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Amigos pelo mundo
Seja nas
línguas mais
amplamente
usadas no
mundo, como
inglês, francês,
espanhol, russo
e árabe, ou nos
idiomas de
pequenos povos
ou etnias, como
pashtu, bengali,
cingalês e suaíli,
a CRI tem
frequências e
sites exclusivos.
Atrav és de 61
idiomas, a CRI
mantém um
contato profundo com todos os países e culturas.
Na noite de 29 de agosto de 1968, Luo Dongquan,
chinês que vivia na Romênia, esperava ao lado de um
rádio velho, junto com seus colegas, pela primeira
transmissão da CRI em romeno. “Quando ouvimos a
voz vinda diretamente da China em romeno, ficamos
eufóricos! Naquele momento, pensei que poderia
trabalhar na CRI depois de concluir meus estudos, e
que isso seria um grande orgulho.” Um ano depois, Luo
Dongquan foi contratado pelo Departamento de Romeno
da CRI. “Comecei a estudar romeno aos 17, 18 anos e me
sinto muito íntimo dos amigos e ouvintes romenos. Adoro

Concurso em homenagem aos 70 anos da CRI

Desde o dia 13 de junho, a CRI promove via ondas curtas e online o concurso 70 Anos da CRI, em
homenagem à fundação da emissora. Como de costume, o CRIpor apresentará em cada programa alusivo ao
concurso duas perguntas, e colocará um questionário no website http://portuguese.cri.cn. A data limite para
a entrega das respostas é 31 de outubro de 2011. Um júri da CRI vai definir os três primeiros colocados,
além do vencedor do prêmio especial, que ganhará uma viagem à China com tudo pago.
Para facilitar a participação dos ouvintes e internautas, continuaremos publicando neste número da
Fanzine uma série de artigos sobre a história da CRI.

Questionário
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Fotos na capa

1. Atual sede da CRI em Beijing
2. Projeto do futuro Centro de Novas
Mídias da CRI
3. Antiga sede da CRI em Beijing
4. Antiga sede da CRI em Yan´an

2

http://portuguese.cri.cn

1. Qual foi a primeira língua de transmissão da CRI?
Inglês
Francês
Japonês
Espanhol
2. Qual foi a cidade onde a CRI estabeleceu sua primeira rádio FM?
Nairobi
Londres
Paris
Washington
3. Quantos escritórios centrais regionais a CRI planeja estabelecer no
exterior?
6
8
9
10
4. Em que ano foi realizado o evento Viagem de Amizade China-Rússia –
Viagem pela Rússia?
2004
2005
2006
2007
5. Você sabe em quantas línguas a CRI transmite sua programação?
47
53
59
61
6. Sabe em que ano foi criado o site multilíngue da CRI?
1997
1998
1999
2000
7. Quantos clubes de ouvintes a CRI tem no exterior?
3065
3165
3195
3200
3200
8. Qual o nome do primeiro clube de ouvintes da CRI?
Clube dos ouvintes da Rádio Beijing
Clube dos ouvintes
Clube dos ouvintes da Rádio Internacional da China

CRI online contribui com a
amizade
De carona no progresso tecnológico e das
telecomunicações, a CRI estabeleceu sua página na
Internet com o lançamento, em 1998, de seu site
multilíngue, o CRI online. Com as atuais 61 línguas, a
CRI se consolida como a emissora internacional a atender
o maior número de idiomas em todo o mundo.
A página online da CRI vem atraindo um número
crescente de internautas. Em 2010, o Departamento de
Inglês se lançou em uma missão impossível justamente
com a ajuda de seus internautas.
Há 12 anos, o ator do Teatro Nacional da China,
Wang Weiguo, comprou em um mercado de antiguidades

o idioma romeno.”
Como Luo, para muitos profissionais da CRI é
motivo de grande orgulho poder trocar experiências com
ouvintes de todo o mundo. A programação da CRI em
bengali tem uma história de mais de 40 anos. Durante as
últimas quatro décadas, a voz amiga procedente da China
nunca deixou de ecoar. Muitos ouvintes de Bangladesh
passaram a infância e a juventude ouvindo os programas
em bengali, e criaram um laço profundo com os locutores
chineses. Shi Jingwu, chinês integrante do Departamento
de Bengali da CRI, entende que usar a língua materna
nas transmissões é mostra de grande respeito à cultura de
uma nação. “O povo bengali sabe que a China respeita
todas as nações, e justamente por esse respeito é que os
chineses aprendem a língua bengali e transmitem em
bengali. Através das cartas, muitos ouvintes se dizem
comovidos com esse gesto.”
Na sala de exposições no prédio da CRI há estandes
para cada departamento mostrar presentes, lembranças
e fotos enviados por seus ouvintes. No estande da Seção
de Vietnamita, uma bandeira vermelha chama a atenção
do público. A diretora Wu Zhaoying conta a história do
objeto. “Em 1995, quando o Departamento de Vietnamita
fez aniversário de 45 anos, o ouvinte da cidade de Ho
Chi Minh, Pham Thi Minh Trang, bordou o emblema da
CRI nesta bandeira, além de enviar-nos mensagens de
congratulações. Foi um grande estímulo para nós.”
O Clube dos Ouvintes da Rádio Beijing, o primeiro
da CRI no exterior, foi fundado em 1961 no Japão. A
CRI tem hoje 3.165 clubes de ouvintes espalhados pelo
mundo.

