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◇保安部隊高等學校成立二十四週年校慶
24º Aniversário da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau
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澳門保安部隊高等學校成立二十四週年的

校慶典禮於本年七月四日舉行。慶祝活動包括

頒發獎項儀式及聯歡晚宴，內地公安教育代表

團及香港消防處代表團，分別由公安部人事訓

練局副巡視員黃智元及羅紹衡助理處長帶領，

出席了校慶聯歡晚宴。

活動以簡單而隆重的升旗儀式展開序幕，

當天上午九時正，本校所有軍事化人員，穿著

整齊制服，在本校操場列隊進行升旗儀式。

隨後，由校長許少勇消防總監主持的校慶

典禮於本校禮堂舉行。校長在致詞時表示，感

謝全校所有員工過去一年的努力，讓學校的培

訓任務得以順利完成。同時又勉勵各學員，繼

續刻苦學習，秉承“精於學，敏於事”的校訓，

為未來做好準備。

接著，向警官 / 消防官培訓課程學員頒發

獎項。

警官 / 消防官培訓課程年度獎得獎者如下：

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。得獎者分別是第十一屆警

官培訓課程學生羅嘉慧，編號 251、第十二屆

警官培訓課程學生劉智超，編號 268 及第十三

屆消防官培訓課程學生吳意嵐，編號 302。

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。得獎者分別是第十一

屆 警 官 培 訓 課 程 學 生 李 英 龍， 編 號 256、 第

十二屆警官培訓課程學生黃志強，編號 285、

Decorreu, no dia 4 de Julho do corrente ano, 
a Cerimónia do 24º Aniversário da Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau. Do programa 
constaram uma cerimónia de entrega de prémios 
e um jantar de confratenização. Para além disso, 
o jantar ainda contou com a presença de uma 
delegação das escolas de Segurança Pública do 
Interior e uma do Serviço de Bombeiros de Hong 
Kong, chefiadas, respectivamente, pelo inspector 
do Serviço de Formação do Pessoal do Ministério 
de Segurança Pública Huang Zhiyuan e pelo Chefe 
Auxiliar Luo Shao Heng.

As actividades comemorativas foram iniciadas 
por uma cerimónia do hastear da bandeira da 
RAEM solene e simples. Às 9 horas da manhã, 
todos os militarizados em serviço na ESFSM, bem 
uniformizados, formaram no campo desportivo 
nesta Escola para assistirem à cerimónia de 
hastear da bandeira da RAEM.

Seguidamente, teve lugar no anf i teatro 
desta escola a sessão comemorativa presidida 
pelo Director, Chefe-mor Hoi Sio Iong. O director 
fez um discurso, no qual agradeceu a todos que 
prestam serviço nesta escola, frisando que esta 
escola conseguiu cumprir as missões atribuídas 
conclu indo, com êx i to , todos os cursos de 
formação, com o empenho de todo o pessoal 
em serviço nesta escola no ano passado. O 
director ainda estimulou os alunos no sentido de 
continuarem a estudar arduamente e lembrarem 
bem a lema da escola “Bem saber para bem servir”, 
de modo a estarem bem preparados para enfrentar 
os desafios do futuro.

Seguido da entrega de prémios aos alunos do 
Curso de Formação de Oficiais.
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Os alunos que receberam os prémios anuais do Curso de Formação de 
Oficiais foram:

- 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 a cadete-aluna, no. 
251, Lo Ka Wai, do 11º CFO, o cadete-aluno, no. 268, Lao Chi Chio, do 12º 
CFO e a cadete-aluna, no. 302, Ng I Lam, do 13º CFO.

- Prémio Anual de Língua Portuguesa: Este prémio é atribuído no final 
de cada ano lectivo ao aluno que obtiver nesse ano a melhor classificação em 
Língua Portuguesa. Receberam respectivamente o prémio o cadete-aluno, no. 
256, Lei Ieng Long, do 11º CFO, o cadete-aluno, no. 285, Wong Chi Keong, do 
12º CFO e o cadete-aluno, no. 295, Chan Hou In, do 13º 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 cadete-aluno, no. 261, Wong Chi 
Wang, do 11º CFO, o cadete-aluno, no. 285, Wong Chi Keong , do 12º CFO 
e o cadete-aluno, no. 315, Ieong Sai On, do 13º CFO.

