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“千人匯”匯員大會暨與特首真情對話
為進一步加強青年工作，在特區政府牽頭

3 月初推出，定期向外發佈“千人計劃”及

舉辦的“千人計劃”活動基礎上，澳門基金

“千人匯”的最新動態及特區政府青年活

會於去年 4 月成立“千人匯”，更好凝聚

動的資訊，期望吸引更多青年關注。

“千人計劃”學員， 提供多一個讓澳門有
志青年互相學習、 共同促進的交流平台。
經過持續推進相關工作，“千人匯”平台已
初具規模。
主辦單位於 3 月 24 日假綜藝館舉辦 2018
年“千人匯”匯員大會暨與特首真情對話
活動，行政長官崔世安、中聯辦副主任孫
達、外交部駐澳門特派員公署特派員葉大

由行政長官辦公室負責、澳門基金會執行

波等嘉賓出席。活動邀請 2016 及 2017 年

的“千人計劃”，於 2016 年推出並得到國

參與“千人計劃”的學員及輔導老師參加， 家教育部及全國青聯的高度重視和大力支
共同回顧及展望“千人匯”的工作， 並與

持。項目至今進入第三年，2018“千人計

行政長官近距離交流。

劃”活動的前期準備工作基本完成， 為加
大活動的覆蓋面， 擴大影響力，今年“千
人計劃”交流團的數量增至 45 團。

重點活動
Destaque

“千人匯”平台在經過近一年的經驗總結
和摸索已初具規模，並根據本澳青年的主
要關注方向成立了 5 個工作小組， 更系統
地發掘優秀青年代表和開展多元的青年人
才交流活動。同時，“千人匯”網站、臉書
專頁、 微信公眾號及手機應用程式亦已於
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A Reunião dos Membros da “União Mil Talentos” foi
acompanhada de uma sessão de diálogo com o Senhor Chefe
do Executivo
Com o intuito de reforçar os trabalhos dirigidos
aos jovens e com base no “Programa Mil
Talentos” promovido pelo Governo da RAEM, a
Fundação Macau criou, em Abril do ano passado,
a plataforma “União Mil Talentos”, de modo a
reunir os jovens talentos formados no “Programa
Mil Talentos”. Esta plataforma de intercâmbio dá
aos jovens ambiciosos uma oportunidade de poderem aprender e progredir em conjunto. Com os
trabalhos levados a cabo de forma contínua e
ordenada, a plataforma “União Mil Talentos” já
ganhou corpo e está activa.
Teve lugar no dia 24 de Março, no Fórum de
Macau, a reunião dos Membros da “União Mil
Talentos, 2018” acompanhada de uma sessão de
diálogo com o Senhor Chefe do Executivo. Para
além do Senhor Chefe do Executivo, Dr. Chui Sai
On, estiveram presentes outros convidados de
honra, nomeadamente o Subdirector do Gabinete
de Ligação do Governo Central da RPC na
RAEM, Sun Da e o Comissário do Ministério dos
Negócios Estrangeiros da China na RAEM, Ye
Dabo. Marcaram também presença os participantes das excursões realizadas ao abrigo do
“Programa Mil Talentos” de 2016 e 2017, para
reverem as acções postas em prática no âmbito da
“União Mil Talentos” e perspectivar o desenvolvimento desta plataforma. Houve, ainda, uma
troca de impressões com o Senhor Chefe do Executivo.
Passado quase um ano e depois de muito se falar
das experiências passadas e do caminho a seguir, a
plataforma “União Mil Talentos” começou, finalmente, a tomar forma. Tendo em conta que o
principal foco dos jovens de Macau, foram criados, entretanto, cinco grupos de trabalho com o
objectivo de encontrar os representantes dos
jovens excelentes em diversas áreas e promover
actividades de intercâmbio entre os jovens talentos

de forma mais sistemática. Ao mesmo tempo, foram
lançados o website, a página oficial no Facebook, a
conta pública no Wechat e o aplicativo da “União
Mil Talentos” que, entretanto, já foram actualizados
no início do mês de Março. Nestes aplicações serão
divulgadas, com a devida antecedência, todas as
novidades e actividades, tanto do “Programa Mil
Talentos” como da “União Mil Talentos”, assim
como as próximas actividades do Governo dirigidas
aos jovens. Pretende-se, desta maneira, despertar o
interesse dos jovens para estas iniciativas.
O Programa Mil Talentos é da responsabilidade do
Gabinete do Chefe do Executivo e foi implementado
pela Fundação Macau em 2016 e recebeu, desde logo,
uma grande atenção e um forte apoio do Ministério
da Educação e da Federação da Juventude da China.
O Programa entrou este ano no seu terceiro ano de
execução. Os trabalhos preliminares de preparação
das actividades do Programa Mil Talentos de 2018 já
quase foram concluídos e para ampliar a cobertura
das actividades e a sua influência, o número de excursões do Programa Mil Talentos aumenta para 45
este ano.

