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歷史文化工作委員會工作會議及交流會
歷史文化工作委員會先後於 9 月、10 月舉

流及聽取意見；同時，鼓勵他們積極參與

行了第二次工作會議及兩場工作交流會，

“澳門記憶”工程的專題徵稿工作， 共同

通過委員會 2017 至 2018 年的工作計劃以

豐富、活化“記憶”平台的框架及內容。

及與本澳前線歷史教育工作者、“澳門記
憶”專題作者、學校、教育界及青年團體進
行工作交流並聽取意見。
第二次工作會議於 9 月 8 日舉行， 會議通
過委員會的工作方案以及 2017 至 2018 年
的工作計劃。委員會將在傳播推廣、培訓、
研究出版和合作這四個領域開展工作，並
根據重點工作領域成立傳播推廣、培訓、

此外， 澳基會於 10 月 17 日及 18 日先後

出版及澳門學四個工作小組，除由委員會

邀請 28 個教育界團體、學校以及 28 個青

的成員參與之外，亦將邀請相關範疇的專

年團體代表出席歷史文化工作交流會暨

家及代表參與。

“千人匯”講解會， 聽取對基金會推動歷

今年，委員會計劃推出“歷史文化大使培
訓計劃”、“澳門歷史文化考察活動資助計

重點活動
Destaque

史文化工作的意見， 並講解“千人計劃”
及“千人匯”未來的活動內容。

劃”、歷史文化專題講座、論壇以及歷史文
化教師研修班，務求形成社會氣氛，提高社
會積極性，以壯大傳承隊伍，並培養更多年
青人參與有關工作。
爲更好推進歷史文化工作委員會的工作，
基金會於 9 月 15 日組織本澳前線歷史教育
工作者以及“澳門記憶”專題作者進行交

持續跟進“8.23 風災特別援助計劃”
澳門基金會於 9 月及 10 月持續關注和跟進

此外，為處理《家居修復援助金》的申請

“8.23 風災特別援助計劃”的各項援助措

個案，基金會邀請了 9 個業界團體組成專

施，當中，《遇難者家屬慰問金》已在災後

業技術評估工作小組，提升核查審批效率

兩週內完成發放；住戶水電費補貼於 10

和專業水平，確保公帑用得其所。

月份開始經澳門電力股份有限公司及澳門
自來水股份有限公司轉賬至用戶賬號；同
時，陸續向符合規定、文件齊備的申請人發
放《醫療慰問金》及《家居修復援助金》。

3

Boletim Informativo da Fundação Macau (Setembro e Outubro de 2017 )

Reuniões de trabalho e encontros de intercâmbio do
Conselho da Cultura e História
O Conselho da Cultura e História organizou
respectivamente, em Setembro e Outubro, a 2.ª
reunião de trabalho e dois encontros de intercâmbio, em que aprovou o plano de trabalho
2017/2018 e comunicou com professores de
História, autores da publicação “Memórias de
Macau”, representantes de escolas, dos sectores de
educação e de assuntos juvenis, auscultando as
opiniões destes.
No dia 8 de Setembro, teve lugar a 2.ªreunião para
aprovar o projecto de trabalho do Conselho e o
plano de actividades até ao final de 2017 e para o
ano de 2018. O Conselho irá concentrar-se em
quatro vertentes: transmissão e promoção; acções
de formação; estudos e publicações; cooperação
entre entidades e, para tal, foram constituídos 4
grupos de trabalho dedicados àquelas áreas e ao
estudo de Macau. Para além dos membros do
Conselho, convidar-se-ão também especialistas e
indivíduos com formação nestas áreas.
Este ano, o Conselho pretende ainda lançar o
“Projecto de Formação de Embaixadores de Cultura e História”, o “Projecto de Apoio Financeiro
às Actividades de Investigação Histórico-Cultural
de Macau”, palestras temáticas, seminários e cursos de formação de professores de Cultura e His-

tória, no sentido de criar um ambiente social que
estimule a iniciativa pública para alargar a equipa que
se dedica ao estudo da sucessão cultural e histórica e
incentivar mais jovens a participar nos trabalhos que
se relacionam com estas áreas.
No intuito de melhor desenvolver o trabalho do
Conselho, a Fundação Macau realizou no dia 15 de
Setembro um encontro com os professores de História e com os autores da publicação “Memórias de
Macau” para encetar uma comunicação e proceder à
auscultação das opiniões deles; entretanto, a Fundação encorajou-os a participar activamente nos trabalhos de redacção do projecto “Memórias de Macau”, enriquecendo e revitalizando juntos o quadro e
o conteúdo dessa plataforma.
Paralelamente, a Fundação Macau convidou, sucessivamente, nos dias 17 e 18 de Outubro, 28 grupos
educacionais e escolas, bem como 28 representantes
juvenis, para estarem presentes nos encontros de
intercâmbio e sessões de esclarecimento sobre a
“União Mil Talentos”, perscrutando as suas opiniões
em relação aos trabalhos de cultura e história,
promovidos pela Fundação Macau, e apresentandolhes as actividades futuras do “Programa Mil
Talentos” e da “União Mil Talentos”.