Os alunos que obtiveram melhor classificação na corrida de corta-mato 
do Curso de Formação de Oficiais foram, respectivamente:

Grupo masculino – 1º classificado: o cadete-aluno no. 291, Lei Hang Chi
Grupo masculino – 2º classificado: o cadete-aluno no. 253, Che Hou Fai
Grupo masculino – 3º classificado: o cadete-aluno no. 265, Sam Chi Nap
Grupo masculino – 4º classificado: o cadete-aluno no. 261, Wong Chi Wang
Grupo masculino – 5º classificado: o cadete-aluno no. 285, Wong Chi Keong
Grupo feminino – 1º classificado: a cadete-aluna no. 286, Choi Sio Wa
Grupo feminino – 2º classificado: a cadete-aluna no. 313, Lai In Kuan
Grupo feminino – 3º classificado: a cadete-aluna no. 276, Fan In Chao

A cerimónia ainda contou com uma sessão de entrega de louvor aos 
elementos desta escola por empenho distinto ao longo dos últimos anos, a 
fim de elogiar os seus contributos para a escola:

- Subchefe do CPSP: Lam Peng San
- Subchefe do CPSP: Chan Sio Kuan
- Subchefe do CPSP: Fong Sio Kun 
- Guarda Principal do CPSP: Chiu Lai Peng
- Guarda Principal do CPSP: Lei Kuok Hong

Seguidamente, procedeu-se à entrega de louvor aos alunos do CFO 
que ganharam o 1º. Prémio da “9.ª Edição do Concurso de Debate entre 
Estudantes das Instituições de Ensino Superior de Macau” e  aos do CFO 
que ganharam o 1º. Prémio do “1º. Concurso de Conhecimento Empresarial 
para Estudantes de Ensino Superior de Macau”, no sentido de elogiar o seu 
inexcedível empenhamento.

第十三屆消防官培訓課程學生陳浩然，編號 295。

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。得獎者分別是第十一屆警官培訓課程學生黃志宏，編號

261、第十二屆警官培訓課程學生黃志強，編號 285 及第十三屆消防

官培訓課程學生楊世安，編號 315。

警官 / 消防官培訓課程學生越野長跑賽得獎者如下：

男子組第一名 — 李幸志，學生編號 291 

男子組第二名 — 謝浩輝，學生編號 253 

男子組第三名 — 岑志納，學生編號 265

男子組第四名 — 黃志宏，學生編號 261 

男子組第五名 — 黃志強，學生編號 285 

女子組第一名 — 徐小華，學生編號 286

女子組第二名 — 黎燕鴻，學生編號 313 

女子組第三名 — 范燕秋，學生編號 276 

在儀式中，亦對多年來在學校有傑出表現的人員頒發嘉獎狀，以

表揚他們對學校的貢獻，包括有：

- 林炳新 副警長 

- 陳少君 副警長

- 馮兆權 副警長

- 趙麗萍 首席警員

- 李國雄 首席警員

隨後，向獲得“第九屆澳門高等院

校學生辯論賽”冠軍及第一屆“澳門大

學生商業知識競賽”冠軍的警官 / 消防官

培訓課程的多位學生頒發嘉獎狀，以表

揚他們傑出的表現。

獲得“第九屆澳門高等院校學生辯

論賽”冠軍的學生包括有：金萃、甘巧

兒、陳立熙、徐小華、黎燕君、李啟生、

陳浩然、曾偉基、李嘉儀、黎燕鴻。

第三屆指揮及領導課程

暨第十六屆保安學員培訓課

程結業禮於本年 7 月 20 日上

午 11 時 30 分在本校舉行，

儀式由保安司司長張國華警

務總監主持。

結業典禮程序編排如下：

- 主禮嘉賓檢閱儀仗隊

- 保安高校校長致辭

- 宣讀澳門保安部隊軍事

化人員通則中之義務

- 頒發第三屆指揮及領導課程、第十六屆保安學員培訓課程結業證書

- 頒發第十六屆保安學員培訓課程獎項

- 列隊步操並向主禮嘉賓致敬

- 體育活動表演

校長致辭時，首先感謝保安司司長親臨出任主禮嘉賓，並表示，隨

著近年社會經濟急速發展，進入了一個嶄新的歷史時期。為配合社會發

Decorreu, no dia 20 de Julho do corrente 
ano, às 11H30 da manhã, na Escola Superior 
das Fo rças de Segurança de Macau , a 
Cer imónia de Encerramento do 3º Curso 
de Comando e Direcção e do 16º Curso de 
Formação de Instruendos, presidida pelo 
Exmo. Sr. Secretár io 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

Discurso do Director da ESFSM
Leitura dos deveres do Estatuto dos 

Militarizados das Forças de Segurança de 
Macau

Entrega de dip lomas do 3º Curso de 
Comando e Direcção e do 16º Curso de Formação de Instruendos

Entrega de prémios do 16º Curso de Formação de Instruendos
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 agradeceu ao Exmo. Sr. 

