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A partir de 4 de setembro de 2017, as programações da CRI em português podem ser acompanhadas na Rádio Mundial AM660
em São Paulo. Horário: 9h00—17h00.
CRI 葡语节目于 2017 年 9 月 4 日在巴西
Rádio Mundial AM660 电台开播，播出时段为
9:00—17:00，敬请关注。

习近平：新时代的领路人

Xi Jinping e sua era
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中国特高压技术海外首秀
国家电网巴西美丽山项目一期投入运营

佛得角外交兼国防部长塔瓦雷斯访华

Ministro da Defesa e das
Relações Exteriores de
Cabo Verde visita China

A convite do ministro chinês da Defesa, Chang Wanquan, o ministro da Defesa e das Relações Exteriores de
Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, realizou uma visita oficial
à China entre os dias 4 e 9 de novembro. Os dois ministros
trocaram opiniões sobre o aprofundamento das relações militares e a elevação do nível de cooperação pragmática sobre
a formação de pessoal, equipamentos e tecnologias militares.
Durante a estadia na China, o ministro Tavares ainda visitou
uma base naval da Frota do Mar do Leste.

Primeira linha de transmissão
ultra-alta-tensão ±800 kV entra em
operação no Brasil
A primeira linha de transmissão de energia de ±800 kV
UHVDC (Ultra-Alta-Tensão de Corrente Contínua) do Brasil, que escoa a energia gerada pela usina de Belo Monte,

应中国国防部长常万全邀请，佛得角外交部长兼国防部长塔瓦雷
斯于 11 月 4 日至 9 日对中国进行正式访问。中佛双方就深化中佛军事
关系，持续提升人员培训、装备技术等领域务实合作水平交流了意见。

Fique por Dentro
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entrou em operação no dia 21 de dezembro. O projeto obteve
investimento da State Grid da China e Eletrobras do Brasil.
O representante do presidente brasileiro, ministro chefe da
Secretaria da Presidência, Moreira Franco, o ministro das
Minas e Energia, Fernando Coelho, e o embaixador chinês no
Brasil, Li Jinzhang, compareceram à inauguração. A tecnologia de Ultra-Alta-Tensão é uma inovação chinesa, que possui
toda a sua propriedade intelectual. O projeto de Belo Monte
é o primeiro no exterior a utilizar essa tecnologia.
Essa linha de transmissão de Ultra-Alta-Tensão de Corrente
Contínua, considerada como uma “autoestrada energética”, tem
extensão de 2.076 km, iniciando no Pará, atravessando Tocantins e Goiás até chegar ao sul de Minas Gerais, passando
por 70 municípios. O projeto escoa a energia limpa gerada
pela usina hidrelétrica de Belo Monte para o sudeste do país,
atendendo à demanda de energia em pleno verão.
12 月 21 日，由中国国家电网与巴西国家电力公司联合投资建设

访华期间，塔瓦雷斯还参观了东海舰队某基地。

的巴西美丽山 ±800 千伏特高压直流输电一期工程在巴西米纳斯州举
行投运仪式。巴西总统代表、总统府秘书长莫雷拉 • 弗朗哥、矿能部

“一带一路”葡语媒体联盟在葡萄牙成立

Programa da Imprensa
Portuguesa “Cinturão e Rota” é
estabelecido em Portugal
O programa da Imprensa Portuguesa “Cinturão e Rota” foi
estabelecido no dia 3 de novembro em Aveiro, Portugal. Trata-se da primeira plataforma mundial de cooperação de mídias
dos países lusófonos.
Sob a iniciativa da Associação Portuguesa de Imprensa e
da Ibéria Universal, o programa tem como objetivo promover
o intercâmbio cultural e o desenvolvimento econômico entre
os países lusófonos através da cooperação de imprensa. 86 mídias dos países lusófonos e de Macau assinaram o memorando
do programa. A Rádio Internacional da China e a Teledifusão
de Macau, dois representantes da China, estão incluídos nesta
plataforma.
当地时间 11 月 3 日，“一带一路”葡萄牙语媒体联盟在葡萄牙阿
威罗市成立。这是葡语国家间成立的第一个世界性媒体合作平台。
“一带一路”葡语媒体联盟由葡萄牙新闻协会和环球伊比利亚公司
共同发起。该联盟旨在联合葡语媒体通力合作，推动葡语国家间的文化
交流和经济发展，共同为葡语国家人民带来福祉。来自葡萄牙、巴西等
葡语国家和澳门等葡语地区的８６家媒体代表当天签署了“一带一路”
葡语媒体联盟备忘录，标志着这一跨区域合作平台的正式启动。中国国
际广播电台和澳门广播电视股份有限公司代表中国媒体加入该平台。

部长费尔南多 • 科埃略和中国驻巴西大使李金章出席并剪彩。特高压

葡语国家联合研究年会 /2017 在京召开

Conferência Anual de Estudos
Conjuntos dos Países de Língua
Portuguesa 2017 é realizada em
Beijing
Intitulada “Diálogo e Cooperação entre a China e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no Século XXI”, a
Conferência Anual de Estudos Conjuntos dos Países de Língua
Portuguesa 2017 foi realizada em 27 de novembro na Universidade de Economia e Negócios Internacionais (UIBE) em
Beijing. Organizada pelo Centro Chinês de Estudos dos Países
de Língua Portuguesa (CCEPLP) da UIBE, Instituto Brasileiro de Estudos da China e Ásia-Pacífico (IBECAP) e Instituto
Internacional de Macau (IIM), a conferência internacional,
o primeiro seminário anual entre os institutos chineses e dos
países de Língua Portuguesa, convidou centenas de acadêmicos e representantes empresariais provenientes da China e dos
países lusófonos.
11 月 27 日，“葡语国家联合研究年会 /2017”在京召开，一百多
位中外学者及企业代表齐聚一堂，就“21 世纪中国—葡语国家对话与
合作”这一议题展开讨论，为拓展和深入对葡语国家的研究、深化中
国与葡语国家间贸易、投资以及多领域合作进行交流。此次年会由对
外经济贸易大学中国葡语国家研究中心、巴西中国亚太研究所和澳门
国际研究所联合主办，是中国与葡语国家和澳门特区的学术研究机构
首次举办葡语国家国际性学术年度研讨会。

输电技术是中国具有完全自主知识产权的重大创新成果，巴西美丽山
项目是该技术首次在海外亮相。
巴西美丽山 ±800 千伏特高压直流输电一期工程被称为贯穿巴西
南北的“电力高速公路”，纵穿四州全长 2076 公里，将美丽山水电站
的清洁能源输送到东南部经济发达地区，能够有效缓解当地夏季用电
难问题。

巴西军事奖章协会授予中国外交官
“荣誉指挥官”勋章

ABRAMMIL premia diplomata
chinês
A Academia Brasileira de Medalhística Militar (ABRAMMIL)
concedeu no dia 1º de dezembro, no Rio de Janeiro, medalhas de
“comandante honrado” e “associação amistosa” ao cônsul geral
da China na capital carioca, Li Yang, e à Associação Brasileira
de Promoção da Reunificação Pacífica da China do Rio de
Janeiro. A ABRAMMIL tomou tal decisão para destacar suas
contribuições em impulsionar as relações amistosas entre a
China e o Brasil.
Li Yang é o primeiro diplomata chinês a receber esta
honra. Ele disse que este não só é um prêmio individual, mas
também representa a profunda amizade entre os dois povos. O
cônsul geral considera o Brasil como a sua segunda terra natal,
pois fez muitos amigos no país.
O presidente da Associação Brasileira de Promoção da
Reunificação Pacífica da China do Rio de Janeiro, Lin Feifan,
agradeceu a ABRAMMIL pelo reconhecimento dos trabalhos
da sua entidade. Ele lembrou que desde sua criação, em 2001,
sua associação vem promovendo ativamente o desenvolvimento das relações bilaterais sino-brasileiras e participando das
atividades de caridade.

当地时间 12 月 1 日，巴西军事奖章协会成立 10 周年庆祝活动在里
约科帕卡巴纳军事要塞举行。活动中，奖章协会给 10 年来为巴西社会做
出突出贡献的各界人士颁发了纪念奖章。中国驻里约热内卢总领事李杨
和巴西里约中国和平统一促进会因在促进中巴友好关系发展所做出的贡
献，分别获得了“荣誉指挥官”和“友好协会勋章”勋章。
李杨总领事是首位获此殊荣的中国外交官，他表示这不仅是个人的
荣耀，更是中巴两国人民之间友谊越来越深厚、两国关系越来越密切的
体现。他和他的家人已把里约当作第二故乡，在这里结交了很多巴西朋友。
作为巴西里约中国和平统一促进会的代表，会长林非凡首先感谢了
奖章协会对里约和统会多年来所做工作的认可。他表示，巴西里约中国
和平统一促进会自 2001 年成立以来，充分发挥自身优势，积极推动中巴
双边关系的发展。与此同时，和统会也不忘融入当地社会，积极参与各
类慈善活动，为巴西当地社会做出力所能及的贡献。
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PCCh está disposto a estabelecer um mundo
melhor junto com outras partes
Por Wu Qian

O

Líderes dos partidos na abertura do Diálogo de Alto Nível entre o PCCh e os Partidos do Mundo, no primeiro dia de dezembro

中国共产党愿与各方携手共建更美好世界
吴倩

共中央总书记、国家主席习近平 12 月 1 日出席在北京举行的

的强大力量。他强调，“中国共产党是为中国人民谋幸福的党，也是

中国共产党与世界政党高层对话会开幕式，发表题为《携手建

为人类进步事业而奋斗的党。中国共产党所做的一切，就是为中国人

设更加美好的世界》的主旨讲话。习近平强调，政党要顺应时代发展

民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类谋和平与发展。我们要把自己

潮流、把握人类进步大势、顺应人民共同期待，志存高远、敢于担当，

的事情做好，这本身就是对构建人类命运共同体的贡献。我们也要通

自觉担负起时代使命。中国共产党将一如既往为世界和平安宁、共同

过推动中国发展给世界创造更多机遇，通过深化自身实践探索人类社

发展、文明交流互鉴作贡献。

会发展规律并同世界各国分享。我们不‘输入’外国模式，也不‘输出’

中

12 月 1 日下午，在分别会见来华出席中国共产党与世界政党高

中国模式，不会要求别国‘复制’中国的做法。中国共产党将始终做到，

层对话会的缅甸国务资政昂山素季，柬埔寨人民党主席、政府首相洪

一如既往为世界和平安宁作贡献，一如既往为世界共同发展作贡献，

森后，习近平出席对话会开幕式并发表主旨讲话。习近平指出，今天

一如既往为世界文明交流互鉴作贡献。”

人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题也前所未有。

习 近 平 提 出， 未 来 ５ 年， 中 国 共 产 党 将 向 世 界 各 国 政 党 提 供

世界各国人民应该秉持“天下一家”理念，彼此理解、求同存异，共

15000 名人员来华交流的机会。他还倡议将中国共产党与世界政党高

同为构建人类命运共同体而努力。

层对话会机制化，使之成为具有广泛代表性和国际影响力的高端政治

习近平指出：“2013 年，我首次提出构建人类命运共同体的倡议。

对话平台。

我高兴地看到，中国同世界各国的友好合作不断拓展，人类命运共同

“2000 多年前，中国古代思想家孔子就说，益者三友，友直、

体理念得到越来越多人的支持和赞同，这一倡议正在从理念转化为行

友谅、友多闻。中国共产党愿广交天下朋友。长期以来，中国共产

动。我提出‘一带一路’倡议，就是要实践人类命运共同体理念。4

党同世界上１６０多个国家和地区的４００多个政党和政治组织保

年来，共建‘一带一路’已成为有关各国实现共同发展的巨大合作平

持着经常性联系，‘朋友圈’不断扩大。面向未来，中国共产党愿

台。涓涓细流汇成大海，点点星光点亮银河。我深信，只要各方树立

同世界各国政党加强往来，分享治党治国经验，开展文明交流对话，

人类命运共同体理念，一起来规划，一起来实践，一点一滴坚持努力，

增进彼此战略信任，同世界各国人民一道，推动构建人类命运共同体，

日积月累不懈奋斗，构建人类命运共同体的目标就一定能够实现。”

携手建设更加美好的世界！”

习近平说，当前，世界格局在变，发展格局在变。不同国家的

为期 4 天的中国共产党与世界政党高层对话会以“构建人类命

政党应该增进互信、加强沟通、密切协作，探索在新型国际关系的基

运共同体、共同建设美好世界：政党的责任”为主题，来自 120 多

础上建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系，搭建多种

个国家的近 300 个政党和政治组织的领导人共 600 多名中外方代表

形式、多种层次的国际政党交流合作网络，汇聚构建人类命运共同体

与会。

2017, Fanzine

presidente chinês e também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi
Jinping, compareceu à abertura do Diálogo de Alto Nível entre
o PCCh e os Partidos do Mundo, que teve início no dia 1º de
dezembro em Beijing. Na ocasião, Xi Jinping proferiu um discurso temático intitulado Construir um Mundo Melhor de Mãos
Dadas. Na intervenção, Xi Jinping salientou que os partidos
políticos devem acompanhar o desenvolvimento da nova era,
agarrar a tendência de progresso da humanidade, atender às
aspirações do povo, e assumir a responsabilidade histórica com
uma visão para o futuro. Como nas contribuições anteriores, o
PCCh continua a trabalhar pela paz, desenvolvimento conjunto
e intercâmbio das civilizações do mundo.
Na tarde do dia 1º, Xi Jinping encontrou-se com a conselheira
de Estado do Mianmar, Aung San Suu Kyi, e com o presidente
do Partido Popular do Camboja e primeiro-ministro do governo,
Hun Sem, dois líderes que também participaram da abertura do
Diálogo de Alto Nível entre o PCCh e os Partidos do Mundo.
Por volta das 17h, Xi Jinping proferiu um discurso temático na
abertura do evento, dizendo que a atual interconexão entre a
população e as questões globais é sem precedentes. Por isso, os
povos do mundo devem aderir à filosofia de “o mundo é uma
família”, ao entendimento mútuo e à procura de pontos comuns
apesar das diferenças, a fim de se esforçar pelo estabelecimento
de uma comunidade de futuro compartilhado.
Xi Jinping disse: “Em 2013 propus pela primeira vez a
iniciativa do estabelecimento de uma comunidade de futuro
compartilhado. Com a minha maior satisfação, testemunho o
desenvolvimento constante das cooperações entre a China e o
resto do mundo, e cada vez mais pessoas aplaudem e apoiam
a ideia da comunidade de futuro compartilhado. Esta iniciativa
está sendo transformada, passando de apenas uma ideia a ações
concretas. A iniciativa do Cinturão e Rota que apresentei é exatamente para concretizar a ideia da comunidade de futuro compartilhado. Ao longo de quatro anos, a iniciativa do Cinturão e
Rota já se tornou uma grande plataforma de cooperação para o
desenvolvimento conjunto dos países envolvidos. O grande mar
é composto por gotas de água, e as estrelas unidas fazem brilhar
a Via Láctea. Acredito que, quando as diversas partes abraçarem
a ideia de estabelecer uma comunidade de futuro compartilhado, planejarem e praticarem em conjunto, e envidarem esforços
incansáveis e constantes, o objetivo da comunidade de futuro
compartilhado será realizado”.
O líder chinês disse que a estrutura do mundo e do desenvolvimento está em transformação. Os partidos dos diferentes
países devem reforçar a confiança mútua, a comunicação e
a coordenação estreita. Devem desenvolver novas relações
partidárias de coexistência apesar das diferenças, em busca de