Destaque

Acompanhar continuadamente o Projecto de Ajuda Especial
aos Prejuízos Causados pela Passagem do Tufão “Hato”
Durante os meses de Setembro e Outubro, a
Fundação Macau continuou a acompanhar e a
prestar atenção às medidas de assistência do Projecto de Ajuda Especial aos Prejuízos Causados
pela Passagem do Tufão “Hato”, entre as quais o
apoio de condolências às famílias das vítimas, já
foi atribuído duas semanas após a passagem do
tufão; a subvenção das contas da água e da electricidade, que já começou a ser atribuída em
Outubro através de transferência às contas dos
utentes pela Companhia de Electricidade de Macau e pela Sociedade de Abastecimento de Á guas
de Macau, S.A.R.L.; entretanto, o subsídio de
assistência médica e o subsídio destinado à restauração residencial começaram também a ser
atribuídos gradualmente aos requerentes que
cumprem os requisitos e têm todos os documentos necessários em ordem.

重點活動

Além disso, com vista ao tratamento dos pedidos do
subsídio destinado à restauração residencial, a
Fundação Macau convidou 9 associações da área
para constituir uma equipa de verificação e avaliação
técnica e profissional, elevando a eficiência da
aprovação e o nível profissional da verificação e
garantindo a utilização correcta dos recursos públicos.
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澳門青年人才上海學習實踐計劃
澳門基金會與全國政協港澳臺僑委員會、

計劃旨為善用上海廣闊成熟的培育空間，

上海市政協、澳區全國政協委員、澳門中

為澳門持續發展培育高質素人才。今年已

聯辦共同主辦的 2017“澳門青年人才上

舉辦第六屆， 前五期共有 144 名澳門青年

海學習實踐計劃”
於 9 月 4 日舉行開班式。

人才參與，取得了積極的成果。今屆學員共
30 名，分別來自澳門社服界、青年界、工商
界等團體，已於 9 月 18 日啓程前往上海，
開展為期三個月的學習實踐。

重點活動
Destaque

在葡舉辦“中國/澳門：航海路線、海峽與大洋”
國際學術研討會
澳門基金會與葡萄牙科學、技術暨高等教
育部下設的澳門科學文化中心合辦的
“China/Macau: Sailing Routes, Sea
Straits, Global Oceans”（“中國/澳
門：航海路線、海峽與大洋”）國際學術
研討會，10 月 9 日在葡萄牙里斯本開幕。
吳志良主席在開幕式上致辭表示，研討會
邀請了各地相關領域的學者參會，透過對
中國和澳門過去的海事活動及貿易往來

研討會一連三天共分五個場次進行，近 20

進行研討，加深了我們對澳門曾作為海上

位來自歐美、港澳及台灣地區的學者圍繞

絲綢之路的重要港口的了解。研討會的舉

研討會主題展開討論，深入探討航海路線、

辦亦促進了澳門與各地學術機構的合作

海上活動、貿易網絡以及澳門在國際貿易

與交流，有效整合研究成果。

中的地位等議題。會上共發表 18 篇論文，
其中多篇與澳門相關。
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Projecto de Estágio dos Jovens Talentos de Macau em Xangai
Teve lugar, no dia 4 de Setembro, a Cerimónia de
Abertura do “Projecto de Estágio dos Jovens
Talentos de Macau em Xangai 2017”, organizado
conjuntamente pela Fundação Macau, pelo
Comité de Hong Kong, Macau, Taiwan e Chineses Ultramarinos do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês
(CCPPC), pelo Comité Municipal de Xangai da
CCPPC, pelos Membros de Macau do Comité
Nacional da CCPPC e pelo Gabinete de Ligação
do Governo Popular Central na RAEM.

Aproveitando a plataforma de formação ampla e
madura de Xangai, o Projecto visa cultivar talentos
qualificados para o desenvolvimento sustentável do
território. Desde 2012, já houve cinco edições do
Projecto, e nele participaram um total de 144 jovens
talentos de Macau, tendo alcançado resultados
bastante positivos. Este ano, há 30 jovens seleccionados para integrar o Projecto, oriundos respectivamente dos serviços sociais, assuntos juvenis e sectores industrial e comercial, que já se deslocaram a
Xangai no dia 18 de Setembro para iniciar o estágio
de três meses.

