu costumava dizer
que o Brasil havia descoberto a China
tarde demais. Porém, logo depois
de dar início à competição, o Brasil
passou a correr para alcançar os países
que saíram mais cedo. E agora, não só
alcançou, como ainda ultrapassou seus
competidores.
CRI - Senhor embaixador, sob
o contexto da crise financeira, qual a
importância desta visita do presidente
Lula à China?
Clodoaldo Hugueney – Esta
visita é de especial importância,
porque se dá depois de uma evolução
muito significativa. Nós hoje temos
um passado de realizações, desde a
retomada das relações diplomáticas.
Nós já atingimos um patamar muito
elevado nas relações no plano político,
econômico, no plano de cooperação
científica e tecnológica. Há vinte
anos Brasil e China constroem juntos
satélites de sensoriamento remoto, o
que é um fato extraordinário entre dois
países em desenvolvimento. Há vinte
anos, o progresso da China não era o
que é hoje, e o mesmo ocorre no Brasil.
Eu acredito que nós adquirimos um
acúmulo de conhecimento nas relações
bilaterais. O que os dois presidentes
desejam é dar um passo adiante nessas
relações, um passo que permita a
intensificação do diálogo político, ou
seja, trocas regulares de visitas, uma
dinamização da parceria estratégica e
do diálogo político estratégico entre
os dois países e uma diversificação
das relações econômicas. O comércio
cresceu, mas no caso das exportações
brasileiras, essas exportações ainda são
pouco diversificadas para a dimensão

das economias chinesas e brasileiras.
Portanto, existe muito espaço para
novos investimentos da China no
Brasil e do Brasil na China. Como por
exemplo, no campo da cooperação
científica e tecnológica temos dois
projetos: o projeto da Universidade
de Tsinghua e do Cebers, o satélite
sino-brasileiro. Nós queremos levar
essa experiência para outros campos.
E queremos desenvolver mais a
cooperação humana, porque essa é
fundamental para que as relações se
consolidem e para que se cumpra
aquilo que o professor Chen havia dito,
que é o conhecimento recíproco dos
dois povos. Acredito que, apesar do
progresso que foi feito, ainda existe um
desconhecimento por conta dos dois
países. Para isso, o progresso no campo
das relações humanas é fundamental.
Nós vamos estabelecer novos
leitorados de ensino do português na
China. O governo chinês deverá abrir
novos Institutos Confúcio no Brasil
para o ensino do chinês, porque o
conhecimento da língua é essencial.
Nós procuraremos desenvolver novos
eventos culturais do Brasil na China
e vice-versa, além de exposições de
jovens artistas chineses e brasileiros.
Portanto, nós queremos intensificar
as relações em todos os planos e, para
isso, os dois líderes estão de acordo
em lançar um plano de ação conjunta
para os próximos cinco anos para
especificar muito claramente, como
vamos trabalhar em cada uma dessas
áreas. Em 2004, foi estabelecida uma
Comissão Binacional de Alto Nível,
que no caso do Brasil é presidida pelo
vice-presidente, José de Alencar, e
no caso da China, pelo vice-premiê,
Wang Qishan. Nós queremos que essa
Comissão realize sua segunda sessão
no segundo semestre deste ano no
Brasil, e, a partir daí, nós começaremos
a trabalhar nessa nova fase das relações
com base em um programa completo.
CRI - Entre as áreas que o senhor
mencionou, o comércio continua sendo
destaque. O presidente Lula afirmou
manter em alta suas expectativas
em relação a esta visita durante seu
encontro com Hu Jintao na cúpula do
G20, e ressaltou que quer impulsionar
as relações comerciais com a China.

Clodoaldo Hugueney - Esse é
um ponto muito importante da visita.
O presidente virá acompanhado de
um grande número de empresários
brasileiros. Nós estamos trazendo
algumas das lideranças empresariais
mais importantes do Brasil e vamos
organizar aqui em Beijing, um grande
diálogo empresarial na manhã do dia
19 de maio, que será encerrado pelo
presidente Lula. Esse será um evento
de destaque da visita, e o objetivo
é justamente fortalecer os laços de
comércio e investimento.
CRI – Professor Chen, quais são
as suas expectativas sobre as relações
China-Brasil do ponto de vista de um
acadêmico chinês?
Chen Jiaying - A mim só cabe
expor alguns aspectos, já que essa
pergunta foi muito bem respondida pelo
senhor embaixador. Devemos olhar o
futuro das relações entre a China e o
Brasil em dois campos diferentes; o
das relações bilaterais e multilaterais.
Na esfera bilateral, acredito que os
dois países vão intensificar o nível
do comércio, e lembre-se de que eu
estou usando o termo nível ao invés
de volume, pois me refiro aos aspectos
qualitativos. O Brasil, além de manter
a performance de exportação dos
produtos primários, vai aumentar a
venda de produtos manufaturados
para a China com o aumento gradual
de investimento em pesquisa,
desenvolvimento e competitividade
industrial. Os dois países vão aumentar
consideravelmente o investimento
mútuo com o melhoramento do
conhecimento de empresários chineses
sobre o Brasil, e o melhoramento
do ambiente de investimento no
Brasil. Os investimentos chineses
no Brasil aumentarão em volume
e diversificação. O intercâmbio e
a cooperação nas áreas científicas
e tecnológicas também verão
crescimento, a exemplo do sucesso
da cooperação espacial. Na esfera
multilateral, a China e o Brasil vão
reforçar ainda mais a consulta nas
instituições internacionais. Em suma,
têm se falado da intensificação do
diálogo entre os países do Bric e da
representação dos mesmos em fóruns
internacionais como o G20.
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Patrimônio Mundial na China

