
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) Tamanhos dos fatos desportivos (inch) 

 
Tamanhos  

 

 
Comprimento 

dos fatos 

 
Largura do  

peito 

 
  Largura do  

 ombro 

 
Largura da 

cintura 

  
Comprimento 

das calças 

 
  Altura aprox. 

(cm) 

XS 24 20.5 18 22.5 36.5 160 - 165 

S 26 21.5 18.75 24 38 165 - 170 

M 28.5 22.5 19.5 26 39.5 170 - 175 

L 30 24 20.25 28  41 175 - 180 

XL 31.5 25.25 21 30 42.5 180 - 185 

XXL 31.5 27 21.75 32 44 185 - 190 

 Prazo e local de inscrição： 

 

Data de inscrição: 

26/09/2020, 09:30 - 12:30 ; 28 - 30/09/2020, 09:30 - 18:30 

 

Data de pagamento: 

 

A data concreta ainda não está definida e será anunciada posteriormente. 
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Nota: Os participantes, a partir de 75 anos, têm de apresentar uma declaração médica 

devidamente preenchida, comprovando que possuem condições físicas adequadas para 

participar nesta actividade. 

 

運動服尺碼 

S M L XL XXL 

26 1/2 27 1/2 28 1/2 29 1/2 30 1/2 

42 44 46 48 50 

35 37 39 41 43 

23 1/2 25 26 1/2 28 29 1/2 

39 1/2 40 1/2 41 1/2 42 1/2 43 

163CM 170CM 175CM 180CM 185CM 

 Os interessados, munidos do cartão do SASC ou do n.º do cartão do SASC ou do documento de 

identificação, poderão dirigir-se à Divisão de Apoio Social à Função Pública do SAFP, Rua do 

Campo, n.º 78, Edf. Com. Chong Kin, 9º andar e efectuar a inscrição, das 9h30 às 12h30 no dia 

21 de Setembro de 2019 e das 9h30 às 18h30 nos dias 23 a 25 de Setembro de 2019. A admissão 

será feita por ordem de chegada ao local da inscrição. Os lugares são limitados. A prioridade é 

feita por ordem de inscrição.  
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Nota: Os participantes, a partir de 75 anos, têm de apresentar uma declaração médica devidamente 

preenchida, comprovando que estes possuem condições físicas adequadas para participar nesta 

actividade. 
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Destinatários: Beneficiários (a partir de 18 

anos)  

 Taxa (MOP): $50.00

Vagas : 134 / pessoas 

 

Cada participante receberá um fato desportivo e 

uma garrafa de água mineral. 

 

Destinatários: Beneficiários (a partir de 18 

anos)  

 Taxa : 50   MOP50,00 

 Vagas : 144  / pessoas 

 

É  servido um pequeno-almoço aos 

participantes e cada participante receberá 

um fato desportivo e uma garrafa de água 

mineral. 

A Marcha de Caridade para um Milhão do corrente ano está prestes a 

começar. A Divisão de Apoio Social à Função Pública do DRTSP do SAFP, 

como no ano anterior, pretende formar uma equipa e convidar os 

beneficiários e seus familiares para participarem nesta acção tão 

significativa. 

 

Organização: 

 

 

Organização: 

須知： 

詳情請參閱上載於公務人員管理及服務平台或本局網頁內之興趣班/活動和旅遊活動之一般規則，以及興趣班/活動細則。 

Observações: 

Para mais pormenores, é favor consultar 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. 

查詢電話 Tel.: 28355200 / 28355201 (澳門中建商業大廈 Edf. Com. Chong Kin, Macau)； 

85999500 (氹仔公務人員活動中心 Centro de Actividades para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, Taipa) 

網址 Website: www.safp.gov.mo          電郵 E-mail: dasfp@safp.gov.mo 

傳閱文件編號 Circular n.º 058/DRTSP-DASFP/2020                                                                REF20200911 
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Os participantes deverão experimentar um fato desportivo no dia da inscrição e decidir imediatamente o tamanho do seu fato. Se os participantes não 
puderam comparecer à actividade por motivo de impedimento, deverão devolver o referido fato à DASFP, até 2 dias após a conclusão desta actividade.  

 

 

Os participantes deverão experimentar um fato desportivo no dia da inscrição e decidir imediatamente o tamanho do seu fato. Se os participantes não 

puderam comparecer à actividade por motivo de impedimento, deverão devolver o referido fato à DASFP, até 2 dias após a conclusão desta actividade. A 

Organização reserva-se o direito de não realizar a actividade, se o número de participantes for inferior a 80. Em caso de eventual reclamação, a decisão final é 

da competência da Organização. 

 

運動服領取日期及地點： 

Prazo e local de aquisição do fato desportivo: 

 待定 

A definir 

 澳門水坑尾街78號中建商業大廈9樓公

職福利處 

DASFP, Rua do Campo, n.º 78, Edf. Com. 

Chong Kin, 9º andar, Macau  

更新版
Versão 

Actualizada 

 

https://g2e.gov.mo/zh-hant/dasfp-blog/280500/
https://g2e.gov.mo/pt/dasfp-blog/as-regras-dos-cursos-recreativosactividades-e-das-actividades-turisticas/
https://g2e.gov.mo/pt/dasfp-blog/as-regras-dos-cursos-recreativosactividades-e-das-actividades-turisticas/

