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O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e o ministro português da Educação 
encontraram-se em Lisboa na passada quinta-feira. Os governantes querem fazer com 
que a selecção de desporto escolar de Portugal venha a Macau e, além disso, Alexis Tam 
disse esperar que a comitiva portuguesa para os Jogos Olímpicos de Tóquio faça o 
estágio no território. O secretário reiterou ainda que quer transformar Macau num “centro 
de excelência de aprendizagem da língua portuguesa”. 

André Vinagre 

Alexis Tam reuniu-se na passada quinta-feira, em Lisboa, com o ministro da Educação de 
Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, para “estreitar a cooperação no âmbito de várias 
áreas da educação e do desporto”, lê-se num comunicado do gabinete da tutela dos 
Assuntos Sociais e Cultura. Na reunião, Alexis Tam destacou o crescente número de 
alunos de português em Macau e apelou a que a comitiva portuguesa que vai participar 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no próximo ano, faça uso das instalações desportivas de 
Macau antes das Olimpíadas. As duas partes comprometeram-se também a desenvolver 
contactos para que a selecção de desporto escolar portuguesa venha a Macau para um 
“jogo de amizade”. 
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Os dois governantes manifestaram a vontade de fazer com que uma selecção de 
desporto escolar de Portugal passe por Macau para um “jogo de amizade”, no âmbito das 
festividades dos 20 anos da RAEM e dos 40 do estabelecimento de relações diplomáticas 
entre Portugal e a China. Ainda no âmbito do desporto, e como preparação para os Jogos 
Olímpicos de 2020, em Tóquio, no Japão, Alexis Tam convidou a comitiva portuguesa a 
utilizar as instalações desportivas “de qualidade” de Macau, o que serviria como período 
de adaptação devido ao fuso horário. “Ambos os governantes concordaram que o 
Ministério da Educação poderia ajudar a fazer a ponte entre os comités olímpico e 
paraolímpico portugueses e a RAEM”, lê-se no comunicado. 

No encontro, Alexis Tam aproveitou para agradecer o apoio na formação de professores 
por parte do Governo português e o apoio que é dado aos alunos de língua portuguesa de 
Macau para poderem participar nos testes PISA (Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos) e PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). O secretário destacou 
o aumento no número de alunos, no número de bolsas atribuídas, no número de vagas 
nos cursos de Verão e nos cursos nocturnos, dizendo que é a prova “do grande empenho 
do Governo da RAEM em dar resposta à crescente procura pelo ensino da língua 
portuguesa”, que é “determinante para que Macau concretize com êxito, o papel de 
plataforma, que foi atribuído pelo Governo Central a Macau”. O secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura salientou o desejo de transformar Macau num “centro de 
excelência de aprendizagem de língua portuguesa, alocando os fundos e desenvolvendo 
as políticas necessárias para o sucesso de tal empreendimento”. 

Já o ministro português afirmou o desejo de “intensificar os trabalhos relativos à 
cooperação entre as duas partes”, agradecendo o apoio da China pelo aumento no 
número de professores, através do Instituto Confúcio, “que ajuda a alicerçar o ensino do 
mandarim em Portugal”. O secretário da RAEM defendeu a formação de professores, o 
intercâmbio de alunos e a cooperação cultural, acrescentando que a língua portuguesa “é 
um instrumento fulcral para promover o relacionamento entre Macau e Portugal”. 

Nesta visita, Alexis Tam assinou cinco protocolos de geminação e intercâmbio escolar. O 
secretário da RAEM e Tiago Brandão Rodrigues recordaram o sucesso do projecto de 
geminação entre a escola Pui Ching e o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, de 
Lisboa, em 2017. Os cinco protocolos de geminação de escolas envolvem os seguintes 
pares: Escola dos Moradores de Macau e Escola Básica e Secundária Anselmo de 
Andrade; Escola “Ilha Verde” e Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte; Colégio 
Diocesano de São José 6 e Escola Secundária Dra. Laura Ayres; Escola Hou Kong e 
Escola Secundária D. Duarte; Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes 
e Escola Secundária Carlos Amarante. Na cerimónia, o governante de Macau referiu que 
a geminação das escolas pode constituir “uma ponte de amizade para o intercâmbio entre 
os docentes e os alunos, abrindo, também, um novo capítulo para a colaboração 
educativa entre o ensino não superior de Portugal e de Macau”. 

Na passada sexta-feira, o secretário da RAEM participou num jantar com cerca de 100 
alunos que se encontram a frequentar as instituições de ensino superior em Lisboa, 
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beneficiando do Fundo de Acção Social Escolar (FASE). No jantar, Alexis Tam incentivou 
os alunos para que, no futuro, “contribuam para a sociedade e para o desenvolvimento da 
pátria e de Macau”. Neste encontro, Alexis Tam anunciou que, no próximo ano lectivo, o 
investimento financeiro vai ser aumentado para elevar o montante das bolsas de estudo 
para o prosseguimento de estudos no ensino superior. 

Alexis Tam vai estar entre hoje e amanhã na cidade do Porto, onde se vai reunir com Rui 
Moreira, presidente da Câmara da cidade. Daqui a um mês, a 11 de Março, o secretário 
vai voltar a Portugal para receber o título de doutor honoris causa pela Universidade de 
Lisboa, pelo seu contributo para o desenvolvimento da educação e do ensino da língua e 
cultura portuguesas. 
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