um conjunto de molduras antigas. Logo depois descobriu
que as fotos dentro dessas molduras pertenciam a uma
moça estrangeira. Wang Weiguo tinha o desejo de
devolver as fotos à dona. O integrante do Departamento
de Inglês da CRI Wang Wei editou um vídeo intitulado
“Quem é ela”, e divulgou o trabalho no site da CRI.
Após três meses de procura, em março deste ano, um
internauta deixou uma mensagem dizendo que as fotos
pertenciam a uma atriz norueguesa falecida e à filha
dela. A pista estimulou outros internautas a localizar
a moça estrangeira. Alguns até recorreram à imprensa
da Noruega. Finalmente, a filha Joanna Syson foi
encontrada. Em agosto de 2011, Wang Weiguo e Joanna
Syson se encontraram na sede da CRI em Beijing, e as
fotos, enfim, foram devolvidas à sua dona.

http://www.cri.com.cn
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CRI - Rádio Internacional da China
Redator - Hu Zhencai, redator da Editora de Literatura Popular da
China e estudioso de literatura de língua espanhola
CRI - A Editora de Literatura
Popular é uma das primeiras
e maiores editoras chinesas
na introdução da literatura
estrangeira aos leitores
chineses. Poderia apresentar
em rápidas pinceladas este
trabalho?
Redator - A nossa casa editorial
foi criada em 1951, dois anos
após a proclamação da Nova
China. É a única editora estatal
chinesa voltada especialmente
para a literatura nacional e
estrangeira. Enquanto publica
obras literárias modernas e
contemporâneas da China,
apresenta aos leitores chineses
obras clássicas e modernas
da literatura estrangeira. O
Brasil é um dos países mais
importantes da América Latina
e a apresentação de obras e
escritores brasileiros faz parte
do nosso trabalho. Já no final
dos anos 50, publicamos as
versões chinesas de vários
livros brasileiros.
CRI - Quais são essas obras?
Redator - Publicamos “São
Jorge dos Ilhéus”, “Seara
Vermelha” e “Terras do Sem-Fim”, de Jorge Amado,
respetivamente em 1956, 1957
e 1958. Por isso, os leitores
chineses conheceram esse
grande escritor brasileiro já nos
anos 1950. Logo depois, em
1959, publicamos as versões
chinesas das poesias de Castro
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Alves e de “Os Sertões”, de
Euclides da Cunha. Até 1960,
nossa editora, ou a China, como
já disse que éramos a única
editora voltada à apresentação
da literatura estrangeira, havia
publicado sete obras do Brasil.
CRI - De 1949 ao início dos
anos 60 foi o período inicial da
introdução das obras literárias
brasileiras na China. Sabemos
que, de meados da década de
60 até os anos 70, durante a
Grande Revolução Cultural,
período conhecido como o
“decênio caótico”, a introdução
de obras estrangeiras foi
suspensa. Só no final dos anos
70, quando a China entrou no
período de reforma e abertura,
a tradução e publicação de
obras estrangeiras viveu um
novo apogeu no país. Como
foi a apresentação das obras
brasileiras nesse período?
Redator - Do final dos anos
70 até o princípio dos 90 foi a
segunda etapa, ou o segundo
apogeu para a apresentação
da literatura brasileira em
nosso país. Devido ao colapso
causado pelo “decênio caótico”,
especialmente à carência entre
o final dos anos 70 e o início de
80, conhecido como “período
de escassez”, os leitores tinham
sede de livros, e a tiragem de
qualquer obra de literatura
estrangeira publicada nesse
período atingia dezenas e até

centenas de milhares de
exemplares. Foi nesse período
que o realismo mágico da
América Latina e “Cem Anos
de Solidão”, de Gabriel Garcia
Márquez, foram apresentados
aos chineses.
CRI - Lembro que, no início
dos anos 80, a telenovela
brasileira “A Escrava Isaura”
passou na TV aqui e provocou
um grande impacto entre os
telespectadores chineses.
Seria possível dizer que essa
telenovela abriu uma janela do
Brasil para os chineses?
Redator - Isso mesmo.
Qualquer telenovela estrangeira
que faça sucesso na China
sempre desperta grande
interesse dos espectadores
para a política, economia,
cultura e vida daquele país.
“A Escrava Isaura” fez com
que os chineses conhecessem
um país longínquo, que é o
Brasil. Depois da telenovela, a
Editora Renmin, da província
de Jiangsu, publicou a versão
chinesa do romance de mesmo
nome e o livro teve muito boa
aceitação entre os leitores.
Após a adoção da política de
reforma e abertura, foi rompido
o princípio antiquado sobre

