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二零零五年七月四日，澳門保
安部隊高等學校慶祝成立十七週年校
慶。今年的校慶活動包括頒發獎狀儀
式及聯歡晚宴。同時，公安部人事訓
練局孫建國副局長率領的內地公安教
育代表團及香港消防處周榮德消防總
長率領的代表團到來進行學術交流，
使校慶活動生色不少。

今年的校慶活動簡單而隆重，當
日早上九時正，本校所有的軍事化人
員穿著整齊制服，列隊在操場進行升
旗儀式，在悠揚的軍樂聲中揭開了校
慶活動的序幕。

隨後，於十時正，由校長主持的
校慶典禮於本校禮堂舉行。校長致辭
時表示，過去一年，本校各項課程的
數量都達到歷史的高峯，但在全校員
工的共同努力下，各項工作都能順利
完成，而且取得令人滿意的效果。校
長又勉勵大家，要再接再勵，同心同
德，共同為保安部隊的培訓工作作出
貢獻。隨即向警官／消防官培訓課程
學員頒發年度獎項及嘉獎狀，得獎者
如下：

中文學年成績獎 – 該獎項是頒
予本年度中文成績最優異的學生。得
獎者分別是第七屆警官培訓課程學
生，編號209，王宏及第八屆消防官
培訓課程學生，編號216，李向榮。

Decorreu, no dia 4 de Julho de 2005,
 

a Cerimónia do 17º Aniversário da ESFSM. 
Do programa constaram, além de uma 
cerimónia de entrega de prémios e um 
jantar de confraternização, actividades de 
intercâmbio académico com a Delegação 
das Escolas de Segurança Públ ica do 
interior da China composta por mais de 
10 elementos, chefiada por Subdirector 
Sun Jianguo do Serviço de Formação do 
Pessoal do Departamento de Segurança 
Públ ica, e a Delegação do Serv iço de 
Bombeiros de Hong Kong composta por 
3 elementos, chefiada por Chefe Principal 
Chao Weng Tak. 

Simples, mas não deixam de ser solenes, 
as actividades comemorativas do aniversário 
deste ano iniciam-se às 09H00, com a 
cerimónia do içar da Bandeira da RAEM em 
que participou todo o pessoal militarizado 
em serviço nesta Escola, cujo decurso se 
acompanhava com o toque rítima da música 
ritual.

Em seguida, às 10 horas, realizou-se 
a sessão comemorativa no anfiteatro da 
ESFSM, presidida pelo director da escola.  
O director da escola proferiu um discurso 
do qual se salientou que no ano passado, 
o número dos cursos aí ministrados atingiu 
um auge histórico, fruto do esforço conjunto 
de todo o pessoal da escola. O director da 
escola também estimulou todos para que 
continuem a contribuir para as tarefas de 
formação das FSM com o espírito de grupo e 
de perseverança. Procedeu-se à entrega dos 
prémios anuais aos alunos destacados, dos 
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葡語學年成績獎 – 
該獎項是頒予本年度葡
語成績最優異的學生。
得獎者分別是第七屆警
官培訓課程學生，編號
194，源劍鋒及第八屆消
防官培訓課程學生，編
號213，張智宏。

澳門保安部隊高等
學校獎 – 該獎項是頒予
本年度體育成績最優異
的學生。得獎者分別是
第七屆警官培訓課程學
生，編號201，陳國祿及第八屆消防官培訓課程學生，編
號218，林俊生。

