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习近平会见安哥拉总统洛伦索
Xi Jinping recebe presidente de Angola na capital chinesa

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu 
em 9 de outubro em Beijing o presidente 
angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço, 
que estava em visita oficial de três dias à 
China.

Xi Jinping ofereceu uma grande recepção 
a Lourenço. No encontro, os dois líderes 
recordaram a Cúpula de Beijing do Fórum 
de Cooperação China-África, realizada no 
mês anterior na capital chinesa.

Xi Jinping disse que na cúpula, tanto a 
China quanto os países africanos decidiram 
estabelecer uma comunidade mais estreita 
de futuro compartilhado. Ao mesmo tempo, 
lançaram uma voz conjunta na defesa do 
multilateralismo. Além disso, o evento injeta 
novas forças motrizes para as relações sino-
angolanas, afirmou Xi Jinping.

O líder chinês afirmou que China e 
Angola devem aumentar a confiança política 
mútua, fortalecer intercâmbios de alto nível 
e promover a comunicação estratégica. 
O objetivo é impulsionar as relações sino-
angolanas a um novo patamar, gerando 
mais benefícios para os dois povos.

Lourenço disse esperar maior cooperação 
com a China em áreas como infraestrutura 

2018 年 10 月 9 日，国家主席习近平在人民大会
堂同安哥拉总统洛伦索举行会谈。

习近平欢迎洛伦索对中国进行国事访问，表示很
高兴在中非合作论坛北京峰会结束一个月后再次同
洛伦索会面。习近平指出，北京峰会成功召开为中非、
中安关系发展注入了新动力，带来了新机遇。双方
要一道努力，继续推动中安关系积极、快速向前发展。
中方对中安两国合作未来充满信心。

洛伦索表示，安中保持高层密切交往，体现出双
方对两国关系的高度重视。长期以来，安中合作对
安哥拉经济社会发展发挥了积极作用。安方期待进
一步加强两国在基础设施建设及民生领域的合作，
更好地助力安哥拉国家发展。安哥拉重视中国在国
际事务中的重要影响，高度评价中方为妥善解决非
洲热点问题发挥的建设性作用。
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e qualidade de vida, para fomentar o 
desenvolvimento de Angola. Além disso, seu 
país preza altamente as influências da China 
nos assuntos internacionais, enquanto avalia 
positivamente os papéis construtivos dos 
chineses nas questões africanas.

No mesmo dia, o primeiro-ministro 
chinês, Li Keqiang, e o presidente do 
Comitê Permanente da Assembleia 
Popular Nacional, Li Zhanshu, também se 
encontraram com Lourenço.

澳门举办第 10届中国—葡语国家文化周
Macau inaugura 10ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa

Macau realizou na tarde do dia 13 
de outubro a cerimônia de inauguração 
da 10ª Semana Cultural da China e dos 
Países de Língua Portuguesa, na Doca dos 
Pescadores. Compareceram ao evento o 
secretário das Finanças e Economia da 
Região Administrativa Especial de Macau da 
China (RAEM), Lionel Leong, a secretária-
geral do Secretariado Permanente do 
Fórum para a Cooperação Econômica e 
Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa (Macau), Xu Yingzhen, 
e cônsules-gerais dos países lusófonos 
em Macau. Ao mesmo tempo, foi aberta a 
atividade de seis dias de Cultura Chinesa e 
Portuguesa na Doca dos Pescadores.

Em seu discurso, Xu Yingzhen afirmou 
que este ano marca o 15º aniversário da 
fundação do Fórum, sendo também o 
10º aniversário de realização da Semana 
Cultural. Durante os dez anos, o evento 
reúne a diversidade cultural de Macau, que 

第 10 届中国─葡语国家文化周 10 月 13 日下午
在澳门渔人码头举行启动仪式。澳门特区经济财政
司司长梁维特、中葡论坛（澳门）常设秘书处秘书
长徐迎真以及各葡语国家驻澳总领事等出席仪式。
同时，为期 6 天的“中葡文化汇聚渔人码头”活动
也随之拉开帷幕。

徐迎真在致辞时表示，今年是中葡论坛（澳门）
成立 15 周年，也是中葡文化周举办 10 周年。10 年来，
文化周充分发挥澳门中西合璧的多元文化特色，打
造了中国与葡语国家文化交流、民心相通的平台。
中葡论坛常设秘书处将以论坛成立 15 年为新的起
点，与澳门特区政府和论坛各与会国一同创新文化
交流形式，丰富文化活动内涵，推进澳门“中葡文
化交流中心”建设，以澳门为平台，推动中国内地、
澳门与葡语国家间更加广泛而深入的文化交流合作。

combina as culturas oriental e ocidental. 
O secretariado permanente do Fórum 
tomará como novo ponto de partida o seu 
15º aniversário, criando novos meios de 
comunicação cultural com a RAEM e os 
países participantes do Fórum.
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Para homenagear a comunidade chinesa em 
Portugal, a Livraria Lello, no Porto, comemorou 
o Dia Nacional da China em 1º de outubro, data
que celebra a fundação da República Popular 
da China.

As honras de abertura do evento na Livraria 
Lello couberam ao senhor Shu Jianping, 
Conselheiro Cultural da Embaixada da China 
em Portugal. A cultura chinesa marcou, assim, 
presença nesta que é considerada uma das 
mais belas livrarias do mundo. Música e muitos 
livros marcaram este dia excepcional, em que 
muitos estiveram presentes  para celebrar o 
Dia Nacional da Popular da China. Estavam 
em destaque livros sobre a China e a cultura 
chinesa, assim como obras literárias de autores 
chineses.

A Livraria Lello situa-se no Centro Histórico da 
cidade do Porto, em Portugal. O Centro Histórico 
da cidade do Porto integra a Lista do Patrimônio 
Mundial da UNESCO desde 1996.

葡萄牙百年书店迎来中国日
Livraria centenária celebra o Dia Nacional da China

关键词 Fique por Dentro
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经济Economia
China realiza 12 
negociações de livre 
comércio com 27 países

A China está levando 
a cabo 12 negociações 
de livre comércio com 
27 países, bem como 
atualizações de acordos de 
livre comércio (ALC).

As negociações de livre 
comércio em curso incluem 
a Parceria Econômica 
Compreensiva Regional 
(RCEP, na sigla inglesa), o 
ALC China-Japão-Coreia 
do Sul, o ALC China-
Noruega, o ALC China-Sri 
Lanka, o ALC China-Israel, 
e as atualizações do ALC 
China-Singapura e do ALC 
China-Nova Zelândia.

Gao Feng, porta-voz 
do Ministério do Comércio 
da China, afirmou em 
julho que o país espera 
construir uma rede de 
zonas de livre comércio, 
trabalhar juntamente com 
os estes parceiros para 
reforçar a liberalização e 
facilitação da circulação 
de mercadorias, serviços 
e investimentos; explorar 
conjuntamente o mercado 
global; promover a 
construção de uma 
economia mundial aberta, 
e contribuir para o 
desenvolvimento estável 
e saudável da economia 
global.  

Turistas chineses viajaram 
para 1000 destinos globais 
durante as férias do Dia 
Nacional

Um relatório do provedor 
chinês de serviços de 
viagens Ctrip mostrou 
que os turistas chineses 
visitaram mais de 1.000 
cidades, em quase 100 
países, durante as férias 
do Dia Nacional.

O relatório, divulgado em 
8 de outubro, indicou que 
a Tailândia foi o destino 
turístico mais procurado 
pelos chineses nas férias 
deste ano, seguido pelo 
Japão, Hong Kong, Vietnã 
e Singapura.

De acordo com dados 
anteriores divulgados pelo 
departamento tailandês, 
um total de 7,73 milhões de 
turistas chineses visitaram 
a Tailândia nos primeiros 
oito meses de 2018, um 

aumento de 16,51% em 
termos anuais. Isto criou 
uma receita turística de 
90,1 bilhões de yuans (US$ 
13 bilhões) para o governo 
tailandês.

Durante as férias de sete 
dias, o número de turistas 
chineses que voaram para 
os EUA sofreu uma queda 
de 42% em relação a 2017, 
informou o Skyscanner. 
Até o final de setembro, 
o número total de turistas
chineses que visitaram os 
EUA caiu 5%.

O declínio deve-se, em 
parte, à fricção comercial 
entre a China e os EUA, 
explicou Liu Jiaming, 
pesquisador do Instituto 
de Ciências Geográficas 
e Pesquisa de Recursos 
Naturais da Academia 
Chinesa de Ciências.

No entanto, uma 
mudança notável 
ocorreu este ano. Cada 

葡萄牙拥有百年历史的莱罗书店 10 月 1 日举办
中国日活动。活动当天，莱罗书店的大门由中国驻
葡萄牙文化参赞舒建平开启，书店里洋溢着五千年
文明大国浓郁的文化气息，游客不仅可以在这里找
到许多平日里难得一见的中葡语书籍，还有民乐家
现场演奏委婉动听的中国乐曲，来自中国的作家也
在现场与外国读者们深入交流。

莱罗书店位于葡萄牙老城波尔图的历史中心，该
历史中心于 1996 年被联合国教科文组织评为世界
文化遗产。

“影像中国”播映活动在葡萄牙启动
Iniciativa “Imagem da China” é lançada em Portugal

“Imagem da China”, uma iniciativa 
para promover a produção televisiva e 
cinematográfica chinesa no exterior, foi lançada 
na capital portuguesa, Lisboa, no dia 6 de 
setembro, com a estreia da telenovela “Pena 
sobre o céu”. Portugal é a primeira parada da 
iniciativa, sendo também a primeira vez que 
uma produção chinesa é exibida para uma 
audiência portuguesa.

O Ministro da Administração Estatal chinesa 
de Rádio, Cinema e Televisão, Nie Chenxi, 
disse na cerimônia de lançamento esperar 
que a iniciativa possa reforçar a compreensão 
e confiança mútuas entre China e Portugal, 
consolidando assim a parceria estratégica 

existente entre os dois países.
Outras séries de televisão e filmes chineses 

foram já traduzidos para português e serão 
transmitidos em Portugal num futuro próximo.