a divisão industrial entre as
editoras chinesas. Desde então,
todas as editoras de literatura e
arte podem traduzir e publicar
obras literárias estrangeiras,
razão pela qual muitas editoras
provinciais também começaram
a publicar obras literárias
brasileiras.
CRI - Poderia citar as
principais?
Redator - Por exemplo,
“ M a r M o r t o ” , “ O s Ve l h o s
Marinheiros”, “Tocaia Grande”,
“Dona Flor e Seus Dois
Maridos”, de Jorge Amado;
“O Silêncio da Confissão”, de
Josué Montello; “O Senhor
Embaixador”, de Érico
Veríssimo; “Cascalho”, de
Herberto Sales; “A Sucessora”,
de Carolina Nabuco. Nesse
período, nossa editora organizou
a tradução e publicação da
versão chinesa de “Norte das
Águas”, de José Sarney, e “O
Pagador de Promessas”, de
Dias Gomes. Foram cerca de
15 títulos brasileiros publicados
nesse período.
CRI - Nos últimos anos, as
obras de Paulo Coelho também
foram traduzidas e publicadas
na China.
Redator - Sim. A Editora
Yiwen, de Shanghai, traduziu e
publicou a versão chinesa de “O
Alquimista”, “Veronika Decide
Morrer” e “Na Margem do Rio
Pedra Eu Sentei e Chorei”, de
Paulo Coelho. Apesar de não
serem tão influentes como no
mercado europeu, causaram
certa repercussão no mercado

chinês. Depois desses livros,
nossa editora traduziu e
publicou “Iracema”, de José de
Alencar. Segundo estimativas
preliminares, nos últimos
dez anos a China publicou
cerca de dez títulos de autores
brasileiros, e década esta que
pode ser considerada o terceiro
auge da introdução da literatura
brasileira na China.
CRI - A Editora de Literatura
Popular concede o Prêmio do
Ano para romances estrangeiros.
Em 2009, “O Vendedor de
Sonhos”, de Augusto Cury,
foi um dos premiados. Quais
são os objetivos e as regras da
premiação?
Redator - Em 2002, nossa
editora, junto com a Sociedade
Chinesa de Literatura
Estrangeira e as sociedades
de estudos da literatura de
diversas línguas estrangeiras,
criaram esse prêmio. É uma
categoria que abrange a
literatura de língua espanhola,
de língua portuguesa e da
América Latina, classificada
como “comunidade de língua
espanhola e portuguesa”. Desta
“comunidade” é selecionado
anualmente o Romance do Ano.
Desde 2001, vários romances
estrangeiros, mas não mais que
oito, foram selecionados para
o prêmio. Devem ser romances
que foram publicados pela
primeira vez naquele ano, que
tenham importância social,
histórica e cultural para o
progresso da humanidade, que
exibam características artísticas
e valores estéticos significativos,

e que exerçam certo âmbito de
influência.
CRI - A “comunidade de língua
espanhola e portuguesa” tem
uma abrangência enorme, com
inúmeros romances publicados
anualmente. Como vocês
escolheram “O Vendedor de
Sonhos” para o Prêmio do Ano?
Redator - Quanto a essa
questão, basta citar as
avaliações do júri: “Na opinião
do autor, que é psiquiatra e
psicoterapeuta, a sociedade
atual se tornou um grande
manicômio global devido à
falta de sonhos. O que é o
sonho e por que sonhamos? São
exatamente essas as questões
que “O Vendedor de Sonhos”
tenta responder. Enfrentando a
realidade, o livro visa orientar
os leitores a fazer uma análise
vinda do coração, para que
aprendam a governar suas
mentes e emoções, a fim de
dominar verdadeiramente seu
próprio destino.”
CRI - Através de sua
apresentação, podemos perceber
que a introdução das obras
literárias estrangeiras teve
altos e baixos, acompanhando
a situação geral do país. Como
você avalia a tendência de
desenvolvimento nesse aspecto?
Redator - Acho que a
introdução de obras literárias
estrangeiras, incluindo as
brasileiras, está entrando numa
fase estável, mais ordenada e
racional, graças à regularização
e ao amadurecimento do
mercado doméstico.

http://www.cri.com.cn
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Li Na,

primeira tenista chinesa
a disputar uma final
de Grand Slam
Em 29 de janeiro de 2011,
a tenista chinesa Li Na ficou
em segundo lugar no Aberto da
Austrália na disputa de simples. É
o melhor resultado já obtido por
uma tenista asiática até hoje.
No início de sua carreira
profissional, ainda muito jovem, Li
Na mostrou excelentes habilidades.
Em 2001, ganhou três medalhas de
ouro na Universíade, em simples,
duplas e duplas mistas. No entanto,
aos 19 anos, ela decidiu retirar-se da equipe nacional e regressar
à universidade. No mesmo ano,
obteve o primeiro lugar nos Jogos
Nacionais de Guangzhou. No ano
seguinte, declarou que encerraria a
carreira antes dos Jogos Asiáticos,
em Pusan. Mas se arrependeu-se da decisão e voltou à equipe
nacional. Em apenas um ano, e
graças ao apoio do marido Jiang
Shan, Li Na subiu para o 33º lugar
do ranking mundial. É impossível
que a tatuagem que ela leva no
peito passe despercebida. “É uma