pontos comuns, respeito e aprendizagem mútua. Estas devem
ser baseadas em um novo tipo de relações internacionais, que
estabeleçam uma rede multidimensional de cooperação e intercâmbio entre partidos e concentrem uma grande força para a
comunidade de futuro compartilhado. Xi Jinping reiterou que o
PCCh é um partido trabalhando pela felicidade do povo e pelo
progresso da humanidade. Tudo que o PCCh tem trabalhado é
pela felicidade do povo, pela revitalização da nação chinesa e
pela paz e desenvolvimento da humanidade. O nosso próprio
trabalho deve ser bem feito, o que é uma contribuição ao estabelecimento da comunidade de futuro compartilhado. Por
meio da promoção do desenvolvimento da China, criaremos
mais oportunidades ao mundo. Por meio da prática da China,
exploraremos a regra do desenvolvimento da humanidade e
compartilharemos com o resto do mundo. Não “importamos”
o modo estrangeiro, nem “exportamos” o modo chinês, e nunca exigimos que outros países “copiem” o trabalho chinês. O
PCCh sempre contribuirá à paz mundial, ao desenvolvimento
conjunto mundial, e ao intercâmbio e à aprendizagem mútua
das civilizações mundiais.
Xi Jinping revelou ainda que nos próximos cinco anos, o
PCCh providenciará oportunidades de intercâmbio para 15 mil
membros de partidos dos diversos países. Ele ainda propôs que
o Diálogo de Alto Nível entre o PCCh e os Partidos do Mundo
seja institucionalizado, tornando-se assim uma plataforma de
diálogo político de alto nível com uma ampla representatividade e influência internacional.
“Há mais de 2 mil anos, o pensador chinês Confúcio disse
que há três tipos de bons amigos: amigos de sinceridade, de
integridade e de sabedoria. O PCCh quer fazer amizades com
todas as pessoas. Por um longo período, o PCCh tem mantido
comunicações frequentes com mais de 400 partidos e organizações políticas provenientes de mais de 160 países e regiões,
ampliando assim seu círculo de amizade. Perante o futuro, o
PCCh está disposto a reforçar o intercâmbio com outros partidos do mundo, compartilhar as experiências da governança
do partido e do Estado, iniciar o diálogo de intercâmbio de civilizações e aumentar a confiança estratégica mútua. Junto com
os povos do mundo, o PCCh promoverá o estabelecimento da
comunidade de futuro compartilhado e criará um mundo ainda
melhor!”
O Diálogo de Alto Nível entre o PCCh e os Partidos do
Mundo, com uma duração de 4 dias, teve como tema “Estabelecer a comunidade de futuro compartilhado da humanidade
e criar em conjunto um mundo melhor: responsabilidades dos
partidos”. 600 representantes chineses e estrangeiros, inclusive
os líderes dos cerca de 300 partidos e organizações políticas
provenientes de 120 países, participaram deste evento.
Fanzine, 2017
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实现可持续发展增强社会凝聚力

是全球左翼政党的责任
——专访巴西劳工党主席格雷西·霍夫曼

Desenvolvimento sustentável e coesão social são responsabilidades
dos partidos de esquerda
- Entrevista com a presidente do Partido dos Trabalhadores do Brasil, Gleisi Hoffmann
Por Xu Hailin e Xia Ren

C

Presidente do Partido dos Trabalhadores do Brasil e senadora federal, Gleisi Hoffmann

O Diálogo de Alto Nível entre o Partido Comunista da China (PCCh) e os Partidos do
Mundo foi encerrado no dia 3 de dezembro em Beijing. O evento contou com a presença
dos líderes de cerca de 300 partidos e organizações políticas provenientes de 120 países.
A presidente do Partido dos Trabalhadores do Brasil e senadora federal, Gleisi Hoffmann,
chefiou a delegação do PT para participar deste diálogo. Gleisi Hoffmann, de 52 anos de
idade, foi eleita presidente do PT em 3 de junho de 2017. Ela também foi a ministra-chefe
da Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff.

2017, Fanzine

RI: Logo após o encerramento
do 19º Congresso Nacional do
PCCh, o PT enviou congratulações.
A presença do PT, chefiada pela
presidente Gleisi Hoffmann neste
Diálogo de Alto Nível entre o PCCh
e os Partidos Mundiais não é mais
uma prova da amizade tradicional
entre o PT e o PCCh?
Gleisi Hoffmann: Em primeiro
lugar, quero saudar e agradecer aos
dirigentes do Partido Comunista da
China pelo convite que recebemos
para participar deste diálogo de
alto nível sobre a comunidade de
futuro compartilhado; saudar os
representantes dos demais partidos
políticos que nos acompanham
e agradecer aos companheiros
do Departamento Internacional
do Partido Comunista pelo
apoio e hospitalidade que nos
proporcionaram. Nós do PT
acompanhamos com atenção
o desenrolar do recente XIX
Congresso do Partido Comunista
Chinês e ficamos felizes com o
otimismo e as certezas emanadas
deste evento no informe do
Presidente Xi Jinping, onde ele
colocou prazos muito precisos para
a erradicação definitiva da pobreza
na China, particularmente na área
rural, bem como para os projetos
de desenvolvimento, a exemplo do
“Cinturão e Rota” e das relações
de cooperação com outros países
no mundo todo. O informe do
Partido ressalta bem a importância

do Partido e do Estado como
atores fundamentais para conduzir
este processo e do planejamento
centralizado como instrumento de
sua execução. Nós entendemos que
o papel dos partidos de esquerda
é justamente lutar pela promoção
da igualdade entre as pessoas. E
entendemos que, em sociedades
profundamente desiguais, o Estado
é insubstituível para estimular o
desenvolvimento, gerar oportunidades
e promover a igualdade.
CRI: A economia do Brasil voltou
a crescer neste ano, quais são as
contribuições do PT?
Gleisi Hoffmann: Foi o que
buscamos realizar no Brasil durante
os dois governos dos Presidentes
Lula e Dilma Rousseff, colocando
o aparato do Estado à frente de
iniciativas concretas para elevar as
condições de vida dos setores mais
vulneráveis da população e criar
condições políticas e econômicas
para que este desenvolvimento fosse
sustentável. Entre as ações de caráter
social, destacamos um programa de
transferência de renda que retirou
36 milhões de brasileiros da extrema
pobreza. Além disso, em 12 anos,
criamos 20 milhões de empregos
formais e valorizamos o salário
mínimo nacional com um aumento
real acumulado de 80%. Em conjunto
com outras ações de governo, estas
políticas de Estado levaram mais de
40 milhões de brasileiros a ascender

socialmente, algo sem precedentes em
nossa história.
CRI: Qual é a política externa do
PT?
Gleisi Hoffmann: Nós
compreendemos, neste processo, que
a construção de um modelo inclusivo
de desenvolvimento nacional tem
de ser necessariamente conjugado à
integração com os países vizinhos
e à inserção ativa na comunidade
internacional. Intensificamos a
integração do Mercado Comum do
Sul (Mercosul) e participamos dos
tratados que criaram a União das
Nações da América do Sul (Unasul) e
a Comunidade de Estados da América
Latina e Caribe (Celac). Participamos
da criação do BRICS, atuamos no
G-20, além de promover intensa
colaboração com os países da África.
O fortalecimento do multilateralismo,
da autodeterminação dos povos e da
solução pacífica dos conflitos são
alguns dos princípios da política
externa brasileira que nosso partido
abraçou e que vêm ao encontro das
preocupações dos companheiros
do Partido Comunista da China
manifestadas neste diálogo.
CRI: Como avalia a proposta chinesa
de estabelecer uma comunidade de
futuro compartilhado?
Gleisi Hoffmann: Consideramos
da maior relevância esta reunião
de partidos em torno da ideia
de uma Comunidade de Futuro

Compartilhado. N ão haverá um
futuro de justiça para todos – e só
existe justiça se for para todos – se
não enfrentarmos juntos desafios
como a fome, a tragédia das
migrações, as barreiras artificiais
ao comércio e desenvolvimento dos
países mais pobres, a substituição da
política pela violência e do diálogo
pelas guerras. O desenvolvimento
sustentável e a coesão social nacional
se vinculam à construção de uma
comunidade internacional justa e
harmoniosa, e os partidos de esquerda
no mundo precisam assumir estas
duas responsabilidades. Contudo, para
que a igualdade intra-povos e entre
os povos possa evoluir, é necessário
que as pessoas se apropriem da luta
pela igualdade e dos direitos. Cabe
aos partidos de esquerda atuar para
desenvolver nos povos um sentimento
de “pertencimento” de seus direitos e
do valor da igualdade, para impedir
retrocessos. Diante deste quadro, o
diálogo proposto pelos companheiros
do Partido Comunista Chinês é
muito bem-vindo, pois nos permitirá
compreender melhor a conjuntura
internacional e as diferentes
iniciativas para gerar riqueza e sua
adequada distribuição para, além
do desenvolvimento sustentável e
fortalecimento da igualdade, também
contribuir para a paz e a coesão
entre os povos e nações. Nós do PT,
apoiamos o diálogo proposto pelos
companheiros chineses e queremos
contribuir para sua continuidade.
Fanzine, 2017
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China fará quarto
censo econômico em
2018
A China realizará o
quarto censo econômico
em 2018 para ter um claro
panorama da economia,
anunciou o Conselho de
Estado em 11 de dezembro.
O censo focará em todas
as empresas dos setores
secundário e terciário,
disse o Conselho de
Estado em um documento,
acrescentando que o censo
facilitará o planejamento
econômico.
No censo, os
estatísticos reunirão dados,
incluindo a propriedade
das empresas, status
financeiro, capacidade
produtiva, consumo de
energia, digitalização,
e-commerce, assim como
as atividades de pesquisa e
desenvolvimento.
O documento pediu que
os governos locais tomem
medidas para prevenir
irregularidades no censo,
incluindo a falsificação
de dados, invenção de
resultados e interferência no
processo.
O Conselho de Estado
estabelecerá um grupo
dirigente para fortalecer a
administração dos assuntos
relacionados durante o
censo. O governo central
e os governos locais
repartirão os gastos pela
realização do censo.
China relaxará
controle de acesso
do investimento
estrangeiro ao
mercado
A China trabalhará para
relaxar as restrições sobre
o acesso ao mercado do
2017, Fanzine

em 2015 para hospedar
os Jogos de Inverno de
2022. Desde então, os
governos locais de Beijing
e das províncias de Hebei,
Heilongjiang e Jilin
formularam políticas para
promover o “turismo de
gelo e neve”.
Mercado chinês de
drones comerciais
superará US$ 9
bilhões até 2020

investimento estrangeiro
e promover a abertura dos
setores manufatureiro,
financeiro e de serviços ao
produtor, disse o Ministério
do Comércio no dia 22 de
dezembro.
O país impulsionará
a implementação de
um sistema nacional de
pré-estabelecimento,
assim como de uma lista
negativa, que determinará
as indústrias em que a
participação estrangeira
é proibida ou limitada,
assinalou o porta-voz da
pasta, Gao Feng, em uma
entrevista coletiva.
A China também
melhorará o mecanismo
para a apresentação de
reclamações por parte dos

investidores estrangeiros e
para proteger seus interesses
legais, segundo Gao.
As autoridades chinesas
farão esforços para atrair
mais investimentos
estrangeiros para as regiões
do centro e oeste do
país e para aperfeiçoar a
qualidade do investimento,
acrescentou o porta-voz.
O investimento direto
estrangeiro na parte
continental da China
aumentou 9,8% anualmente
para se situar em 803,62
bilhões de yuans (US$
122 bilhões) entre janeiro
e novembro. A taxa de
crescimento foi muito
superior ao 1,9% registrado
nos primeiros 10 meses.

Jogos Olímpicos de
Inverno promoverão
turismo de inverno
na China
A China verá um rápido
crescimento no turismo
de inverno nos próximos
anos, principalmente devido
ao apoio político após a
candidatura bem sucedida
de Beijing para hospedar
os Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de Inverno
2022, segundo um relatório.
O número de turistas
crescerá 15% ao ano para
atingir 340 milhões no
inverno 2021-2022, ante
os 170 milhões no 20162017, previu a Academia
de Turismo da China no
relatório.
A receita do turismo
de inverno aumentará dos
270 bilhões de yuans (US$
40,8 bilhões) em 2016-2017
para 670 bilhões de yuans
em 2021-2022, uma taxa de
crescimento anual de 20%.
Até lá, a prosperidade
do turismo de inverno
será associada com uma
produção total de 2,88
trilhões de yuans em
turismo e outros setores,
afirmou o relatório.
Beijing foi selecionada

A China divulgou
novas diretrizes sobre a
indústria civil de veículos
aéreos não tripulados
(UAV), estimando que
o valor de mercado da
indústria aumentará 40%
em termos anuais, em
média para 60 bilhões de
yuans (US$ 9,1 bilhões)
até 2020.
O valor do mercado
será triplicado para 180
bilhões de yuans até 2025,
segundo as diretrizes do
Ministério da Indústria e
Informatização.
O setor manufatureiro
de UAV do país tem se
expandido rapidamente
nos últimos anos graças ao
uso extenso de drones em
áreas como levantamento e
mapeamento, assim como
o crescente consumo por
pessoas físicas.
O ministério disse
que a China está tendo um

papel dirigente, em âmbito
mundial, na manufatura de
produtos de consumo de
UAV.
No futuro, a pasta
promoverá a gestão
nacional unificada da
indústria, fortalecerá sua
competitividade e ajudará
a fomentar diversos
fabricantes líderes de
drone até 2020, segundo as
diretrizes.
Mais importante
marca de bebida
alcoólica da China
planeja grande
expansão da
produção
Kweichow Moutai,
a mais importante marca
de bebida alcoólica da
China, anunciou no dia 7
de dezembro que iniciará
uma grande expansão da
produção em 2018.
A destiladora listada
em Shanghai disse
que construirá novas
instalações de produção
na vila de Maotai para
acrescentar 5.152
toneladas de produção de
bebida alcoólica todos os
anos.
A companhia disse
que a construção, com
investimento total de 3,56
bilhões de yuans (US$ 538
milhões), será completada
em maio de 2020.

Também planeja
construir depósitos com
capacidade de 26 mil
toneladas e acrescentar
instalações para produzir
7.168 toneladas de
levedura.
Produzido em Maotai,
na Província de Guizhou,
sudoeste da China, o
Moutai é considerado a
aguardente nacional do
país.
A companhia disse
que até 2020 sua produção
bruta de bebida alcoólica
atingirá 120 mil toneladas
por ano, das quais 50 mil
toneladas são a aguardente
da marca Moutai. Até
então, sua receita anual
será de 100 bilhões de
yuans.
Coca-Cola abre sua
maior fábrica de
engarrafamento no
norte da China
A maior fábrica de
engarrafamento da Coca-
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-Cola no norte da China
começou a operar no final
de novembro no distrito
de Xianghe, da Província
de Hebei, no sudeste de
Beijing.
A fábrica produzirá
água engarrafada,
Coca-Cola e Sprite,
principalmente para
abastecer Beijing, Tianjin,
Hebei e as regiões vizinhas,
de acordo com Luan Xiuju,
presidente da COFCO
Coca-Cola Beverages, uma
joint venture da Coca-Cola
e da COFCO Corporation
da China.
A primeira etapa para a
abertura da fábrica envolveu
um investimento de 500
milhões de yuans (US$ 76
milhões).
Como o terceiro
maior mercado da Coca-Cola, a China oferece
oportunidades notáveis
e a empresa tem plena
confiança no mercado
chinês, disse James
Quincey, presidente e CEO
da Coca-Cola.