“影像中国”播映活动启动仪式暨中国电视剧《鸡
毛飞上天》开播仪式 9 月 6 日在葡萄牙首都里斯本举
行。“影像中国”旨在精选优秀的中国影视作品在海
外平台放映。里斯本是“影像中国”播映活动的全球
首站，也是中国影视节目首次与葡萄牙观众见面。

中国国家广播电视总局局长聂辰席在启动仪式上
称，希望通过“影像中国”播映活动架起中葡两国加
深理解、增进互信的桥梁，深化中葡全面战略夥伴关
系。

《鸡毛飞上天》在葡萄牙首播后，一批译制成葡
语的中国影视作品近期将陆续在当地播出。



vez mais turistas chineses 
tendem a gastar o seu 
dinheiro em experiências 
durante as viagens, ao 
invés de fazerem compras.

Investimento chinês ajuda 
economia portuguesa a 
recuperar

Segundo os dados 
divulgados pelo Instituto 
Nacional de Estatística 
(INE) de Portugal, a taxa de 
crescimento da economia 
atingiu 2,7% em 2017, e a 
taxa de desemprego e o 
déficit orçamental caíram 
respectivamente para 
7,2% e 1,8%, registrando 
os níveis mais positivos 
desde a crise financeira. 
Portugal foi um dos países 
mais afetados pela crise 
da dívida pública da Zona 
Euro em 2011.

De acordo com 
estatísticas lançadas até o 
momento, o investimento 
total de empresas chinesas 
e cidadãos ultrapassou 
nove bilhões de euros 
em Portugal, sendo este 

o investimento chinês
desempenhou um papel 
crucial. A colaboração 
luso-chinesa promove a 
recuperação econômica e 
o desenvolvimento social
de Portugal".

Genghis Khan Airlines 
adiciona jato ARJ21 à frota 
de aeronaves

A companhia aérea 
Genghis Khan, operadora 
recém-estabelecida na 
Região Autônoma da 
Mongólia Interior, será o 
segundo cliente, depois 
da Chengdu Airlines, a 
adquirir o modelo ARJ21, 
o primeiro avião regional
fabricado pela China.

O ARJ21, desenvolvido 
pela Corporação de 
Aeronaves Comerciais da 
China (COMAC, na sigla 
inglesa), foi colocado 
no serviço comercial há 
mais de dois anos, tendo 
transportado mais de 
160.000 pessoas.

A COMAC e a Genghis 
Khan assinaram um 

acordo em 15 de outubro 
para estabelecer uma 
cooperação estratégica 
abrangente para a 
operação e manutenção 
de aviões e formação 
de quadros, de forma a 
responder à crescente 
demanda de transportes 
aéreos nesta região.

Ao mesmo tempo, a 
COMAC confirmou que 
estabelecerá uma base de 
manutenção de aeronaves 
na região autônoma da 
Mongólia Interior. A base 
fornecerá serviços para o 
avião ARJ21 inicialmente 
e irá estendê-los para o 
C919 de corredor único e 
o CR929 de corpo largo no
futuro.

Atualmente, a Chengdu 
Airlines conta com oito 
Jatos ARJ21, tendo o 
último sido recebido ontem 
à tarde.

o quinto país alvo de
investimento chinês na 
Europa.

Jorge Magalhães 
Correia, chefe executivo 
da Fidelidade, uma 
companhia de seguros 
europeia, disse: “após a 
crise, carente de confiança 
na nossa economia e 
na incapacidade de 
retorno de débito, a 
comunidade internacional 
cortou drasticamente o 
investimento em Portugal. 
No entanto, a China teve a 
coragem de investir mais 
em Portugal, reconhecendo 
o potencial econômico do
nosso país”.

O investimento de firmas 
chinesas levou algumas 
empresas locais ao 
desenvolvimento. Manuel 
Caldeira Cabral, ministro 
da Economia de Portugal, 
afirmou numa entrevista 
que "o investimento chinês 
foca não só em interesses 
a curto prazo, mas também 
a longo prazo, que é 
exatamente o que ajuda 
a economia portuguesa. 
As empresas chinesas 
já comprovaram que são 
parceiras confiáveis para 
Portugal".

Cai Run, embaixador 
da República Popular 
da China em Portugal 
confirmou, "nos tempos 
mais difíceis da 
economia portuguesa, 

Trens de carga China-
Europa totalizam 11.000 
viagens

O número de viagens 
realizadas por trens de 
carga na rede de serviços 
ferroviários China-
Europa, parte crucial 
da iniciativa Cinturão e 
Rota, atingiu o marco 
de 11 mil viagens, disse 
Ning Jizhe, vice-diretor 
da Comissão Nacional 
de Desenvolvimento e 
Reforma.

Os trens de carga estão 
divididos por 65 rotas que 
ligam as cidades chinesas 
a 44 cidades em 15 países 
europeus.

Esses serviços, 
que originalmente 
transportavam 
mercadorias de TI do 
município de Chongqing, 
no sudoeste da 
China, para a Europa, 

transformaram-se 
gradualmente numa nova 
solução logística para o 
comércio internacional. 
Cidades chinesas, 
incluindo Chengdu, 
Zhengzhou e Yiwu, têm 
agora também trens de 
carga com ligação à 
Europa.

Tang Tingjie, funcionário 
de uma fábrica de 
computadores taiwanesa 
em Chongqing, disse que 
os trens China-Europa 
economizam dois terços do 
tempo de transporte dos 
produtos de informática da 
empresa em comparação 
com transporte marítimo, 
além de reduzirem as 
despesas em 70% face ao 
transporte aéreo.

Liu Guiping, vice-
prefeito de Chongqing, 
disse que mais produtos, 
tais como automóveis e 
peças, máquinas, grãos 
de café, suprimentos 
industriais e itens de uso 
diário, são transportados 
pelos trens de carga. Até o 
momento, foram enviados 
920.000 contêineres.

Ning disse que a rede 
ferroviária reforçou as 
ligações terrestres da 
Eurásia, promoveu a 
abertura das regiões 
interiores da China 
e contribuiu para a 
cooperação internacional 
na produção. 
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pela China, Marques decidiu ampliar
o cultivo da soja. "No ciclo 2017-2018,
ampliamos o cultivo em mais 4% e tivemos
um bom lucro. Para o novo ciclo, vamos
ampliar até 7.100 hectares, um aumento de
4,4%", disse o produtor de soja.

Segundo um estudo realizado pelo
Ministério da Agricultura e pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), nos próximos dez anos, a
produção de soja no Brasil chegará a 156
milhões de toneladas, um aumento de
30%. Além disso, o estudo projeta que a
importação da soja brasileira alcançará
96,5 milhões de toneladas, sendo que 70%
desse grão irá para a China.

O presidente Silceu Dalberto, da
Cotrimaio, uma cooperativa agrícola
estabelecida no estado do Rio Grande
do Sul, compartilha da ideia de Marques
e também quer aumentar seu cultivo em
3,5%. Visando dedicar-se mais ao mercado
chinês, a Cotrimaio quer abandonar os
distribuidores internacionais e buscar
diretamente os compradores chineses

maior do mercado
chinês. De acordo
com as estatísticas
do ministério da
Agricultura do Brasil,
a exportação da　
oleaginosa brasileira
para a China nos
primeiros sete
meses chegou a
43,9 milhões de
toneladas, 80,6% da
exportação total.

Diante da 
oportunidade 
histórica oferecida

estimou em agosto
que a produção
local de soja para
a temporada 2018-
2019 baterá seu
recorde e chegará
a 4 bilhões e 
586 milhões de
alqueires.

Não obstante,
Lutz está 
preocupado com
a possibilidade de
perder o mercado
chinês devido às
tarifas adicionais
de 25% impostas
por Beijing, em
represália à decisão

últimos anos no principal destino
das exportações da oleaginosa
norte-americana.

Lutz, que também tem 65
anos, se lembra do rápido
crescimento da demanda
chinesa pela exportação de
soja norte-americana durante
a última década. "Há dez
anos, de cada quatro fileiras
de soja que eu plantava, uma
era exportada para a China.
Agora, a exportação aumentou
para uma em cada três", conta
Lutz, fitando seus grãos quase
maduros .

O Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos
(USDA, na sigla em inglês)

Como muitos 
agricultores 
do município 

de Maringá, no
estado do Paraná
(sul do Brasil),
Manoel Marques,
de 65 anos, decidiu
ampliar sua área de
cultivo de soja de
6.800 para 7.100
hectares durante o
ciclo 2018-2019, que
se inicia no mês de
outubro. 

Em uma situação

inversa, a 8.500 quilômetros ao
norte, o agricultor americano
Don Lutz, de Scandinavia,
no estado do Wisconsin, está
preocupado com sua atual safra
de soja e começa a pensar
em cultivar outros produtos no
próximo ciclo.

Devido à alta volatilidade do
mercado internacional originada
pelas medidas protecionistas
dos Estados Unidos, os grãos de
soja podem fazer uns sorrirem e
outros chorarem.

Os Estados Unidos enfrentam
a possibilidade de perder
o mercado chinês. A China
começou a importar soja do país
em 1996, e se converteu nos

tomada em julho por Washington de impor
tarifas adicionais sobre artigos chineses,
avaliados em US$ 50 bilhões.

Como consequência, o preço da soja
na Bolsa de Mercadorias l de Chicago, a
maior do gênero no mundo, caiu em 20%,
chegando ao seu menor valor nos últimos
dez anos.

O porto de Long Beach também sentiu
o impacto. Localizado no sul do estado
da Flórida, o porto tem a China como seu
principal sócio comercial e é uma das
principais portas de saída da soja para a
China. Segundo Noel Hacegaba, subdiretor
executivo da Administração e Operação
do Porto de Long Beach, o volume de
carga pode cair em até 20% se as disputas
comerciais entre China e Estados Unidos se
intensificarem.

BRASIL APOSTA EM PREENCHER O
VAZIO

Por outro lado, o preço da soja brasileira
se elevou em mais de 15% em relação
ao ano passado, graças a uma demanda

Sorrisos e lágrimas dos produtores de soja diante 
do protecionismo dos EUA

贸易保护主义之下美国豆农的辛酸泪

Por Xinhua

新华社

Colheita de soja no estado de Illinois, Estados Unidos (VCG) Guerra Comercial entre os EUA e a China (VCG)
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com os novos lucros. Isso
significa que o Brasil terá mais
condições e munição para
superar os Estados Unidos
como o maior produtor mundial
de soja", explica McGathey.

