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本校於本年三月十六日舉行第六

屆消防官培訓課程畢業典禮，本屆畢

業學員共有十名。

本校很榮幸邀請到行政長官何厚

鏵先生親臨出席，與保安司司長張國

華先生、澳門大學校長姚偉彬先生及

高等教育輔助辦公室主任陳伯煇先

生一起擔任主禮嘉賓。多個政府部門

的領導及主管人員以及保安部隊各級

官員均有出席儀式，人數約有二百

多名。

儀式於上午十一時三十分開始，

首先行政長官檢閱儀仗隊，儀仗隊由

第六屆消防官培訓課程畢業學員、第

七及第八屆警官 / 消防官培訓課程學

員及警察銀樂隊組成，儀仗隊列隊步

操並向主禮嘉賓致敬，隨後，各主

禮嘉賓在禮堂主持證書頒授及就職

儀式。

畢業典禮的節目編排如下：

- 奏國歌

- 校長致詞

- 頒授學士學位證書及學術獎項

- 就職儀式

Em 16 de Março do corrente ano,
decorreu nesta Escola a Cerimónia de
Encerramento do 6º Curso de Formação
de Oficiais, tendo 10 finalistas que
terminaram o referido curso.

A presença de Sua Excelência o
Chefe do Executivo nesta sessão solene
constituiu uma grande honra para este
estabelecimento de ensino. A cerimónia
foi presidida por Sua Excelência o Chefe
do Executivo, Sr. Ho Hau Wah, o
Secretário para a Segurança, Sr. Cheong
Kuoc Vá, o Reitor da Universidade de
Macau, Sr. Iu Vai Pan, e o Coordenador

do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, Sr.
Chan Pak Fai. A este acto estiveram,
igualmente, presentes cerca de 200 convidados
ilustres, incluíndo as altas individualidades da
Administração bem com dirigentes e oficiais
das diversas Corporações e Orgãos das Forças
de Segurança de Macau.

A cerimónia iniciou-se pelas 11H30.
Primeiro, o Chefe do Executivo passou revista
à Guarda de Honra constituída por finalistas do
6º CFO, alunos dos 7º e 8º CFOs e banda de
música, no campo desportivo. A Guarda de
Honra ainda realizou o desfile e prestou a
continência para saudar as entidades que
presideram à cerimónia. Procedeu-se, de
seguida, à cerimónia de entrega de diplomas
de licenciatura e de tomada de posse que teve
lugar no auditório.

Do programa constou:
- Toque do Hino Nacional
- Alocução do director
- Entrega de diplomas de licenciatura e

prémios académicos
- Cerimónia de tomada de posse
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奏國歌後，本校校長致辭，他表示：保安高校自

