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首都航空近日表示，直航往返北京及里斯本的航
线已开通一年，乘客人数逾 8 万人次。

该航空公司表示，该航线每周有三个班次，淡季
平均上座率约 80％，旺季时则超过 95％，并看好
航线的未来增长潜力。首都航空隶属于海航集团。
首都航空表示，开通中葡首条直航航线是两国
关系的重要里程碑，深化双方在多方面的合作。
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习近平会见巴西总统特梅尔
Xi Jinping se reúne com presidente brasileiro

O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu 
no dia 26 de julho com seu colega brasileiro, 
Michel Temer, em Joanesburgo, África do 
Sul.

Xi Jinping afirmou que as relações sino-
brasileiras se desenvolvem com base no 
respeito mútuo, no tratamento igualitário 
e no benefício recíproco, sendo relações 
maduras e ativas entre grandes potências 
em desenvolvimento. No atual contexto, a 
China e o Brasil são os maiores países em 
desenvolvimento dos hemisférios oriental 
e ocidental e países emergentes, e devem 
reforçar a unidade, a colaboração e buscar 
o desenvolvimento comum, no sentido de 
contribuir com mais energia positiva para 
a estabilidade e prosperidade regional e 
mundial.

Por sua vez, o presidente brasileiro, 
Michel Temer, reiterou que a parceria 
estratégica global entre o Brasil e a China 
é sólida e recíproca. O país está bastante 
atento à iniciativa Cinturão e Rota e quer 
aprofundar a cooperação com a China nas 
áreas de comércio, investimento, construção 
de infraestruturas e energia. Como grandes 

国家主席习近平 7 月 26 日在南非约翰内斯堡会
见巴西总统特梅尔。

习近平指出，中巴关系建立在相互尊重、平等相
待、互利共赢的原则基础之上，是成熟活跃的发展
中大国关系。当前形势下，中巴作为东西半球最大
发展中国家和新兴市场国家，要加强团结协作，争
取共同发展，为各自地区和世界稳定繁荣贡献更多
正能量。

特梅尔表示，巴中全面战略伙伴关系是牢固而互
惠的。巴方高度重视“一带一路”倡议，愿深化两
国贸易、投资、基础设施建设、能源等领域合作。
作为重要发展中大国，巴中应该密切在国际和地区
事务中的沟通和协调，促进金砖国家团结合作，维
护发展中国家共同利益。巴方愿为拉中关系发展作
出积极贡献。

葡萄牙前副总理成为中国智库高级研究员
Ex-vice-primeiro-ministro de Portugal é nomeado 
pesquisador da Universidade Renmin da China

Paulo Portas, ex-vice-primeiro-ministro 
de Portugal, foi nomeado no dia 18 de 
julho como investigador senior do Instituto 
Chongyang para Estudos Financeiros 
da Universidade Renmin da China. 
Paulo Portas é o quarto ex-governante 
estrangeiro a tornar-se investigador 
senior do Instituto Chongyang, que 
atualmente conta com 44 pesquisadores 
estrangeiros.

O político português proferiu no mesmo 
dia uma palestra sobre a situação atual e 
futura da economia europeia. Paulo Portas 
disse que a China e Portugal poderiam 
reforçar a cooperação em relação a África 
e América Latina, regiões das quais 
Portugal tem um conhecimento profundo. 
“Há mais espaço para cooperação entre a 
China e Portugal nestas áreas no futuro”, 
disse o investigador.
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葡萄牙前副总理保罗・波塔斯 7 月 18 日获委任
为中国人民大学重阳金融研究院外籍高级研究员，
是人大重阳第四位前国家政要级外籍高研，也将人
大重阳的外籍高研总数量扩展到 44 位。

同日，波塔斯在人大重阳发表题为“欧洲经济的
现状与未来”的主旨演讲。波塔斯在演讲时称，中
葡两国应加大在非洲及拉美的合作力度，因为葡萄
牙对相关地区有着非常深入的理解，中葡未来在这
一领域将有更多的合作空间。

中葡直航乘客人数逾 8 万人次
Mais de 80 mil passageiros viajaram em voo direto entre Beijing e Lisboa

Mais de 80 mil passageiros já viajaram 
no voo direto entre Beijing e Lisboa desde 
o ano passado, revelou a Capital Airlines 
num comunicado.

A subsidiária da Hainan Airlines 
Co. Ltd acrescentou que os três voos 
semanais têm registrado uma taxa de 
ocupação média de “cerca de 80 por 
cento” em baixa temporada e “acima 
dos 95 por cento” durante a alta. A 
empresa defende que estes dados 
oferecem “garantia de uma perspectiva 
de crescimento futuro”. O lançamento do 

primeiro voo direto regular entre Portugal 
e a China foi “uma conquista importante 
para o relacionamento China – Portugal, 
enriquecendo a cooperação entre as 
duas nações em diversos campos”, disse 
a Capital Airlines.

potências em desenvolvimento, o Brasil e 
a China devem estreitar a comunicação 
e coordenação nos assuntos regionais 
e internacionais e impulsionar a unidade 
entre os países membros do BRICS, além 
de salvaguardar os interesses comuns dos 
países em desenvolvimento. Ele ressaltou 
que o Brasil está disposto a contribuir 
ativamente para o desenvolvimento do laço 
entre a América Latina e a China.
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A UnionPay International, subsidiária da 
maior emissora de cartões de pagamento 
da China, e a Empresa Interbancária 
de Serviços S.A. (Emis) de Angola 
lançaram em 10 de julho um serviço que 
permitirá aos usuários dos seus cartões 
fazer transações no país africano. A 
cerimônia de lançamento do serviço 
aconteceu durante o primeiro dia da Feira 
Internacional de Luanda.

Os chineses que vivem ou fazem 

中国银联卡登陆安哥拉
UnionPay lança operações em Angola

安哥拉首都罗安达 7 月 10 日举行“罗安达国际
博览会”。在开幕式上，中国银联与安哥拉银行业
服务公司联合宣布，银联卡可正式在安哥拉使用消
费。

目前，在安哥拉居住的中国公民每人大概持有一
至四张银联卡，银联卡正式登陆安哥拉，将令他们
的生活变得更为方便。

关键词 Fique por Dentro

negócios em Angola já têm entre um a 
quatro cartões UnionPay, e a possibilidade 
de usá-los no país será muito mais 
conveniente.
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China importa mais de 30 
mil toneladas de abacate 
da América Latina

Os abacates 
costumavam ser uma fruta 
exótica e cara na China, 
mas não mais, graças 
ao aumento do comércio 
com a América Latina. Em 
2017, a China importou 
mais de 30 mil toneladas 
da fruta, mil vezes mais do 
que em 2011. Apesar do 
volume crescente, o preço 
caiu de cerca de 50 yuans 
(US$ 7,47) para 10 yuans 
(US$ 1,49) por unidade no 
mercado varejista chinês.

Vladimir Kocerha, 
conselheiro econômico 
e comercial do Peru em 
Shanghai, disse que o 
comércio de abacates 
se beneficiou com as 
reduções tarifárias de 
importação na China e os 
aumentos contínuos nas 
importações de frutas da 
América Latina. A China 
importou respectivamente 
8.800 toneladas, 16.700 
toneladas e 6.700 
toneladas de frutas vindas 
do México, Chile e Peru no 

ano passado. 
Entre os três países, o 

Chile lidera o comércio de 
abacates, porque garante 
uma produção estável e 
tarifa zero sob um acordo 
de livre comércio sino-
chileno, de acordo com 
a Shanghai Supafresh 
Trading, um importador de 
frutas na China.

Segundo Kocerha, com 
o crescimento do comércio 
sino-peruano, as empresas 
chinesas de comércio e 
logística estão investindo 
mais no Peru, tornando 
a entrega de frutas mais 
conveniente. Os abacates 
peruanos podem chegar 
ao mercado chinês em 
cerca de uma semana 
via transporte aéreo, com 
custos de transporte mais 
baixos do que antes. Ele 
disse que dezenas de 
milhares de peruanos estão 
empregados no comércio 
de abacates. Com a fruta 
como “pioneira”, o país 
espera exportar mais frutas 
e produtos de lã à China. 
Em 2017, o comércio 
bilateral entre a China e 
o Peru ultrapassou pela 
primeira vez a marca de 
US$ 20 bilhões.

Além de abacates, 
as cerejas chilenas 
estão vendendo bem. A 
China importou 125 mil 
toneladas de cerejas 
chilenas na temporada de 

2017 e 2018, um recorde, 
segundo a Associação de 
Exportadores de Frutas do 
Chile.

A China é hoje o 
terceiro maior mercado de 
exportação da América 
Latina. As exportações à 
China representaram 10% 
do total das exportações 
da região em 2017, ante 
apenas 1% em 2000. A 
carne bovina uruguaia, 
a cerveja mexicana e as 
laranjas brasileiras estão 
entre os produtos latino-
americanos mais vendidos 
na China, segundo a 
Comissão Econômica 
para a América Latina e o 
Caribe.

Empresas chinesas 
importarão mais rações 
substitutas para compensar 
redução da importação de 
soja dos EUA

Empresas chinesas 
apostam no fornecimento 
estrangeiro de soja e nos 
substitutos de ração de 
soja para compensar a 
queda nas importações 
dos Estados Unidos, 
informaram fontes da 
indústria.

Uma pesquisa com 
companhias mostrou uma 
prontidão e proatividade 
generalizada no setor, 
já que as empresas 

(VCG)

120 支队伍参加第二届世界中葡翻译大赛
120 equipes participam no 2.º Concurso Mundial de Tradução Chinês-Português

A segunda edição do Concurso 
Mundial de Tradução Chinês-Português 
atraiu 117 equipes de 34 instituições 
de ensino superior do mundo inteiro, 
revelou o Instituto Politécnico de Macau 
(IPM) no dia 26 de julho. Na cerimônia de 
entrega dos prêmios, Huang Youyi, Vice-
Presidente Executivo da Associação de 
Tradutores da China, disse que as trocas 
frequentes entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa fazem com que a 
procura por serviços de tradução Chinês-
Português tenha atingido níveis históricos.

As equipes participantes, compostas 
por dois ou três alunos e um professor, 
tinham três meses para traduzir textos em 
Língua Portuguesa que continham pelo 
menos 10 mil frases, retiradas de artigos 
ou livros, explica o IPM. O primeiro lugar 
do concurso foi para Liu Yuxuan e Wang 
Ruoxin, da Universidade de Comunicação 
da China.

第二届世界中葡翻译大赛吸引了来自世界多地
34 所高等院校的 117 支队伍参加。在 7 月 26 日在
澳门理工学院举行的颁奖仪式上，中国翻译协会常
务副会长黄友义表示，中国与葡语国家和地区的交
流日益广泛，令中葡翻译需求增长，使得赛事意义
深远。

参赛队由二至三名学生及一名指导老师组成，必
须在三个月内翻译由主办单位提供的葡文原文，有
关原文字数不少于 1 万字。此次比赛冠军为中国传
媒大学的刘宇轩、王若昕。



o que reflete um grande 
entusiasmo no espírito 
empreendedor no país.

No total, 3,27 milhões 
de novas empresas 
foram estabelecidas nos 
primeiros seis meses 
do ano, um aumento 
de 12,5% em termos 
anuais, de acordo com a 
Administração Estatal de 
Regulação de Mercado 
(AERM). Isso significa 
que foram estabelecidas 
em média 18.100 novas 
empresas por dia entre 
janeiro e junho, de acordo 
com a AERM.