O presidente da Associação
dos Produtores de Soja do
Brasil (Aprosoja), Bernardino
Braz, também considera que
o protecionismo dos Estados
Unidos pode ampliar as vendas
da soja brasileira na China. "O
que necessitamos é ter uma
maior credibilidade no futuro,
mais alianças para manter o
crescimento, uma relação mais
firme. Como vamos substituir
o mercado norte-americano?
Podemos fazê-lo a médio e
longo prazo, mas para isso,
temos que ter confiança", avalia
Braz.

Não obstante, na opinião de
Marcos Jank, diretor-executivo

para estabelecer
uma cooperação de
longo prazo.

Segundo Wang
Guoliang, sócio
da Cotrimaio 
na China, os 
compradores locais
e os produtores
brasileiros podem
estabelecer um
mecanismo de
cooperação, 
no qual a parte
chinesa fornecerá
os fertilizantes e a

parte brasileira exportará a soja.
"Atualmente, as exportações da
soja brasileira são controladas
pelos principais distribuidores
internacionais, mas este
panorama mudará com o rápido
aumento do comércio de soja
entre a China e o Brasil", prevê
Wang.

EFEITOS DISTORCIDOS
Para Virginia McGathey,

analista de mercados agrícolas
da CME, os agricultores
norte-americanos de soja se
converteram em vítimas das
disputas comerciais entre China
e Estados Unidos, enquanto
o Brasil e seus produtores
ganharam uma oportunidade
sem precedentes.

"Agora é o momento perfeito
para que o Brasil exporte mais
soja para a China e aprimore sua
infraestrutura e competitividade

da Asia-Brazil Agro
Alliance, nem todos
os setores do Brasil
se beneficiarão do
protecionismo norte-
americano. "Parece
que o segmento
da oleaginosa vai
ser beneficiado,
mas a subida do
preço aumentará o
custo da pecuária
e reduzirá a 
competitividade
dos derivados da
carne brasileira
no mercado 
internacional",
advertiu Jank.

Para o 
especialista em
agronegócios, as
disputas comerciais
originadas pelo
protecionismo dos

O porto de Long Beach, no sul da Flórida, também sentiu o impacto comercial (VCG)

Estados Unidos distorcerão
a cadeia de fornecimento
global e aumentarão a
incerteza do mercado
internacional.

Para compensar as
perdas de seus agricultores,
o Governo dos Estados
Unidos oferecerá em breve
um pacote de ajuda de US$
12 bilhões. Contudo, essa
medida vem sendo rejeitada
pelos próprios produtores
que preferem o livre
comércio à uma indenização
sem perspectivas. "Não
quero compensação do
Governo. Quero o mercado
chinês", afirma Lutz.

Operários do Porto de Santos, Brasil, carregam soja que será transportada para a China (VCG)



(VCG)

Ópera de Peq   uim: compartilhar a 
cultura ch   inesa com o mundo

京剧：与世界分享中国文化
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O ano de 1790 foi um 
ano marcante da história da 
ópera tradicional chinesa. 
O imperador Qianlong, para 
celebrar seu aniversário de 80 
anos, convocou os grupos de 
ópera de todo o país para se 
apresentar na capital. O grupo 
Sanqing, da província de 
Anhui, ganhou a preferência 
do imperador e permaneceu 
na capital. Depois, outros 
grupos de Anhui, como Sixi, 
Chuntai e Hechun chegaram 
também sucessivamente 
à cidade de Beijing. Eis o 
famoso evento a “entrada dos 
grupos de Anhui em Beijing”. 
As óperas apresentadas por 
eles integraram a melodia 
local, melodia dos han e 
outros tipos de óperas, 
dando origem a um novo tipo 
de ópera - a Ópera de 
Pequim. 

em inglês, Fênix Voltando 
para Casa (Feng Huan Chao). 
A peça estreou no palco do 
Havaí, com todo o elenco 
estrangeiro. 

Muitos franceses conhecem 
a Ópera de Pequim através 
do filme "Adeus minha 
concubina" (Ba Wang Bie 
Ji) e Li Jixia é uma delas. 
Agora, a francesa se tornou 
uma amadora da Ópera de 
Pequim, fazendo o papel 
de Daomadan (personagem 
marcial feminina). “Cada vez 
que faço a maquiagem da 
Ópera de Pequim antes de 
apresentação, fico sempre 
confusa. Não sei como me 
chamo, não sei de qual país 
venho. O que está claro é 
o papel que desempenho”. 
Li acredita que a Ópera de 
Pequim já faz parte do seu 
corpo e alma. 

Ópera de Pequim, há cada vez mais 
estrangeiros nela interessados. No 
Japão, a Companhia de Ópera de 
Pequim de Tóquio, uma organização 
não-governamental, possui uma 
história de mais de 50 anos. Os artistas 
amadores aproveitam o tempo livre para 
ensaiar peças, trocar opiniões sobre a 
apresentação, e organizar, de ver em 
quando, os shows ao público. Yamashita 
Teruhiko, professor de linguística 
da Universidade Keiou, dedica-se à 
transmissão da Ópera de Pequim no 
Japão. Ele dá palestras sobre a ópera e 
participa de apresentações. O objetivo 
é fazer mais japoneses conhecerem e 
apreciarem a Ópera de Pequim. Em Nova 
York, há um estúdio teatral chinês, cuja 
diretora é a taiwanesa Feng Guangyu. 
Com a ajuda do marido norte-americano, 
Feng espera que o seu estúdio se torne 
uma ponte para que os ocidentais 
conheçam essa arte oriental. 

Ao mesmo tempo, há também muitos 
estudantes que vêm à China aprender 

特别报道Reportagem especial特别报道 Reportagem especial

Às 19h00 do dia 16 de março de 2009, 
no distrito comercial mais movimentado 
de Nova York, os pedestres pararam 
com o som de erhu, um instrumento de 
acompanhamento da Ópera de Pequim, 
olhando as telas com curiosidade. Bastou 
um só olhar para que elas ficassem 
seduzidas pelos atores vestidos com 
roupas esplêndidas e com máscaras 
fantásticas. No decorrer de 45 minutos 
da apresentação, com as legendas em 
inglês, o público em frente às telas ficou 
profundamente encantado com o charme 
dessa ópera exótica oriunda do país 
oriental. 

A Times Square é onde os moradores 
da cidade recebem as grandes 
novidades. Depois de passar na praça 
norte-americana, a ópera Chibi viu uma 
febre nos veículos de comunicação de 
todo o mundo. 

Estrangeiros adeptos da Ópera de 
Pequim

Com a divulgação ultramarina da 

Em 16 de 
março de 
2009, a 

Ópera de Pequim 
intitulada de 
Chibi apareceu 
simultaneamente 
em oito telas na 
Times Square, 
dando aos 
moradores de Nova 
York e visitantes 
de todo o mundo 
a chance de 
saborear a beleza 
da cultura chinesa.

sobre a ópera 
tradicional chinesa. 
A norte-americana 
Wei Lisa é uma 
delas. Ela até 
aprendeu com 
Shen Xiaomei, uma 
dos alunos de Mei 
Lanfeng, grande 
mestre da Ópera de 
Pequim. Na ópera A 
Concubina Favorita 
Embriagada 
(Gui Fei Zui Jiu), 
Lisa transmitiu 
vividamente os 
sentimentos 
complicados da 
concubina imperial 
Yang Yuhuan e 
ganhou a fama de 
"concubina imperial 
estrangeira”. 

 Em 1986, Lisa 
dirigiu a primeira 
Ópera de Pequim 

Mei Lanfang (no meio), grande mestre da Ópera de Pequim (VCG) Instrumento musical erhu (VCG)Ópera de Pequim Adeus Minha Concubina (VCG)
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Nos parques de Beijing sempre soam 
os sons de instrumentos e cantos da 
Ópera de Pequim. Os lugares onde se 
reúnem os amadores da ópera parecem 
um ímã, atraindo uma multidão. 

De manhã bem cedo, com uma 
chávena de chá perfumado, as 
apresentações começam: alguns tocam 
instrumentos musicais e outros assumem 
os papéis de laosheng (homem adulto), 
hualian (homem adulto marcial), qingyi 
(mulher adulta), entre os outros. 

A partir de 2008, o Ministério da 
Educação decidiu restaurar a ópera 
tradicional nas escolas primárias e 
secundárias em todo o país. Agora, os 
alunos chineses podem ter contato com a 
ópera tradicional desde pequenos. 

De acordo com o intelectual chinês 
Yu Qiuyu, o encontro e intercâmbio da 
ópera tradicional com o mundo exterior 
é, na sua essência, o esforço da arte 
tradicional oriental de explorar sua 
sobrevivência em um mundo cada vez 
mais globalizado.

特别报道 Reportagem especial 特别报道Reportagem especial
Na parede do 

salão do Teatro 
Nacional da 
Ópera de Pequim, 
está pendurada 
uma pintura 
com imagem de 
Guan Yunchang, 
conhecido 
como “santo 
marcial chinês”. 
No retrato está 
escrito "lealdade 
eterna", uma 
das abordagens 
essenciais da 

Ópera de Pequim.  
Além dos contos históricos, a Ópera 

de Pequim também aborda o caráter dos 
chineses e a maneira de lidar com outros. 

Na famosa peça o Amor de Duas 
Borboletas (Liang Shanbo e Zhu Yingtai), 
há uma cena chamada  “Atravessar a 
pequena ponte”. Quando o moço Liang 
e a moça Zhu cruzam a ponte de mãos 
dadas, Zhu canta: “a ponte vibrante 
de uma única prancha me deixa tonta 
e preocupada. O irmão Liang deve se 
apressar para casa”. Liang diz:“ Sem 
pressa, sem pressa”. Zhu prossegue: 
“Eu estou com pressa enquanto você 
não está”. As frases de Zhu, no entanto, 
expressam a ansiedade da menina 
em adquirir o amor do moço. Durante 
a apresentação, o público não vê 
nenhuma ponte no palco. Toda a história 
é desenvolvida com os movimentos 
e cantos dos atores, assim como a 
imaginação da plateia. 

Em muitas cidades, a prática da Ópera 
de Pequim é um estilo de vida.

A cultura 
chinesa 
sempre 

me interessou 
muito, mas o 
que sempre me 
chamou muito a 
atenção dentro da 
tradição chinesa 
é o aspecto 
visual dos 
personagens da 
Ópera de Pequim, 
sempre com 
cores vibrantes, 
fantasias 
extravagantes 
e maquiagem 
colorida. Por 
ser uma técnica 

difícil e interessante que 
serve para definir os 
sentimentos interiores dos 
personagens, resolvi t irar 
um dia para vivenciá-los. A 
experiência foi incrível. Eu 
me senti a verdadeira Qing 
Yi (personagem feminina 
e jovem da Ópera de 
Pequim).