Fanzine, 2017
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本刊记者 国丹

里斯本市市长：中国的城市治理注重绿色协调发展

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa:
Gestão urbana da China é caracterizada por
desenvolvimento verde e coordenado

nomeadamente o alívio da pobreza para milhões de
pessoas, o progresso social contínuo, e o aprofundamento da abertura do país. Ele ainda elogiou a Iniciativa Cinturão e Rota, símbolo de uma China mais
aberta ao mundo e ferramenta para a construção de
infraestruturas, fortalecimento da interconexão e interoperabilidade à escala global, promoção de uma globalização econômica inclusiva, para que as populações
dos diferentes países possam aumentar o conhecimento mútuo.
Depois da visita em Beijing, o Presidente da Câ-

mara de Lisboa participou da Conferência do Conselho
Mundial das Cidades Unidas e Governos Locais (UCLG,
sigla em inglês) de 2017, em conjunto com o Fórum
sobre Smart City e Big Data. A UCLG foi criada
em 2004 para fortalecer a compreensão, promover a
cooperação e assistir às autoridades locais, designadamente através do estabelecimento de uma rede de
governos locais em todo o mundo. Este ano, cerca de
400 representantes chineses e estrangeiros de mais de
100 cidades e associações governamentais locais participaram da Conferência.

Por Guo Dan

萄牙里斯本市市长费尔南多 • 梅迪纳 12 月上旬访问中国北京和

O

presidente da Câmara Municipal de
Lisboa, Dr. Fernando Medina, realizou uma visita a Beijing e Hangzhou, duas
cidades chinesas, no início de dezembro
e compareceu à Conferência do Conselho
Mundial das Cidades Unidas e Governos
Locais (UCLG, sigla em inglês) de 2017,
realizada em Hangzhou. Na entrevista
concedida à Fanzine, Medina disse estar
impressionado com a proteção ao meio
ambiente e pelos esforços no tratamento
das mudanças climáticas durante a gestão
urbana de Beijing, uma megacidade global.
Segundo o presidente da Câmara Municipal
de Lisboa, na melhoria do ambiente urbano,
Lisboa e Beijing, mesmo com diferentes medidas tomadas devido à diferença de tamanho
entre as cidades, possuem semelhantes soluções, tendo um desenvolvimento coordenado.
Durante a estadia em Beijing, Dr. Fernando Medina encontrou-se com o prefeito
interino de Beijing, Chen Jining. Medina
lembrou que Portugal e China partilham
diversos objetivos: “Reduzir o número
de veículos motorizados, para controlar
as emissões de carbono; melhorar o meio
ambiente das cidades; restaurar os espaços
públicos; desenvolver energias renováveis;
prevenir inundações; robustecer o sistema
de água”.
Segundo Dr. Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
pode-se testemunhar o compromisso chinês
no tratamento das mudanças climáticas na
gestão urbana, o que tem um significado
positivo para o mundo. “Hoje, podemos
testemunhar os esforços de Beijing no tra2017, Fanzine

葡

杭州，并出席了在杭州举行的城地组织世界理事会议。在接受

tamento positivo das mudanças climáticas,
com muitas medidas satisfatórias. Isso não
só tem um significado importante para
a população que vive e trabalha nesta
cidade, mas também exerce uma influência profunda para todos os habitantes da
Terra. Porque tudo o que aconteça em uma
cidade com uma população de 22 milhões
ou em um país de 1,3 bilhão de habitantes,
terá importante influência ao mundo. Diferentemente de outros países que abandonam seus compromissos, a China cumpre
sua parte tanto em nível estatal como local. Acho que essa posição é significativa
para a atualidade do mundo”.
O Presidente da Câmara de Lisboa
frisou, também, a importância das oportunidades que se registam atualmente para
o desenvolvimento e aprofundamento das
relações bilaterais. Em seu entender, as
relações bilaterais luso-chinesas obtiveram grandes conquistas ao longo dos anos,
com destaque para os planos político e
econômico. O investimento da China em
larga escala continua a aumentar, enquanto
as empresas portuguesas também se esforçam para conquistar o mercado chinês.
Para o Dr. Fernando Medina, 2019 será
um ano importante na história das relações
sino-portuguesas, por assinalar o 40º aniversário do estabelecimento das relações
diplomáticas entre Portugal e a República
Popular da China, uma oportunidade especial para se promover ainda mais o desenvolvimento das relações bilaterais.
Em relação ao desenvolvimento chinês, Medina reconheceu o grande êxito
econômico alcançado pelo país asiático,

本刊记者专访时，梅迪纳市长表示，访问中他对中国北京这样超大城
市的治理中对生态环境的保护以及应对气候变化的努力都留下了深刻
的印象。他指出，在改善城市环境方面，里斯本和北京，尽管由于城
市规模的差异，实施的具体措施不尽相同，但双方的解决方案是相似
的，那就是兼顾各方面的协调发展。
访问北京期间，梅迪纳市长与北京市代市长陈吉宁举行了会见，
他说，会谈中双方找到了许多的共同点。“在减少机动车数量控制碳
排放、改善绿化、恢复公共空间、改良出行方式、发展节能建筑、发
展可再生能源、预防洪灾、加强水系保护等广泛领域，双方拥有相同
的观点和意见。”
梅迪纳市长表示，在城市治理中可以看出中国认真履行应对气候
变化的承诺，这对全世界具有积极意义。“今天，我们能够看到北京
在应对气候变化方面的积极努力，很多措施令人满意，这不仅对于在
这座城市生活和工作的人们来说具有重要意义，也对地球上的所有居
民产生深远影响，因为在一座有着 2200 万人口的城市或是一个 13 亿
人口的国家里发生的一切事情，都会对世界产生重要影响。与一些国
家背弃承诺相反，中国从国家层面到地方层面都在践行自己的承诺。
我认为这一重要的政策立场在当今世界具有十分积极的意义。”
梅迪纳市长还表示，访问中他发现了发展双边关系的机遇。他说，
多年来，中葡双边关系在政治、经济等多个领域均取得了巨大成就，
中国对葡萄牙大型企业的投资持续递增，而葡萄牙企业也在努力开拓
中国市场。他透露，2019 年将是中葡关系史上具有重要意义的年份，
是中葡建交 40 周年，同时也是中国恢复对澳门行使主权 20 周年。在
会谈中，双方表示将以此为契机，进一步推进双边关系向前发展。
谈到中国的发展，梅迪纳市长认为，中国经济取得了巨大的发展
成就。中国消除了几千万贫困人口，并且不断推进社会进步。同时，
Dr. Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa

中国的对外开放程度也在日益深化。他对“一带一路”倡议给予了高
度评价。“‘一带一路’倡议具有象征意义。中国秉持开放态度，推
动改善基础设施建设，加强在世界范围内的互联互通，推进经济全球
化，增进不同国家人民对彼此的了解。”
结束在北京的访问之后，梅迪纳市长参加了在杭州举行的 2017
年城地组织世界理事会议暨“大数据背景下的智慧城市建设”论坛。
城地组织是世界城市和地方政府联合组织的简称，成立于 2004 年，
旨在通过构建全球地方政府之间的联系网络，增进理解、促进合作，
帮助地方政府应对各种挑战。该组织是目前最大的城市和地方政府组
织，也是城市外交、地方政府国际合作最有影响力的舞台。来自国内
外 100 多个城市及地方政府协会的近 400 名中外代表前来参会。
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习近平：新时代的领路人

Xi Jinping e sua era
Por Agência Xinhua

(VCG)
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a manhã de 18 de outubro, Xi Jinping leu da tribuna do Grande Palácio do Povo o relatório para o 19º
Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh).
O relatório de 32 mil carácteres chineses, o documento
político mais importante do PCCh nas últimas décadas, foi
aplaudido mais de 70 vezes pelos delegados ali presentes.
No relatório, Xi Jinping disse que o socialismo com características chinesas cruzou o limiar para uma nova era. “Essa
é uma nova conjuntura histórica no desenvolvimento da
China”, declarou ele.
Na primeira sessão plenária do 19º Comitê Central
do PCCh em 25 de outubro, Xi Jinping foi reeleito secretário-geral do Comitê Central do PCCh. Em 1949, Mao
Zedong anunciou a fundação da República Popular da
China, dando fim a um século de humilhação nas mãos
dos agressores estrangeiros. Deng Xiaoping, o arquiteto
da reforma e abertura da China, abriu caminho para a nação enriquecer. Os próximos cinco anos, entre os 19º e 20º
Congressos do Partido, é o período no qual os objetivos das
Duas Metas Centenárias convergirão, disse Xi Jinping ao
apresentar a nova liderança central do PCCh para a imprensa.
“Devemos não só alcançar a primeira meta centenária,
mas também iniciar a viagem rumo a segunda”, disse Xi
Jinping, prometendo trabalhar diligentemente para “cumprir
com o nosso dever, com a nossa missão e merecer a confiança dos membros do PCCh”.

Xi Jinping encontra-se com os representantes e os representantes-observadores do 19º Congresso Nacional do PCCh, em outubro de 2017, em Beijing

O Homem Que Faz As Coisas Acontecerem
Cinco anos atrás, Xi Jinping, referido pela mídia como o primeiro líder
do PCCh na era das redes sociais, liderou os outros membros recém-eleitos
do Comitê Permanente do Birô Político do 18º Comitê Central do PCCh
para se reunir com a imprensa.
“Em apenas alguns minutos, o
homem que lideraria a nação mais
populosa do mundo nos próximos 10
anos definiu sua agenda. Em resumo:
tornar a nação chinesa grande novamente, lidar com as queixas do povo
2017, Fanzine

e erradicar a corrupção.... Xi Jinping
usou palavras de fácil entendimento
para àqueles que não são membros do
Partido”, comentou o Financial Times.
Mesmo elogiando seu comportamento tranquilo e confiante, muitos
quiseram “pagar para ver”, já que o
novo líder chinês enfrentaria uma
miríade de problemas: desaceleração
econômica, crescimento na disparidade
de renda, corrupção e problemas ambientais.
Um total de 360 importantes

planos de reforma foi elaborado e mais
de 1,5 mil medidas de reforma foram
lançadas, estabelecendo um quadro geral para a reforma nas principais áreas
e dando maior ímpeto ao crescimento.
A economia expandiu à taxa anual
média de 7,2% entre 2013 e 2016,
ultrapassando o crescimento mundial
médio de 2,5%. Mais de 60 milhões
de pessoas disseram adeus à pobreza.
Centenas de funcionários públicos nos
níveis provincial e ministerial, do governo central ou nos níveis superiores,

foram investigados por corrupção. Uma
campanha contra os estilos de trabalho
indesejáveis garantiu que o Partido,
com 89 milhões de membros, se tornasse mais puro e crescesse mais forte.
O exército chinês, com mais de dois
milhões de membros, transformou seu
ambiente político, sua forma organizacional, seu sistema de força militar e
seu estilo de trabalho.
Aplicou-se o “mais rigoroso sistema de proteção ambiental” e grande
número de funcionários públicos foram
punidos por trabalhos insatisfatórios
neste campo. Além disso, o país fez
importantes progressos nas áreas
científicas e tecnológicas, logrando sucessos em projetos como o laboratório
espacial, submersível, radiotelescópio
e satélite quântico. Pela primeira vez
em mais de seis décadas, os líderes
através do Estreito de Taiwan se en-

contraram pessoalmente. A China está
construindo um novo tipo de relações
entre grandes países com os Estados
Unidos e a Rússia. A moeda chinesa, o
renminbi ou yuan, juntou-se à cesta de
Direitos Especiais de Saque do Fundo
Monetário Internacional (FMI) e uma
proposta relativa a “uma comunidade
de futuro compartilhado” e à Iniciativa
do Cinturão e Rota foram incorporadas
em resoluções da Organização das Nações Unidas.
Nada disso foi fácil, mas Xi
Jinping e seus colegas fizeram as coisas acontecerem, sendo a vontade e o
compromisso inabalável de Xi Jinping
cruciais para a causa. “Se o Partido e
o povo precisarem que nós nos dediquemos, devemos fazê-lo sem hesitar...
Se nós não fizermos, como poderemos
pedir para que os outros façam?” disse
Xi Jinping numa reunião com a partici-

Reportagem especial

23

pação dos membros do Birô Político do
Comitê Central do PCCh.
O roteiro de Xi Jinping para o
futuro da China é inspirador: uma
abordagem de dois passos para tornar
a China num “poderoso país socialista
modernizado” após ter-se realizado a
construção de uma sociedade modestamente próspera até 2020. A modernização socialista será basicamente alcançada no período entre 2020 e 2035.
De 2035 até meados do século, a China
se tornará um poderoso país socialista
modernizado que será próspero, forte,
democrático, culturalmente avançado,
harmonioso e belo. Até lá, a China
será líder mundial em termos de força
nacional composta e influência internacional. A prosperidade para todos será
basicamente alcançada, um projeto que
a nação chinesa tem buscado desde a
Guerra do Ópio (1840-1842).

O Núcleo do PCCh Forjado Durante a Grande Luta
Quando Xi Jinping tomou posse
cinco anos atrás, sua máxima prioridade era garantir que todo o Partido
obedecesse ao Comitê Central e defendesse sua autoridade e liderança
centralizada e unificada. O Partido
teve de enfrentar a falta de esforço,
incompetência, falta de ligação com
o povo, passividade e corrupção.
Dessas deficiências, a corrupção se
tornou o maior desafio. Na opinião de
Xi Jinping, se a corrupção piorasse,
ela causaria o colapso do Partido e a
queda do Estado. Seria impossível alcançar qualquer objetivo na nova era.
Nos 96 anos de história do PCCh,
jamais houve campanha anticorrupção como essa. Ela continua sendo a
mais ampla e mais dura campanha
do que qualquer outra em qualquer
outro lugar do mundo. Um dos
primeiros “tigres” - funcionários
públicos corruptos de alto escalão -

que caíram foi Li Chuncheng, ex-vicesecretário do Comitê Provincial de
Sichuan do PCCh. Ele tinha recebido
o mandato de suplente no 18º Comitê
Central do PCCh menos de um mês
antes de começar a ser investigado
em dezembro de 2012. Logo depois,
investigações contra funcionários
do governo central se tornaram uma
ocorrência quase mensal. Sete “tigres”
chegaram a cair em um único mês.
Embora o público tenha testemunhado a força da campanha, o
anúncio em julho de 2014 de que
Zhou Yongkang, ex-membro do Comitê Permanente do Birô Político do
Comitê Central do PCCh, tinha sido
colocado sob investigação veio como
um choque para muitos. Até aquele
momento, os chineses duvidavam
que o PCCh investigaria funcionários
de tão alto escalão. A comunidade
internacional não esperava que Xi

Jinping, ainda bastante novo no seu
cargo, tivesse a capacidade ou a determinação para derrubar um “tigre” tão
grande. Dispersando qualquer dúvida,
Xi Jinping disse: “Se nós não contrariássemos centenas de funcionários
públicos corruptos, então estaríamos
contrariando 1,3 bilhão de chineses”.
Um desenho animado popular na
internet mostra Xi Jinping em cima de
um tigre batendo no animal com suas
próprias mãos. Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas, cerca
de 75% dos chineses estavam satisfeitos com os esforços anticorrupção
em 2012. O número aumentou para
92,9% em 2016. “O povo nos concedeu o poder, então devemos dedicar
nossas vidas ao Partido e ao país e
servi-los de forma digna. Devemos
fazer o que se deve fazer. Se nosso
trabalho demandar que certas pessoas
sejam contrariadas, então devemos
Fanzine, 2017
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Servidor do Povo

Xi Jinping, junto com os outros seis membros do Comitê Permanente do Politburo do Comitê Central do PCCh, reitera o juramento do partido,
em outubro de 2017, no museu comemorativo do primeiro Congresso Nacional do PCCh

contrariá-las”, disse Xi Jinping.
Xi Jinping fez o que prometeu. Ele
lançou a campanha de linha de massas
para colocar os funcionários do Partido
mais próximos da população. Ele pediu
aos funcionários que atendam aos requisitos “rigorosos” e “sérios”, ou seja,
serem rigorosos com si mesmos no seu
autodesenvolvimento, uso do poder e
no exercício da autodisciplina, e serem
sérios no pensamento, trabalho e comportamento.
O Partido revisou seus regulamentos sobre punições disciplinares e
código de honestidade e autodisciplina.
Aqueles obsedados com o oficialismo
estão perdendo poder e influência.
Nos últimos cinco anos, mais de 5 mil
“funcionários desnudos”- aqueles cujos
cônjuges e filhos moram fora do país foram removidos dos seus postos. Mais
de 22 mil funcionários de nível distrital ou superiores tiveram seus postos
2017, Fanzine

reorganizados com base no seu desempenho.
Quando visitou a exibição “O
Caminho da Revitalização”, no Museu Nacional, em 29 de novembro de
2012, Xi Jinping contou uma história
sobre Chen Wangdao, que estava tão
concentrado em traduzir o Manifesto
Comunista que descobriu que havia comido tinta em vez de açúcar mascavo.
Xi Jinping citou as palavras de Chen:
“O gosto da verdade é tão doce”. Ele
também se inspira e tira forças de seus
pais, Xi Zhongxun e Qi Xin, que participaram da revolução quando eram jovens. Em 1962, começaram os 16 anos
de sofrimento e perseguição política
contra Xi Zhongxun. Porém, ele nunca
cedeu às adversidades e no final ajudou
a limpar os nomes de outros que foram
perseguidos. Quando o pai enfrentou a
injustiça e caiu na desgraça, Xi Jinping
passou tempos difíceis. Em uma de

suas cartas para o pai, Xi Jinping observou que até quando Xi Zhongxun
estava em dificuldade, “ainda tinha fé
inabalável no comunismo e convicção
na grandeza, justiça e glória do Partido”. “Suas palavras e ações apontaram
a direção correta para avançarmos”,
escreveu.
Xi Jinping também recordou que
quando tinha cinco ou seis anos de
idade acompanhava sua mãe ao comprar livros de pintura, como a biografia
de Yue Fei, um comandante militar
patriótico da Dinastia Song Austral, e
a história de que sua mãe tatuou uma
frase nas costas do filho para lembrá-lo
de se dedicar ao país: “Jing Zhong Bao
Guo” (servir ao país com total lealdade). Lembro desses quatro caracteres
desde então. É a busca de toda a minha
vida”, disse Xi Jinping.

