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◇ 第八屆消防官培訓課程畢業禮暨副一等消防區長就職儀式
Cerimónia de Encerramento do 8º Curso de Formação de Oficiais e Tomada de
Posse dos Chefes Assistentes do CB
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第八屆消防官培訓課程畢業禮暨副一等

消防區長就職儀式，於本年三月九日在本校

舉行，本屆畢業學員共有十名。

保安司司長張國華警務總監、澳門大學

校長趙偉博士、高等教育輔助辦公室主任陳

伯煇博士，聯同本校校長許少勇消防總監，

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、畢業生家長均

有出席儀式。

儀式於上午十一時三十分開始。首先，

保安司司長檢閱儀仗隊，儀仗隊由警官 / 消

防官培訓課程學員及警察銀樂隊組成，接

著，儀仗隊列隊行進並向主禮嘉賓致敬。隨

後，各主禮嘉賓在禮堂主持證書頒授及就職

No dia 9 de Março do corrente ano,
realizou-se nesta Escola a Cerimónia de
Encerramento do 8º Curso de Formação de
Oficiais e Tomada de Posse dos Chefes
Assistentes do CB, num total de 10 finalistas.

A cerimónia foi presidida conjuntamente
por S. Exª. o Secretário para a Segurança,
Superintendente-geral Cheong Kuoc Vá, o
Reitor da Universidade de Macau, Professor
Doutor Zhao Wei, o Coordenador do Gabinete
de Apoio ao Ensino Superior, Professor Doutor
Chan Pak Fai, e o director desta escola, Chefe-
mor Hoi Sio Iong.  Neste evento, ainda
marcaram presença elementos do executivo e
dirigentes e oficiais das diversas Corporações
e Orgãos das Forças de Segurança de Macau,
bem como familiares dos finalistas.

A sessão iniciou-se pelas 11H30 da
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儀式，程序編排如下：

- 奏國歌

- 校長致詞

- 頒授證書

- 嘉賓與畢業學員合照

- 頒發獎項

- 畢業學員代表致詞

- 就職儀式

校長致詞時表示，澳門特別

行政區回歸九年以來，社會形勢

不斷變遷，隨著賭權開放及外資不斷湧入，澳門經濟發展迅

速，進入了一個全新的發展階段。去年，金融海嘯直捲全球，

全球一體化下的澳門特別行政區亦無可避免地受到衝擊，需要

面對由此衍生的種種經濟問題和社會問題。因此，肩負保障市

民生命財產安全，維護社會秩序重任的保安部隊更須要與時並

進，加強培訓，努力提高人員素質和專業能力。為配合社會發

展的需要，保安高校除了定期舉辦警官/消防官培訓課程及保安

學員培訓課程、各職級晉升課程外，還會根據需要，制訂各類

型的培訓計劃，目的是提高保安部隊人員在各個範疇的知識水

manhã.  Primeiro, S. Exª. o Secretário
para a Segurança passou revista à
Guarda de Honra constituída por
alunos do CFO e a banda de música
do CPSP, e recebeu continência
prestada pelas forças em parada.
Segu idamente ,  decor reu  no
anfiteatro a cerimónia de entrega de
diplomas e tomada de posse
presidida pelas entidades atrás
mencionadas.   Do programa
constou:

-  Toque do Hino Nacional

-  Alocução do director da ESFSM

-  Entrega de diplomas

-  Sessão fotográfica

-  Entrega dos prémios

-  Alocução do delegado dos finalistas

-  Cerimónia de Tomada de Posse

Na sua alocução, o director frisou que ao longo dos 9 anos de
retorno à pátria, a situação social da RAEM veio mudando
constantemente.  Com a abertura dos jogos e o influxo das capitais
estrangeiros, a economia de Macau acelerou-se tanto que já entrou
numa nova fase de desenvolvimento.  Porém, no ano passado, surgiu
internacionalmente uma crise financeira.  Devido aos efeitos de
globalização, a RAEM sofreu inevitavelmente o impacto provocado
por essa crise, e consequentemente, também tinha que enfrentar os

problemas económicos e
soc ia is  t raz idos  pe la
mesma.  Neste sentido, as
Forças de Segurança que
assumi ram a  pesada
re s p o n s a b i l i d a d e  d e
proteger a vida e bens dos
cidadãos e assegurar a
segurança pública, ainda
tinham que reforçar as
f o r m a ç õ e s  a o s  s e u s
elementos de modo a
aumentar as qualidades
pessoais e profissionais
dos mesmos, a fim de
acompanhar o evoluir
social .   Para além de
realização periódica dos
cursos de formação de
oficiais e de instruendos,
e s t a  e s c o l a  t a m b é m
e l a b o r o u  p l a n o s  d e
formação na vertente de
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平。因此，保安高校近年各項課程的數量和學員人數都已達至