Aula de Chinês
online
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rosa e um coração. Quando me
apaixonei por Jiang Shan tinha 16
anos. Ele me apoia muitíssimo.
Esta tatuagem é uma lembrança
por tantos anos de amor,” disse Li
Na.
Durante as entrevistas, Li Na
mostra sempre seu senso de humor.
Uma vez, perguntada se gostaria de
conhecer algum jogador famoso,
ela respondeu que não sabia
bem como lidar com os homens,
provocando risos na plateia.
Quando perguntaram sobre como
analisava seus adversários, ela
disse, sorridente, que esse era um
assunto para seu treinador.
Depois de derrotar Wozniacki,
então número um do mundo, nas
semifinais do Aberto da Austrália
em 2011, perguntaram por que ela
demorou tanto para entrar no jogo.
Ela, brincalhona, respondeu: “Não
dormi bem à noite porque meu
marido roncou muito e toda hora
me acordava.” Mas, brincadeiras
à parte, Li Na declarou o grande
amor que sente por Jiang Shan.
“Viram aquele homem de camiseta
amarela? Ele é meu marido, o
homem que eu tanto menciono nas
brincadeiras. Mas só tenho a dizer
que o amo muitíssimo e que não
importa o que passe, sempre estarei
com ele.”
Li Na entrou para os anais do
esporte como a primeira asiática a
disputar uma final de Grand Slam.
Depois do último jogo, Clijsters,
sua rival na final, confessou:
“Ainda estou tremendo! O jogo
foi muito difícil e por momentos

vivemos uma grande tensão.
Li Na é uma rival muito forte.”
Wozniacki, adversária na semifinal,
afirmou que Li Na é talentosa e
imprevisível.” Para Stacey Allaster,
presidente da Associação de Tênis
Feminino, Li Na está no mesmo
nível de Serena Wiliams. Ele disse
que ela é uma das jogadoras mais
talentosas que conheceu, além de
ágil, possui um revés imbatível.
Li Na é considerada a melhor
jogadora da China por sua grande
capacidade de coordenação,
equilíbrio, força e movimento.
Desde que Li Ting e Sun Tiantian
ganharam a medalha de ouro em
duplas nos Jogos Olímpicos de
Atenas, em 2004, o tênis chinês
começou a ganhar terreno. Zheng
Jie e Yan Zi ganharam o torneio
de duplas de Wimbledon e do
Aberto da Austrália e se tornaram
as primeiras tenistas chinesas a
conquistar um título de Grand
Slam. Zheng Jie avançou até as
quartas de final em Wimbledon, em
2008, onde se encontrou com Li
Na. Foi a primeira ocasião em que
duas asiáticas chegaram nesta fase
em um Grand Slam.
Como disse Allaster, Li Na
é uma heroína. Não há dúvida
de que seu êxito impulsionará
o desenvolvimento do tênis na
China. Sua participação em uma
final de Grand Slam estimulará
as jogadoras mais jovens. O êxito
de Li Na é uma clara mostra da
influência que um atleta pode ter
sobre milhares de pessoas.

http://www.cri.com.cn
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Patrimônio Mundial na China

As Montanhas
Huangshan
As montanhas Huangshan
situam-se na província de Anhui.
Na Antiguidade, foram chamadas
de Qianshan ou Montanha Escura.
O nome tem a ver com a cor dos
picos e penhascos das montanhas,
que cobrem uma área de 1.200
quilômetros quadrados e cujas
principais áreas turísticas têm 160
quilômetros quadrados.
Picos
Segundo estimativas, na área
do Parque da Montanha Huangshan,
que tem 154 quilômetros
quadrados, há 77 picos com mais
de mil metros de altura. Localizado
a 1.862 metros acima do nível
do mar, o cume mais alto da
montanha Huangshan se parece a
uma flor de lótus desabrochando,
por isso, o nome “Pico da Flor de
Lótus”. O cume Guangming, com
1.641 metros, é o segundo mais
alto da montanha, local ideal para
contemplar o pôr do sol, o mar de
nuvens e para pintar a natureza e
tirar fotografias. Antigos estudiosos
diziam que, quem não sobe o cume
Guangming, não vê a paisagem da
montanha Huangshan.” O cume
Tiandu, ou Capital Celestial, é o
terceiro mais elevado e o mais
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perigoso de todos, famoso por
reunir as paisagens extraordinárias
de Huangshan.
Nas montanhas Huangshan,
as paisagens, os picos e as rochas
têm diferentes perfis se vistas de
diferentes ângulos. Dependendo
das posições, elas ou parecem
imagens humanas, ou utensílios
cotidianos, ou ainda aves e
animais. Ainda que não pareçam
nada, têm vida para responder a
qualquer chamado. Por exemplo, se
observado a partir do pico Yuping,
o monte Tiandu lembra um esquilo
de pedra, encostado no pico ao
seu lado e pronto para saltar para
este. Mas, a partir do pico Tiandu,
o esquilo vê-se um par de sapatos.
A cada passo, os picos e as rochas
vão ganhando diferentes formas.
Pinheiros
Além das rochas, outra
peculiaridade está nos pinheiros
que cobrem as montanhas. De
forma característica, os pinheiros
estão enraizados nas fendas
dos granitos, com os mais altos
chegando a dezenas de metros
de altura. Como os pinheiros
podem crescer nos granitos
duros? As raízes dos pinheiros das

