
       

     

行政公職局公務人員關係廳公職福利處

計劃為本澳非牟利機構“聖瑪嘉烈中心”及

“聖類斯公撒格之家”進行物資募捐活動。

上述兩所院舍的服務對象為經社會工作局殘

疾評估系統被評定爲輕或中度的智障人士、

非臥床的肢障人士或患有慢性精神病之人

士。  

現誠意向各會員及公務人員作出呼籲，

募捐右表之物資予院友。為此，煩請各善長於

2021 年 4 月 26 日至 5 月 25 日將捐贈之物資

送往位於水坑尾街 78 號中建商業大廈 9 樓本

局公職福利處或氹仔哥英布拉街 225 號 2 樓 (離島政府綜合服務中心樓下 )公

務人員活動中心。為善最樂，請多多支持，並謹代表受惠者向各善長致謝 ! 

   

A Divisão de Apoio Social à Função Pública do Departamento das Relações entre os 

Trabalhadores dos Serviços Públicos do SAFP vai promover uma Campanha de Recolha de Artigos 

Necessários para o “Centro de Santa Margarida” e “Lar São Luís Gonzaga”. Os referidos centro e lar, 

sem fins lucrativos de Macau, destinam-se respectivamente às pessoas avaliadas pelo Regime de 

Avaliação da Deficiência do Instituto de Acção Social como portadores de deficiência mental ligeira 

ou moderada ou deficiência física, não acamados, ou doenças mentais crónicas.  

Temos a honra de convidar os beneficiários e os trabalhadores dos serviços públicos, a 

participarem na doação dos artigos constantes na tabela do lado direito para serem distribuídos aos 

residentes. Os doadores podem fazer a entrega dos artigos referidos junto da DASFP do SAFP, Rua 

do Campo, n.º 78, Edf. Com. Chong Kin, 9º andar, ou do Centro de Actividades para os Trabalhadores 

dos Serviços Públicos, Rua de Coimbra, n.º 225, 2.º andar, Taipa (por baixo do Centro de Serviços 

da RAEM das Ilhas) no período de 26/04 a 25/05/2021. Ajudar os outros é sempre gratificante, por 

isso, o nosso apelo à participação de todos nesta campanha, agradecendo, sincera e antecipadamente, 

em nome dos mais necessitados, toda a vossa colaboração.  

 

                       

 

 

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 
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愛心募捐物資活動 

Campanha de Recolha de Artigos Necessários 

 

 募捐物資  

Artigos para Doação  

 加營素 

Suplemento alimentar Ensure 

 漂白水 Lixívias                  

 清潔消毒劑 
Produtos desinfetantes de limpeza 

 洗髮水 Champôs 

 沐浴露 Géis de banho 

主辦單位 Organização:  

:  
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