Realizou-se em Portugal o Colóquio Internacional “China/
Macau: Rotas, Estreitos Marítimos e Oceanos Globais”
No dia 9 de Outubro, foi inaugurado em Lisboa o
Colóquio Internacional “China/Macau: Rotas,
Estreitos Marítimos e Oceanos Globais”, organizado conjuntamente pela Fundação Macau e pelo
Centro Científico e Cultural de Macau, dependente do Ministério de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior de Portugal.
No discurso proferido na Cerimónia de Abertura,
o Presidente Wu Zhiliang referiu que “com a
participação dos académicos da área, vindos de
vários lugares, o Colóquio contribui para aprofundar o nosso conhecimento de Macau enquanto
porto importante da Rota Marítima da Seda,
através do estudo das actividades marítimas e dos
intercâmbios comerciais da China e de Macau, no
passado. A realização do colóquio promove ainda
a cooperação e o intercâmbio entre Macau e as
instituições académicas de fora, reunindo assim, de
forma efectiva, os frutos da investigação.”

O Colóquio decorreu em três dias, tendo sido dividido em cinco sessões, nas quais cerca de 20
académicos oriundos da Europa, América, Hong
Kong, Macau e Taiwan participaram nas discussões
em torno do tema do colóquio, estudando profundamente as rotas marítimas, as actividades do mar, as
redes comerciais e o papel de Macau no comércio
internacional. Foram publicadas um total de 18
teses, entre as quais muitas estão relacionadas com
Macau.

重點活動
Destaque
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特別獎學金評審結果公佈
2017/2018 學年“特別獎學金計劃”於 8

學升讀任一學科領域內的課程，或在各學

月 1 至 21 日接受報名，共 219 名學生遞

科領域的世界大學排名中列前 50 位的大

交報名申請，
有關評審結果已於 9 月 28 日

學的本澳永久性居民。

公佈。

2017/2018 學年的名額共 55 名，分亞洲、

澳門基金會設立的“特別獎學金計劃”，旨

大洋洲、歐洲及美洲及其他地區，獎學金名

為支持和鼓勵成績優異的澳門學生繼續在

額分別為 14 名、8 名、16 名及 17 名。得

一個較佳的學習環境下接受高等教育，為

獎者依就讀地區可以獲得每年 8 萬至 32 萬

社會發展培養所需的人才。申請對象為就

澳門元的獎學金。

讀世界排名 100 位以內的大學，在該等大

“澳門藝術家推廣計劃”年度雅集活動

重點活動
Destaque

由澳門基金會主辦的“澳門藝術家推廣

舉辦了“藝匠顯影－澳門藝術家肖像展”，

計劃”
2017 年度雅集交流活動於 10 月 29

特邀澳門著名攝影家陳顯耀先生，拍攝收

日舉行，逾百名本地文藝界人士出席進行

錄和展示已參與計劃的澳門藝術家肖像並

雅集創作，氣氛熱烈，現場並展示了 71 位

出版畫集，希望讓公眾認識各個藝術家及

已參與“澳門藝術家推廣計劃”的藝術家

其取得的成就，鼓勵藝術家同行相互切磋，

個人畫集。

互相學習， 不斷提升，共同進步，塑造活
躍、進取、有創造力的澳門藝術家群像。

“澳門藝術家推廣計劃”自 2011 年推出，
至今已為逾 70 位本地藝術家舉辦個展及

近年，本會亦致力推動內地及澳門的文化

出版個人作品集，內容涵蓋國畫、水彩、

交流與合作，包括連續九年組織本地藝術

油畫、書法、攝影、雕塑、裝置、陶瓷等，

界參與由中國文聯主辦的海峽兩岸暨港澳

充分反映出本澳藝術界的多元創作及發

地區藝術論壇， 並於 2015 年與中國文聯

展，亦藉此讓更多人了解和欣賞澳門藝術

簽署合作協議， 開展一系列文化藝術項

家的佳作。

目， 對內提高本地創作水平，對外擴大澳

為配合是次雅集活動，當日下午在春草堂

門藝術家的知名度。

7

Boletim Informativo da Fundação Macau (Setembro e Outubro de 2017 )

Resultado de avaliação e selecção dos candidatos à “Bolsa de
Mérito Especial da Fundação Macau”
O prazo de candidaturas à Bolsa de Mérito Especial 2017/2018 decorreu entre 1 e 21 de Agosto
do ano corrente, tendo sido recebidas um total de
219 candidaturas. O resultado de avaliação e
selecção foi publicado no dia 28 de Setembro.

quentem qualquer curso nas universidades classificadas entre as 100 melhores no ranking mundial ou
que frequentem cursos universitários cujo ranking
mundial é dentro do top 50 na respectiva área
académica.