歷史新高。校長勉勵所有畢業同學，經過四年的艱苦學習，同

學們在專業技能和人文素養兩方面都已達到標準，現在是學以

致用的時候了，而課程的結束意味著另外一個學習階段的開

始，必須謹記《精於學•敏於事》的校訓，透過不同的途徑，

努力學習，提升自己的專業知識。憑著同學們對保安工作的熱

誠和幹勁，一定可以披荊斬棘，創造美好的前途。

接 ，是頒授學士學位證書的重要時刻。本屆畢業的十名學

員，分別是曾偉邦，陳志偉，張智宏，陳明，沈家豪，李向榮，

李龍傑，林俊生，張建華，黃志濠，他們將獲授予消防技術專業

防護及安全工程學學位。

本屆消防官培訓課程有以下獎項：

- 蓮花獎：得獎者張智宏，為畢業總成績最佳的學生。

- 澳門保安部隊獎：得獎者林俊生，為體育成績最佳的學生。

- 賈梅士獎：得獎者陳明，為葡語成績最佳的學生。

- 才智獎：得獎者曾偉邦、陳志偉、張智宏、陳明、李龍

傑、林俊生、黃志濠，為本課程第一組學科平均成績等於

或高於 16 分的學生。

最後，進行副一等消防區長的就職儀式。在學員代表致辭

後，由消防領導及各級官員為學員頒授肩章，儀式圓滿結束。

direito, técnicas de atendimento público, informática e línguas, e entre
outras, com o intuito de aperfeiçoar os conhecimentos profissionais
dos elementos das Forças de Segurança nestas áreas, a fim de
responder ao desenvolvimento social.  Assim, os cursos ministrados
e os respectivos formandos atingiram um número histórico.  O director
estimulou todos os finalistas que, depois de 4 anos de árduo estudo,
eles ficaram bem preparados, seja na formação técnico-profissional
e na formação humanística.  Foi altura de aproveitar bem os
conhecimentos adquiridos.  O director ainda salientou que, o termo
do curso significou o início de uma nova fase de aprendizagem,
portanto, tinham de lembrar bem a divisa da escola “Bem saber para
bem servir” e melhoraram incessantemente os conhecimentos
profissionais.  Com o zelo e empenho pelo serviço, foi certo que
conseguiram ultrapassar quaisquer obstáculos da caminhada longa
e espinhosa da vida, a fim de construir um futuro brilhante.

Em seguida, chegou o momento significativo de entrega de
diplomas de licenciatura.  Este CFO foi constituído por 10 finalistas a
que lhes foram conferido o grau académico de licenciatura em
Engenharia de Protecção e Segurança, sendo respectivamente David
Tsang, Chan Chi Wai, Cheong Chi Wang, Chan Meng, Sam Ka Hou,
Lei Heong Weng, Lei Long Kit, Lam Chon Sang, Cheong Kin Wa e
Wong Chi Hou.

Depois, procedeu-se a entrega dos prémios académicos
aos a lunos mais  bem c lass i f icados do re fer ido curso,
respectivamente:

- Prémio de Flor de Lotus, ao aluno Cheong Chi Wang que obteve
a melhor classificação final do curso.

- Prémio FSM, ao aluno Lam Chon Sang que obteve melhor
classificação em Educação Física.

- Prémio “Luís de Camões”, ao aluno Chan Meng que obteve
melhor classificação em Língua
Portuguesa.

-  Prémios de Aptidão Intelectual,
aos alunos David Tsang, Chan
Chi Wai, Cheong Chi Wang,
Chan Meng, Lei Long Kit, Lam
Chon Sang e Wong Chi Hou
que obtiveram média de curso
igual ou superior a 16 valores,
no grupo I das cadeiras dos
planos de estudos.