Secretário para a Segurança que presidiu a cerimónia e salientou 
que a sociedade e a economia de Macau têm conhecido um rápido 

◇第三屆指揮及領導課程暨第十六屆保安學員培訓課程結業禮
Cerimónia de Encerramento do 3° Curso de Comando e Direcção e do 16° Curso de Formação de Instruendos ◇

Os alunos que ganharam o 1º. Prémio da 9.ª Edição do Concurso de 
Debate entre Estudantes das Instituições de Ensino Superior de Macau são 
Kam Chit Soi, Kam Hao I, Chan Lap Hei, Choi Sio Wa, Lai In Kuan, Lei Kai 
Sang, Chan Hou In, Chang Wai Kei, Lei Ka I e Lai In Hong.

Os a lunos que ganharam o 1º . Prémio do 1º . Concurso de 
Conhecimento Empresarial para Estudantes de Ensino Superior de 
Macau são: Ip Su In, Sam Chi Nap, Chan Lap Hei, Lei Kai Sang e Chan 
Chang Cheong.

Antes de encerramento da cerimónia, procedeu-se ainda à entrega 
de prémios aos elementos em serviço nesta escola que foram atribuídos a 
menção igual ou superior a “nove” valores no ano passado, ou é atribuída 
uma menção “Excelente” ao seu empenhamento, incluindo:

- Chefe Ajudante: Chan Sio Pak
- Comissário: Lui Va Long
- Chefe do CPSP: Manuel J. Dos Santos Almeida
- Chefe do CPSP: Lam Ho Ian
- Subinspector Alfandegario dos SA: Cheong Chi Fat
- Adjunto Técnico Especialista: Cheong Sau Fan
- Assistente Técnico Administrativo Especialista Principal: Leong Oi Han
- Operário Qualificado: Kam Seng Kuan
- Operário Qualificado: Vong Hon Wa
- Auxiliar: Loi Mei Fong

Realizou-se o jantar de confraternização no Restaurante Plaza 
às 7H30 da noite, presidido pelo Exmo. Secretário para a Segurança, 
Superintendente-geral Cheong Kuoc Vá, estando presentes mais 
de duzentos convidados e elementos desta escola. As actividades 
comemorativas encerraram-se com êxito com o jantar de confraternização.

獲得第一屆“澳門大學生商業知識競賽”冠軍的學生包括有：葉

樹賢、岑志納、陳立熙、李啟生、陳增祥。

儀式結束前，還向在去年獲得個人評語“九”分或以上，或工作

表現獲得“優異”評語的員工頒發獎狀，包括有：

陳小北 副消防總長

雷華龍 警司

MANUEL J. DOS SANTOS ALMEIDA 警長

林賀恩 警長

張志發 副關務督察

張秀芬（特級技術輔導員）

梁愛嫻（首席特級行政技術助理員）

甘城坤（技術工人）

黃漢華（技術工人）

雷美芳（勤雜人員）

晚上七時三十分，由保安司司長張國華警務總監主持的校慶晚宴，

假座萬豪軒酒家舉行。出席的嘉賓及員工約有二百多名，氣氛非常熱

鬧，而校慶活動亦到此圓滿結束。
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我們的抱負

成為卓越的保安部隊培訓基地，培訓德才兼備的高素質人材。

我們的使命

為澳門特別行政區培訓高素質之保安部隊人員；不斷提高保安部隊

人員之專業素質。

我們的信念

廉潔奉公，貫徹公僕精神；盡忠職守，與時並進，竭力為社會服務。

A nossa ambição
Ser uma base distinta de formação para as Forças de Segurança, 
formando quadros de altas qualidades pessoais e profissionais .

A nossa missão
- Formar elementos de alta qualidade para as Forças de Segurança da 

RAEM.
- Aperfeiçoar-se constantemente a qualidade profissional dos elementos 

das FSM.

