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“2019 年葡萄牙文化节”为纪念中葡建交 40 周年掀起高潮

Dia de Portugal é celebrado em Beijing com concerto e exposição

O Dia de Portugal é celebrado no dia 10
de junho em Beijing com diversas atividades
concernentes ao Festival da Cultura
Portuguesa para comemorar os 40 anos das
relações diplomáticas entre China e Portugal.
Na programação estão o concerto da
Orquestra Sinfônica Nacional da China dirigida
pela conhecida maestrina portuguesa, Joana
Carneiro, e apresentada pela cantora de
ópera, Elisabete Matos, as exposições sobre
a história de Macau na Torre do Tombo e a
evolução do Azulejo em Portugal dos séculos
XVI e XX, o espetáculo de balé e o Fórum
Literário Portugal-China.
Na entrevista coletiva, a ministra da Cultura
de Portugal, Graça Fonseca, disse ter muito
prazer em festejar esta data especial na capital
chinesa para recordar a história e a cultura
portuguesa. Já o relacionamento entre as duas
nações data de longo tempo, no qual a cultura
tem desempenhado o papel central para
impulsionar o intercâmbio e o entendimento
entre os povos. Para ela, a realização mútua do
festival da cultura é apenas um novo começo
para reforçar ainda mais a interação entre
portugueses e chineses.
O embaixador português na China, José
Augusto Duarte, afirmou que o Festival da
Cultura Portuguesa, inaugurado em março

deste ano, repercutiu bastante em várias
cidades chinesas, o que demostrou a profunda
amizade, o respeito recíproco e o amor comum
pela cultura que os dois povos compartilham.
Na quarta vez de subir ao palco chinês,
a soprano Elisabete Matos continuava tão
animada quanto às vezes anteriores para
cooperar com os músicos chineses. “Nem
precisamos nos comunicar para a gente se
entender na melodia,” contou ela, dizendo
esperar que a música faça com que todos se
reúnam como irmãos.

为期一年的“2019 年葡萄牙文化节”6 月 10 日
在北京举办音乐会和展览，将纪念中葡建交 40 周
年系列活动推向高潮。葡萄牙文化部长格拉萨·丰
塞卡出席当天的活动并担任主礼嘉宾。
格拉萨·丰塞卡在当天举行的新闻发布会上介绍，
文化节将连续三天推出多场异彩纷呈的演出活动：
葡萄牙著名指挥家琼娜·内卡、女高音歌唱家伊丽
莎白·马托斯和葡萄牙国家芭蕾舞团将先后登台，
“东
望洋档案中的汉文文书”以及“十六至二十世纪葡
萄牙瓷砖演变”将在北京图书馆和故宫博物院相继
开展，第二届葡萄牙－中国文学论坛也将隆重召开。
格拉萨·丰塞卡说，葡萄牙与中国之间的交往历
史源远流长，文化交流日新月异，十分高兴能借此
机会向中国人民展示葡萄牙语言和文化的多样性。
葡萄牙政府高度重视人文交流在推进两国关系中的
重要作用，双方互办文化节是新起点新开端。
葡萄牙驻中国大使杜傲杰表示，葡萄牙文化节彰
显了葡中两国人民之间的深厚友谊、彼此尊重以及
对文化瑰宝的共同热爱。
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Fique por Dentro 关键词
安哥拉总统、代议长分别会见王晨

Presidente e líder parlamentar angolanos reúnem-se com Wang Chen
A convite da Assembleia Nacional de
Angola, o membro do Birô Político do
Comitê Central do Partido Comunista da
China (PCCh) e vice-presidente do Comitê
Permanente da Assembleia Popular Nacional
(APN) da China, Wang Chen, liderou, entre
os dias 3 e 6 de junho, uma delegação para
visitar Angola. O presidente angolano, João
Manuel Gonçalves Lourenço, e o presidente
interino da Assembleia Nacional do país,
Fernando da Piedade Dias dos Santos,
reuniram-se com Wang Chen em Luanda.
No encontro com Lourenço, Wang Chen

disse que Xi Jinping o encontrou duas vezes
no ano passado. Os dois países chegaram
a importantes consensos e traçaram um
novo plano para o desenvolvimento da
parceria estratégica bilateral. A China está
disposta a trabalhar com Angola para
aprofundar a confiança política mútua, além
de fortalecer o apoio mútuo em questões
que envolvam interesses centrais e que
sejam grandes preocupações dos dois
países. Ao mesmo tempo, fortalecerão a
cooperação mutuamente benéfica para
promover a construção conjunta do Cinturão
e Rota e ampliarão o fluxo de pessoal em
busca de maiores intercâmbios nas áreas
da educação, cultura e turismo. Além disso,
estreitarão a cooperação internacional e se

oporão ao unilateralismo, defendendo o livre
comércio e os interesses comuns dos países
em desenvolvimento em busca de uma
comunidade de futuro compartilhado para a
humanidade.
Lourenço agradeceu sinceramente a
China por seu valioso apoio de longo prazo
à libertação nacional e ao desenvolvimento
socioeconômico de Angola. Segundo ele,
desenvolver uma cooperação pragmática
com a China é uma escolha estratégica
inabalável para o país.
应安哥拉国民议会邀请，中共中央政治局委员、
全国人大常委会副委员长王晨 6 月 3 日至 6 日率全
国人大代表团访问安哥拉。安哥拉总统洛伦索、国
民议会代议长迪亚斯在首都罗安达分别同王晨会见
会谈。
在与洛伦索总统会见时，王晨说，习近平主席去
年两次会见来华出席中非合作论坛北京峰会和进行
国事访问的洛伦索总统，双方达成重要共识，为发
展中安战略伙伴关系擘画了新蓝图。中方愿同安方
一道，深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大
关切问题上坚定相互支持；加强互利合作，推动共
建“一带一路”；扩大人员往来，拓展在教育、文化、
旅游等领域交流；密切国际协作，反对单边主义，
维护自由贸易，维护发展中国家共同利益，推动构
建人类命运共同体。
洛伦索衷心感谢中方长期以来对安民族解放事业
和经济社会发展提供的宝贵支持。发展同中国
的务实合作，是安哥拉坚定不移的战略选择。
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波尔图大学孔子学院揭牌

Universidade do Porto inaugura Instituto Confúcio para ensinar língua e cultura chinesa
A Universidade do Porto (UP) inaugurou
no dia 24 de maio o Instituto Confúcio
do Porto com o objetivo de “alargar os
horizontes culturais dos estudantes e
estreitar as relações entre a Universidade
e a cidade com a China, fortalecendo,
desta forma, a cooperação entre os dois
países”, revelou a instituição em um
comunicado.
O projeto, que nasce de uma parceria
com a Guangdong University of Foreign
Studies, na China, é o quinto em território
português e vai entrar em funcionamento
em outubro de 2019.
Além de cursos de língua e cultura
chinesa, o instituto oferecerá também
outras atividades abertas à população

em geral, como sessões de cinema,
exposições de arte, feiras de livro, cursos
de culinária, de caligrafia, de dança e
artes marciais. As atividades vão ser
lecionadas por dois professores chineses,
vindos da Guangdong University of
Foreign Studies.
2019 年 5 月 24 日，葡萄牙波尔图大学孔子学院
正式揭牌成立。这所孔子学院由广东外语外贸大学
以及葡萄牙波尔图大学联合开办。波尔图大学设立
孔子学院符合该校秉承的国际化战略，并通过文化
交流和高校合作推动中葡合作行稳致远。
波尔图大学孔子学院是葡萄牙境内的第五所孔
院，将于今年 10 月开始授课。学院除了开设中文
等级教学，还将逐步开展中国电影展、艺术展、书
市等文化活动，以及烹饪、书法、舞蹈、武术等相
关文化课程。

中巴地球资源卫星从巴西启程运往中国

Brasil envia satélite Cbers-4A à China para lançamento
O sexto satélite desenvolvido pelo Brasil
em parceria com a China foi enviado na
madrugada do dia 28 de maio para China.
O satélite CBERS-4A vai ser levado até
Beijing e depois segue para a base em
Taiyuan, onde deve passar pelos últimos
testes. O lançamento do equipamento está
previsto para o fim de 2019. O satélite levou
quatro anos para ser construído.
A nova versão foi programada para dar
14 voltas por dia ao redor do planeta e vai
ter como foco promover o desenvolvimento
sustentável na região da Amazônia, com
missões como captação de imagens de
desmatamento, mapeamento de queimadas
e fornecimento de dados à agricultura.
O equipamento deverá operar por, pelo
menos, cinco anos.