A s G r u t a s d e Yu n g a n g ,
situadas a 16 quilômetros a oeste de
Datong, capital da dinastia Wei do
Norte (386-534), na província de
Shanxi, constituem o maior grupo
de grutas preservado na China.
Em 2001, as Grutas de Yungang
foram tombadas pela Unesco como
Patrimônio Cultural Mundial.
Construção
A construção de grutas nas
montanhas próximas à capital
começou no ano 460, com a
proposta do monge-mestre Tan
Yao e a autorização do imperador,
quando o budismo entrou na China,
há 400 anos. A obra terminou em
494, quando a dinastia decidiu
transferir sua capital para Luoyang.

Hoje, em uma encosta de um
quilômetro de extensão, há 53 grutas
bem preservadas e mais de 1200
nichos budistas abrigando mais de 51
mil estátuas de pedra. As grutas estão
divididas em três partes: leste, oeste
e central. As grutas do trecho leste
se caracterizam pelas esculturas de
pagodes e, por isso, são conhecidas
como grutas de pagodes. As grutas do
trecho central geralmente se dividem
em duas câmaras, com o Buda
principal ocupando o centro da gruta.
As paredes e o teto são cobertas por
relevos e pinturas murais. As grutas
do trecho oeste têm dimensões
médias ou pequenas e possuem
nichos com imagens menores .
As grutas construídas sob a
direção de Tan Yao ocupam a parte
central, como a primeira fase da obra
de Yungang.
Estátuas
Cada gruta tem uma estátua
principal. A maior mede 16,8
metros de altura, e a menor, 13,5
metros de altura, representando
respectivamente os cinco primeiros
imperadores da dinastia Wei do
Norte. Estas imagens, com corpos
elegantes e expressões solenes,
lembram o poderio imperial e a
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admiração dos súditos. Na gruta
nº 20, a estátua principal atrai
mais visitantes. Com 13,7 metros
de altura, retrata o imperador
Wencheng, grande aliado do monge
Tan Yao. Como a gruta desmoronou
mil anos depois de sua construção,
a estátua encontra-se exposta ao ar
livre. Porém, a expressão continua
amável e tranquila, como uma obra
representativa de Yungang. Apesar de
as cinco estátuas retratarem os cinco
imperadores, seus trajes e penteados
– com motivos estrangeiros –
assemelham-se muito às estátuas
budistas da Índia e da Ásia Central.
Construção pós-Tan Yao
Depois do monge Tan Yao,
a segunda fase começou no
trecho leste. Como a dinastia
Wei do Norte era próspera, as
grutas do leste são maiores.
Divididas em duas câmaras,
anterior e posterior, as grutas
do trecho leste são quadradas,
algumas com colunas de pagode.
Suas esculturas retratam mais os
elementos chineses. Em comparação
à arte religiosa de Gansu, Xinjiang,
Ásia Meridional e Ásia Central, a
de Yungang tem um estilo próprio.
A construção das grutas
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continuou depois da morte de Tan
Yao e ganhou maior dimensão na
fase de boa situação econômica. Em
471, o imperador Xiaowen ascendeu
ao trono. Ele ficou famoso por sua
política de reforma e a divulgação
da cultura dos Han. Paralelamente,
a arte das grutas também mostrou
a identidade chinesa. Porém, nos
primeiros 20 anos do reinado, de
fato, era a imperatriz-mãe Feng que
detinha o poder, por isso, a divisão
das grutas em duas câmaras, anterior
e posterior, indica um poder dividido
entre o imperador e a imperatriz-mãe.
De todas as grutas construídas
n e s s e p e r í o d o , a m a i o r, c o m
menos estátuas, foi escavada em
uma encosta com 25 metros de
altura e 50 metros de largura.
Ali, a menor estátua mede apenas
dois centímetros. Além disso, foi
encontrada uma anotação com 366
caracteres chineses datada do dia
30 de agosto de 483. Esta obra, a
mais antiga até agora encontrada,
descreve toda a história sobre a
doação de 54 fiéis para a construção
das grutas. A caligrafia é uma
magnífica combinação desta arte
com as esculturas, tornando-se assim
a mais representativa arte caligráfica
da dinastia Wei do Norte.