Xi Jinping visitou todas as áreas
mais pobres que sofrem com a “pobreza
extrema” na China. No 19º Congresso
Nacional do PCCh, ele foi um dos representantes da Província de Guizhou,
no sudoeste da China, uma das mais
pobres com um PIB per capita de 33
mil yuans (US$ 4.980), quase 20 mil
yuans a menos que o nível médio nacional em 2016.
Quando Xi Jinping se sentou para
conversar com outros delegados da
província em um painel de discussão,
ninguém estava certo do rumo que a
conversa teria. Mais tarde, os delegados, um pouco surpreendidos, conversaram com ele sobre receitas feitas com
carne de porco, aguardente e férias nas
montanhas, todos considerados como
meios eficazes para aumentar a renda
dos habitantes locais.
Durante uma visita de inspeção à
Província de Hunan, no centro do país,
em novembro de 2013, Xi Jinping visitou Shibadong, uma aldeia da etnia
Miao considerada “pobre” naquela época. “Como devo te chamar?”, perguntou a aldeã analfabeta Shi Pazhuan. “Eu
sou um servidor do povo”, Xi Jinping

se apresentou.
Durante a inspeção, Xi Jinping
propôs primeiro o conceito de “alívio
da pobreza com precisão”. As medidas
incluem um sistema para rastrear todas
as famílias e indivíduos na pobreza
para garantir a eficiência do tratamento.
Garantir o sustento para todas as
1,3 bilhão de pessoas na China é mesmo um grande feito. No entanto, Xi
Jinping não está satisfeito com isso. Ele
está determinado a trazer ainda mais:
melhor educação, rendas mais altas,
empregos mais estáveis, previdência
social mais confiável, melhores serviços médicos, mais condições de vida
confortáveis, um meio ambiente mais
bonito e uma vida cultural mais rica.
Como o socialismo com características chinesas entrou em uma nova
era, Xi Jinping disse que a principal
contradição que a sociedade chinesa
enfrenta se desenvolveu, e atualmente é
“a contradição entre o desenvolvimento
desequilibrado e inadequado e as necessidades sempre crescentes do povo
por uma vida melhor”.
Xi Jinping está praticando o princípio do PCCh de servir ao povo com

todo o coração. O que o torna diferente
seriam suas experiências de viver e
trabalhar com um “zhiqing”. Ele ficava
em Liangjiahe, uma pequena aldeia na
Província de Shaanxi, no noroeste da
China, de 1969 a 1975. “Naquela época, eu fiz todos os tipos de trabalho recuperar terra deserta, agricultura, enxada, andar entre rebanhos, transportar
carvão, transportar estrume“, lembrou
Xi Jinping. “Comecei a entender o que
significa a realidade, a busca da verdade e o povo. Isso deu uma inspiração
duradoura para a minha vida”.
Ele está qualificado para ter certeza, com seu entendimento da vida
proletária neste país populoso. Durante
seus 44 anos de vida política, ele cresceu de um chefe de Partido rural a líder
do PCCh, de um cidadão comum ao
presidente do país, de um funcionário
militar comum ao presidente da Comissão Militar Central. Ele trabalhou
em unidades do Partido, governo e
militar, em postos a todos os níveis: de
aldeia, distrital, até provincial e central.
Sempre teve uma influência significativa, não importando onde trabalhasse.

Comandante Supremo Remodelando o Exército
Como presidente da Comissão
Militar Central (CMC), Xi Jinping tem
a missão de garantir ao maior exército
do mundo a realização de um “salto
crucial”: de meramente grande a ser
forte. Para alcançar a meta, o comandante-chefe de uma força armada de
mais de dois milhões de militares, de
ambos os gêneros, já delineou dois
passos. “Nossa missão é que até 2035 a
modernização da nossa defesa nacional

e nossas forças esteja concluída, e que
até meados do século 21 nossas forças
armadas populares estejam transformadas em forças de nível mundial”,
disse Xi Jinping em um relatório ao 19º
Congresso Nacional do PCCh.
A maior reforma militar e na defesa
nacional da história chinesa começou
em 2015. As organizações militares
foram remontadas e um mecanismo
de comando de combate conjunto foi

introduzido. Os quatro departamentos
militares - pessoal, política, logísticas
e armamentos - foram reorganizados
em 15 agências, enquanto os sete comandos da área militar foram reagrupados para cinco comandos de guerra.
Ao mesmo tempo, a percentagem de
membros do exército entre o ELP inteiro foi cortada para menos da metade,
e novas Forças de Mísseis e de Apoio
Estratégico foram estabelecidas. O
Fanzine, 2017
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número de oficiais do ELP foi também
reduzido em 30%, e centenas de generais trocaram de postos. Os últimos
cinco anos testemunharam os maiores
passos que o ELP tem alcançado na sua
história rumo à modernização. Um sistema de comando de combate enfileirado incluindo a CMC, os comandos
de guerra e as tropas foi estabelecido,
além de um sistema de administração
que liga a CMC aos serviços e depois
às tropas.
Nos últimos cinco anos, o segundo
porta-aviões da China foi lançado; mais
navios de guerra foram colocados em
serviço; e novos aviões de caça, drones,
e mísseis foram revelados. A pesquisa
de nova aparelhagem militar, como o
sistema de navegação de satélite, também obteve avanços.
A afinidade de Xi Jinping ao ELP
data dos seus primeiros anos. Em 1979,
logo após a sua graduação na Universidade Tsinghua, Xi Jinping se alistou no
Exército, servindo como um secretário
do então ministro da Defesa Nacional
no Gabinete Geral da CMC. Ele ainda
era visto com frequência vestindo o seu
uniforme militar descolorido, às vezes
com uma bolsa militar compatível, três
anos depois de se tornar vice-líder
do Partido no distrito de Zhengding,
na Província de Hebei. Como o seu
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trabalho o levou ao país inteiro nas décadas seguintes, Xi Jinping também assumiu cargos coexistentes no Exército.
Mesmo agora, ele ainda guarda
uma foto de si próprio com uniforme
militar ao lado da sua mesa no gabinete em Zhongnanhai, no centro de
Beijing. Mas Xi Jinping não comanda
o ELP apenas de trás de sua mesa. Nos
últimos cinco anos, ele sentou-se na cabine do piloto do avião de bombardeiro
da última geração das Forças Aéreas,
embarcou no mais novo submarino da
Marinha e inspecionou os programas de
treinamento de aeronaves transportadas
por navios do ELP.
No início de 2014, Xi Jinping
visitou os soldados posicionados na
Mongólia Interior na véspera do Ano
Novo Chinês. Em meio a rajadas de
vento e neve intensa, ele subiu as
escadas íngremes para um posto de
sentinela ao longo da fronteira China-Mongólia, e assinou o seu nome no
caderno de registro do posto. “Hoje,
vou vigiar junto a vocês”, disse Xi
Jinping aos soldados.
Durante os cinco anos, ele inspecionou dois desfiles militares. No final
de julho de 2017, Xi Jinping, vestido
em uniforme militar e com boné de
campo, subiu em um jipe camuflado
de teto aberto e passou por fileiras de
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soldados em posição de sentido na base
de treinamento de Zhurihe, apenas dias
antes do 90º aniversário do ELP.
O outro desfile foi em 2015 quando a China comemorou o seu 70º
aniversário na vitória da Guerra Popular Chinesa de Resistência Contra
a Agressão Japonesa e da Guerra Antifascista Mundial. Quase mil tropas
estrangeiras de 17 países, incluindo a
Rússia, também participaram da parada. As marchas militares passaram por
dúzias de chefes de Estado e governo
que se juntaram a Xi Jinping na tribuna
de Tian’anmen. Antes da parada, Xi
Jinping anunciou uma redução de 300
mil no contingente de militares.
O anúncio foi a cristalização da
política de defesa nacional da China,
que é defensiva por natureza. Atrás do
fortalecimento do ELP, tanto na capacidade de combate como no comando,
encontra-se a dedicação da China à paz
duradoura em todo o mundo. Segundo as próprias palavras de Xi Jinping,
“o único que pode terminar guerra é
aquele capaz de fazer guerra, o único que pode prevenir guerra é aquele
preparado para guerra, e aqueles que
não podem lutar somente os deixam
vulneráveis à agressão”.

Um Líder Mundial
Em janeiro de 2017, Xi Jinping visitou
Genebra, um lugar que tem testemunhado
o desenvolvimento da diplomacia da Nova
China, e pronunciou um discurso intitulado
“Trabalhar para Construir Uma Comunidade de Futuro Compartilhado para a
Humanidade”. Em um discurso de 47 minutos, Xi Jinping foi aplaudido mais de 30
vezes. Nas partes-chave do discurso, quase
todas as frases foram aplaudidas.
Ele descreveu esta comunidade de
futuro compartilhado como um mundo
aberto, inclusivo, limpo e bonito com paz
2017, Fanzine

duradoura, segurança e prosperidade comuns. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a ONU se
unirá à China na promoção da paz e desenvolvimento do mundo, e na realização da
meta de construir uma comunidade de
futuro compartilhado para a humanidade.
Em junho de 2016, na cerimônia de
chegada de um trem de carga China-Europa em Varsóvia, Xi Jinping e o presidente
polonês Andrzej Duda saborearam juntos
maçãs polonesas. Hoje, produtos como
as maçãs polonesas são exportados para

a China com a ajuda da Iniciativa do Cinturão e Rota.
Para a comunidade internacional, Xi
Jinping é um firme defensor da globalização econômica. Ele foi o primeiro chefe de
Estado chinês a participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. Seu discurso
em Davos foi impressionante: “Buscar o
protecionismo é como prender alguém em
um lugar escuro. Embora vento e chuva
possam ser mantidos do lado de fora, o
lugar escuro também bloqueia a luz e o ar.
Ninguém surgirá como vencedor em uma

guerra comercial”.
Nos últimos cinco anos, Xi Jinping visitou 57 países e importantes organizações internacionais e regionais que cobrem
cinco continentes, com uma distância total de viagens equivalente
a circular a Terra 14 vezes. Segundo protocolos oficiais do Ministério das Relações Exteriores, suas agendas para as visitas no
exterior são sempre apertadas e ocupadas com um evento após
o outro. Quando presidiu a Cúpula de Joanesburgo do Fórum de
Cooperação China-África, na África do Sul, ele ainda participou
de reuniões bilaterais à meia-noite; durante a Cúpula do BRICS,
em Goa, Índia, ele saiu do hotel às 8h da manhã e não retornou
até quase 1h na manhã do dia seguinte.
Em cinco anos, Xi Jinping reuniu-se com o presidente russo
Vladimir Putin em 20 ocasiões. Sua amizade sólida colocou os
laços bilaterais na sua melhor fase da história. Ele teve conversas
sinceras com o ex e com o atual presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama e Donald Trump, promovendo a confiança ao reduzir as desconfianças e traçar o futuro dos laços bilaterais.
Xi Jinping é o primeiro chefe de Estado chinês a visitar a
sede da União Europeia. Ele também visitou todos os principais
países da Europa, explorando as relações especiais entre a China
e cada um dos países. A Europa abrange quase um terço dos 57
membros fundadores do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, proposto pela China. Xi Jinping propôs a diplomacia
da amizade, sinceridade, benefício mútuo e abrangência para com
os vizinhos. Ele visitou a África, América Latina e Oriente Médio, avançando a diplomacia da China em todas as frentes.
O conhecimento extenso de literatura e artes de Xi Jinping o
torna comunicativo no cenário internacional. Ao ser entrevistado
antes de uma visita à Rússia para explicar a amizade bilateral, ele
mencionou quase 10 escritores russos cujas obras o impressionaram muito quando era jovem. Ao visitar a Europa, ele falou de diversas celebridades culturais francesas e alemãs, se aproximando
dos moradores locais e expressando sua opinião sobre o mundo e
a vida através da expressão literária e artística.
Xi Jinping trata os outros com sinceridade, cordialidade,
atenção e franqueza. Putin disse uma vez que Xi Jinping mandou
para ele um bolo do aniversário durante as reuniões da APEC em
2013 e eles beberam vodka enquanto comiam sanduíches. Em
julho de 2016, o presidente da República do Congo, Denis Sassou
Nguesso, visitou a China pela 14ª vez. Xi Jinping deu-lhe mais
de 70 fotos sobre suas visitas anteriores como presente. Como as
guerras civis no país de Sassou Nguesso danificaram os arquivos,
ele disse que aquele era o presente mais precioso que já havia recebido.
Quando concedeu um prêmio a um veterano russo que lutou
para a China durante a Segunda Guerra Mundial, Xi Jinping viu
que ele tinha dificuldade para se mover e disse imediatamente
“Deixe-me ir ao seu encontro. Pode ficar aí”. Ele também estima
as antigas amizades, e cumpriu com suas palavras com uma visita
à família de um falecido amigo, Jim Bacon, na Austrália.
Sua esposa Peng Liyuan acompanha o presidente em algumas de suas viagens ao exterior e se tornou uma estrela da diplomacia chinesa. No outono de 2015, Peng Liyuan fez discursos
nas Nações Unidas com inglês fluente, um sobre o seu “Sonho
Chinês” - “Eu espero que todas as crianças, especialmente as

Reportagem especial
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Xi Jinping profere o discurso intitulado Trabalhar para Construir Uma
Comunidade de Futuro Compartilhado para a Humanidade,
em janeiro de 2017, em Genebra

meninas, possam ter acesso à boa educação. Esse é meu Sonho
Chinês”. O outro refere-se às histórias entre ela e as crianças órfãs
portadoras de HIV.
Os detalhes de suas viagens ao exterior mostram a cordialidade simples de uma família chinesa. Depois da abertura da porta
da cabine de seu avião, o casal sempre desceu as escadas de mãos
dadas, com roupas adequadas e gestos corporais. Em junho de
2013, eles visitaram uma família rural na Costa Rica. Quando o
anfitrião ofereceu lanches, Xi Jinping naturalmente pegou um e
disse “nós dois podemos dividir este”. Depois passou o lanche
para Peng Liyuan, para que o dividisse pela metade.
Em seu relatório na sessão de abertura do 19º Congresso,
Xi Jinping disse: “O caminho, a teoria, o sistema e a cultura do
socialismo com características chinesas mantiveram o desenvolvimento, abrindo um novo caminho para que outros países e nações
em desenvolvimento alcancem a modernização. Isso oferece uma
nova opção para outros países e nações que desejam acelerar seu
desenvolvimento enquanto preservam sua independência; e oferece a sabedoria chinesa e uma abordagem chinesa para resolver os
problemas enfrentados pela humanidade”.
Fanzine, 2017
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本刊记者 胡颖枫

发展中的里斯本大学孔子学院
A trajetória do Instituto Confúcio da
Universidade de Lisboa

interpreta
ituto Confúcio há 9 anos
Avô que estudou no Inst
as
net
s
sua
canções chinesas com

Por Hu Yingfeng

O

Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa
foi inaugurado em 2008, co-fundado pela Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin e pela
Universidade de Lisboa. Nos últimos nove anos, o número de matrículas no instituto aumentou seis vezes,
atingindo um total de 8.410. Além de fornecer cursos
de chinês, o Instituto Confúcio da Universidade de
Lisboa criou também programas de estágio na China a
serviço dos estudantes portugueses e formou um sistema de treinamento composto de chinês básico, chinês

vocacional e estágio.
No dia 12 de dezembro de 2017, na cerimônia
de abertura da 12ª Conferência Global do Instituto
Confúcio, a vice-primeira-ministra chinesa e presidente do Conselho da Sede do Instituto Confúcio, Liu
Yandong, concedeu uma medalha ao Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa, cuja diretora portuguesa, Maria Teresa Cid Pires, também foi premiada pelas
suas contribuições na Conferência convocada no ano
passado.