A cooperação entre China e Brasil para
desenvolver o satélite do modelo CBERS
começou em 1988 e este é o sexto da
parceria entre os dois países.
巴西与中国合作生产的地球资源卫星 04A 星 5
月 28 日凌晨从巴西启程，用飞机运往中国。按计划，
中巴地球资源卫星 04A 星将于今年发射。预计在轨
运行时间最少 5 年。这是中国和巴西合作的第六颗
地球资源卫星，制造研发用了 4 年时间。
04A 星每天可绕地球 14 圈，主要工作是监控亚
马孙地区非法砍伐等活动，并收集生物群落、农业、
市镇扩张、水资源管理和自然灾害等信息，助力该
地区的可持续发展。
中国与巴西于 1988 年签署《中华人民共和国政
府和巴西联邦政府关于核准研制地球资源卫星的议
定书》。双方联合研制的中巴地球资源系列卫星 01
星、02 星、02B 星和 04 星分别于 1999 年、2003 年、
2007 年和 2014 年成功发射。

巴西副总统：巴中关系前景特别光明

毕玉明

Relação Brasil-China tem futuro extremamente promissor,
diz vice-presidente Mourão
Por Bi Yuming

O

vice-presidente do
China". E, acrescenta, o Brasil ao mesmo tempo se abre ao
Brasil, Hamilton
mundo e entra em uma nova etapa de sua vida econômica
Mourão, afirmou no
em que "a oportunidade para os que desejarem investir está
dia 23 de maio na capital
aberta". "Portanto, esse futuro do relacionamento Brasilchinesa que o futuro da
China é extremamente promissor", frisou.
relação entre o Brasil e a
Quando acontecer uma fricção comercial, de que maneira
China "é extremamente
os dois países devem resolvê-la? Mourão respondeu que "é
promissor".
exatamente para isso que existe a Cosban", em referência
Mourão fez o comentário
à Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de e Cooperação.
em uma entrevista durante
"Então os dois países que se respeitam, que têm o
sua visita de seis dias ao
relacionamento altivo e um
país asiático, entre 19 e
mecanismo como a nossa
24 de maio. Segundo ele,
Cosban, não necessitam de
este ano é um ano muito
discussões, digamos assim,
importante, pois os países
acaloradas, para solucionar
completam 45 anos de
alguma ou outra questão
relação bilateral. "É um
que ocorra em determinado
período extremamente
momento."
significativo. Ao longo de
O vice-presidente
todo este tempo, o nosso
brasileiro assinalou o
O vice-presidente do Brasil, Hamilton
relacionamento só se
Mourão, fez uma visita de seis dias à China
diálogo e a confiança para
em maio
estreitou e se aproximou
resolver problemas. "Nós
cada vez mais."
confiamos nos chineses
Mourão lembrou que desde 2009 a China é o maior
parceiro comercial do Brasil, seja no fluxo de comércio, seja e os chineses confiam na
gente, e em consequência,
no investimento realizado por empresas chinesas no país.
Atualmente, o volume de investimentos chineses no Brasil pequenos problemas que
podem ocorrer ao longo
ultrapassa os US$ 70 bilhões. No ano passado, a troca
do relacionamento são
comercial bilateral superou os US$ 100 bilhões.
"Ao mesmo tempo, somos parceiros estratégicos globais", facilmente solucionados."
Uma das agendas do
acrescentou. De acordo com ele, o Brasil enxerga a
vice-presidente brasileiro na
China "como um motor da economia mundial" e vê, então,
"oportunidades para nós brasileiros comercializarmos com a China foi uma reunião
da Cosban, que foi
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Futebol (VCG)

estabelecida em 2004 e
completa 15 anos em 2019.
Mourão disse que o governo
brasileiro atribui muita
importância ao mecanismo
e considera que este
"tem que ser realmente o
mecanismo por onde fluam
todas as negociações entre
os dois países sobre os mais
diferentes assuntos".
Quanto à Iniciativa
Cinturão e Rota, Mourão
expressou que "estamos
abertos para discutir o
assunto". Ele mencionou
infraestrutura. "Eu julgo que
na área de infraestrutura,
tudo aquilo que puder ser
feito para facilitar o comércio
entre os dois países atende
os objetivos do Cinturão e
Rota."
Também mencionou
um "ambicioso" programa
brasileiro de investimentos
privados, na área de

13

A 11ª Cúpula do BRICS será realizada em novembro em Brasília, Brasil (VCG)

Entrevista 专访

infraestrutura, incluindo
rodovias, ferrovias, terminais
portuários, aeroportos, assim
como na área de energia,
como a renovável, a eólica
e a fotovoltaica, além de
petróleo e gás. "São áreas
onde a China tem expertise
e pode então cooperar e ter
espaço dentro do nosso país
para atuar."
Acrescentou que o
Brasil está buscando na
legislação um meio para
tornar o ambiente de

um do outro, promover
intercâmbios em futebol
e cinema, entre outras
áreas, a fim de melhorar
os conhecimentos sobre o
outro lado e aprofundar o
relacionamento.
A respeito do BRICS, que
realizará sua cúpula em
novembro no Brasil, o vicepresidente lembrou que
o bloco está entrando na
segunda década de vida,
acrescentando que "nessa
cúpula do BRICS é a hora
de haver uma afirmação
desse grupo de países de
modo que a gente realmente
tenha uma voz mais ativa
no concerto das demais
nações".
Mencionou vários
problemas no mundo de
hoje, incluindo as disputas
comerciais, a questão
das imigrações ilegais
e a mudança climática.

(VCG)

negócios brasileiro "muito
mais agradável e muito
mais atrativo para os
nossos parceiros", tomando
várias medidas para as
empresas chinesas terem
"amplo campo aberto no
Brasil, para apresentarem
suas capacidades e, em
consequência, terem lucro".
No âmbito cultural,
Mourão apontou que os dois
países devem fomentar mais
talentos que falem a língua

Cinema (VCG)

Acredita que o BRICS "tem espaço
e capacidade para se apresentar
como solução para muitos desses
problemas que estão afligindo o
conjunto das nações". "Mas para
isso, é necessário que realmente
os cinco países adotem algumas
posições comuns nos fóruns
internacionais, concentremse mais, juntem-se mais, sejam
mais unidos na solução desses
problemas que são comuns a todos
e que afligem a humanidade de
forma geral. Então, vejo um futuro
muito bom para o BRICS, desde
que realmente nos unamos em
torno desses objetivos comuns."
Mourão também indicou que na
era da economia de conhecimento,
os países do BRICS devem
aprofundar a cooperação nas
áreas relevantes, como educação,
ciência e tecnologia, inovação, e
pesquisa e desenvolvimento.
No final da entrevista, o vicepresidente deu parabéns ao
70º aniversário da República
Popular da China, que hoje "é a
nação mais industrializada do
mundo". Na opinião dele, a China
pode equilibrar duas atividades
econômicas: uma é altamente
tecnológica, que emprega
trabalhadores de alta qualidade, e
a outra é de mão de obra intensiva.
Segundo ele, isso é importantíssimo
para um país com 1,4 bilhão de
habitantes. Conseguir realizar
isso "é um feito extraordinário da
economia chinesa".
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Nas lojas exclusivas na China, estão presentes os rótulos mais sofisticados da Miolo

A Miolo Wine Group possui cinco lojas exclusivas em território chinês

巴西红酒开拓中国市场
Vinho brasileiro abre mercado na China

C

om cinco lojas
exclusivas em
território chinês, a
Miolo Wine Group
quer expandir sua exportação
para a China. A expectativa de
crescimento é de 30%.
A pouca tradição
internacional dos vinhos
brasileiros não tem impedido
a franca expansão global da
Miolo Wine Group, vinícola
com origem em Bento
Gonçalves (RS). Depois de
cativar os franceses com
seus espumantes, a maior
exportadora brasileira de
vinhos reforça suas apostas em
mercados emergentes como a

China, com metas ambiciosas.
Desde 2011, a companhia
vem mantendo canais
exclusivos na China para seus
rótulos premium. Milhares
de litros de vinho vêm sendo
comercializados nesses canais
apenas por meio de vendas
de relacionamento. Em 2016,
as movimentações nas lojas
tiveram um crescimento de 70%
em relação a 2015, quando a
China se tornou o quarto maior
mercado de exportação da
Miolo, correspondendo a 10%
de suas operações mundiais.
Com a inauguração de mais
duas lojas, totalizando os cinco
pontos de venda pretendidos,
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a expectativa é
incrementar as
exportações para a
China em 30%.
Mercado gigante
Além dos bons
resultados, o que
motiva a vinícola
é o fato de que
qualquer aumento
no consumo per
capita chinês de
vinho representa
uma enorme
oportunidade aos
exportadores.
Embora este
ainda seja baixo –

cada habitante bebe aproximadamente
1,5 litro por ano. A população chinesa
soma 1,39 bilhão de habitantes, cada vez
mais concentrados em áreas urbanas,
justamente onde o vinho vem ganhando
popularidade. Jovens adultos de uma
classe média crescente e cosmopolita
impulsionam as estatísticas ano a ano,
colocando a China em quinto lugar no
ranking mundial de consumo da bebida.
Para atender a essa demanda, o país já
importa em torno 500 milhões de litros/ano.
O mercado, no entanto, não é para
principiantes. Além de o hábito de
consumir vinho ser algo ainda pouco
difundido na China, os consumidores da
bebida têm suas peculiaridades. Segundo
Anderson Tirloni, gestor de Negócios
Internacionais da Miolo, eles costumam
associar a situação econômica do país de
origem do vinho ao preço e à qualidade
do produto, preferindo os de alto valor
agregado, relacionados a regiões vinícolas
mais tradicionais. Isso constitui certa
barreira aos vinhos sul-americanos.

(VCG)

Sobre a lógica chinesa de origem versus
preço e qualidade do vinho, a Miolo tem
sido bem-sucedida em oferecer rótulos
para a classe A, conta o executivo. Nas
lojas estão presentes os rótulos mais
sofisticados da companhia, já conhecidos
no Brasil, entre eles, o Lote 43, o Quinta do
Seival, Castas Portuguesas e Merlot Terroir.
E a venda por relacionamento é, sem
dúvida, uma estratégia diferenciada para
um posicionamento de alto nível desses
produtos.
Os chineses reconhecem cada vez
mais que os vinhos da empresa pouco
perdem para os melhores franceses,
entende Tirloni. Além disso, “A França não
tem lojas exclusivas na China”, ressalta.
Para o gestor de Negócios Internacionais
da Miolo, os pontos de venda seriam um
diferencial competitivo. “Eles estão muito
bem posicionados em termos de alcance
do público consumidor pretendido”, revela.
Duas das lojas exclusivas em
funcionamento estão localizadas em
Shanghai, uma delas no The Bund,
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A Miolo é uma vinícola com origem em Bento Gonçalves (RS), Brasil