1988 年成立以來，肩負保安部隊培訓的重任，致力提

升保安部隊人員的素質，為各部隊輸送優秀和專業人

才，為市民提供優質的服務。保安高校承擔的任務是光

榮而艱巨的。近年，由於保安部隊基礎職程編制的擴

大、人員退休高峰期的到來，本校舉辦的課程及學員數

量均達至歷史高峰；此外，隨著社會的發展，市民對於

保安部隊的要求也不斷提高，本校的培訓工作亦需緊貼

科技發展和時代的變遷，向學員提供多元化的培訓。在

教學過程中，不但進行專業知識的培訓，對學員品德操

守方面的教育亦極為重視，著重灌輸克己守法、嚴守紀

律、以民為本的公僕精神，務求培育出適應當前治安形

勢需要的人才。

校長致辭後，是頒授學士學位證書的重要時刻。本

屆畢業的十名學員，分別是陳國棠，吳家偉，黃勁松，

鄺逸富，林曉帆，陳明德，史群榮，龔彪，王玉銀及蘇

文浩。隨後是頒授學術獎項，此獎項頒予本屆消防官培

訓課程成績優異的學生。包括有：

- 蓮花獎：得獎者陳國棠，為畢業總成績最佳的學生。

- 澳門保安部隊獎：得獎者陳明德，為體育成績最佳的

學生。

- 賈梅士獎：得獎者鄺逸富，為葡語成績最佳的學生。

- 才智獎：得獎者分別為陳國棠、吳家偉、黃勁松、鄺

逸富及林曉帆，為本課程第一組學科平均成績等於或

高於 16 學分的學生。

最後是就職儀式，本校邀請了消防局局長馬耀榮消

防總監、消防局副局長化先打副消防總監及黃銳廉副消

防總監為各畢業學生授予肩章。儀式完結後，各畢業學

生正式成為副一等消防區長，並將回到消防局工作。

Depois do toque do hino nacional, o director proferiu uma
alocução e salientou: “ Criada em 1988, a ESFSM tem assumido a
responsabilidade pesada de formação das Forças de Segurança de
Macau e melhoramento das qualidades dos elementos das FSM,
formando quadros qualificados e profissionais para diversas
Corporações de modo a servir bem os cidadãos. A missão da ESFSM
é honrosa e difícil. Nos últimos anos, ao responder ao enlargamento
dos quadros da carreira de base e à chegada de um período de pico
de reforma dos agentes, o número dos cursos ministrados por esta
Escola e os respectivos formandos atinge um número histórico. Além
disso, com o desenvolvimento social, a exigência dos cidadãos em
relação aos serviços das FSM também vem aumentando
constantemente, portanto, as tarefas de formação desta escola
necessitam de seguir intimamente o desenvolvimento da tecnologia
e as mudanças do tempo, proporcionando formação diversificada aos
formandos. No procedimento de ensino, além de formação técnico-
profissional, também se dá muita importância à formação
deontológica, incutindo de forma intensa o espírito de abnegação,
disciplina estrita, cumprimento rigoroso das leis e melhor serviço ao
cidadão, com o intuito de preparar quadros que podem adaptar-se à
conjuntura da segurança de hoje em dia.”

Após a alocução do director, chegou o momento significativo de
entrega de diplomas de licenciatura.  O 6º CFO foi constituído por 10
finalistas, sendo respectivamente Chan Kuok Tong, Ng Ka Wai, Wong
Keng Chong, Kong Iat Fu, Lam Io Fan, Chan Meng Tak, Shi Qunrong,
Gong Biao, Wang Yuyin, Su Wenhao.  Em seguida, procedeu-se à
entrega dos prémios académicos aos alunos mais bem classificados
deste CFO, respectivamente:

- Prémio de Flor de Lotus: atribuído ao Chan Kuok Tong, aluno que
obteve a melhor classificação final.

- Prémio FSM: atribuído ao Chan Meng Tak, aluno que obteve melhor
classificação em Educação Física.

- Prémio “Luís de Camões”: atribuído ao Kong Iat Fu, aluno que obteve
melhor classificação em língua portuguesa.

- Prémios de Aptidão Intelectual, a todos os alunos deste CFO que
obtiveram média de curso igual ou superior a 16 valores, no grupo 1
das cadeiras dos planos de estudos, e que foram, respectivamente
Chan Kuok Tong, Ng Ka Wai, Wong Keng Chong, Kong Iat Fu e Lam
Io Fan.

Por fim, realizou-se a Cerimónia de Tomada de Posse. Foram
convidados o Comandante do CB, chefe-mor Ma Io Weng, os 2os

Comandantes do CB, Eurico Lopes Fazenda, chefe-mor adjunto e
Vong Io Lin, chefe-mor adjunto, para proceder à colocação de
distintivos aos finalistas. Depois da cerimónia, os finalistas tomaram
posse como chefe-assistente, desempenhando cargos no Corpo de
Bombeiros.
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Realizou-se na ESFSM, no dia 8 de Abril, pelas 11H30, a Cerimónia
de Encerramento do 2º Curso de Formação de Instruendos, presidida
por S. Exa. o Secretário para a Segurança, superintendente-geral
Cheong Kuoc Vá.

