
Em bom português
> Secretário sublinha "grande esforço"

de promoção da língua portuguesa

0
secretário para os As-

suntos Sociais e Cul-

tura afirmou ontem

que o Executivo está

a fazer "um grande esforço

para promover a língua
e cultura portuguesa" no

território, uma estratégia

apoiada directamente por
Pequim.

Em declarações â Lusa,
o responsável prometeu
também mais apoios, num
momento em que o número
de professores aumentou

para "quase o dobro", um

compromisso que segue

"instruções do Governo
Central".

"Neste momento, há

cerca de 6.700 alunos

que estão a estudar língua

portuguesa nas escolas se-

cundárias. Já nâo falo dos

alunos que estão a estudar

em Portugal, cada vez há

mais alunos que vêm para
Portugal para prosseguirem
os estudos e também esta-

mos a incentivar os alunos

para virem", disse.

Pelo contributo para o
desenvolvimento da Edu-

cação e ensino da língua e

cultura portuguesas, Alexis
Tam vai ser distinguido
pela Universidade de Lis-
boa com o título de douto-

ramento "Honoris Causa',

numa cerimónia agendada

para Março. "Fiquei mui-

to feliz com esta honra.

Significa que eu e a minha

equipa estamos a executar
bem a política de promover
a língua a cultura portu-

guesa em Macau. Penso

que estamos a fazer bem o

nosso trabalho, que é apre-
ciado pela Universidade de

Lisboa. Para nós, este título
de 'Honoris Causa" pode

encorajar-nos a fazer mais

no futuro. Isso eu garanto,

que o Governo da RAEM
vai fazer mais no futuro",
sublinhou.

AMIGOS PIRA SEMPRE

Em declarações à Lusa,
Alexis Tam lembrou que
em 2019 se "celebram 20

anos de G overno da Região
Administrativa Especial
de Macau" e o território

tem todas as condições

para "servir de plataforma
entre a China e Portugal

para a área do comércio,
economia e actividades
culturais". "Pode perguntar
aos cidadãos de Macau ou
da China, I todos] gostam
muito de Portugal", desta-

cou Alexis Tam.

"Esteve aqui há pouco

tempo o Presidente da Chi-

na, Xi Jínping. Foi muito
bem recebido pelo povo

português e também já foi
anunciado que o Presidente

da Repúhlíca português,
Marcelo Rebelo de Sousa,
vai visitar a China e Ma-
cau. Penso que todos os

cidadãos vão ficar muito

contentes com isso e por
isso somos amigos. Os po-
vos são amigos", reforçou.

Sem abordar o futuro

de Macau após 2049,
quando termina o período
de transição acordado entre

Portugal e a China, o res-

ponsável prometeu que as

relações entre a RAEM e

os portugueses são inque-
bráveis. *