As nossas convicções
- Sermos funcionários incorruptíveis e observadores das leis, 

implementando o espiríto de ser servidor público.
- Cumprirmos as nossas funções com grande empenho, e 

desenvolvermo-nos com o tempo, servindo a sociedade com todos os 
nossos esforços.

◇澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校 服 務 承 諾
Carta de qual idade da Escola Super ior das Forças de Segurança de Macau ◇

展的需要，學校的培訓工作，無論在學員人數和課程的數量上，都達到

了歷史的新高，基本上滿足了保安部隊對人力資源的需求。本校除定期

舉辦警官 / 消防官培訓課程、保安學員培訓課程外，還按實際需要，舉

辦各類型的課程，其中，指揮及領導課程是為保安部隊培訓高級指揮官

的課程。是次結業的第三屆指揮及領導課程，共有 6 名學員，包括 3 名

警務總長及 3 名消防總長。今日同時結業的第十六屆保安學員培訓課程

的學員共有 144 名，包括 107 名治安警和 37 名消防學員，他們經過了

為期八個多月的刻苦訓練後，都能掌握多方面的知識，應付未來的需要。

校長勉勵他們，要堅持理想、克盡己任、持續進修，以應付未來各式各

樣的挑戰。

接著，在宣讀澳門保安部隊軍事化人員通則義務後，開始頒發結業

證書及獎項。

獲頒發指揮及領導課程結業證書的學員包括有：梁文昌警務總長、

陳民德警務總長、周惠強警務總長、蔡惠濠消防總長、傅文佳消防總長

及王健消防總長。

第十六屆保安學員培訓課程獎項包括有：

總成績第一名  ：鍾詠豪；

體育成績第一名：陶永強（男）、張麒（女）； 

射擊成績第一名：梁圳文；

 最後，學員將所學到之技能向在場嘉賓及親友作示範表演，演

練項目包括有自衛術、跳火圈、遊繩下滑、滑行及花式槍步操等。

desenvolvimento ao longo dos últimos anos, Macau entrou num novo 
período histórico. Para responder ao desenvolvimento social, o volume 
de trabalho em formação realizada pela Escola Superior das Forças de 
Segurança de Macau atingiu um recorde histórico, tanto na quantidade 
de alunos, como na quantidade de cursos ministrados. Actualmente, pode 
satisfazer basicamente as necessidades actuais dos recursos humanos 
das Forças de Segurança. Além de realizar periodicamente os Cursos de 
Formação de Oficiais e os Cursos de Formação de Instruendos, a Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau ainda tem ministrado diversos 
cursos de acordo com as necessidades reais, entre os quais, o Curso de 
Comando e Direcção que visa formar os quadros superiores. O 3º. Curso 
de Comando e Direcção é constituído por seis finalistas, dos quais três 
são intendentes e três são chefes principais. Sendo constituído o 16º. CFI 
por 144 instruendos, dos quais 107 são do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública e 37 do Corpo de Bombeiros. Estes, ultrapassaram um treino 
disciplinado de mais de oito meses, estando preparados nas várias matérias 
e prontos para desempenharem bem as futuras tarefas. O director ainda 
estimulou os instruendos que tinham de actuar sempre com a máxima 
correcção e isenção, com a vontade de aperfeiçoamento constante, a fim de 
ultrapassar todos os desafios pela vossa frente. 

Após a leitura dos deveres do ESFSM, procedeu-se à entrega de 
diplomas e prémios dos cursos.

Foram atribuídas as diplomas do Curso de Comando e Direcção 
aos alunos: Intendente Leong Man Cheong, Intendente Chan Man Tak, 
Intendente Chao Vai Keong, Chefe Principal Choi Wai Hou, Chefe Principal 
Fu Man Kai, Chefe Principal Wong Kin.

Foram atribuídos os seguintes prémios aos instruendos do 16º Curso 
de Formação de Instruendos:

1º Classificado Geral: Chong Weng Hou
1º Classificado em Educação Física: Tou Weng Keong (masculino), 

Cheong Kei (feminino);
1 º Classificado em Tiro: Leong Chan Man;
Por fim, na presença dos convidados e familiares, os instruendos 

demonstraram diversos exercícios. Os exercícios demonstrados englobaram 
defesa individual, saltos de fogo, rappel, slide e ordem unida, etc.