área badalada de restaurantes
da moda e lojas de grife, que
abriga o centro financeiro da
cidade. Outras duas ficam
na província de Hainan, em
um badalado shopping local
e em outra região igualmente
nobre da ilha. A quinta loja se
encontra na famosa cidade de
Cantão (Guangzhou).
Players internacionais
As exportações só foram
uma realidade para a Miolo
a partir de 2003. Tornar-se a
maior exportadora de vinhos
brasileira em menos de 15
anos só foi possível graças
a parcerias providenciais em
cada um dos mais de 30 países
onde atua. Na China não foi
diferente.
Desde 2008 a empresa
já buscava parceiros para
intensificar sua participação no

mercado chinês. Após diversos
contatos e negociações, a
empresa local Ningbo Ke Peng
incumbiu-se dessa missão
e tornou-se importadora
exclusiva da Miolo. Com a
ajuda de investidores locais,
foram instaladas as primeiras
lojas da marca em território
chinês. “Os vinhos brasileiros
ainda são novidade na China,
mas já despertam a simpatia
de quem os degusta”, afirma
a empresária Jannie Jian,
da Ningbo Ke Peng. Sobre a
opção pelos vinhos brasileiros
e pela Miolo, a decisão,
explica Jannie, passou pela
sua experiência pessoal com o
Brasil e também pela reputação
da vinícola brasileira.
“Eu morei no Brasil muito
tempo e sempre gostei de
produtos brasileiros, por isso,
queria trazê-los para a China.
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Então, comecei
a escolher os
produtos”, conta
a empresária.
Com o mercado
vinícola chinês
em ascensão, seu
radar não tardou
em apontar para
a possibilidade
de comercializar
vinhos brasileiros.
O destaque
internacional que
os vinhos da Miolo
vinham obtendo e o
pronto atendimento
oferecido pela
empresa à
importadora foram
determinantes
para a escolha
da companhia.
Os desafios, no
entanto, foram

muitos.
“No início as coisas não
foram como eu pensava. Foi
muito difícil de vender, pois
os chineses nem sabiam
que o Brasil produzia vinho.
Aliás, duvidavam que o país
conseguisse produzir um bom
vinho”, lembra Jannie.
Primeiro, os vinhos foram
inseridos por Jannie na maior
rede on-line de importados da
China, a Yesmywine. Segundo
a empresária, “O resultado não
foi bom, porque a Miolo ficava
no meio de marcas mundiais
famosas”. Então, decidimos
abrir as lojas exclusivas, e
com esse modelo deu certo.”,
conta a importadora. “Hoje,
trato a marca com carinho,
e às vezes, para promovêla, nem penso em lucro.
A Miolo está crescendo a
cada dia, e nós estamos
ganhando experiência. Isso é
gratificante.”, complementa.

(VCG)
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D

esde que
foram
lançadas,
em fevereiro de
2018, as consultas
econômicas e
comerciais já
percorreram um
longo caminho com
a China e os Estados
Unidos concordando
em grande parte.
Mas as consultas
não ficaram livres de
retrocessos, e cada
uma delas sendo
resultado da quebra

O livro branco Posição da China sobre as Consultas Econômicas
e Comerciais China-EUA foi divulgado no dia 2 de junho

(VCG)
新华社

中国发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书
EUA retrocedem em compromissos nas consultas comerciais China-EUA,
de acordo com livro branco Por Xinhua
de consensos e compromissos
dos EUA, segundo um livro
branco divulgado no dia 2 de
junho.
Em resposta à tensão
econômica e comercial iniciada
pelos EUA, a China foi forçada a
tomar contramedidas, já que as
relações bilaterais de comércio e
investimento sofreram um golpe.
Para o bem-estar dos chineses
e norte-americanos, bem
como para o desenvolvimento
econômico dos dois países,
ambos os lados consideraram
necessário sentar à mesa de
negociações para buscar uma
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solução, disse o livro branco
intitulado Posição da China
sobre as Consultas Econômicas
e Comerciais China-EUA,
divulgado pelo Departamento de
Comunicação do Conselho de
Estado.
Desde o começo a China
defendeu a ideia de resolver a
tensão econômica e comercial
através de negociações e
consultas. No início de fevereiro
de 2018, o governo norteamericano expressou o desejo
de que a China enviasse uma
delegação de alto nível aos EUA
para participar de consultas

econômicas e
comerciais.
Demonstrando
grande boa vontade
e esforços positivos,
a China realizou
diversas rodadas
de consultas
econômicas e
comerciais de alto
nível com os EUA,
caracterizadas por
trocas profundas
de pontos de vista
sobre o desequilíbrio
do comércio, entre
outras questões

importantes. Os dois lados fizeram
progressos substanciais ao chegar a
um consenso preliminar em expandir as
importações chinesas de produtos agrícolas
e energéticos dos EUA. No entanto, em
22 de março de 2018, o governo norteamericano divulgou o chamado Relatório
sobre a Investigação da Seção 301 contra
a China, acusando falsamente a China
de "roubo de propriedade intelectual" e
"transferência forçada de tecnologia", e
subsequentemente anunciou uma tarifa
adicional de 25% sobre US$ 50 bilhões em
exportações chinesas para os EUA, apontou
o livro branco.
Tomando uma visão geral da relação
bilateral, o governo chinês enviou novamente
uma equipe de trabalho aos EUA para
participar de consultas genuínas. Em 19 de
maio de 2018, Beijing e Washington emitiram
uma declaração conjunta, concordando
em abster-se de uma guerra comercial, em
continuar com as comunicações de alto
nível e em buscar ativamente soluções para
as respectivas preocupações econômicas

e comerciais. Os
EUA anunciaram
publicamente que
suspenderiam o
plano de tarifas
adicionais sobre os
bens chineses. Em
29 de maio de 2018,
apesar da oposição
de sua comunidade
doméstica de
negócios e do
público em geral,
a administração
norte-americana
destruiu o consenso
apenas dez dias
após a declaração conjunta, criticando
gratuitamente o sistema econômico e a
política comercial da China, e ao mesmo
tempo, anunciando o recomeço do programa
tarifário. A partir do início de julho de 2018,
em três etapas, os EUA impuseram tarifas
adicionais de 25% sobre as exportações
chinesas no valor de US$ 50 bilhões e de
10% sobre US$ 200 bilhões, que, de acordo
com Washington, seriam aumentadas para
25% em 1º de janeiro de 2019.
Além disso, os EUA ameaçaram mais
tarifas sobre todas as exportações chinesas
restantes, levando a uma escalada rápida
da tensão econômica e comercial entre
os dois países. A China, em defesa de
sua dignidade nacional e dos interesses
do povo, teve que responder em pé de
igualdade e elevar as tarifas sobre as
importações dos EUA em US$ 110 bilhões.
Em 1º de novembro de 2018, o presidente
norte-americano, Donald Trump, conversou
por telefone com o presidente chinês, Xi
Jinping, e propôs uma reunião de cúpula.
Em 1º de dezembro, os dois presidentes
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tiveram uma reunião
às margens da
Cúpula do G20
na Argentina.
Conforme seu
importante consenso
em questões
econômicas e
comerciais, os dois
lados concordaram
em suspender
novas tarifas por 90
dias para permitir
conversas intensivas
direcionadas
à eliminação
Autoridades explicaram o documento na entrevista à imprensa no dia 2
total de todas
as tarifas adicionais. Nos 90
questões. Quanto às questões
pelas negociações
dias seguintes, as equipes de
remanescentes, o governo
inconclusivas.
trabalho da China e dos EUA
chinês pediu compreensão
Apesar da oposição
realizaram três rodadas de
mútua e compromisso para
feroz da China,
consultas de alto nível em Beijing que soluções possam ser
Washington
e Washington D.C., alcançando
encontradas, segundo consta no aumentou as
um consenso preliminar sobre
livro branco.
tarifas adicionais
muitos assuntos de princípio
No entanto, quanto mais
sobre o valor de
para o acordo econômico e
se oferece ao governo norteUS$ 200 bilhões
comercial China-EUA. Em 25
americano, mais ele quer.
em exportações
de fevereiro de 2019, os EUA
Recorrendo à intimidação
chinesas para
anunciaram o adiamento das
e coerção, persistiu com
os EUA de 10%
tarifas adicionais planejadas
demandas exorbitantes, manteve para 25%, o que
para 1º de março sobre o
as tarifas adicionais impostas
representou um
valor de US$ 200 bilhões em
desde o início da tensão e
retrocesso sério
exportações chinesas para os
insistiu em incluir exigências
para as consultas
EUA. Do final de março ao início obrigatórias relativas aos
econômicas e
de abril, as equipes de trabalho
assuntos soberanos da China
comerciais. Em 13
de ambos os países realizaram
no acordo, o que apenas serviu
de maio, os EUA
outras três rodadas de consultas para procrastinar a resolução
anunciaram que
de alto nível e fizeram progressos de divergências restantes. Em
tinham lançado
substanciais.
6 de maio de 2019, os EUA
procedimentos
Após numerosas rodadas
irresponsavelmente acusaram
para impor tarifas
de consultas, os dois países
a China de retroceder em sua
adicionais sobre
concordaram na maior parte das posição para transferir a culpa
os bens chineses
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Porto de águas profundas de Yangshan, um cais de carga automatizado, em Shanghai (VCG)
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remanescentes, que
valem cerca de US$ 300
bilhões.
Esses atos
contradisseram o acordo
atingido pelos dois
presidentes para aliviar
a tensão por consulta
-- e as expectativas
das pessoas em todo
o mundo -- lançando
uma sombra sobre as
consultas econômicas e
comerciais bilaterais e o
crescimento econômico
mundial. Sem outra
alternativa, a China
precisou tomar medidas
tarifárias em resposta,
segundo o livro branco.