Do programa da cerimónia de encerramento constou:
- Passar revista às Forças em Parada da entidade que preside à

Cerimónia
- Alocução do comandante do CIC
- Atribuição dos prémios
- Desfile das Forças em Parada e prestação de continência à

entidade que preside à Cerimónia
- Demonstração de actividades desportivas dos instruendos

A Cerimónia de Encerramento do 2º Curso de Formação de
Instruendos iniciou-se com o hastear da bandeira da RAEM que teve
lugar pelas 09H00 da manhã. O Secretário para a Segurança,
superintendente-geral Cheong Kuoc Vá chegou à ESFSM pelas 11H30
e passou revista à Guarda de Honra composta por elementos do CPSP,
dos SA, do CB e do 2º Curso de Formação de Instruendos. Em
seguida, procedeu-se a um discurso proferido pelo comandante do
CIC, comissário Loi Va Long, no qual se destacou: “A cerimónia de
hoje, sendo simples mas solene, tem um duplo significado. Para a
Escola, a cerimónia representa o cumprimento da missão da instrução.
Para os instruendos, significa que é o começo da vida professional.
Têm de se aperfeiçoar sempre, a fim de exercer as funções com
eficiência e empenhamento, no sentido de bem servir os cidadãos e
o governo.”

O 2º Curso de Formação de Instruendos teve início no Julho de
2004. Dos 179 candidatos admitidos, 110 são do sexo feminino e 69
do sexo masculino, todos pertencentes ao CPSP.

O referido curso teve a duração de 9 meses, constituído pela
fase de instrução básica, a fase de instrução de especialidade e a
fase do estágio. O conteúdo da instrução englobou: Ética
Mil itarizada, Estatuto dos Mil itarizados, Protecção Civi l ,
Comunicações, Tiro/Armamento e Explosivos, Instrução de Campo,
Conhecimentos Básicos contra Incêndio, Primeiros Socorros, Ordem
Unida, Protecção Individual, Educação Física, Regulamento de
Continências/Honras, Ténicas de Atendimento Público, Lei da
Bandeira Nacional/da Bandeira da RAEM, Noções Gerais de
Organização do Governo, Estatuto dos Trabalhadores da

第二屆保安學員培訓課程結業禮於四月八日上午十

一時三十分在本校舉行，保安司司長張國華警務總監擔

任主禮嘉賓。

結業典禮節目編排如下：

- 主禮嘉賓檢閱儀仗隊

- 綜合訓練中心指揮官致辭

- 頒發獎項

- 學員列隊步操並向主禮嘉賓致敬

- 體育活動表演

第二屆保安學員培訓課程結業禮由早上九時正的升

旗儀式拉開序幕，十一時三十分保安司司長張國華到場

並檢閱由治安警察局、海關、消防局及第二屆保安學員

所組成的儀仗隊。接著由綜合訓練中心指揮官雷華龍警

司致辭，他表示：今日的儀式無論對校方或學員而言皆

具特別的意義。這個結業禮不單顯示著校方對培訓任務

的切實履行，同時還標誌著是學員職業生涯的起步點，

以後還要不斷透過各種途徑努力學習，充實自己，提升

自我能力，從而能更好地為澳門市民及特區政府服務。

第二屆保安學員培訓課程於 2004 年 7 月開始，共

有179名投考者被錄取，其中女性110人，男性69人，

全部隸屬治安警察局。

課程為期九個月，分為基礎訓練、專業訓練及實習

三個階段，內容包括：軍事化人員操守、軍事化人員通

則、民防、通訊、射擊 / 槍械及爆炸品、野外訓練、基

本滅火知識、急救、步操、個人保護、體育、敬禮 / 禮

儀規章、接待公眾技巧、國旗 / 區旗法、政府部門架構

概述、公共行政工作人員通則、制服規章、基本法概

要、行政法概要、普通話、葡文、繩結。

◇ 第 二 屆 保 安 學 員 培 訓 課 程 結 業 禮
Cerimónia de Encerramento do 2º Curso de Formação de Instruendos ◇
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由香港警務處李揚志警司主持的「警務技術及裝備