Duas estudantes do
Instituto Confúcio
vão aos bastidores
conversar com um
a artista da Ópera
de Pequim

Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa

Ponte entre China e Portugal
Além das regulares atividades culturais tradicionais, o Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa
também colaborou com várias instituições culturais
locais para organizar diversos shows sobre a arte
chinesa e exposições sobre a cultura contemporânea
da China, que foram bem recebidos pela população local. O Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa se
tornou um centro no país para o ensino de chinês, disseminação da cultura chinesa e para os intercâmbios
interpessoais. Ademais, serve ainda para promover os
intercâmbios e cooperação culturais e interpessoais
entre a China e Portugal.
Baseado nas demandas dos cidadãos locais, o
Instituto trabalha em estreita colaboração com os círculos políticos, empresariais, culturais e pedagógicos.
Servindo como uma plataforma para o aprendizado
de chinês e uma ponte que ajuda a melhorar o entendimento transcultural, o Instituto Confúcio está empenhado no ensino de profissionais dos mais variados
setores e tem acolhido diversos fóruns de alto nível
sobre a cultura, a economia e a história da China. O
Instituto também exerce um papel fundamental no
projeto piloto de “entrada do mandarim nas escolas

2017, Fanzine

públicas secundárias”, criado pelo Ministério da Educação português, fazendo com que o ensino de chinês
se estenda em Portugal do ensino superior ao ensino
básico.
Em 22 de julho de 2016, a secretária do comitê
do Partido Comunista da China (PCCh) na Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, Li Hong,
recebeu os convidados portugueses que participaram
do seminário internacional intitulado “Diálogo China-Portugal em Beijing: Iniciativa do Cinturão e Rota
e Cooperação China-Portugal”. Entre os convidados,
havia dez representantes da Universidade de Lisboa,
do Ministério da Economia de Portugal, da Administração Nacional de Turismo de Portugal, e da Câmara
Comercial e Industrial China-Portugal. Os presentes
no seminário abordaram temas como a cooperação
econômica e comercial, a cooperação em criatividade
e empreendedorismo e a cooperação turística, bem
como a troca de informações.
Ímpeto à cooperação interuniversitária
O Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa
teve sua cerimônia de abertura em 8 de abril de 2008,
sendo co-fundado pela Universidade de Estudos Es-

Fanzine, 2017
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关人员等一行 8 人在机场迎来了第一批天津外国语学院葡萄牙

人数增长了 6 倍，累计达 8410 人。除开展汉语课程外，孔子

语系本科生。根据双方合作协议，里斯本大学从 2009 年起每

学院还设立了学生到中国实习的项目，形成了“基础汉语 + 专

年为天津外国语学院免费培养一批葡萄牙语专业学生，为期一

业汉语 + 实习实践”三位一体的特色培养模式。

年。

学与葡萄牙里斯本大学合作共建。近十年间，注册学员

2016 年 12 月 10 日，在第十一届全球孔子学院大会上，

de Lisboa. Nela, Xing Cheng conversou com a professora Fernanda Ilhéu, o professor associado Paulo Henriques e o professor assistente Pedro Matos. As duas
faculdades concordaram em cooperar no Programa de
Mestrado em Negócios Internacionais e no Programa
de Mestrado em Gestão Sênior.
Novo padrão de ensino
Ao longo de quase uma década de desenvolvimento, o Instituto Confúcio da Universidade de
Lisboa tem superado as diferenças nos sistemas de
ensino, financeiro e de administração entre a China e
Portugal, afirmou recentemente o diretor da entidade,
Wang Jincheng, em uma entrevista exclusiva à Rádio
Internacional da China (CRI).
Para atender à demanda social de adaptar o ensino
de chinês às carreiras, o Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa abriu em setembro deste ano um
curso de mandarim a serviço de turistas. Em dezembro, o Instituto e o Tianjin Marriott Hotel assinaram
um acordo de cooperação para oferecer aos estudantes portugueses oportunidades de estágio na China. Segundo Wang Jincheng, o programa de estágio
irá elevar a competitividade dos hotéis portugueses
por conta de seu melhor atendimento aos clientes
chineses.
Além disso, o Instituto Confúcio da Universidade
de Lisboa está criando agora um novo padrão de ensino com uma plataforma de aprendizado on-line, para
personalizar seus serviços aos alunos matriculados.

2014 年 5 月 16 日，正在中国进行国事访问的葡萄牙总统

国务院副总理、孔子学院总部理事会主席刘延东为里斯本大学

卡瓦科 • 席尔瓦出席“中葡语言文化合作交流联合体成立仪式

孔子学院葡方院长玛丽亚 • 特雷莎 • 熙 • 皮雷斯颁发“孔子学

暨首届中国葡语教学与葡萄牙汉语教学国际会议”。会议期间，

院先进个人”奖牌。2017 年 12 月 12 日，第十二届全球孔子学

天津外国语大学校长修刚应邀参加与葡萄牙总统卡瓦科 • 席尔

院大会于在西安举行。开幕式上，刘延东为葡萄牙里斯本大学

瓦的午餐会。卡瓦科 • 席尔瓦高度评价了天津外国语大学里斯

孔子学院颁发“先进孔子学院”奖牌。

本大学孔子学院为推动中葡语言文化交流所做的贡献。午餐会
上，修刚还与里斯本大学新任校长安东尼奥 • 克鲁斯 • 塞拉进

连接中葡两国的桥梁

行了亲切友好的会谈，双方共同签署了《学术与文化合作协议

里斯本大学孔子学院除定期开展中国传统文化活动外，还

书》。

与各类文化机构合作，组织多场中国艺术演出和当代文化展示，

trangeiros de Tianjin e pela Universidade de Lisboa.
Desde a sua criação, o Instituto Confúcio tem tido
uma presença ativa no desenvolvimento da Universidade de Lisboa. É atualmente uma parte essencial
da estratégia de internacionalização da Universidade,
sendo integrado ao seu plano global de desenvolvimento.
Em 10 de setembro de 2009, o Instituto Confúcio
e outros departamentos da Universidade de Lisboa
receberam no aeroporto os seus primeiros estudantes
chineses especializados em português da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin. No âmbito
do acordo de cooperação bilateral, desde 2009, a
Universidade de Lisboa oferece anualmente cursos
gratuitos para estudantes especializados em português
da sua universidade parceira chinesa.
Em 16 de maio de 2014, o presidente português,
Aníbal António Cavaco Silva, que estava em uma
visita de Estado à China, participou da “Cerimônia
de Estabelecimento da Associação de Cooperação e
Intercâmbios Linguísticos e Culturais China-Portugal” e da “Primeira Conferência Internacional sobre
Ensino de Português na China e Ensino de Chinês em
Portugal”. Na ocasião, o presidente da Universidade
de Estudos Estrangeiros de Tianjin, Xiu Gang, e o
presidente da Universidade de Lisboa assinaram o
Acordo sobre Cooperação Acadêmica e Cultural.
Em junho de 2015, o Prof. Xing Cheng, diretor
da Faculdade de Negócios Internacionais da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, fez uma visita especial à Faculdade de Negócios da Universidade
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2009 年 9 月 10 日，里斯本大学相关部门和孔子学院的有

斯本大学孔子学院于 2008 年揭牌成立，由天津外国语大

Frederico, estagiário do Instituto Confúcio,
dá aulas aos estudantes de licenciatura

Cultura

2015 年 6 月，天津外国语大学国际商学院院长邢成教授

受到了当地广大民众的热烈欢迎。学院现已成为当地汉语教学、

一行专程访问了葡萄牙里斯本大学商学院。邢院长与该学院的

文化传播以及人文交流的重要基地，也为促进中葡两国人文交

费尔南达 • 伊雷乌斯教授、保罗 • 恩里克斯副教授以及佩德罗 •

流与合作贡献了积极力量。

马托斯助理教授举行了工作会谈，双方同意合作开展国际商务

里斯本大学孔子学院积极立足当地需求，与政、商、文、

硕士项目和高级经理人员硕士项目。

教各界紧密合作，面向社会各界人士授课，举办多场关于中国
文化、经济、历史等高端论坛，成为里斯本民众学习汉语、了
解中国文化的重要窗口。孔子学院积极协助葡萄牙教育部办好

探索汉语人才培养新模式
里斯本大学孔子学院中方院长王锦程日前在接受本台记者

“汉语教学进入公立中学”的试点项目，汉语教学由高等教育

专访时表示，在近十年的发展历程中，学院成功克服两国教学、

向基础教育延伸。

财务及人员管理制度上的差异，形成了汉语教学与实习实践为

2016 年 7 月 22 日，天津外国语大学校党委书记李虹亲切

一体的特色培养模式。

会见了来参加“中国－葡萄牙北京对话：一带一路倡议与中葡

为满足社会班学员将汉语学习和个人职业发展相结合的需

合作”国际研讨会的葡萄牙客人，包括来自里斯本大学、葡萄

求，今年 9 月里斯本大学孔子学院首次开设旅游汉语课程。12

牙经济部、葡萄牙国家旅游局、葡中工商会、葡萄牙经济观察

月，学院与天津万豪酒店签署合作协议，为葡萄牙学员提供来

机构的 10 位葡萄牙政界和学界的代表。双方就经贸合作、创

华实习 5 个月的机会。王锦程指出，这些学员将改善葡萄牙酒

意创业合作、旅游合作、信息交流等相关议题和来宾进行了探

店在接待中国游客方面的竞争力。

讨和交流。

考虑到社会人员学习时间较为零散，里斯本大学孔子学院
下一步计划创新教学模式，在完善资源整合的基础上搭建在线

搭建校际合作平台

学习平台，由线下课堂教学延伸到线上自主学习，为学员提供

2008 年 4 月 8 日，天津外国语大学与葡萄牙里斯本大学

个性化的教学服务。

合作共建的里斯本大学孔子学院举行揭牌仪式。自成立以来，
里斯本大学孔子学院积极融入里斯本大学建设，现已纳入其整
体发展规划，成为学校国际化发展战略的重要组成部分。

(VCG)
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单姗、曹晓晨、李世钰

金砖国家文学论坛在珠海举行
中外作家畅谈“新时代”下的“新经验”和“新想象”
Fórum de Literatura do BRICS 2017 é realizado na
China
Por Shan Shan, Cao Xiaochen e Li Shiyu

Escritores e críticos literários do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reúnem em Guangdong

O

Fórum de Literatura do BRICS
2017 foi realizado entre os dias
15 e 17 de dezembro na Universidade
Normal de Beijing, Zhuhai. O evento
teve como tema “Nova era, nova experiência e nova visão” e contou com
a participação de escritores da China,
Brasil, Rússia, Índia e da África do Sul.
Hoje em dia, testemunhamos uma
grande transformação social e um rápido desenvolvimento tecnológico. Qual
será a posição das literaturas e dos
escritores do BRICS em meio às mudanças? Como os produtores literários
interpretarão esta “nova era” com situações variáveis e que se desenvolve
a toda a velocidade? E como é que eles
apresentarão a “nova experiência” e a
“nova visão”, alinhadas à “nova era”?
São estes aspectos que os escritores focaram durante o fórum.
O escritor chinês Mo Yan, vence2017, Fanzine

dor do Prêmio Nobel de Literatura,
afirmou que cada produtor literário encara novas mudanças na sua era. Estas
alterações, sejam animadoras ou dolorosas, têm de ser enfrentadas. Além
disso, os escritores devem se esforçar
para produzir obras de um ângulo novo
e original, assim como da perpectiva do
seu coração.
“Cada sujeito possui um mundo
interno, cada um vê a realidade de uma
perspectiva exclusiva. Nós devemos ser
flexíveis com base no ângulo dos nossos protagonistas, isto é, tanto conseguir falar como um bandido quanto
dar exortações benévolas. Amigos, não
devemos ser rígidos ao trabalhar. Um
escritor tem que ser esperto, ou seja, alterar constantemente seus ângulos. Sua
escrita pode refletir o mundo interno,
recorrendo a objetos físicos, e também
pode observar os objetos com a aju-

da do mundo interno. A nova era e as
novas experiências nos oferecem uma
nova perspectiva para refletir o interior,
e o novo ângulo do interior ajudará a
descobrir as novidades dos objetos. Em
certo sentido, a nova perspectiva ou o
ângulo do interior é a nova literatura”.
Para a escritora russa e editora-chefe da revista de arte e de literatura Outubro, Irina Nikolayevna Balmetova, os escritores devem buscar raízes
na realidade e criar mais obras sobre a
vida real, a fim de auxiliar as pessoas
perdidas em um nevoeiro denso a encontrarem um caminho correto.
“Atualmente, parece que a literatura russa caiu em uma ‘crise de se
apartar da realidade’, quer dizer, os
nossos escritores raramente descrevem
a vida moderna. Eles ou apoiam os
pensamentos distópicos, ou fazem uma
retrospectiva da história, e utilizam
uma linguagem alarmista e prevenida.
Nada disso resolverá os problemas da
vida real. Os escritores devem aprender
com seus predecessores do século XIX
e estabelecer uma nova interação entre
a arte e a vida real. Eles influenciam o
comportamento e as normas sociais por
meio de suas obras e, desta maneira,
constroem uma vida mais ordenada”.
A poetisa indiana, Sukrita Paul
Kumar, apontou que sob a cena de uma
nova era, a imaginação da humanidade
continua a desejar novidades maravilhosas. Contudo, no que se refere às
experiências essenciais, o instinto e
a emoção das pessoas não mudaram
muito. Os progressos sociais têm de
ser acompanhados com a atenção dos
escritores prestada na justiça e na ética.
“Hoje, questões como castas e
desigualdade sexual na Índia atraem

cada vez mais atenção, o que deve ser
celebrado. Ao mesmo tempo, estes
problemas estão interligados e precisam de uma resolução urgente. Como
produtores literários, temos de mostrar
uma nova consciência sobre a justiça
e a ética social. Devemos instalar uma
ponte de tradução com a finalidade de
fomentar o entendimento mútuo entre
pessoas em diferentes zonas linguísticas. Isto tem uma importância especial
para os países do BRICS”.
Os escritores e os acadêmicos
participantes valorizaram altamente
o fórum. Eles concordaram que este
evento não apenas promoverá o desenvolvimento da literatura mundial, mas
também é um grande motor para o
aprofundamento das cooperações e
para o desenvolvimento conjunto dos
países do BRICS. O estudioso brasileiro, Francisco Hardman, deu algumas
sugestões à literatura do BRICS no
cenário de globalização:
“As literaturas do BRICS estão em

meio a transformação. Elas têm de ser
conectadas com as realidades culturais contemporâneas e multifacetadas
de todos os povos e países. O ponto
essencial das literaturas do BRICS
consiste na verdadeira natureza humana e nas necessidades naturais básicas.
Isso requere uma nova pesquisa sobre
as culturas tradicionais globais. Além
disso, as literaturas contemporâneas
do BRICS têm de ser combinadas com
o ensino público e outras campanhas
educacionais e culturais, como por
exemplo, combinar a eliminação do
analfabetismo com leitura”.
O escritor chinês A-lai afirmou
que os produtores literários do BRICS
devem mostrar um mundo mais diversificado, baseado nas suas experiências
únicas. Hoje, os países do BRICS
conseguem redescobrir-se e aprender
um com os outros, se distanciando da
concepção pós-colonização, na qual
o mundo ocidental deve ser sempre
o exemplo. Para ele, isso marca um

