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條第一款，以及第112/2014號行政命令第一款的規定，作出本批

示：

一、以定期委任方式委任陳繼春為文化局副局長，自二零

一九年一月十二日起，為期一年。

二、因本委任所產生的財務負擔，由文化局的預算承擔。

三、以附件形式公佈委任理由及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一九年一月七日

社會文化司司長 譚俊榮

––––––––––

附件

委任陳繼春擔任文化局副局長一職的理由如下：

——職位出缺；

——陳繼春的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任文

化局副局長一職。

學歷：

——暨南大學經濟學（商學專業）學士學位；

——南京師範大學文學（美術學專業）碩士學位；

——中央美術學院文學（美術學專業）博士學位。

專業簡歷：

——1992年9月至2012年3月，教育暨青年局高級技術員；

——1993年9月至1994年8月，教育暨青年局助理；

——1994年9月至2003年8月，教育暨青年局延續教育處處

長；

——2012年3月至今，教育暨青年局首席顧問高級技術員；

——2017年5月至今，文化局澳門藝術博物館館長。

第 3/2019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《政府部門及實體的

ganização e funcionamento do Instituto Cultural) e do n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Chan Kai Chon para 
exercer o cargo de vice-presidente do Instituto Cultural, pelo 
período de um ano, a partir de 12 de Janeiro de 2019.

2. Os encargos financeiros resultantes da presente nomeação 
são suportados pelo orçamento do Instituto Cultural.

3. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.

7 de Janeiro de 2019.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Chan Kai Chon para o cargo 
de vice-presidente do Instituto Cultural:

— Vacatura do cargo;

— Chan Kai Chon possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de vice-presidente do Instituto Cul-
tural, que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciado em Economia (Bachelor of Economics in 
Commercial Science) pela Universidade de Jinan;

— Mestrado em Letras (Belas Artes) pela Universidade de 
Nanjing Normal;

— Doutorado em Letras (Belas Artes) pela Academia Cen-
tral de Belas Artes.

Currículo profissional:

— Técnico superior da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, de Setembro de 1992 a Março de 2012;

— Adjunto da Direcção dos Serviços de Educação e Juven-
tude, de Setembro de 1993 a Agosto de 1994;

— Chefe da Divisão de Extensão Educativa da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, de Setembro de 1994 a 
Agosto de 2003;

— Técnico superior assessor principal da Direcção dos Ser-
viços de Educação e Juventude, desde Março de 2012 até ao 
presente;

— Director do Museu de Arte de Macau do Instituto Cultu-
ral, desde Maio de 2017 até ao presente.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 3/2019

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 Adminis-
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組織、職權與運作》第五條第二款和第七條，以及第112/2014號

行政命令第一款和第五款的規定，作出本批示。

一、轉授一切所需權力予旅遊局局長文綺華或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“北京三快在線科

技有限公司”簽訂《澳門特別行政區政府旅遊局與美團點評合作

框架協議》。

二、本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一九年一

月十日。

二零一九年一月七日

社會文化司司長 譚俊榮

–––––––

二零一九年一月八日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 葉炳權

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

表 揚

因退休而卸任交通事務局副局長的賈靖龍，在執行獲委派

的各項職務期間的工作表現盡顯其能力、忠誠和責任感。經該

局建議，本人對其作出公開表揚。

其個人能力、素養和專業能力，贏得上級和同事的尊重和愛

戴。

因此，藉其退休之際，本人在此予以表揚，以公開肯定其優

秀表現。

二零一九年一月七日

運輸工務司司長 羅立文

–––––––

二零一九年一月七日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

trativo n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento 
dos serviços e entidades públicos), conjugados com os n.os 1 e 5 
da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura manda:

1. São subdelegados na directora dos Serviços de Turismo, 
Maria Helena de Senna Fernandes, ou no seu substituto legal, 
todos os poderes necessários para representar a Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, como outorgante, no Acordo-
-Quadro de Cooperação entre a Direcção dos Serviços de 
Turismo do Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau e Meituan Dianping, a celebrar com a «Beijing Sankuai 
Online Technology Co., Ltd.».

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e produz efeitos retroactivos a 10 de Janeiro de 
2019.

7 de Janeiro de 2019.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 8 de Janeiro de 2019. — O Chefe do Gabinete, Ip Peng Kin.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Louvor

Sob proposta da Direcção dos Serviços de Assuntos de Trá-
fego, apraz-me prestar público louvor a Luís Correia Gageiro, 
que cessou funções, por motivos de aposentação, como subdi-
rector daquela Direcção de Serviços, pela competência, lealda-
de e sentido de responsabilidade que desde sempre manifestou 
no exercício das funções que foi sucessivamente chamado a 
desempenhar.

As suas capacidades pessoais e humanas, aliadas às capaci-
dades profissionais, permitiram-lhe ganhar o respeito e a ad-
miração dos colegas e superiores que com ele trabalharam.

Pelo elevado mérito dos atributos enunciados, no momento 
da sua aposentação, impõe-se o seu reconhecimento público, o 
que faço por via do presente louvor.

7 de Janeiro de 2019.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo 
Arrais do Rosário.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Pú-
blicas, aos 7 de Janeiro de 2019. — A Chefe do Gabinete, 
Cheong Chui Ling.