No primeiro semestre do 
ano, o setor de serviços 
foi o que registrou mais 
empresas novas, já que 
foram abertas mais de 2,6 
milhões de empresas no 
setor, 14,3% a mais em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. O 
número de empresas com 
investimento estrangeiro 
foi o que contou com 
aumento mais rápido. 
Foram estabelecidas 45 
mil novas empresas nos 
primeiros seis meses, 
quase o dobro do que no 
mesmo período do ano 
passado.

Em termos regionais, 
o centro da China 
experimentou o maior 
aumento no número de 
novas empresas, com 
16,8% de aumento anual.

Huawei supera Apple 
como segundo maior 
vendedor de smartphones 
do mundo

A fabricante chinesa 
de smartphones Huawei 
superou a Apple para 
se tornar a segunda 
maior vendedora de 
smartphones do mundo, 
informou uma empresa de 
pesquisa de mercado.

Segundo dados 
da International Data 
Corporation, sediada 
nos Estados Unidos, a 
Huawei vendeu cerca de 
54,2 milhões de celulares 
no segundo trimestre 
deste ano, registrando 
um crescimento anual de 
40,9% e uma quota de 
mercado global de 15%. 
Enquanto isso, a Apple 
vendeu cerca de 41,3 
milhões de unidades.

O aumento da Huawei é 
considerado significativo, 
já que é a primeira vez, 

da soja com nutrição 
equivalente graças aos 
avanços tecnológicos. “A 
soja não é a única fonte de 
proteína na alimentação 
animal”, afirmou o analista 
Wang Changmei. “Canola, 
sementes de algodão 
e girassol, amendoim 
e palmiste podem ser 
substitutos”. Segundo ele, 
a ração de amendoim, 
por exemplo, contém mais 
proteína do que a de soja. 
As reservas atuais de soja 
também são suficientes.

Entusiasmo pelo 
empreendedorismo está 
em alta na China

A China presenciou 
o estabelecimento de 
mais de 600 mil novas 
empresas por mês entre 
os meses de abril a junho, 

desde 2010, que os dois 
maiores fornecedores de 
smartphones do mundo 
não são Samsung e Apple. 
A Samsung continua 
sendo líder, com uma 
quota de mercado de 20% 
entre abril e junho.

Analistas disseram 
que a marca Huawei está 
sendo mais reconhecida 
na Europa e na Ásia, 
pois vem adicionando 
funcionalidades de 
ponta em seus principais 
smartphones. Por 
exemplo, o dispositivo P20 
Pro da empresa possui 
três câmeras traseiras, 
uma delas com 40 milhões 
de pixels.

Starbucks e Alibaba 
fornecem serviços de 
entrega de café na China

O Starbucks e o Alibaba 
anunciaram uma parceria 
estratégica no dia 2 de 
agosto em Shanghai que 

permitirá ao Starbucks 
fornecer serviços únicos 
na China.

Colaborando através de 
negócios-chave dentro do 
ecossistema do Alibaba, 
incluindo Ele.me, Hema, 
Tmall, Taobao e Alipay, 
o Starbucks anunciou 
planos para testar serviços 
de entrega a partir de 
setembro de 2018, em 150 
lojas localizadas em zonas 
comerciais importantes 
de Beijing e Shanghai. 
A companhia planeja 
acelerar e expandir seu 
programa de entrega 
para mais de 2 mil lojas 
do Starbucks através de 
30 cidades até o final de 
2018.

Ao mesmo tempo, a 
parceria estabelecerá 
“Starbucks Delivery 
Kitchens” para 
atendimento de entrega 
e integração de múltiplas 
plataformas, visando 
criar uma loja virtual 
do Starbucks com 
experiência online mais 
personalizada aos clientes 
chineses.
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chinesas recorrem aos 
fornecedores mais 
competitivos da América 
do Sul e de outras partes 
do mundo. Entre maio 
e agosto, mais de 36 
milhões de toneladas 
de soja sul-americana 
chegaram à China, 
com mais para vir em 
novembro.

Zhao Changjiang, 
funcionário da COFCO, 
empresa estatal de 
comércio de grãos, 
disse que a companhia 
fez investigações sobre 
rações de canola, 
sementes de algodão e 
girassol com países como 
Índia, Canadá e Ucrânia, 
para preencher a lacuna 
deixada pela redução 
das importações norte-
americanas.

O setor também está 
adotando substitutos 
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专访 Entrevista

Embaixador brasileiro na China vê com bons olhos o mecanismo 
de cooperação do BRICS

巴西驻华大使看好金砖国家长期合作

Por Guo Dan

本刊记者 国丹

A 10ª Cúpula do BRICS 
foi realizada entre os 
dias 25 e 28 de julho 

em Joanesburgo, África do 
Sul. O tema desta edição foi 
“O BRICS na África: Procurar 
em conjunto o crescimento 
inclusivo e a prosperidade 
comum na 4ª revolução 
industrial”. O embaixador 
do Brasil na China, Marcos 
Caramuru de Paiva, concedeu 
uma entrevista exclusiva 
sobre a cooperação do 
BRICS à Rádio Internacional 
da China. Ele acredita que 
o papel do BRICS será 
cada vez mais evidente a 
longo prazo. O embaixador 
espera que na Cúpula, os 
membros do BRICS reforcem 
ainda mais as relações 
com outros países em 
desenvolvimento e expressem 
um posicionamento comum 
sobre os temas da conjuntura 

internacional, tanto econômicos quanto políticos.
O Brasil é um dos fundadores e promotores do mecanismo 

do BRICS, sendo também um grande beneficiado. Marcos 
Caramuru de Paiva resumiu os benefícios obtidos pelo Brasil, 
enquanto membro do BRICS, em três partes: Primeiro, o 
Brasil mantém uma interação próxima e multissetorial com 
os outros membros do BRICS, obtendo benefícios evidentes 
à economia nacional. Segundo, o país conseguiu reforçar 
a sua participação na economia internacional através das 
novas instituições multilaterais, como o Novo Banco de 

Desenvolvimento. E terceiro, pode manter um diálogo político 
relevante com outros países de peso no contexto internacional, 
seja no âmbito econômico ou político.

Os países do BRICS já se tornaram, nos últimos anos, 
o mercado de maior crescimento para as exportações 
brasileiras. De acordo com os dados do Fundo Monetário 
Internacional, o comércio de bens do Brasil para os outros 
países do BRICS em 2016 atingiu US$ 70,4 bilhões, um 
aumento de 1,7 vezes em relação a 2006. Paiva considera que 
as relações econômicas e comerciais serão mais dinâmicas a 
longo prazo.

“Os cinco países são economias que têm melhores 
perspectivas de crescimento, portanto, o comércio 

deve acompanhar este 
crescimento. Por exemplo, 
o comércio brasileiro com a 
China tem se ampliado de 
uma forma muito expressiva, 
representando em torno de 
30% do total, e cresceu 14% 
nos primeiro seis meses deste 
ano. E com a recuperação 
do crescimento econômico 
brasileiro, o país também terá 
uma participação melhor nas 
correntes comerciais como 
importador. A criação do 
BRICS foi baseada na ideia 
de que os países terão uma 
nova dinâmica, e participação 
relevante  na economia 
internacional nas próximas 
décadas. E embora estes 
países tiveram, nos últimos 
dois anos, um crescimento 

O embaixador do Brasil na China, Marcos 
Caramuru de Paiva
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diversas áreas, tais como, 
saúde, comércio, finanças, 
relações internacionais, 
educação e cooperação 
universitária, cultura, energia, 
etc. E nós procuramos 
identificar, dentro dos países, 
os pontos em que podemos 
juntos crescer ou juntos 
promover mais a cooperação, 
ou juntos fazer mais pela 
ordem internacional. É um 
processo que leva tempo, 
porque é preciso entender 
as estratégias de cada um 

dos países em cada uma 
dessas áreas. É preciso 
formular propostas aceitáveis 
para todos. Mas eu vejo esse 
processo amadurecendo”.

O BRICS, desde que foi 
fundado como uma instituição 
multilateral composta por 
cinco importantes países 
em desenvolvimento, 
assume uma grande 
missão de aumentar a 
representatividade dos países 
em desenvolvimento 

nos assuntos internacionais, 
apoiar o multilaterarismo e 
promover a ordem política 
e econômica internacional 
mais justa e igualitária. O 
embaixador brasileiro disse 
esperar que os membros do 
BRICS aprofundem ainda 
mais a parceria com todos os 
países em desenvolvimento 
durante a Cúpula, e 
aumentem a participação 
e a influência nos assuntos 
internacionais.

“O primeiro objetivo 
é o posicionamento dos 
países em relação aos 
grandes temas da agenda 
internacional no momento, 
sobretudo os temas do 
multilateralismo e das 
medidas unilaterais. É 
importante que os países 
participem de uma grande 
concertação internacional 
para promover uma realidade 
internacional justa e próspera 

Usina hidrelétrica de Jupiá, operada pelo 
CTG Brasil (sohu.com)

A sede do Banco Asiático de Investimento 
em Infraestruturas em Beijing (VCG)

(VCG)

menos expressivo do que o 
esperado, tudo aponta para 
uma recuperação. Acho que 
isso só ampliará a dinâmica 
inter-BRICS. A recessão no 
curtíssimo prazo não deve de 
forma alguma reduzir nosso 
entusiasmo a longo prazo”.

Além da economia, o 
BRICS também ajudou 
os países membros a 
reforçarem as cooperações 
em outras várias áreas. Paiva 
acredita que o mecanismo 
desempenhará um papel 
muito mais importante com o 
decorrer do tempo.  

“O processo do BRICS 
não é só um processo de 
inserção internacional dos 
cinco países, é um processo 
inter-BRICS, um processo de 
busca de cooperações entre 
os países em várias áreas. E 
eu acho que esse processo 
tem sido muito bem sucedido. 
Nós temos reuniões nas mais 
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memorando de entendimento 
na área de produção 
cinematográfica e agora 
estamos discutindo um novo 
memorando de entendimento 
na área de coprodução 
televisiva, e também uma 
cooperação na área de 
esporte. Essas áreas culturais 
estão crescendo, mas têm 
que crescer mais e mais. São 
áreas importantes. Outra área 
em que ainda precisamos 
fazer mais é a área do 
turismo. O Brasil recebe 
em torno de 6,5 milhões de 
turistas por ano, dos quais 
apenas 60 mil são da China. 
Nós ainda temos muito a 
fazer nesse segmento”.

oportunidades para todos. Exemplo disso é a promoção do 
Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, que foi 
criado por iniciativa chinesa. Outro exemplo é a iniciativa do 
Cinturão e Rota. Tenho observado na visão chinesa e na visão 
do presidente, um enfoque muito pragmático e muito objetivo, 
isto é, precisamos de ações concretas que melhorem as 
condições econômicas dos países que possam ajudar a 
promover o crescimento e melhorar a situação das populações 
de uma maneira geral. Essa é uma visão muito bem-
vinda pelos países de renda média, como o Brasil, e pela 

para todos. O segundo é 
essa dimensão de como 
nós podemos estar mais 
próximos dos países em 
desenvolvimento. A reunião 
a ser realizada na África é 
muito significativa, vários 
países africanos que não são 
membros do BRICS foram 
convidados. Na Cúpula do 
ano passado, em Xiamen, 
vários países de diferentes 
regiões também participaram 
do evento. Podemos ser 
mais inclusivos numa 
dimensão de sustentação 
e apoio à promoção do 
desenvolvimento.”