Mo Yan compartilha seus pensamentos sobre criações literárias no Fórum

1

2 月 15 日 至 17 日，“ 新 时 代 • 新 经 验 •
新想象”2017 金砖国家文学论坛在北京师
范大学珠海分校隆重举办。一批中国当代作
家与来自巴西、俄罗斯、印度、南非的作家
们进行了深入的交流对话。
面对社会的巨大转变和技术的飞速发展，
金砖国家的文学和作家在其中将占据怎样的
位置？文学创作者们该如何呈现当前风云变
幻、飞速发展的“新时代”，又应该如何表
达与“新时代”相对应的“新经验”和“新
想象”？这是参与本次 2017 金砖国家文学论
坛的作家们关注的焦点。
诺贝尔文学奖获得者、中国著名作家莫

言表示，与过去相比，每个作家所处的时代
总是有新的变化，但无论面对令人欢欣鼓舞
还是痛心疾首的变化，作家都必须面对现实，
并力争从新颖的角度，从内心的角度写出新
的作品。
“每个人都有一颗心，每个人都有自己
看问题的角度，我们应该能自如地在自己书
中的人物的角度上变来变去，能说强盗话，
能唱劝善词。朋友们，干什么事都不能太死板，
写作者心眼儿要活泛，所谓活泛就是要不断
调整角度，既借助外物观照内心，又借助内
心观照外物，这个新时代、这些新经验给我
们提供了观照内心的新角度，同样我们内心

Cultura

33

progresso na nossa era. Os países do
BRICS já chegaram a certo consenso
nas cooperações econômicas. Para o
próximo passo, eles devem achar um
novo caminho de evolução para as expressões culturais.
“Os países do BRICS estão em
vias de desenvolvimento e, com certeza, podem oferecer muitas experiências
novas. Contudo, não basta interpretar
estas experiências utilizando apenas
sistemas ideológicos e critérios artísticos estrangeiros. Daqui surge um desafio teórico para nós”.
O escritor sul-africano, Niq Mhlongo, expressou sua alegria e elogios
sobre o sucesso do Fórum de Literatura
do BRICS 2017.
“Como escritores sul-africanos,
temos toda a razão para regozijar-nos
com a realização deste fórum. Porque
para nós, o evento abre uma porta humanista e um novo canal para nos expressar. Isso é significativo para os escritores dos países emergentes”.

的新角度也能发现事物到底新在何处。从某
种意义上，新的角度或心的角度就是新的文
学。”
俄罗斯著名作家、《十月》主编伊琳娜 •
尼古拉耶夫娜 • 巴尔梅托娃则表示，作家应
该更多地扎根现实世界，创作出更多描写现
实生活的作品，从而帮助处于迷雾中的人们
找到一条正确的道路。
“当前俄罗斯文学似乎陷入了一种‘脱
离现实的危机’，也就是说，我们的作家现
在很少描写现代生活了，他们要么支持反乌
托邦思潮，要么回顾过去的历史，还常用一
种危言耸听和带有预警式的语言描述未来，
这些都是不能解决现实生活中的问题的。我
们的作家应该像 19 世纪的俄国作家一样，能
够在艺术和现实生活中建立一种新型的互动
关系，通过自己的作品，对社会行为和规范
产生影响，从而建设更有序的新生活。”
印度著名诗人苏库瑞塔 • 保罗 • 库尔玛
表示，在新时代的背景之下，人类的想象力
同过去一样，依然渴望着新奇美妙的事物。
然而，当涉及到本质体验时，人们在本能和
情感上似乎并没有什么不同。社会的进步，
离不开文学创作者们对正义和道德的关注。
“值得庆贺的是，现如今，印度阶级和
性别不平等等问题已经引发了越来越多的关
注。与此同时，这些问题仍旧是相互联系和
亟待解决的。而身为文学创作者，我们必须
要显示出关于社会正义和道德的新意识。我
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们应该建立翻译的桥梁来促进不同语言区域
人们之间的相互了解，这对于金砖五国来说
尤为重要。”
与会的作家学者也对本次金砖国家文学
论坛予以高度评价。他们认为，此次盛会不
仅有助于促进世界文学的发展前进，也是推
动“金砖五国”深化合作、共谋发展的重要
力量。巴西著名学者哈特曼教授为在全球化
背景下发展的金砖五国文学提出几点建议：
“当前处于转变中的金砖五国文学必须
与世界上所有人民和国家多元化的当代文化
现实联系起来。金砖国家文学的重点是真正
的人性和基本的自然需要，这需要我们在全
球文化传统的新研究上下功夫。另外，金砖
国家当代文学必须与公共教育及其他教育文
化行动相结合，如扫盲机构和阅读实例的结

文化
合。”
中国著名作家阿来表示，金砖国家的文
学创作者们应基于自身独特的经验，展现更
加多元的世界。撇开殖民时代后的唯西方看
齐观，当下的金砖国家能重新发现、互相学习，
是时代在进步的标志之一。金砖国家在经济
合作上达成了一定共识，在文化表达上也应
寻找到一条新的进化之路。
“我们这些正在经历发展的国家，肯定
会提供很多新的经验，但是一味只用外来思
想体系、外来艺术标准解读这些经验，可能
是远远不够的，这也给我们理论上提出了一
个挑战。”
南非著名作家尼克 • 姆隆戈则对金砖五
国文学论坛的成功举办表示祝贺和喜悦之情。
“作为来自南非的作家，我们有充分的

理由对金砖五国文学论坛的成功举办感到高
兴。因为对于我们来说，此次论坛相当于打
开了一扇人道主义的大门，让我们又多了一
条新的发声渠道，这对于新兴国家的作家来
说是很重要的。
”
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sobre a arte nesta cidade onde as culturas chinesa e ocidental se chocam e se
misturam. Suas obras obtiveram ampla
atenção de todos os círculos de Macau.
Tomando como contexto a era da
“Internet Mais”, o fórum do ART MO
focou em quatro tópicos – “arte na era
inteligente”, “fusão industrial”, “finanças de marca” e “cidade artística”.
No fórum, os participantes dialogaram
sobre a inovação e o desenvolvimento
da indústria cultural e artística da Área
da Grande Baía Guangdong-Hong
Kong-Macau.
Criado em 2013, o ART MO tem
feito inovações e promovido o intercâmbio nos setores cultural e artístico,
além de fomentar o desenvolvimento
diversificado do turismo em Macau. O
ART MO realiza diferentes atividades
de arte todos os anos, a fim de criar
um novo cartão de visitas para a arte,
cultura e turismo da cidade.

刘丽斌

“2017 ART MO 艺术澳门”系列活动拉开帷幕
Evento de arte “2017 ART MO” é inaugurado em Macau
Por Liu Libin

O

evento de arte “2017 ART MO”,
patrocinado pela Associação de
Artes e Cultura de Macau, foi inaugurado no dia 5 de dezembro em Macau.
Esta quinta edição do “ART MO”
contou com exposições especiais, passeios, um fórum, uma cerimônia de
abertura e um banquete.
O “2017 ART MO” foi composto
pelas exposições “Herbáceo – exposição individual de Tang Guo”, “Arte
pop – impressões de Andy Warhol” e
“Poder de Macau – exposição conjunta
de jovens artistas contemporâneos de
Macau”.
Desde a década de 1980, o artista
Tang Guo começou a combinar os desenhos tradicionais chineses, estátuas
budistas e estruturas arquitetônicas com
a composição abstrata e a colagem,
que têm sua origem no modernismo
ocidental. Suas obras criadas desta forma captaram a atenção tanto na China
quanto no exterior. Durante cinco anos,
o artista se dedicou à restauração do
complexo do templo Zhizhu em Beijing, programa que ganhou o Prêmio
de Conservação de Patrimônio Cultural na Ásia-Pacífico, conferido pela
2017, Fanzine

Obra exibida na exposição “Arte pop – impressões de Andy Warhol”

UNESCO em 2012. Falando da sua
série “Herbáceo”, Tang Guo afirmou
que o uso definitivo da celulose não é
em fabricação de papel, mas sim em
ser protagonista no quadro. Por meio
de reprodução artística, a celulose forma texturas e espaços, demonstrando o
processo estético de transformar o material prático para uma obra artística.
A exibição “Poder de Macau –

exposição conjunta de jovens artistas
contemporâneos de Macau” contou
com as obras de Lai Sio Kit, Cai Guo
Jie, Tang Chong e de outros 13 artistas
de Macau. Eles produziram as obras a
partir de um espírito contemporâneo,
utilizando linguagens artísticas especiais e aproveitando a cultura multifacetada. Os jovens artistas conseguiram
expressar sua compreensão e crença

主角。那些纸浆经过艺术再创作后 澳门旅游业的多元化发展，每年通
形成丰富的肌理与空间，是一种从 过举办不同的艺术活动内容，打造
列活动 12 月 5 日拉开帷幕。今年已 实用到艺术进行浪漫转换的美学过 澳门艺术文化旅游的新名片。
是第五届的“ART MO 艺术澳门”活动， 程。
本届“澳门力量——澳门青年艺
分为“艺术澳门展览”、“艺术澳
门论坛”、“艺术澳门之旅”、“艺 术家当代艺术作品联展”邀请了黎
术澳门开幕及晚宴”四大主题内容。 小杰、蔡国杰、唐重等十六位澳门
此届“艺术澳门展览”，由“纸 本地的艺术家参展。在澳门这个中
草——艺术家汤国个展”、“波普 西文化撞击交融的城市，澳门青年
时代——Andy Warhol（安迪 • 沃霍 艺术家们用极具时代气息的创作精
尔）版画作品展”及“澳门力量—— 神，独特的艺术语言，多元文化的
澳 门 青 年 艺 术 家 当 代 艺 术 作 品 联 创作方式，表达出对艺术的理解和
展”组成。其中“纸草”艺术家汤 信念，他们的作品受到澳门各界的
国先生早在上世纪八九十年代，就 广泛关注。
本年度“ART MO 艺术澳门论坛”
开始使用中国传统纹样、佛教雕像、
建筑构造等元素，与西方现代主义 还以“互联网 +”时代为语境，聚焦
的抽象构成、综合拼贴等进行有机 “艺术智造”、“产业融合”、“品
结合，创作的作品获得了国内外的 牌金融”和“艺术城市”这四个话题，
广泛关注。汤国先生耗费五年时间 邀请众多嘉宾来澳门对话和交流，
参与修复的北京智珠寺建筑群也于 共同探讨大湾区文化艺术产业的创
2012 年获得联合国教科文组织亚太 新发展。
地区文化遗产保护奖。汤国先生在
创办于 2013 年的“ART MO 艺术
谈到“纸草”系列作品时说，在他 澳门”作为在澳门本土推广文化艺
Obra exibida na exposição “Herbáceo –
exposição individual de Tang Guo”
的视野及创作理念中，纸浆的终极 术的平台，五年来不断创新并推动
用途不再是成为纸张，而是画面的 澳门文化艺术行业间的交流、促进

由澳门文化艺术行业协会主办的
“2017 ART MO 艺术澳门”系
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Cidade de Kung Fu

Cidadão de Foshan praticando o Kung Fu (VCG)

佛山—武术之乡

编译 胡颖枫

Foshan: berço do Kung Fu

F

oshan é uma cidade antiga dotada de rica cultura. Localizada no
coração do Delta do Rio das Pérolas,
Foshan fica a oeste de Guangzhou, a
capital da província de Guangdong, e
próxima de Hong Kong e Macau.
Foshan, originalmente conhecida
como Vila Jihua, significa em chinês
“montanha de Buda”. Segundo a lenda,
no ano 628, os habitantes da região
escavaram três estátuas de bronze
de Buda dentro de uma montanha.
Quando moveram as estátuas, uma
nascente brotou. Os habitantes locais
construíram um poço e um templo para
venerar os três Budas. Mais tarde, o
lugar foi renomeado como Foshan, ou
seja, montanha de Buda.
Cultura
Foshan é o berço da cultura de
Guangfu, uma influente subcultura da
cultura Lingnan (predominante no sul
da China). Conhecida pelo dialeto cantonês, a cultura de Guangfu tem uma
2017, Fanzine

grande presença no Delta do Rio das
Pérolas.
A ópera cantonesa, conhecida também como a “Grande Ópera de Guangdong”, floresceu em meados do século
XVI, quando a sua primeira associação
foi criada no Salão Qionghua a serviço
dos atores. O salão era o local de estudos e ensaios dos atores, onde se adorava o fundador da ópera, Hua Guang. Na
década de 1840, a ópera cantonesa começou a se difundir para Hong Kong,
que acabara de estrear como porto comercial, e mais tarde para Singapura e
Malásia.
A «Cor do Outono» é uma festa
de carnaval realizada durante a época
da colheita. Artefatos delicados são
exibidos nas ruas; danças do dragão e
do leão são executadas com o acompanhamento do shifan (uma orquestra
de 10 instrumentos) e um instrumento
musical especial chamado de luogugui.
Os trajes de dragão e leão são feitos à
mão, com papel e bambu. Para manu-

Com uma história milenar, o Kung
Fu se desenvolveu como uma arte
marcial chinesa com variados estilos
e conteúdos espirituais misteriosos.
O Kung Fu pode ser dividido em dois
estilos, geograficamente: o estilo do
norte e o do sul. O primeiro é liderado
pelo Templo Shaolin, enquanto o segundo prospera em Foshan.
Durante séculos, Foshan foi bem
desenvolvida. Situada no caminho ao
centro regional de Guangzhou, Foshan
é estrategicamente importante para
fins militares. No entanto, o terreno
estreito e plano dificulta a defesa da
região. Para fins de autodefesa, os moradores locais mantiveram a tradição
de praticar o Kung Fu. No início do
século XX surgiu uma grande quantidade de artes marciais e estilos de
boxe com influência global. Os estilos
de boxe mais populares, como Choy
Lay Fut, Boxe Hong e Wing Chun, são
todos originários de Foshan. Mestres
famosos como Wong Feihung, Liang
Zan e Yip Man nasceram ou cresceram

em Foshan.
Wong Feihung foi um personagem
central no desenvolvimento dos estilos
marciais do sul. Nascido em uma família que praticava artes marciais em
1847, Wong aprendeu o Kung Fu de
seu pai desde pequenino. Ele foi também um famoso médico de medicina
tradicional chinesa, ganhando fama
por suas excelentes habilidades médicas e benevolência. Durante décadas,
ele se empenhara no ensino do Boxe
Hong. Seus discípulos e alunos de
seus discípulos se espalham por todo o
mundo. Wong é também o protagonista de mais de 100 filmes e telenovelas.
Outro lendário mestre do Kung
Fu é Bruce Lee, descendente de emigrantes de Foshan. Incorporando a
essência de outras artes marciais do
mundo, ele criou um novo sistema de
arte marcial de combate - Jeet Kune
Do. Lee trouxe o antigo Kung Fu para
Hollywood e o popularizou em todo o
mundo, se tornando a encarnação do
Kung Fu.
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Bruce Lee

Por Hu Yingfeng

faturar a cabeça da fantasia de leão, são
necessários 1.300 passos. Foshan goza
de bom nome na China e no mundo devido ao artesanato das cabeças e corpos
de leão.