Valores artísticos
As grutas nº 5 e
nº 6 são duas das mais
esplêndidas e típicas de
Yungang. Na parte da
frente, há pavilhões de
madeira concluídos 340
anos atrás, com colunas
pintadas e telhado
esmaltado, divididos em
quatro pisos. Na gruta nº 5, encontra-se uma estátua de 17 metros de
altura, a maior de Yungang. O
tamanho é tão grande que cabem 12
pessoas no seu pé e 120 pessoas no
seu joelho.
A gruta nº 6 é considerada a
de maior valor artístico, por suas
esculturas, esculpidas tanto nas
paredes quanto no teto. As imagens
vívidas de budas, divindades, arhats,
apsarás e anjos, pássaros e animais,
plantas exóticas, retratam um reino
búdico de felicidade suprema.
Uma série de 33 obras em relevo
conta toda a história de Sakyamuni.
Duas variedades de imagens
artísticas são preservadas nas
Grutas de Yungang construídas na
segunda fase. A primeira consiste
nas imagens hinduístas de Vishnu
e Shiva. O primeiro, com cinco

cabeças e seis braços, monta um
pássaro sagrado; o segundo, com
três cabeças e oito braços, monta um
boi. Os dois são conhecidos como
guardiões. O pássaro simboliza
sabedoria, força e felicidade,
enquanto o boi remete à boa colheita.
Combinando com maestria os estilos
artísticos autóctones e externos,
estas imagens são preciosidades
únicas preservadas na China.
A segunda variedade consiste nas
imagens aladas das grutas nº 9 e nº10.
As esculturas nos tetos, em posturas
de dança, são tão expressivas e
magníficas como as pinturas murais
das Grutas Mogao em Dunhuang.
A gruta nº 12 é conhecida como
gruta musical, pois as estátuas ali
retratam músicos, instrumentistas,
dançarinos e até batedores de
gongos e tambores que celebravam
a iluminação de Sakyamuni,
fundador do budismo. Os “artistas”,
vestindo roupas das etnias do norte
e segurando instrumentos musicais
de todas regiões da China, compõem
uma cena solene e gigante, como
um concerto da antiguidade.
As grutas na terceira fase
são aquelas construídas depois
da transferência da capital
para Luoyang. Como Yungang
não era mais a sede da casa
imperial, os aristocratas e fiéis
do budismo que continuavam
de plantão na antiga capital não
conseguiram construir grutas e
estátuas tão grandes como antes.
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Colóquio econômico,
ponte de amizade entre China e mundo lusófono
No dia 19 de maio foi encerrado
o Colóquio da Administração de
Logística Portuária para os Países
de Língua Portuguesa, realizada
na cidade de Tianjin desde o dia
29 de abril com 36 participantes
procedentes de oito países de língua
portuguesa, desde especialistas em
porto e logística até funcionários
públicos e empresários de áreas. A
atividade, patrocinada pelo Ministério
do Comércio da China e organizada
pela companhia TEDA Group, incluiu
aulas temáticas, seminários, visitas
aos portos e às empresas chinesas do
setor.
Manuel Amante da Rosa,
secretário-geral adjunto do
Secretariado Permanente do Fórum
para a Cooperação Econômica e
Comercial entre China e Países de
Língua Portuguesa, discursou na
cerimônia de encerramento: “As
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aulas ministradas e os debates, por
vezes acalorados, tem permitido aos
participantes, no regresso aos países
de origem, um maior conhecimento
da China e das suas potencialidades,
assim como um maior entendimento
do nosso intercâmbio comercial e dos
investimentos neste vasto país”.
O colóquio desse ano é
dedicado a promover o intercâmbio
e a cooperação sobre o tema da
logística portuária. Este é um evento
importante tanto para a China
quanto para os países lusófonos.
Falando sobre o assunto, o diretor do
Escritório de Recursos Humanos do
Departamento de Auxílio Exterior do
Ministério do Comércio da China, Xu
Yuanjie, afirmou: “A China apresenta
excelentes condições geográficas para
desenvolver a logística portuária: a
linha marítima de 18 mil quilômetros
e os rios interiores, com um percurso
t o t a l d e 11 0 m i l q u i l ô m e t r o s ,
possibilitam 9% do transporte do
comércio interior e 85% do transporte
das mercadorias para o comércio
exterior. O país tem 1.460 portos
comerciais à beira de rios e do mar.
Através de eventos dessa natureza,
buscamos compartilhar nossas
experiências na logística portuária
com outros países. Por intermédio do
intercâmbio e estudo mútuo, podemos
avançar juntos”.
A primeira edição do colóquio
aconteceu em 2003 e, desde então,
realiza-se duas ou três vezes por ano,
em diversas línguas, servindo a quase
todos os países africanos e demais
países em desenvolvimento.
S u Yu n s h e n g , g e r e n t e d o