重點活動
Destaque
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歷史文化工作委員會召開四專家小組會議
澳門基金會歷史文化工作委員會根據重

此外，首個“2018 年度澳門歷史文化學界

點工作領域，成立傳播推廣、培訓、出版

考察活動”
已於 3 月順利完成，第二期“歷

及澳門學四個專家小組，邀請相關領域的

史文化大使培訓計劃”
亦已於 3 月 17 日開

專家、學者參與。四個專家小組於 4 月先

課，150 名學員將接受為期兩個月的培訓，

後召開了第一次小組工作會議，訂定各小

通過理論學習及實地考察，深入認識澳門

組的工作職能及推選召集人，並對委員會

歷史文化的內涵和價值。

計劃開展的重點工作進行討論、提供意
見。

與傳媒交流回顧並總結工作
重點活動
Destaque

澳門基金會行政委員會於 3 月 19 日與本

“千人計劃”工作踏入第二年， 去年共組

地中文、葡英文及內地駐澳傳媒負責人聚

織 35 個交流團，分別前往內地多個省市開

會交流，回顧 2017 年的工作，並感謝傳

展多元化交流和學習活動。 此外，在“千

媒一直以來對基金會工作的支持。

人計劃”的基礎上，基金會構建了“千人

行政委員會主席吳志良表示，基金會去年
繼續有序推進各大領域的項目，並在強化

匯”，為青年人提供多一個互相學習、共同
促進的交流平台。

青年人才培育和弘揚中華歷史文化等重

為體現特區政府對傳承中華歷史文化的重

點工作上取得了新的進展。另外，去年設

視，基金會去年 7 月成立歷史文化工作委

立了“一帶一路”獎學金及舉辦了相關的

員會，凝聚社會各界力量，致力在傳播推

國際研討會，助力澳門參與國家“一帶一

廣、教育培訓、 研究出版和合作交流等多

路”建設。與此同時，基金會持續完善資

個領域展開工作，加強市民特別是年青一

助制度，提升資助項目的社會效益，使市

代對中華歷史文化的認識和認同。

民有更多的獲得感。

此外，去年颱風“天鴿”襲澳，對市面造成

2017 年，基金會資助的批給總額逾 11 億

不同程度的破壞，澳門基金會根據行政長

澳門元，資助約 2,222 個項目，以教育、

官的指示，於風災發生翌日推出協助救災

學術研究領域所佔的比例最高（44%），

的緊急措施，包括籌集近 20 萬支瓶裝水及

其次為社會服務（15%）和慈善中介及志

啟動“8.23 風災特別援助計劃”，截止

願活動（11%），並發放逾 7,400 萬澳門

2017 年底，援助金額約為 4.94 億澳門元。

元的獎學金。
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O Conselho da Cultura e História realizou as reuniões dos 4
grupos de especialistas
Com base nos trabalhos fundamentais, o Conselho
da Cultura e História da Fundação Macau
estabeleceu quatro grupos especializados nas
seguintes áreas: transmissão e promoção, formação,
publicações e estudos de Macau e vai convidar os
académicos e especialistas destas áreas relevantes
para participar nestes grupos. Em Abril, foram
realizadas as primeiras reuniões destes grupos e
foram definidas as funções de trabalho de cada
grupo e eleitos os convocadores e, ainda, se
discutiram as ideias e as opiniões sobre os trabalhos
fundamentais a desenvolver pelo Conselho.

Anota-se que, a primeira visita do grupo de História
e Cultura de Macau do ano 2018 foi concluída com
sucesso no passado mês de Março. A 2ª edição do
Projecto de “Formação de Embaixadores da Cultura
e História” iniciou as aulas em 17 de Março e 150
formandos estão a receber formação durante dois
meses. Através de estudos teóricos e visitas aos locais,
os formandos terão a possibilidade de compreender
aprofundadamente a importância e o valor da
Cultura e História de Macau.