去看世界上最美妙的风景

Constatar as paisagens mais
maravilhosas do mundo

Cabo da Roca (VCG)

24

2019 年 第 03 期
发现 Fanzine

2019 年 第 03 期
Fanzine 发现

特别报道 Reportagem especial

Deserto do Saara (VCG)

A

Chen Yong na Ushuaia, Argentina, de 18,323 quilômetros até Beijing

os 40 anos, o chinês Chen Yong,
decidiu viajar pelo mundo com toda
poupança feita durante 20 anos.
Com um carro comum, made in China, ele
percorreu 137 mil quilômetros, se tornando o
primeiro chinês a viajar de carro pela África
ocidental.
Chen Yong nasceu em Yibin, uma cidade
não muito grande na província de Sichuan,
sudoeste do país. Ele vive, desde que
nasceu, na cidade e tem um trabalho estável
em uma estatal de fabricação de papel.
Deixar o emprego, ficar milhares de
quilômetros distantes da família e dirigir um
carro SOZINHO em países estrangeiros,
muitas pessoas achavam que Chen Yong
foi uma piada. “Eles me perguntam: o que
vai fazer quando ficar velho? Mas quando
completei 40 anos, percebi de repente que,
nossa, a vida é curta. Tenho que esperar até
que estar velho demais para sonhar?”, disse
Chen.
A decisão de viajar pelo mundo foi
fortemente refutada pela mãe e esposa. Chen
Yong acabou por recorrer ao filho: “Que tal eu

viajar junto com meu filho! Ele tem férias de
verão de dois meses.”
No dia 18 de junho de 2014, após
dias persuadindo sua família, Chen Yong
finalmente ganhou a benção dos familiares e
amigos e começou sua viagem pelo mundo
junto com seu filho de 14 anos.
Desde então, sua viagem continua, ainda
não terminou. O primeiro trecho da viagem,
aquela que Chen fez com seu filho, durou
dois meses. Eles partiram da terra natal,
Yibin, e entraram na Rússia pelo Porto de
Manzhouli.
Chen e seu filho fizeram um acampamento
na beira do lago Baikal, passearam pelas
zonas florestais na Letônia, caminharam nas
ruelas na Lituânia e na Polônia e comeram
linguiças na Alemanha. Em dois meses, eles
visitaram onze países da Europa. Quando
começou o novo semestre da escola, o
filho de Chen voltou à China de avião e ele
continuou com a sua aventura.
Em 2015, Chen Yong desembarcou na
África. Ele atravessou sozinho o deserto do
Saara, avançando ao longo do lado oeste do
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O Brasil é o 101º país da viagem de Chen Yong

Continente africano
até o ponto do
extremo sul da África,
chegando ao Cabo
da Boa Esperança.
Para Chen Yong,
tudo é diferente ao
longo do caminho,
as paisagens,
as pessoas, o
estilo de vida dos
habitantes locais.
Mas nos olhos dos
estrangeiros, Chen
Yong é uma grande
curiosidade: “Os
locais têm grande
interesse e sempre
me perguntam: de
onde você é? Para
onde você vai? Que
marca é seu carro?
Eu respondi todas
as perguntas: o meu
carro é Great Wall!
Made in China!”

A "Grande Muralha" é a marca
do carro de Chen Yong. A placa
é Chuan Q.JD678. Chuan é
a abreviatura da província de
Sichuan, terra natal do homem.
Durante o percurso, ele sempre
se apresentou como um “um
chinês aventureiro de carro”.
O carro de Chen Yong é da
marca chinesa, Grande Muralha.
Seu preço: 100 mil yuans. Mas
esse carro que não passa de
US$15 mil e já completou 140
mil quilômetros sem grandes
problemas mecânicos. Chen está
muito confiante com a qualidade
do carro “made in China, dá
para viajar pelo mundo. Não tem
problema!”.
Em 2012, durante uma viagem
à Tailândia, junto com sua família,
Chen descobriu que não havia
nenhum carro de marca chinesa
nas ruas de lá. Ele pensava
que um dia, ele poderia dirigir

Piranha (VCG)

um carro chinês para viajar por
países estrangeiros. “O meu carro
é extremamente comum. Mesmo
entre os carros produzidos pela
China, ele é o mais regular,
nada especial. O preço não
passa 100 mil yuans. Sou uma
pessoa comum também. Se eu
consigo dirigir esse carro e viajar
pelo mundo, muitas pessoas
conseguirão também!”
Antes de partir, ele fez
algumas transformações em seu
carro: “mas nada grande. Só
substitui o velho para-choque por
um de ferro. Adicionei uma chapa
no chassi para proteger o filtro de
óleo, um rack de teto e mais um
pneu estepe.” disse Chen.
A América foi o último trecho
da sua viagem pelo mundo. Chen
começou pelo Alaska, no norte,
passando pela América Central,
até chegar à América do Sul.
Ele levou sete meses para
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Linguiça alemã (dfic)

O carro "Grande Muralha" acompanhou Chen Yong em cada dia durante a aventura de 149.102
quilômetros pelos cinco continentes do planeta

completar a distância de 55 mil quilômetros.
“A partir da aldeia Dead Horse, nos EUA, eu
comecei avançando para o sul, passando
pelo Canadá, EUA, México, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica
e Panamá. Como não havia estradas no
Panamá que ligassem ao sul, enviei meu
carro para Colômbia por via marítima. Depois,
continuei avançando para o Equador, Peru,
Bolívia, Chile e até Ushuaia, na Argentina.”
No dia 18 de fevereiro de 2019, ele chegou
a Ushuaia, Argentina, ponto no extremo sul
do continente americano: “a distância daqui
até Beijing é de 18,323 quilômetros.”
Deixando a Argentina, Chen Yong voltou a
subir para o Brasil, 101º país da sua viagem.
No Brasil, ele fez muitas coisas que nunca
tinha experimentado. Como por exemplo,
pescar piranha na floresta tropical da
Amazônia.
“Estamos pescando piranhas, mas até
agora... não temos nada. Ah...nossa primeira
piranha. Muito pequena, mas... grandes
dentes! Grande boca, dentes afiados.”
O guia está tentando alimentá-la com

carne.
“Come, come! Agora sim!”
“Mas ele não pode engolir fora da água.”
“Aqui é a floresta tropical, Amazônia.
Pescamos hoje quatro piranhas. Muito bem!”
Chen registrou no seu diário de viagem.
Chen Yong não fala português, apenas um
pouquinho de inglês. Às vezes, a conversa
acontece com a ajuda de um aplicativo
de tradução no celular. Apesar disso, ele
conseguiu fazer amigos por onde passa.
No dia 20 de maio de 2019, Chen Yong
chegou à sua terra natal após cinco anos
viajando pelo mundo. O carro “Grande
Muralha” lhe acompanhou em cada
dia durante essa aventura de 149.102
quilômetros pelos cinco continentes do
planeta.
Para Chen Yong, há 100 estilos de vida
para 100 pessoas diferentes. A questão é
qual é o mais adequado para você. Se cada
um vivesse uma vida diferente, o mundo seria
maravilhoso. “Eu não sou melhor nem pior,
sou apenas diferente”, assim se identificou o
aventureiro.
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Paladar 食刻

松仁玉米

赵焰

Milho frito com pinhão
Ingredientes:
400 gramas de grão de
milho
100 gramas de pinhão
sem casca
Um pimentão vermelho
Um pimentão verde
Dois alhos-porós
15 gramas de óleo de
amendoim
Uma colher de chá de sal
Três colheres de chá de
açúcar
Uma colher de chá de
ajinomoto
Modo de preparo:
1. Corte o pimentão
vermelho e o pimentão verde
em pedacinhos. Pique os
alhos-porós. Coza os grãos
de milho em água a ferver

Por Zhao Yan

durante cerca de 4 minutos,
retirando-os em seguida
para um prato.
2. Despeje o óleo de
amendoim na frigideira.
Quando o óleo estiver
quente, coloque os pinhões.
Frite-os em fogo médio até
ficarem bem dourados e
começar a sentir seu aroma
se abrindo e elevando da
frigideira. Quando estiverem
prontos, deixe os pinhões de
lado, num prato.
3. Despeje mais um
pouco de óleo de amendoim
na frigideira. Junte os
alhos-porós e frite em fogo
brando por 30 segundos.
Em seguida, coloque na
frigideira os grãos de
milho, os pedacinhos dos

pimentões e os pinhões.
Frite todos os ingredientes
por cerca de 2 minutos.
Adicione sal e açúcar a
gosto.
4. Cubra a frigideira com
uma tampa para deixar
todos os ingredientes cozer
um pouco. Se quiser, pode
adicionar meia xícara de
água para evitar que a
comida adira ao fundo da
frigideira. Para terminar,
adicione uma colher de chá
de ajinomoto e mexa os
ingredientes até ficar tudo
bem apurado.
Feito isso, o prato
está pronto e é tempo de
saborear esta delícia. Bom
apetite!
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Time de futebol masculino da Escola Secundária Jiangtai, criado por Emet

西海固大山里的足球娃

艾福梅 李浩 卢鹰

Futebol traz confiança para estudantes de vila chinesa empobrecida

N

o meio de
um pedaço
de terra
amarela, um novo
campo de futebol
é particularmente
atraente. Abdumijit
Emet está aqui
treinando garotos
e garotas de sua
escola a passar
e pegar a bola,
driblando e
chutando.
Com o suor
escorrendo pelo
rosto, o amor pelo
futebol é palpável
entre esses jovens
jogadores.
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Por Ai Fumei, Li Hao e Lu Ying

"Eu não sabia jogar futebol até
conhecer Emet, e agora sou um
grande fã deste esporte.", disse
Wang Ningbo, 13 anos, aluno da
Escola Secundária Jiangtai, no
distrito de Xiji, Região Autônoma
da Etnia Hui de Ningxia,
noroeste da China.
Emet, de Kashgar, na Região
Autônoma Uigur de Xinjiang,
ainda é um estudante do
segundo ano de pós-graduação
na Universidade de Fudan
de Shanghai. Em agosto de
2018, ele veio para a Escola
Secundária Jiangtai como
professor voluntário.
O distrito de Xiji, junto com

vários outros distritos, pertence
à região Xihaigu, um dos lugares
mais inabitáveis do mundo
devido ao seu clima seco, altas
montanhas e ambiente árduo.
Não é fácil encontrar um
terreno plano na região de
Xihaigu. Por esta razão, o
basquete tornou-se o esporte
mais popular no local. A equipe
de basquete feminino da Escola
Secundária Jiangtai ganhou
uma vez o campeonato em uma
partida de basquete regional,
mas a escola nunca teve um
time de futebol.
Emet gosta de jogar futebol
desde a infância, e quando foi

