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莫向堯副督察在刑事偵查工作中的突出工作表現，有效地

打擊了犯罪活動，保護了市民的生命安全，維護了法律的尊

嚴。

基於此，根據澳門特別行政區第5/2006號法律第十八條第

一款及第二款第（一）項的規定，經司法警察局局長建議，現

特向莫向堯副督察頒發卓越功績獎，並准予為晉升為司法警察

局第一職階二等督察之效力而減少一年服務時間的時限，以資

鼓勵。

二零零九年六月二十五日

保安司司長 張國華

第 79/2009號保安司司長批示

卓越功績獎

梁文照副督察，一九九三年加入司法警察局，於二零零六

年十月出任情報處調查中心職務主管。

多年以來，梁文照副督察以積極、嚴謹、專業、永不放棄

的精神投身於刑事偵查工作中，他勇於承擔責任，善於解決困

難。在日常工作中，他處處以身作則，帶領所屬人員發揮團隊

精神，在刑事調查工作中作出不懈的努力。在他的帶領及協調

下，情報處調查中心多次搜集到寶貴的刑事情報資料，並與司

法警察局相關的刑偵部門，以至其他國家和地區的執法部門緊

密合作，成功偵破了多宗重大刑事案件，對維護澳門社會治

安、打擊犯罪活動取得了顯著的成效。特別是在二零零八年

十月三十一日偵破的港珠澳特大偽造信用卡詐騙集團案的過

程中，由於此案犯罪集團成員分工精細、犯罪手法極其迂迴曲

折，涉及偽卡1,400張，金額最少超過150萬元澳門幣，對社會

造成非常負面的影響，梁文照副督察帶領情報處調查中心人員

不畏困難和艱辛，為了搜集線索和證據，早日將不法分子繩之

以法，經常夜以繼日毫不間斷地進行刑事偵查工作，毫不計較

個人得失，最終在各刑偵部門的同心協力下，順利偵破了這宗

嚴重罪案。

基於此，根據澳門特別行政區第5/2006號法律第十八條第

一款及第二款第（一）項的規定，經司法警察局局長建議，現

特向梁文照副督察頒發卓越功績獎，並准予為晉升為司法警察

O desempenho que distingue o trabalho de Mok Heong Io na 
investigação criminal tem reprimido com eficácia as actividades 
ilícitas, protegendo a vida e a segurança da população e salva-
guardando a dignidade da lei.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e alínea 1) do 
n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 5/2006 da Região Administrativa 
Especial de Macau, e sob proposta do director da Polícia Ju-
diciária, atribuo ao subinspector, Mok Heong Io, a Menção de 
Mérito Excepcional e autorizo a redução de um ano no tempo 
de serviço para efeitos de acesso à categoria de inspector de 2.ª 
classe, 1.º escalão, para servir de estímulo.

25 de Junho de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 79/2009

Menção de Mérito Excepcional

O subinspector Luís Leong, em funções na Polícia Judiciária 
desde 1993, desempenhando, desde Outubro de 2006, o cargo de 
chefia funcional do Núcleo de Investigação da Divisão de Infor-
mações.

Ao longo dos anos, o subinspector Luís Leong revelou espí-
rito de abnegação, atitude rigorosa e séria, profissionalismo, um 
alto grau de responsabilidade, assim como demonstrou ainda 
grandes capacidades na resolução de casos de investigação 
criminal. Durante o seu trabalho, ele serviu de exemplo para 
os seus subordinados, promovendo o espírito de equipa, como 
também esforçou-se significativamente no trabalho da investi-
gação criminal. Sob a orientação e com o apoio do subinspector, 
o Núcleo de Investigação da Divisão de Informações além de 
conseguir obter informações e pistas criminais importantes, 
cooperou estreitamente com outras subunidades da Polícia 
Judiciária e congéneres de outros países a resolver vários casos 
criminais graves, contribuindo para dar garantias, de segurança 
a Macau e ao trabalho de combate às actividades criminais. No-
meadamente, em 31 de Outubro de 2008, a resolução dum caso 
de burlas com cartões de crédito falsos praticadas em Macau, 
Hong Kong e Zhuhai por parte de uma associação criminosa, 
em que os membros desta organização tinham preparado caute-
losamente as suas acções, utilizando várias formas de burla, com 
vista a despistar a investigação desta Polícia. O valor envolvido 
estima-se ser de cerca de 1 milhão e 500 mil patacas, com 1.400 
cartões falsos, estas burlas criaram influências negativas na so-
ciedade e provocaram grandes danos à ordem económica. No 
decorrer da investigação deste caso, o subinspector mostrou-
-se destemido em enfrentar as dificuldades, dirigindo o pessoal 
do Núcleo de Investigação a seguir pistas e recolher provas, por 
forma a desmantelar, o mais rapidamente possível, as acções 
praticadas pelos criminosos. Além disso, trabalhou horas sem 
conta, sem interrupção, para seguir as investigações. Finalmente, 
com o apoio de todas as entidades envolvidas, foi resolvido este 
caso grave.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e na alínea 1) do 
n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 5/2006 da Região Administrativa 
Especial de Macau, e sob proposta do director da Polícia Judiciá-
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局第一職階二等督察之效力而減少一年服務時間的時限，以資