運用工作坊」於本年六月三日在本校禮堂舉行，講座期

間，李警司除為在坐的一百多位警界同事分享其寶貴的

工作經驗之外，還作了香港警察簡介及講述香港警察槍

械及戰術訓練、武

力使用基本原則、

基 本 求 生 戰 術 運

用、應付電槍的戰

術等。

在最後的經驗

交流環節，李警司

與在坐的人員都毫

無保留地將彼此在

工作上所遇到的問

題作為討論焦點，

過程讓在坐的人員獲益良多，並達到講座的預期效果。

來自各保安系統的一百多位人員，都表示這類型

講座能增進其知識，對工作有幫助，望日後再有機會

參與。

No dia 3 de Junho do corrente ano, realizou-se no auditório desta
Escola um workshop sobre Técnicas Policiais e Uso de Equipamento
presidido pelo Comissário Lei Ieong Chi dos Serviços de Polícia de
Hong Kong.  O Comissário Lei compartilhou a sua experiência preciosa
de trabalho com os participantes, abrangendo: introdução breve da

Polícia de Hong Kong, instruções sobre armas e
estrategias da Polícia de Hong Kong, princípios
básicos para o uso de força, aplicação de
estrategias básicas para sobrevivência, estrategias
para o uso de pistolas eléctricas e intercâmbio de
experiência.

Na última parte do evento sobre intercâmbio
de experiência, o Comissário Lei e os participantes
concentraram-se na discussão dos problemas
encontrados nas suas tarefas rotineiras, permitindo
a todos os presentes adquir ir  um melhor
conhecimento nesta área e conseguindo resultados
positivos.

Todos os mais de 100 participantes provenientes do sistema de
segurança salientaram que, através deste tipo de seminário, puderam
adquirir um melhor conhecimento nesta área, o que era muito útil
para as tarefas práticas.  Eles também manifestaram que queriam
participar nos seminários do mesmo tipo no futuro, caso tivessem
oportunidade.

經過上述的培訓，部份學員獲得以下的佳績：

總成績第一名： 馮貴蓮

體育成績第一名：鍾逸智（男）/ 陳小換（女）

射擊成績第一名：鍾潤添（男）/ 利麗平（女）

越野跑比賽（男子組）：

第一名  鍾逸智
第二名  黃少良

第三名  黃偉陞

越野跑比賽（女子組）：

第一名  樊美儀
第二名  陳莉文

第三名  黎燕鴻

典禮的最後一個環

節是體育活動表演，包

括有隊列、步操、體操、遊繩下滑、滑行、自衛術及跳

火圈等。學員精彩的示範表演不斷贏得嘉賓及觀禮人士

的掌聲。這些示範項目是學員在培訓課程中所接受訓練

的其中一部份，是學員為做好投身警隊而作出身心鍛練

的準備。

Administração Pública, Regulamento de Uniformes, Noções Gerais
da Lei Básica, Noções Gerais de Direito Administrativo, Mandarim,
Língua Portuguesa, Feitura de Nós.

Depois das instruções atrás referidas, alguns instruendos
obtiveram bons resultados como se transcreve de seguinte:

1º Classificado Geral: Fong Kuai Lin
1º Classificado em Educação Física: Chong Iat Chi
(masculino)/Chan Sio Wun(feminino)
1º Classificado em Tiro: Chong Ion Tim(masculino) /
Lei Lai Peng(feminino)

Corrida de corta-mato (grupo masculino)
1º Classificado Chong Iat Chi
2º Classificado Wong Sio Leong
3º Classificado Wong Wai Seng

Corrida de corta-mato (grupo feminino)
1º Classificado Fan Mei I
2º Classificado Chan Lei Man
3º Classificado Lai In Hong

A última sessão da cerimónia constou de uma demonstração
de actividades desportivas, incluíndo desfile, ordem unida,
ginástica, rapel, slide, luta e salto de fogo, o que ganhou muitas
palmas de todos os presentes. Porém, estas actividades físicas
faziam parte da preparação psicofísica para a incorporação nas
diversas forças de segurança.