Meninos rolam pneus seguindo uma rua de terra no distrito de Xiji, em 2014

estudar em Beijing e
Shanghai, o futebol
ainda era seu maior
interesse. Mesmo
depois de chegar a
essa escola rural, ele
ainda não conseguia
manter os pés longe
do futebol. Toda
vez que ele jogava,
alguns alunos se
juntavam a ele por
curiosidade.
"Eles gostam
e descobri que
algumas das
crianças eram muito
talentosas, o que
me deu a ideia de
formar um time de
futebol", disse ele.
Com o apoio da
escola, a Escola
Secundária Jiangtai
teve seu primeiro
time de futebol

masculino, que também foi
o primeiro time de futebol da
escola secundária no distrito
de Xiji. O primeiro treinamento
da equipe foi na quadra de
basquete da escola, e foi
cercado por multidões.
Após o treinamento,
várias garotas começaram a
"importuná-lo" para montar uma
equipe de garotas também.
Ele foi hesitante no início, mas
acabou cedendo.
"Eu disse sim, finalmente, mas
não esperava tantas candidatas.
Eu tive que fazer um teste de
condição física. Muitas das
garotas eliminadas choraram",
disse Emet.
Jogar futebol numa quadra de
basquete existente era bastante
inconveniente, então Emet
decidiu mudar-se para um novo
campo a cerca de 500 metros
da escola, que foi construído

(VCG)

em fevereiro do ano passado e
é o único campo de futebol no
distrito de Xiji.
Lei Qin, de 15 anos, acalentou
sua chance de se juntar à
equipe.
"Jogar futebol me deixa feliz
e quero me familiarizar com os
movimentos e melhorar minhas
habilidades o mais rápido
possível", disse ela.
Felicidade é o que Emet quer
trazer para as crianças através
do futebol.
"Eles começaram tarde,
e é ser irrealista pretender
transformá-los em atletas
profissionais. Só espero que o
futebol possa enriquecer a vida
extracurricular dessas crianças,
trazer alegria para elas enquanto
crescem e permitir que algumas
delas encontrem confiança em
campo." disse Emet.
Não é fácil para um time
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Espetáculo de luta livre chinesa em Tianjin (VCG)

(VCG)

“撂跤”老教头：“跤窝子”里的坚守与梦想

王晖 郭方达

Gerações de entusiastas mantêm luta livre chinesa viva em Tianjin

S

O futebol deixa as crianças felizes na região de Xihaigu (VCG)

de futebol começar do zero nas montanhas.
A equipe realiza treinamentos duas vezes
por semana em campo, e Emet corrige os
movimentos das crianças uma a uma. Ele
procura informações, produz apresentações
de slides no computador e faz planos de
aula para ensinar as regras do futebol,
métodos de treinamento e táticas.
Emet é um grande fã do Clube Shanghai
SIPG, então ele levou a sua história para
a diretoria do clube e foi recebido com
sucesso. Nas próximas férias de verão,
Emet levará alguns jogadores para Shanghai
para assistir a um jogo do Shanghai SIPG e
conhecer os jogadores profissionais.
"Estou feliz em ver que, em apenas meio

ano, essas crianças se apaixonaram pelo
futebol", disse Emet.
Em julho, Emet completará seu ensino
voluntário, e o time de futebol será assumido
por Zhang Guowu, professor de educação
física da escola.
Embora especialista em basquete, Zhang
diz que está pronto para enfrentar o desafio
que está por vir.
"Não é fácil montar um time de futebol
em escolas rurais. O futebol deixa essas
crianças felizes e lhes ensinou o significado
da perseverança. Farei o meu máximo para
tornar a equipe cada vez melhor", disse
Zhang.

hi Hongwang,
de 15 anos,
e seus três
amigos ficaram
atraídos pela
luta livre chinesa
depois de assistir
a uma competição
profissional em 1978
e imediatamente
compraram
equipamentos
para luta livre. Eles
também fizeram
um acordo que
só um deles teria
a permissão para
usá-los se eles
competissem em
uma competição de

Por Wang Hui e Guo Fangda

luta livre chinesa.
Alguns anos depois, Shi se
tornou o campeão nacional de
luta livre chinesa. Uma roupa de
luta livre não era mais algo para
se preocupar. Em vez disso,
sua nova prioridade era como
manter a vitalidade da luta livre
chinesa.
Remontando ao final da
dinastia Qing (1644-1911), a
cidade de Tianjin desfrutava
de sua reputação como local
de encontro de lutadores, e a
cultura da luta livre prevaleceu
particularmente na pequena vila
de Tianmu, no norte de Tianjin.
Nascido em 1963 em Tianmu,
Shi esteve imerso na luta livre

chinesa desde a sua infância,
influenciado por seu pai e irmão.
Contudo, devido às dificuldades
daquele tempo, Shi recebeu
somente algum treinamento
amador básico. Naquela época,
uma multidão de pessoas
sempre se reunia durante as
competições de luta livre e um
comentarista fornecia descrições
animadas das lutas. Shi sempre
observava atentamente e tentava
adquirir algumas habilidades e
técnicas.
Após a prática de uns anos,
os lóbulos das orelhas de Shi
foram muito desgastados devido
à fricção frequente com a
cabeça ou ombros de seus
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Lóbulo da orelha
desgastado (sohu.com)
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Idosos com uma idade média de 50 anos praticam a luta livre chinesa na província de Hebei (VCG)

oponentes. No entanto, ele ainda insistiu
na luta livre por mais de 40 anos e ganhou
inúmeros prêmios relacionados à luta livre
chinesa.
Como treinador de uma equipe de luta
livre amadora, Shi ensinou as habilidades
da luta livre chinesa a centenas de pessoas.
"A primeira lição para um iniciante é ser
derrubado", disse Shi, acrescentando que
foram necessários pelo menos de três a
cinco anos de treinamento para se tornar um
lutador qualificado.
"A luta livre chinesa se concentra na
habilidade e não na força. É fácil para um
homem fraco derrubar seu adversário forte."
Shi disse que os critérios para ganhar ou
perder é julgar se a mão ou o corpo da
pessoa tocou o chão junto com os pés.
No entanto, a luta livre chinesa caiu
em popularidade depois de ter sido
abandonada nos jogos nacionais do país na
década 90, depois de ter sido formalmente
listada como um evento em 1953.
Muitos lutadores profissionais saíram
da modalidade, rumo a outras profissões
devido à falta de eventos oficiais em grande
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escala, sistema de registro e ônus financeiro
de participação.
Perante tais probabilidades
intransponíveis, Shi brevemente teve a
ideia de desistir, mas logo mudou. "A luta
livre chinesa é um esporte tradicional,
no qual devemos colocar todo o nosso
esforço. Eu não poderia simplesmente ficar
parado e esperar para ver isso se tornar tão
decepcionante", disse Shi.
Em 1999, o clube de luta livre de Tianmu
foi estabelecido com o apoio do governo
local. As mensalidades dos aprendizes e
os custos de manutenção do local foram
providos pelo governo local e pelo próprio
Shi.
A determinação de Shi em melhorar a
posição da luta livre chinesa influenciou
profundamente seu aprendiz Mu Dongli, de
37 anos, que venceu o campeonato nacional
do esporte em 2006. Desde 2016, Mu e
outros membros do clube têm popularizado
a luta livre chinesa em seis escolas primárias
e uma secundária em Tianjin.
Gao Shujing, diretor da Escola Primária

Nuo Nuo participa em uma competição desportiva

(VCG)

Duas meninas competiram em um espetáculo de luta livre chinesa em Tianjin, em 2011 (VCG)

de Anguang, disse
que mais de 40 dos
385 estudantes da
escola escolheram
ingressar no clube
de luta livre chinesa,
que se tornou um
dos clubes mais
populares da escola.
Todos os dias
no pátio da escola,
dezenas de
estudantes ficam
em pares usando
coletes brancos soltos
amarrados com cintos
vermelhos ou azuis,
e tentam ao máximo

derrotar seus adversários.
"Não apenas me exercitei
aprendendo luta livre, mas
também fiquei encantada em
conquistar o terceiro lugar no
campeonato juvenil de judô do
ano passado em Tianjin", disse a
aluna Ren Guiting, de 11 anos.
"A força de vontade e a
autoconsciência dos estudantes
melhoraram muito depois de
aprenderem a luta livre chinesa",
disse Gao, acrescentando que
alguns deles ganharam prêmios
em competições municipais,
que por sua vez, levaram

mais estudantes a aprender a
modalidade.
Se os estudantes tiverem
um bom desempenho na luta
livre chinesa, eles podem ser
registrados como atletas em
seu departamento de esportes
local, e podem se matricular em
faculdades de esportes bem
conhecidas para treinamento
profissional, de acordo com Shi.
"Esperamos que os alunos
gostem desse esporte tradicional
chinês e passem para mais
pessoas no futuro", disseram Shi e
Mu juntos.
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中国专家在缅甸抢修
佛塔
新华社

