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科技有限公司簽訂向司法警察局提供資訊系統及軟件之維護及

技術支援服務的公證合同。

二零零八年三月六日

保安司司長 張國華

第 22/2008號保安司司長批示

保安司司長行使《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號行政法規第四條第二款，第

13/2000號行政命令第一款及第6/2005號行政命令第三款的規

定，以及按照九月九日第167/91/M號訓令第三條第二款的規

定，經澳門保安部隊高等學校校長建議，作出本批示。

一、於保安部隊高等學校進行的第八屆消防官培訓課程實

習期及時間表如下：

（一）實習期：三十五個星期。

（二）實習開始日期：二零零八年八月二十五日。

（三）實習完結日期：二零零九年四月九日。

二零零八年三月六日

保安司司長 張國華

–––––––

二零零八年三月七日於保安司司長辦公室

辦公室主任  黃傳發

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 18/2008號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《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號行政法規第五條第二款和第

七條，第14/2000號行政命令第一款、第二款和第五款，及第

6/2005號行政命令第四款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予澳門大學校長姚偉彬教授或其法定

代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“陳炳華”

Macau, como outorgante, no contrato de prestação de serviços 
de manutenção e de assistência técnica sobre os sistemas infor
máticos e software para a mesma Polícia, no ano 2008, a celebrar 
com a firma «Mega Tecnologia Informática Limitada».

6 de Março de 2008.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 22/2008

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administra
tivo n.º 6/1999, conjugado com o n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 13/2000, e com o n.º 3 da Ordem Executiva n.º 6/2005, e pre
cedendo proposta do director da Escola Superior das Forças de 
Segurança de Macau, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Porta
ria n.º 167/91/M, de 9 de Setembro, o Secretário para a Seguran
ça manda:

1. O Estágio do 8.º Curso de Formação de Oficiais destinado 
ao Corpo de Bombeiros, a decorrer na Escola Superior das For
ças de Segurança de Macau, tem a seguinte duração e calendá
rio:

1) Duração do estágio: 35 semanas;

2) Início do estágio: 25 de Agosto de 2008;

3) Fim do estágio: 9 de Abril de 2009.

6 de Março de 2008.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 7 de Março de 
2008. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS                   

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 18/2008 

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem 
Executiva n.º 14/2000 e com o n.º 4 da Ordem Executiva n.º 6/2005, 
o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, pro
fessor doutor Iu Vai Pan, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato para a pres
tação de serviços de consultadoria da revisão do projecto e 
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簽訂“澳門大學工程研究及檢測中心樓的修訂設計及招標文件

顧問服務”的合同。

二零零八年三月四日

社會文化司司長 崔世安

第 19/2008號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條規定的職權，並根據第6/1999號行政法規第五條第二款和第

七條，以及第14/2000號行政命令第一款、第二款和第五款的規

定，作出本批示。

轉授一切所需權力予旅遊基金行政管理委員會主席Jo ã o 

Manuel Costa Antunes （安棟樑）工程師或其法定代任人，以

便其代表澳門特別行政區與皇權免稅品店（澳門）有限公司簽

訂關於澳門國際機場“感受澳門”區域的使用及經營的協議。

二零零八年三月四日

社會文化司司長 崔世安

嘉 許

António Maria Azedo Victal （韋東尼）醫生自1983年起

一直在衛生局擔任醫生職務，其在工作的熱誠投入及傑出表現

值得公開表揚，其敬業樂業的專業精神深受同事的尊敬、認同

及緬懷。

在其擔任的多項職務中，特別是仁伯爵綜合醫院內科主任

及糖尿病防治委員會主席的職務，他均表現出其專業精神、熱

誠專注及高度責任感，為澳門醫療界的卓越成績貢獻良多。

基於上述理由，為肯定其在澳門特別行政區政府任職時所

表現出的個人優點、專業及敬業樂業的精神，本人特予公開嘉

許已故的韋東尼醫生。

二零零八年三月四日

社會文化司司長 崔世安

–––––––

二零零八年三月六日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任  譚俊榮

preparação da documentação para concurso público, relativo ao 
Edifício do Centro de Investigação e Ensaios em Engenharia, 
da Universidade de Macau, a celebrar com «José Floriano Pe
reira Chan».

4 de Março de 2008.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 19/2008 

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem 
Executiva n.º 14/2000, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda: 

São subdelegados no presidente do Conselho Administrativo 
do Fundo de Turismo, engenheiro João Manuel Costa Antunes, 
ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários para 
representar a Região Administrativa Especial de Macau, como 
outorgante, no Acordo sobre o Uso e Exploração Comercial 
no Espaço denominado «Sentir Macau», sito no Aeroporto In
ternacional de Macau, a celebrar com «King Power Duty Free 
(Macau) Company Limited». 

4 de Março de 2008. 

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On. 

Louvor

Pelo exercício das suas funções nos Serviços de Saúde, é jus
to dar público testemunho de apreço, a título póstumo, pelo 
inexcedível empenhamento e pelos serviços distintos que o Dr. 
António Maria Azedo Victal prestou como médico desde 1983. 
O seu espírito de dedicação profissional merece a estima, o re
conhecimento e deixa um rasto de profunda saudade junto de 
todos os colegas e de todos a quem devotamente serviu.

No desempenho dos cargos que lhe foram confiados, designa
damente como Responsável pelo Serviço de Medicina Interna 
do Centro Hospitalar Conde de São Januário e Presidente do 
Conselho de Prevenção e Tratamento da Diabetes, sempre exer
ceu as suas funções com elevado espírito de missão, de zelo, de 
dedicação e de sentido de responsabilidade, tendo em muito 
contribuído para os excelentes indicadores que Macau apresen
ta no domínio dos cuidados de saúde. 

Pelos motivos referidos e reconhecendo as suas qualidades 
pessoais e profissionais e permanente disponibilidade, sempre 
demonstradas no desempenho das suas funções no Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau, éme grato louvar, a 
título póstumo, o Dr. António Maria Azedo Victal.

4 de Março de 2008.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 6 de Março de 2008. — O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam 
Chon Weng.