Departamento de Assuntos Exteriores
do Grupo TEDA, informou que o
colóquio é parte do programa de
assistência ao exterior do Ministério
do Comércio, que assume todas as
despesas da atividade. Falando sobre
futuros eventos dessa natureza, Su
garantiu que vão haver mais colóquios
sobre os temas diversos.
Os participantes também
avaliaram positivamente o seminário.
Pedro Nuno Ponte, oficial de Proteção
do Porto de Setúbal, Portugal,
informou à nossa reportagem: “Todas
as aulas têm sido muito interessantes
por abordarem temas diferentes.
E acredito que esse colóquio vá
favorecer os países integrantes em
muitos aspectos”.
H en r iq u e d a C o s ta P er eir a,
especialista em Regulação da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ) do Brasil, disse: “A China
hoje está mostrando para o mundo
um grau de inovação muito grande,
numa velocidade muito alta. Entre os
dez primeiros portos do mundo, pelo
menos quatro ou cinco são chineses. A
China é referência no setor portuário
mundial, e o mercado chinês está
em desenvolvimento contínuo, e nós
estamos aqui para aprender com eles”.
José Rodolfo, inspetor geral do
Ministério da Indústria e Comércio de
Moçambique, expressou que as aulas
foram bem ministradas e que ele pôde
perceber e acompanhar a evolução
dos portos da China. “Estamos num
colóquio para a troca de informações,
e nós moçambicanos viemos para
aprender. As aulas correspondem às
nossas expectativas.”
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O Brapeq - Brasileiros em Bejing
(Pequim) – foi criado em março de
2007 por um grupo de brasileiras
residentes na cidade por ocasião de
um jantar de confraternização, que
reuniu mais de 50 participantes,
quando foi definido o nome do grupo
e uma lista de associados.
O Brapeq tem como objetivos
manter os laços culturais com o Brasil
e promover a compreensão da cultura
e história chinesas, propiciando uma
integração mútua assim como auxílio
na adaptação a Beijing das famílias
brasileiras recém-chegadas e integrá-las à comunidade aqui residente. Sua
base está nos serviços prestados por
voluntários sem fins lucrativos.
Com esses objetivos, em pouco
mais de dois anos o Brapeq cresceu
de 50 pessoas inscritas para quase
300 famílias. Os membros não
são mais somente brasileiros de
Beijing, mas também de outras
cidades, além de muitos estrangeiros
que têm laços com o Brasil. Além
das atividades mensais, o Brapeq
promove uma grande variedade
de palestras de temas variados,
contando com a participação de
renomados profissionais no ramo da
medicina, artes plásticas e cinema,
bem como o testemunho de membros
sino-brasileiros da comunidade,
mostrando os contrastes, semelhanças
e integração entre as culturas dos dois
países. Eles ainda organizam visitas e
passeios a lugares históricos chineses,
como Qufu, terra natal de Confúcio,
grande filósofo da antiguidade
chinesa, e Tianjin, importante cidade
industrial no norte deste país.
A Festa Junina se destaca