此外，本校學生辯論隊在第一屆澳門高等院校學生
辯論賽中表現出色，成功勇奪冠軍。因此，獲頒發嘉獎
狀以表揚他們是次的努力。接受嘉獎的學生包括有：

學員編號：195，陳宇川

學員編號：197，李德輝

學員編號：198，王偉濤

學員編號：204，陳國藝

學校的發展有賴員工的仝心仝德，因此校慶典禮的
最後部份是向多年在學校有傑出表現的部門及員工頒發
嘉獎狀，以表揚他們對學校的貢獻。獲得嘉獎的有：

- 綜合訓練中心

- 消防總長編號：400871，鄒家昌

- 一等消防區長編號：410841，陳小北

- 海關關務監督編號：02871，梁慶輝 

- 治安警察局高級警員：145821，胡容海 

- 治安警察局高級警員：175920，陳少君 

- 治安警察局高級警員：166831，吳志豐 

- 治安警察局警員：303921，李耀榮 

- 治安警察局警員：326920，唐兆英 

- 治安警察局警員：337920，鄧彩鳳

- 二等高級技術員：Diógenes M. A. Dias

- 首席行政文員：何家智

- 首席行政文員：韋麗芳 

- 熟練工人：張健雄 

- 半熟練工人：梁景華 

- 助理員：毛 珠 

- 助理員：梅翠蓮 

- 助理員：陸社民 

晚上假座萬豪軒酒家舉行校慶聯歡晚宴，席間本校
警官／消防官培訓課程的全體學員更為晚宴唱歌助慶，
使出席的二百多名嘉賓及本校員工都聽得如癡如醉，校
慶到此亦完滿結束。

prémios anuais aos alunos destacados, 
dos Cursos de Formação de Oficiais 
que se descrevem infra: 

Prémio Anual de Língua Chinesa: 
Este prémio é atribuído no final de cada 
ano lectivo ao aluno que obtiver nesse 
ano a melhor classificação em Língua 
Chinesa. Receberam respectivamente 
o prémio o aluno nº. 209, Wang Hong 
do 7º CFO e o aluno nº. 216, Lei Heong 
Weng do 8º CFO.

Prémio Anual de Língua Portuguesa: 
Este prémio é atribuído no final de 
cada ano lectivo ao aluno que obtiver 
nesse ano a melhor c lassi f icação 
em Língua Portuguesa. Receberam 
respectivamente o prémio o aluno 

nº. 194, Un Kim Fong do 7º CFO e o aluno nº. 213, Cheong Chi 
Wang do 8º CFO. 

Prémio ESFSM: Este prémio é atribuído no final de cada ano 
lectivo ao aluno que obtiver nesse ano a melhor classificação em 
Educação Física. Receberam respectivamente o prémio o aluno 
nº. 201, Chan Kuok Lok do 7º CFO e o aluno nº. 218, Lam Chon 
Sang do 8º CFO. 

Além disso, a Equipa de Debate demonstrou grande empenho 
na 1ª Edição de Debate dos Alunos de Ensino Superior de Macau 
tendo vencido os representantes das diversas instituições de Ensino 
Superior, e ficado com a 1ª classificação neste evento. Deste modo, 
os alunos da referida equipa foram louvados por empenho distinto:

Aluno nº. 195, Chan U Chun
Aluno nº. 197, Lei Tak Fai
Aluno nº. 198, Vong Wai Tou
Aluno nº. 204, Chan Kuok Ngai

Em sentido paralelo, o esforço conjunto dos funcionários 
contribuiu muito para o desenvolvimento da escola, assim a última 
sessão de cerimónia constou da entrega de louvores aos elementos 
das diversas subunidades que tinham demonstrado grande 
empenho ao longo dos anos, respectivamente:

- Centro de Instrução Conjunto
- Chefe Principal do CB nº. 400871 : Chao Ka Cheong
- Chefe de Primeira do CB nº. 410841 : Chan Sio Pak
- Comissário Alfandegário dos SA nº. 02871 : Leong Heng Fai
- Guarda Ajudante do CPSP nº. 145821 : Wu Iong Hoi
- Guarda Ajudante do CPSP nº. 175920 : Chan Sio Kuan
- Guarda Ajudante do CPSP nº. 166831 : Ung Chi Fong
- Guarda do CPSP nº. 303921 : Lee Iu Veng
- Guarda do CPSP nº. 326920 : Tong Sio Ieng
- Guarda do CPSP nº. 337920 : Tang Choi Fong
- Técnico Superior de 2ª classe : Diógenes M. A. Dias
- Oficial Administrativo Principal : Ho Ka Chi
- Oficial Administrativo Principal : Vai Lai Fong
- Operário Qualificado : Cheong Kin Hong
- Operário Semi-Qualificado : Leung Ken Va
- Auxiliar : Mou Chu
- Auxiliar : Mui Choi Lin
- Auxiliar : Lok Se Man

