
 
Departamento dos Assuntos Culturais e 
Recreativos e de Educação Cívica (Este formulário pode ser fotocopiado para  
Divisão de Educação Cívica uso exclusivo de escolas e associações) 
Informações de associação/ escola a inscrever-se 

Nome da 
escola / associação   

Pessoa a contactar  Telefone  

E-mail  Fax  

Número de participantes*  Ano de esc.  

Idade Idade entre 1 e 80 anos (    pessoas) 
Idade entre 96 e100 anos (    pessoas) 

Idade entre 81 e 95 anos (   pessoas)  
 

* O número de visitantes inscritos no ensino de visitas guiadas deve ser igual ou superior a 15 (quinze). Caso o número de visitantes 
seja superior a 30 (trinta), o Instituto adoptará medidas adequadas.  

Visita guiada de sessão especial 

Rota de visita 

  Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau (com a duração de cerca de 
uma hora) 

  Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau︳Praça Flor de Lótus︳
Parque de Esculturas Étnicas Chinesas (com a duração de cerca de uma hora 
e meia a duas horas) 

Data da visita      /       /    （      ） 

Hora de início da visita 
(Nota 2) 

Galeria Comemorativa da Lei 
Básica de Macau 

Galeria Comemorativa da Lei Básica de 
Macau ︳Praça Flor de Lótus ︳Parque de 
Esculturas Étnicas Chinesas 

  10:00 
  11:00 
  12:00 

  14:30 
  15:30 
  16:30 

  10:00 
  11:00 

  14:30 
  15:30 

Outros: Outros: 
Serviço de acolhimento 
através de transportes 

  Sim     Não Local de 
acolhimento 

 

Local de Encontro  Local de 
Saída  

Nota: (1) Para mais informações, visite a Rede sobre informações da Formação Cívica (http://civicedu.iam.gov.mo) ou a Associação 
de História Oral de Macau (http://oralhistory.mo) ou ligue para a Associação de História Oral de Macau – 65963338, dentro 
de horário de expediente (09:30-13:00 / 14:30-18:00). 

(2) A duração da visita pode ser ajustada de acordo com as necessidades da unidade de requerimento. 

Nome do responsável Assinatura, carimbo e data 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

／   ／ 
Forma de participação: Após o preenchimento do formulário de pedido, envie-o com uma antecedência de 14 (catorze) dias úteis em 
relação ao dia de visita, por email (ohmacau@hotmail.com) ou por fax (28353504), para a Associação de História Oral de Macau. 
 
Observações： 
1. O ensino em visitas guiadas é realizado principalmente em cantonês. Se desejar que o seja em português / inglês, a escola / 

associação deve disponibilizar, por si própria, intérprete;  
2. A alteração da data de visita ou o cancelamento do pedido de ensino em visitas guiadas, devem ser notificados a Associação de 

História Oral de Macau com uma antecedência de 3 (três) dias úteis relativamente ao dia da visita; 
3. A associação/escola participante deve responsabilizar-se, por si própria, pela segurança dos seus participantes. Se os participantes 

foram idosos ou crianças, deve enviar mais de um responsável para os acompanhar, por motivos de segurança; 
4. Os participantes não podem mover, retirar, grafitar ou destruir, sem autorização, equipamentos ou o espólio do IAM; 
5. Os participantes devem realizar a visita e actividade, de forma ordenada, de acordo com as indicações dos trabalhadores; 
6. Em caso de qualquer incidente emergente, deve avisar, imediatamente, os trabalhadores no local. 

Boletim de pedido de visita guiada da 
Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau 

http://civicedu.iam.gov.mo/
http://oralhistory.mo/
mailto:ohmacau@hotmail.com

