
ENSINO ALEXIS TAM QUER MAIS PROFESSORES DE PORTUGUÊS

Haia docência

Aléns Tam, secretário pira os Assuntos Sociais e Cultura "Estamos â impleme-níar potllitas para atrair os alunos nào apenas portugueses,

mas também de países de língua portuguesa para estudar em Macau."

Alexis Tam garantiu,

em Lisboa, que

o Governo vai

contratar mais

professores de

português e atribuir

mais bolsas a

alunos chineses que
estudem português

e a estudantes

de países de

língua portuguesa

que queiram

aprender chinês

jfPfeh secretário para os As-
m | suntos Sociais e Cultura ,I I Alexis Tam, que recebeuI I ontem o doutora men-II to 'Honoris Causa' na

Universidade de L isboa
,

salientou do seu discurso a impor-
tância de reforçar a cooperação
entre os países lusófonos e a China,
destacando áreas como o turismo e

o comércio. "Iremos apostar ainda

mais na promoção da cooperação
nos domínios educativo e cultural ,



dando continuidade ao Festival de

Artes de Cultura entre a China e os

Países de Língua Portuguesa e ao

Fórum Cultural, contratando mais
docentes de língua portuguesa, au-
mentando o número de bolsas para
estudantes dos países de língua

portuguesa que desejem aprender
o chinês e para alunos chineses

que estudem o português" , realçou.
Além de ser uma das línguas

oficiais de Macau, o português
é uma das línguas estrangeiras
mais procuradas pelos estudantes

chineses e o Governo tem vindo

a planear um sistema educativo

bilingue para criar oportunidades

para aprender português e chinês.

"Estamos a implementar políticas

para atrair os alunos não apenas

portugueses, mas também de países
de língua portuguesa para estudar

em Macau", declarou Alexis Tam

aos jornalistas. O secretário lem-

brou ainda que a língua de Camòes

e uma das mais faladas do mun-
do", despertando interesse não só

em Macau t mas também na China
"'devido à amizade entre os dois

países" e às ligações comerciais.

SOUBE A PATO

Durante o discurso, Alexis Tam
adiantou que o título que lhe foi
atribuído tem "um significado
especial", já que foi aluno da

Universidade de L isboa, onde além
de abrir "horizontes" e estabelecer

contactos com mundo ocidental,
conheceu também a mulher. **Foi~

-me difícil nâo ficar apaixonada

por este país e pelo seu povo",
confessou.

Enalteceu o relacionamento de

Portugal e da China ao longo de

quatro séculos, do qual resultaram

"laços de amizade e confiança
mútuas" e sublinhou que ao re-

gressar a Macau, "um território

onde se cruzam e coexistem as

civilizações ocidental e oriental"
trabalhou em prol da educação e

do desenvolvimento de políticas
de promoção da aprendizagem de

línguas estrangeiras.
Na cerimónia de atribuição do

título 'Honoris Causa', o ex-reitor
da Universidade Nova de Lisboa

e padrinho do homenageado, An-
tónio Sampaio da Nóvoa, elogiou
o antigo aluno da Faculdade de
Letras por ser um "homem que
sempre cuidou da língua e cultura

portuguesas". Várias individuali-
dades ligadas à educação e a Ma-
cau estiveram também presentes
no tributo, desde diplomatas a

ex-governadores, passando pelo
presidente da Fundação Oriente,
Carlos Monjardíno t e o ex-mM stro

da Educação, Roberto Carneiro, i