  O primeiro passo 
foi procurar um estúdio 
onde eu pudesse fazer a 
caracterização completa, 
desde maquiagem, figurino, 
e outros detalhes. Por fim, 
fotos, claro, para registrar 
como recordação e guardar 
esse momento inesquecível. 

O estúdio fotográfico fica 
numa região linda da cidade 
de Pequim, numa rua de 
pedestres bem arborizada, 
onde na frente passa 
um rio. Por ali há vários 
estúdios de fotografia, a 
opção é enorme. 

Logo que eu e minha fi lha 
chegamos, recebemos um 
catálogo para escolher qual 
a personagem gostaríamos 
de ser. E então começamos 
a entender um pouco mais 
sobre a caracterização 
e a maneira como ela é 
realizada. Entramos na sala 
de maquiagem e ali 
f icamos mais de três 

Fernanda Wendland se sentiu a verdadeira Qing Yi da Ópera de PequimÓpera de Pequim A Concubina Favorita Embriagada (VCG) (VCG)

Vivenciando os personagens da Ópera de Pequim
Por Fernanda Osternack de Castro Wendland
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o que ressalta as características de
cada papel. Na Ópera de Pequim, 
cada personagem tem um rosto típico 
que revela seu sexo, sua idade e seu 
status social. Através da maquiagem, 
também é possível definir a 
personalidade de cada um.

Bom, depois de ter f icado horas 
sentada na frente do espelho sendo 
maquiada, chegou a hora de colocar 
o figurino, também conhecido como
Xingtou ou Xifu. O traje é largo, 
excêntrico, elaborado com cores 
fortes, para que os atores pudessem 
ser vistos tanto em palcos claros 
como escuros.

No momento de tirar as fotos, 
eu e minha fi lha já estávamos bem 
cansadas, foram mais de 25 poses e 
clicks, diversos gestos com as mãos 
e cenários sendo trocados. Mas todo 
esforço e paciência valeram à pena. 
As fotos ficaram incríveis e vou levar 
comigo o souvenir mais especial da 
China.

特别报道 Reportagem especial

horas.
Durante o processo de 

transformação, eles prendem 
primeiramente nossos cabelos, 
puxando a pele do rosto com uma 
corda e colando com várias fitas 
adesivas. Neste momento me senti 
como se estivesse fazendo botox, pois 
a feição do rosto começava a mudar, 
e a expressão do olhar também. 

Depois de alguns longos minutos 
me virei para o espelho e levei um 
susto. Eu já estava me transformando. 
Meu rosto começou a ficar ovalado, 
o queixo pontiagudo a boca rosada,
sobrancelhas arqueadas para 
ressaltar bem a expressão dos olhos, 
características que representam a 
beleza chinesa.

Antigamente os palcos eram 
montados ao ar l ivre, o público mais 
afastado não conseguia enxergar bem 
a expressão no rosto dos atores e 
com a maquiagem bem reforçada, as 
expressões se tornavam mais nít idas, 

Foto artística de Fernanda Wendland em maquiagem e figurino da Ópera de Pequim(VCG)
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食刻Paladar

红烧茄子
Berinjela Refogada   

Ingredientes:
500 g de berinjela 
100 g de açúcar 
Um tablete de caldo de 

carne 
2 colheres de sopa de 

molho de soja 
Meio alho-poró picado
5 dentes de alho picados  
Um pedaço de gengibre 
Óleo de amendoim 
Sal a gosto

Modo de preparo:
1. Descasque e corte

a berinjela em cubos de 
cerca de 2 centímetros de 
espessura. 

2. Depois, frite a berinjela
com óleo de amendoim 
em fogo médio até que 
esteja dourada. Tire e deixe 
escorrendo para retirar o 

óleo.
3. Deixe um pouco de

óleo na frigideira, cerca 
de 1/3 (um terço) de uma 
xícara. Acrescente 50 
gramas de açúcar e mexa 
até que fique com uma 
cor avermelhada. Então, 
adicione o gengibre, o alho 
e o alho-poró. Mexa até que 
possa sentir o aroma. Junte 
o caldo de carne, o molho
de soja, sal a gosto, o resto 
do açúcar e uma xícara de 
água. Quando ferver, junte a 
berinjela que já estava frita, 
baixe o fogo e cozinhe por 
cinco minutos. 

4. Agora é só colocar em
uma travessa e servir aos 
convidados. 

Bom apetite! 

Dicas:
1. Para fritar a berinjela,

você precisa de muito 
óleo. É que a berinjela vai 
absorver óleo como uma 
esponja. Se faltar óleo, a 
berinjela fica muito seca. 

2. O alho é o melhor
parceiro da berinjela. Todos 
na China sabem disso. Com 
o alho, a berinjela vai exalar
mais aroma e ficar mais 
saborosa. 

3. Na medicina
tradicional chinesa, não 
come berinjela junto com 
caranguejo. É que a mistura 
desses dois ingredientes 
pode causar problemas 
estomacais. Preste atenção 
quando cozinhar. 

赵焰

Por Zhao Yan
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时
隔 10 多年，中国国粹京
剧近日再次走进了以色
列。今年 9 月 16 日晚，

在中国驻以色列大使馆举行的庆
祝 69 周年国庆招待会上，由中
国国家京剧院带来的京剧表演惊
艳了观众。

17 日晚，特拉维夫中国文化
中心举行了一场京剧艺术讲座，
国家京剧院一级演员刘魁魁向以
色列观众介绍了京剧的历史、流
派、行当等。演员们和观众的互
动更是让全场爆发出阵阵掌声和
笑声。

在京剧艺术讲座中，以色列观
众不仅初步了解了京剧的生旦净
丑、唱念做打和虚拟之美，还欣
赏了京剧表演片段。在互动环节，
以色列观众踊跃上台和京剧演员
一起学习念白，模仿京剧武生生
气的感觉，亲身体验到什么是“台
上一分钟，台下十年功”。

来自特拉维夫大学的小伙子埃
里正在学习历史和中国文化。去
年他在北京游学时第一次看到京
剧，就喜欢上了这门陌生的艺术，
而电影《霸王别姬》让他对京剧
有了更深的了解。

“我在北京看到京剧，就很喜

欢，我开始在网上看京剧的视频。
我在北京看了《白蛇传》。我喜
欢京剧，非常美。我喜欢京剧的
唱腔，它和欧洲戏剧不一样，我
还喜欢汉语和中国乐器。”

80 岁的苏姗女士和老伴一起
来参加了京剧讲座，虽然是第一
次听京剧，但是她非常有兴趣。

“我们的朋友告诉我们今晚
这里有中国京剧表演，我们就决
定来看看。这真是一个美好的夜
晚，活动组织得非常好，非常有
趣，感谢活动主办方，非常棒。
我们学到了很多关于中国戏剧的
知识，中国京剧非常美。”

国家京剧院一级演员、梅派
传人李胜素是第一次到以色列表
演，受到了以色列观众的追捧，
大家纷纷抢着和她合影。

“没想到这么多外国人喜欢戏
曲，喜欢中国的京剧。因为我在
台上表演的时候，看到外国人的
眼神，觉得他们看得非常入戏。
很多的武打，我们唱的一些情节，
他们都能理解。对于我们来说，
我们的戏曲还是需要走出国门，
讲好中国故事，在这方面能交流
更多一点，这样他们会对中国文
化、对中国现在的状况能够了解
得更多。”

特拉维夫中国文化中心主任万
铤表示，京剧对以色列人来说比
较陌生，这次借国庆招待会之机
把京剧引进以色列，受到了观众
的欢迎，为今后京剧艺术在以色
列的推广打下基础。

“第一，京剧是中国的国粹，
是传统文化中最经典的项目之
一，所以我们借助国庆招待会的
机会和平台，时隔多年之后再把
京剧引入到以色列，这也是一个
非常好的选择。此外，我们文化
中心成立了，有了给它更多平台
展示的机会，我们也想通过文化
中心对外的不断推广，今后能够
让以色列人越来越熟悉这门艺
术，有机会通过市场的途径把京
剧这门艺术在当地推广开来。”

Mais de 10 anos 
depois, a 
quintessência da 

cultura chinesa, a Ópera 
de Pequim, aproximou-
se novamente do público 
israelense. Na noite do dia 
16 de setembro deste ano, 
a Embaixada da China em 
Israel realizou a recepção 
do Dia Nacional da China. 
Na ocasião, artistas da 
Companhia Nacional 

da Ópera de Pequim da 
China realizaram shows 
maravilhosos para os 
espectadores.

Na noite seguinte, 
uma palestra sobre a 
arte da Ópera de Pequim 
foi realizada no Centro 
da Cultura Chinesa de 
Tel Aviv. Liu Kuikui, ator 
de primeira classe da 
Companhia Nacional da 
Ópera de Pequim da China, 
apresentou ao público a 
história, os gêneros e as 

categorias dos papéis da 
ópera. A interação entre os 
espectadores e os atores foi 
de muita graça e conseguiu 
aplausos calorosos.

Durante a palestra, os 
espectadores israelenses 
não só tiveram um 
conhecimento inicial sobre 
as categorias dos papeis 
da Ópera de Pequim, ou 
seja, Sheng, Dan, Jing 
e Chou, as tecnologias 
básicas dos atores--
canto, fala, interpretação 
e luta--e a beleza virtual 
desta arte oriental. Os 
espectadores ainda tiveram 
a oportunidade de aprender 
com atores a maneira de 
falar e a interpretação 
de raiva de Sheng de 
luta. O público sabe 
pessoalmente o sentido do 
famoso provérbio da Ópera 
de Pequim, “um minuto 
no palco, dez anos de 
trabalhos nos bastidores”.