À no i te , decor reu no Restaurante P laza o jan ta r de 
confraternização, para o qual foram convidados todos os alunos 
dos CFOs para avivarem o evento com o cantar, o que entreteu 
os mais de 200 convidados e elementos desta escola presentes. 
As actividades comemorativas do aniversário da escola encerraram-se 
com grande êxito.
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No dia 7 de Outubro do corrente ano, às 11 horas da manhã, 
decorreu desta ESFSM a cerimónia de encerramento do 3º Curso 
de Formação de Instruendos, presidida pelo Exmo. Secretário para a 
Segurança, Cheong Kuoc Vá.

O 3º CFI teve início em Janeiro do corrente ano, com a 
duração de 9 meses, constituído pela Fase de Instrução Básica, 
a Fase de Instrução de Especialidade e a Fase de Estágio. As 
disciplinas ministradas abrangem Ética Militarizada, Estatuto dos 
Militarizados, Protecção Civil, Comunicações, Tiro/Armamento e 
Explosivos, Instrução de Campo, Conhecimentos Básicos contra 
Incêndio, Primeiros Socorros, Ordem Unida, Luta (Protecção 
Individual), Educação Física, Regulamento de Continência/Honras, 
Regulamento de Uniformes, Feitura de Nós, etc. Além disso, 
a instrução ainda englobou o estudo de Noções Gerais da Lei 
Básica, Noções Gerais de Direito Administrativo, Lei da Bandeira 
Nacional/da Bandeira da RAEM, Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública, Noções Gerais de Organização do Governo, 
Mandarim, Língua Portuguesa e Técnicas de Atendimento Público.

Durante a cerimónia, o Inspector Alfandegário dos SA, Lau 
Chi Lok, chefe da secretaria do Centro de Instrução Conjunto, fez 
a leitura dos deveres constantes no Estatuto dos Militarizados das 
Forças de Segurança de Macau aos instruendos que iriam concluir o 
curso. Em seguida, o Comandante do CIC, Comissário Lui Va Long, 
proferiu um discurso, cuja ideia essencial se reproduz: “A cerimónia 
de hoje marca o início de uma etapa nova da vossa vida, e ainda o 
bom empenho de todos os monitores e instrutores. Aqui, aproveito 
esta oportunidade para manifestar votos de agradecimento à 
consideração e colaboração dos comandantes e dirigentes das 
Corporações e Organismos para que essas tarefas de instrução 
conseguissem grande êxito. Eles terminaram 1 ano de treino árduo, 
tendo adquirido bons resultados tanto na área de educação cívica, 
nos treinos físicos e na área de técnicas específicas. Estou convicto 
de que possam aproveitar bem os conhecimentos adquiridos nos 
serviços rotineiros.”

O 3º CFI constituiu-se por 97 instruendos, dos quais 73 
pertencentes ao CPSP e 24 ao CB, que concluíram o curso com 

◇ 第 三 屆 保 安 學 員 培 訓 課 程 結 業 禮
Cerimónia de Encerramento do 3º Curso de Formação de Instruendos ◇