Especialistas chineses reparam
pagodes em Mianmar
Agência Xinhua

５

月初的缅甸，骄阳似火。
顶着烈日，来自中国的
文物保护专家们正在缅
甸蒲甘抢修因地震受损的他冰瑜
佛塔，希望为这座古塔做好雨季
应急防护工作。
２０１６年８月２４日，缅
甸中部发生６．８级地震，造成
包括他冰瑜佛塔在内的数百座佛
塔、佛像受损。此后，中方文物
保护专家数次赴蒲甘考察，并提
出佛塔修复初步方案。２０１８
年９月２２日，中缅双方在蒲甘
签署援助修复他冰瑜佛塔协议。
来自中国陕西省文物保护研
究院、陕西省文物保护工程有限
公司等数家文保单位的专家一行
２１人４月２２日抵达缅甸，随
即在蒲甘开始为他冰瑜佛塔做抢
险应急支护。
他冰瑜佛塔始建于１１４４
年，是蒲甘地区最高的佛塔，高
达６５米，塔底占地８５００平
方米。据中国专家组成员、陕西
省文化遗产研究院副院长兼总工
程师王伟介绍，他冰瑜佛塔整体
为红砖砌筑而成，因年代久远，
结构有些松散，地震造成佛塔中
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部即第３层和第４层严重受损，
这也是导致佛塔上层解体的原
因。
缅甸６月至１０月为雨季，
因此专家们要赶在雨季来临之
前，对佛塔中层及以上部分进行
紧急防水和支护，防止佛塔在雨
季中受到二次破坏。
陕西省文物保护工程有限公
司董事长、总经理黄光琦告诉记
者，经过几天前期勘查工作，专
家组目前已制订出应急抢险方
案，决定架设钢管对佛塔内部进
行临时支护，同时做好外部防雨，
方案得到缅方认可并开始实施。
当下正值缅甸最炎热的季节，
蒲甘地区最高气温达４０摄氏
度，而佛塔上部的温度高达６２
摄氏度。根据缅甸习俗，任何进
入佛塔者必须赤足，即使是维修
人员也不例外。在塔上勘测、维
修作业时，赤足走过被晒得如烙
铁般的地面的感受可想而知。
黄光琦告诉记者，此次参与
他冰瑜佛塔抢修工作的中国专家
组成员来自文物保护、壁画保护、
土木工程、考古调查等领域，在
应急抢险的同时，环境监测、壁
画研究、考古调查等工作也在进

Trabalhadores birmaneses transportam argamassa de cimento
para o Pagode Thatbyinnyu

行。
经壁画保护专家初步勘察，
佛塔墙壁上大块大块的白色石灰
层可能覆盖了壁画。记者看到，
专家们对几处小条块石灰层进行
实验性剥离，石灰层下露出灰色
颜料和花纹，与墙壁其他部分的
壁画颜色花纹非常接近。专家们
使用仪器分析颜料成分和色度并
做好记录，为进一步修复壁画做
准备。
据了解，这次抢修工作结束
后，专家组将对他冰瑜佛塔进行
全面勘查，预计２０２０年正式
启动对佛塔的全面修缮工作，工
程可能持续９年。

N

o início de maio,
Mianmar já estava
muito quente. Sob
um sol abrasador, um
grupo de especialistas
provenientes da China
reparava com urgência
o Pagode Thatbyinnyu,
danificado pelo terremoto
em Bagan, com o fim
proteger bem este antigo
pagode da estação
chuvosa.

No dia 24 de agosto
de 2016, um terremoto
de 6,8 graus ocorrido na
região central de Mianmar,
causou danos a mais de
cem pagodes e estátuas de
buda. Após este ocorrido,
especialistas chineses
de proteção de relíquias
culturais foram várias
vezes a Mianmar para fazer
investigações e lançaram
um projeto preliminar de
reparação dos pagodes. No

dia 22 de setembro de 2018,
as duas partes assinaram
em Bagan o acordo de
ajuda para reparar o
Pagode Thatbyinnyu.
21 especialistas de várias
unidades de proteção
cultural, como o Instituto
de Pesquisa de Proteção
de Relíquias Culturais
de Shaanxi e a Empresa
Limitada para Projetos
de Proteção de Relíquias
Culturais, também de
Shaanxi, chegaram em
Mianmar em 22 de abril.
O Pagode Thatbyinnyu
foi construído em 1144
e é o maior pagode de
Bagan, com uma altura
de 65 metros e ocupando
uma área de 8500 metros
quadrados. O especialista
chinês, Wang Wei, que
também é o vice-diretor
e engenheiro chefe do
Instituto de Pesquisa
de Relíquias Culturais
de Shaanxi, disse que o
Pagode Thatbyinnyu foi
construído com tijolos
vermelhos e, devido à
idade, sua estrutura estava
um pouco solta. Segundo
ele, o terremoto causou
graves danos à terceira
e quarta camadas do
pagode, que foi a razão do
desabamento de sua parte
superior.
De junho a outubro
é a estação chuvosa
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Especialistas chineses monitoram rachaduras e deformações dentro do
Pagode Thatbyinnyu

de Mianmar. Por isso,
os especialistas devem
impermeabilizar e proteger
com urgência as partes
média e alta do pagode
para evitar mais danos
causados pela chuva.
O presidente e gerente
geral da Empresa Limitada
para Projetos de Proteção
de Relíquias Culturais de
Shaanxi, Huang Guangqi,
disse que após alguns dias
de pesquisas, o grupo de
especialistas já desenvolveu
um plano de reparação
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de emergência: utilizar
tubos de aço para suportar
temporariamente o interior
do pagode e fazer uma
proteção impermeável na
parte exterior. Esse projeto
já foi reconhecido pela
parte birmanesa e começou
a ser aplicado.
No entanto, agora é a
época mais quente em
Mianmar. A temperatura
em Bagan pode chegar a
40 graus e a temperatura
na parte superior do
pagode atinge 62 graus.

Conforme os costumes
de Mianmar, quem entrar
no pagode deve estar
descalço, incluindo as
pessoas responsáveis
pela reparação. Pode-se
imaginar a sensação de
caminhar descalço por
cima de um ferro de solda
quando fazem os trabalhos
de pesquisa e manutenção.
Huang Guangqi disse
ao nosso repórter que os
especialistas chineses são
das áreas de proteção de
relíquias culturais, proteção

de murais, engenharia civil,
arqueologia, entre outras.
Enquanto a reparação
do pagode é feita, os
trabalhos de monitoramento
ambiental, pesquisas
dos murais e arqueologia
também estão sendo
realizados.
Após a investigação
dos especialistas de
murais, descobriu-se que
as camadas de cal nas
paredes do pagode podem
estar cobrindo os murais.
O nosso repórter viu que
os especialistas tiraram
alguns pedaços de cal,
e pigmentos e desenhos
foram descobertos. Esses
pigmentos e desenhos são
muito parecidos aos murais
em outras paredes do
pagode. Os especialistas
fizeram registros sobre os
elementos dos pigmentos e
dos cromas para preparar a
recuperação contínua dos
murais.
Segundo o plano, após a
reparação, os especialistas
farão uma pesquisa
integral sobre o Pagode
Thatbyinnyu. Os trabalhos
de reparação completa
começarão em 2020 e
poderão levar até nove anos
para serem concluídos.

Marca de gesso feita por especialistas chineses mostra que uma rachadura
dentro do Pagode Thatbyinnyu está se desenvolvendo
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阿根廷的国家公园体制
建设之路：生态保护与
旅游开发的平衡发展

N

孙宇

Parques nacionais da
Argentina: harmonia entre
proteção ambiental e
desenvolvimento turístico

贯

穿南美洲大陆的安第斯
山脉和阿根廷南部的巴
塔哥尼亚高原上，广布
着近３００个大小冰川。在这其
中，莫雷诺冰川最为瞩目。形成
于２０万年前的莫雷诺冰川是世
界最大的内陆冰川。不仅如此，
莫雷诺冰川还蕴藏着除南北两极
之外的全球第三大淡水储备。
人类在１８７９年发现了莫雷
诺冰川，并以阿根廷著名自然学
家弗兰西斯科·莫雷诺的姓氏命
名。１９４５年，阿根廷政府以
莫雷诺冰川为中心，成立了阿根
廷冰川国家公园。这个占地超过
４４５９平方公里的国家公园集
内陆冰川、冰川湖、雪山和原始
森林等各种景观于一身，野生动
植物种群丰富，１９８１年被联
合国教科文组织列入人类自然遗
产名录，成为阿根廷众多国家公
园中最具国际盛名的一个。公园
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Por Sun Yu

管理员冈萨雷斯介绍说：
“著名的莫雷诺冰川位于阿根
廷国家公园中部。１９３７年，
阿根廷政府就把莫雷诺冰川列入
自然保护区，并纳入国家公园生
态保护体系，目的是为了保护这
个全球最大的内陆固体淡水宝
库。 冰川地区有许多野生动植物
种群和宝贵的自然资源。”
莫雷诺冰川只是阿根廷拥有的
众多自然资源之一。阿根廷国土
面积超过２７８万平方公里，集
中了热带、温带、亚热带、亚寒带、
副极地等多种气候；在地形上则
既有巍峨的安第斯山脉和高冷的
巴塔哥尼亚高原，又有植被繁茂
的亚马逊热带雨林和广阔肥沃的
潘帕斯草原，这让阿根廷成为世
界物种和自然资源多样性的大国
之一。为了保护本国丰富的自然
资源和生态环境，早在二十世纪
初，阿根廷就开始兴建国家公园。
从１９０３年起，每年的１１
月６日定为全国国家公园日。