Elijah Antebi, aluno da 
Universidade de Tel Aviv, 
está estudando a história 
e a cultura da China. No 
ano passado, ele viu pela 
primeira vez a Ópera de 
Pequim enquanto estudava 
em Beijing, e começou a 
se apaixonar pela arte. 
O filme “Adeus, Minha 
Concubina” trouxe a ele 
mais conhecimentos 

京剧国粹走进以色列

Ópera de Pequim encanta 
israelenses

孙伶俐

Por Sun Lingli

Palestra sobre a arte da Ópera de Pequim realizada no 
Centro da Cultura Chinesa de Tel Aviv



oportunidade da recepção 
do Dia Nacional para 
introduzir a arte a Israel. É 
uma boa opção. Segundo, 
a criação do nosso centro 
traz mais oportunidades 
para apresentar a Ópera 
de Pequim. Queremos 
que através da nossa 
divulgação, cada vez 
mais israelenses possam 
conhecer esta arte e que 
ela possa ser popularizada 
em termos de mercado.”
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palestra acompanhada de 
seu marido. Foi a primeira 
vez que ouviu a Ópera de 
Pequim, mas ficou muito 
interessada.

“Meu amigos me 
disseram que aqui tem show 
da Ópera de Pequim hoje à 
noite, decidimos vir assistir. 
É uma noite maravilhosa. 
As coisas são bem 
organizadas e interessantes. 
Muito obrigada aos 
organizadores. Aprendemos 
muito sobre a Ópera de 

292018 年  第 05 期
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sobre a Ópera de Pequim.
“Quando vi a Ópera de 

Pequim na capital chinesa, 
gostei muito. Daí, comecei a 
procurar vídeos na internet. 
Em Beijing vi a Lenda da 
Cobra Branca. Acho que a 
Ópera de Pequim é linda e a 
ária é diferente das óperas 
da Europa. Além disso, 
gosto muito do mandarim e 
dos instrumentos musicais 
chineses”, disse Elijah.

A idosa Suzanne, de 80 
anos de idade, assistiu a 

文化Cultura

Pequim, que é muito linda”, 
disse.

A atriz de primeira classe 
da Companhia Nacional da 
Ópera de Pequim da China 
e sucessora do gênero Mei 
(do mestre Mei Lanfang), 
Li Shengsu, visitava Israel 
pela primeira vez, mas 
foi muito procurada pelo 
público israelense e todos 
corriam para tirar fotos com 
ela.

“Não sabia que tantos 
estrangeiros gostavam 

das óperas chinesas e da 
Ópera de Pequim. Quando 
estava no palco, via os 
olhos dos espectadores. 
Acho que eles conseguiram 
entender os combates e 
o que nós cantamos. As 
nossas óperas precisam 
sair da China e contar 
bem as histórias chinesas. 
Intercâmbios maiores fazem 
com que os estrangeiros 
conheçam melhor a cultura 
e a realidade da China”, 
disse Li Shengsu.

O diretor do Centro da 

Cultura Chinesa de Tel 
Aviv, Wan Ting, disse que a 
Ópera de Pequim é ainda 
estranha aos israelenses e 
a recepção do Dia Nacional 
foi uma boa ocasião para 
introduzir a Ópera ao 
público israelense, dando 
um bom alicerce para 
divulgar esta arte em Israel.

“Primeiro, a Ópera de 
Pequim é a quintessência 
da China e um dos projetos 
mais clássicos da cultural 
tradicional chinesa. 
Portanto, aproveitamos a 

Espectadores aprendem a Ópera de Pequim com os artistas chineses
A interação entre os espectadores e os atores
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A manufatura de equipamentos é um 
pilar da nação, assim como um componente 
significativo da economia real, disse Xi 
Jinping, pedindo que a companhia se 
esforce para aumentar a inovação nacional 
e desenvolver novas tecnologias e produtos.

O presidente chinês também visitou as 
fábricas da China First Heavy Industries 
Co. Ltd., e conheceu sua prensa hidráulica 
de 15 mil toneladas de classe mundial. 
O desenvolvimento de alta qualidade do 
setor manufatureiro, em particular o da 
manufatura de equipamentos, desempenha 
um importante papel no empenho da China 
em direção ao desenvolvimento de alta 
qualidade da economia e é indispensável 
para uma nação moderna, disse Xi Jinping, 
acrescentando que a China deve seguir o 
caminho de auto-suficiência em meio ao 
crescente unilateralismo e protecionismo no 
mundo atual. 

Na tarde, Xi Jinping inspecionou a 
proteção ecológica do Lago de Chagan, 
um dos maiores de água doce no país. Um 
meio ambiente protegido é um recurso 

fornecimento de 
alimentos e apoiar 
o desenvolvimento 
nacional, e 
ajuda a manter a 
estabilidade nas 
fronteiras. Ele pediu 
pela implementação 
da nova filosofia de 
desenvolvimento 
e aceleração do 
desenvolvimento 
de grandes bases, 
companhias e 
indústrias agrícolas 
modernas. "É 
necessário acelerar 
o desenvolvimento 
da agricultura 

No dia 25 de setembro, 
Xi Jinping inspecionou 
Jiansanjiang, uma importante 
base de produção de grãos 
na Província de Heilongjiang. 
Em um centro local de 
máquinas agrícolas, Xi Jinping 
escutou informes sobre o 
desenvolvimento da agricultura 
moderna, produção de grãos e 
utilização de recursos hídricos. 
No campo de arroz, ele 
conversou com os agricultores 
sobre a produção de grãos e 
perguntou sobre seus meios 
de vida. Xi Jinping enfatizou 
que a agricultura contribuiu 
significativamente para garantir 
a segurança nacional no 

Xi Jinping, 
secretário-
geral do 

Comitê Central do 
Partido Comunista 
da China (PCCh), 
enfatizou a 
revitalização da 
região Nordeste da 
China através de 
novos esforços. Xi 
Jinping, também 
presidente chinês 
e presidente da 
Comissão Militar 
Central, fez as 

observações durante uma 
viagem de pesquisa no final 
de setembro às províncias de 
Heilongjiang, Jilin e Liaoning.

Para revitalizar a região, a 
China deve implementar uma 
série de políticas estabelecidas 
pelo Comitê Central do PCCh, 
seguir a nova filosofia de 
desenvolvimento, avançar 
com determinação e mente 
aberta, manter esforços focados 
e constantes, aprofundar 
a reforma para lidar com 
contradições e fazer bom uso 
das vantagens enquanto se 
evitam as desvantagens, disse 
Xi Jinping em um simpósio 
durante a viagem.

Xi Jinping enfatiza revitalização do nordeste da China
奋力书写东北振兴的时代新篇

Por Zhang Xiaosong e Du Shangze

张晓松、杜尚泽

produção e vendas, 
e assistiu aos 
testes de fadiga e 
vibração de trens de 
carga. O presidente 
reconheceu 
os avanços da 
companhia e 
incentivou-a a 
alcançar novos 
sucessos explorando 
ainda mais os 
mercados mundiais 
e servindo melhor a 
Iniciativa Cinturão e 
Rota.

verde e trabalhar para evitar a perda e a 
degradação da terra preta", disse Xi Jinping. 
"A China deve sempre ter o controle sobre 
seu próprio abastecimento alimentício”.

Em um parque de ciência agrícola em 
Jiansanjiang, o líder chinês foi informado 
sobre a pesquisa e a aplicação da 
tecnologia agrícola. A modernização da 
China não pode ser alcançada sem a 
modernização agrícola, e a chave para 
tal é a ciência e tecnologia e os talentos, 
disse Xi Jinping, acrescentando que 
maior proeminência deve ser atribuída ao 
desenvolvimento da tecnologia agrícola 
e esforços vigorosos devem ser feitos 
para avançar a agricultura mecanizada e 
inteligente.

Na manhã do dia seguinte, Xi Jinping 
inspecionou dois grandes fabricantes 
estatais de equipamentos em Qiqihar, 
uma antiga base industrial na Província de 
Heilongjiang.

Durante uma visita à CRRC Qiqihar Rolling 
Stock Co. Ltd., uma produtora de trens de 
carga, Xi Jinping ouviu relatos sobre sua 

Xi Jinping inspeciona Jiansanjiang, uma base de produção de grãos 
na província de Heilongjiang, no dia 25 de setembro No dia 26, Xi Jinping visitou as fábricas da China First Heavy Industries na província de Heilongjiang
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assunto do simpósio, dando instruções de 
seis pontos para progredir na causa.

Primeiro, esforços devem ser feitos 
para aprofundar de maneira abrangente 
a reforma para a melhoria do ambiente 
comercial. As reformas devem ser refinadas 
com sólidos passos para facilitar o 
aprofundamento da reforma estrutural no 
lado da oferta, fomentar novos motores 
de crescimento, energizar as entidades 
de mercado, fortalecer o sentimento de 
dever da população, e mobilizar e proteger 
o entusiasmo dos funcionários públicos 
e do povo. Xi Jinping pediu por medidas 
abrangentes para garantir que a região 
possa reter os recursos humanos.

Segundo, deve ser dada prioridade ao 
fomento de novos motores de crescimento 
e as forças internas apoiadoras do 
crescimento econômico devem ser 
estimuladas. Xi Jinping pediu por esforços 
para solidificar e fortalecer a economia real 
dependente na inovação. 

Terceiro, o líder chinês destacou os 
esforços para desenvolver as metrópoles 

na transição e 
desenvolvimento 
das cidades com 
recursos esgotados, 
disse.

Na tarde, o 
presidente chinês 
convocou e presidiu 
um simpósio 
sobre o avanço 
da revitalização 
do nordeste da 
China, na cidade de 
Shenyang, Província 
de Liaoning. Ele 
discursou sobre o 

precioso para o 
desenvolvimento 
econômico e 
social da região do 
nordeste chinês, 
servindo como uma 
vantagem para sua 
revitalização, disse o 
presidente, pedindo 
às autoridades locais 
que priorizem a 
proteção ambiental e 
permaneçam firmes 
no desenvolvimento 
sustentável.

Na cidade de 

Liaoyang, Xi Jinping visitou uma 
filial local da gigante petrolífera 
estatal PetroChina, enfatizando 
que as empresas estatais têm 
uma importante posição e um 
importante e insubstituível papel 
como força significativa da qual 
o Partido e a nação dependem. 
As estatais também devem fazer 
reformas, inovar, melhorar e se 
desenvolver constantemente, 
observou o líder chinês. 
Ele pediu por consistência 
na defesa da liderança do 
Partido sobre as estatais e em 
avançar nas reformas dessas 
empresas, a fim de alcançar 
o desenvolvimento de melhor 
qualidade e melhor eficiência 
com a estrutura melhorada.

Também em Liaoyang, Xi 
Jinping visitou uma empresa 
industrial privada, onde ele 
enfatizou que a China adota um 
sistema econômico básico em 

que a propriedade pública é o 
suporte principal da economia 
e as entidades econômicas dos 
diversos tipos de propriedade se 
desenvolvem juntas.