第三屆保安學員培訓課程結業禮於本年十月七日上

午十一時場舉行，儀式由保安司司長張國華主持。

第三屆保安學員培訓課程於今年一月開課，為期九

個月，分為基礎訓練、專業訓練及實習三個階段。訓練

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、搏擊（個人保護）、體育、敬禮／禮儀規

章、制服規章、繩結等。此外，還須學習基本法概要、

行政法概要、國旗／區旗法、公共行政工作人員通則、

政府部門架構概述、普通話、葡文、接待公衆技巧。

典禮期間，綜合訓練中心辦事處主任劉志犖關務

督察向即將畢業的保安學員宣讀《澳門保安部隊軍事化

人員通則》中所列之義務，同時，綜合訓練中心指揮官

雷華龍警司亦致詞表示，今日的畢業典禮，除了為畢業

學員揭開其人生新的一頁之外，更是各導師辛勤勞動的

見證。能順利完成培訓的任務，實有賴各部門的鼎力協

助。並感謝司長及各部隊指揮官及機構領導人對培訓工

作的重視及支持。在學員完成一年艱苦培訓課程後，無

論在專業知識、技術、公民教育及體能等等的領域上，

都取得令人滿意的成績，若日後在工作上遇到各種不同

的挑戰，只要能夠好好地將所學到的知識運用，相信問

題定能迎刃而解。 

第三屆保安學員培訓課程共有九十七名學員，其中

七十三名隸屬治安警察局，廿四名隸屬消防局，他們已
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aproveitamento e que iriam ser colocados nas diversas subunidades 
das respectivas Corporações com o post de Guarda ou Bombeiro. 
Na mesma ocasião, foram também premiados os instruendos 
melhor classificados no curso, a saber:

1º  Classificado Geral : Instruendo nº. 21703, Wong Hon

1º  Classificado em Educação Física : Instruendo nº. 31703,
  Sio Pui Iam

1º  Classificado em Tiro : Instruendo nº. 10203, Mak Wai Lun

Corta-mato

1º  Classificado : Instruendo nº. 21703, Wong Hon

2º Classificado : Instruendo nº. 41703, Cheong In Neng

3º Classificado : Instruendo nº. 10303, Lei Iat Chon

完成課程並取得合格成績，將被調派到所屬部隊工作，

正式成為警員或消防員。成績優異的學員於儀式上獲頒

發獎項。得獎學員包括：

總 成 績 第 一 名：學員編號21703，黃漢

體育成績第一名：學員編號31703，蕭培欽

射擊成績第一名：學員編號10203，麥偉倫

越野跑比賽

第一名：學員編號21703，黃漢

第二名：學員編號41703，張燕寧

第三名：學員編號10303，李日俊
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No d ia 30 de Novembro do 
corrente ano, às 12H30 da manhã, 
uma delegação composta por 3 
elementos, chefiada pelo General 
C o m a n d a n t e - G e r a l d a G u a rd a 
Nacional Republicana de Portugal, 
Tenente Genera l Car los Manuel 
Mourato Nunes, visitou a escola.

A d e l e g a ç ã o f o i  r e c e b i d a 
calorosamente pelo director,chefe-
-mor Hoi Sio Iong, o subdirector 
substituto, indentente Cheong Iok 
Kuan, e oficiais em serviço nesta 

ESFSM. Primeiro, na Sala de Honra, a delegação ouviu um briefing 
sobre o funcionamento, a estrutura dos diversos cursos e as 
acções de formação aqui desenvolvidas, a que se seguiu uma troca 
de impressões sobre o trabalho rotineiro. Guiados pelo director, 
os visitantes efectuaram uma visita às instalações de ensino e de 
instrução da escola. Por fim, ambas as partes trocaram lembranças.

Da comitiva ainda fiziam parte o director do Gabinete de 
Coordenação de Cooperação e Relação Internacional, Major 
Paulo António Pereira Soares e a ajudante de campo do General 
Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente 
Cláudia Margarida dos Santos.