A “Bolsa de Mérito Especial da Fundação Macau”,
criada pela Fundação Macau, tem como objectivo
incentivar e apoiar os estudantes de Macau que
melhor se distinguiram nos estudos, proporcionando-lhes um bom ambiente e melhores condições de aprendizagem no ensino superior, a fim
de formar quadros qualificados para o futuro
desenvolvimento desta Região. Esta Bolsa destinase a residentes permanentes da RAEM que fre-

Para o ano lectivo de 2017/2018, o número de
vagas para a atribuição desta Bolsa é de 55 e estas
vagas estão distribuídas pelas seguintes regiões: Á sia
(14), Oceânia (8), Europa (16) e América e Outras
Regiões (17). O montante das bolsas será determinado conforme a localização das universidades por
regiões, entre MOP80.000 e MOP320.000 por
ano.

Encontro anual de intercâmbio 2017 do “Projecto de
Promoção de Artistas de Macau”
Teve lugar, no dia 29 de Outubro, o encontro
anual de intercâmbio 2017 do “Projecto de
Promoção de Artistas de Macau”, organizado
pela Fundação Macau. Estiveram presentes mais
de cem celebridades dos círculos literário e artístico de Macau, que criaram as suas obras no
local, numa atmosfera animada. Paralelamente,
foram apresentados os retratos dos 71 artistas já
integrados no “Projecto de Promoção de Artistas
de Macau”.
O “Projecto de Promoção de Artistas de Macau”,
desde o seu lançamento em 2011, já organizou
exposições individuais e publicou colectâneas
para mais de 70 artistas locais, com manifestações
artísticas extraordinariamente variadas, incluindo
a pintura tradicional chinesa, a aguarela, a pintura
a óleo, a caligrafia, a fotografia, a escultura, a
instalação, a porcelana, entre muitas outras, o que
revela a diversidade de criação e desenvolvimento
do círculo artístico de Macau e também dá a
conhecer ao público as obras-primas de artistas
do território.
Com o intuito de acompanhar o encontro anual
de intercâmbio, decorreu no mesmo dia à tarde,
no Pavilhão “Chun Chou Tong”, a “Exposição
de Retratos dos Artistas de Macau”, da autoria
do famoso fotógrafo de Macau, Chan Hin Io, que
fez fotografias aos artistas integrados no Projecto, tendo reunido os retratos num álbum, para
que, por um lado, o público fique a conhecer estes
artistas e os seus trabalhos e, por outro, para
incentivar os artistas a efectuarem intercâmbios
de modo a obterem progressos conjuntos e a

criarem a imagem de uma equipa de artistas de
Macau entusiástica, criativa e sempre em evolução.
Nos últimos anos, a Fundação Macau tem-se dedicado também à promoção de intercâmbios e cooperações culturais entre Macau e o Interior da China,
com iniciativas como a participação por nove anos
consecutivos do círculo artístico de Macau no
“Fórum de Artes dos Dois Lados do Estreito, Hong
Kong e Macau”, organizado pela Federação de
Círculos Literários e Artísticos da China (CFLAC,
sigla em inglês), e a assinatura de acordo de cooperação com a CFLAC em 2015, para efectuarem em
conjunto uma série de projectos culturais e artísticos, o que irá contribuir para elevar o nível profissional da criação local e para divulgar os artistas de
Macau de modo a que estes sejam também conhecidos fora do território.

重點活動
Destaque
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2017“赴葡計劃”獲獎學生聚會
澳門基金會於 9 月 11 日舉辦“2017 應屆
高中畢業學生赴葡就讀計劃”獲獎學生聚
會， 希望通過聚會加強同學間的交流， 鼓
勵同學的士氣，增強“赴葡計劃”的凝聚
力，讓同學們能在未來的學習生活中更好
地交流互助。
澳門基金會參與支持“赴葡計劃”已 13
年，和大專教育基金會及教育暨青年局合
作無間，培養了一批又一批雙語人才，成績
喜人。 至今， 共有 170 名澳門學生獲獎，
68 名學生完成計劃，
現有 88 名學生在葡就
讀，資助總金額約四千萬澳門元。現時，每
學年獲獎學生名額已擴展至 20 個，學生赴
葡主要修讀法律學士課程。