承諾項目 服務描述 執行部門 承諾指標 承諾達標率

處理參觀本校的申請 批覆有關參觀本校的申請 輔助室 1 個工作天 100%

警官 / 消防官培訓課程的招考
應准考人的要求，當日簽發考生出席考試的

時間證明書

教務廳 / 甄選委

員會 / 健康檢查

委員會

申請當日簽發 100%

協辦有關青少年訓練班 / 講座
回覆有關政府部門 / 團體 / 學校邀請協辦青

少年訓練班 / 講座等合作
綜合訓練中心 2 個工作天 100%

處理借用訓練設施及場地的申請 批覆有關借用本校訓練設施及場地的申請 教務廳 3 個工作天 100%

Serviço Descrição de Serviço Subunidade de 
Execução

Prazo 
Prometido

Meta 
Atingida

Pedido para a visita desta Escola
Resposta ao pedido para visitar esta escola
(A nossa escola presta serviço gratuíto de 
transporte para os idosos dentro da escola)

Gabinete de Apoio 1 dia útil 100%

Concurso de admissão ao Curso de 
Formação de Oficiais

A pedido do candidato, é emitido o certificado 
para a prestação de exame no dia de pedido

Direcção de Ensino/O 
Jurí de selecção/ O Jurí 
de Junta de Saúde

Emissão no 
dia do pedido 100%

Convite para ser entidade cooperadora dos 
cursos de formação/ seminarios para os 
jovens

Respos ta ao conv i te dos se rv i ços do 
Governo/ associações/escolas para colaborar 
na organização dos cursos de instrução /
seminários para jovens

Centro de Instrução 
Conjunto 2 dia úteis 100%

Tratamento dos pedidos sobre a cedência 
das instalações

Resposta ao pedido sobre a cedência das 
instalações desta escola Direcção de Ensino 3 dia úteis 100%

註：承諾指標（工作天）是以接收申請後翌日起計算相應服務之工作天。

Obs.: O prazo prometido (dias úteis) é contado a partir do dia útil imediato ao do recebimento do respectivo pedido.
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為加強就讀第三屆指揮及領導課程官員有關領導範疇的知識，於

本年 5 月 4 日，本校特別邀請了香港警務處前處長李明逵先生，來澳

擔任專題講座的主講嘉賓，課題為“領導才能”，並與就讀官員分享

管理經驗。

講座內容包括：

— 高效領袖的定義

— 好領袖的主要質素和條件

— 有願景和目標

— 有效溝通

— 突顯自已的存在

— 建立團隊精神

— 懂得放權

— 維持良好的體魄

— 勤學習

—居高懷仁

香港大學專業進修學院學生，

於本年八月三十一日訪問本校，

是次訪問有來自香港大學及英國

赫爾大學合辦的犯罪學課程共 28

名師生。

訪問團由學院高級課程主任

陳先生帶領，於當日下午三時到

達本校，受到教務廳廳長林壘立

消防總長及本校人員的熱情接待；

團員在本校禮堂聽取有關本校的

運作、課程的設置及培訓之簡報，

並與本校人員進行了親切的交流。

在互相致送紀念品及合照留念後，

在教務廳廳長的引領下參觀了學校的課室、搏擊室、電腦室及室內運

動場等。

Com vista ao enriquecimento dos conhecimentos da área de liderança 
dos oficiais que se inscrevem no 3º Curso de Comando e Direcção, foi 
convidado, no dia 4 de Maio do corrente ano, como orador, o Senhor Li 
Ming Kuei, ex-chefe do Serviço de Polícia de Hong Kong, para ministrar 
o seminário sob o tema de “capacidade de liderança”, compartilhando a 
experiência de gestão com todos os oficiais que nele se inscrevem.

O conteúdo do seminário abrange: 

- Definição de líder de alta eficiencia

- Qualidades e requisitos essenciais de um 
bom líder

- Visão e objectivo

- Comunicação eficiente

- Desenvolvimento do espírito de equipa

- Delegação de poderes

- Manter uma boa saúde

- Aprender com diligência

- Cuidar seus subordinados quando ocupar um 
cargo elevado

No dia de 31 de Agosto do corrente ano, os 
elementos da Escola da Educação e Contínua 
da Universidade de Hong Kong, compostos por 
28 professores e alunos do curso de criminologia 
real izado pela Universidade de Hong Kong em 
colaboração com a Universidade de Hull do Reino 
Unido da Grã-Bretanha, visitaram a nossa escola. 

