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本會主要活動 Actividades Principais desta Fundação

由全國政協港澳臺僑委員會、中央人民政府駐澳門特別行
政區聯絡辦公室、澳區全國政協委員、上海市政協及澳門
基金會合作開展的 2012“澳門青年人才上海學習實踐計
劃＂，12 月 12 日在上海舉行結業式。
Realizou-se em 12 de Dezembro, em Xangai, a cerimónia de
acabamento do curso no Projecto de Estágio dos Talentos
Juvenís de Macau em Xangai.

由本會與聯合國教科文組織世界記憶工程國際諮詢委員
會──教育與研究工作組、澳門文獻信息學會合辦的“澳
門世界記憶研學與澳門——文獻遺產新視野＂國際論壇
於 12 月 1 日舉行。
Realizou-se em 1 de Dezembro, o Fórum Internacional sobre
os Estudos de Memória do Mundo e Macau, organizado
conjuntamente com a UNESCO e a Associação de
Documentação e Informação de Macau.

本會人員參與 12 月 9 日舉行的第 29 屆公益金百萬行。
Os pessoais desta Fundação assistiram na 29.ª edição da
Marcha de Caridade em 9 de Dezembro.

由中央網絡影視中心、中國社會福利基金會、澳門基金會、
澳門勵志青年會及珠海廣播電視台合辦的“2012｀金匙＇
大學生新媒體創意作品大賽暨創意人才扶持計劃活動＂頒
獎典禮，12 月 13 日在珠海舉行。
Foi realizado em 13 de Dezembro, em Zhuhai, a cerimónia de
entrega de prémios de “Chave Dourada 2012”, projecto de
apoio aos talentos universitários no domínio de multimédia.

由本會及民政總署合辦的“木棉‧嶺南風骨——陳永鏘專
題作品展＂，12 月 18 日假回歸賀禮陳列館開幕。
Foi inaugurada em 18 de Dezembro a exposição de pinturas
de Chen Yongqiang, no Museu das Ofertas sobre a
Transferência de Macau.

12 月 17 日，本會邀請在澳就讀之澳門基金會獎學金學生，
出席假麗景灣酒店舉行的
“澳門基金會獎學金學生聯歡晚會＂。
Os estudantes recibidos as bolsas de estudo da Fundação
Macau foram convidados a assistir um jantar da festa de Natal
em 17 de Dezembro, que foi realizado no Hotel Regency.

其他活動 Outras Actividades
20-24/12：於北京舉行“2012 澳門優秀初中學生航天冬令
營＂。
23/12：舉行澳門基金會市民專場演出“澳門青年交響樂
馬拉松＂。
受理 2013 年上半年曲藝活動資助申請。
19/12：假金沙酒店舉行澳門基金會聖誕聯歡晚會。

20-24/12: Campo de intercâmbio aeronáutico para os
estudantes notáveis no 1.º ciclo das escolas secundárias de
Macau, em Pequim.
23/12: Maratona Sinfónica dos Jovens de Macau, sob a série
do Espectáculo da Fundação Macau para a População.
Aceitação dos pedidos de subsídios aos espectáculos de ópera
cantonense no 1.º semestre em 2013.
19/12: Celebração da Festa de Natal no Hotel Sands.

資助成果 Resultados de Apoio Financeiro

本會撥款 2,100 萬元與澳門明愛合作推出的家居護養服
務，12 月 7 日舉行啟動儀式

本會與澳門葡文學校基金會於 12 月 7 日簽訂五年合作協
議。本會將每年撥款上限 900 萬元支持該校。

Realizou-se em 7 de Dezembro a cermónia de inauguração
dos serviços do cuidado em domicílio, uma inciativa desta
Fundação e Caritas Macau, em que esta Fundação contribuiu
MOP 21 milhões.

Foi assinado um protocolo de cooperação de 5 anos entre
esta Fundação e a Fundação da Escola Portuguesa de Macau,
em 7 de Dezembro. Esta Fundação concederá um subsídio ao
máximo de MOP 9 milhões cada ano, para apoiar a EPM.