montanhas Huangshan segregam
um tipo de matéria orgânica ácida
e emitem, como toda planta, o
dióxido de carbono. O encontro
dágua com a matéria ácida e o
dióxido de carbono resultam
em ácido carbônico capaz de
dissolver lentamente as rochas
e possibilitando que as raízes
absorvam pouco a pouco água
e nutrientes. Nesse processo, as
raízes penetram e se estendem
cada vez mais rumo ao fundo das
rochas, podendo ser várias vezes
maior que o próprio tronco. Além
disso, as agulhas dos pinheiros
são curtas e duras e a superfície
das folhas é muito pequena, o que
minimiza ao máximo a evaporação
das águas.
Nessas árduas condições
naturais, os pinheiros crescem
lentamente, por isso um pinheiro
pequeno pode ter até várias
centenas de anos. Apesar disso,
eles são firmes e resistentes
perante os fortes ventos e grandes
nevascas. Nos anos 1930, eles
foram denominados por botânicos

como Pinheiros das Montanhas
Huangshan, a partir de então
um segmento independente de
pinheiros.
Mar de Nuvens
O mar de nuvens em constante
mudança é mais uma paisagem
típica das montanhas. Huangshan
têm mais de 250 dias nublados
ou com neblina ao ano. Algumas
vezes, basta estender a mão para
tocar as nuvens. Noutras, os
picos parecem ilhados no mar de
nuvens. As montanhas Huangshan
se estendem por centenas de
quilômetros e as nuvens sobre as
montanhas confluem num mar
sem fim em constantes mudanças.
Por essa razão, as montanhas
Huangshan eram chamadas de
Huanghai, ou Mar Amarelo, na
Antiguidade. O período entre
novembro e abril é ideal para
apreciar o mar de nuvens.
Especialidade de Huangshan
As montanhas Huangshan têm

quatro especificidades: pinheiros,
rochas, mar de nuvens e fontes
termais. Dizem que uma pessoa
não acreditava na existência das
quatro especificidades e decidiu
ir pessoalmente às montanhas.
Ao chegar num dos picos de
Huangshan, se convenceu. Esse
monte passou a ser chamado de
Pico do Convencimento.
Em comparação com outras
montanhas, o ponto forte de
Huangshan reside em suas
mudanças. Em diferentes estações
e diferentes momentos do dia elas
sempre mostram novidades. Um
estudioso da Antiguidade escreveu
seu sentimento pelas montanhas
numa rocha: “Que absurdo!
Podem não acreditar ao ouvir. Que
fantásticas! Os que vêm conhecem
as montanhas.”
Huangshan têm um estreito
elo com a pintura clássica chinesa.
Os picos, o mar de nuvens, os
pinheiros e as rochas peculiares têm
vida para chineses, especialmente
para os pintores. As pinturas de
grandes rios e montanhas como
tema são inúmeras na China, mas

as que descrevem as montanhas
Huangshan são as mais famosas.
Entre as numerosas escolas de
pintura, apenas a das montanhas
Huangshan é denominada pelo
nome da montanha.
As montanhas Huangshan
mostram a sua beleza, e inspiram
reflexões, bem como impõem
desafios ao conhecimento, à razão,
à capacidade de imaginação e à
língua dos seres humanos.
Em maio de 1990, especialistas
da UNESCO estiveram nas
montanhas Huangshan para uma
pesquisa. Permaneceram em pé
nas montanhas sem balbuciar
nenhuma palavra durante um
longo tempo. Os chineses que
acompanhavam tentavam imaginar
no que eles pensavam naquele
momento. Em julho do mesmo
ano, a China recebeu o veredicto
dos especialistas: as montanhas
Huangshan seriam tombadas não
apenas como patrimônio natural
mundial, mas também como
patrimônio cultural da humanidade.

http://www.cri.com.cn
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Leitores falam da revista Fanzine
Zhu Jing (Sílvia)

Lançado em 2009 pelo CRIpor,
o miniconcurso é uma forma de
interação online que tem a intenção
de mostrar a China de maneira
informativa e divertida. De fato,
o programa mais se parece a uma
minirreportagem. A diferença está
no final de cada produção, que
apresenta uma pergunta sobre o
conteúdo em questão. A resposta
sempre é dada no início do
vídeo. Quem a acerta, ganha uma
lembrança do CRIpor.
Integram a equipe de produção,
Zhu Jing (Sílvia) e Zeng Yun (Vila),
responsáveis pela apresentação,
roteiro, câmera e edição. As pautas
abordadas vão desde a cultura
milenar chinesa, curiosidades até
novidades da cidade de Beijing.
A primeira edição foi feita na
sala de exposições da CRI, onde
retratamos o caminho que a
emissora percorreu ao longo de
quase sete décadas, com fotos,
imagens e estátuas.
Até agora, já foram ao ar
13 edições com temas variados.
A nova experiência tem sido
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Miniconcurso,
um canal interativo
entre o CRIpor e seus internautas
desafiante para quem trabalha
com rádio. Mas vale a pena.
Pretendemos dar mais uma
oportunidade aos ouvintes e
internautas de acompanhar de
perto a China, país tão misterioso
e distante geograficamente dos
países lusófonos.
E os esforços não são em
vão. Contamos sempre com a
participação e apoio dos amigos, de
suma importância para a gente. Ao
mandar sua resposta, Eduardo Baga
comentou a edição sobre a cidade
sulista de Yiwu, conhecida por ser
um grande mercado atacadista.
Ele disse assim: “Olá amigos
da CRI, gostaria primeiramente
de parabenizá-los pelo vídeo do
miniconcurso de dezembro, ficou
muito bom, tanto a edição e as
imagens, quanto à apresentação.
Eu fiquei muito interessado e
pretendo conhecer mais sobre essa
cidade, maior mercado atacadista