Chefiados pelo Sr. Chan, coordenador superior 
do curso e chegados à nossa escola pelas 15H00, 
foram recebidos calorosamente pelo Director do 
Ensino, Chefe Principal Lam Loi Lap e os oficiais 
em serviço nesta escola. No anfiteatro, ouviram 
uma exposição sobre o funcionamento da escola, 
a estrutura dos cursos e as acções de formação 
aqui desenvolvidas, levando a cabo um intercâmbio 
amistoso. Seguidamente, foram oferecidas as 

lembranças aos convidados e tiradas as fotografias. Por fim, guiada  pelo 
Director do Ensino, a delegação visitou as salas de aula, a sala de luta, a 
sala de informática e o pavilhão gimnodesportivo, etc.

◇香 港 警 務 處 前 處 長 李 明 逵 先 生 之 專 題 講 座
S e m i n á r i o  d e  “ C a p a c i d a d e  d e  L i d e r a n ç a ” ◇

◇香 港 大 學 專 業 進 修 學 院 到 訪
V i s i t a  d o s  A l u n o s  d a  E s c o l a  d a  E d u c a ç ã o  e  C o n t í n u a  d a  U n i v e r s i d a d e  d e  H o n g  K o n g ◇

第十一屆警官培訓課程的

16 名學生，完成了為期四年的

學習，於本年七月二日晉升為

準警官，並將會進行為期半年

的實習；完成整個學習階段且

成績及格，將晉升為副警司。

晉 升 為 準 警 官 的 學 生

有：編號 247，劉影燦；編號

248，何志華；編號 249，李振

東；編號 250，黃耀麟；編號

251，羅嘉慧；編號 252，張向

帆；編號 253，謝浩輝；編號

254，鄭偉文；編號 255，楊婉

儀；編號 256，李英龍；編號

257，梁志偉；編號 258，李浩宏；編號 259，余志華；編號 260，張

樂民；編號 261，黃志宏；編號 262，潘加偉。

保安部隊定期聯同粵港兩地相關部門合辦體育交流會，至今已經第

十三屆。於本年十月十八日，本校協助舉辦了越野長跑賽項目，男、女

子組的比賽路段全長分別為八千及六千公尺。比賽當日，各地運動員都

蓄勢待發，在路環山上大展身手。經過一輪激烈競賽後，選手們除了贏

得了比賽獎項外，更贏得了三地的友誼。

各組別成績如下：

男子組： 第一名 — 澳門隊陳頌業（27’50”88）

 第二名 — 香港隊賴學恩（28’13”66）

 第三名 — 廣東隊黃亮（28’38”48）

女子組： 第一名 — 廣東隊劉淑梅（24’43”56）

 第二名 — 香港隊曾耀瑩（24’45”19）

 第三名 — 澳門隊呂麗娟（26’37”56）

團體成績：第一名 — 香港隊

 第二名 — 澳門隊

 第三名 — 廣東隊

Sendo os 16 f inal is tas 
do 11º Curso de Formação 
d e O f i c i a i s d e s t i n a d o a o 
CPSP, os quais concluíram 
a duração de quatro anos de 
árduos estudos, promovidos 
a aspirantes a of ic ial em 2 
de Ju lho do cor rente ano. 
Levarão a cabo um estágio 
com a duração de meio ano e 
passando a ser subcomissários 
após a conclusão da fase de 
estudo com aproveitamento.

  Os alunos que foram 
promovidos a aspirantes a 
oficial são: Lao Ieng Chan, nº 
247, Ho Chi Wa, nº 248, Lee 
Chun Tung, nº 249, Wong Io 
Lon, nº 250, Lo Ka Wai, nº 
251, Cheong Heon Fan, nº 

252, Che Hou Fai, nº 253, Cheang Wai Man, nº 254 , Ieong Un I, nº 255, 
Lei Ieng Long, nº 256, Leong Chi Wai, nº 257, Lei Hou Wang, nº 258, U 
Chi Wa, nº 259, Cheong Lok Man, nº 260, Wong Chi Wang, nº 261, Pun Ka 
Wai, nº 262.