A ideia de Xi Jinping de 
criar uma comunidade de 
futuro compartilhado da 
humanidade foi escrita na 
Constituição da China em 
março deste ano. Paiva 
afirmou que a medida foi 
saudada pela comunidade 
internacional.

“A China mostra com 
muitas propostas e ideias 
que nós precisamos cooperar 
concretamente, para gerar 

comunidade internacional. Mas temos que focar no que deve 
ser feito, nas ações pragmáticas que podem fazer com que 
os países se aproximem e promovam o crescimento mútuo, 
com o impacto visível sobre a economia internacional”.

O embaixador brasileiro disse, por outro lado, que as 
relações comerciais entre a China e o Brasil estão muito 
dinâmicas. Segundo ele, o comércio tem crescido muito. No 
primeiro semestre, o comércio bilateral cresceu mais de 14%. 
O investimento da China no Brasil também cresceu bastante 
e é muito diversificado, cobrindo a agricultura, mineração, 
manufatura, a indústria automobilística, construção civil, 
infraestrutura, energia, comércio eletrônico, entre outras 
áreas. O embaixador brasileiro considera que os dois países 
ainda precisam reforçar os laços de cooperação cultural e os 
intercâmbios entre os povos.

“Acho que nós temos de atribuir maior importância agora 
aos projetos entre os povos, promovendo o conhecimento 
mútuo das culturas brasileira na China, e chinesa no Brasil. 
Recentemente, há muitos projetos novos. Assinamos um 
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菠萝咕咾肉
Carne com abacaxi 

Ingredientes:
500 gramas de carne de 

porco com gordura,
200 gramas de abacaxi 

(meio abacaxi)
Um pimentão verde e um 

vermelho
Uma cebola
3 ovos batidos
2 colheres de sopa de 

molho de soja
2 dentes de alho
Um pedaço de gengibre 

descascado
2 colheres de sopa de 

vinagre
1 colher de sopa de 

maizena
1 xícara de farinha de 

trigo
1 colher de chá de vinho 

branco
Sal
Açúcar 

Ketchup a gosto
Óleo de fritura

Modo de preparo:
1. Corte a carne de 

porco em cubos pequenos. 
Tempere com sal, molho de 
soja e vinho branco e deixe 
descansando por cinco 
minutos. Depois, banhe a 
carne nos ovos batidos e 
passe bem na farinha de 
trigo.

2. Frite os pedaços de 
carne em fogo médio por 
cinco minutos, ou até que 
fiquem dourados. Retire 
e deixe separado em um 
prato.

3. Pique o pimentão, 
a cebola e o abacaxi em 
cubos pequenos. E pique 
o alho e o gengibre em 
pedaços pequenos. Deixe 

esses pedaços separados 
para usar no final da receita. 

4. Para fazer o molho, 
misture meia xícara de água, 
maizena, açúcar, vinagre e 
molho de soja. Reserve para 
usar depois. 

5. Frite o alho, o 
gengibre e o pimentão em 
fogo alto até que se sinta 
o aroma. Depois junte a 
carne, a cebola e o abacaxi. 
Acrescente um pouco de 
molho de soja, ketchup e sal 
a gosto. Deixe cozinhando 
por três minutos, depois 
junte aquele molho que 
já preparou. Continue a 
cozinhar até que o molho 
fique bem grosso. Tire do 
fogo e coloque em um prato.

Já está pronto. É só servir. 
Bom apetite!  

赵焰

Por Zhao Yan
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(VCG)

Atinge seu coração  com sua linguagem
文学和语言带你走进真实的非洲

Edição: Xie Fang Tradução: Shang Jinge

作者：谢放 翻译：尚金格

O presidente chinês, Xi Jinping, realizou em julho uma turnê 
de visitas ao Senegal, Ruanda, África do Sul e Maurício, e 
participou da 10ª Cúpula do BRICS realizada na África do Sul. 
Durante a viagem, Xi Jinping ressaltou a importância de reforçar 
os intercâmbios entre a comunidade civil dos países africanos e 
da China. Na reportagem especial desta edição, teremos duas 
histórias sobre idiomas, porque “se você falar com um homem 
numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. 
Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu 
coração”, disse o grande líder da África do Sul, Nelson Mandela.
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moderna africana nas línguas 
coloniais europeias tornou-se um 
fenômeno universal.

“Uma Carta” é sobretudo uma 
história de amor entre um homem 
e uma mulher. O livro cobre muitos 
costumes tradicionais africanos, 
incluindo a feitiçaria. Quando se 
fala em feitiçaria, muitas pessoas 
pensarão imediatamente em 
demônios, feiticeiros, doenças, 
dores e até em perseguição, mas 
o fato é que na África a feitiçaria 
não é sinônimo de maldade. A 
cultura da feitiçaria é muito comum 
entre os povos africanos Bantu 
que vivem na África Subsaariana. 
Mesmo agora, seja numa área 
rural subdesenvolvida ou numa 
cidade avançada e civilizada, a 
feitiçaria ainda afeta a vida das 
pessoas comuns. Para a maioria 
dos africanos existe a magia 
branca e a magia negra. Os 
feiticeiros que usam a magia 

romances são escritos em 
português. Angola muito sofreu 
com o domínio colonial português, 
e o desenvolvimento cultural foi 
muito condicionado por ele. Antes 
da primeira metade do século XIX, 
a literatura era principalmente oral 
e em línguas nativas. A literatura 
era portuguesa na sua essência, 
escrita pelos colonos ou seus 
descendentes, retratando a vida 
das pessoas locais de forma 
exótica, mas sem autenticidade.

Claro que, com base nas 
condições históricas específicas, 
o público africano não era 
a audiência que a literatura 
priorizava. Além disso, dominar 
a língua da elite era algo limitado 
a um punhado de pessoas. Mas 
com o passar dos anos, as elites 
africanas locais acabaram por 
dominar a língua do colonizador, 
e através dela libertar os sonhos 
do povo. A escrita da literatura 

“Undengue” (Infância), “O Pano Preto da Velha 
Mabunda”, “A Dívida da Peixeira”, que serão 
apresentados a um vasto número de leitores 
chineses. Acredita-se que a inovação formal, 
a inovação da linguagem e os valores da 
literatura africana certamente proporcionarão 
uma rica experiência para os leitores chineses.

O Sr. Shang Jinge, tradutor da coleção, 
nasceu em Xuchang, província de Henan, 
e viveu em Angola, Moçambique, Cabo 
Verde e outros países. O tradutor tem 
conhecimento profundo da Língua Portuguesa, 
e está familiarizado com as particularidades 
nacionais do português falado em Angola.

Angola localiza-se no sudoeste da África 
e tem um grande potencial econômico; 
provavelmente se tornará no futuro o país 
africano mais rico. Originalmente conhecida 
como a África Ocidental Portuguesa, Angola 
era a colônia africana mais economicamente 
valiosa e rica para Portugal. No século XX, 
devido à influência do movimento nacionalista 
na África e às dificuldades da vida dos 
negros no território, desde 1961, os angolanos 
lançaram uma resistência real e exigiram a 

特别报道Reportagem especial特别报道 Reportagem especial

preconceito daqueles que não entendem os 
povos africanos. A África também tem sua 
própria literatura moderna? A resposta é sim. 

No século XIX, o movimento para a 
independência nacional das ex-colônias 
aumentou, e pode-se dizer que a literatura 
africana moderna é o produto do despertar 
da consciência africana e um registro do 
processo de modernização na África. 

As guerras, as batalhas, os massacres, 
a ditadura, a pobreza, a fome, a doença e 
outros males são todos fruto da tragédia 
humana que inspirou, é claro, o despertar 
para a luta, o amor, a fraternidade e a amizade 
dos africanos. Pode-se dizer, que se existe 
hoje uma literatura no mundo que nasce no 
desastre e afirma-se na esperança, esta é a 
literatura africana.

Em Julho de 2018, Beiyue Literature & 
Art Publishing House lançou uma “Coleção 
de obras literárias africanas em cinco 
cores”. Na coleção estão incluídos o célebre 
escritor angolano Óscar Ribas, com a obra 
“Uma carta” (também conhecida como 
“Uanga”) e Jacinto de Lemos, com as obras 

Levar-te a 
Conhecer uma 

Verdadeira África

Quando falamos 
sobre a África, as 
pessoas pensam 
sempre em savanas, 
leões e antílopes, 
elefantes e girafas na 
pradaria, e pensam 
em homens vestidos 
em grandes roupas 
pretas dançando 
misteriosas danças 
primitivas. Este é um 

sua independência. 
Em 1975, Angola 
declarou a 
independência 
e encerrou o 
domínio colonial 
dos portugueses 
que perdurava 
cinco séculos. No 
entanto, no mesmo 
ano, irrompeu uma 
guerra civil nacional 
em Angola. A guerra 
civil durou 27 anos, 
encerrando-se 
apenas em 2002. 
Angola alcançou uma 
paz abrangente e 
entrou em um período 
de recuperação e 
reconstrução do pós-
guerra.

Conhecendo a 
história de Angola, 
você pode entender 
porque esses quatro 

Shang Jinge, tradutor da “Coleção de obras literárias africanas em cinco cores” (VCG)Versão em língua chinesa das obras “Uanga” e “Undengue”
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amor e a bondade de um bom professor, que 
conseguiu preservar a sua inocência. 

O escritor soviético Maxim Gorky no seu 
romance autobiográfico com mesmo nome, 
“Infância”, descreve a infância de Aleksiei, 
uma criança órfã de pai, reproduzindo as 
condições de vida do início do século XIX. 
Quer no romance de Gorky quer no de 
Jacinto de Lemos, acompanhamos a vida dos 
personagens em um ambiente violento e, ao 
mesmo tempo, cheio de afeto e esperança. 
Não devemos esquecer, por isso, que as 
crianças são o amanhecer e a esperança, 
tanto para os países pequenos como para os 
países grandes. Portanto, “Undengue”, com 
um final brilhante, é muito agradável para 
todos os pais.

O livro “O pano preto da Velha Mabunda” é 
uma coleção de dois romances. Um chama-se 
“O pano preto da Velha Mabunda” e o outro é 
“A Dívida da Peixeira”. “O pano preto da Velha 
Mabunda” é sobre a solitária e malfadada 
idosa de mesmo nome, que foi roubada por 
um ladrão. As pessoas têm compaixão, mas 
ninguém a ajuda. A velha, muito zangada, está 

特别报道 Reportagem especial 特别报道Reportagem especial
branca, conhecidos 
localmente como 
curandeiros, realizam 
curas, fazem arranjos 
para casamentos, 
presidem as 
cerimônias de 
funerais, etc. Estes 
são geralmente 
respeitados e 
apoiados pela 
sociedade.  A magia 
negra, ao contrário, 
que e é altamente 
odiada e repugnada 
pela população local 

por encomendar a morte de pessoas, por levar 
a doença para os outros, por praticar o mal. 

Porque a feitiçaria está intimamente 
relacionada à vida real do povo, ela gerou 
diretamente as obras literárias sobre a 
feitiçaria. Através dessas obras literárias, 
os leitores podem entender não apenas a 
feitiçaria africana real, mas também entender 
a cultura nativa e os costumes populares da 
África.