"As empresas privadas 
devem fortalecer sua confiança", 
disse, observando que o 
Comitê Central do PCCh 
sempre apoiou e incentivou o 
desenvolvimento da economia 
privada e formulou uma série 
de reformas para ajudar o setor 
a se desenvolver desde o 18º 
Congresso Nacional do PCCh. 
Xi Jinping pediu esforços para 
criar um sólido ambiente jurídico 
e comercial para as empresas 
privadas, proteger seus direitos 
e interesses conforme a lei e 
trabalhar para incentivar, apoiar 
e orientar o desenvolvimento do 
setor privado.

No dia 28 de setembro, 
Xi Jinping visitou um salão 

memorial para Lei 
Feng, um conhecido 
soldado na China por 
sua generosidade e 
ações altruísticas, na 
cidade de Fushun, 
Liaoning, onde 
Lei Feng serviu o 
exército. Chamando 
seu modelo de 
exemplar e o espírito 
de Lei Feng de 
duradouro, Xi Jinping 
disse que mais 
modelos como esse 
são necessários 
para alcançar 
a revitalização 
nacional. "Devemos 
aprender com o 
espírito e as práticas 
de Lei Feng para 
transformar ideais 
nobres e qualidades 
morais em ações 

concretas na vida e trabalho cotidianos, e 
fazer nossas devidas contribuições para 
manter o espírito de Lei Feng por gerações", 
disse.

Ao inspecionar uma mina de carvão 
em Fushun, o presidente chinês disse que 
avaliações bem concebidas devem ser 
feitas para melhorar de maneira abrangente 
as condições das áreas afetadas pelo 
afundamento da terra, causado pela 
mineração carvoeira.

Em seguida, visitou uma comunidade 
reassentada da área afetada pelo 
afundamento da terra e conversou com os 
moradores, observando que ele está muito 
atento à transição e ao desenvolvimento das 
cidades onde os recursos estão esgotados. 
Xi Jinping  disse que é necessário que o 
Comitê Central do PCCh faça investimentos 
significativos para reformar os bairros 
pobres e melhorar as condições das 
áreas afetadas pelo afundamento da terra. 
Solucionar os problemas relativos ao meio 
de vida da população e ajudar as pessoas 
em dificuldades deve ser a prioridade 

No dia 26, Xi Jinping comunicou-se com os trabalhadores 
na pesqueira do lago Chagan, na província de Jilin No dia 28, Xi Jinping visitou um salão memorial para Lei Feng na cidade de Fushun, Liaoning
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modernas e promover 
a cooperação em 
importantes regiões e 
áreas, para criar uma 
maior sinergia na abertura 
da região. Xi Jinping 
destacou a integração 
do desenvolvimento da 
região Nordeste com as 
principais estratégias 
de desenvolvimento 
do país, incluindo 
o desenvolvimento 
coordenado da região 
Beijing-Tianjin-Hebei e 
o desenvolvimento do 
Cinturão Econômico do 
Yangtzé.

Quarto, ele pediu por 
esforços para melhor apoiar 
a construção do meio 
ambiente e a produção de 
alimentos para aumentar a 
força do desenvolvimento 
sustentável. As águas 
e as montanhas são 
inestimáveis, assim como 
o gelo e a neve, disse Xi 
Jinping, pedindo que se 
melhore o meio ambiente 
local e se aproveitem 
ao máximo os recursos 
e forças especiais da 
região para desenvolver a 
economia de inverno.

Quinto, Xi Jinping 
enfatizou a necessidade 

de integrar profundamente 
e com maior abertura a 
região com a construção 
da Iniciativa Cinturão e 
Rota. As principais tarefas 
relativas à zona piloto de 
livre comércio na Província 
de Liaoning devem ser 
implementadas mais 
rapidamente, enquanto a 
infraestrutura nos principais 
portos fronteiriços 
deve ser melhorada e 
os agrupamentos de 
indústrias competitivas, 
desenvolvidos, disse Xi 
Jinping.

Sexto, o presidente 
chinês pediu por maiores 
esforços no apoio aos 
pontos fracos relacionados 
com o bem-estar público, 
para deixar os ganhos da 
revitalização beneficiarem 
as pessoas.

Defender e fortalecer a 
liderança geral do Partido 
são fortes garantias da 
revitalização da região, 
disse Xi Jinping, pedindo 
pelo fortalecimento da 
construção do Partido 
na região, melhoria do 
ecossistema político do 
Partido e tolerância zero 
com a corrupção.
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Sem atalhos: a vida de Wang Deshun

王德顺的精彩人生
Por Cesar Matiusso

Vestindo uma calça de 
algodão acolchoado 
assinada pelo 

estilista Hu Sheguang e 
com o peitoral desnudo 
e besuntado de óleo, ele 
atravessou uma passarela 
na Semana de Moda da 
China. Sua performance 
expressiva em nada 
lembrava a tradicional feição 
blasée das manequins 
em desfiles mundo afora. 
Logo após a estreia na 
catwalk, sua fama correu o 
mundo, impulsionada pela 
curiosidade do público 
acerca de sua idade, afinal, 
Wang Deshun participara de 
seu primeiro desfile aos 79 
anos, sem camisa e exibindo 
uma forma física invejável.

Movendo-se em câmera 
lenta, ele inicia sua entrada 

com um show de mímica, 
em que luta contra uma 
forte tempestade de areia. 
Seus longos cabelos 
grisalhos esvoaçam na 
ventania; seus olhos quase 
se fecham, protegendo-se 
instintivamente. No esforço 
de cada passo seu contra 
a engolfante tormenta, um 
lembrete: a vida humana é 
pequena e frágil! Mas não 
nos deixemos enganar pelas 
aparências, Wang Deshun é 
uma força da natureza. E em 
seus mais de 80 anos sobre 
a Terra, sua passarela tem 
sido um caminho percorrido 
sem atalhos.

A paixão pela arte
Antes que sua imagem 

máscula pudesse se 
espalhar ilustrando 
mensagens de superação 

e que sua idade maculasse 
irremediavelmente o cânone 
de beleza ostentado pela 
indústria da moda, ele 
colecionava décadas 
de coragem, reinícios e 
primeiras vezes. Nascido 
em Shenyang, no nordeste 
da China, em uma família 
de nove irmãos, filho de 
um pai cozinheiro e de 
uma mãe dona de casa, 
Wang já trabalhava, como 
cobrador de bonde, aos 
14 anos de idade. Foi 
engraxate e operário, mas 
sua paixão pela expressão 
humana o levou a aprender 
o ofício de artes cênicas e 
performáticas: o canto, a 
dança e a interpretação.

Esses dois mundos se 
encontraram quando ele 
montou seu primeiro grupo 

Caricatura de Wang Deshun (VCG) Wang Deshun atua em uma telenovela chinesa no ano de 2016 (VCG)
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emoções humanas”, por 
isso, depois de 30 anos nas 
artes cênicas, ele aboliu a 
linguagem verbal de seu 
trabalho para atuar apenas 
com os gestos da mímica. 
Outros dez anos mais tarde, 
os gestos e ações também 
foram suprimidos para que 
sua arte se resumisse a 
instantâneos de seu corpo 
estático.

Ao lidar com essa nova 
linguagem, Wang percebeu 
que, ao abrir mão do 
recurso textual, criava um 
vácuo que precisava ser 
suprido por expressões 
corporal e facial ainda mais 
sofisticadas. Além disso, ele 
acreditava que nenhuma 
outra cidade chinesa além 
de Beijing ofereceria o 
solo fértil para esse tipo de 
espetáculo, com um público 
aberto a criações menos 
convencionais. Diante do 
desafio, o artista não hesitou 
em fazer o que julgava 
necessário, assumindo todos 

de teatro para entreter 
colegas de trabalho em uma 
fábrica e, desde então, lutou 
para consolidar sua carreira, 
que conta com contribuições 
relevantes no teatro e no 
cinema.

Encarando o abismo
Nos anos 1980, no 

entanto, sofreu uma crise 
que quase pôs fim a sua 
carreira artística: discípulo 
de Stanislavski, ele acredita 
que um artista precisa 
introjetar os sentimentos 
de suas personagens e 
que, para compreendê-
los e transmiti-los com o 
máximo de autenticidade, 
é necessário encontrar a 
matéria-prima emocional em 
suas próprias experiências, 
sofrimentos e mazelas. 
Wang encarou de frente o 
grande abismo da existência 
humana, até que, em uma 
de suas apresentações, em 
1979, desmaiou em pleno 
palco, não apenas uma, mas 
duas vezes.

À beira de um colapso 
nervoso, recebeu 
recomendações médicas 
para abandonar os palcos 
em nome de sua saúde 
mental – recomendações 
que ele não cumpriu. Em 
vez disso, o artista criou um 
espetáculo que retratava 
com alegorias a preparação 
para uma viagem sem volta: 

a morte.
A ausência das palavras
Anos mais tarde, Wang 

percebeu que era necessário 
dar um novo sentido a seu 
trabalho, o que o incentivou 
a aprender a linguagem 
de sinais e a trabalhar com 
crianças portadoras de 
deficiência auditiva para 
desenvolver a pantomima, 
uma técnica que se tornaria 
o carro-chefe de sua 
carreira.

Pantomima é um formato 
de espetáculo de mímica 
muito usado por palhaços 
e comediantes para 
retratar temas geralmente 
amenos e alegres, uma 
arte considerada em 
declínio com o surgimento 
do cinema falado. Wang a 
utilizou como canal para 
tratar de temas profundos 
e por vezes sombrios. 
Em suas palavras, arte 
significa “usar os meios mais 
prosaicos para expressar 
as mais complexas 

Escultura de Auguste Rodin (VCG)

marcas esportivas, carros 
de luxo e, claro, pílulas de 
longevidade.