鼓勵。

二零零九年六月二十五日

保安司司長 張國華

第 80/2009號保安司司長批示

卓越功績獎

鄧錦華首席刑事偵查員，自一九八七年進入司法警察局，

於二零零六年九月出任博彩及經濟罪案調查廳之博彩罪案調查

處行動科職務主管。

多年來，鄧錦華面對與博彩相關的犯罪不斷上升、刑事偵

查員人數不足等方面的沉重壓力，他勇於接受挑戰，以專業、

拼搏、奉獻的精神投入到工作中，兢兢業業、勤奮不懈，尤其

在擔任博彩罪案調查處行動科職務主管職務後，他處處以身作

則，充分調動屬下刑事偵查員的積極性，積極履行預防犯罪、

調查犯罪的法定職責。

去年，本澳一間美資賭場舉報，懷疑賭枱職員串同賭客詐

騙賭場，鄧錦華憑著調查博彩犯罪方面之豐富經驗及進行研究

分析，與所屬部門人員作出精密部署，當場將涉嫌人拘捕並起

回過百萬涉案贓款和相關證物，搗破該犯罪集團。

近期，司法警察局先後偵破了多宗利用虛假財務公司，在

互聯網上誘騙被害人到本澳賭場進行詐騙的罪案，在偵破過程

中鄧錦華發揮了重要的作用，成功搗毀多個同類犯罪集團，有

效遏止了該類犯罪的蔓延。

今年五月，司法警察局在6小時內偵破了威尼斯人渡假村

800萬元炸彈勒索案，鄧錦華帶領轄下人員，並與該局多個刑

偵部門緊密合作，成功拘捕嫌犯。

鄧錦華在刑事偵查工作中的突出表現，有效地打擊了犯罪

活動，對維護法律的尊嚴起到積極作用。

基於此，根據澳門特別行政區第5/2006號法律第十八條的

規定，經司法警察局局長建議，現特向鄧錦華首席刑事偵查員

頒發卓越功績獎，以資鼓勵。

二零零九年六月二十五日

保安司司長 張國華

ria, atribuo ao subinspector, Luís Leong, a Menção de Mérito Ex-
cepcional e autorizo a redução de um ano no tempo de serviço 
para efeitos de acesso à categoria de inspector de 2.ª classe, 1.º 
escalão, para servir de estímulo.

25 de Junho de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 80/2009

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Tang Kam Va, em funções 
na Polícia Judiciária desde 1987, desempenha a partir de Setem-
bro de 2006 o cargo de chefia funcional da Secção de Operação 
da Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo 
do Departamento de Investigação de Crimes Relacionados com 
o Jogo e Económicos.

Ao longo de muitos anos, Tang Kam Va tem enfrentado a 
enorme pressão da subida constante do número de crimes rela-
cionados com o jogo e da falta de investigadores, entre outros, 
com coragem, profissionalismo, dedicação e abnegação. Espe-
cialmente depois de assumir as funções de chefia funcional de 
secção, trabalhou sempre com zelo, fazendo de si um excelente 
exemplo de trabalho, incentivando os subordinados no empe-
nho das funções de prevenção e investigação criminal.

No ano passado, num casino local, com capital americano, 
suspeitou-se que um funcionário efectuasse burlas em conluio 
com jogadores. O investigador Tang Kam Va, com a sua rica ex-
periência na área de investigação de crimes relacionados com o 
jogo, analisou o caso e elaborou um plano exacto, conseguindo 
deter em flagrante o suspeito, recuperar mais de um milhão de 
patacas e obter provas válidas. Desmantelou-se assim o grupo 
criminoso evitando graves prejuízos para esse casino.

Recentemente, a Polícia Judiciária resolveu vários casos de 
burla em que firmas financeiras fictícias atraíam pessoas, através 
da internet, para jogar nos casinos de Macau. Nesta investiga-
ção, Tang Kam Va desempenhou um papel importante, conse-
guindo desmantelar vários grupos criminosos e impedindo o 
alastrar deste tipo de crime.

No passado mês de Maio, a PJ resolveu um caso de extorsão 
com ameaça de bomba no «The Venetian Macao-Resort-Hotel», 
no qual foram pedidos 8 milhões de patacas como contrapar-
tida. O investigador Tang Kam Va chefiou o seu pessoal, em 
cooperação com outras unidades da PJ, conseguindo-se deter o 
suspeito no curto espaço de 6 horas.

O seu excelente desempenho no trabalho de investigação 
criminal destaca-se no combate ao crime, isto contribui para a 
salvaguarda da dignidade da lei.

 Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 18.º da Lei 
n.º 5/2006 da Região Administrativa Especial de Macau, e sob 
proposta do director da Polícia Judiciária, atribuo ao investi-
gador criminal principal, Tang Kam Va, a Menção de Mérito 
Excepcional, para servir de estímulo.

25 de Junho de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.