como o evento mais importante
promovido pelo grupo, por ser uma
comemoração nacional brasileira,
com comidas, bebidas, danças e
músicas típicas de todas as regiões
do país. Em 2008 – Segunda Festa
Junina do Brapeq –, mais de 250
participantes prestigiaram o evento,
cujo convite e decoração contaram
com desenhos exclusivos oferecidos
pelo maior cartunista do Brasil,
Maurício de Sousa, criador da “Turma
da Mônica”, sucesso de público
infantil e adulto em vários países
do mundo, que em breve estará
disponível no mercado chinês.
Os dois anos de existência do
Brapeq em muito se deveu ao apoio
- de maneira direta ou indireta - de
empresas brasileiras e chinesas que
vislumbraram o potencial do trabalho
do grupo, o que em muito colaborou
para difundir o Grupo e ir ao encontro
de seu objetivo de integração mútua.
A grande difusão das atividades
do Brapeq se deve, além de sua
atuação, à sua página na internet
(http://www.brapeq.com.cn), que
pode ser encontrada nas primeiras
opções dos motores de busca da web,
assim como matérias publicadas
na mídia brasileira e chinesa. A
repercussão dos trabalhos já motivou
contatos de muitas associações
de brasileiros de outros países
para aconselhamento e troca de
experiências.
A atividade do Brapeq tem se
mostrado de grande importância
para os brasileiros na China e uma
excelente fonte de referênica para
os chineses – e outros nacionais –
interessados na cultura brasileira.
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teriam algum gráfico comparativo
entre exportações e importações do
Brasil com a China ou gráfico da
balança comercial chinesa de 2008?
Pesquisando achei vocês.
Tatiana Araújo, tatita_tavares@
Foi com muita felicidade que
descobri este site! Sou apaixonada
pelas músicas orientais tradicionais
e especialmente pelo som do Erhu.
Quero aprender a tocá-lo e gostaria
de saber se vocês poderiam me ajudar
orientando-me onde procurar, com
quem comprar e se existem professores
de Erhu no Brasil, especialmente no
Rio de Janeiro.
Helder Paulo M. Silva
Hoje, celebra-se mais um ano de
existência dessa força da CRI. Desejo-lhe, como monitor e ouvinte, há 5 e
6 anos, respectivamente, que todo o
sucesso e o caminhar construídos ao
longo de toda essa história possam
continuar a ocorrer e que muitas outras
conquistas sejam realizadas.
Ao longo de meu tempo de escuta,
tive a oportunidade de acompanhá-los
no que, talvez, tenha sido o crescimento
mais vertinoso e em um processo de
inovação e mudança mais rápido por
que passou um departamento da CRI.
O CRIPOR, portanto, é essa força de
jovens e experientes com uma causa
comum: apresentar a China ao mundo
lusófono. Deve-se dizer, faz-o de forma
primorosa!
Rumo ao cinquetenário CRIPOR!

Rumo a novas conquistas e desafios!
Parabéns a todos que fizeram e fazem
parte dessa história de superação!
Pedro Leitão, CT2JZR, Porto,
Portugal
Escrevo para vos enviar o repórter
de escuta da vossa rádio em Portugal.
Parabéns pela qualidade de áudio da
vossa rádio em Portugal. Gostava se
possível que me enviassem um QSL da
vossa rádio, já que não tenho nenhum
da Rádio Internacional da China e
gostava muito de contar com ele para a
minha colecção.
Simone Chiquinelli, simone@
Olá. Sou estudante do último
semestre de Comércio Exterior, na
Faculdade Anchieta em SBC - SP e
gostaria de saber se por acaso vocês

Festa do Ano Novo chinês em São Paulo
Escrevo-lhes para falar da
excelente festa do Ano Novo chinês
que celebramos aqui em São Paulo.
Pelo quarto ano consecutivo, a
maior comunidade chinesa do Brasil
promoveu festas para marcar a entrada
do Novo Ano.
Desta vez, duzentas mil pessoas
foram até o bairro da Liberdade,
o Bairro Oriental de São Paulo,
para um final de semana inteiro de
festividades.
No domingo, dia 25 de janeiro,
minha filha de 12 anos e eu chegamos
cedo ao bairro da Liberdade para
acharmos um bom lugar para assistir
aos desfiles.
Ao meio-dia, o dragão chinês da
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Associação Li Wing Kay começou a
dançar atravessando as ruas do bairro
até chegar à praça central, onde havia
um palanque de espetáculos. Em
seguida, chegaram os leões dançarinos
de várias associações. Ótimos
dançarinos, eles nos divertiram com os
incríveis movimentos e malabarismos
do dragão e dos leões. E, finalmente,
às 13h, todos festejamos juntos a
entrada do novo ano. Houve contagem
regressiva em chinês e em português
e os apresentadores nos ensinaram
a gritar juntos Feliz Ano Novo em
chinês.
Depois da contagem, já no Ano
do Boi, vimos apresentações de artes
marciais das várias escolas chinesas

Francisco Carlos Marrocos,
fcmarrocos@
NI HAO! Obrigado por terem me
enviado a FANZINE, que está muito
atraente e recheada culturalmente,
como por exemplo, as aldeias XIDI e
HONGCUN, assim como a magnífica
foto da capa do número 2, que é de rara
beleza.
Bruno Metre Fernandes, Brasília, DF,
Brasil
Parabéns pelo site. Todos os anos
levo grupos para estudar acupuntura
na Nanjing University e não conhecia
o site de vocês. O layout do site é
moderno e jovem, adorei. Estarei na
China, novamente, em abril de 2009
e se for possível eu gostaria de visitar
vocês.

Silvio Henrique V. Barbosa
São Paulo, Brasil

de São Paulo.
E para quem tivesse fome, havia
15 barracas vendendo pratos da
culinária chinesa. Foi, enfim, uma
linda festa.
Feliz Ano do Boi a todos vocês
do CRIPOR, aos ouvintes e aos
leitores da Fanzine também.