重點活動
Destaque

此外，澳門基金會行政委員會主席吳志良
於 10 月 8 日出席了在葡萄牙里斯本舉行
的在葡就讀的澳門學生交流會。他勉勵學
生把握地理優勢及教學資源，提高葡語水
平及加強專業領域的學習，並加深對當地
社會文化的了解，學有所成， 將來為特區
社會發展作出貢獻。

與四地文壇作家聚會
澳門基金會於 10 月 28 日邀請來自內地、

地機構，長期關愛和推動澳門文學的發

本澳、香港及台灣地區近 50 位作家歡聚一

展， 使澳門文學迎來今天的繁榮景象，未

堂， 談文論藝，暢敘交流。

來基金會將繼續努力，與本澳文學界一同

行政委員會主席吳志良感謝支持推動澳門

深耕澳門文學。

文學的內地合作單位及文學界同仁，特別

中國作家協會副主席白庚勝讚賞本土文

是中國作家協會，不僅協助澳門培養人才、

學創作風氣，不僅老一輩作家留下大量經

出版作品，更持續不斷地吸納澳門作家加

典著作，近年中青年作家更積極創作，水

入中國作協，為澳門作家提供廣闊的平台。

平高，也不缺葡語作品。中國作協對澳門

同時，他感謝與本會合作多年的外地及本

文學發展前景寄以厚望，冀作出更大的突
破。

9

Boletim Informativo da Fundação Macau (Setembro e Outubro de 2017 )

Convívio dos bolseiros do “Projecto de Continuação dos
Estudos em Portugal, 2017”
A Fundação Macau organizou, no dia 11 de
Setembro, um convívio dos bolseiros do
“Projecto de Continuação dos Estudos em Portugal dos Alunos que completam o Ensino
Secundário, 2017”, com vista a fomentar o intercâmbio entre eles, dar-lhes motivação e reforçar a solidariedade entre os mesmos, de modo a
que os alunos possam comunicar e haja uma
maior entreajuda na vida académica futura.
A Fundação Macau, que já participa no Projecto
há 13 anos, em cooperação próxima com a Associação Promotora da Instrução Pós-Secundária
e com a Direcção dos Serviços de Educação e
Juventude, tem cultivado inúmeros talentos bilingues, obtendo resultados muito positivos. Até
agora, há um total de 170 bolseiros macaenses,
entre os quais 68 alunos já concluíram os estudos
e 88 estão a estudar em Portugal, sendo o valor
total da bolsa cerca de 40 milhões de patacas.
Neste momento, o número de vagas já foi aumentado para 20, indo a maioria dos alunos para
Portugal fazer licenciatura em Direito.

Concomitantemente, o Presidente do Conselho de
Administração da Fundação Macau, Wu Zhiliang,
esteve presente no encontro de intercâmbio entre os
alunos de Macau que estudam em Portugal, decorrido no dia 8 de Outubro, em Lisboa, encorajando os
alunos a aproveitar bem as vantagens do ambiente e
dos recursos do ensino para elevar o nível de português e aprofundar os seus estudos académicos, assim
como o conhecimento da cultura e da sociedade
portuguesas, a fim de, no futuro, contribuírem para o
desenvolvimento social da RAEM com os conhecimentos adquiridos através do Projecto.

重點活動
Convívio com os autores dos quatro lugares
No dia 28 de Outubro, a Fundação Macau
convidou cerca de 50 escritores do Interior da
China, Macau, Hong Kong e Taiwan para um
jantar de convívio, no qual se conversou e se
trocaram ideias sobre a arte e a cultura, numa
atmosfera animada e descontraída.
O Presidente do Conselho de Administração, Dr.
Wu Zhiliang, agradeceu às entidades do Interior
da China e escritores que têm apoiado a
promoção da Literatura de Macau, sobretudo à
Associação dos Escritores da China (AEC), que
ajudou Macau não só com formações dos
talentos e publicações das obras, como também
com a admissão contínua dos escritores de Macau à AEC, o que proporcionou a existência de
uma plataforma mais ampla para os escritores de
Macau.
Agradeceu também às instituições locais e de fora
que têm colaborado há muitos anos com a
Fundação Macau, apoiando e fomentando a

longo prazo o desenvolvimento da Literatura de
Macau, para que a mesma tenha a prosperidade de
hoje. Afirmou, ainda, que “no futuro, a Fundação
Macau vai trabalhar com profunda devoção e maior
afinco na melhoria da qualidade da literatura de
Macau, em conjunto com o círculo literário de Macau.”
O Vice-Presidente da Associação dos Escritores da
China, Dr. Bai Gengsheng, elogiou não só as criações
literárias de Macau como os escritores das anteriores
gerações, que deixaram um grande volume de obras
clássicas, e os novos escritores, tantos os mais jovens
como os de meia-idade, que se dedicam activamente à
escrita. As recentes obras são de elevada qualidade e
algumas delas são em língua portuguesa. A Associação dos Escritores da China espera que a literatura
de Macau tenha um futuro brilhante e enfrente os
novos desafios que introduzem mudanças.