Ópera cantonesa (VCG)

Wong Feihung em obra cinematográfica
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Dança do leão

Foi exatamente em Foshan que o
estilo sul da dança do leão se originou,
se disseminando posteriormente por
toda a província e para sua vizinha
Guangxi, bem como para o Sudeste
Asiático. O design e a cor das fantasias
de leões do sul são exagerados, mostrando a força e a virilidade do animal.
A cabeça e o corpo do leão são feitos
separadamente, e manejados por diferentes bailarinos. A dança é sempre
acompanhada por tambores, gongos e
címbalos, com ritmos muito emocionantes.
O Choy Chang, literalmente “colher verduras”, é a parte única e essencial da dança. Uma alface é pendurada
em um tronco de madeira de dois
metros de altura. Dois leões dançam e
lutam, tentando atingir o topo do tronco. O vencedor é quem comer a alface

佛山位于广州市西部，毗邻港澳，地处珠
江三角洲中心地带，是一座历史悠久的
文化名城。
“佛山”意为 “佛家之山”，古称季华
乡。唐贞观二年（公元 628 年）某日，乡人
在季华乡的塔坡岗（即今塔坡街）上发掘出
三尊铜佛，搬开佛像，便有一股清泉涌出。
乡人于是建井取水，并在岗上重建塔坡庙寺，
供奉三尊铜佛。人们认为这里是佛家之山，
于是将季华乡改名为“佛山”。
文化
佛山是中国南派武术的主要发源地，也
是岭南文化分支粤文化的兴盛地，同时还是
广府文化的核心地带。广府文化以珠江三角
洲为通行范围，以粤语为特征。
佛山是“南国红豆”粤剧的发源地。粤剧，
又称“广东大戏”，于 16 世纪中叶到达鼎盛
时期，当时本地班创立了粤剧第一个行业组
织—琼花会馆。会馆供奉戏行祖师“华光”，
为本地戏班艺伶排练、教习、切磋艺术之地，
也是当时戏班管理的机构。19 世纪 40 年代，
粤剧从开埠后的香港传到了东南亚的星马 ( 新
加坡、马来西亚 )。
“秋色”是佛山在秋收时节举行的大型
民间文化娱乐活动。活动中，各种精美的工
艺品通过游行的方式展出，并在十番、锣鼓
柜的配合下表演舞龙、舞狮。这些栩栩如生
的“龙”和“狮”由竹篾、纱纸手工制作完成，
其中仅狮头就需要经过 1300 多道工序。佛山
制造狮头和狮身的工艺在国内外享有盛誉。
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(VCG)

舞狮
佛山是“狮艺之乡”，是“南狮”的发源地。
南狮的身影遍布广东全省，并传播到广西乃
至东南亚地区。南狮以神似为基础，造型和
装饰设计上均采用了夸张而浪漫的表现手法，
一展百兽之王的雄风。制作时，狮头和狮身

39
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primeiro. A performance emocionante
sempre gera gritos e aplausos da multidão, criando um ambiente festivo.

功夫
中国功夫有着上千年的历史，是一门套
路招式变化无穷、精神内涵神秘莫测的艺术。
中国功夫大致可分为南北两大派别：北派武
林尊少林 , 南派武林盛佛山。
历史上的佛山经济繁荣，百姓生活富庶。
因其地势平坦，天然防御条件差，且地处广
州西南部交通要道，为兵家必争之地。当地
百姓为求平安自保，形成了习武之风，依靠
武术强身自卫。20 世纪初佛山诞生了一批有
国际影响力的武林宗师和武术流派。世界上
广泛流行的蔡李佛拳、洪拳、咏春拳等不少
拳种和流派其根都在佛山；著名武术大师黄
飞鸿，咏春宗师梁赞、叶问等祖籍及师承亦
在佛山。
南派武学宗师黄飞鸿生于 1847 年，自幼
跟随父亲学习武术。他同时也是一位也是位
济世为怀、救死扶伤的著名中医。黄飞鸿平
生致力于弘扬“洪拳”，其门徒众多，弟子
和再传弟子遍布世界各个角落。至今已有 100
余部与之相关的影视作品问世。
另一位传奇人物是好莱坞首位华人主角
李小龙。李小龙祖籍广东佛山，他融合世界
各门各派武术精华，创造了风靡全球的全方
位自由搏击术 - 截拳道，也因此成为了中国
功夫的代名词。

Turismo

是分开的，表演时由两人前后配合扮成一只
狮子。舞南狮时还会配以大锣、大鼓、大钹，
擂动起来也更是振聋发聩，使人警醒。
“采青”，是南狮表演的最为独特且重
要的环节。舞狮的时候，人们一般会在一根
两米高的木桩上悬挂一根生菜，两只狮子一
跃而起，飞身上桩争夺生菜，先“采青”者
为胜。高桩南狮一系列高难度动作惊心动魄，
让人眼花缭乱、拍手称绝。

Templo Ancestral de Foshan
Localizado no distrito de
Chancheng, o templo foi construído
entre os anos de 1079 e 1085. Está
cheio de esculturas de cerâmica e
de madeira, todas inspiradas nas
histórias folclóricas. O palco Wanfu,
de 300 anos, é o mais antigo e melhor
preservado do sul da China. O templo foi renovado como um museu,
exibindo arquiteturas locais e artes
folclóricas. Além disso, ficam perto
do templo dois salões em memória
dos mestres Wong Feihung e Yip
Man.

Jardim Liangyuan
Construído entre o final do
século XVIII e meados do século XIX, o jardim costumava ser
a residência da família Liang. É
considerado como um exemplo dos
jardins de Lingnan. Além disso,
possui uma grande coleção de obras
de calígrafos famosos. A paisagem
aquática, pedras e obras caligráficas
são chamadas de “as três joias” do
jardim.
Esculturas de Bruce Lee em Foshan (VCG)
(VCG)
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Paladar

食刻

食刻

烤鸭

Pato a Pequim
P

ara muitos estrangeiros, visitar o
Palácio Imperial e provar o pato
a Pequim(Beijing Kaoya, em chinês)
se tornaram dois itens imprescindíveis
em uma viagem a Beijing. Por sinal,
os dois se interligam – ambos foram
trazidos para Beijing à medida que o
terceiro imperador da dinastia Ming
(1403-1424), Zhu Di, mudou a capital de Nanjing para Beiping (a atual
Beijing). Contudo, a comida não se
chamava pato a Pequim naquela época.
Seu nome original era “Zhiyazi” (pato
grelhado) ou “Nanluya” (pato de forno
de Nanjing).
Eu tive a oportunidade de assistir
à elaboração de “Daming Zhiyazi”
(pato grelhado da dinastia Ming) à maneira tradicional. O mestre cozinheiro
espetou o pato salgado utilizando um
garfo de aço de três dentes. Ele rolou
continuamente o espeto sobre o fogo e
assim, o pato ficou aromático, crocante

Pato a Pequim (VCG)

por fora e tenro por dentro. Depois,
dividiu o pato em tiras e juntou com a
shaobing (massa em forma de panqueca) oca por dentro. A shaobing também
foi grelhada, só que foi usada uma
panela de ferro com punho longo em
vez de garfo. Ao cozinhar, o cozinheiro-chefe colocou uma dúzia de panquecas cruas na panela em lume. Apesar
do delicioso sabor, “Zhiyazi” não é
muito eficiente, sendo impossível servir dez mesas ao mesmo tempo. Talvez
por causa disso esta forma de preparo
do pato tenha ficado obsoleta.
2017, Fanzine

Hoje, os patos a Pequim não são
grelhados, mas assados em forno
suspenso – uma dezena deles são pendurados lado a lado sobre o fogo, de
preferência feito com lenha de árvores
frutíferas. O lume ardente funde totalmente a gordura por baixo da pele, com
óleo pingando do corpo do animal. O
cozinheiro segura uma haste de mais
de dois metros e muda constantemente
a posição do pato. Por fim, ele puxa a
haste com a mão por trás, enquanto gira
e puxa com a outra na frente. Sofrendo
o balanço, o pato tenro e ardente cai
para fora do forno com a ajuda da inércia.
Os patos no forno suspenso não
são puramente assados, o que é uma
coisa curiosa. Antes de assar, o cozinheiro abre um buraquinho por baixo da
asa do pato, estripa o animal e preenche
com ar e água. Em seguida, costura o
buraco com fio de seda e tapa o rabo do
pato com palha de sorgo. Depois de assar, a água ferve e o vapor dilata o corpo do pato. Assim a pele fica estendida
e mais fina. Ao servir, o pato é crocante
por fora enquanto mole e suculento por
dentro.
A forma típica de comer pato a Pequim é juntar a carne do pato, tiras de
alho francês e molho doce de farinha
fermentada, acomodados dentro de uma
panqueca em forma de folha de lótus,
enrolada. Ela mostra a influência da
província Shandong, que fica ao longo
do caminho pelo qual o pato assado foi
introduzido de Nanjing para Beiping.
A panqueca em forma de folha de lótus
bem parece uma versão delicada da
jianbing (panqueca frita) de Shandong.
E a maneira de juntar a carne do pato
com o molho e o alho francês é justamente como a panqueca frita enrolada
com alho francês, só que o pato é mais
aprimorado. Além do pato a Pequim,
a chunbing (panqueca da primavera)
também ganhou popularidade devido a
esta forma de comer.
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崔岱远

Ingredientes

Por Cui Daiyuan

“

逛故宫，吃烤鸭”已然成了外宾来北
京必干的两件事。要说起来，这两件
事还真有联系——都是随着明朝朱棣迁都来
到北京的。不过那时候烤鸭并不叫烤鸭，而
是叫“炙鸭子”，或者称为“南炉鸭”。
我曾亲眼目睹了一位烹饪大师依古法制
作“大明炙鸭子”。是用一柄三股钢叉把一
只腌制好的鸭子串起来，举在明火上不停地
翻转烤炙，直到鸭子焦香酥嫩。之后撕成一
条条的，夹在用同样方式烤炙的空心烧饼里
吃。当然，烤饼用的不是钢叉，而是把十几
个烧饼坯贴在一张有着长柄的大铁铛上举着
烤的。炙鸭子的味道着实不错，只是效率太
低，若有十几桌客人等着吃，怕是伺候不过
来，这大概正是它被淘汰的原因吧。
当下流行的大多数烤鸭并非炙鸭子，而
是挂炉—把十几只鸭子一并排挂在果木柴点
燃的明火上烤炙。熊熊炉火把鸭皮下的脂肪
彻底熔化，油水“滴滴答答”流个不停。师
傅手握两米多长的挑杆，不断调换鸭子的位
置。鸭子出炉时，但见他后手抽杆，前手一
扭再用力一拉，枣红通亮的鸭子就借着惯性
被悠出了炉门。
有意思的是，挂炉烤鸭子并非干烤，而
是在鸭坯的膀子下开个小洞，从这个洞取出
内脏，吹鼓鸭身，灌进清水，之后再用丝线
缝合，并用秫秸堵上鸭屁股。炉火一烤，清
水沸腾，蒸汽把鸭膛胀鼓，鸭皮也撑开变薄。
这样吃起来自然是外皮焦香薄脆，而肉却柔
嫩滋润。
北京烤鸭的经典吃法是用荷叶饼裹上鸭
肉，抹上甜面酱，夹上葱丝，这种吃法是当
初烤鸭从南京经过大运河传进北京的过程中
在山东受到的影响。您看，那荷叶饼不就是
一张精致的煎饼吗 ? 而那抹酱夹葱的方式，
无非是煎饼卷大葱的精细化。煎饼卷葱夹肉
的吃法，衍生出的不仅是烤鸭，还有春饼。

500 g de presunto Jinhua
80 g de açúcar cristal
500 ml de caldo leve
70 g de banha
50 g de sementes de lótus
50 g de mel
25g de sementes de pinheiro
15 g de amido
3 g de flor de osmanthus preservadas

赵焰

蜜汁蒸火腿

Presunto cozido no vapor com molho de mel
Por Zhao Yan

Modo de Preparo
1.Corte o presunto, lado da pele para baixo. Faça pequenos cubos com a carne, talhando até metade
da gordura.
2.Coloque a carne em uma tigela com a pele para baixo. Adicione água até cobrir. Cozinhe no vapor por duas horas e meia. Remova o excesso de líquido.
3.Adicione o açúcar cristal e 500 ml de caldo leve. Cozinhe no vapor por uma hora.
4.Adicione as sementes de lótus e cozinhe no vapor por 30 minutos.
5.Preaqueça uma frigideira e derreta a banha, adicione os pinhões e frite até dourá-los. Retire da
frigideira e sirva.
6.Retorne a frigideira ao fogo alto. Adicione mais caldo e o mel e deixe ferver. Faça uma mistura de
amido, água e flor de osmanthus doce e derrame sobre o presunto. Salpique os pinhões fritos por cima e
sirva.
Bom apetite!