Por  f im,  rea l izou-se a
Cerimónia de Tomada de Posse
dos Chefes Assistentes do CB.
Após uma alocução proferida
pelo delegado dos finalistas, os
dirigentes e oficiais do CB
procederam à colocação de
distintivos aos finalistas.  A
sessão terminou com grande
êxito.
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Cerimónia de Encerramento do 9º Curso de Formação de Instruendos Normal
◇ 第 九 屆 保 安 學 員 培 訓 課 程 結 業 禮

◇
第九屆保安學員培訓課程結業禮，於本年 5 月 22 日上午 11

時 30 分在路環澳門保安部隊高等學校舉行，儀式由保安司司長

張國華警務總監主持。

結業典禮秩序編排如下：

- 主禮嘉賓檢閱儀仗隊

- 澳門保安部隊高等學校校長許少勇消防總監致辭

- 頒發獎項

- 列隊步操並向主禮嘉賓致敬

- 體育活動表演

校長致辭時表示，保安學員培訓課程自 2003 年開始舉辦，

一直緊貼社會的需求，為學員提供多元化的培訓，並著重灌輸克

己守法、嚴守紀律、以民為本的公僕精神。今屆學員共有 212

名，包括180名治安警學員及32名消防學員，訓練期為8個月，

包括基礎、專業和實習三個階段。

接 是頒發結業證書及獎項的重要時刻。

獎項包括：

總成績第一名

張善汶

射擊成績第一名

鄭毓皓

體育成績第一名

林加進 (男)、張善汶 (女)

越野跑比賽男子組前三名

林英豪、林加進、陳永順

越野跑比賽女子組前三名

歐陽錦貞、張善汶、容婷婷

最後，學員將所學技能向到場嘉賓及親友作示範表演。

演練項目包括：自衛術、跳火圈、遊繩下滑、滑行及花式槍

步操等。

Decorreu, no dia 22 de Maio do ano corrente, às 11H30 da manhã,
na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, em Coloane,
a Cerimónia de Encerramento do 9º Curso de Formação de Instruendos
Normal, presidida pelo Exmo. Secretário para a Segurança,
Superintendente-geral Cheong Kuoc Vá.

Do programa da cerimónia de encerramento constou:

- Passar revista à Guarda de Honra pela entidade que presidiu a
cerimónia

- Alocução proferida pelo director da ESFSM, Chefe-mor Hoi
Sio Iong

- Entrega de prémios

- Desfile das forças em parada e prestação de continência à
entidade que presidiu a cerimónia

- Demonstração de actividades desportivas

Na sua alocução, o director da escola, Chefe-mor Hoi Sio Iong
salientou que, desde a sua realização em 2003, o CFI sempre seguiu
intimadamente às exigências da sociedade e proporcionou formação
diversificada aos instruendos.  E também deu muita importância à
formação ética dos instruendos, incutindo-lhes os conceitos de
abnegação, de observância das leis e de ser disciplinados, bem como
o espírito de bem servir.  Este  curso teve 212 instruendos, dos quais
180 pertencentes ao Corpo de Polícia de Segurança Pública, 32 ao
Corpo de Bombeiros, com a duração de 8 meses o que foi constituído
por 3 fases, respectivamente a Instrução Básica, a Instrução Especial
e o Estágio.

Seguiu-se o momento significativo de entrega de diplomas e
prémios.
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Foram atribuídos os seguintes prémios:

Prémio da Instrução Geral

Cheong Sin Man

1º Classificado em Tiro

Cheang Iok Hou

1º classificado em Educação Física

Lam Ka Chon (masculino), Cheong Sin Man (feminino)

Os 3 primeiros classificados do grupo masculino na
corrida de corta-mato

Lam Ieng Hou, Lam Ka Chon e Chan Weng Son

Os 3 primeiros classificados do grupo feminino na
corrida de corta-mato

Ao Ieong Kam Cheng, Cheong Sin Man e Iong Teng Teng

Por fim, na presença dos convidados e familiares e amigos, os
instruendos demonstraram diversos exercícios de actividade física.