Receba a revista Fanzine gratuitamente.
Assine já.

da China.”
Helder Paulo da Silva elogiou
a iniciativa de gravar um
programa numa universidade
chinesa que leciona português:
“Estou em Goiânia este fim de
semana e tenho a oportunidade de
acompanhar o site de vocês. Nele
há o miniconcurso de setembro.
Confesso que fiquei muito, muito
contente com a temática abordada.
Sempre foi um desejo conhecer
mais sobre os cursos de língua
portuguesa na China. Há alguns
anos, li um artigo que falava sobre
a história dos cursos na China,
escrito por uma professora chinesa
- Wang Suoying - radicada em
Portugal e autora do primeiro
dicionário chinês-português. Desde
então, sempre quis saber mais
sobre isso, com imagens. Hoje, tive
essa oportunidade.”
Francisco Ronaldo Magalhães
é outro entusiasta do programa:
“Gostaria de parabenizar todos
os membros do CRIpor pelo site.
Hoje naveguei e achei muito
informativo. Ah, adorei ver a Silvia
mostrando os presentes e cartas
que os ouvintes enviam para a CRI
(miniconcurso de outubro).”
Por este meio, expressamos
nosso agradecimento aos ouvintes
e internautas pelo estímulo e apoio,
e esperamos que o miniconcurso
online possa ser uma nova fonte
e recurso para que eles conheçam
melhor a China.

Nelson Souza Costa, nscosta64@
Agradeço pelo envio regular
das revistas Fanzine. Uma revista
que traz atualidades, história e
conhecimento sobre a China e
seu extraordinário povo chinês.
As reportagens mais interessantes
são sobre o Patrimônio Mundial
da China. Além desse, o Lendas e
Contos da China também é muito
didático, pois ficamos sabendo da
história através de lendas e contos.
Outra parte interessante da Fanzine
é o Correio de Ouvintes, onde há
um entrosamento entre os ouvintes,
pois sabemos suas opiniões, damos
a nossa e ainda podemos aprender
sobre o dexismo. Enfim, a revista
Fanzine tem apenas aspectos
positivos. Tenham certeza. Ela faz
um sucesso muito grande. Entre
minha família, todos querem ler
e apreciar as imagens e textos
extraordinários. Parabéns.
guilhermino.jose@
Sempre gostei da Fanzine
mesmo quando era do tipo jornal,
mas ficou muito melhor em forma
de revista. Acompanho com
muito interesse todas as crônicas

e histórias, e as imagens são
fascinantes. Acho interessante
o Correio de Ouvintes. Desejo-lhes boas perspectivas no futuro
e que sempre haja melhorias.
Cumprimento todos os ouvintes e
leitores.
Marcos César, bithertz@
Fico grato por fazer parte dos
leitores da revista Fanzine nestes
quatro anos de vida. Como tudo
na vida, há modernidade, pois
vivemos numa era moderna. Os
organizadores e responsáveis pela
revista Fanzine também estão a par
desta modernização colocando a
revista em papel para digital, uma
forma bem ecológica. Parabéns a
todos pelo incentivo, e gostaria de
continuar a ser leitor.
Adilson Castro, São Tomé e
Príncipe
A partir das ilhas maravilhosas
de São Tomé e Príncipe, as minhas
especiais saudações a toda a
equipe do Departamento de língua
portuguesa da CRI. Apesar do fator
tempo, tenho envidado esforços
para estar atualizado com o que se

passa na China e na diáspora
através das antenas da Rádio
Internacional da China e pela
internet.
Sendo assim apenas nesta curta
mensagem para felicitar a todos do
Departamento, os meus sinceros
parabéns pelo 4º aniversário de
existência da revista Fanzine,
que tenho recebido muitas vezes,
mantendo-me bem informado dos
acontecimentos registrados neste
belo país asiático a China.
Portanto, espero que a Fanzine
continue com as características
que acho interessantes a todos
os ouvintes que acompanham a
emissão da CRI por este mundo
afora.