由 葡 萄 牙 國 民

警衛軍總司令Carlos 

M a n u e l M o u r a t o 

Nunes 中將率領的一

行三人訪問團於本年

十一月三十日，上午

十二時三十分到訪本

校。

到 訪 的 嘉 賓 受

到校長許少勇消防總

監、代副校長張玉坤

警務總長及本校官員的熱情接待；訪問團首先到貴賓室

聽取有關本校的運作、課程的設置及培訓的簡報；並且

雙方就彼此的工作情況交換了意見。隨後，在校長的帶

領下，到訪的嘉賓還參觀了學校的教學及訓練設施。最

後，雙方互贈紀念品以作留念。

此次陪同葡萄牙國民警衛軍總司令到訪的嘉賓還

包括：國際合作及關係協調辦公室主任Paulo António 

Pereira Soares 少校及葡萄牙國民警衛軍總司令之副官

Cláduia Margarida dos Santos 中尉。

◇ 葡 萄 牙 國 民 警 衛 軍 總 司 令 到 訪 本 校
Visita do General Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana de Portugal ◇

◇ 國 家 海 關 總 署 代 表 團 參 觀 本 校
Visita da Delegação da Administração Geral da Alfândega da China ◇

No dia 24 de Novembro do corrente ano, uma delegação da 
Administração Geral da Alfândega da China visitou esta escola.  
A delegação, composta por 6 elementos, chefiada por seu 

Subdirector, Sr. Liu Wenjie, chegou à 
escola pelas 11h30.

Na Sala de Honra, a delegação 
ouviu uma exposição sobre a escola, a 
que se seguiu uma troca de impressões 
sobre a situação de trabalho. Por fim, 
guiada pelo subdirector substituto, a 
delegação visitou as instalações de 
ensino, designadamente: a sala de 
informática, os internatos dos alunos, 
o mini-ginásio. Durante a visita, o 
Subdirector da Administração Geral da 
Alfândega, Sr. Liu Wenjie, manifestou 
a sua apreciação sobre a contribuição 
desta escola para acção formativa das 
Forças de Segurança de Macau.

國家海關總署代表團於本年十一月二十四日到訪本

校，代表團由海關總署副署長劉文杰率領，一行六人約

上午十一時半到達。

代表團首先在貴賓室

聽取本校的簡報，並且雙

方就彼此的工作範疇交換

了意見。隨後，代表團在

代副校長的帶領下參觀了

學校的教學設施，如電腦

室、學生宿舍及室內運動

場等。參觀期間，劉文杰

副署長讚揚了本校對保安

部隊所作之貢獻。
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Os trabalhos de segurança foram considerados 
como uma das tarefas preponderantes para os 4os 
Jogos da Ásia Oriental que teriam lugar em breve. 
Neste contexto, para reforçar os conhecimentos 
dos elementos do sistema de segurança, no 
dia 21 de Setembro, realizou-se nesta escola 
um seminário designado por “Planeamento e 
Execução de Trabalhos de Segurança de Grandes 
Eventos”, em que foram convidados como 
conferencistas o Sr. Zhang Jingquan, Subchefe 
da Divisão do Serviço de Gestão de Segurança 
do Departamento de Segurança Pública da 
Província de Guangdong, e o Comissário Ip Chi 
Keong do Grupo de Instalações Importantes e 
Revista do Serviço de Polícia de Hong Kong.

Composto por 2 partes, o seminário tinha a 1ª parte apresentada 
pelo Sr. Zhang Jingquan, Subchefe da Divisão do Serviço de 
Gestão de Segurança do Departamento de Segurança Pública da 
Província de Guangdong sob o tema de “Trabalhos de Segurança 
dos Jogos Desportivos de Grande Envergadura”, que se estruturou 
em seguintes tópicos:

1. Definição e tipos de grandes eventos;
2. Exigência de segurança para entidades organizadoras, entidades
 contratadas, entidades colaboradoras, entidades fornecedoras  

 dos campos para o evento;
3. Planeamento e organização de Comando de Trabalhos de  

 Segurança e Defesa de Polícia.

A 2ª parte foi palestrada pelo Comissário Ip Chi Keong do Serviço 
de Polícia de Hong Kong, designada 
por “Trabalhos de Segurança das 
Conferênc ias In te rnac iona is e 
Grandes Eventos”, apresentando o 
esquema da sequência: 

1. Objectivos de segurança;
2. Estratégias de segurança;
3. Avaliação dos riscos;
4. Condução e organização;
5. Detalhes ténicos;
6. Finanças;
7. Inauguração do Parque Disney

 

 
de Hong Kong.