Os exercícios demonstrados englobaram : Defesa individual,
saltos de fogo, rapel, slide e ordem unida.
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Para alargar o ponto de vista dos alunos, aumentar os seus
conhecimentos sobre as Forças de Segurança de Macau e desenvolver
as virtudes de ser disciplinados e de cumprir as leis, um grupo de
cerca de 120 alunos da Escola da Nossa Senhora de Fátima, chefiado
por professora Kuong Pui San, visitou esta Escola no dia 11 de
Fevereiro do corrente ano.

Primeiro, os alunos viram um video sobre a demonstração do
treino físico dos instruendos e ouviram uma introdução sobre a
finalidade e organização deste escola, bem como os cursos aqui
ministrados,  seguido de uma visita ao campus e às instalações desta
escola.  Os vistantes dissem que através dos quais, obtiveram um
conhecimento profundo sobre as Forças de Segurança de Macau,
atingindo os objectivos desta visita.

為了擴闊同學的眼界，增加對澳門保安部隊的認識，培養同

學自律守法的良好品德，化地瑪聖母女子學校一行約120人，在

負責人鄺佩珊老師的帶領下，於本年 2 月 11 日下午，蒞臨本校

參觀訪問。

當日，同學們觀看了保安學員的演練片段、聽取了本校的建

立目的、組織情況及所舉辦的有關課程，以及參觀了本校的校園

及設施後，表示對保安部隊工作加深了認識，達到參觀目的。

V i s i t a  d a  E s c o l a  d a  N o s s a  S e n h o r a  d e  F á t i m a

◇ 花 地 瑪 聖 母 女 子 學 校 參 觀 本 校
◇

由中國人民公安大學治安系王太元教授主講的「社區警務的

理論與實務」專題講座，於本年二月十三日在本校禮堂舉行。參

與是次講座的還有保安部隊各部門的官員約二百人。

在講座上，王太元教授闡述了社區警務的各樣問

題，分別在「社區警務戰略的中華民族文化基礎」、「中

外社區警務的基本內容」及「大陸社區警務的主要特色

與現存問題」三個範疇發表了精要的講解，並與與會人

士進行了約三十分鐘的交流討論，過程讓參與人士獲益

良多。

Palestra  sobre  Teor ia  e  Prát ica  do Trabalho Pol ic ia l  junto  da  Comunidade

◇「 社 區 警 務 的 理 論 與 實 務 」專 題 講 座
◇

Realizou-se, no dia 13 de Fevereiro do corrente ano, no anfiteatro
desta escola, uma palestra intitulada "Teoria e Prática do Trabalho
Policial junto da Comunidade" proferida pelo Professor Doutor Wang

Taiyuan  do Departamento de
Segurança da Universidade de
Segurança Pública de Renmin
da China.  Estiveram presentes
neste evento cerca de 200
oficiais dos diversos serviços
das Forças de Segurança de
Macau.

Duran te  a  sessão ,  o
Professor Doutor Wang Taiyuan
fez uma exposição sobre

diversos assuntos do trabalho policial junto da comunidade,
nomeadamente nas seguintes áreas: " Bases de cultura da Nação
Chinesa na estratégia do trabalho policial junto da comunidade",
"Contéudo geral do trabalho policial da comunidade da China e do
estrangeiro" e " Carácteres principais e problemas actuais no trabalho
policial junto da comunidade do Continente".  Seguiu-se uma sessão
de discussão de cerca de 30 minutos, o que muito contribuiu para
enriquecer os conhecimentos de todos os presentes.
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Realizou-se no dia 20 de Fevereiro do corrente ano, as 10H30
da manhã, a corrida de corta-mato dos alunos do Curso de
Formação de Oficiais no circuito de Coloane, com a distância de
cerca de 5,300 m.

Participaram neste evento os alunos do 9º , 10º e 11º Curso de
Formação de Oficiais.  Todos os alunos se esforçaram por conseguir
um bom resultado na última prova deste ano lectivo.

Por fim, o aluno Cheong In Neng do 10º CFO destinado ao CB
ganhou o 1º classificado do grupo masculino, com o aluno Che Hou
Fai do 11º CFO destinado ao CPSP ficou no 2º lugar e o aluno Chu
Chi Pan do 10º CFO destinado ao CB no 3º lugar, e a aluna Chiang
Weng Io do 10º CFO destinado ao CB foi a melhor classificada no
grupo feminino.