A história contada no livro “Undengue” 
ocorre na década de 1960. É concebível 
que naquela altura as condições de vida 
do povo angolano fossem ruins. A história 
começa em uma vila. As crianças reúnem-se 
em grupos para brigarem entre si, envoltos 
em muito barulho, enchem-se de coragem e 
intimidam os seus pares, e nem mesmo os 
idosos são poupados. Mesmo cometendo 
muitas infrações, apesar de os pais saberem 
que estão se comportando mal, ninguém 
na comunidade desiste deles, todos tentam 
ajudá-los e corrigi-los. Embora essas crianças 
de 12 anos tenham nascido nessa época 
de opressão, tiveram a sorte de conhecer o 

determinada a retaliar 
contra todos aqueles 
que a fizeram cair em 
desespero. A história 
começa aqui, e é 
trágica: a pobreza 
mistura-se ao ódio. 
A retaliação começa 
por uma pessoa e 
ameaça expandir-se 
para outras. 

Em “A dívida da 
Peixeira”, o autor 
descreve a história de 
uma mãe solteira, que 
acaba se envolvendo 
em feitiçaria, ao 
pedir ajuda de uma 
colega de trabalho. 
Esta ajuda leva os 
dois filhos gêmeos 
à morte. Um gato 
preto vai, ao longo 
da história, vingar 
a morte destas 
crianças. Portanto, a 

frase “a justiça tem braços longos” 
pode perfeitamente servir como 
conclusão desta história.

A literatura moderna africana 
contém mais contradições e 
elementos heterogêneos do que a 
literatura moderna chinesa. E este 
é o valor da literatura africana. 
Ela possui uma mentalidade 
própria, com conflitos singulares, 
que irão enriquecer nossa 
compreensão sobre a formação 
e evolução da literatura africana; 
por outro lado, pode ajudar-nos a 
ganhar uma compreensão mais 
profunda da natureza da literatura 
chinesa moderna. Portanto, para 
os pesquisadores, a literatura 
africana moderna é uma lição 
imprescindível.

Vale a pena mencionar que 
a “Coleção de obras literárias 
africanas em cinco cores” também 
inclui uma antologia de contos 
populares africanos, compilados 

pelo Sr. Shang Jinge. Devido a 
razões históricas e práticas, até 
o final do século XIX e início do 
século XX, histórias folclóricas 
que circulavam no continente 
africano foram descobertas e 
publicadas. Esta antologia de 
contos folclóricos africanos trata 
principalmente de histórias de 
países da África Subsaariana. 
Por exemplo, o conto “O Caracol 
e o Antílope” lembra-nos que 
a inteligência pode superar a 
força física.  O conto “O Coelho 
Branco” mostra-nos que o fraco 
pode superar o poderoso. Em 
“Ideias estúpidas” se ridiculariza 
a ganância e se louva a bravura. 
Claro, há histórias de traição, 
como “O Coelho e o Macaco”. 
Vale ressaltar que estas histórias 
têm o mesmo substrato moral que 
uma série de histórias folclóricas 
chinesas, como por exemplo 
“Por que os Morcegos 

Shang Jinge está familiarizado com as particularidades nacionais do português falado em Angola
Antologia de contos populares africanos em língua chinesa 
e o romance “Andando em Cima do Papel Branco em Cor Azul” (VCG)
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Innocentia Mhlambi, qualificou 
este como um marco: “Devido 
à posição dominante de línguas 
como o inglês e africâner, 
os dialetos nativos da África 
enfrentam grande desafio de 
desenvolvimento. A importância 
dada por um grande país como 
a China, ajudará o progresso e 
o reconhecimento internacional 
dessas línguas. Uma professora 
chinesa vem estudar a língua zulu, 
e vai ensiná-la aos estudantes 
chineses. Para mim, isso já é um 
marco do desenvolvimento da 
língua zulu”.

O desejo de Huang Lizhi é servir 
como uma ponte de encontro 
entre os povos da China e a África, 
porque “só quando conhecer a 
língua e a forma de pensar, você 
terá a possibilidade de conhecer 
a sociedade e a cultura, e saber 
como tratá-los bem”.

vontade de me ajudar no estudo 
da língua. Eles são generosos 
e ficam orgulhosos por eu vir a 
estudar a língua deles”.

Para o professor de Huang, 
Mzwake Maseko, a intensificação 
das relações entre a África do Sul 
e a China trará mais intercâmbios 
e contatos entre as populações. O 
domínio da língua do país facilita 
uma comunicação mais fluente: 
“A língua é portadora de cultura. 
Estudar a língua zulu permite um 
melhor conhecimento sobre a 
cultura zulu. Caso a China possua 
especialistas nesta língua, ajudará 
sem dúvida a intensificar ainda 
mais as relações entre os dois 
países”.

A partir de setembro deste 
ano, a Universidade de Estudos 
Estrangeiros de Beijing vai ministrar 
cursos de língua zulu. A diretora 
da faculdade de línguas africanas 
da Universidade de Witwatersrand, 

Jovem que estuda a língua zulu 
A África do Sul é um dos países africanos 

que estabelecem mais cidades irmãs e 
Institutos Confúcio com a China, sendo também 
o país africano que recebe mais estudantes 
chineses, que frequentam uma ampla 
diversidade de cursos universitários incluindo 
medicina, engenharia e negócios. Entre os 
estudantes chineses, Huang Lizhi parece um 
pouco diferente, porque a disciplina que ela 
estuda é uma das 11 línguas oficiais da África 
do Sul, a língua zulu. 

Com o estudo de seis meses na 
Universidade de Witwatersrand, a professora 
da Universidade de Estudos Estrangeiros de 
Beijing, Huang Lizhi, já dominou uma grande 
parte da gramática e o diálogo básico da língua 
zulu. A língua, testemunha do processo de 
fusão dos diversos clãs da região sul da África, 
é difícil para os chineses devido ao sistema 
de pronúncia especial que possui. “Uma das 
características da língua zulu é a pronúncia 
explosiva, como a da letra c. A sua pronúncia 
é bem diferente da nossa. Essa característica 
foi formada à medida que os diferentes clãs 

特别报道Reportagem especial特别报道 Reportagem especial

do Papel Branco em Cor Azul”, baseado 
em sua experiência de vida na África. Esta 
é uma história inspirada no encontro do 
protagonista com alguém durante um sonho, 
durante um acesso de malária. O romance 
é dividido em quatro capítulos, descrevendo 
em primeira pessoa as coisas e pessoas 
que o protagonista encontrou ao procurar 
por seus amigos entre as montanhas, 
cidades e ilhas do continente africano. Uma 
história de realidade e fantasia, carinho 
e amor, honestidade e hipocrisia, o bem 
e o mal, a pobreza e a riqueza, a vida e 
a morte interligados, entrelaçados, que 
objetivamente refletem os problemas sociais 
reais que existem na África. Ao mesmo 
tempo, o autor também quer explicar a sua 
filosofia de vida ao leitor, através do idoso e 
do doente na história. O romance descreve 
a história, a cultura, os costumes e o cenário 
natural de muitos países africanos. E, para 
aqueles que querem saber sobre a África, 
este é um bom livro que não pode ser 
esquecido.

se fundiram. É uma 
língua difícil”, disse 
Huang. 

Mais de um quinto 
da população da 
África do Sul fala 
a língua zulu nos 
dias de hoje, o 
maior número entre 
as línguas oficiais 
do país. Quando 
concluir o seu estudo 
de quatro anos, 
Huang regressará 
à Universidade de 
Estudos Estrangeiros 
de Beijing para ser 
professora da língua 
zulu. 

Na África do Sul, 
Huang Lizhi recebeu 
muita ajuda dos seus 
professores e colegas 
locais: “Uma das 
minhas sensações é 
que todo o mundo tem 

Profª da Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing, Huang Lizhi, estuda a língua zulu Professor de Huang, Mzwake Maseko, na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul (VCG)

Voam à Noite” ou 
“Rato da Aldeia”. 
Esta antologia 
serve também 
para incentivar 
a divulgação e o 
intercâmbio cultural 
entre a China e a 
África.

O Sr. Shang 
Jinge não apenas 
traduziu estas obras 
literárias africanas, 
mas é também o 
autor do romance 
“Andando em Cima 
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estratégica e firme de longo prazo da 
China desenvolver laços com países 
africanos.

Não importa qual seja o contexto 
internacional, a China continuará a manter 
sua política perante o continente africano, 
com os princípios de sinceridade, 
resultados concretos, afinidade e boa 
fé. Além disso, a China irá defender a 
justiça e buscar os interesses comuns, 
e promover a construção de uma 
comunidade de futuro compartilhado 
China-África com laços mais próximos, 
a fim de alcançar uma cooperação de 
benefício mútuo e desenvolvimento 
comum, disse Xi Jinping.

Durante a visita, a China e as quatro 
nações africanas concordaram em 
fortalecer o alinhamento de suas 
estratégias de desenvolvimento, aproveitar 
melhor suas complementaridades 
econômicas e expandir a cooperação.

Outro resultado importante da viagem 
africana do líder chinês foi a assinatura 
de documentos de cooperação com 

a comunicação em 
políticas industriais.

A China e os 
EAU acelerarão o 
estabelecimento 
da primeira bolsa 
internacional do 
Cinturão e Rota em 
Abu Dhabi, que 
fornecerá serviços 
financeiros para 
a construção da 
iniciativa no Oriente 
Médio e na região 
do Golfo.

Foi realizada 
em Beijing no 
início de julho a 8ª 
reunião ministerial 

Jinping aos EAU, e a primeira 
visita ao país árabe por um 
chefe de Estado chinês em 29 
anos.

Durante a visita, os 
dois países emitiram 
uma declaração conjunta 
estabelecendo uma parceria 
estratégica abrangente, que 
fornece orientação política 
e planos gerais para o 
desenvolvimento das relações 
bilaterais na próxima fase.

Eles assinaram um 
memorando de entendimento 
para implementar a iniciativa 
Cinturão e Rota, e decidiram 
combinar suas estratégias de 
desenvolvimento e fortalecer 

Entre os dias 19 
e 29 de julho, 
o presidente 

chinês, Xi Jinping, 
realizou visitas de 
Estado aos Emirados 
Árabes Unidos 
(EAU), Senegal, 
Ruanda, e África do 
Sul, além de uma 
visita amistosa a 
Maurício durante uma 
escala. Ele também 
participou da 10ª 
Cúpula do BRICS em 
Johannesburgo.

A visita abre uma nova 
perspectiva para a cooperação 
Sul-Sul e promove a construção 
de uma comunidade de 
futuro compartilhado para 
a humanidade, disse o 
conselheiro de Estado 
e ministro das Relações 
Exteriores da China, Wang Yi.

FORTALECER OS LAÇOS 
SINO-ÁRABES

A visita de Xi Jinping aos 
EAU leva os laços bilaterais a 
um nível mais alto e demonstra 
a cooperação entre a China 
e os países árabes, disse o 
chanceler chinês.

É a primeira visita de Xi 

Visita de Xi Jinping ao Oriente Médio e à África aprofunda 
cooperação Sul-Sul e apoia o multilateralismo

习近平出访中东和非洲，深化南南合作

Agência Xinhua

新华社

O presidente chinês, Xi Jinping, chega aos EAU no dia 19 de julho para uma visita de Estado

como depois de 
sua reeleição neste 
ano.