As Forças de Segurança têm, periodicamente, organizado os encontros 
desportivos, com a colaboração dos serviços congéneres de Guangdong e 
Hong Kong. Tendo sido realizados treze Encontros Desportivos dos Serviços 
de Segurança de Gurandong, Hong Kong e Macau até o presente. No dia 18 
de Outubro do ano corrente, a nossa escola organizou, em colaboração, a 
Corrida de Corta-Mato e sendo a distância da corrida do grupo masculino e 
do grupo feminino, respectivamente, oito mil metros e seis mil metros. No dia 
de competição, os atletas estavam bem preparados para mostrar as suas 
habilidades no trilho de Coloane.. Após grande competitividade, os atletas 
venceram os prémios e ganharam, entre estes regiões, a sua amizade.

Os vencedores das diversas modalidades foram seguintes:

Classificação do grupo masculino

1º classificado –  Chan Chong Ip, da equipa de Macau (27’50’’88)
2º classificado –  Lai Hok Sze, da equipa de Hong Kong (28’13”66)
3º classificado –  Huang Liang, da equipa de Guangdong (28’38”48)

Classificação do grupo feminino

1º classificado –  Liu Shu Mei, da equipa de Guangdong (24’43”56)
2º classificado –  Tsang Yiu Ying, da equipa de Hong Kong (24’45”19)
3º classificado –  Lui Lai Kun, da equipa de Macau (26’37”56)

Classificação da Equipa

1º classificado – equipa de Hong Kong 
2º classificado – equipa de Macau 
3º classificado – equipa de Guangdong 

◇第十一屆警官培訓課程學生晉升見習官

◇第十三屆粵港澳警察保安體育交流會越野跑比賽

Promoção dos Alunos do 11º CFO dest inado ao CPSP a Aspirantes a Of ic ia l

Corrida de Corta-Mato do 13º Encontro Desportivo dos Serviços de Segurança de Guangdong, Hong Kong e Macau

◇

◇
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由副校長張玉坤警務

總監率領第十一屆警官培

訓課程的畢業學員，於本

年九月十七至二十五日分

別到了北京、長春及廣州

進行參觀訪問。隨團訪問

的還有本校學生隊伍隊長

蒙遠明副消防總長、教務

輔助處處長鄭力生副警務

總長及服務輔助處處長陳

小北副消防總長。

是次畢業訪問主要是

讓學員加深了解內地警務範疇的實際情況，有助他們日後的實際工作，

並藉此加強雙方對口部門的溝通。在公安部港澳台事務辦公室的熱情接

待下，訪問團參觀了各地多個部門，包括：北京警察學院、北京警察博

物館、吉林警察學院、廣東警官學院等。

 九天的行程，除了拜訪上述單位外，還參觀了當地的一些旅遊

景點，使訪問團對是次訪問留下了深刻的印象。

Chefiado pelo Subdirector, Superintendente 
Cheong Iok Kuan, uma delegação composta pelos 
alunos finalistas do 11º CFO, visitou Pequim, 
Urumqi e Cantão, nos dias de 17 a 25 de Setembro 
do corrente ano. Da comitiva ainda faziam parte o 
Comandante do Corpo de Alunos, Chefe Ajudante 
Mong Un Meng, o Chefe da Divisão de Apoio 
ao Ensino, Subintendente Cheang Lek Sang e 
o Chefe da Divisão de Serviços de Apoio, Chefe 
Ajudante Chan Sio Pak.

Esta visita permitiu aos alunos entender 
profundamente as situações práticas dos serviços 
policias do Interior, facilitando os seus trabalhos 

no futuro, e reforçando comunicações recíprocas entre os serviços 
congérneres. Graças à hospitalidade do Gabinete dos Assuntos de Hong 
Kong, Macau e Taiwan do Ministério de Segurança Pública, a delegação 
visitou diversos serviços e unidades, incluindo o Instituo da Polícia de 
Pequim, o Museu de Polícias de Pequim, o Instituo da Polícia de Jilin e o 
Instituto de Oficiais da Polícia de Cantão. 

Durante esta visita de nove dias, para além das visitas aos serviços 
acima referidos, do programa ainda constaram visitas aos alguns pontos 
turísticos, deixando uma impressão profunda a todos os elementos da 
delegação.

◇第 十 一 屆 警 官 培 訓 課 程 畢 業 訪 問
V i s i t a  d o s  F i n a l i s t a s  d o  1 1 º  C F O  ◇


