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親子興趣班/活動 Cursos Recreativos/Actividades para Famílias 

參加者名單 Lista dos Resultado do Participantes 

1. 親子拼裝模型車工作坊 

1. Workshop de montagem de carros de  

modelismo para famílias 

15/10/2022，11:30 - 13:00，星期六 Sábado. 

序號 

Nº 

中文姓名 

Nome em Chinês 

葡文姓名 

Nome em Português 

1 
蘇雪雁 SOU SUT NGAN 

莫閏堯 MOK YUN YIU URIEL 

2 
徐穎珊 CHOI WENG SAN 

劉卓軒 LAO CHEOK HIN 

3 
施雅倫 SI NGA LON 

許友傑 HOI IAO KIT  

4 
鄧子勤 TAVARES GONÇ ALO RAFAEL 

倪韋昕 NGAI WAI IAN 

5 
何家豪 HO KA HOU 

何皓琛 HO HOU SAM 

6 
劉嘉麗 LAO KA LAI 

雷宏灝 LOI WANG HOU 

7 
歐泳茵 AO WENG IAN 

羅浠揚 LO HEI IEONG 

8 
譚詠儀 TAM WENG I 

鄭柏曦 CHEANG PAK HEI 

9 
鄭曉珊 CHEANG HIO SAN 

薛雯菲 SIT MAN FEI 

10 
官惠娟 KUN VAI KUN 

伍彥栩 NG IN HOI 

11 
廖小麗 LIO SIO LAI 

羅穎熙 LO WENG HEI 

2. 親子拼裝電動積木模型工作坊 

2. Workshop de montagem de modelos de blocos de 

construção electromecânicos para famílias 

因收生人數不足，予以取消，敬請見諒。 

Os cursos vão ser cancelados por falta de inscrições 

suficientes. Pelo facto, pedimos as nossas desculpas. 

 

1. 首次出席上述課程/活動時，參加者須向導師/工作

人員出示一次已完成接種兩劑新冠疫苗滿 14 天，或

有效新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明(自費)。倘參加

者不符合上述要求，本處有權取消參與資格，已繳交

的費用不予退還。 Ao frequentar pela primeira vez os 

referidos cursos / actividades, os participantes devem 

apresentar uma vez ao formador / trabalhador o 

comprovativo de 14 dias após a toma das duas doses da 

vacina contra Covid-19, ou resultado negativo de Teste 

de Á cido Nucleico de Covid-19 válido (a expensas suas). 

Caso os participantes não preencham os requisitos acima 

mencionados, a DASFP reserva-se o direito de 

desqualificar os participantes e não serão reembolsadas 

as taxas já pagas. 

2. 參加者可於 2022 年 9月 19至 22 日進行繳費。如

中籤者透過“一戶通”進行活動報名，須於線上付

款；如透過電話或親臨方式報名，則須前往公職福利

處或公務人員活動中心付款(辦公時間為上午九時至

下午六時半)。逾期未付款者作自動棄權論，有關名額

將由後備名單補上。Os participantes deverão efectuar o 

pagamento de 19 a 22 de Setembro de 2022. Se a 

inscrição nas actividades pelos contemplados for 

efectuada através da "Conta Ú nica de Macau", o 

respectivo pagamento deverá ser feito online; Se a 

inscrição for feita por telefone ou presencialmente, os 

contemplados deverão dirigir-se à DASFP ou ao Centro 

de Actividades para os Trabalhadores dos Serviços 

Públicos para efectuar o pagamento (horário de 

expediente: das 09:00 às 18:30). Se o pagamento não for 

efectuado no prazo estabelecido, a inscrição será 

considerada sem valor e os respectivos lugares vão ser 

supridos pelos interessados da lista de suplentes. 
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