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AFASTADA INCLUSÃO
DE TNR NO PLANO
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FACTURA DA
REPARAÇÃO DO
CENTRO DE CIÊNCIA
SUPERA 100 MILHÕES
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Macau e Portugal expandem
rede de escolas geminadas
relações desse tipo com três de Portugal. Com este passo, é
dado novo impulso ao acordo celebrado há dois anos pelos
Governos das duas partes, com vista a ligar preferencialmente
escolas que acolhem o projecto-piloto de oferta de Mandarim,
em colaboração com o Instituto Confúcio, e estabelecimentos
da RAEM que ensinam Português.
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ESTUDO DA LINHA LESTE
DO METRO PODERÁ
DEMORAR ATÉ TRÊS ANOS
Iniciado em Outubro de 2018, o
estudo sobre a linha leste do Metro
Ligeiro deverá demorar entre
dois a três anos a ser concluído,
estimou ontem o Secretário para os
Transportes e Obras Públicas. Este
segmento, que constituirá a quinta
ligação entre a Península e a Taipa,
ligando as Portas do Cerco, a Zona
A dos Novos Aterros e o Terminal
do Pac On, deverá custar mais de 20
mil milhões de patacas, de acordo
com as estimativas. Numa resposta
a Au Kam San, o Gabinete para os
Infra-estruturas dos Transportes
(GIT) ressalvou que as estimativas
não significam o valor final da
conta. À margem de uma reunião
da 3ª Comissão Permanente da
Assembleia Legislativa sobre a Lei
do Metro, Raimundo do Rosário
voltou a salientar que, nesta fase, o
mais importante é concluir as obras
do segmento da Taipa. De acordo
com a Rádio Macau, o Executivo
vai rever a proposta de lei sobre o
Metro Ligeiro, sendo que na nova
versão os agentes de fiscalização
perderão os poderes de autoridade
pública que lhes eram inicialmente
atribuídos.
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Cinco escolas da RAEM vão celebrar acordos de geminação
com outras cinco localizadas nos distritos de Aveiro,
Porto, Coimbra, Braga e Leiria, revelou o director da DSEJ,
sublinhando que se trata de um projecto “muito importante”
para fomentar intercâmbios entre docentes e alunos.
Actualmente, dois estabelecimentos de ensino locais já têm
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SECRETÁRIO RELATIVIZA MUDANÇAS NA DIRECÇÃO DO ORGANISMO
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Alexis Tam dá voto
de confiança ao IC