◇ 警 務 技 術 及 裝 備 運 用 工 作 坊
Workshop sobre Técnicas Policiais e Uso de Equipamentos ◇
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Decorreu no dia 23 de Abril, sábado, das 02H30 às 05H30 da
tarde, no ginásio desta Escola, as Actividades Desportivas dos
Estudantes do Ensino Superior do ano de 2005, organizadas pelo
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, em cooperação com a
Associação do Desporto Universitário de Macau.

Desde o ano de 2003, o
GAES organizou diversas
Actividades Desportivas dos
E s t u d a n t e s  d o  E n s i n o
Superior que foram muito
apreciadas pelos estudantes
e professores. Este ano, o
GAES convidou a Associação
do Desporto Universitário de
Macau para colaborar na
organização deste evento,
com o intuito de atenuar a
pressão intensa de estudo
dos estudantes e desenvolver
a capacidade de liderança e
o  esp í r i t o  de  g rupo ,  e
simultaneamente, aprofundar
o conhecimento mútuo e

reforçar os laços de amizade entre os mesmos através destes jogos
excitantes e vigorosos. Estiveram presentes neste evento o Chefe
do Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Sr.
Tam Chong Weng, a Coordenadora-Adjunta do GAES, Sra. Kuok Sio
Lai, o Sr. Sito Ieng Kit da Universidade de Macau, o Director Interino
do Instituto Politécnico de Macau, Sr. Chao Keng Kuai, o Sr. Vong
Im Kun do Instituto de Formação Turística, o subdirector substituto
da ESFSM, intendente Cheong Iok Kuan, a professora U Vai Ang do
Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau, o Sr. Chan Weng

Cheong da Universidade de Ciência e
Tecnologia de Macau, e o Presidente da
Associação do Desporto Universitário de
Macau, Sr. Lam Chi Seng.

Todos os participantes, num total de
mais de 300,  foram estudantes das
instituições de ensino superior de Macau.
Além dos representantes da Escola
Superior das Forças de Segurança de
Macau, os restantes estudantes provieram
de: a Universidade de Macau, o Instituto
Politécnico de Macau, o Instituto de
Formação Tur í s t i ca ,  o  Ins t i tu to  de
Enfermagem Kiang Wu de Macau e a
Universidade de Ciência e Tecnologia de
Macau.  Depois de 5 sessões excitantes e
vigorosas, esta Escola ganhou o 1º lugar

mais uma vez.  O Instituto Politécnico de Macau obteve o 2º lugar
e o Instituto de Formação Turística f icou em 3º lugar.  A
Universidade de Macau venceu o Prémio da Claque e o Prémio
do Espírito Desportivo. O GAES salientou que ia organizar
constantemente actividades diversificadas para os estudantes do
ensino super ior ,  de modo a enr iquecer  as act iv idades
extracurriculares dos mesmos.