警官 / 消防官培訓課程學員越野跑步比賽，於本年二月二十

日上午十時三十分，在路環步行徑舉行，賽事全程約 5300 米。

參與人員有第九屆、第十屆警官及第十一屆消防官培訓課程

的全體學生，面對本學年的最後一項考驗，全體學生都全力以

赴，希望能爭取最好的成績。

結果男子組第一名由第十屆消防官培訓課程學生張燕寧奪

得，第二名為第十一屆警官培訓課程學生謝浩輝，第三名為第十

屆消防官培訓課程學生朱子彬，而女子組第一名為第十屆消防官

培訓課程學生鄭穎瑤。

Corr ida  de  Corta-mato dos a lunos do Curso de Formação de Of ic ia is

Decorreu, nos dias de 25 de Maio a 19 de Junho do corrente ano,
na Academia de Ténis no Cotai, o Torneio de Troféu de Ténis das
Forças de Segurança de Macau.

Como anteriormente, houve muitos elementos que participaram
neste torneio, num total de 48 pessoas e realizaram-se 43 sessões de
jogo.  Depois das excitantes sessões, saíram os vencedores individuais
e do grupo.  No fim, o evento encerrou-se com grande êxito com a
cerimónia solene e simples de distribuição de prémios.

由本校主辦的保安盃網球賽，於本年 5 月 25 日至 6 月 19 日

在路 新城網球學校舉行。

一如既往，參賽人員十分擁躍，參加人數眾多，各組別合共

48 人，共 43 場賽事。經過多番激烈的角逐後，各個獎項名花有

主，整個賽事在簡單而隆重的頒獎禮下，圓滿結束。

Torneio de Troféu de Ténis das Forças de Segurança de Macau de 2009

◇ 保 安 盃 網 球 賽 2 0 0 9
◇

◇
◇ 警 官 / 消 防 官 培 訓 課 程 學 員 越 野 跑
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各獎項成績如下：

男子單打公開組  單項成績

名次 部門 姓名

第一名 澳門海關 許永德

第二名 澳門海關 莫城志

第三名 保安部隊高等學校 許永強

第四名 治安警察局 張勝其

第五名 治安警察局 胡漢成

男子單打壯年組  單項成績

名次 部門 姓名

第一名 司法警察局 Monteiro

第二名 保安部隊高等學校 許少勇

第三名 保安部隊高等學校 陳小北

第四名 保安部隊高等學校 鄭力生

第五名 保安部隊高等學校 林壘立

男子雙打不分組  單項成績

名次 部門 姓名

第一名 澳門海關 許永德 / 莫城志

第二名 保安部隊事務局 李偉文 / 葉青

第三名 消防局 黃志輝 / 梁錦鵬

第四名 保安部隊高等學校 鄭力生 / Diogenes

第五名 保安部隊高等學校 許少勇 / 許永強

團體獎成績

項目 部門

男子單打壯年組 保安部隊高等學校

男子單打公開組 澳門海關

男子雙打不分組 保安部隊高等學校

Os vencedores das diversas modalidades foram seguintes:

Singular (M) do grupo “open” - classificação individual

Lugar Serviço Nome

1º SA Hoi Weng Tak

2º SA Mok Seng Chi

3º ESFSM Hoi Weng Keong

4º CPSP Cheong Seng Kei

5º CPSP Wu Hon Seng

Singular (M) do grupo veterano - classificação individual

Lugar Serviço Nome

1º PJ Monteiro

2º ESFSM Hoi Sio Iong

3º ESFSM Chan Sio Pak

4º ESFSM Cheang Lek Sang

5º ESFSM Lam Loi Lap

Pares (M) do grupo único - classificação individual

Lugar Serviço Nome

1º SA Hoi Weng Tak/ Mok Seng Chi

2º DSFSM Lei Wai Man/Ip Cheng

3º CB Wong Chi Fai/Leong Kam Pang

4º ESFSM Cheang Lek Sang/Diogenes

5º ESFSM Hoi Sio Iong/Hoi Weng Keong

Classificação do grupo

Modalidade Serviço

Singular (M) do grupo veterano ESFSM

Singular (M) do grupo “open” SA

Pares (M) do grupo único ESFSM