O balanço dos trabalhos realizados durante o ano de 2017 foi
feito num encontro com a imprensa onde teve lugar uma troca
de impressões
O encontro realizado entre o Conselho de
Administração da Fundação Macau e os responsáveis
dos órgãos de comunicação social de Macau em
língua chinesa, portuguesa e inglesa e da China
Interior em Macau teve lugar no dia 19 de Março. O
objectivo foi fazer uma retrospectiva dos trabalhos
do ano de 2017 e agradecer a todos os órgãos de
comunicação social o seu apoio contínuo aos
trabalhos da Fundação.
O Presidente do Conselho de Administração, Dr.
Wu Zhiliang, afirmou que “a Fundação, no ano
passado, deu seguimento, de forma ordenada e a bom
ritmo, a projectos já em andamento em várias áreas e
conseguiu novos avanços nos seus trabalhos
fundamentais, sobretudo, na formação de novos
talentos e na divulgação da História e Cultura da
China”. Acrescentou que, a Fundação criou a Bolsa
de Estudo “Uma Faixa, Uma Rota” e realizou uma
Conferência Internacional para apoiar Macau na
participação e construção da iniciativa nacional
“Uma Faixa, Uma Rota” e, ao mesmo tempo,
continuou a aperfeiçoar o regime de concessão de
apoios financeiros e a aumentar os benefícios sociais
dos projectos subsidiados, com o objectivo de
permitir aos residentes terem um maior percepção do
ganho para Macau.
Em 2017, a Fundação concedeu cerca de 1.100
milhões de patacas a título de apoios financeiros para
apoiar cerca de 2.222 acções, tendo sido a maior
parte daquele valor aplicado em acções no âmbito da
educação e investigação (44%), seguido de serviços
de assistência social (15%) e de actividades de
caridade e voluntariado (11%). O valor atribuído a

título de bolsas de estudo atingiu 74 milhões de
patacas.
O “Programa Mil Talentos” entrou no seu segundo
ano de execução. No ano passado, foram organizadas
35 excursões de intercâmbios e estudos diversificados
em diversas províncias e cidades do Interior da
China. Além disso, com base no “Programa Mil
Talentos”, a Fundação criou a “União Mil Talentos”
para oferecer aos jovens de Macau uma plataforma de
promoção e aprendizagem.
Para demonstrar a importância atribuída pelo
Governo da RAEM à preservação da História e da
Cultura da China, a Fundação criou o Conselho de
Cultura e História em Julho do ano passado, que se
dedica aos trabalhos de divulgação, educação e
formação, investigação e edição de publicações,
cooperação e intercâmbio em diversas áreas, para que
sejam transmitidos mais conhecimentos sobre estas
matérias aos residentes, especialmente às gerações
mais jovens de Macau.
No ano passado, o tufão “Hato” chegou a Macau e
causou grandes prejuízos, embora de diferentes graus
de gravidade. De acordo com as instruções do Chefe
do Executivo, a Fundação Macau, logo no dia
seguinte à passagem do tufão, adoptou medidas de
emergência e conseguiu recolher cerca de 200 mil
garrafas de água potável para serem distribuídas e
lançou o “Projecto de Ajuda Especial aos Prejuízos
Causados pela Passagem do Tufão Hato”. Até ao
final de 2017, o montante de subsídios de atribuídos
ao abrigo deste Projecto atingiu 494 milhões de
patacas.

重點活動
Destaque
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與國家藝術基金簽訂合作意向書
共推澳門文藝發展
在中聯辦宣傳文化部部長萬速成見證下，
澳門基金會與國家藝術基金於 4 月 14 日
簽署了《國家藝術基金和澳門基金會合作
意向書》，並舉行了工作會議，深化合作方
式和細化合作項目。
澳基會行政委員會主席吳志良感謝國家藝
術基金的支持，並期待雙方的交流更緊密、
持續和長效，為澳門文化藝術發展帶來更
多機遇。