由高等教育輔助辦公室主辦，澳門專上學生體育聯

會協辦的“2005年澳門高等院校學生競技大賽”，於四

月二十三日星期六下午二時三十分至五時三十分在本校

室內運動場舉行。

高教辦由 2003 年

開始舉辦澳門高等院

校學生競技大賽，一

直獲聯校師生的一致

好評。今年的賽事，

亦希望能再次通過活

潑、緊張刺激的競技

遊戲，紓解學生的學

習壓力，同時培養學

生的領導能力和團隊

精神，並加深各高校

學生之間的認識，增

進友誼。出席的嘉賓

有社會文化司司長辦公室譚俊榮主任、高等教育輔助辦

公室郭小麗副主任、澳門大學司徒英杰主任、澳門理工

學院周經桂署理院長、旅遊學院黃炎權主任、澳門保安

部隊高等學校張玉坤代副校長、澳門鏡湖護理學院余惠

鶯老師、澳門科技大學陳永祥教務長及澳門專上學生體

育聯會林智聲主席。

是 次 比 賽 共

有三百多名高等

院校學生參加，

除 本 校 代 表 隊

外，其餘的學生

分別來自澳門大

學、澳門理工學

院、旅遊學院、

澳門鏡湖護理學

院及澳門科技大

學。經過五個回

合生動活潑、緊

張 刺 激 的 競 賽

後，本校再度成功衛冕冠軍，澳門理工學院獲得亞軍，

旅遊學院獲得季軍，而澳門大學則囊括了勁爆啦啦隊大

獎及體育精神大獎。高等教育輔助辦公室表示，今後會

繼續舉辦各項不同的高校校際學生活動，以豐富學生的

課餘生活。

◇ 2 0 0 5 年 澳 門 高 等 院 校 學 生 競 技 大 賽
Act iv idades Despor t ivas dos Estudantes do Ensino Super ior  de  2005 ◇
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Decorreu, no auditório nesta Escola, nos dias 27 a 30 de Junho do
corrente ano, o Curso Técnico do Combate e da Investigação ao Tráfico
de Estupefacientes ministrado pelo Professor Zhang Yirong do
Departamento de Combate aos Estupefacientes da Escola de Oficiais
de Polícia de Yunnan. Os mais de 100 participantes provieram dos

diversos serviços do sistema de segurança.

Este curso teve como object ivo reforçar os
conhecimentos profissionais e aumentar as capacidades dos
agentes de polícia para o combate e a investigação ao tráfico
de estupefacientes. Do conteúdo constou:

1. Situações de estupefacientes e as respectivas análises
(1) Análise da situação de estupefacientes no mundo
(2) Análise da situação de estupefacientes na Ásia
(3) Análise da situação de estupefacientes no Continente

2. Avaliação das contramedidas para o combate de
estupefacientes

(1) Contramedidas principais para o combate de estupefacientes das
Nações Unidas e o respectivo desenvolvimento

(2) Políticas para o combate aos estupefacientes e respectiva tendência
de desenvolvimento no nosso país

3. Bases para a investigação sobre o tráfico de estupefacientes – técnicas
de avaliação de indícios duvidosos (riscos)
(1) Princípios para técnicas de avaliação de riscos
(2) Aplicação das técnicas de avaliação de riscos

4. Técnicas básicas para a investigação do tráfico de estupefacientes
(1) Investigação das pessoas
(2) Investigação dos cargos
(3) Investigação dos veículos
(4) Investigação à via maritime
(5) Investigação nos aeroportos

由雲南警官學院禁毒系主任張義榮教授主講的“禁

毒與緝毒課程”於本年 6 月 27 日至 30 日一連四天在本

校禮堂舉行，參與的人員約有一百多人，均來自保安系

統內的各個部門。

禁毒與緝毒課程的舉辦

主要為強化澳門警務人員對

禁毒與緝毒之業務知識與能

力的認識，其內容包括有：

一、“毒情”及其分析

（1）世界毒品形勢分析

（2）亞洲毒品形勢分析

（3）大陸毒品形勢分析

二、禁毒對策評價

（1）聯合國及世界各國之主要禁毒對策及其發展

（2）我國的禁毒政策及發展趨勢

三、緝毒基礎－疑兆（風險）評估技術

（1）風險評估技術之原理

（2）風險評估技術之應用

四、緝毒基本技術

（1）對人的查緝

（2）對貨物的查緝

（3）對車輛的查緝

（4）水路查緝

（5）空港查緝

No dia 4 de Fevereiro do corrente ano, o Director do Gabinete da
Escola de Oficiais de Polícia de Guangdong, Sr. Song Tiejun, e um

professor do Departamento de Instrução da
mesma instituição, Sr. Dong Rujun, visitaram a
ESFSM.