Fanzine

Eduardo da Silva Ferreira ganha viagem à China
Primeiro dia
Olá, ouvintes da CRI, o meu nome
é Eduardo. A minha chegada a Beijing
foi aguardada com muita expectativa
e ansiedade. Logo na chegada ao
aeroporto, pude experimentar uma
calorosa salva de boas-vindas através
da funcionária da CRI, Clara. Foi um
momento de grande alegria e emoção
para mim.
Saímos do aeroporto e percorremos
o trajeto até o hotel. No caminho, pude
contemplar os modernos edifícios e
as construções ao longo de grandes
avenidas, todas bem identificadas.
Visitei dois templos do esporte em
Beijing, o Ninho de Pássaro e o Cubo
Aquático, que são de fato orgulhos para
todos os chineses.
Comecei a ouvir a CRI 20 anos
atrás. O meu grande sonho era ver
pessoalmente o país. Hoje, o sonho foi
realizado.
Segundo dia
Hoje fui visitar a Grande Muralha.
O trajeto entre Beijing e a Muralha
durou uma hora e meia. Ao chegarmos
lá, fomos surpreendidos por um grande
número de pessoas. É impressionante
o número de visitantes que a Muralha
recebe. Todos querem sentir a emoção
e o prazer de caminhar, mesmo que
seja por apenas um trecho - visto que
a Muralha requer determinação para
que possam atingir alguns pontos mais
elevados. Com paciência e calma se
consegue subir, devido as pessoas
incentivarem umas às outras durante o
percurso.
Terceiro dia
Hoje fui com a Clara e os demais
ouvintes premiados do concurso Beleza
de Sichuan conhecer a Cidade Proibida.

Ela tem esse nome porque somente o
imperador e seus servidores moravam
nesta cidade; pessoas comuns não
podiam entrar e nem ter acesso a ela
sem autorização do imperador. Existem
vários palácios na Cidade Proibida. Tive
a curiosidade de visitar os principais,
pois seria impossível visitar todos num
só dia. Uma escultura de pedra chamou
minha atenção. Ela tem desenhos de
dragão, que simboliza o poder do
imperador. A escultura tem 16,75 metros
de comprimento, e 3,07 metros de
largura, pesando mais de 200 toneladas.
Amanhã parto para Sichuan. Creio
que a viagem será maravilhosa.
Quarto dia
A viagem de Beijing até a capital
da província de Sichuan foi muito boa.
O tempo aqui está úmido, a temperatura
é de 20ºC.
A cerimônia de premiação do
concurso foi realizada no Hotel
Minshan, com a presença do presidente
da CRI, Wang Gengnian, e a vice-governadora da província. Recebi um
brinde do concurso e tirei bastantes
fotos com os ouvintes premiados. Foi
um dia muito especial para todos nós
ganhadores do concurso.
Quinto dia
Nossa viagem prossegue na
província de Sichuan. A primeira
atividade do dia foi a visita ao Museu
de Chá. Entre as curiosidades, destaco
o seguinte: o chá na China é datado de
2800 anos atrás, e a cidade Yaan foi o
primeiro lugar a plantar a árvore de chá
no mundo. Nos arredores do Museu,
há um teleférico para subir ao monte
Mengding, onde foi servido um chá
produzido no monte.
À tarde, fomos ao Parque de

Reserva de Pandas Gigantes. Foi um
momento de expectativa. O passeio
até os pandas foi agradável. A região é
cercada por uma mata, propiciando um
local ideal para criação e preservação
dos ursos. Os pandas são brincalhões e
todas as pessoas querem levar uma foto
como lembrança. Passei um dia muito
interessante.
Sexto dia
Hoje visitamos a cidade Leshan e
o buda de Leshan, atração turística da
cidade. Trata-se de uma escultura feita
sobre uma rocha. Sua construção se deu
porque a cidade sofria das inundações.
Um monge budista saiu por vinte anos
pela China pedindo dinheiro para
construir o buda, que seria uma forma
de trazer paz e tranquilidade ao povo da
região.
O Monte Emei foi outro lugar
visitado. Observei montanhas e lagoas
no caminho. Uma das atrações principais
são os macacos que aproximam-se das
pessoas e as mesmas querem tirar foto
ao lado deles.
Hoje é o último dia da
minha viagem. Quero fazer meus
agradecimentos à CRI. Estou bastante
feliz. Caros ouvintes, espero que vocês
possam participar e, quem sabe, possam
ser o próximo ganhador de uma viagem
pela China.

