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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Louvor

O Mestre Fung Sio Weng cessou funções na Administração 

Pública como coordenador do Gabinete de Protocolo, Rela-

ções Públicas e Assuntos Externos, cargo que exerceu desde a 

criação deste Gabinete, após ter sido, desde o estabelecimento 

da Região Administrativa Especial de Macau, assessor do Ga-

binete do Chefe do Executivo.

É-me grato prestar testemunho público do meu apreço pelo 

Mestre Fung Sio Weng, pela competência, extrema dedicação, 

lealdade, rigor e sentido de responsabilidade que desde sempre 

manifestou no exercício das funções que foi sucessivamente 

chamado a desempenhar, e as suas capacidades pessoais e hu-

manas, aliadas às capacidades profissionais, permitiram-lhe 

ganhar o respeito e a admiração dos colegas dos vários serviços 

públicos onde exerceu a sua actividade profissional.

Por todas estas razões, apraz-me conferir público louvor e 

declarar publicamente a elevada distinção pelos serviços que 

o Mestre Fung Sio Weng prestou na Administração Pública ao 

longo da sua carreira profissional.

28 de Novembro de 2017.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 29 de Novembro de 

2017. — A Chefe do Gabinete, O Lam.

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

表 揚

馮少榮碩士自澳門特別行政區成立後一直擔任行政長官辦

公室顧問，及至設立禮賓公關外事辦公室，即擔任主任一職直至

終止在行政當局擔任職務為止。

馮少榮碩士在履行獲賦予的各種職務時，一貫表現出能幹、

全情投入、忠誠、嚴謹和責任心；他的品德、人緣和工作能力，贏

得同事的尊重和愛戴，本人予以公開讚揚。

基此，本人對馮少榮碩士在行政當局職業生涯中的卓越表

現，特予以公開表揚。

二零一七年十一月二十八日

行政長官 崔世安

–––––––

二零一七年十一月二十九日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐
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