Destaque

澳門基金會活動簡報（2017 年 9 月 - 10 月）
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第 13 屆澳門同人節(MCF13)
由紅葉動漫同人會主辦，於 9 月 2 日至 3 日舉行。活動在傳承過去的經驗中再作出創新，由多個
國家及地區的動漫同人組織參與，展場內設有同人誌、文創產品的即賣會、角色扮演、樂團及舞
團表演等豐富多元的節目。
第十三屆“中國內地優秀電影展”系列活動
由國家新聞出版廣電總局電影局、中聯辦文教部主辦，中國電影基金會及澳門影視傳播協進會承
辦，於 9 月 22 日至 29 日舉行，包括《大唐玄奘》、《我們誕生在中國》等共 7 部內地優秀電影
作品在澳進行為期 7 天的展映，同時內地電影藝術家走進本澳高校及中學校園與師生互動交流，
並舉辦影視論壇和第三屆金蓮花杯“看電影 評電影”影評徵文比賽等系列活動。
心明治小食店 15 週年紀念餐會
澳門弱智人士服務協會屬下心明治小食店今年成立 15 週年， 於 9 月 22 日舉辦紀念餐會，感謝
社會各界的支持，讓學員有訓練和提升能力的機會，自食其力，回饋社會；並回顧心明治 15 年
來的服務歷程，現埸亦有學員、家長及僱主作分享，以及學員表演等活動。
圖片來源：澳門中華新
青年協會網站
Fonte da imagem: Website da
Associação de Nova Juventude
Chinesa de Macau

升大學科專業諮詢會 2017
澳門中華新青年協會於 9 月 24 日舉辦，
邀請了超過 70 位來自 50 多個範疇的專業人士分享自身
求學和工作經驗，對推動本澳青年及早規劃未來的發展路向發揮了積極的作用。
第八屆國際文化美食節

主要資助成果

Apoio
Financeiro

活動由本澳多個不同範疇的團體聯合舉辦，於 9 月 30 日至 10 月 8 日舉行。為期 9 日的美食節，
以“美食之都，盡在澳門”為主題，設有六大展區，逾百個展位，匯聚了來自外地及澳門等多個
國家和地區共 300 款美食，估計每日吸引約 2 萬人次入場。
第七屆“弘揚中華孝親文化嘉年華”
由澳門敬老總會主辦，於 10 月 22 日舉行，今年特意改用嘉年華活動的方式，以拓展長者與青年
之間互動交流的機會，共同推廣「敬老、愛老、護老」的核心理念，為社會民眾傳遞樂觀積極的
正能量，共吸引 1,500 名市民參與。
慶祝成立三十周年暨“紀念李鵬翥文學獎”頒獎典禮
由澳門筆會主辦，於 10 月 29 日舉行， 典禮上正式發行《澳門筆會三十年作品選》文集，並向
“紀念李鵬翥文學獎”小說組、散文組、詩歌組一等獎得獎作家頒獎，期望透過設立文學獎，發
揮文學創作的激勵功能，鼓勵本土創作，推動澳門文學事業發展。
學術研討會
澳門歷史文化研究會於 10 月 8 日至 11 日舉辦“澳門中外關係史國際學術研討會暨澳門歷史文
化研究會第 16 屆學術年會”，來自外地及本澳共 50 多位學者， 就多個議題進行深入交流和探
討。由澳門特區政府政策研究室、思路智庫及澳門經濟學會聯合主辦的“粵港澳大灣區建設與澳
門發展研討會”於 10 月 11 日舉行， 中國內地及港澳專家學者和業界代表就澳門如何發揮獨特
優勢，透過制度創新和實踐創新，積極融入粵港澳大灣區建設等議題各抒己見。
多項節慶文化活動

《中秋園遊晚會 2017》
圖片來源：婆仔屋文創 多個社團於 9 月至 10 月期間先後舉行不同類型的節慶文化活動，精彩紛呈，包括澳門孔教會舉
空間臉書專頁
Fonte: Festa Nocturna do
Festival da Lua 2017
Fonte da imagem: página oficial
de Albergue SCM do Facebook