Os discursos dos conferencistas 
foram vivificantes, mercê de uma 

experiência longa, souberam empregar casos práticos como 
exemplos, permitindo veicular conhecimentos mais actualizados a 
todos os presentes. No final do seminário, os conferencistas fizeram 
um debate e troca de impressões com os participantes. O Subchefe 
Zhang Jingquan e o Comissário Ip Chi Keong responderam 
detalhadamente a todas as perguntas apresentadas, fazendo com 
que o trabalho se terminou com grande sucesso.

由於第四屆

東亞運動會即將

來臨，因此大型

運動會安保工作

視 為 重 要 的 一

環，為加強保安

系統之人員對這

方面的認識，本

校於九月二十一

日舉辦了一個名

為《策劃及執行

大型活動安保工

作研討會》，邀請了廣東省公安廳治安管理局張井泉副

處長以及香港警務處行動部重點及搜查組葉智強警司作

為研討會的主講嘉賓。

研討會分為兩部分，第一部分的主講嘉賓是廣東省

公安廳治安管理局張井泉副處長，其演講題目是《大型

運動會安保工作》，內容方面主要有：

一、 大型活動的定義和種類； 

二、 對大型活動舉辦方、承辦方、協辦方、場地提 

 供方的安保要求；

三、 大型活動警方安全保衛工作的策劃、組織指揮。 

第二部分的主講嘉賓是香港警務處的葉智強警司，

其演講題目是《國際性會

議 及 大 型 活 動 之 安 保 工

作》，內容包括有：

一、保安目標；

二、保安策略；

三、風險評估；

四、指揮及統籌；

五、技術細節；

六、財政；

七、香港廸士尼樂園 

 開幕典禮。

兩位主講嘉賓的演講

十分精彩，可謂無懈可擊，他們除擁有豐富的實際工作

經驗外，還運用實際的例子作解釋，使在座的所有人員

獲益不淺。在最後的環節，兩位主講嘉賓與在座各人進

行了交流討論，張井泉副處長及葉智強警司皆對所有發

問作出詳細解答，使研討會取得完滿的成功。

◇ 策 劃 及 執 行 大 型 活 動 安 保 工 作 研 討 會
Seminário sobre Planeamento e Execução de Trabalhos de Segurança de Grandes Eventos ◇
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No dia 16 de Setembro do corrente ano, na parte da manhã, uma 
delegação da Escola de Oficiais de Hubei, composta por 9 elementos, 
chefiada por seu director, Sr. Nie Fumao, visitou esta escola. Foi 
recebida calorosamente pelo director, chefe-mor Hoi Sio Iong, e o 
subdirector substituto, intendente Cheong Iok Kuan, bem como os 
oficiais desta ESFSM. Em seguida, a delegação ouviu um briefing na 
Sala de Honra sobre o funcionamento, a estrutura dos diversos cursos 
e as acções de formação aqui desenvolvidas.

Sendo um estabelecimento congénere, 
o objectivo principal da delegação era fazer 
intercâmbio bilateral, focando os seguintes 
temas: 1. Sistema de Educação e Instrução de 
Polícia. 2. Regime de Selecção, Provimento e 
Gestão dos Instrutores da Escola de Polícia. 
3. Regime de Instrução de Polícia, Conceito, 
Conteúdo e Método de Instrução. 4. Selecção 
e Construção de Matérias para a Instrução de 
Polícia. 5. Regime de Avaliação da Qualidade 
de Educação e Instrução de Polícia. 6. Regime 
de Segurança de Educação e Instrução de 
Polícia. Durante a reunião, ambas as partes 
desenvolveram um debate profundo sobre os 

temas atrás referidos e troca de impressões sobre as tarefas rotineiras. 
Por fim, guiada pelo director da escola, a delegação visitou as 
instalações de ensino, tais como o mini-ginásio, sala de informática, 
pavilhão gimnodesportivo, etc. O director Nie Fumao considerou que 
se deveriam reforçar reciprocamente os laços de comunicação no 
futuro, e que a visita foi muito proveitosa.