第 7 屆澳門大學生商業知識競賽

重點活動
Destaque

由澳門基金會、澳門會計專業聯會及澳門

管理隊及其隊員黃曉薇分別獲得“團隊最

廣播電視股份有限公司合辦的“第 7 屆澳

佳表現獎”及“個人最佳表現獎”。

門大學生商業知識競賽”，已於 4 月 15 日
在綜藝館舉行，來自本澳 7 間大專院校共
12 支賽隊經過四場初賽及一場決賽的競
逐，最後由澳門保安部隊高等學校 B 隊奪
冠，亞、季、殿軍分別由澳門保安部隊高等
學校 A 隊、澳門大學工商管理隊、澳門理
工學院澳門理工隊奪得。而澳門大學工商

“第 23 屆澳門中學生讀後感徵文比賽”頒獎禮
由澳門基金會與澳門日報合辦的“第 23
屆澳門中學生讀後感徵文比賽”，於 4 月
14 日在澳門教科文中心舉行頒獎禮，向
20 名獲獎學生頒發獎座，以示鼓勵，同場
並設展覽展出各獲獎作品。
本屆比賽以“小城故事”為題，共收到 23
家學校近 370 份參賽作品，反應熱烈。
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Carta de Intenções de Cooperação firmada entre a Fundação
Macau e a Fundação Nacional de Cultura e Arte
Para promover o desenvolvimento da Cultura e das Artes de
Macau
Sob o testemunho do Dr. Wan Sucheng, Director
do Departamento de Publicidade e Cultura do
Gabinete de Ligação do Governo Central na
RAEM, a Fundação Macau e a Fundação
Nacional de Cultura e Arte assinaram a “Carta de
Intenções de Cooperação entre a Fundação
Nacional de Cultura e Arte e a Fundação Macau”
no dia 14 de Abril e realizaram de seguida uma
reunião de trabalho para aprofundar a forma de
cooperação e detalhar os projectos de cooperação.

O Presidente do Conselho de Administração da
FM, Dr. Wu Zhiliang, agradeceu à Fundação
Nacional de Cultura e Arte o seu apoio e espera que
se realizem intercâmbios mais estreitos, duradouros
e com efeito a longo prazo, de modo a dar mais
oportunidades ao desenvolvimento da cultura e arte
de Macau.

A 7.ª edição do Concurso “Conhecimentos Comerciais dos
Estudantes Universitários de Macau”
A 7.ª edição do Concurso “Conhecimentos
Comerciais dos Estudantes Universitários de
Macau”, organizada pela Fundação Macau, em
conjunto com a União das Associações de Profissionais de Contabilidade de Macau e a
Teledifusão de Macau S.A., foi realizada em 15 de
Abril no Fórum de Macau. Depois de quatro
concursos preliminares e um concurso final entre
as 12 equipas oriundas das 7 instituições do ensino superior de Macau, a Equipa B da Escola
Superior das Forças de Segurança de Macau saiu
vitoriosa. Os 2º, 3º e 4º vendedores foram a Equipa A da Escola Superior das Forças de Segurança
de Macau, a Equipa de Gestão de Empresas da
Universidade de Macau e a Equipa Politécnica de
Macau do Instituto Politécnico de Macau. A

Equipa de Gestão de Empresas da Universidade de
Macau e o seu membro, Huang Xiaowei, ganharam
o “Prémio de Melhor Desempenho de Equipas” e o
“Prémio de Melhor Desempenho de Pessoas”,
respectivamente.

Organização da Cerimónia de entrega do Prémio referente à
“23.ª Edição do Concurso de Comentários Escritos sobre a
Leitura para os Alunos do Ensino Secundário de Macau”
A “23.ª Edição do Concurso de Comentários
Escritos sobre a Leitura para os Alunos do Ensino
Secundário de Macau”, organizada pela Fundação
Macau em conjunto com o Diário de Macau, teve,
no dia 14 de Abril no Centro UNESCO, a sua
cerimónia de entrega de prémios aos 20 alunos
vencedores, que premiou o estímulo e perseverança
dos alunos. As obras premiadas estiveram expostas
no mesmo local.
O concurso com o tema “Histórias da Pequena
Cidade” recebeu cerca de 370 obras oriundas de
23 escolas, ganhando assim uma aceitação entusiástica.