À chegada a esta Escola, acompanhados
pelo director da Escola de Polícia Judiciária, Sr.
Tam Peng Tong, foram recebidos calorosamente
pelos dirigentes desta ESFSM, o director, chefe-
mor Hoi Sio Iong e o subdirector substituto,
intendente Cheong Iok Kuan. Do programa
constou uma exposição na Sala de Honra sobre
os cursos aqui desenvolvidos e uma visita às
instalações de ensino desta Escola.

本年二月四日，廣東警官學院辦公室主任宋鐵軍及

廣東警官學院警察訓練部教授董如軍二人到訪本校。

他們由司法警察學

校校長譚炳棠先生陪同

下抵達本校，受到本校

校長許少勇消防總監及

代副校長張玉坤警務總

長的熱情接待，他們在

貴賓室聽取本校的簡報

後，校長隨即引領他們

參觀本校的教學設施。

◇ 禁 毒 與 緝 毒 課 程
Curso Técnico do Combate e da Investigação ao Tráfico de Estupefacientes ◇

◇ 廣 東 警 官 學 院 辦 公 室 主 任 拜 訪 本 校
Visita do Chefe do Gabinete da Escola de Oficiais de Polícia de Guangdong ◇
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Uma delegação composta por 12 elementos, chefiada pelo
Secretário da Comissão de Disciplina do Departamento de Segurança
Pública da Região Autónoma de Xinjiang, Sr. Du Decheng, visitaram a
ESFSM no dia 4 de Março do corrente ano, na parte de tarde. A
delegação foi recebida calorosamente pelo director, chefe-mor Hoi Sio

Iong, o subdirector substituto,
intendente Cheong Iok Kuan e oficiais
desta Escola.  Em seguida, ouviu uma
exposição sobre o funcionamento, a
estrutura dos cursos e as actividades
aqui desenvolvidas, na qual ambas as
partes também trocaram opiniões
sobre as respectivas áreas.  Guiada
pelo d i rector  desta ESFSM, a
delegação realizou uma visita às
instalações de ensino da Escola, tais
como a Sala de Judo, a Sala de
Informática, a carreira de tiro a laser e
o ginásio. Por fim, o Secretário da
Comissão de Disciplina, Sr. Du
Decheng e a Delegacão, agradeceram
a recepção calorosa do director e
oficiais desta ESFSM.

由新疆自治區公安廳紀委書記杜德成率領的一行十

二人代表團，於本年三月四日下午到訪本校，嘉賓們受

到本校校長許少勇消防總監、代副校長張玉坤警務總長

及本校官員的熱烈歡迎，代表團隨後在貴賓室聽取有關

本校的運作、課程

的設置及培訓的簡

報，雙方就彼此的

工作範疇交換了意

見。代表團在本校

校長的帶領下參觀

了 學 校 的 教 學 設

施，如柔道室、電

腦室、雷射靶場及

室內運動場等。最

後，杜德成紀委書

記及代表團感謝本

校校長及各官員的

熱情款待。

No dia 3 de Março do
cor rente  ano,  mais  de 20
internados e trabalhadores do
Instituto de Menores da Direcção
dos Serviços de Assuntos de
Justiça, chefiados pelo assistente
social deste Instituto, Sr. Ieong
Tang San, visitaram a Escola a fim
de reforçar a consciência de
c u m p r i m e n t o  d a  l e i  d o s
internados e aumentar os seus
conhecimentos sobre as missões
da ESFSM.

Para dar uma ideia clara aos
visitantes sobre a área de
actividade desta ESFSM, além
de uma visita sobre as situações
de instrução dos instruendos e
as instalações de ensino desta

ESFSM, do programa ainda constou um seminário sobre “Prevenção
dos crimes e afastar de drogas”, com o intuito de aprofundar os seus
conhecimentos  sobre esta escola, a fim de atingir os objectivos desta
visita.