Eis a destemida trajetória 
de um homem que aos 
14 anos, era cobrador de 
bondes; aos 24, tornou-se 
artista; aos 44, começou 
a estudar inglês; aos 49, 
redefiniu sua arte e sua vida; 
aos 57, lançou seu maior 
projeto; aos 65, aprendeu a 
cavalgar; aos 78, a pilotar 
motos; e, na casa dos 80, 
abala o exigente mundo 
da moda. Wang Deshun 
continua se exercitando por 
três horas quase todos os 
dias, patinando no inverno 
e nadando 800 m no verão. 
Para quem o conhece pelo 
título de “o vovô mais gato 
da China” ou “velha carne 
fresca”, ele diz que a velhice 
depende de há quanto 
tempo não ousamos fazer 
algo pela primeira vez.

em Hong Kong.
Por conta da polêmica 

“nudez”, Escultura Viva 
teve suas apresentações 
interrompidas. Na verdade, 
Wang vestia uma folha de 
árvore e seu corpo estava 
coberto por uma tinta de 
tons metálico e esverdeado 
para se assemelhar à 
estátua de bronze. Somente 
esta estava, digamos, nua. 
Com intenções declaradas 
de trazer um objeto 
inanimado “à vida” por meio 
de seu trabalho, a tentativa 
do artista parece ter sido 
bem-sucedida. Apesar dos 
problemas em torno de sua 
obra mais importante, ele 
considera a estreia um dos 
pontos altos de sua carreira. 
Nos anos 2000, Escultura 
Viva voltou a ser apresentada 
em dezenas de eventos, e 
hoje Wang é convidado a 
participar de campanhas 
para grifes europeias, 

os possíveis riscos. Mudou-
se para a capital chinesa 
aos 49 anos, sem bens ou 
qualquer tipo de segurança 
financeira. Aos 50 anos de 
idade, incluiu em sua rotina 
três horas de exercícios 
diários para alcançar a forma 
física pela qual ansiava.

Escultura viva
Observando estátuas de 

Auguste Rodin e Camille 
Claudel, Wang imaginou 
que, se um escultor pode 
alcançar tamanha perfeição 
em uma obra a ponto de 
ela parecer prestes a se 
mover, também deveria 
ser possível a um artista 
performático controlar seu 
corpo a ponto de ser visto 
como uma escultura, e os 
dois, homem e estátua, lado 
a lado, confundirem os olhos 
do público. Assim nascia o 
projeto que impulsionou sua 
busca por transformar seu 
corpo em uma obra de arte.

Em 1993, aos 57 anos, 
ele finalmente lançava a 
performance Escultura Viva, 
na qual ele dividia o palco 
com a réplica de uma obra 
de Rodin. A apresentação 
chegou a ser televisionada 
e, no dia seguinte, jornais e 
agências de notícias, na Ásia 
e no Ocidente, anunciavam 
a estreia como excêntrica e 
contemporânea: “Escultura 
viva e nua aparece na 
capital”, dizia uma manchete 

Wang Deshun participa de seu primeiro desfile aos 79 anos (VCG)



萨
尔瓦多位于中美洲太平
洋沿岸，2.1 万平方公里
的国土上错落分布着超

过 20 座火山，因而有“火山之国”
之 称。 今 年 8 月 21 日， 萨 尔 瓦
多正式跟中国建立外交关系。该
国旅游部长何塞 • 拿破仑 • 杜阿
尔特在接受记者采访时表示，随
着中萨两国建交，萨旅游部已经
开始着手与中方加强交流，争取
尽早完成市场分析，以便针对中
国游客的喜好与特点制定个性化
的旅游方案。

“ 萨 尔 瓦 多 旅 游 资 源 丰 富 多
彩。我们有自然风光，也有‘活
力小镇’，还有玛雅文化遗址。
游客可以选择咖啡之旅、古镇之
旅，甚至医疗美容之旅等等。我
们知道从中国到萨尔瓦多路途遥
远，因此计划将来在中美洲建立
区域合作，联合其他国家设计多
样化的旅游线路，让来到萨尔瓦
多的中国游客不虚此行”，杜阿
尔特说。

杜阿尔特还表示，萨尔瓦多人
民勤劳、开朗、乐观，会以最大
的热情拥抱中国游客。　　　

“萨尔瓦多有将近 1000 家旅
舍、酒店，同时还有共享旅店、
共享汽车等旅游配套设施。萨旅
游行业近年来持续增长。我们希

望同中国旅游部合作，寻求技术
和人才支持，以提供更好的服务。
我期待两国建交第一年能有 5000
名中国游客来萨尔瓦多游玩。”

萨尔瓦多是古代玛雅文化发祥
地之一，该国主要旅游景点有火
山、高原湖泊及太平洋沿岸的海
滨浴场。值得一去的地方包括：

圣安娜火山。该火山位于萨尔
瓦多西南部，萨尔瓦多圣安娜省，
为全国最高峰，2,381 米。峰顶
中间有小型火山湖。最近一次喷
发发生在 2005 年。

伊洛潘戈湖。伊洛潘戈湖是萨
尔瓦多中南部的火口湖，是个旧
火山口形成的堰塞湖，在圣萨尔
瓦多省、拉巴斯省和库斯卡特兰
省之间。该湖长约 13 千米，宽
约 9 千 米， 湖 周 53 千 米， 面 积
100 平方千米，是萨尔瓦多第一
大湖。

萨 尔 瓦 多 自 然 历 史 博 物 馆。
博物馆很小，但是包含了萨尔瓦
多绝大部分动物和植物的信息，
涵盖了萨尔瓦自然资源的主要主
题，并按不同的主题进行不了不
同的划分，具体有：地质学、古
生物学和生物学。

农 业 也 是 萨 尔 瓦 多 的 支 柱 产
业，其中咖啡产业每年为该国创
造 40 万个工作岗位，对萨尔瓦

萨尔瓦多期待开拓中国旅
游市场
El Salvador quer abrir seu 
mercado turístico para a China
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Por Deng Ying e Li Jingjing

Banhado pelo Oceano 
Pacífico, El Salvador 
é um país da América 

Central de apenas 21 mil 
qui lômetros quadrados. 
P o r é m ,  h á  m a i s  d e  2 0 
vulcões espalhados por seu 
território. Por isso, o país é 
também conhecido como 
“país dos vulcões”. No dia 
21 de agosto deste ano, 

多经济发展十分重要。萨农业部
长奥雷斯特斯 • 奥特斯日前接受
采访时表示，中国是世界最大商
品生产国之一，并且市场广阔，
两国建交将推动双边贸易持续增
长。

萨尔瓦多外交部长卡洛斯 • 卡
斯塔内达接受记者采访时表示，
萨尔瓦多将向中国派出工作组，
同中方具体讨论双边贸易、投资、
教育、文化、旅游和科技等方面
项目的合作。
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El Salvador estabeleceu 
relações diplomáticas oficiais 
com a China. O ministro do 
Turismo salvadorenho, José 
Napoleón Duarte, disse à 
imprensa que seu ministério 
já começou a for talecer 
intercâmbios com a parte 
chinesa para concluir, o mais 
cedo possível, as análises 
sobre o mercado chinês. 
Ass im,  poderá oferecer 

serviços específicos aos 
turistas chineses.

“Os recursos turísticos de 
El Salvador são ricos. Temos 
paisagens naturais, vilas 
fantásticas, e patrimônios da 
civilização maia. Os turistas 
podem escolher v iagem 
de cafe icul tura,  v iagem 
a v i las  ant igas,  v iagem 
para tratamento médico e 
cosmético. Sabemos que 
nosso país é muito longe da 
China. Por isso, planejamos 
e s t a b e l e c e r  z o n a s  d e 
cooperação na América 
Central  para unir  outros 
países em fazer trajetórias 
diversificadas para satisfazer 
os turistas chineses”, disse 
Duarte.

O ministro ainda afirmou 
que o povo salvadorenho é 
trabalhador, aberto e otimista 
e será carinhoso com os 
turistas chineses.

“ E l  S a l v a d o r  p o s s u i 
cerca de 1000 hotéis, além 
de hoté is  e  automóveis 
compartilhados. A indústria 
turística do país cresceu 
c o n t i n u a d a m e n t e  n o s 
úl t imos anos. Queremos 
c o o p e r a ç õ e s  c o m  o 
Ministério do Turismo da 
C h i n a  p a r a  c o n s e g u i r 
mais apoio tecnológico e 
de pessoal.  Espero que 
tenham 5000 turistas que 
poderão viajar a El Salvador 
n o  p r i m e i ro  a n o  d o 

邓颖、李晶晶

Paisagem do lago vulcânico de Ilopango, 16 quilômetros ao leste de San Salvador, 
a capital e a maior cidade de El Salvador (VCG)



O ministro das Relações 
Exteriores de El Salvador, 
Carlos Castaneda, disse 
à imprensa que seu país 
enviará um grupo de trabalho 
para discutir com a parte 
chinesa as cooperações 
nas áreas de comércio, 
investimento, educação, 
cultura, turismo e ciências e 
tecnologias.
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estabelecimento das relações 
diplomáticas”, completou.

El  Salvador é um dos 
b e r ç o s  d a  c i v i l i z a ç ã o 
maia. Os principais pontos 
turísticos do país incluem 
vulcões, lagos em planalto e 
praias às costas do Oceano 
Pacífico.

O vulcão de Santa Ana 
ou Ilamatepec, se situa no 
distrito de mesmo nome, no 
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sudoeste de El Salvador. É o 
monte mais alto do país com 
2,381 metros de altura, e tem 
um cratera-lago no topo do 
vulcão. É um vulcão ativo e 
sua última erupção foi em 
2005.

O lago Ilopango possui 
origem vulcânica e situa-
se entre os departamentos 
de San Salvador, Cuscatlán 
e La Paz. É o maior lago 

de El  Salvador,  com um 
comprimento de cerca de 13 
quilômetros, uma largura de 
9 quilômetros, um perímetro 
de 53 quilômetros e uma área 
de cerca de 100 quilômetros 
quadrados.

O  Museu  de  H is tó r i a 
Na tu ra l  de  E l  Sa lvador 
épequeno, mas conta com as 
informações de quase todos 
os animais e plantas do país 

e seus principais recursos 
naturais. Estes são divididos 
entre geologia, paleontologia 
e biologia.

A agricultura é também 
uma indús t r i a  p i l a r  de 
El Salvador. A indústr ia 
do  ca fé ,  po r  exemp lo , 
c r i a  a n u a l m e n t e  4 0 0 
m i l  e m p r e g o s ,  s e n d o 
muito importante para o 
desenvolvimento econômico 

do  pa ís .  O  m in is t ro  da 
Agricultura de El Salvador, 
Orestes Ortez, disse que 
a China é um dos maiores 
produtores de mercadorias 
do mundo e  possu i  um 
grande mercado. Por isso, 
o  es tabe lec imen to  das 
re l a ç õ e s  d i p l o m á t i c a s 
impulsionará o crescimento 
consistente do comércio 
bilateral.