重點活動
Destaque
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《社區個案工作印記》發佈會及 2017 街坊會服務回顧展覽
澳門街坊會聯合總會於 3 月 19 日發佈 2016 年《社區個案工作印記》及《社區參與推廣系列》
光碟，總結各種案例經驗，整合前線的街坊工作者參與社區工作的心得與體會，同場舉行服務回
顧展覽，展示街總屬下各辦事處及中心去年的工作成果。街總 2017 年服務突破 290 萬人次，較
去年增長 50 萬人次。
2018 健康促進系列活動
由澳門中華新青年協會主辦，於 3 月 25 日舉行開幕禮，活動包括健康大使培訓課程、健康知識
巡迴展以及到學校、安老院開辦講座等。項目今年踏入第 15 年，共培訓逾 8,100 名健康大使，
在宣傳和推廣健康教育上取得了積極良好的效果。

圖片來源：健康大使培訓計劃臉書
專頁

春季桂澳學生寫生交流活動
由澳門國際創價學會主辦，於 3 月 30 日至 4 月 2 日組織本澳 62 名中學生赴廣西藝術學院開展
為期 4 日的學習交流和景區寫生，藉此推動兩地學子互相借鏡學習，共同提升藝術技巧和創作能
力。

主要資助成果

Apoio
Financeiro

《澳門名人圖片傳記：傳記中的歷史──崔德祺》新書發佈儀式
澳門仁慈堂屬下的婆仔屋文創空間於 4 月 7 日舉行新書發佈儀式。此書為《澳門名人圖片傳記》
系列第三册，由學者格得士教授（Prof. João Guedes）主理編撰，具中、英、葡三語，以珍貴
文檔和圖片圖文並茂地描述本澳重要人物崔德祺博士的生平。

圖片來源：婆仔屋文創空間臉書
專頁

第 23 屆澳門緬華潑水節系列活動
由澳門緬華互助會於 4 月 20 至 23 日舉辦，包括圖片展、派福米、花車巡遊、祈福巡遊、緬甸及
東南亞美食文化街、民族歌舞表演晚會及大型潑水嘉年華等精彩活動，吸引了大量市民和遊客參
與，已成為澳門年度品牌活動之一。
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Lan;amento da “Impressão de Trabalhos de Casos da Comunidade” e
“Exposição Retrospectiva dos Serviços das Associações de Moradores, 2017”
A União Geral das Associações dos Moradores de Macau lançou os discos de “Impressão dos Trabalhos de Casos da
Comunidade” e da “Série de Promoção de Participação de Comunidade, 2016”, em 19 de Março, onde estão
resumidos os resultados de vários casos que contam a experiência e o traduzem o sentimento dos trabalhadores das
associações de moradores na sua participação em trabalhos comunitários. A exposição retrospectiva dos serviços
prestados mostra os resultados dos trabalhos dos escritórios e dos centros da União Geral. Em 2017, a União serviu
mais de 2,9 milhões pessoas, aumentando o número em 0,5 milhões de pessoas em comparação com o ano passado.
Série de Actividades Promotoras de Saú de, 2018
Teve lugar no dia 25 de Março a cerimónia de abertura das actividades que foram organizadas pela Associação de Nova
Juventude Chinesa de Macau. As actividades incluíram o curso de formação para embaixadores da saúde, uma
exposição itinerante sobre os conhecimentos de saúde, palestras realizadas nas escolas e nas casas para idosos. O
programa entrou no seu 15º ano de execução e já formou mais de 8.100 embaixadores da saúde, alcançando os efeitos
positivos na promoção e divulgação da educação para a saúde.

Fonte da imagem: Facebook do plano de
formação dos embaixadores da saúde

Acção de Intercâmbio “Pintura para os Alunos de Guangxi e Macau na Primavera”
Com a organização da Associação Budista Soka Gakkai Internacional de Macau, entre 30 de Março e 2 de Abril, 62
alunos do ensino secundário de Macau deslocaram-se ao Instituto de Artes de Guangxi para participar no intercâmbio
de estudo e pintura das zonas paisagísticas, durante 4 dias. A finalidade foi incentivar os alunos de Guangxi e Macau a
aprender uns com os outros para melhorarem em conjunto as suas técnicas de arte e habilidades criativas.
Lançamento do novo Livro “Fotobiografia das Celebridades de Macau: História da
biografia - Chui Tak Kei”
O Albergue SCM da Santa Casa da Misericórdia de Macau lançou a edição de um novo livro no dia 7 de Abril. O livro
é o volume III da série “Fotobiografia das Celebridades de Macau” elaborado pelo Prof. João Guedes que foi escrito em
chinês, português e inglês e fala da vida do Dr. Chui Tak Kei, uma personalidade importante na História de Macau,
com documentos, fotos e textos preciosos.

