Instituto Confúcio celebra Ano Novo Chinês no Memorial do Rio
Grande do Sul
Evento assinala o início de um novo ciclo para o povo chinês, comemorado
conforme as tradições milenares
(...) O Ano Novo Chinês - O Ano Novo Chinês é celebrado na segunda ou
terceira lua nova após o solstício de inverno (hemisfério norte), entre 21 de
janeiro e 21 de fevereiro no calendário gregoriano. A data assinala um
novo ciclo para os chineses, que seguem o calendário lunissolar - regido
pelas fases da lua, mas ajustado pelas estações do ano, influenciadas pelo
sol. Cada estação inicia entre um solstício e um equinócio, diferentemente
do calendário ocidental, em que as estações começam exatamente nos
solstícios e equinócios.
O evento é chamado também de Festival da Primavera, pois ocorre no
início da lua nova mais próxima do início dessa estação. Celebrar o Ano
Novo de acordo com as tradições e rituais é considerado fundamental para
um bom ano, com bons augúrios e muita fartura. A data é tão importante
para os chineses que, se compararmos com a nossa cultura, podemos
dizer que é como se o Ano Novo Chinês reunisse o Natal e o Ano Novo em
uma só data.
Este é o feriado mais extenso da China: três dias. As empresas e
departamentos do Estado normalmente fazem escalas de trabalho para
liberar os trabalhadores por uma semana. Como muitos trabalhadores
migraram de suas cidades e províncias de origem para buscar emprego
nas maiores cidades do país, o feriado é a principal oportunidade para
voltar à terra natal e reencontrar a família. Por isso, ano após ano, a data
tem se caracterizado como o maior movimento do migratório do mundo.
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Em que época é comemorado o Ano Novo Chinês?
Em que o calendário chinês se baseia para contar o tempo?