A China e a 
África são parceiros 
sinceros em 
seu caminho de 
desenvolvimento 
e aliados naturais 
nos assuntos 
internacionais, 
disse Wang Yi.

Durante sua 
viagem à África, Xi 
Jinping assinalou 
que é escolha 

do Fórum de Cooperação China-Estados 
Árabes, na qual a China e os países 
árabes concordaram em estabelecer 
uma “parceria estratégica orientada ao 
futuro com cooperação abrangente e 
desenvolvimento comum”.

O presidente chinês disse na reunião 
que a China está disposta a se juntar aos 
Estados árabes para construir a iniciativa 
Cinturão e Rota, e uma comunidade de 
futuro compartilhado para a China e os 
países árabes.

A visita do líder chinês aos EAU foi 
uma interpretação vívida e um roadshow 
bem-sucedido da política chinesa com os 
países árabes, disse o chanceler chinês.

APROFUNDAR A AMIZADE CHINA-
ÁFRICA

O presidente chinês Xi Jinping atribuiu 
grande importância às relações China-
África. Ele escolheu a África como o 
destino de sua primeira visita ao exterior 
tanto depois que ele foi eleito pela 
primeira vez presidente chinês em 2013, 

O presidente da China, Xi Jinping, e o do Senegal, Mack Sall, em uma 
entrevista à imprensa em Dacar, capital do Senegal, no dia 21 de julho 
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respeito à iniciativa 
do Cinturão e 
Rota. O Senegal e 
Ruanda assinaram 
respectivamente 
memorandos de 
entendimento sobre 
a iniciativa com a 
China, e Maurício 
negociou com a 
China a assinatura 
do acordo de 
cooperação sobre 
a iniciativa o mais 
breve possível.

O Senegal foi o 

primeiro país no Oeste Africano 
a assinar um documento de 
cooperação do Cinturão e 
Rota com a China, e espera-
se que isto direcione a região 
ao mesmo caminho, disse o 
chanceler.

Durante sua visita, Xi Jinping 
e seus anfitriões africanos 
presenciaram a assinatura de 
cerca de 40 documentos de 
cooperação, acrescentou.

Em todas as paradas de 
sua viagem à África, Xi Jinping 
foi recebido com grandes 
cerimônias de boas-vindas 
realizadas pelos governos, 
além de ter contato com uma 
hospitalidade excepcional dos 
povos locais, o que é uma 
prova válida de que o papel da 
China na África não é, de jeito 
algum, um neo-colonialismo, 
segundo o ministro chinês das 
Relações Exteriores.

EXPANDIR A COOPERAÇÃO 
DO BRICS

Durante sua visita à África 
do Sul, o presidente chinês 
participou da 10ª Cúpula do 
BRICS em Johannesburgo, 
que abriu a segunda “Década 
Dourada” para a cooperação do 
bloco.

A cúpula do BRICS sobre 
economias de mercado 
emergentes reuniu líderes de 
seus membros - Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul - 
para discutir formas de buscar 
desenvolvimento e prosperidade 
comuns em meio a novos 
desafios globais.

Ao discursar no Fórum de 
Negócios do BRICS na cúpula, 
Xi Jinping disse que a próxima 
década será crucial, pois os 
novos motores de crescimento 
global substituirão os antigos, e 
que esta verá mudanças mais 

rápidas no panorama 
internacional e 
no alinhamento 
internacional de 
forças, e presenciará 
uma reforma 
profunda do sistema 
de governança 
mundial.

Xi Jinping também 
pediu a construção 
de uma economia 
aberta, rejeitando 
o unilateralismo 
e protecionismo, 
impulsionando 
intercâmbios 
internacionais 
e cooperação 
em inovação, 
aliviando o impacto 
da aplicação 
da tecnologia 
de informação, 
automatização e 

tecnologia inteligente nas indústrias tradicionais, 
assim como buscando o crescimento inclusivo para 
trazer benefícios aos povos de todos os países 
e promovendo o desenvolvimento e cooperação 
internacionais.

Ele também pediu que se defenda o 
multilateralismo, apoie o regime de comércio 
multilateral e que sejam observadas as regras 
internacionais adotadas de modo coletivo.

“Uma guerra comercial deve ser rejeitada, 
porque não deixará nenhum vencedor. A hegemonia 
econômica é até mais censurável, pois prejudicará 
os interesses coletivos da comunidade internacional; 
aqueles que seguem este curso acabarão apenas 
se machucando”, disse Xi Jinping, em resposta ao 
crescente unilateralismo e protecionismo comercial.

A cúpula de Johannesburgo obteve resultados 
frutíferos, com os países do BRICS confirmando a 
criação de uma parceria na nova revolução industrial.

O estabelecimento de tal parceria se tornará um 
projeto principal que impulsionará a cooperação 
entre os países do BRICS, disse Wang Yi.

Além disso, ele disse que a Declaração de 
Johannesburgo expressou a determinação do bloco 
de buscar o desenvolvimento comum, preservar a 
igualdade e a justiça, aderir ao multilateralismo e 
melhorar a governança mundial, injetando energia 
positiva para o mundo em meio a grandes incertezas.

A Cúpula do BRICS também convidou outros 
países em desenvolvimento, incluindo outras 
economias de mercado emergentes e outros países 
africanos, a participar do diálogo “BRICS Plus”, 
expandindo mais o círculo do BRICS e fortalecendo 
a parceria entre o BRICS e os países africanos, 
acrescentou Wang Yi.

Foi uma visita histórica durante a qual a China 
fortaleceu a cooperação estratégica com os países 
em desenvolvimento e economias emergentes, e terá 
influência significativa e positiva na transformação 
do panorama internacional e no progresso da 
humanidade, finalizou o chanceler chinês.

O presidente da China, Xi Jinping, se reúne com o de Ruanda, 
Paul Kagame, em Kigali, capital de Ruanda, no dia 23 de julho

Parque Nacional Pilanesberg, África do Sul (VCG)
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eu corria, para aliviar minha 
dor, todo mundo tentava 
ir mais devagar para me 
acompanhar e sempre me 
encorajavam de maneiras 
diferentes. Eles sabiam que 
eu não estava almejava 
a alta velocidade, mas a 
perseverança e a força física 
que dura 100 dias, eu atingi”.

Ao longo de 100 dias, o 
desafio de Jin permitiu que 
mais pessoas entendessem 
mais sobre maratonas 
e também promoveu 
o desenvolvimento da 
maratona em Yunnan. 
“Espero que mais pessoas 
se juntem às fileiras da 
corrida, mesmo começando 
a partir de 3 quilômetros ou 
5 quilômetros. É possível que 
todos se beneficiem” disse 
Jin.

Completando sua corrida 
final, Jin levantou o troféu de 
Príncipe das 100 Maratonas. 
Esta honra artesanal foi feita 
especialmente para ele antes 
que embarcasse no desafio.

maratonas”.
No entanto, a empreitada 

de Jin quase parou durante 
sua 94ª maratona.

A 93ª corrida de Jin foi a 
Jiaozi Snow Mountain, do 
pico mais alto no meio de 
Yunnan. Em 1986, com 23 
anos de idade, Jin havia 
conseguido o pico de 4.223 
metros, iniciando assim sua 
jornada de aventura.

Mas em uma irônica 
reviravolta do destino, 
este foi o ponto em que 
os ferimentos anteriores 
de Jin se intensificaram, 
e a dor começou a afetar 
seus últimos sete dias de 
competição. Ele lutou para 
completar a corrida em 
um tempo de 6 horas e 30 
minutos.

Desde então, Jin só 
conseguiu aliviar sua dor 
tomando analgésicos todos 
os dias. “Quanto mais perto 
o alvo estiver, mais difícil 
será. Mesmo que o vale da 
montanha e a chuva forte não 
me impeçam, o agravamento 
dessa lesão pode me fazer 
falhar este desafio”.

Seu médico revelou que 
a rotina diária de Jin causou 
inchaço no seu joelho, mas 
felizmente acrescentou que 
o dano não era duradouro ou 
definitivo.

A jornada de Jin 
também tem um elemento 
emocionalmente pessoal. 
No início deste ano, Jin 

Chinês Jin Feibao completa 100 maratonas em 100 dias consecutivos

奔跑不停——金飞豹 100 天挑战 100 场马拉松纪实

Por Yue Ranran

岳冉冉

Jin Feibao acordou às 
6h30 da manhã, comeu 
uma xícara de mingau 

contendo ovo, fruta, leite e 
nozes para re-energizar, e 
depois foi trabalhar.

Seu trabalho é correr uma 
maratona.

Hoje ele corre a sua 
centésima.

Poucas pessoas no 
mundo aceitaram tal desafio. 
Mas ele sim. Aos 55 anos 
de idade, Jin é um devoto 
montanhista e maratonista. 
Ele completou o Grand 
Slam dos Exploradores, 
culminando nas montanhas 
mais altas de todos os 
continentes, alcançando os 
pólos norte e sul, e terminou 
mais de 70 maratonas.

O desafio de Jin de 

completar 100 maratonas 
em 100 dias consecutivos 
começou no Haigeng Park, 
em Kunming, no dia 19 de 
maio. Ele pesava 76 kg 
naquele dia, mas agora a 
balança marca 63 quilos. 
Ele perdeu 13 quilos de sua 
estrutura de 1,74 metro, 
mesmo consumindo 2.900 
calorias por dia.

Esta corrida é chamada 
de Maratona do País das 
Fadas. Correr 100 maratonas 
consecutivas significa 
que Jin deve correr 42,2 
quilômetros por dia por 100 
dias.

Todas as 100 rotas estão 
nas estradas do interior da 
província de Yunnan, no sul 
da China, em todas as suas 
16 prefeituras. Até agora, Jin 

percorreu um total de 4219,5 
quilômetros, que o levaram 
através de nove grandes 
lagos, seis sistemas fluviais 
importantes e numerosas 
comunidades de minorias 
étnicas ao longo do caminho.

“Toda maratona é 
memorável”, disse Jin. 
“Talvez eu hoje esteja em 
montanhas cobertas pela 
neve, e amanhã, chegarei 
ao vale do rio. Se eu estiver 
com fome, há macarrão de 
arroz para comer. No meio, 
eu posso querer beber chá 
Pu'er. Há também ameixas e 
pêssegos que os moradores 
locais acabam de colher. 
O estilo de corrida muda a 
cada dia. Yunnan é como 
uma pérola. Eu as amarro em 
colares por meio dessas 100 

Macarrão de arroz (VCG) Jin Feibao (esquerda) corre 42,2 quilômetros por dia por 100 dias (VCG)

participou do desafio de 
sete maratonas em sete dias 
e continentes. Quando ele 
estava correndo na Antártida, 
sua mãe faleceu em casa.

“Eu tenho a capacidade 
de correr todos os 
continentes, mas não pude 
correr para minha mãe para 
uma despedida final. Este é 
o maior arrependimento da 
minha vida. Durante esses 
100 dias, eu pensei em 
minha mãe a cada segundo, 
espero que ela possa ver que 
eu estou correndo, correndo 
pelos meus sonhos, correndo 
para minha cidade natal”.

No dia 26 de agosto, às 
14h38, Jin terminou sua 
última corrida em um tempo 
de 6 horas e 25 minutos, 
encerrando e cumprindo seu 
desafio, para a admiração de 
seus seguidores.