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

Huangdi combate Chiyou

Há milhares de anos, as
m a rg e n s d o s r i o s A m a r e l o e
Ya n g t z é e r a m h a b i t a d a s p o r
muitas tribos. Reza a tradição que
Huangdi (Imperador Amarelo) e
Yandi eram irmãos e os chefes
mais conhecidos nos cursos desses
rios.
Chiyou comandava a tribo
Jiuli e tinha 81 irmãos, todos
dotados de corpos de animais,
rostos humanos, cabeças de bronze
e braços de ferro. Eram hábeis na
produção de armas como a faca e
o arco e flecha e, valendo-se disso,
Chiyou hostilizava frequentemente
as demais tribos.
Certa vez, Chiyou ocupou
uma zona que pertencia a Yandi.
Este queria retomar o território
perdido, mas acabou derrotado e se
retirou para Zhuolu, território que
estava sob o domínio de Huangdi.
Huangdi pretendia, desde
muito, eliminar a tribo de Chiyou,
e assim organizou uma frente entre
várias tribos a fim de travar uma
guerra contra seu inimigo.
No início, as tropas de
Huangdi não podiam fazer frente
ao poderio bélico de Chiyou e
acumularam várias derrotas. Em
certa ocasião, quando ambos os
exércitos estavam em meio a
uma batalha acirrada, Chiyou, em
seus esforços para promover uma

t e m p e s t a d e , seus exércitos, a fim de excitar
c o n v i d o u seus soldados e amendrontar
o s D e u s e s as tribos rivais. Pouco a pouco,
d o v e n t o e Huangdi tornou-se o chefe de todas
d a c h u v a . as tribos das planícies centrais.
Huangdi, não
Huangdi era conhecido ainda
conformando- por sua habilidade em criar muitas
- s e c o m s u a coisas, como por exemplo, a
inferioridade, arquitetura palaciana, a carroça, a
c h a m o u o embarcação, assim como roupas
Deus da seca, coloridas. Sua mulher, Leizu,
e m a n d o u inventou a seda e ensinou os seres
u m a g r a n d e q u a n t i d a d e d e humanos a criarem bichos da seda,
calor, que provocou um golpe assim como a técnica de produção
c o m a t e m p e s t a d e . N e s s e de tecidos de seda. Quando
momento, Chiyou fez um feitiço Huangdi inventou o quiosque,
produzindo uma densa neblina, sua mulher inventou o “quiosque
que desorientou os soldados de móvel” para os dias de chuva —
Huangdi. No entanto, graças o guarda-chuva.
ao carro-bússola que Huangdi
Segundo a lenda, quando
tinha fabricado, seus homens se Huangdi completou 100 anos, um
orientaram e conseguiram romper dragão alado o levou ao céu. Os
o cerco.
chineses consideram Huangdi e
A batalha decisiva se realizou Yandi como ancestrais da
em Zhuolu, imortalizada em nação e acreditam serem
muitos livros e registros históricos. d e s c e n d e n t e s d e
Durante a batalha, Chiyou perdeu Yanhuang.
todos os 81 irmãos e acabou
sendo capturado vivo para depois
ser decapitado. Para evitar a
ressurreição de Chiyou, Huangdi
mandou enterrar a cabeça do
inimigo a quilômetros de distância
de onde fora enterrado seu corpo.
O jugo amarrado a Chiyou na
prisão até o momento de sua
morte foi abandonado num
monte deserto, tornando-se um bosque de
liquidâmbares, e o seu
sangue se transformou
nas folhas vermelhas
dessa árvore.
Huangdi ainda
mandou pintar a
imagem valente
de Chiyou na
bandeira de
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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Mensagem ao Leitor
Em janeiro de 2008, o
Departamento de Português
da Rádio Internacional da
China lançou a publicação
bimestral Fanzine com a
finalidade de fortalecer os
laços com seus ouvintes.
A publicação é enviada
a ouvintes, embaixadas
e consulados da China
nos países de expressão
portuguesa, bem como
estudantes e professores
das faculdades de língua
portuguesa neste país
e até àqueles que a
r e q u e r e m r e c e b e r. E l a
leva-lhes informações sobre
as atividades da CRI,
incluindo sua modernização
e mudanças, os importantes
acontecimentos na vida
política, econômica,
cultural, social, assim como
outros aspectos da vida
chinesa, e os intercâmbios
entre a China e os países
lusófonos.
A equipe que trabalha
para a Fanzine continuará a
buscar a excelência, porque
acredita que é isso que os
ouvintes merecem. E deseja
contar consigo quando
trilha um caminho novo e
emocionante.
São sempre bem-vindas
as colaborações sobre
sua história com a CRI e
os comentários sobre os
programas radiofônicos
e reportagens no website
do CRIPOR, assim como
sobre esta publicação.
Contemos com você.