１９３４年，阿根廷第一座国家
公园正式对外开放，并于当年成
立专职管理机构——阿根廷国家
公园管理委员会。到目前为止，
阿根廷有关建立国家公园和完善
生态保护体系的法令法规已有百
余项。国家公园管理委员会副主
席埃米里亚诺向记者介绍了阿根
廷国家公园体系的发展情况：
“阿根廷有着完备的国家公园
体系。目前，在这一体系中有国
家公园４２座，还有综合自然生
态保护区、濒危物种保护区、人
类文化和自然遗产保护区，以及
许多省级的自然保护区和省级生
态公园。而且一些已建成的国家

o planalto da
Patagônia, onde fica
a Cordilheira dos
Andes, estão espalhadas
cerca de 300 geleiras de
diferentes tamanhos. Entre
elas, a Glaciar Perito Moreno
é a mais conhecida. Surgiu
há 200 mil anos atrás. Perito
Moreno é a maior geleira
terrestre do mundo. A geleira
é a terceira maior reserva de
água potável além do Polo
Antártico e do Polo Ártico.
A geleira foi descoberta
em 1879 e tem o nome de
“Francisco Moreno” em
homenagem a um naturalista
argentino. Em 1945, o
governo inaugurou o Parque
Nacional Los Glaciares,
tendo Perito Moreno como
centro. Daí, o complexo
O Glaciar Perito Moreno
de 4.459 quilômetros
quadrados foi oficialmente
公园还在扩大面积，一些地方还
要经费来源，同时也直接负责国
criado. Em 1981, a UNESCO
在申请建立新国家公园和自然保
家公园的开发活动。以阿根廷冰
incluiu o parque na lista
护区。”
川国家公园为例，公园位于阿根
de patrimônio natural da
统计显示，截止２０１６年
廷西南部圣克鲁斯省的卡拉法特
１０月底，加上２００多个省级
市境内。这座被誉为“冰川之都” humanidade. Uma das
pessoas que trabalham
生态公园和自然保护区，阿根廷
的小城始建于１９２７年。在此
国家公园体系下辖的保护区面积
之前，这里生活着少量以游牧为
no parque é o Sr. José
已占到国土总面积的约７％。阿
生的特维尔切土著民。联邦政府
González, que disse que
根廷国家公园建设的资金从何而
通过出台相关的援助法案，改善
o local é o parque mais
来？据了解，资金可分为三部分， 原住居民的生活条件、提高教育
conhecido da Argentina.
占大头的是联邦政府每年数百万
水平和普及环保知识，让他们逐
“O Glaciar Perito Moreno
美元的拨款，占到体系运营费用
渐接受了国家公园的理念，逐步
situa-se no centro do Parque
的５８％，还有３７％的经费来
从其手中购得现今冰川国家公园
Nacional Los Glaciares. Em
自公园门票和旅游服务收入，其
的土地产权，并帮助他们告别游
1937, o governo argentino
余５％左右则依靠商业赞助等。
牧生活，迁出园区，定居到卡拉
construiu uma zona de
联邦政府既负责国家公园的主 法特市，融入现代社会。
preservação ao redor
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旅游 Turismo

Turismo 旅游

O Glaciar Perito Moreno sob a névoa da manhã

da geleira Perito Moreno e
a listou no sistema nacional
de proteção ambiental.
O objetivo principal é
proteger o maior tesouro
do mundo de água potável
no continente. Aqui tem
muitas espécies selvagens e
preciosos recursos naturais.”
Na verdade, a geleira
Perito Moreno é apenas uma
pequena parte dos recursos
naturais da Argentina. O
país ocupa uma área de
2,78 milhões de quilômetros
quadrados, onde apresenta
uma grande diversidade de
climas, incluindo regiões
tropicais, subtropicais, zonas
temperadas, sub-polares
etc. A Cordilheira dos Andes,
o Planalto da Patagônia,
a Floresta Amazônica e
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a Pradaria dos Pampas
enriquecem a diversidade
biológica da Argentina. Para
proteger tais recursos, o
país começou a estabelecer
parques nacionais desde o
início do século 20.
Desde 1903, o dia 6 de
novembro é conhecido
como Dia dos Parques
Nacionais. Em 1934, foi
estabelecida a Comissão
de Gestão de Parques
Nacionais. No momento,
o país já elaborou mais de
cem leis e regulamentos
sobre a proteção ambiental.
O vice-diretor da Comissão,
Elimiano Ezcurra, disse
que o sistema de parques
nacionais é muito maduro.
“A Argentina possui
um sistema de parques

nacionais bem sofisticado.
São incluídos neste sistema
42 parques nacionais
e zonas de proteção
ambiental, de espécies
de extinção e reservas
de patrimônio natural e
cultural. Alguns deles estão
na obra de atualização e
ampliação. Temos ainda
pedidos provenientes de
diversos lugares do país
para construir novas zonas
de reservas naturais.”
Segundo estatísticas, até
o final de 2016, a área de
zonas de reserva incluídas
no sistema ocupava cerca
de 7% da área total do país.
Mas como o país consegue
tanto dinheiro na construção
de parques nacionais? De
fato, o capital se origina

de três vias: orçamento
governamental, venda
de ingresso dos parques
e receita de serviços
turísticos. Cada ano, o
governo destina milhões
de dólares à construção e
manutenção dos parques
nacionais, ocupando 58%
do fundo total. Além disso,
37% do dinheiro vêm da
venda de ingressos e da
receita de serviços turísticos,
e cerca de 5% vêm de
patrocinadores.
O governo é responsável
pela principal fonte de
capitais e também pelo
desenvolvimento do parque.
O Parque Nacional Los
Graciares de Argentina

situa-se em Calafate,
província de Santa Cruz,
sudoeste do país. O
local é conhecido como
Cidade das Geleiras, e
foi criado em 1927. Os
habitantes locais eram os
Tehuelches. Posteriormente,
o governo elaborou alguns
regulamentos e leis para
melhorar a sua condição
de vida, além de elevar
o nível de educação e
fazer publicidade sobre
proteção ambiental. Eles
então começaram a aceitar
o conceito dos parques
nacionais, compraram
propriedades e terrenos fora
dos parques e se adaptaram
à vida moderna.”

Gelos flutuantes no Lago Argentino
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食刻 Paladar

香椿鱼儿

Paladar 食刻
崔岱远

Peixinho de mogno chinês

Por Cui Daiyuan

N

o norte da China,
é difícil encontrar
verduras frescas
no começo da primavera.
Contudo, as folhas verdes
que brotam das árvores
de mogno chinês são uma
delícia exclusiva desta
época.
Em Beijing, o consumo do
mogno chinês é uma tradição
de longa data. Na cidade, as
grandes árvores de mogno
chinês se tornam verde e
exuberante todos os anos,
trazendo uma primavera
após outra à antiga capital.
“O mogno chinês é tenro
como seda antes da Chuva
de Grãos”. Por volta da
Chuva de Grãos (um período
solar que cai no dia 19,
20 ou 21 de abril), o broto
de mogno chinês é mais
tenro e fresco. A chuva da
primavera faz os rebentinhos,
roxos e brilhantes, crescer
nas árvores, como magia.
O aroma da planta entra
na casa pelas fendas da
janela. Quando os brotos
crescem até cerca de seis
centímetros e o centro da
folha se torna verde, o dono
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Peixinho de mogno chinês frito (VCG)

bate com uma haste e deixaos cair, a fim de saborear o
paladar denso da primavera.
No dialeto de Beijing, comer
o mogno chinês (chi-xiangchun, em chinês) é chamado
de “comer primavera (chichun)”. Essa não é apenas
a omissão de um caractere.
Para os moradores, trata-se
das estações e tempos para
saborear.
Há várias maneiras para
confeccionar o mogno
chinês, por exemplo, saltear
com ovo ou misturar com
tofu. Também pode passálo em água fervente, picá-lo
e misturar com soja pastosa

e, por fim, pingue um pouco
de óleo de gergelim. Porém,
o prato mais clássico é o
peixinho de mogno chinês
frito, crocante por fora e tenro
por dentro.
Adicione o carbonato
de sódio em uma papa de
farinha. Deixe a mistura
tornar-se pegajosa e mole.
Acrescente um pouco de
óleo vegetal. Escolha os
brotos mais tenros de mogno
chinês, limpe e escalde
com água quente. Assim,
as folhas ficam verdes de
imediato. Empane os brotos
com a papa de farinha e frite
em óleo morno. Espere até

que o mogno chinês flutue na
panela, parecendo peixinhos
dourados. Retire os peixinhos
e escorra o óleo utilizando
um coador. Acomodeos em um prato, deite um
pouco de sal picante e está
pronto o peixinho de mogno
chinês, que parece um
jade embrulhado em ouro.
Tome um peixinho com os
pauzinhos. Não tenha pressa.
Tenha cuidado, estará
quente. Sopre de forma
suave e saboreie. O perfume
raro que entra na boca
vai até os pulmões, sendo
que o cheiro da primavera
enche todos os alvéolos
pulmonares.
Para os residentes de
Beijing, o mogno chinês
é não apenas um tipo de
legume, mas também uma
parte da vida. No passado,
ele era uma iguaria nos
banquetes vegetarianos.
Apesar do número de
árvores de mogno chinês ter
diminuído nos últimos anos,
elas enraizaram, desde cedo,
na profundeza desta cidade
antiga – nos nomes das
avenidas e ruas de Beijing:
Avenida de Mogno Chinês
Eterno, Avenida da Árvore
de Mogno Chinês, Beco da
Árvore de Mogno Chinês,
Hutong de Mogno Chinês e
Pátio da Árvore de Mogno
Chinês, assim como Casa da
Árvore de Mogno Chinês.

北

方 的 早 春 青 黄 不 接， 时
令鲜蔬难得一见。然而，
香椿树上滋出的嫩芽却
是唯有这个时节才能享用到的俏
菜。
在北京，吃香椿的传统由来已
久。北京城里有许多高大的香椿
树，每年郁郁苍苍，给古老的都
城带来了一春又一春。
“ 雨 前 香 椿 嫩 如 丝”。 谷 雨
前后是香椿芽最嫩最鲜的时节。
肥润的春雨让院子里的香椿树上
变戏法儿似地滋出一簇簇紫红肥
嫩、光亮油润的小芽，馨香顺着
窗缝飘进屋里。等到小芽长到两
寸来长，芽叶中央略微变绿的时
候，主人就会举着长竿打落下来，
品味这至浓的春意。在北京话里，
吃香椿被说成“吃春”，这可不
是单单为省个字，而是在人们心
目中实实在在吃到嘴里的四时节
令。
香 椿 吃 法 很 多。 有 香 椿 炒 鸡
蛋、香椿拌豆腐，也可以焯熟了
切成小粒和焖得稀烂的黄豆拌在
一起，点上几滴香油做香椿豆。
不过最经典的吃法还得说是外酥
里嫩的炸香椿鱼儿了。

Mogno chinês misturado
com tofu (VCG)

