
    
  

Cursos de Squash  
Data 04/09 - 30/10/2021, Todos os Sábados  

Turmas 
Horários 

(SI201 /Turma) 
15:00-16:00 

(SI202 /Turma) 
16:00-17:00 

(SI203 /Turma) 
17:00-18:00 

(SI204 /Turma) 
18:00-19:00 

 

Local 

 ( )  

Campo de Squash do Centro de Bowling do Complexo Desportivo Internacional 

do COTAI (ao lado do “MACAU DOME”) 

  

Destinatários 

13  

Interessados com idade igual ou superior a 13 anos 

  

Vagas 

12 /  ( 6 6 )

12 alunos por turma (este curso será realizado quando o número de participantes 

atingir as 6 vagas previstas para este curso, sendo 6 vagas reservadas ao Instituto 

do Desporto) 

  

Conteúdo 

 

Ensinam-se, neste curso, as forehand and backhand drives, cross court, boast, 

etc. 

( ) 

Taxa (MOP)  

$50.00 - Beneficiários / ( / ) Não-ben. (familiares 

dos ben./trab. dos serviços públicos) 

 

Formador(a) 

  

 A indicar pelo Instituto do Desporto 

 

Particularidades de inscrição, 

do sorteio e de pagamento 

Período de inscrição: 11/08 - 16/08/2021 

Vagas do resultado do sorteio: 20 Primeiras 20 pessoas  

Data da divulgação do resultado do sorteio: 18/08/2021 

Período de pagamento: 18/08 – 23/08/2021 

 

Nota 

1)  

 Os participantes devem efectuar o pagamento em numerário. 

2) T

16  

De acordo com as regras do Instituto do Desporto, os participantes deverão 

equipar-se com a camisola, as calças de treino e as sapatilhas, bem como 

deverão trazer consigo as suas próprias raquetes. Os participantes menores de 

16 anos deverão trazer consigo e usar os seus próprios óculos de protecção 

para desporto. 

3) 

 

    Não é efectuada a renovação da inscrição nestes cursos de squash e outros 

assuntos serão processados nos termos das regras das Classes de Recreação e 

Manutenção de Desporto para Todos do Instituto do Desporto. 

 
Observações 

Para mais pormenores, por favor, consulte as regras gerais dos cursos 

recreativos/actividades e das actividades turísticas, bem como a regulamentação 

dos cursos recreativos/actividades disponíveis na Plataforma de Gestão e 

Serviços para Funcionários e Agentes Públicos ou no website do SAFP. 

 
Colaboração 
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