1

1 http://portuguese.cri.cn
http://portuguese.cri.cn
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CRI lança programa de ensino de mandarim
na Austrália
A Rádio Internacional
da China (CRI) e o Centro de
Educação de Mandarim da
Austrália (ACEC) inauguraram
no dia 7 de maio a Sala de Aula
Confúcio por Rádio na cidade de
Sydney, com o que se espera que
mais australianos aprendam e
conheçam a língua e a cultura da
China.
Na cerimônia de
lançamento, o presidente da
CRI, Wang Gengnian, disse aos
participantes que o programa é
de grande importância, já que
prestará uma nova plataforma
para os intercâmbios culturais
entre a China e a Austrália e
ajudará a promover a educação
de língua chinesa em todo o país.
Wa n g l e m b r o u q u e o
primeiro-ministro australiano,
Kevin Rudd, fala mandarim
fluentemente e prometeu que o
governo australiano promoverá
ativamente o ensino desse e outros idiomas asiáticos na Austrália.
A CRI criou o Instituto Confúcio em Rádio em dezembro de 2007,
entidade que conta agora com 11 Salas de Aulas de Confúcio por Rádio fora
da parte continental da China.
Laurie Ferguson, secretária de Assuntos Multiculturais e Serviços de
Assentamento do parlamento australiano, disse na ocasião que o lançamento
do programa é um importante evento para a comunidade sino-australiana, e a
inovação contribuirá ainda mais para os intercâmbios culturais entre os dois
países e criará oportunidades para australianos aprenderem o mandarim por
meio de salas de aulas, internet e rádio.

Programas diários para países lusófonos
2ª-Feira

Nos Ares da Cultura

3ª-Feira
4ª-Feira
5ª-Feira

Notícias

Tema
do dia

Panorama Econômico

Viagem pela China
No Mundo dos Esportes

6ª-Feira

Encontro da CRI com seus Ouvintes

Sábado

Sabadão Artístico
Revista da Semana

Domingo

Horário e frequências
Direção
Para Europa
Para África

Para América
do Sul

Aula de
Música
Chinês

Aula de
Chinês

(vigente a partir do dia 29 de março de 2009)

7335/9620
6175/7260

Banda
(m)
40,90/31,19
48,58/41,32

19：00-20：00

5985/7405
9535/9765

50,13/40,51
31,46/30,72

19：30-20：00

11640/13630

25,77/22,01

22：00-23：00
23：00-00：00
00：00-01：00

9410/9685
9560/13650
9560/9710

31,88/30,98
31,38/21,98
31,38/30,9

Horário
(UTC)
19：00-20：00
22：00-23：00

Frequência
(Khz)

Lista de ganhadores dos prêmios do concurso Beleza de Sichuan
O concurso Beleza
de Sichuan foi encerrado
recentemente. Estamos
publicando a lista de
ganhadores do prêmio especial,
e do primeiro, segundo e
terceiro lugares. Gostaríamos
de agradecer a sua participação,
em nome de todo o pessoal do
Departamento de Português da
Rádio Internacional da China.

Adicione o nosso contato no
seu MSN

Prêmio especial
Eduardo da Silva Ferreira
(Brasil)

Para conversar com o
Departamento de Português da CRI
todas as quartas-feiras, das 22h00 às 23h00, horário de
Brasília, adicione o nosso contato no seu MSN, cripor@
cri.com.cn.

Primeiro prêmio
1. Henrique José Dantas
Felinto (Brasil)
2. Marisa Neves Silva
(Portugal)
3. Helder Paulo Machado Silva

(Brasil)
Segundo prêmio
1. José Gomes da Silva (Brasil)
2. Claudio Gerlach (Brasil)
3. Jackson Thein de Souza
Wong (Brasil)
4. Hugo Longhi (Argentina)
5. José Roberto da Silva Cunha
(Brasil)
6. Maria Francisca Santos
Gomes (Brasil)
Terceiro prêmio
1. Alex Araújo Lopes (Brasil)

2. Edilene da Silva Nery
(Brasil)
3. Adervall Lima Gomez
(Brasil)
4. Marcelo Mota (Brasil)
5. Francisco Ronaldo
Magalhães dos Santos (Brasil)
6. Amin Nanjmi (Marrocos)
7. Eddie Huarachi Huanca
(Peru)
8. Antonio Pereira dos Santos
(Brasil)
9 . S a n d r a M a r a Ta v a r e s e
Santos (Brasil)

http://www.cri.com.cn
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O Departamento de Língua
Portuguesa da Rádio Internacional
da China, um dos 43 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.

Português
http://portuguese.cri.cn
㛋⭻㧞㠻䓽⭻17㠻
Tel: +8610 68891944
+8610 68891968
Fax:+8610 68892985
Email: cripor@cri.com.cn
Departamento de Português,
CRI-39
Rádio Internacional da China
P. O. BOX 4216, Beijing, China

Concurso Sessenta Anos da Nova China
Grutas de Yungang em Datong