法務局屬下之少

年感化院為加強其院

生的守法意識及對保

安部隊高等學校工作

的認識，本年三月三

日，由該院的社會工

作者楊登山先生帶領

的二十多名少年感化

院院生及工作人員到

本校參觀。

為了使院生更清

楚本校的工作範疇，

本校人員除了讓他們

參觀了保安學員的培

訓 情 況 及 教 學 設 施

外，更為他們安排了一個“預防犯罪及遠離毒品” 的講

座，希望能增加院生對本校的認識而達致到訪目的。

◇ 新 疆 自 治 區 公 安 廳 代 表 團 到 訪 本 校
Visita da Delegação do Departamento de Segurança Pública da Região Autónoma de Xinjiang ◇

◇V i s i t a  d o s  I n t e r n a d o s  d o  I n s t i t u t o  d e  M e n o r e s

◇少 年 感 化 院 院 生 參 觀 本 校
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Um grupo de alunos do Departamento de Sociologia da
Universidade de Hong Kong, chefiados pelo doutor Chu Io Kuong,
professor assistente do Departamento de Sociologia da Universidade
de Hong Kong, visitaram esta Escola no dia 27 de Junho do corrente

ano, pela parte da manhã. Foram
recebidos calorosamente pelo
director substituto, intendente
Cheong Iok Kuan e oficiais desta
Escola.

O doutor Chu Io Kuong,
criminologista do Departamento
de Sociologia da Universidade de
Hong Kong e os seus 13 alunos,
elementos dos diversos serviços
de polícia e das respectivas
especialidades, mostraram grande
interesse no funcionamento e
instrução do sistema judiciário e
das Forças de Segurança de
Macau após do retorno à Pátria.
Para satisfazer os requisitos dos

visitantes, fez uma exposição pormenorizada sobre a situação das
FSM, incluíndo a admissão, a formação, a promoção, etc. Por fim,
guiados por director substituto, visitaram as instalações de instrução
desta Escola.

香港大學社會學系助理教授朱耀光博士帶領該學系

的學生，於本年六月二十七日上午到訪本校，受到代校

長張玉坤警務總長及本校官員的熱情接待。

朱耀光博士是香港大

學社會學系的犯罪學家，

是次率領的十三名學生主

要來自香港不同的紀律部

隊及相關專業部門，他們

對於澳門回歸後的刑事司

法系統的運作及保安部隊

的訓鍊工作都深感興趣，

因此，本校亦盡量配合到

訪嘉賓的要求，詳細介紹

了保安部隊的有關情況，

包括投考、培訓及晉升等

內容。最後，在代校長的帶領下，到訪嘉賓還參觀了本

校的訓練設施。

Para proporcionar um
conhecimento aos alunos
sobre as tarefas de instrução
das FSM, a Escola Secundária
Kwong Tai aproveitou as aulas
de Educação Cívica da tarde
e organizou cerca de 120
a lunos  pa ra  v i s i t a r  es ta
ESFSM em 2 grupos, nos dias
2 e 9 do Março do corrente
ano, respectivamente.

P a r a  a p r o f u n d a r  o s
conhecimentos destes alunos
sobre as FSM, a nossa Escola
p r e p a r o u - l h e s  u m a
demonstração de ordem unida,
circuito de obstáculos bem

como desmontar e montar das armas efectuados por alguns
instruendos, permitindo-lhes uma oportunidade de reconhecer a
importância de disciplina, a fim de desenvolver o espírito de
cumprimento da lei dos mesmos.

澳門廣大中學

為了讓學生認識保

安 部 隊 的 訓 練 工

作，於本年三月二

日及九日利用公民

教育下午課，組織

該校師生分批參觀

本校，約有一百二

十多人。

為加深學生對

保安部隊的認識，

本校安排了部分受訓學員進行步操、障礙徑及裝拆槍械

等示範，讓學生認識紀律的重要，提高學生的守紀守法

意識。

Visita de Alunos e Professores do Departamento de Sociologia da Universidade de Hong Kong

◇ 香 港 大 學 社 會 學 系 師 生 到 訪 本 校
◇

◇Visita dos Professores e Alunos da Escola Secundária Kwong Tai de Macau

◇ 澳 門 廣 大 中 學 師 生 參 觀 本 校