Chunbing (VCG)

Foto: VCG
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中国人在葡萄牙

A comunidade chinesa em Portugal
Por Luís Filipe Pestana

N

o mês de outubro celebraram-se duas
importantes datas para o povo chinês:
o dia Nacional (1º de Outubro) e o Festival
da Lua (ou Festival do Meio Outono, no
dia 4 de Outubro). Foi também a segunda
das duas Semanas Douradas da China,
períodos em que as famílias chinesas normalmente aproveitam para se reunir ou
viajar. Para a comunidade chinesa em Portugal, também são épocas de celebração,
mesmo estando a milhares de quilômetros
de casa. Contudo, pouco se sabe sobre a
vida e os hábitos de uma comunidade que
se mantém um pouco à margem da restante sociedade portuguesa. Existe, há que
reconhecê-lo, uma imagem algo estereotipada daquilo que são os chineses. Se perguntarmos a qualquer português a que empregos associam os chineses, certamente
que ouviremos uma de duas respostas: ou é
lojista ou trabalhador de um restaurante.
A percepção inicial que muitos portugueses têm em relação à comunidade
chinesa é a do comércio. Em qualquer esquina é fácil encontrar uma loja chinesa.
No princípio, a maioria destes estabelecimentos vendia produtos de baixo custo
que vieram fazer concorrência a espaços
semelhantes já existentes em Portugal.
Como consequência, muitos portugueses
acreditam que o fim do comércio tradicional deveu-se não só à criação de grandes
superfícies comerciais, como também à
chegada dos comerciantes chineses. Na
verdade, não existe uma grande integração
da comunidade chinesa em Portugal, sendo
que ambas as partes podem ser responsabilizadas por este fato. Do lado português,
há um grande desconhecimento e até indiferença em saber quem são os chineses.
De um modo geral, a atitude positiva de
muitos portugueses face a esta comunidade
tem muito a ver com a cultura milenar do
Império do Meio (Zhongguo, em mandarim) e um certo exotismo e misticismo
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Pouco se sabe sobre
a vida e os hábitos
de uma comunidade
que se mantém um
p o u c o à m a rge m d a
restante sociedade
portuguesa. Existe,
há que reconhecê-lo,
uma imagem algo este re otipada daquilo
que são os chineses.

que esta transmite. No que diz respeito ao
comportamento dos chineses, estes não
interagem muito com os portugueses, resumindo-se quase apenas ao contato mínimo
quando de uma transação comercial. Na
minha perspectiva, o aumento do número
de chineses que estudam português e que
atravessam meio mundo para prosseguir
os seus estudos em Portugal fará com que
esta imagem se dilua progressivamente.
Além disso, estes indivíduos irão contribuir grandemente para o esbater de barreiras culturais entre os dois povos, algo que
trará frutos que vão para além dos aspectos
meramente comerciais.
A própria comunidade chinesa sofreu
grandes mutações ao longo da sua história.
Os primeiros registros de diásporas chinesas pelo mundo datam do século XIX. No
caso da Europa e, em particular, de Portugal, os primeiros grandes movimentos
migratórios de chineses registaram-se no
século XX. Com a descolonização de Moçambique (1975-76), 26 famílias chinesas
residentes no território foram para Portugal. Não sentiram grandes problemas de
adaptação, pois já se encontravam bem integradas na sociedade de acolhimento anterior, com conhecimento profundo da língua
portuguesa e inseridas em diversos ramos
de atividade, desde a banca à agricultura,
passando pelo setor industrial.
Com a abertura ao mundo encetada
por Deng Xiaoping há cerca de 40 anos,
a diáspora chinesa tem aumentado progressivamente. De acordo com os últimos
dados disponibilizados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o número de
chineses residentes em Portugal ultrapassou
a barreira de 22 mil em 2016. O aumento
do número de chineses deve-se a diferentes

fatores. Contudo, podemos considerar que a
procura de novas e melhores condições de
vida é o primeiro fator que levou à saída
histórica deste povo para o exterior. Nos
anos 30 do século XX muitos habitantes
da província de Zhejiang instalaram-se nas
áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa.
Naquela época, a China estava envolvida
numa luta pela sobrevivência contra o Império Japonês e muitos optaram por escapar aos horrores da guerra. Nos anos 80, a
maioria dos chineses que foi para Portugal
provinha de Wenzhou, tendo chegado ao
país através de familiares. Inicialmente,
envolveram-se no comércio ambulante.
Mais tarde, fixaram-se no negócio da
restauração. O caráter familiar destes negócios e o código de conduta assente nas
tradições do seu país ainda são esteios da
diáspora chinesa em Portugal.
Vo l t a n d o à q u e l e s q u e v i e r a m d e
Moçambique após a descolonização, a
grande maioria vinha de Guangzhou.
Tinham abandonado o seu país por causa
de convulsões internas e fixaram-se com
sucesso nesta antiga colônia portuguesa.
É preciso destacar que as gerações mais
jovens destes emigrados tinham grande
domínio da língua portuguesa e alcançaram posições de respeito no seio da sociedade local.
Atualmente, aqueles chineses que se
deslocam a Portugal para viver podem
ser divididos em dois grupos principais:
estudantes universitários e detentores do
famoso Visto Dourado. No caso dos estudantes, trata-se de uma consequência
natural do aumento no número de universidades que oferecem cursos de Língua
Portuguesa. Há poucos anos, apenas seis
universidades chinesas tinham este tipo de
curso. Atualmente há 37 e com a promessa
de esse número chegar a 50 em pouco tempo. Esta evolução conduziu a que diversas
instituições de ensino superior chinesas
procurassem firmar acordos de cooperação
e intercâmbio com universidades e politécnicos portugueses. Esta situação irá, a
curto/médio prazo, reforçar o interesse de
muitos alunos por Portugal. Estes alunos
geralmente passam um ano no país. No final desse período muitos regressam à China com o desejo de um dia voltarem a Portugal para prosseguir os seus estudos ou
procurarem oportunidades de trabalho. A
capacidade que o sistema educativo portu-

Atualmente, aqueles
chineses que se deslocam a Portugal para
viver podem ser divididos em dois grupos
principais: estudantes
u n i ve rs i tá r i o s e d e te nto re s d o fa m o s o
Visto Dourado.
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guês tem de atrair alunos, aliado às condições de segurança, ao clima e ao fato de
ser Estado-membro da União Europeia são
fatores tidos em consideração pelos alunos
chineses quando escolhem o local para
completar os seus estudos universitários.
O Visto Dourado, política implementada pelo Estado português para atrair investimento no país, deu os seus primeiros
passos em outubro de 2012. Em 2013, o
número de chineses com Visto Dourado
respondeu por 80% do total. Os milhões de
euros investidos no setor imobiliário permitem a Portugal vender estes bens de um
setor de mercado que tem sentido grandes
problemas desde a crise de 2008. Por outro
lado, os cidadãos que conseguem entrar em
território português através deste regime
usufruem de todas as vantagens de estarem
num território abarcado pelas fronteiras do
Espaço Schengen.
Estes dois grupos são o espelho de uma
sociedade que tem vindo a mudar rapidamente. Não só a classe alta chinesa tem
crescido, como também tem procurado investir em locais onde as condições de vida
e de segurança garantem um investimento
sem riscos agravados. Portugal, como já
foi referido, tem todas estas caraterísticas.
Os estereótipos dificilmente mudarão
em pouco tempo. No entanto, espera-se
que os portugueses possam olhar para a
comunidade chinesa com outro olhar no
futuro. Julgo que os alunos chineses são
aqueles que mais chances têm de mudar
essa visão. O fato de se interessarem pela
língua e cultura portuguesas transmite uma
imagem altamente positiva junto à população local. Além disso, estes jovens poderão
fazer parte do futuro da comunidade chinesa em Portugal, rejuvenescendo-a e estando mais integrada socialmente. Tal poderá
levar a que mais portugueses se interessem
pela cultural chinesa,
promovendo um intercâmbio cultural
de inestimável valor.
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(vigente a partir do dia 9 de janeiro de 2017)

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Noticiário

Noticiário

Noticiário

Noticiário

Noticiário

Noticiário

Noticiário

China em Foco

China em Foco

China em Foco

China em Foco

China em Foco

Panorama
Econômico

Pelos
Quatro Cantos

Sala de Visitas

Rota da Seda

Tudo por Esporte
Ritmos da China

Ritmos da China

Gastronomia

Panorama
Econômico

Além do
Horizonte

Tudo por Esporte

Sala de Visitas

Chinês Dia a Dia Chinês Dia a Dia Chinês Dia aDia Chinês Dia a Dia Chinês Dia a Dia

Programa AM 760 no Rio de Janeiro (vigente a partir de 9 de janeiro de 2017)
Horário

2ª feira

9:00

Coletânea

10:00

Gastronomia

(Rio)

3ª feira

Ritmos da
China
Ritmos da
China

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Panorama
Econômico

Ritmos da
China
Ritmos da
China

Scherzo﹡

Pandora﹡

Zona Indie﹡

Entrevista de
Macau﹡

Fado a
Oriente﹡
Revista de
Macau﹡

Sala de Visitas

Rota da Seda

Coletânea

Coletânea

Coletânea
Além do
Horizonte

11:00
12:00
15:00
16:00
20:00

Zona Indie﹡
Fado a
Oriente﹡
Panorama
Econômico

Som da
Semana﹡
Entrevista de
Macau﹡
Pelos Quatro
Cantos

21:00

Sábado

Domingo

Tudo por
Esporte
Pelos Quatro
Cantos
Ritmos da
China
Ritmos da
China
Som da
Semana﹡

Tudo por
Esporte
Além do
Horizonte
Ritmos da
China
Ritmos da
China
Pandora﹡

Scherzo﹡

Revista de ﹡
Macau

Gastronomia

Rota da Seda

Sala de Visitas

Coletânea

Programa FM 91,4 em Lisboa (vigente a partir de 9 de janeiro de 2017)
Horário
(Lisboa)

2ª feira
3ª feira
4ª feira

19:00

Panorama
Econômico
Pelos Quatro
Cantos
Sala de Visitas

Horário
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On-line
On-line
On-line

www.cim.chinesecio.com
www.cim.chinesecio.com
www.cim.chinesecio.com

21:00

22:00

Gastronomia

Coletânea

Zona Indie﹡

Scherzo﹡

Entrevista de
Macau﹡

Além do
Horizonte
Tudo por Esporte

5ª feira
6ª feira

20:00

Revista de ﹡
Macau

Ritmos da China
Rota da Seda

Som da
Semana﹡

Ritmos da China

7:00

8:00

14:00

Sábado

Coletânea

Além do
Horizonte

Pelos Quatro
Cantos

Domingo

Coletânea

Rota da Seda

23:00

Pandora﹡

18:00

20:00

Ritmos da China Sala de Visitas

21:00

22:00

Panorama
Econômico

Som da
Semana﹡

Tudo por Esporte Ritmos da China Gastronomia

﹡ Fornecido pela Rádio Macau. 由澳门电台提供。
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Capital Airlines lança duas rotas conectando China e Portugal
Macau e Lisboa estarão ligadas via Beijing

7 月 25 日首都航空“澳门 + 里斯本”航线同期启航

2

A

Capital Airlines lançou a rota Beijing-Macau no dia
25 de julho de 2017, coincidindo com o primeiro
voo direto China-Portugal, que liga Hangzhou, Beijing e
Lisboa. São duas novas rotas aéreas diretas que vinculam
a China a países e regiões de língua portuguesa na Europa, América do Sul e África.
Com uma frequência de três vezes por semana (terça-feira, quinta e sábado), os voos Hangzhou-Beijing-Lisboa partem de Beijing e levam 13 horas para chegar à
capital portuguesa. A aeronave usada no trecho é a Airbus
A330, de fuselagem larga, com dois corredores. Os voos
Beijing-Macau duram 3 horas e meia, com uma frequência de quatro dias por semana: segunda, terça, quinta e
sábado.
A partir da interligação entre suas rotas
nacionais e internacionais, e da
sua cooperação com a TAP e
a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, a Capital Airlines passa a conectar, via Portugal,
a China com o
Brasil, Angola, Moçambique,
C a b o
Verde e

2017, Fanzine

017 年 7 月 25 日，由首都航空执飞的“北京 = 澳门”航线，与中葡两国首条直飞的“杭州 = 北京 = 里斯本”航线同期启航，
两条空中直航通道的开辟将构建中国至欧洲、南美洲、非洲地区葡语系国家和地区的便捷新通道。
首都航空 “杭州 = 北京 = 里斯本”航线每周二、四、六共三班，13 小时从中国北京便捷直达葡萄牙首都，全新的空

São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa localizados em diferentes continentes.

客 A330 双通道宽体机带来舒适旅程体验；同期开通的“北京 = 澳门”航线每周一、二、四、六共四班密集往来，3.5 小时
便捷直达。
通过首都航空国内外航线联接互通，同时与葡萄牙航空、巴西蓝色航空携手，中国经葡萄牙可以联运至巴西、安哥拉、

Laços de amizade continentais
Localizados respectivamente nas extremidades leste
da Ásia e oeste da Europa, China e Portugal têm uma
longa história de relações amistosas. Portugal foi um dos
primeiros países a estabelecer uma parceria estratégica
abrangente com a China.
Nos últimos anos, as empresas chinesas aumentaram
consideravelmente seu investimento em Portugal. Lisboa,
capital portuguesa, é a cidade mais ocidental do continente europeu. Como destino turístico, Lisboa possui
um belo porto natural, palácios, igrejas e ruas antigas remanescentes da época dourada das Grandes Navegações,
bem como uma gastronomia de alto padrão.
A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM)
representa um laço particular da longa relação da China
com Portugal. Caracterizada por uma mistura de 400 anos
das culturas ocidental e oriental, Macau é atualmente um
ponto de encontro entre as culturas tradicionais chinesa
e portuguesa. Na pequena ilha, estão situadas dezenas de
patrimônios mundiais preciosos, que convivem com atrações modernas. Os voos que conectam Macau a Lisboa
criam uma nova rota para o intercâmbio cultural entre os
dois países.
No futuro, além de cooperar com a TAP, de Portugal, e a Azul, do Brasil, a Capital Airlines vai integrar os
recursos da rede aérea do Grupo HNA para criar linhas
aéreas a partir da China com destino à Europa, América do Sul e África, via Lisboa, em um momento de
crescente demanda por negócios bilaterais entre a
China e os países situados ao longo do Cinturão e
Rota.
Para celebrar a abertura da rota que conecta
Macau a Lisboa, as passagens terão descontos
desde o lançamento até o dia 31 de dezembro
deste ano.

莫桑比克、佛得角、圣多美和普林西比等葡语系国家和地区。
中葡两国分处亚欧大陆的东西两端，两国友好关系历史悠久，葡萄牙是最早和中国建立全面战略伙伴关系的国家之一，
近年来中国企业在葡萄牙投资也在大幅上升。里斯本是葡萄牙共和国首都，是欧洲大陆最西端的城市，在葡萄牙流行一句话，
“没有看过里斯本的人等于没有见过美景”。作为世界上最壮丽的自然港口之一，当夕阳西下，里斯本骄傲地展现她的宫殿、
教堂以及老街，人们伫立此地，仿佛回到了大航海家扬帆起航的黄金时代。
澳门特区是中国与葡萄牙关系发展的特殊纽带，400 年中西文化的磨合让澳门既有传统的中国文化色彩又有浓郁的萄
国情调，这一方小小的海岛之上，布满了几十处珍贵的世界遗产和无数令人惊艳的时尚光圈。里斯本、澳门航线的同期开
通填补了中葡两国直航空白，为两国文化、人员交流建立新的空中桥梁，直飞航线一定会对两国政经关系的发展起到非常
大的促进作用。
未来首都航空将与葡萄牙航空、巴西蓝色航空携手，同时整合海航集团旗下航空公司航线网络资源，共同打造中国经
里斯本到欧洲、南美洲、非洲地区葡语系国家的空中桥梁，以满足中国和“一带一路”相关国家日益增长的双边商贸往来需求。
为庆贺双葡语系目的地航线启航，即日起至 12 月 31 日特惠：
上海 / 宁波 / 温州 / 福州 / 厦门 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 1500 元起（不含税）
青岛 / 大连 / 澳门 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 2000 元起（不含税）
香港 / 广州 / 成都 / 西安 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 3000 元起（不含税）
重庆 / 三亚 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 3400 元起（不含税）
澳门 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 2000 元起（不含税）

Fanzine, 2017

中国国际广播电台（CRI）成立于 1940 年，是中
国唯一向全球广播的国家电台，其宗旨是“向世界介
绍中国，向中国介绍世界，向世界报道世界，增进中
国人民与世界人民之间的了解和友谊。”
1960 年 4 月 15 日，中国国际广播电台葡萄牙语
广播正式开播。目前，作为中国唯一的全媒介葡文媒
体，葡语部通过海外调频广播、短波广播、平面媒体、
网络在线、手机移动等多种形态进行新闻、文化、经
济、社会等全方位报道和汉语教学。
Fundada em 1940, a Rádio Internacional da China
(CRI) é a única emissora estatal chinesa que transmite
sua programação em 65 línguas para todo o mundo, com
o objetivo de apresentar a China ao mundo, apresentar
o mundo aos chineses, informar o mundo ao mundo e
aumentar a compreensão e a amizade entre os chineses
e os outros povos.
A transmissão em português da CRI entrou no ar
no dia 15 de abril de 1960. Como a única emissora em
português atuando na China em diversas mídias, tais
como rádio FM, rádio via ondas curtas, CRI on-line em
português, CRI móvel em português e a revista Fanzine,
uma revista bimestral e bilingue, o CRIpor faz cobertura
nos setores de noticiário, cultura, economia, sociedade e
ensino de chinês.
中国国际广播电台葡萄牙语部
中国北京市石景山路甲 16 号
邮政编码 100040
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Departamento de Português, CRI-39
P. O. Box 4216, Beijing, China
http://portuguese.cri.cn
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Tel: +8610 68891968

2017, Fanzine