Macaco dourado
O macaco
dourado
também é
chamado de
“macaco de
nariz arrebitado”. Espécie rara e exclusiva
da China, os macacos dourados estão
distribuídos principalmente em Sichuan,
Shaanxi, Gansu e Hubei. O nome vem do pelo
dourado brilhante, parecido a fios de ouro.
Seu corpo mede entre 53 e 72 centímetros
de comprimento, e a cauda tem quase o

mesmo tamanho do corpo. O macaco dourado
macho é grande e robusto, enquanto a fêmea
é relativamente pequena. O animal é dócil,
vigilante e ágil e está quase sempre em
movimento. Aproveitando-se da elasticidade
dos ramos das árvores, ele pode saltar de dez
a vinte metros ou mais, por isso, é também
chamado “macaco voador.” Eles vivem
em comunidade e se alimentam de frutas
silvestres, folhas, galhos tenros e também
de briófitas. O macaco dourado tem o status
máximo de proteção do Estado.

http://www.cri.com.cn
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Fanzine
pela matéria publicada na revista
Fanzine Nº 3, que destacou a
Exposição dos Dez anos de
Dexismo ocorrida na cidade de
Caruaru, em Pernambuco no
Brasil, entre os dias 20 e 23 de
abril deste ano. Agradeço à Silvia
e a todos da CRI pela atenção
dispensada. Felicidades a toda
família da CRI.

http://portuguese.cri.cn/tinglian09.htm
Sifu Nunes, rogero_bnunes@
Estou maravilhado com o conteúdo do site e
acredito que aqui podemos ter, sim, uma verdadeira
fonte dessa bela cultura. Como professor e
praticante de artes marciais chinesas há muitos anos,
estou sempre à procura de novos conhecimentos,
e posso afirmar que aqui estou encontrado muitas
coisas novas que com certeza irão ajudar na nossa
missão de levar conhecimento aos nossos irmão
aqui no Brasil.

Rayanne de Sales Lima,
ry.carrie@
Caríssima China Rádio
Internacional, é sempre muito
emocionante saber que podemos
descobrir mais sobre um país
tão distante e que desperta tanta
curiosidade por sua beleza e
história por meio de uma rádio internacional que
transmite a sua programação, também, em minha
língua materna. Tenho um amigo que é como um
irmão para mim, que aprendeu chinês e dentro de
algumas semanas irá à China. Ele me apresentou
a Rádio e me mostrou como é possível ficar mais
perto desse país por meio das ondas sonoras, que,
agora, acompanho pela internet. A Rádio nos
proporcionou, a mim e à minha irmã mais nova,
vontade de aprender mais sobre a cultura chinesa.
A parte da programação da CRI que eu mais gosto
é o China em Foco, que é uma reportagem especial
sobre um assunto de grande importância na China.
Também aprecio muito a seção que nos apresenta a
música produzida pelos chineses.

Maria Chan, mchan.3@
Olá CRI. Eu sou do Brasil. Moro na cidade de
Goiânia, Goiás. Eu os ouço há muito tempo via
rádio. O trabalho desta rádio enriqueceu muitos
meus conhecimentos, aprendi a amar cada vez mais
lazaroramos@rgibara.icrt.cu
a nação chinesa porque posso absorver cada vez mais
Queridos amigos da CRI em português, meu
conhecimentos através da
CRI. Espero um dia conhecer
de perto todas as pessoas que
trabalham aí na rádio CRI. A
Vila Zeng e Hugo Longhi
língua portuguesa está cada
vez mais unindo povos de
várias culturas diferentes. Os
locutores que trabalham na
CRI são ótimos falantes de
português. Espero continuar
ouvindo sempre todos vocês.
Muito obrigada.

nome é Emilio Marino Allén,
eu moro em Holguin, Cuba. Sou
um amante de ondas curtas. É um
grande prazer para mim saudar e
estender o meu envolvimento com a
questão levantada no domingo, na emissão
de 22:00-23:00 UTC. Eu ouvi a transmissão
e realmente gosto dos programas.
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Antonio Argolo, dxargolo@
Gosto muito dos cartões QSLs da CRI, pois
além de confirmar os informes de recepção também
nos põe em dia com a história, o cotidiano e a
cultura chinesa. Acredito que a CRI deveria investir
mais nesses cartões e criar temáticas anuais, tais
como a série de bronze, que ficou muito bonita e
informativa.
Sugiro séries voltadas para os patrimônios
arquitetônicos e arqueológicos (Grande Muralha,
a Tumba de Qinshihuang, a Cidade Proibida, etc);
imagens de papéis recortados com animais do
zodíaco, lendas e festas tradicionais; culinária;
animais (tais como o panda, que até o momento
ainda não aparece em nenhuma imagem do QSL).
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Fausto Guimarães, fgguimaraes@
Olá, Silvia, que bom ver você trabalhando
assim de forma tão relaxada, mostrando a beleza
de seu país. Gostei muito desta matéria sobre o
mercado da seda e pretendo ano que vem conhecêlo, juntamente com tantas outras atrações que
Beijing oferece.
(http://portuguese.cri.cn/641/2011/03/15/1s133157.
htm)

João Carlos Caputo, caputofloyd@
Bom dia a todos da equipe da CRI!
Sou rádio escuta e dexista. Mando
em anexo a este email um informe de
recepção que fiz de uma transmissão da
CRI. Mando também uma foto do Jardim
Botânico, uma das mais belas atrações
turísticas da cidade de Curitiba, onde
passo a maior parte do ano. Ficaria muito
feliz em receber um QSL ou uma carta
confirmando minha escuta.

