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每 份 價 銀 $20.00

PREÇO DESTE NÚMERO $ 20,00

第三學年

科目 學時

經貿英語寫作 60

基礎日語 60

日語閱讀 60

日語聽力 60

中級英語 60

英語應用文寫作 60

六、開課日期：二零零三年九月

* 按照八月十六日第41/99/M號法令第十條規定，就讀本課程

而成績及格者，並不排除以後須根據七月二十六日第 39/93/M 號

法令的規定及關於學歷認可的其他法例對相應的學位、文憑或證

書作正式的確認。

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第43/2003號運輸工務司司長批示

透過三月二十八日第83/94/M號訓令，賦予沈泉興第18/94號

之政府許可；

鑑於有關政府許可之持有人並未在法定期限內進行站准照之

續期事宜，因此，根據經七月十七日第 33/95/M 號法令所修改的

十一月三日第 48/86/M 號法令第十條第二款及第三款之規定，引

致廢止有關之政府許可；

由電信暨資訊科技發展辦公室提議；

運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第 6/1999 號行政法規第六條第一款（四）項

及第 30/2000 號行政命令第一款（一）項的規定，作出本批示。

獨一條：廢止三月二十八日第 83/94/M 號訓令。

二零零三年五月十六日

運輸工務司司長 歐文龍

3.º Ano

Disciplinas Horas
Escrita em Inglês Comercial 60
Língua Japonesa de Nível Básico 60
Leitura em Língua Japonesa 60
Prática de Audição em Língua Japonesa 60
Língua Inglesa de Nível Intermédio 60
Redacção Funcional em Inglês 60

6. Data de início do curso: Setembro de 2003.

* Nos termos do disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41/
/99/M, de 16 de Agosto, a frequência, com aproveitamento, do
presente curso não exclui a necessidade de posterior confirma-
ção formal do correspondente grau académico, diploma ou
certificado, nos termos previstos pelo Decreto-Lei n.º 39/93/M,
de 26 de Julho, e demais legislação relativa ao reconhecimento
de habilitações académicas.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES
E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 43/2003

Pela Portaria n.º 83/94/M, de 28 de Março, foi concedida a
Sam Chun Heng a autorização governamental n.º 18/94;

Considerando que o titular da referida autorização governa-
mental não efectuou a renovação da licença de estação no prazo
legal, aconselhando-se, por isso, a sua revogação, nos termos
dos n.os 2 e 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 48/86/M, de 3 de
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 33/95/M, de 17 de Julho;

Sob proposta do Gabinete para o Desenvolvimento das Tele-
comunicações e Tecnologias da Informação;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da
alínea 4) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Administrativo
n.º 6/1999,  conjugada com  a alínea 1) do n.º 1 da Ordem Execu-
tiva n.º 30/2000, o Secretário para os Transportes e Obras Públi-
cas manda:

Artigo único. É revogada a Portaria n.º 83/94/M, de 28 de
Março.

16 de Maio de 2003.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Ao Man
Long.