Jin é muito grato aos seus 
amigos e simpatizantes, 
porque todos os dias muitas 
pessoas o acompanharam no 
curso completo. “Enquanto 

(VCG)
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每
周四上午，武汉音乐
学院滨江校区的一层
排练厅内，总会准时

响起有节奏的“叮叮当当”声，
不用问，这又是青年编钟乐
团在排练，每周固定排练的
这个传统已经坚持了１６年。
讲到这个乐团的历史，就不
得不提到一个人，他就是现
任武汉音乐学院中国器乐系
系主任的谭军教授。

谭军已经从教２９年了，
说起他与编钟，特别是曾侯
乙编钟的缘分则可以追溯到
上世纪８０年代，准确地说
是１９８５年的９月。当时
谭军刚刚考入武汉音乐学院
民乐系，每到周末都会到湖
北省博物馆做社会实践，参
与编钟的演出。

现藏于湖北省博物馆的曾
侯乙编钟是我国目前出土的
保存最完好、铸造最精美的
一套编钟，是由６５件青铜
编钟组成的大型乐器。这套
乐器铸造于战国早期，其历

史已超过２０００年。考虑
到钟槌敲击可能会对文物带
来的损害，技术人员特采用
翻模技术在原件基础上制造
了四套复制件，而谭军参与
演奏的那一套就是四套复制
件之一。　　　　　　

“（当时）我们没有在原
件上演奏过，８４年的时候
已经在编钟复制工作上取得
重大进展，我们演奏的应该
是湖北省博物馆复制的第一
套编钟。看到那套钟的时候
还是很兴奋，（从）发出的
声音、对编钟的形制的研究
和想象，（自己）慢慢开始
对编钟萌发出新的想法。”

虽然曾侯乙编钟出土的时
候钟体保存完好，但是敲击
编钟的钟槌大多腐烂。所以
在复制件演奏实践中，为了
更好地让编钟以乐器的面貌
呈现，１９９５年研究生毕
业后，谭军开始了自己对编
钟击槌的研究。　　　

“９５年研究生毕业以后
开始对击槌进行研制，申报

了湖北省的一个课题。后来
我们自己亲手制作，从丁字
式的改为圆头。按材质分，
一共五大类共５０多件。作
为系列击槌，后来申报了国
家的专利项目并获得批准。”

１９９６年，谭军有关编
钟击槌的研究工作已经告一
段落。而这一年的１１月，
武汉音乐学院迎来了一位特
殊的客人，他就是著名音乐
人谭盾，随着他的到来，谭
军第一次有机会在曾侯乙编
钟的原件上进行演奏。　　　

“９６年大概１１月份，
（谭盾）来湖北采风，要写
《１９９７　天 • 地 • 人》这
首曲子。他带来一大包从日
本买来的西洋打击乐的槌子
在我们的编钟上试奏，结果
有的打得响，有的打不响，
槌子大小和编钟型号不太匹
配。再加上软硬度、材质制
作问题，达不到他自己想象
的要求。我就把我试制的槌
子，有橡胶的、塑料的、尼
龙的、竹制的，各种软硬度

不一样的槌子给他试奏，他
觉得很棒，比较符合他当时
对编钟音色的想象预期。”

就在这样的机缘巧合下，
谭军参与到《１９９７　天 •
地 • 人》的录制过程中来，而
这次录制所使用的编钟就是
曾侯乙编钟的原件。

“在我没看见之前的时候，
我觉得复制件已经很神奇，
但是当看到（原件），那就
像（书里）描写的鸡皮疙瘩
都出来了。”

从１９８５年到１９９７
年，谭军在对编钟的研究实
践中积累了大量乐曲，大量
的演奏法，对编钟认知也更

为全面。这时候，他认为是
时候可以作为一门课程来开
展了。于是到了２０００年，
全国第一门编钟古乐演奏选
修课在武汉音乐学院正式开
讲。２００２年，随着上课
学生人数的增加，武汉音乐
学院青年编钟乐团正式成立，
并举行了编钟专场音乐会。
也是从这一年开始，青年编
钟乐团每两年都会举行专场
演出 .

谭军的学生张童欣说“（开
始）觉得编钟就像博物馆里
的那种展览的，让别人参观
的，当我上手的时候发现和
平常想象的不一样，它的声

音不像博物馆里很沉重的声
音，其实它特别的清脆。”

另一名学生高文钧说“我
第一次对编钟的印象，我以
为它是击打类，不会发出旋
律性声音的那种乐器。我以
为它只是像钟一样，可以发
出单击的声音。但是我演奏
的时候发现它是有旋律性的，
非常的好听。”

从１９７８年在湖北随
县（今随州市）首次亮相，
今年恰好是曾侯乙编钟出土
４０周年，我们欣喜地看到
以它为代表的编钟礼乐文化
在荆楚大地上得到传承，并
回响至今。

曾侯乙编钟出土 40 周年 
华夏正音在荆楚大地回响

40 anos depois de desenterrado, o carrilhão 
de Zenghouyi ecoa novamente em Hubei

李宇、杨喆

Por Li Yu, Yang Zhe

A orquestra da juventude de carrilhão de sinos de bronze do Campus Binjiang do Conservatório de Música de Wuhan



momento para se criar 
uma disciplina sobre o 
carrilhão na escola. Em 
2000, a primeira disciplina 
opcional de carrilhão 
do país foi criada no 
Conservatório de Música 
de Wuhan. Com o aumento 
do número de alunos, 
em 2002, a orquestra da 
juventude de carrilhão do 
Conservatório de Música 
de Wuhan foi estabelecida. 
Desde então, a orquestra 
realiza bienalmente shows 
exclusivos de carrilhões.

A aluna de Tan Jun, 
Zhang Tongxin disse: 
“inicialmente, pensava que 
o carrilhão era uma coisa 
para visitantes no museu. 
Mas quando o toquei, mudei 
de ideia. O som dele não 
é pesado, mas sim muito 
claro e melodioso”.

Outra aluna, Gao Wenjun, 
disse: “imaginei que o som 
do carrilhão era simples 
e monótono. Mas depois, 
descobri que ele é muito 
rítmico e bem-ouvido”.

Em 1978, o carrilhão 
de sinos de bronze de 
Zenghouyi foi desenterrado 
no distrito de Sui, da 
província de Hubei. Este 
ano marca o 40º aniversário 
do seu descobrimento. 
Sentimo-nos felizes por ver 
que essa cultura tradicional 
consegue ser herdada e 
divulgada no país.
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confeccionado e preservado 
na China, e conta com 
65 sinos de bronze. O 
instrumento foi fundido 
na época dos Estados 
Combatentes, há mais 
de 2000 anos. Para evitar 
prejuízos à relíquia, foram 
criadas quatro réplicas. O 
que Tan Jun tocou é uma 
delas.

“Naquele momento, 
não tocamos no carrilhão 
original. As réplicas foram 
criadas no ano de 1984. 
O que tocamos foi a 
primeira réplica. Quando 
vi o instrumento, fiquei 
emocionado. Da pesquisa 
à imaginação dos sons 
e formas dos sinos, eu 
lentamente comecei a ter 
novas ideias sobre como 
tocar o carrilhão”.

Quando foi desenterrado, 
o carrilhão de Zenghouyi 
estava em geral bem 
preservado, embora a 
maioria das baquetas 
estivesse podre. Para tocar 
melhor o carrilhão, depois 
da pós-graduação em 
1995, Tan Jun começou 
a pesquisar sobre as 
baquetas.

“Comecei a pesquisar 
baquetas após a graduação 
em 1995. Solicitei um projeto 
sobre isso ao governo da 
província de Hubei. Mais 
tarde, nós mesmos fizemos 
as baquetas. Mudamos 
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Todas as quintas-
feiras pela manhã, 
no salão de ensaios 

do Campus Binjiang do 
Conservatório de Música de 
Wuhan (capital da província 
de Hubei), sempre há um 
som rítmico em hora certa. 
Sem dúvida nenhuma, é 
o ensaio da orquestra da 
juventude de carrilhão de 
sinos de bronze. A tradição 
é mantida há 16 anos. 
Ao falar da história desta 
orquestra, não é possível 
ignorar o seu protagonista, 
o Dr. Tan Jun, diretor da 
Faculdade de Instrumentos 
Musicais Chineses do 
Conservatório de Música de 
Wuhan.

Tan Jun dá aulas de 
instrumentos musicais 
tradicionais chineses há 29 
anos. Ele começou a sua 
sorte com o carrilhão de 
Zenghouyi na década de 
1980, ou mais exatamente, 
em setembro de 1985. 
Naquele momento, Tan Jun 
tinha acabado de entrar 
na Faculdade de Música 
Folclórica do Conservatório 
de Música de Wuhan. E 
todo fim de semana ele ia 
ao Museu da Província de 
Hubei para participar dos 
shows do carrilhão.

O carrilhão de Zeng 
Houyi, agora no Museu da 
Província de Hubei, é o 
conjunto de sinos mais bem 

文化Cultura

da forma T para a forma 
redonda. Fizemos no total 
mais de 50 baquetas 
de diferentes materiais. 
Solicitamos a patente ao 
país e foi aprovada”.

Em 1996, as pesquisas 
sobre as baquetas 
terminaram. E em 
novembro do mesmo ano, 
o Conservatório de Música 
de Wuhan recebeu um 
convidado especial: o 
famoso músico chinês, Tan 
Dun. Com a chegada de 
Tan Dun, Tan Jun teve a 
chance de tocar o carrilhão 
de Zenghouyi original.

“Em novembro de 1996, 

ele (Tan Dun) veio a Hubei 
para coletar inspirações 
sobre sua obra Céu, Terra, 
Pessoa, 1997. Ele trouxe 
um saco de baquetas 
compradas do Japão para 
instrumentos musicais 
ocidentais. Mas devido aos 
problemas de tamanho e 
material, algumas tocavam 
o carrilhão e outras não. 
E nenhuma atingia a sua 
exigência. Dei a ele então 
as minhas baquetas de 
diferentes materiais, como 
borracha, plástico, nylon e 
bambu. Depois de tocar, ele 
as achou muito boas e os 
sons corresponderam à sua 

imaginação”.
Assim, Tan Jun participou 

da gravação da obra Céu, 
Terra, Pessoa, 1997 e desta 
vez, ele tocou o carrilhão 
original.

“Já achava a réplica 
maravilhosa antes de ver 
o original. Mas quando 
vi o original, fiquei muito 
emocionado e senti minha 
pele se arrepiar”.