Fonte da imagem:
Albergue SCM

Facebook

do

Série das actividades referentes ao “23.º Festival da Água dos Chineses vindo de
Myanmar em Macau”
Com a organização da Associação de Ajuda Mútua dos Chineses Ultramarinos da Birmânia em Macau, realizaram-se,
entre os dias 20 e 23 de Abril, excelentes actividades que foram integradas no Festival de Á gua, tais como uma
Exposição de Fotografias, a Oferta de Arroz de Sorte, o Desfile de Carrinhos Decorados, o Desfile de Bênção, a Festa
Gastronómica de Myanmar e Sudeste Asiático, representações de canto e dança e a Festa grande de Aspersão de Á gua.
O Festival atraiu a participação de muitos cidadãos e turistas e já se tornou numa das actividades anuais com a marca
“Macau”.

主要資助成果

Apoio
Financeiro

澳門基金會活動簡報（2018 年 3 月 - 4 月）

活動剪影
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Diversas Actividades

28/03-03/04 澳門藝術家推廣計劃：
“心影•情心—區天興攝影作品展”
Exposição de Fotografias de Ao Thien Yn –
“Sentimentos e Paixão” integrada no “Projecto
de Promoção de Artistas de Macau”

03-12/04 吞吐大荒——許欽松山水畫
展
Exposição de pintura “Magnífico - Montanha
e Água de Xu Qinsong”

26-30/04 鄉韻 ‧ 鄉情——李肇瑜水墨畫
展
Exposição “Encanto e Saudades da Terra Natal
- Pinturas a Tinta Chinesa de Li Zhaoyu”

09/03 美國駐香港及澳門總領事館派員
到訪
Visita dos representantes do Consulado Geral
dos Estados Unidos em Hong Kong e Macau

22/03 人民教育出版社到訪交流
Visita de Intercâmbio da Imprensa de Educação do Povo

23/03與佛得角駐華大使Dra Tânia
Romualdo會面
Encontro com a Embaixadora de Cabo Verde
na China, Dra. Tânia Romualdo

26/03 中華文化促進會主席王石一行到
訪
Visita de uma delegação chefiada pelo Presidente da Sociedade da Promoção da Cultura
Chinesa, Wang Shi

26/03 中國文化研究院一行到訪
Visita de uma delegação do Instituto de Estudos em Cultura Chinesa

29/03 暨南大學副書記一行到訪交流
Visita de Intercâmbio de uma delegação da
Universidade de Jinan chefiada pelo ViceSecretário da Instituição
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12/04 北京大學法學院到訪
Visita da Faculdade de Direito da Universidade de Pequim

24/04 葡萄牙駐聯合國教科文組織常設
代表到訪
Visita à FM do Representante de Portugal
Residente na UNESCO

27/04 本會人員參觀國家安全教育展
Visita da FM à Exposição Nacional de Educação de Segurança

日期
Data

節目
Programa

演出團體
Organização Executora

16-17/03

《我係歌手》
Eu Sou Cantor

澳門舞者工作室

25/03

《百步餘音》弦聲光影音樂會
Concerto de Instrumentos de Corda e Luzes -“Melodia no Corredor
dos Cem Passos”

29/03

《美人魚的泡沫》多媒體兒童舞蹈劇場
Dança Teatral Infantil Multimédia
“A Pequena Sereia Perdida”

13/04

The Dancer Studio Macao
澳門弦樂協會
Associação de Cordas de Macau
英姿舞園
Associação de Dança — Ieng Chi

《澳門頌》音樂會

澳門葡人之家協會

Tributo a Macau

Casa de Portugal em Macau

澳門基金會活動簡報（2018 年 3 月 - 4 月）

本期出版物

12

Edições e Publicações

“澳門研究叢書”之《澳門道路交通事故民事責任
研究》

《澳門研究》第 86 期

O Boletim de Estudos de Macau (Volume 86)

Estudo sobre “Responsabilidade Civil por Acidentes Rodoviários em Macau” da “Colecção de Estudos sobre Macau”

《中西詩歌》第 67 期

O Boletim “Poesia Chinesa e Ocidental” (Vol. 67)

《大珠三角都會區建設研究》報告已上載虛擬圖書

O Relatório “Estudo de Construção Urbana do Grande
Delta do Rio das Pérolas” está disponível na Biblioteca Virtual