辦的“祭孔大典” - 紀念孔子誕辰 2568 周年活動、澳門仁慈堂 - 婆仔屋文創空間舉行的《中秋
園遊晚會 2017》及燈籠展覽、澳門道教協會主辦的“2017 澳門道教文化節”，以及澳門中華媽
祖基金會舉辦的“第十五屆澳門媽袓文化旅遊開幕暨媽袓祭典儀式”。
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13.ª edição do Macau Comic Festival (MCF13)
Teve lugar, nos dias 2 e 3 de Setembro, a 13.ªedição do Macau Comic Festival (MCF13), organizado pelo Maple
Studio. Aprendendo com a experiência do passado, o festival deste ano apresentou várias novidades e contou com a
participação das organizações de animação e banda desenhada, oriundas de vários países e regiões, tendo havido
actividades bastante diversas, tais como publicações de animação, feiras de produtos culturais e criativos, cosplay,
espectáculos de bandas musicais e de grupos de dança, entre muitas outras.
Actividades integradas na 13.ª edição da “Exposição de Filmes de Qualidade do Interior
da China”
Decorreu entre os dias 22 e 29 de Setembro a 13.ª edição da “Exposição de Filmes de Qualidade do Interior da China”,
organizada pelo Departamento de Cinema da Administração Estatal da Imprensa e Publicação, Rádio, Cinema e
Televisão e pelo Departamento de Cultura e Educação do Gabinete de Ligação do Governo Central da RPC na
RAEM, em colaboração com a Fundação de Cinema da China e a Associação Promotora de Media de Macau. Sete
filmes de qualidade foram exibidos em Macau durante sete dias, incluindo o “Monk Xuanzang” e o “Born in China”.
Além disso, os cineastas do Interior da China foram aos campos universitários e às escolas secundárias de Macau para
comunicarem com os alunos e professores. Foram realizadas também outras actividades, tais como o fórum de cinema
e televisão e a 3.ª edição do “Lótus Dourado - Concurso de Comentários de Cinema”.
Banquete comemorativo do 15.º aniversário da Casa de Petisco “Sam Meng Chi”
A Casa de Petisco “Sam Meng Chi”, dependente da Associação de Apoio aos Deficientes Mentais de Macau, celebrou
este ano o 15.º aniversário, tendo realizado um banquete comemorativo no dia 22 de Setembro, para agradecer os
apoios sociais que proporcionaram aos formandos uma oportunidade para desenvolverem competências para se
sustentar e retribuir à sociedade. Durante o banquete, fez-se também uma revisão da história da Casa de Petisco “Sam
Meng Chi”, acompanhada pela sessão de partilha de experiência dos formandos, familiares e empregadores e pelos
espectáculos dos formandos.
Sessão de consulta sobre os cursos universitários 2017
A sessão de consulta, realizada pela Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau, no dia 24 de Setembro, contou
com a presença de mais de 70 profissionais de mais de 50 áreas para partilharem as suas experiências de estudos e de
carreiras, o que terá um impacto significativamente positivo para os jovens locais planearem o seu futuro o mais cedo
possível.
8.º Festival Internacional de Cultura e Gastronomia
Decorreu entre o dia 30 de Setembro e o dia 8 de Outubro a 8.ª edição do Festival Internacional de Cultura e
Gastronomia, organizado conjuntamente por várias associações do território. Tendo por tema “Macau, capital de
gastronomia”, o Festival divide-se em seis áreas, abrangendo mais de uma centena de stands de venda, reunindo
trezentos tipos de gastronomia, oriundos de vários países e regiões do mundo. Estima-se que o certame tenha atraído a
entrada de cerca de 20 mil pessoas por dia.
7.ª edição do “Carnaval para a Divulgação da Piedade Filial da Cultura
A Associação Geral dos Idosos Respeitosos de Macau organizou, no dia 22 de Outubro, a 7.ª edição do “Carnaval para
a Divulgação da Piedade Filial da Cultura Chinesa”, que este ano trouxe, de facto, uma novidade quanto à forma de
celebração, com o objectivo de proporcionar mais oportunidades de comunicação entre os jovens e os idosos, de
divulgar em conjunto o conceito nuclear de “Respeitar, Amar e Cuidar dos Idosos” e de transmitir entre os cidadãos
mais energia positiva, optimismo e espontaneidade. Um total de 1500 cidadãos participaram nesse evento.
Celebração do 30.º aniversário da fundação da Associação dos Escritores de Macau e
cerimónia de entrega dos prémios do “Prémio Literário Lei Pang Chu”
Decorreu no dia 29 de Outubro a celebração do 30.º aniversário e cerimónia de entrega dos prémios, organizada pela
Associação dos Escritores de Macau, na qual foi publicada oficialmente a antologia intitulada “Selecção de Obras dos
Trinta Anos da Associação dos Escritores de Macau”, tendo também sido entregues os prémios aos escritores
classificados em primeiro lugar nos grupos de romance, prosa e poesia do “Prémio Literário Lei Pang Chu”, cuja génese
tinha em vista incentivar a criação literária de Macau e promover o desenvolvimento da Literatura de Macau.
Seminários académicos
A Associação de Estudo de História e Cultura de Macau realizou, entre os dias 8 e 11 de Outubro, o Colóquio
Internacional “História das Relações Exteriores de Macau” e 16.ª edição da “Conferência Académica da Associação de
Estudo de História e Cultura de Macau”, no qual mais de 50 académicos quer oriundos de Macau, quer de fora do
território, efectuaram comunicações e discussões profundas acerca de vários temas. Teve lugar ainda, no dia 11 de
Outubro, o “Seminário sobre a construção da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau com o desenvolvimento
de Macau”, organizado em conjunto pelo Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM, pela Grand
Thought Think Tank e pela Associação Económica de Macau, para o qual foram convidados especialistas, académicos
e representantes dos sectores do Interior da China, de Hong Kong e locais para expressarem as suas opiniões sobre
“Desenvolver as potencialidades de Macau e construir em conjunto a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”
através de inovações nos regulamentos e práticas.
Festas e festividades
Durante os meses de Setembro e Outubro, várias associações organizaram sucessivamente festas e comemorações de
diferentes tipos, todas muito fascinantes, incluindo a Cerimónia Grandiosa para comemorar o 2568.º aniversário de
Confúcio, realizada pela Associação Confuciana de Macau, a “Festa Nocturna do Festival da Lua 2017” e a Exposição
de Lanternas, organizadas pelo Albergue SCM da Santa Casa da Misericórdia, o “Festival Tauista de Macau 2017”, da
Associação Tauista de Macau, e a cerimónia inaugural da 15.ªedição do “Festival de Cultura e Turismo Cultural da
Deusa A-Má” e os Ritos de Sacrifício, realizados pela Fundação da Deusa A-Má de Macau.