调好的面糊加上苏打后略微
饧饧，再和进少许素油。刚摘下
来的香椿挑嫩芽洗净后用热水稍
稍一烫，立刻变得翠绿。掸上干
面粉蘸匀面糊，放进温油里炸。
等到一颗颗裹着面糊的香椿在油
锅里浮起，变成条条金黄灿烂的
小鱼儿，赶紧用笊篱捞出来控净
了油装在盘子里，撒上些椒盐，
金裹翠玉般的香椿鱼儿就算做成
了。拿筷子夹上一条，别急，小
心烫，先用嘴轻轻吹吹，慢慢一
咬，顿时满口异香从齿缝中窜入
肺腑，每个肺泡里都充盈了春的
气息。
香椿对北京人来说不仅仅是一
种蔬菜，更是生活的一部分。从
前，它是素席上的佳品。尽管这
些年香椿树越来越少，但它们却
早已扎根在这座古城的深处——
它在北京大街小巷的名称里：长
椿街、椿树街、椿树巷，还有香
椿胡同、椿树院、椿树馆……
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Comentário: Visita de Hamilton Mourão sinaliza
o reforço do novo governo brasileiro para
cooperar com a China
Por Zhou Zhiwei

E

ntre os dias 19 e
24 de maio, o vicepresidente brasileiro,
Hamilton Mourão, realizou
uma importante visita
oficial à China. Trata-se da
primeira visita de alto nível
entre os dois países desde
o estabelecimento do novo
governo brasileiro. Sendo
a China o mais importante
parceiro econômico e
comercial do Brasil, não se
pode dizer que a data da
visita tenha sido precoce.
No entanto, os resultados
da deslocação de Mourão à
China superaram em larga
escala as expectativas do
resto do mundo. A visita
mostra que a China e o
Brasil não só têm uma
sólida base de cooperação,
como também amplas
perspectivas para o seu
aprofundamento no futuro.
A tarefa mais importante
na agenda do vicepresidente Mourão era a
galvanização da Cosban,
estabelecida em 2004. Com
o período de instabilidade
política no Brasil, a Cosban
foi temporariamente
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suspensa. No entanto,
este órgão desempenhou
um papel importante
no aprofundamento da
cooperação bilateral em
diversos setores. A Cosban
compreende 12 subcomitês,
os quais abrangem todas
as áreas da cooperação
sino-brasileira. Ao longo
das últimas reuniões de
cooperação bilateral, os
dois países planejaram em
conjunto um plano de ação
concordado, e propuseram
o caminho seguinte para
o futuro da cooperação
bilateral. Deste modo, podese dizer que a Cosban é
o motor que impulsiona a
cooperação entre os dois
países.
Além disso, o mecanismo
de cooperação da Cosban
é também o mais eficiente
mecanismo bilateral entre
a China e os países latinoamericanos. A visita de
Mourão é uma indicativa
de que a vitalidade da
cooperação entre os dois
países está seguindo o
rumo certo.
Outro motivo importante
da visita de Hamilton

Mourão à China é a
confirmação política
de que o novo governo
brasileiro deseja reforçar
a cooperação. Durante
a sua visita, Mourão
referiu por diversas
vezes a importância do
desenvolvimento econômico
da China para o Brasil.
Neste sentido, o Brasil
confirmou o interesse em se
juntar à iniciativa chinesa
“Cinturão e Rota”, em
cooperar com a Huawei no
setor da tecnologia 5G, e em
expandir suas exportações
para a China. A China,
por seu turno, aumentou o
seu investimento no Brasil
e coopera com este em
mecanismos multilaterais
internacionais.
Tendo em consideração a
importância da posição do
vice-presidente na tomada
de decisões do governo
brasileiro, estas afirmações
poderão ser consideradas
como um importante fator
para aferir à direção da
diplomacia brasileira.
Enquanto isso, os líderes
chineses aproveitaram
também a visita de Mourão

Encontro entre o presidente chinês Xi Jining e Hamilton Mourão em 24 de maio

para expressar a vontade da
China de dar continuidade
à relação de cooperação
bilateral.
As palavras do
presidente Xi Jinping
constatam exatamente
isso. “As relações sinobrasileiras atravessam um
importante período na sua
continuidade. As duas
partes têm de continuar a se
considerarem mutuamente
como uma oportunidade e
como um parceiro do seu
próprio desenvolvimento

e do desenvolvimento
coletivo. Os dois países
servem também de modelo
de desenvolvimento
conjunto e de paz para o
resto do mundo”.
O vice-presidente
chinês, Wang Qishan,
descreveu as relações sinobrasileiras como “maduras
e estáveis”. A comunicação
e cooperação entre os dois
países refere e promove
a unidade entre países e
mercados emergentes.
O ano de 2019 marca

o 45º aniversário do
estabelecimento das
relações diplomáticas entre
a China e o Brasil. Fazendo
uma retrospectiva dos
desenvolvimentos desta
relação, pode-se concluir
que ela tem crescido a um
ritmo acelerado.
Em 1993, o Brasil se
tornou o primeiro país a
estabelecer uma “parceria
estratégica” com a China.
Em 2012, a relação entre os
dois países foi atualizada
para uma “parceria
estratégica global”. A China
e o Brasil têm promovido
conjuntamente a reforma
do sistema de governança
global. Como seria de
esperar, a cooperação
bilateral não apenas
auxilia diretamente o
desenvolvimento econômico
e social entre os dois
países, mas faz também
com que o mundo sinta o
vigor das duas economias.
Devido a estes fatores, as
relações entre a China e o
Brasil têm argumentos mais
que suficientes para evoluir
e contribuir para a paz e o
desenvolvimento mundial.
(O autor é o diretor
executivo do Centro de
Estudos do Brasil da
Academia Chinesa de
Ciências Sociais)
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Concurso 比赛启事

2019 年“印象中国”摄影和短视频大赛启事
Chamada para o Concurso de Fotografias e Vídeos
“A China nas minhas lentes” 2019

C

omo parte das celebrações do 70º aniversário da República Popular da China e
do 45º aniversário das relações diplomáticas entre a China e o Brasil, a Embaixada
da China no Brasil, em parceria com O Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em
inglês), lança o concurso de fotografias e vídeos curtos “A China nas minhas lentes” nos
seguintes termos:

V.

Critérios da classificação

A organização convidará profissionais para avaliar as obras selecionadas para decidir os
vencedores.
VI. Categorias do prêmio
Os prêmios deste concurso são divididos em 3 categorias para as fotos e para os vídeos,
com as seguintes especificações:
Categoria

Prêmio (a detalhar)

1ª

Produto eletrônico

Em parceria com O Grupo de Mídia da China

2ª

Produto eletrônico

II. Público-Alvo

3ª

Produto eletrônico

I.

Organização: Embaixada da China no Brasil

É bem-vinda a participação de integrantes da sociedade brasileira como servidores
públicos, parlamentares, membros partidários e de organizações sociais, empresários,
acadêmicos, jornalistas, estudantes, etc.

Os prêmios serão fornecidos pela organização do evento, que se reserva o direito de
interpretação final.
VII. Formas de inscrição

III. Tópico dos trabalhos
Os participantes devem enviar ao e-mail indicado fotos e/ou vídeos curtos de sua autoria,
feitos durante sua permanência na China que mostrem atrações turísticas, desenvolvimento
socioeconômico e o dia-a-dia das pessoas, ou ainda momentos do intercâmbio e da
parceria entre os dois países registrados na China ou no Brasil.
IV. Especificações
1. Cada participante pode inscrever uma foto e/ou um vídeo com duração de até 15
segundos, com informações em português indicando a data, o local e o conteúdo da obra;
2. Serão aceitas apenas obras de autoria individual;
3. A obra deve ser original e inédita em qualquer meio de comunicação, como
jornais, revistas, livros ou site. Em caso de plágio, o participante assume todas as
responsabilidades legais decorrentes;
4. A organização detém o direito de divulgação e reprodução das obras submetidas
e reserva-se o direito de publicar e exibir os trabalhos premiados e selecionados. Se a
organização deste concurso decidir não publicar ou divulgar as obras, o participante
poderá, mediante permissão por escrito da organização, publicar ou divulgar seu trabalho
em outros meios, desde que identificado como obra participante do concurso “A China nas
minhas lentes”;
5. A inscrição de obra implica na compreensão e aceitação dos termos deste concurso.

1. O participante deve apresentar sua inscrição em formato eletrônico.
2. O participante deve enviar suas obras no prazo estabelecido para o seguinte correio
eletrônico: chinalentes2019@163.com. O horário da entrega será aquele marcado pela
caixa de entrada. O participante receberá uma resposta automática, indicando o sucesso
da inscrição. Os autores devem assegurar a originalidade de seu trabalho no ato de
inscrição.
3. O participante deve, ainda, fornecer as seguintes informações: nome completo,
gênero, data de nascimento, local de trabalho e cargo, número do telefone fixo e celular e
e-mail.
VIII. Prazo
Prazo de inscrição: 1º de fevereiro a 31 de maio de 2019
Anúncio e entrega dos prêmios: final de setembro de 2019 (data a escolher)
Observação: As obras que não cumprirem os requisitos deste aviso (como tópico
irrelevante, entrega fora do prazo, etc.) não serão qualificadas. A Embaixada da China no
Brasil reserva-se o direito de interpretação final e todos os outros direitos legais.
Para maiores informações, acesse o site da Embaixada da China (http://br.chinaembassy.org/por/) e o site em português do CMG (http://portuguese.cri.cn).

中国国际广播电台（CRI）成立于 1940 年，是中
国唯一向全球广播的国家电台，其宗旨是“向世界介
绍中国，向中国介绍世界，向世界报道世界，增进中
国人民与世界人民之间的了解和友谊。”
1960 年 4 月 15 日，中国国际广播电台葡萄牙语
广播正式开播。目前，作为中国唯一的全媒介葡文媒
体，葡语部通过海外调频广播、短波广播、平面媒体、
网络在线、手机移动等多种形态进行新闻、文化、经
济、社会等全方位报道和汉语教学。
Fundada em 1940, a Rádio Internacional da China
(CRI) é a única emissora estatal chinesa que transmite
sua programação em 65 línguas para todo o mundo, com
o objetivo de apresentar a China ao mundo, apresentar
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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

