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A rede diplomática portuguesa prepara-se para reforçar a presença na China com a abertura de um 
Consulado em Cantão, a terceira maior cidade do país, disse à agência Lusa o cônsul, André Sobral 
Cordeiro. “Está para muito breve“, afirmou Sobral Cordeiro, que já apresentou as credenciais junto das 
autoridades chinesas e aguarda agora a conclusão das obras para inaugurar as novas instalações. “Mais 
dia, menos dia, inauguramos as instalações, dependemos apenas da conclusão das obras, que estão a 
avançar a bom ritmo”, detalhou. Trata-se do terceiro Consulado de Portugal na China Continental, depois 
de Pequim e Xangai, e terá como área de jurisdição as províncias de Guangdong, Hainão, Hunan, Fujian 
e a Região Autónoma de Guangxi. Portugal conta ainda com nove centros de emissão de vistos na China, 
distribuídos pelas cidades de Pequim, Xangai, Hangzhou, Nanquim, Chengdu, Shenyang, Wuhan, Fuzhou e 
Cantão, para além de um Consulado-Geral em Macau.

Consulado de Portugal em Cantão
abrirá “muito em breve” 
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USJ QUER MAIS BOLSAS
PARA ALUNOS DOS PALOP

Ho Iat Seng reprovou o facto de “alguns Secretários” terem efectuado visitas oficiais a ministérios e serviços em Pequim no 
período em que decorrem as sessões da Assembleia Nacional Popular (ANP) e Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. 
Classificando essas iniciativas como “inoportunas”, até porque os organismos do Governo Central têm estado ocupados com as 
reuniões magnas e envolvidos no processo de reorganização dos Ministérios, o líder do grupo de deputados de Macau na ANP 
exortou, inclusive, os dirigentes locais a “conhecerem melhor” a realidade da China. Ho Iat Seng não citou nomes, mas sabe-se que 
Alexis Tam, Lionel Leong e Wong Sio Chak visitaram Pequim no período apontado. 

Ho Iat Seng critica Secretários
por visitas “inoportunas” a Pequim 
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MARCO LOBO ENALTECE
“DIVERSIDADE” DE MACAU
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CINCO ESTILISTAS LOCAIS
NA PASSARELA DE SHENZHEN
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DEFENDE HAN LILI, ACADÉMICA DO IPM

Gonzaga Gomes
pode ser  “modelo

para as novas 
gerações macaenses”