Diálogo

Antônio Avelino da Silva,
antonioadx@
Quero agradecer a CRI
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Fanzine

Lendas e Contos da China

Programas diários para os países lusófonos

Ximen Bao põe ordem na região Ye
Weiwenhou, rei de Wei,
um dos reinos no período
dos Reinos Combatentes
(475-221 a.C), nomeou
Ximen Bao magistrado
da região chamada de Ye
(sudoeste do atual distrito
de Linzhang, província
de Hebei), que sofria
sempre com as cheias do
rio Zhanghe. Ao assumir
o cargo, Ximen Bao
encontrou uma situação
do abandono das terras e poucos
moradores e foi perguntar o motivo
aos habitantes locais.
Um idoso, depois de um
profundo suspiro, disse: “Não é por
outro motivo senão pelo casamento
de Hebo, imortal do rio Zhanghe.
Todos os anos, oferecemos a ele
uma noiva jovem e bonita. Caso
contrário, ele se zanga e manda
inundações para destruir nossas
plantas e aldeias.”
Ximen Bao, uma pessoa culta,
não acreditou na lenda, e continuou
perguntando: “quem inventou a
história do casamento do imortal do
rio?”
“Assim nos disse a feiticeira.
A cada ano, o regedor nos obrigava
a doar fundos para realização da
cerimônia nupcial do imortal do
rio,” respondeu o idoso.
“E as noivas? Como são
selecionadas?”, Ximen Bao
perguntou.
O idoso disse: “A feiticeira
sempre escolhe as moças mais
bonitas. Se a família oferecer uma
quantia em dinheiro, a moça pode
fugir da má sorte. Mas as famílias
pobres não têm outra opção senão
ver suas meninas levadas. No dia
do casamento, a feiticeira manda
a moça enfeitada de noiva sentar-se numa esteira de junco para ser,
então, colocada no rio. A esteira leva
a moça flutuando pelas águas até
afundar. Por isso, as famílias que têm
filhas fugiram para outras regiões.
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Aqui há a cada dia menos habitantes
e terras cultiváveis, abandonadas.”
Ximen Bao pensou um pouco:
“Depois de casamento feito, não
há mais inundações?” O idoso
abanou a cabeça: “Nada disso.
As inundações continuam. Mas,
segundo a feiticeira, felizmente
enviamos a noiva ao imortal do rio,
caso contrário, as inundações seriam
maiores e atingiriam todo o distrito.”
Ximen Bao entendeu tudo!
O regedor local e a feiticeira
conspiravam para roubar o dinheiro
da população sob o pretexto do
casamento do imortal do rio.
Inteligente, Ximen Bao queria um
momento oportuno para castigar os
malvados. Então, ele disse sorridente
aos habitantes: “Na próxima vez
do ritual de casamento, não se
esqueçam de me avisar. Também
quero me despedir com da ‘noiva’.”
No dia do “casamento” do
imortal do rio, as margens do rio
Zhanghe estavam apinhadas de
gente. Ximen Bao compareceu ao
ato escoltado por alguns soldados.
Ao ver o magistrado, o regedor
local e a feiticeira, uma velha,
foram cumprimentá-lo. Ximen
Bao mandou, em voz alta, chamar
a “noiva”, para ver se ela era
realmente bonita. A moça, que
chorava sem parar, foi levada até ele.
Ximen Bao franziu a testa e disse à
feiticeira: “Não! Não! Esta moça não
é bonita e ainda é todo chorosa. Vá
dizer ao imortal do rio que vamos

escolher uma outra mais
bonita para oferecer a ele
dias depois.” Dito isso,
mandou os soldados
lançar a feiticeira no
rio, que depois de lutar
inutilmente, afundou.
Pouco depois,
Ximen Bao disse:
“Ué? Por que ela está
demorando tanto para
voltar? Mandem uma
discípula a apressá-la!” Recebida a ordem, os soldados
lançaram ao rio uma feiticeira
jovem. E assim fizeram por três
vezes.
Nesse momento, Ximen
Bao disse: “Me parece que essas
mulheres são incompetentes.
Temos de pedir ao regedor local
que fale com o imortal do rio.” E
ordenou que os soldados lançassem
o funcionário nas águas. Só nesse
momento os nobres arrogantes e
déspotas perceberam o que estava
acontecendo e com medo, de
joelhos, bateram a testa no chão
pedindo clemência. Ximen Bao não
se incomodou com eles, fingindo
aguardar o retorno das feiticeiras.
E finalmente disse: “Podem se
levantar. Parece que eles vão morar
com o imortal do rio. Vocês podem
sair!” Nesse momento, as pessoas na
margem do rio entenderam que não
existia o chamado imortal do rio. Foi
uma trapaça do regedor local e da
feiticeira para enganar a população e
roubar dinheiro deles.
A partir daí, ninguém mais
se atreveu a falar em casamento
com o imortal do rio. Ximen Bao
mobilizou a população a abrir 12
canais para dominar o rio Zhanghe e
conduzir suas águas à irrigação das
terras. Consequentemente, nunca
mais ocorreram inundações e os
habitantes do vale do rio passaram
a obter boas safras, sucessivamente.
Os habitantes que tinham fugido
voltaram às suas terras.
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7335/9620

9535/7265
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9560/9710
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Vídeo Online

O Departamento de Língua
Portuguesa da Rádio Internacional
da China, um dos 61 serviços
da CRI em línguas estrangeiras
e chinesa, incluindo línguas de
minorias étnicas e dialetos chineses,
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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