Durante 1985 e 1997, Tan 
Jun tocou muitas músicas 
no carrilhão, acumulando 
experiência e enriquecendo 
seus conhecimentos sobre 
este peculiar instrumento. 
Ele acreditava que era o 

Carrilhão de sinos de bronze (VCG)



椰
林 树 影， 水 清 沙 白， 一
个个岛屿像是印度洋上
散 落 的 珍 珠 …… 这 里 就

是风景宜人的马尔代夫，也是不
少人心目中的旅游胜地。旅游业
是马尔代夫重要的支柱产业，而
中国已连续 8 年高居马旅游客源
国之首。

7 月 3 日，中马旅游合作论坛
在马尔代夫成功举办。本次论坛
由中国和马尔代夫旅游部门首次
联合举办，中国文化和旅游部党
组成员杜江、中国驻马尔代夫大
使张利忠及马尔代夫旅游部长穆
萨 扎米尔等两国官员及旅游业代
表齐聚一堂，就推动中马旅游合
作、发掘旅游投资机遇等议题进
行了深入交流。

上个世纪 70 年代初期，马尔
代夫开始发展旅游业。经过几十
年的快速发展，旅游业已经成为
马尔代夫第一大支柱产业。旅游
收入对马尔代夫 GDP 的直接贡
献率从上世纪 80 年代中期至今
一 直 保 持 在 30% 以 上， 间 接 贡
献率更是达到 60% 至 70%。在
过去几年里，旅游业对马尔代夫
国家财政收入的贡献基本实现稳
定增长，成为国家财政收入最主
要的来源。

当前，中国是马尔代夫最大的

旅游客源国。近年来，马尔代夫
每年接待的中国游客量都在 30
万人次以上。中国驻马尔代夫大
使张利忠表示，本次论坛对于两
国旅游业发展乃至两国友好关系
来说都具有重要意义：

“本次中马旅游合作论坛是两
国旅游部门首次联合举办，是落
实两国元首共识、深化两国旅游
等各领域合作的重要举措。这对
发展两国关系、深化中马传统友
谊具有十分重要的意义。” 

中 国 文 化 和 旅 游 部 党 组 成 员
杜江表示，中马两国政府已经签
署了共同推进“一带一路”建设
的谅解备忘录和中马自由贸易协
定，中马关系正处于新的上升期，
旅游合作也迎来重要机遇：

“全面友好合作伙伴关系为两
国各领域合作注入了新的强大动
力。众所周知，旅游业已经成为
全球经济增长的重要引擎，旅游
合作也已经成为中马人文交流和
务实合作的重要内容，并不断焕
发出新的生机。” 

尽管目前中马旅游合作发展迅
猛，但也并非一帆风顺。几个月
前，马尔代夫政局动荡，引发了
游客们的担忧。马尔代夫旅游部
长穆萨 • 扎米尔表示，当时正值
中国春节黄金周的到来，对于已

中国—马尔代夫旅游合作
论坛召开

Realizado nas Maldivas o Fórum 
de Cooperação em Turismo 
China-Maldivas
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Por Yang Tianshu

游条件越来越成熟。马尔代夫旅
游产业协会董事祖莱卡 • 玛尼克
表示，马尔代夫非常重视中国旅
游市场，目前在大多数酒店都配
备了中文翻译，连自助餐区的菜
品介绍都是只有英文和中文两种
语言。未来，马尔代夫将提供更
多符合中国游客特点的旅游产品
和服务：

“作为马尔代夫人，我们非常
希望有中国游客来，也非常需要
中国游客，所以我们必须为中国
游客创造各种便利，我认为我们
会越做越好。” 

经做好充分准备迎接中国游客的
旅游岛来说，确实受到了影响。
马政府已向旅游部门保证，所有
与旅游相关的行业照常运作，并
采取了加大宣传及折扣力度等措
施，目前情况已经改善：

“在过去几年，中国是马尔代
夫最大的游客来源国，对马尔代
夫旅游业作出了巨大的贡献，尽
管在前段时间由于政局影响，中
国游客数量略有下降，但我们立
刻采取了一系列措施改善这一情
况。” 

目前中国游客在马尔代夫的旅
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Extensos coqueirais, 
águas azuladas, 
praias bonitas e 

ilhas como pérolas... esta 
é a paisagem maravilhosa 
das Maldivas, lugar favorito 
de muitas pessoas para 
o turismo. O turismo é 
a indústria pilar do país 
e nos últimos oito anos 
consecutivos, a China vem 
sendo a maior origem de 

turistas para as Maldivas.
Foi realizado no dia 3 de 

julho no país o Fórum de 
Cooperação em Turismo 
China-Maldivas. O evento foi 
co-organizado pela primeira 
vez pelos departamentos 
de turismo dos dois países. 
O membro do Grupo do 
Partido Comunista da China 
do Ministério da Cultura e 
Turismo da China, Du Jiang, 
o embaixador da China nas 
Maldivas, Zhang Lizhong, e o 
ministro do Turismo maldívio, 
Moosa Zameer, participaram 
do fórum junto com outros 
funcionários governamentais 
e representantes do setor 
turístico. Eles trocaram 
opiniões sobre as 
cooperações sino-maldívias 
no turismo, a ampliação 
das oportunidades de 
investimentos, entre outros 
temas.

As Maldivas começaram 
a desenvolver a sua indústria 
turística na década de 1970. 
Hoje, o turismo já é a maior 
indústria do país. Desde a 
década de 1980 até agora, 
a taxa de contribuição direta 
do turismo ao PIB maldívio é 
sempre maior que 30%, e a 
taxa de contribuição indireta 
varia entre 60% e 70%. Nos 
últimos anos, a contribuição 
do turismo para as receitas 
financeiras das Maldivas 
cresceu de forma estável, 
sendo a principal origem 
das finanças do país.

杨天舒

A repórter da CRI Yang Tianshu entrevista a diretora da Associação da Indústria Turística das Maldivas, 
Zulaikha Manikm



setores relacionados ao 
turismo serão regularizados, 
e tomou medidas como 
aumento de propagandas 
e de descontos. Agora, a 
situação melhorou muito, 
revelou Zameer.

“Nos últimos anos, a China 
tem sido a maior origem de 
turistas para as Maldivas, e 
faz grandes contribuições 
ao turismo do país. O 
número de turistas chineses 
diminuiu um pouco devido às 
turbulências políticas, mas 
tomamos medidas imediatas 
para mudar a situação.”

Hoje em dia, os turistas 
chineses têm cada vez 
mais facilidades ao viajar 
às Maldivas. A diretora da 
Associação da Indústria 
Turística das Maldivas, 
Zulaikha Manikm, salientou 
que seu país presta alta 
atenção ao mercado chinês. 
Agora, muitos hotéis nas 
Maldivas contam com 
intérpretes de chinês, e até 
os pratos nos restaurantes 
são apresentados em inglês 
e em chinês. Ela prometeu 
que, no futuro, as Maldivas 
oferecerão mais produtos e 
serviços típicos aos turistas 
chineses.

“Os maldívios desejam 
e precisam dos turistas 
chineses, por isso, devemos 
criar mais facilidades para 
eles. Acredito que podemos 
fazer cada vez melhor neste 
aspecto”.

38 2018 年  第 04 期
发现  Fanzine

旅游 Turismo
A China é hoje a maior 

origem de turistas para as 
Maldivas e, anualmente, mais 
de 300 mil chineses viajam ao 
país. O embaixador da China 
nas Maldivas, Zhang Lizhong, 
afirmou que o fórum terá 
um importante significado 
para o desenvolvimento das 
indústrias turísticas dos dois 
países e para as relações 
amistosas bilaterais.

“O fórum é co-organizado 
pelos departamentos de 
turismo dos dois países e 
é uma medida relevante 
para aplicar os consensos 
alcançados pelos seus 
chefes de Estado e 
promover as cooperações 
bilaterais no setor turístico. 
É muito significativo 
para o desenvolvimento 
das relações bilaterais e 
aprofundamento da amizade 
tradicional sino-maldívia”.

O membro do Grupo do 
Partido Comunista da China 
do Ministério da Cultura e 
Turismo da China, Du Jiang, 
disse que os dois governos 
já assinaram o Memorando 
de Entendimento sobre 
a Construção Conjunta 
do “Cinturão e Rota” e o 
Acordo de Livre Comércio. 
As relações sino-maldívias 
estão numa fase de bom 
desenvolvimento e as 
cooperações turísticas entre 
as duas partes também 
possuem oportunidades de 
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ouro, acrescentou Du.
“A parceria de 

cooperação amistosa integral 
injeta fortes energias às 
cooperações bilaterais em 
todos os setores. Todos 
sabem que o turismo é uma 
importante força motriz para 
o crescimento da economia 

global. As cooperações 
turísticas são também 
uma parte importante dos 
intercâmbios humanos e das 
cooperações pragmáticas 
entre a China e as Maldivas, 
e renovam constantemente 
sua vitalidade”.

Apesar do rápido 

desenvolvimento das 
cooperações turísticas 
sino-maldívias, estas nem 
sempre foram fáceis. Meses 
atrás, a situação política 
nas Maldivas encontrava-
se instável, preocupando 
os turistas. O ministro do 
Turismo maldívio, Moosa 

Zameer, lamentou que estas 
turbulências coincidiram 
com o feriado do Ano Novo 
Chinês, o que influenciou o 
turismo nas Maldivas - apesar 
das boas preparações para 
receber os turistas chineses. 
O governo maldívio já 
prometeu que todos os 

O embaixador da China nas Maldivas, Zhang Lizhong Paisagem maravilhosa das Maldivas



óleo fica selado na carne. 
Quem comer não conseguirá 
aguentar o excesso de 
gordura e a carne não será 
suficientemente mole. Para 
comer a carne, o mais 
importante é o sabor, a seguir 
é o aroma e depois, a cor. A 
costelinha bem refogada é 
tenra, um pouco resistente 
à boca e se derrete ao 
mastigar.

Em alguns lugares, a 
carne é refogada junto 
com outros ingredientes, 
por exemplo, brotos de 
bambu do inverno, vegetais 
salgados, castanha, yuba 
e enguia, entre outros. No 
entanto, a costelinha mais 
pura é apenas cozinhada, 
em fogo lento, com o molho 
de soja fresco e cubos 
de açúcar. Eis o sabor da 
carne que as pessoas não 
conseguem esquecer em 
meses após comer.
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A carne de porco 
refogada não 
pertence a nenhuma 

das oito principais culinárias 
chinesas, porém, cada 
uma delas possui um prato 
semelhante.

Na província de Shandong, 
o prato é salgado e fresco, 
possuindo um aroma de 
molho de soja. Na cidade 
de Shanghai, a carne é 
cozida junto com o Huadiao, 
um vinho de arroz, sendo 
macia à boca. Na cidade 
de Suzhou, os cozinheiros 
costumam adicionar muito 
óleo e açúcar mascavo ao 
prato. Neste caso, a carne 
fica doce mas não gruda 
nos dentes. E na província 
de Hunan, o mais popular 
é a carne refogada doce 
e picante, batizada com 
o sobrenome do primeiro 
presidente do país, Mao 
Zedong, que adorava este 
prato. Há quem diga que o 
líder chinês não consumia o 
molho de soja. Portanto, ao 
confeccionar a típica carne 
refogada ao estilo de Mao, 

os cozinheiros acrescentam 
apenas o açúcar mascavo 
para colorir a carne, mas não 
adicionam o molho.

Chamada pelo mesmo 
nome em diferentes locais, 
este prato de carne refogada 
não se restringe a regras 
fixas. A única coisa em 
comum reside no uso de 
costelinha, metade carne 
e metade gordura. Para 
cozinhar a carne, além 
de utilizar a água, pode 
adicionar o vinho de arroz 
de Shaoxing, ou até cerveja. 
Primeiro, ferva a costelinha 
na panela de ferro durante 
meia hora e depois, aqueça 

em fogo brando. O sabor 
fica melhor se cozinhar 
por mais tempo. O paladar 
puro e denso depende 
totalmente do longo tempo 
de preparação. O calor leva 
o tempero a cada fibra da 
carne magra e até cada 
pingo de óleo da gordura, 
deixando a carne deliciosa. 
Sirva a comida quente em 
uma grande tigela e seu 
aroma preenche toda a casa.