由湖北警官學院院長聶福茂率領的一行九人代表

團，於本年九月十六日上午訪問本校，到訪的嘉賓受到

校長許少勇消防總監、代副校長張玉坤警務總長及官員

的熱情接待；隨後到貴賓室聽取有關本校的運作、課程

的設置及培訓之簡報。

湖北警官學院與本校屬對口部門，代表團是次到訪

主要目的是考察交流，

內容包括：一、警察教

育訓練體系；二、警校

師資（教官）的選拔、

任用及管理制度；三、

警察的訓練制度，訓練

的理念、內容及方法；

四、警察的訓練教材選

用及建設；五、警察教

育訓練質量評價制度；

六、警察教育訓練的保

障制度。會議期間雙方皆對上述內容作出深層之討論，

還就彼此的工作範疇交換了意見。最後代表團在校長的

帶領下參觀了學校的教學設施，如搏擊室、電腦室、室

內運動場等。聶福茂院長認為雙方日後應加強聯繫，並

謂此行獲益良多。

No dia 21 de Outubro do corrente 
ano, na parte da manhã, uma delegação 
do Ins t i tu to da Espec ia l idade de 
Formação, composta por 14 elementos, 
com o Sr. Kuan Iao Fat e o Sr. Ho Sai Pak 
como chefe e subchefe da delegação, 
visitou esta escola. A delegação foi 
recebida pelo director, chefe-mor Hoi Sio 
Iong, o subdirector substituto, intendente 
Cheong Iok Kuan e outros oficiais desta 
escola. Em seguida, ouviu-se um briefing 
sobre o funcionamento, a estrutura 
dos diversos cursos e as acções de 
formação aqui desenvolvidas. 

Provenientes dos diversos sectores 
sociais, os visitantes desempenham funções de chefia na sua área de 
formação especializada, portanto, mostraram grande interesse nas 
tarefas de formação desta escola. Durante a visita, compartilharam a 
sua experiência com todos os presentes.

由關祐發團長及何世柏

副團長率領的香港培訓專業

學會一行十四人，於本年十

月二十一日上午參觀本校，

到訪的嘉賓由校長許少勇消

防總監、代副校長張玉坤警

務總長及本校官員迎接，隨

後到貴賓室聽取有關本校的

運作、課程的設置及培訓的

簡報。

由 於 是 次 到 訪 的 嘉 賓

都是屬於專業培訓範疇的主管，而且來自不同的領域，

因此，對本校的培訓工作都感到濃厚的興趣。於訪問期

間，各人都以不同的經驗與大家分享。

◇ 湖 北 警 官 學 院 代 表 團 拜 訪 本 校
Visita da Delegação da Escola de Oficiais de Hubei ◇

◇Visita do Instituto da Especialidade de Formação de Hong Kong

◇ 香 港 培 訓 專 業 學 會 參 觀 本 校
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Em Agosto do corrente ano, realizou-se nas 
instalações desta ESFSM, o “Campo de Instrução 
de Disciplina Policial de 2005”, organizado pela 
Comissão das Actividades do Junior Police 
Call, em cooperação com os organismos das 
FSM, patrocinado pela Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude. Divididos em 2 
turmas, os 80 associados do Junior Police Call 
participaram numa instrução árdua de 6 dias. 

A instrução foi difícil e prática, englobando 
ordem unida, treino físico, instrução de protecção 
indiv idual , g inást ica, pr imeiros socorros, 
feitura de nós, experiência prática das tarefas 
dos bombeiros, rapel, e ainda participação 
em seminários de “Prevenção de deliquência 

juvenil” e “Afastem-se das drogas”, com vista a permitir-lhes uma 
oportunidade de adquirir experiência pessoal sobre a instrução 
dos agentes policiais de Macau bem como espírito de obediência 
e perseverança, treino de aptidão física e desenvolvimento de 
potencialidades.

