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第 32/2020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27/2019號行政法規《澳門旅遊學院章

程》第十四條第一款（八）項及第183/2019號行政命令第一款的

規定，作出本批示。

一、委任林韻妮為社會文化司司長辦公室在澳門旅遊學院

校董會的代表，任期至二零二一年十二月十九日。

二、本批示自公佈翌日起產生效力。

二零二零年四月二十日

社會文化司司長 歐陽瑜

–––––––

二零二零年四月二十二日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 何鈺珊

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 27/2020號運輸工務司司長批示

以載於前財政廳第161號記錄簿冊第22頁及續後數頁的

一九七六年十二月十五日公證書作為憑證的無償批給合同，將一

幅面積3,531平方米，位於路環島，在黑沙馬路向九澳的土地批

予澳門教區教務行政處，用作興建一所學校及托兒所。

該批給已登記於物業登記局，有關土地標示於B48冊第29頁

第21212號，而批給所衍生的權利以澳門教區的名義登錄於G42

冊第100頁第50599號。

透過載於前財政廳第256號記錄簿冊第44頁及續後數頁的

一九八七年三月十三日公證書作為憑證的無償批給合同，以租賃

方式將另一幅面積3,200平方米，位於路環島九澳，毗鄰上述批

出土地的地塊批予澳門天主教會，用作擴充聖若瑟寄宿學校。

上述兩份公證書透過載於前財政司第288號記錄簿冊第89

頁的一九九三年四月三十日公證書作出修正，以彌補批給未能進

行登記的瑕疵及遺漏。

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 32/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 8) do n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento Administrativo 
n.º 27/2019 (Estatutos do Instituto de Formação Turística de 
Macau) e do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, a Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É nomeada Lam Wan Nei como representante do Gabinete 
da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura no Conselho 
Geral do Instituto de Formação Turística de Macau, até 19 de 
Dezembro de 2021.

2. O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguinte 
ao da sua publicação.

20 de Abril de 2020.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 22 de Abril de 2020. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc San.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 27/2020

Pela escritura de 15 de Dezembro de 1976, exarada a fls. 22 e 
seguintes do livro de notas n.º 161 da Repartição dos Serviços 
de Finanças, foi titulado a favor da Câmara Eclesiástica da 
Diocese de Macau o contrato de concessão gratuita do terreno, 
com a área de 3 531 m2, situado na ilha de Coloane, na Estrada 
de Hac Sá para Ká-Hó, destinado à construção de uma escola 
e creche.

Esta concessão foi registada na Conservatória do Registo 
Predial, doravante designada por CRP, ficando o terreno des-
crito sob o n.º 21 212 a fls. 29 do livro B48 e o direito inscrito a 
favor da Diocese de Macau sob o n.º 50 599 a fls. 100 do livro 
G42.

Pela escritura de 13 de Março de 1987, exarada a fls. 44 e 
seguintes do livro de notas n.º 256 da Direcção dos Serviços 
de Finanças, foi titulado a favor do Governo Eclesiástico da 
Diocese de Macau o contrato de concessão gratuita, por arren-
damento, de outro terreno com a área de 3 200 m2, situado na 
ilha de Coloane, em Ká-Hó, confinante com o terreno concedi-
do supra-referido, destinado à ampliação da Escola-Internato 
de São José.

As duas escrituras foram rectificadas por escritura de 30 de 
Abril de 1993, lavrada a fls. 89 do livro de notas n.º 288 desta 
Direcção de Serviços de Finanças, para sanar os vícios e omis-
sões que impossibilitaram o registo da concessão.