Algumas pessoas fritam 
a carne antes de refogá-
la e assim, a costelinha não 
encolhe. O prato fica mais 
bonito e economiza o gás 
de cozinha. Contudo, o 

Carne de porco refogada

红烧肉

Por Cui Daiyuan

崔岱远

之处是必选五花三层的猪肋条。
烧肉不但可以用水，还可以用绍
酒，甚至啤酒。黝黑黝黑的大铁
锅，先用大火烧开半小时，再改
用小火慢慢焐着，焐的时间越长
越出味儿。那份醇厚完全仰仗着
漫长的时间和踏踏实实的功夫。
直焐到作料的味深入到瘦肉的每
一丝纤维、肥肉的每一颗油滴里，
才能烧出妙不可言的极品。盛进
大碗带着热气端上来，整个家里
都香透了。

有人把肉炸了再烧，这样做的
肉不会收缩，看着漂亮，而且省
火。不过炸过之后油会封在肉里，
吃上两小块就难免腻了，而且口
感也不够软烂。对于吃肉，首先
是味，其次是香，再次才是色。
好的红烧肉入口松润，咬上去有
微弱的抗拒力，稍微一咀嚼就已
酥烂无形。

有些地方烧肉要加各种配料，
比如冬笋烧肉、梅干菜烧肉、栗
子烧肉、百叶结烧肉、鳗鲞烧肉
等等。不过，至醇至纯的红烧肉
只用鲜酱油和冰糖慢慢地焐，那
才 算 得 上 是 三 个 月 忘 不 掉 的 肉
味。

红
烧 肉 不 属 于 任 何 菜 系，
但似乎哪个菜系都有它
的 影 子。 山 东 有 咸 鲜 酱

香的鲁味红烧肉，上海有用花雕
煮得酥润的本帮红烧肉，苏州有
浓油赤酱、甜而不粘的苏式红烧
肉，而湖南流行的是红亮微辣的
毛氏红烧肉。据说毛泽东不吃酱
油，所以地道的毛氏红烧肉是只
用糖炒色而不加酱油的。

尽管各地都叫“红烧肉”，但
做法却无一定之规，唯一的共同
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Sou contra toda a 
forma de protecionismo 
econômico. Sabemos que 
as nações que aplicam essa 
política estão atrasadas 
em relação aos países em 
desenvolvimento. O Brasil 
mantem sua posição de 
discutir e ampliar suas 
reservas para o capital 
estrangeiro, desde que os 
ganhos sejam mútuos.

Não há como falar de 
intercâmbio econômico sem 
considerar o intercâmbio 
cultural. Ainda é tímida 
no Brasil a ideia de 
fortalecimento de uma 
política de intercâmbio 
com a China. Sobretudo 
porque tanto um quanto 
o outro esbarram na 
burocracia para efetivar 
projetos culturais. A Frente 
Parlamentar trabalha para 
dialogar com o governo 
brasileiro no sentido de 
facilitar o processo de 
entrada da comunidade 
chinesa no Brasil.

A cúpula do BRICS, 
à medida que consegue 
planejar a longo prazo 
suas ações,  observa 
portanto que há nesses 
países a possibilidade de 
cooperação econômica, e 
é importante considerá-los 
como agentes auxiliares no 
processo de globalização 
dos mercados do BRICS.

a aprender com a China. 
As estruturas das cidades 
chinesas planejadas para 
o futuro nos convencem 
bem da energia gasta pelos 
chineses em tornar as 
coisas funcionais. E essa 
energia teve como fonte, 
nos últimos anos, a visão 
estratégica do presidente Xi 
Jinping.

O presidente Xi Jinping 
conseguiu resgatar o 
conceito de nação da 
China, com mais respeito 
ao cidadão, com políticas 
eficientes de combate à 
corrupção e com o resgate 
da confiança do povo 
chinês.

A ideia de reunir os 
países emergentes, é, 
como disse, exatamente 
essa: garantir a troca de 
experiências.

Não há dúvidas de que o 
futuro do Brasil dependerá 
em grande parte da Ásia, 
e dos países do BRICS. 
A experiência dos últimos 
10 anos nos mostra que 
precisamos exportar mais, 
precisamos dar mais 
condições ao aumento do 

Só para ter uma ideia, em 
2016, mais de 130 milhões 
de chineses viajaram pelo 
mundo. Desses, apenas 
50 mil escolheram o Brasil 
como destino. Isso se 
explica, em parte, pelo 
excesso de burocracia que 
impede o povo chinês de 
visitar o Brasil, de investir 
aqui. Eu sempre digo que 
a burocracia emperra 
o desenvolvimento. Por 
isso, simplificar é garantir 
confiança, crescimento e 
governança.

Desde 2009, o Brasil 
tem sido o maior 
parceiro comercial 

da China. Isso exigiu de 
nós uma organização e 
diálogo, principalmente 
entre os parlamentos 
brasileiro e chinês. E de 
2016 pra cá, temos sido um 
canal de interlocução dos 
interesses entre o Brasil e 
a China através da Frente 
composta por mais de 280 
parlamentares. A Frente 
Parlamentar trabalha para 
incentivar e desenvolver 
parcerias, a fim de facilitar 
investimentos em diversos 
segmentos. Como por 
exemplo a assinatura 
de diversos acordos em 
áreas como tecnologia, 
infraestrutura, transporte, 
agricultura e mineração.

Todas as demandas 
levantadas pelos países 
que compõem o BRICS 
(Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul) são 
discutidas a longo prazo. O 
que trouxemos na bagagem 
de Xiamen tem sido a 
integração econômica dos 

países em desenvolvimento. 
Ou seja, o BRICS nos 
serviu para redesenhar um 
novo modelo econômico 
capaz de garantir inovação 
e oportunidade de forma 
mútua.

Esta já é a 3ª missão 
oficial que participo na 
China. Em novembro do 
ano passado, participei da 
programação da China-
Latin America and the 
Caribbean International 
Exposition, em Zhuhai. Em 
agosto do mesmo ano, fui à 
9ª Cúpula do BRICS, bloco 
formado pelo Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul. 
E a primeira vez ocorreu em 
março em 2016, durante 
no lançamento da Frente 
Parlamentar Brasil-China, 
em Dongguan.

O BRICS tem como fator 
determinante a troca de 
experiências entre as coisas 
que deram certo. A China já 
tem uma história sólida de 
cooperação e o BRICS tem 
coroado essa relação para 
o resto do mundo.

Eu sempre digo que 
os brasileiros têm muito 

O BRICS permite “redesenhar novo modelo 
econômico capaz de garantir inovação e 
oportunidade de forma mútua”

capital internacional. E, 
acima de tudo, de utilizar 
essa estratégia para ampliar 
a geração de emprego e 
renda no nosso país.

Na primeira reunião dos 
BRICS que participei, no 
ano passado, o ponto alto 
do encontro foi a defesa 
de uma maior flexibilização 
das barreiras econômicas. 
Um ponto muito importante. 
Precisamos flexibilizar as 
barreiras que impedem a 
entrada de chineses no 
Brasil, fortalecer o turismo 
da China ao Brasil.
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Deputado Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China

Por Deputado Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China



Programas diários para os países lusófonos  (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

Ritmos da China Ritmos da China

Panorama  
Econômico

Pelos 
Quatro Cantos Sala de Visitas Rota da Seda Tudo por Esporte

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

 

﹡ Fornecido pela Rádio Macau. 由澳门电台提供。

Horário
(Lisboa) 19:00    20:00 21:00    22:00    23:00 

2ª feira Panorama 
Econômico Gastronomia Coletânea Zona Indie﹡

3ª feira Pelos Quatro 
Cantos Scherzo﹡ Entrevista de 

Macau﹡

4ª feira Sala de Visitas Além do 
Horizonte Ritmos da China

5ª feira Tudo por Esporte Rota da Seda Som da 
Semana﹡

6ª feira Revista de ﹡
Macau Ritmos da China Pandora﹡

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

Horário 7:00    8:00 14:00    18:00    20:00 21:00 22:00

Sábado Coletânea Além do 
Horizonte

Pelos Quatro 
Cantos Ritmos da China Sala de Visitas Panorama 

Econômico
Som da 

Semana﹡

Domingo Coletânea Rota da Seda Tudo por Esporte Ritmos da China Gastronomia

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

Horário
(Rio) 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo

9:00 Coletânea Ritmos da 
China Coletânea Ritmos da 

China Coletânea Tudo por 
Esporte

Tudo por 
Esporte

10:00 Gastronomia Ritmos da 
China

Panorama 
Econômico

Ritmos da 
China

Além do 
Horizonte

Pelos Quatro 
Cantos

Além do 
Horizonte

11:00 Ritmos da 
China

Ritmos da 
China

12:00 Ritmos da 
China

Ritmos da 
China

15:00 Zona Indie﹡ Som da 
Semana﹡ Scherzo﹡ Pandora﹡ Fado a 

Oriente﹡
Som da 

Semana﹡ Pandora﹡

16:00 Fado a 
Oriente﹡

Entrevista de 
Macau﹡ Zona Indie﹡ Entrevista de 

Macau﹡
Revista de 
Macau﹡ Scherzo﹡ Revista de ﹡

Macau

20:00 Panorama 
Econômico

Pelos Quatro 
Cantos Sala de Visitas Rota da Seda Coletânea Gastronomia Rota da Seda

21:00 Sala de Visitas Coletânea
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Capital Airlines lança duas rotas conectando China e Portugal
Macau e Lisboa estarão ligadas via Beijing

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 Euro-
pa, América do Sul e África.

Com uma frequência de três vezes por semana (ter-
ça-feira, quinta e sábado), os voos Hangzhou-Beijing-Lis-
boa 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 frequên-
cia 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 Air-

lines passa a conectar, via 
Portugal, a China com 

o Brasil ,  Angola, 
M o ç a m b i q u e , 

Cabo Verde e 
São Tomé 

e Prín-
c i p e , 

países de língua portuguesa localizados em diferentes 
continentes.

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 conti-
nente europeu. Como destino turístico, Lisboa possui 
um belo porto natural, palácios, igrejas e ruas antigas re-
manescentes 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 atra-
ções 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 re-

cursos da rede aérea do Grupo HNA para criar linhas 
aéreas a partir da China com destino à Europa, Amé-
rica 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.

7月 25日首都航空“澳门+里斯本”航线同期启航

2017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

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、

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）



Fundada em 1940, a Rádio Internacional da China 
(CRI) é a única emissora estatal chinesa que transmite 
sua programação em 65 línguas para todo o mundo, com 
o objetivo de apresentar a China ao mundo, apresentar 
o mundo aos chineses, informar o mundo ao mundo e 
aumentar a compreensão e a amizade entre os chineses 
e os outros povos.

A transmissão em português da CRI entrou no ar 
no dia 15 de abril de 1960. Como a única emissora em 
português atuando na China em diversas mídias, tais 
como rádio FM, rádio via ondas curtas, CRI on-line em 
português, CRI móvel em português e a revista Fanzine, 
uma revista bimestral e bilingue, o CRIpor faz cobertura 
nos setores de noticiário, cultura, economia, sociedade e 
ensino de chinês.

中国国际广播电台葡萄牙语部 
中国北京市石景山路甲 16 号    

邮政编码 100040   

Rádio Internacional da China
Departamento de Português,  CRI-39

P. O. Box 4216, Beijing, China

 http://portuguese.cri.cn 
  cripor@cri.com.cn

Tel: +8610 68891968

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。