Além disso, em todas as noites realizaram-se actividades 
de grupo organizadas pelos assistentes sociais, com o intuito de 
promover o espírito de grupo entre os associados, criando um 
ambiente alegre para esta vida de instrução rigorosa.

A instrução árdua deixou uma impressão profunda nos 
participantes. Eles tiveram de fazer treino físico debaixo do sol em 
campos de areia. Inicialmente, eles suaram tanto que queriam desistir, 
mas por fim, com estímulo e apoio mútuo, conseguiram concluir todos 
os treinos. A maior parte dos participantes salientou que mediante 
as actividades do referido campo, além deter melhorado a aptidão 
física, o aumento da responsabilidade social e reforço do conceito 
de observância da lei, ainda as virtudes de desenvolveu as suas 
potencialidades, reconhecendo empatia, o respeito e a tolerância para 
com outras pessoas, a coragem de fazer novas tentativas, o auto-desafio 
e técnicas de convívio com outras pessoas. Através deste campo de 
instrução, também lhes proporcionou um conhecimento profundo sobre 
as Forças de Segurança de Macau.

由澳門少年警訊活動

委員會主辦、保安部隊及

保安機構協辦、教靑局贊

助的“警紀訓練營2005”

於本年八月在本校舉行，

八十名少年警訊學員分兩

期進行為期六日的艱苦訓

練。

是 次 訓 練 既 艱 辛 又

充實，內容包括步操、體

能訓練、自衛術訓練、體

操、急救、繩結、消防工作實地體驗、繞繩下滑，學員

並參與“預防靑少年犯罪”、“遠離毒品”講座等，目

的是讓靑少年親身體驗本澳警務人員的訓練生活及刻苦

精神。

此外，訓練期間，每晚都安排由社工設計的成長小

組活動，促進學員的團隊精神，為嚴謹的訓練生活加添

歡樂氣氛。

為期六日的刻苦鍛練豐富了少訊學員對警紀的知

識。學員每天都要在烈日當空下，在全無遮擋的沙地場

上接受上述各項艱苦訓練，汗流浹背。學員初時都有放

棄的念頭，但在互相支持及鼓勵下，終於堅持到最後一

刻，完成所有的訓練。大部份學員皆表示，透過“警紀

訓練營”，除鍛煉體能外，還發掘了自己的潛能，學會

了關懷別人、尊重別人、包容別人、勇於嘗試、挑戰自

我及與人相處的技巧等，提升對社會的責任感及加強堅

定守法的觀念，另一方面更加深了對保安部隊的認識。

Chegou mais uma Festa de Natal. No 
âmbito da comemoração desse dia de grande 
significado, decorreu no Hotel Ritz uma 
festa que contou com a participação dos 
elementos e alunos da escola bem como os 
seus familiares, num total de cerca de 200 
pessoas.

Além de um bufete, todas as crianças 
presentes receberam uma prenda de Natal.
Aliás, também houve um sorteiro, no qual 
algumas prendas foram oferecidas pelos 
oficiais desta escola. Naquela noite, os 
maiores prémios endereçaram-se aos 
afortunados Wong Kam Kong e Leong Huang 
Kuan.

聖誕節又到了，藉著
這個普世歡騰的大日子，本
校假濠景酒店舉行了聖誕聯
歡晚會，出席的包括學校員
工、學生及家屬約有二百多
人。

當晚除有豐富美味的自
助餐外，每位小朋友都有一
份聖誕禮物。另外，還設有
現場大抽獎，部份的獎品更
是由本校的官員送出。當晚
獲得大獎的員工分別是黃錦
江及梁宏軍。

Campo de Instrução de Disciplina Policial Para o Junior Police Call

◇ 少 年 警 訊 警 紀 訓 練 營
◇

◇Festa de Natal da ESFSM de 2005

◇ 2005 保 安 高 校 聖 誕 聯 歡 晚 會