Paisagem do lago vulcânico de Ilopango, 16 quilômetros ao leste de San Salvador, 
a capital e a maior cidade de El Salvador (VCG)Paisagem do lago vulcânico de Ilopango, 16 quilômetros ao leste de San Salvador, 

a capital e a maior cidade de El Salvador (VCG)



de agricultores à beira do 
Grande Canal ao longo do 
ano, nem todas as mulheres 
dominam a técnica de 
cozinhá-la”. Ponha a farinha 
de milho peneirada em uma 
grande tigela de cerâmica, 
adicione água morna e 
misture com os pauzinhos 
até que a farinha fique 
uma papa densa. Depois, 
aqueça a panela de ferro 
no fogão e unte o fundo do 
utensílio com óleo vegetal. 
Quando o óleo estiver um 
pouco quente, tome uma 
porção da papa e atire-a no 
meio da panela. A seguir, 
bata a papa rapidamente 
com uma palma para que 
fique plana e maciça. Frite a 
panqueca redonda, quanto 
mais fina melhor. Por que 
assim, a massa é totalmente 
frita, ficando crocante e 
perfumada. A essência da 
técnica não reside somente 
em fritar uma panqueca, mas 
também em controlar bem 
o tempo e colocar o recheio 
em cima da papa meio seca.
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Enquanto viajava pela 
Itália, vi diferentes 
tipos de pizza e 

comecei um bate-papo com 
meus companheiros de 
viagem sobre como Marco 
Polo (1254-1324) pôs o 
recheio em cima da empada 
chinesa, introduziu-a em 
Nápoles e inventou a popular 
delícia conhecida em todo o 
mundo – pizza. Contudo, esta 
é apenas uma história criada 
pelos próprios chineses. Na 
verdade, no século III a. C., 
o método de “colocar queijo 
e mel sobre a panqueca 
condimentando-a com folha 
de loureiro” já era citada em 
um livro de história de Roma 
Antiga. E nos últimos anos, 
arqueólogos descobriram, 
nas ruínas da antiga cidade 
de Pompeia, oficinas que são 
parecidas com as pizzarias 
de hoje. Entretanto, na China, 
também existem panquecas 
com recheio em cima, como 
a pizza – a panqueca de 
milho frita. Me surpreendi 
que nenhum dos meus 
companheiros ouviram falar 
do prato.

A panqueca frita de milho 

é uma comida única no norte 
da China, especialmente 
na província de Hebei e 
no distrito Tongzhou de 
Beijing. No preparo, utiliza-
se a farinha de milho em vez 
de farinha de trigo. Assim, 
é possível ver que o prato 
nada tem a ver com Marco 
Polo, visto que o milho 
entrou na China apenas 
na Dinastia Ming (1368-
1644). Há um fato bem 
engraçado. Normalmente 
dizemos “torrar” a panqueca, 
mas para a confecção da 
panqueca de milho, dizemos 
“bater” – bater a panqueca. 
Quanto à razão do uso deste 
verbo, alguns acreditam que 

ele tenha origem na técnica 
de atirar a papa de farinha na 
panela e bater rapidamente 
com a mão. Outros dizem 
que é por que não se vira 
a panqueca ao torrar, 
assim como nas empadas. 
Ninguém investigou a sério 
qual é a versão da história 
mais precisa.

Apesar de ser uma 
bodega dos agricultores, 
não é fácil confeccioná-
la. Como o escritor chinês, 
Liu Shaotang, escreveu na 
sua obra Bater a Panqueca 
de Milho, “mesmo que a 
panqueca de milho seja 
o prato mais ordinário 
consumido em uma casa 

Panqueca frita de milho

糊饼

Por Cui Daiyuan

崔岱远

叫棒子面。如此看来这种饼和马
可 • 波罗没什么关系，因为玉米
是明末才引进中国的。有意思的
是，做其他饼都叫“烙”，而唯
独做糊饼叫做“打”——打糊饼。
至于为什么这么叫，有人说是源
于做糊饼的时候要把面糊摔在饼
铛上迅速用手拍打的手法，也有
人讲是因为做糊饼不能像烙饼那
样来回翻个儿的缘故。到底哪种
说法更准确，没有人深究过。

别看糊饼是农家粗食，但打好
了并不容易。正如荷花淀派作家
刘绍棠在《打糊饼》一文中所写
的：“打糊饼虽是运河滩农家一
年四季最平常的吃食，却不是哪
个媳妇都有这门手艺。”将细箩
筛过的好棒子面舀到瓷盆里，浇
上温水，用筷子搅和成疙瘩噜苏
的稠糊。将灶台上的大铁铛烧得
发烫，均匀地涂抹上一层素油，
等油微微一热，用手抓起一把面
糊“啪”的一声摔在饼铛中央，
赶紧可着饼铛用手掌匀溜溜地拍
平整、按瓷实，摊成一张大大的
圆饼。这饼是越薄越好，因为越
薄烤得越透，吃起来也越酥脆，
越醇香。这门手艺的要诀不仅仅
在 于 摊 出 一 张 薄 饼， 还 必 须 看
好时机，在面糊微微有些发干却
又没干透的时候把馅儿均匀地抹
上。

在
意 大 利 旅 行 时， 看 见 琳
琅 满 目 的 比 萨 饼， 不 由
得 和 旅 伴 闲 扯 起 马 可 •

波罗如何把馅料放在烙饼外面引
进那不勒斯，从而发明出这种风
靡世界的美味。不过，这只是中
国人自己编的故事。事实上早在
公元前三世纪，在罗马的历史书
中就提到“薄面饼上面放奶酪和
蜂蜜，并用香叶加味”的烙饼方
法。近年来，考古学家还在庞贝
古城遗址发现了类似现在比萨店
的作坊。话又说回来，中国倒是
有像比萨饼那样把馅儿放在上面
的饼，这就是糊饼。对此，我那
些同车的旅伴竟没人听说过。

糊饼只在华北有，相对集中在
河北和北京通州一带，特别盛行
于大运河流经的地域。做糊饼不
能用白面，而是要用玉米面，也
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Empada chinesa (VCG)

Panqueca frita com cebolinha chinesa

Panqueca frita com caramão seco



A cooperação China-
África gera oportunidades, 
condições e ideias para 
a industrialização dos 
países africanos. A China, 
juntamente com os últimos, 
deverão unir esforços para 
que, juntos, alcancem 
a prosperidade, através 
da construção de uma 
comunidade de futuro 
compartilhado para a 
humanidade. 

(Justin Yifu Lin é 
reitor honorário da 
Escola Nacional de 
Desenvolvimento, reitor do 
Instituto de Cooperação e 
Desenvolvimento Sul-Sul, e 
reitor do Instituto de Nova 
Economia Estrutural da 
Universidade de Pequim).

A África se orgulha 
da mão-de-obra 
abundante e barata para 
o desenvolvimento de 
indústrias intensivas em 
mão-de-obra, mas o baixo 
custo não é suficiente para 
que os países africanos 
se firmem no mercado 
global. Eles devem 
reduzir ainda mais o custo 
total, e isso depende do 
desenvolvimento das 
infraestruturas.

Atualmente, a prevalência 
de infraestruturas 
subdesenvolvidas na África 
tornou-se um impedimento 
para o desenvolvimento 
do continente. Felizmente, 
o Cinturão e Rota e outros 
projetos poderão contribuir 
para criar condições para a 
industrialização dos países 
africanos.

mundo desenvolvido.
Começando como 

um dos países mais 
subdesenvolvidos 
do mundo, a China 
compartilhava condições 
básicas de desenvolvimento 
com a África. Portanto, a 
experiência e as teorias 
extraídas dos 40 anos de 
reforma e abertura da China 
são mais valiosas para os 
países africanos e outros 
países em desenvolvimento.

O que a China alcançou 
nos últimos 40 anos prova 
que a pobreza pode ser 
erradicada, e que a chave 
para a prosperidade 
reside na industrialização, 
modernização e 
globalização.

A reforma e a 
abertura da China 
criou três grandes 

oportunidades para o 
desenvolvimento da África.

Em primeiro lugar, a 
modernização industrial 
da China oferece uma 
oportunidade para a 
industrialização do 
continente africano.

A história provou 
que a riqueza vem da 
industrialização. Um 
caminho adequado para a 
industrialização consiste no 
desenvolvimento de uma 
indústria de manufatura 
intensiva, baseada em 
vantagens comparativas. 
Além disso, somente 
entrando no mercado 
global, a industrialização, 
a modernização e a 
urbanização podem ser 
alcançadas.

O Japão, a República da 
Coreia, Singapura, Malásia, 
Tailândia e Indonésia 
completaram essa prática 
e transformaram a sua 
sociedade agrícola em 
uma moderna economia 
industrial após a Segunda 
Guerra Mundial, ao 
captar a realocação 
global de indústrias de 

processamento de trabalho 
intensivo.

Com o aumento atual 
dos salários na China, a 
modernização industrial 
impulsionará uma nova 
rodada de realocação 
de indústrias de trabalho 
intensivo, o que consistira 
em uma oportunidade para 
os países africanos.

Em segundo lugar, 
a iniciativa do Cinturão 
e Rota cria condições 
para a construção de 
infraestruturas em África.

A Iniciativa Cinturão e 
Rota e os 10 principais 
planos para a cooperação 
China-África, iniciados pela 
China, criarão um ambiente 
favorável para os países 
africanos aproveitarem a 
“maior oportunidade de 
sempre”.

Reforma e abertura da China cria três grandes 
oportunidades para a África

Em terceiro lugar, o 
desenvolvimento da China 
consiste numa fonte de 
novas ideias para a África.

A China alcançou um 
desenvolvimento tremendo 
nos últimos 40 anos de 
reforma e abertura, o 
que pode ser atribuído 
em grande parte à sua 
mudança de conceitos 
sobre o desenvolvimento.

No passado, alguns 
países africanos 
copiaram estratégias de 
desenvolvimento de países 
ocidentais desenvolvidos. 
No entanto, essas 
estratégias se provaram 
ineficazes na África, 
uma vez que apenas se 
adequam às condições do 
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Justin Yifu Lin discursou na 7ª Reunião do Fórum de Think Tanks China-África

Por Justin Yifu Lin



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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On-line
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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。