主要資助成果

Apoio
Financeiro
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Diversas Actividades

15-25/9 譚智生作品回顧展
Exposição Retrospectiva das Obras de Tam Chi
Sang

20-23/9 “澳門‧湖南美術、書法作品展”
Exposição de Belas-Artes e Caligrafia de Macau
e Hunan

29/9-11/10 澳門藝術家推廣計劃 : “葉信
豪花鳥山水畫展”
Exposição de Pintura “Flor e Pássaro, Montanha
e Água” de Ip Son Hou, integrada no “Projecto
de Promoção de Artistas de Macau”

7/9 行政委員會主席吳志良會見中國音樂
學院名譽院長金鐵霖
O presidente do Conselho de Administração Wu
Zhiliang num encontro com o reitor honorário
do Conservatório de Música da China, Jin Tielin.

11/10 淮安市人民政府代市長蔡麗新率代表
團到訪
Visita à Fundação Macau de uma delegação do Governo Popular Municipal de Huaian, liderada pela
presidente substituta, Cai Lixin

20/9 澳門‧湖南藝術家雅集活動
Encontro dos Artistas de Macau e de Hunan

`
11/9 外交公署副特派員潘雲東與新任副
特派員袁恒革到訪交流
A Fundação Macau recebeu os sub-comissários
do Ministério dos Negócios Estrangeiros da
RPC na RAEM, Pan Yundong e Yuan Hengge.

23/10 聖多美和普林西比及佛得角派駐代表
到訪交流
Visita dos delegados de São Tomé e Príncipe e de
Cabo Verde à Fundação Maca
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Diversas Actividades

日期
Data

節目
Programa

演出團體
Organização Executora

16/9

《飄流船廠》
O Nosso Estaleiro Victory

夢劇社

17/10

《鬼馬音樂狂想曲》之三個小生去長征
“Hanky-Panky Rhapsody” – Uma Longa Marcha de Três
Homens

澳門鋼琴協會
Associação de Piano de Macau

28/10、29/10

遺城詩路‧遊園鏡夢
Rota Poética pelo Centro Histórico

澳門文物大使協會
Associação dos Embaixadores do Património de
Macau

本期出版物

Edições e Publicações

《澳門特別行政區立法會產生辦法研

《中西詩歌》第 65 期

究》

O Boletim “Poesia Chinesa e
Ocidental” (Vol. 65)

“Estudo sobre a Metodologia para a Constituição da Assembleia Legislativa da Região
Administrativa Especial de Macau”

Dream Theater Association

《澳門基金會年度活動報告 2016》

O Relatório Anual de Actividades da
Fundação Macau referente ao ano de 2016

