
Saudações do POP GALO: Portugal está disposto a participar da Iniciativa do Cinturão e
Rota

2017‐03‐27 15:19:22丨portuguese.xinhuanet.com

Por jornalista da Xinhua Wang Lu
Beijing, 27 mar (Xinhua) ‐‐ O POP GALO, a nova obra da artista portuguesa Joana Vasconcelos, começou a ser exibido na tarde de domingo
no Distrito de Arte 798 em Beijing. O ministro da Economia português, Manuel Caldeira Cabral, e o embaixador de Portugal na China,
Jorge Torres‐Pereira, assistiram à cerimônia de abertura.
A obra combina a tradição da azulejaria nacional com a mais moderna tecnologia LED. O POP GALO tem cerca de 10 metros de altura e é
revestido com mais ou menos 17 mil azulejos pintados à mão e aproximadamente 15 mil luzes LED. Interconectadas com uma composição
sonora criada especificamente para a obra, o POP GALO se mostra diferente durante o dia e a noite.
O POP GALO é uma obra de arte pública monumental inspirada em um dos mais relevantes símbolos da cultura popular portuguesa: o
Galo de Barcelos, que é o mais importante ícone de identidade de Portugal e está associado a uma lenda medieval.
A extraordinária riqueza das múltiplas simbologias associadas ao galo, em diferentes países e culturas, confere à obra uma singular
capacidade de alcance internacional. Em Portugal, o galo representa honestidade, confiança e honra, enquanto na China, a figura se refere
à boa sorte e ambição.
"Estou muito feliz mostrar o POP GALO em Beijing no Ano‐Novo Lunar chinês do Galo, que também será exibido em Shanghai. Espero
que esta exibição possa promover o intercâmbio cultural entre Portugal e a China e melhorar a aprendizagem e cooperação entre os
artistas dos dois países", disse Vasconcelos.
O embaixador português Torres‐Pereira acreditou que a comunicação artística e cultural pode melhorar o entendimento e conhecimento
recíproco entre Portugal e a China e que o intercâmbio cultural trará ganho mútuo para as relações bilaterais.
"Temos avançado eventos culturais tanto no interior da China, como em Macau e Hong Kong, contendo áreas de proteção de património,
literatura, arquitetura, cinema e televisão, radiodifusão, design, dança moderna e artes visuais."
Segundo Torres‐Pereira, os governos dos dois países chegaram a um acordo para criar seus próprios centros culturais na capital de cada um
e o Centro da Cultura de Portugal será estabelecido em Beijing.
O ministro da Economia Cabral informou que a exibição do POP GALO aqui mostrou as celebrações portuguesas sobre o Ano do Galo
para o povo chinês.
A longa viagem do POP GALO de Portugal à China representou a nossa vontade de construir pontes entre Lisboa e Beijing, também
significou que Portugal está disposto a apoiar na Iniciativa Cinturão e Rota e participar dos projetos de cooperação em termos de
economia, comércio, investimento, cultura e entre outros, indicou Cabral.
A iniciativa, proposta pela China em 2013, se refere à construção do Cinturão Econômico da Rota da Seda e da Rota da Seda Marítima do
século 21. O objetivo da iniciativa é estabelecer uma rede de comércio e infraestrutura conectando a Ásia com a Europa e a África ao longo
das antigas rotas comerciais da Rota da Seda.
"Portugal quer participar na construção da Rota da Seda Marítima e espera desenvolver um laço comercial mais sólido com a China. Como
um dos principais portos da Europa, Portugal está a construir infraestruturas ferroviárias para reforçar a ligação com o centro da Europa",
afirmou.
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