Actividade Comemorativa do Dia Internacional do Idoso 2019
Data da actividade

Vagas

Itinerário

Concentração dos participantes junto ao átrio do Hotel Novo Oriental
Landmark, Avenida da Amizade, n.º 555, Macau, às 11h30 
236
Fotografia em grupo dos participantes  Breve apresentação das
pessoas instalações do hotel pelo respectivo responsável  Almoço chinês na
The Lagoon  Despedida cerca das 14h30, após o almoço  Fim do
programa.

19/10
(Sábado)

Preços
Beneficiários do SASC
com idade igual ou
superior a 60 anos

Destinatários

MOP160,00

Menu
Prato combinado de frutas
Leitão inteiro assado com molho de
flores de osmanthus
Gambas grandes no forno com massa
Leite frito à moda de Daliang
Nabo recheado com abalone e bexiga
natatória de peixes em banho-maria
Sopa de pato da água com
cogumelos silvestres
Garoupa com presunto e cogumelos
em banho-maria
Patas de ganso guisadas com
cogumelos
Galinha assada
Arroz frito com camarões e carne de
porco assado à moda de Cantão
Raviolis chinês e legumes com caldo
Canja de feijão vermelho com casca de
tangerina

Beneficiários do SASC
com idade inferior a 60 anos ou
não-beneficiários
(Familiares em linha recta dos
ben. ou trabalhadores dos serviços
públicos)
MOP430,00

Subscritores do Fundo
de Pensões
(Aposentados e pensionistas de
Macau ou familiares em linha
recta dos subscritores)

MOP430,00

Data e lugar de aquisição de bilhetes: Os beneficiários devem
dirigir-se à DASFP, Rua do Campo, no. 78, Edf. Com. Chong
Kin, 9º andar, das 09h30 às 12h30 do dia 14/09/2019 e das 09h30
às 18h30 nos dias 17 a 20/09/2019, para adquirir os referidos
bilhetes. Os lugares são limitados e esgotam-se após a venda de
todos os bilhetes. Para usar o cartão de crédito, a despesa a
liquidar não poderá ser inferior a MOP200,00.

* Cada idoso pode ser acompanhado, no máximo, por 1 familiar na referida
actividade. Cada pessoa pode adquirir no máximo 4 bilhetes.
* Cada participante na referida actividade receberá um pacote de toalhas de
rosto.

Nota:
1. Os beneficiários, munidos do cartão do SASC válido ou do n.º do cartão do SASC ou documento de identificação, poderão dirigir-se à
DASFP, Rua do Campo, no. 78, Edf. Com. Chong Kin, 9º andar, para adquirir os referidos bilhetes. Os Não-Beneficiários devem
apresentar os seguintes documentos: a) Familiares em linha recta dos beneficiários - documento de identificação; b) Trabalhadores dos
serviços públicos - documento de identificação e cartão de identificação do serviço ou fotocópia da nota de abonos e descontos; c)
Aposentados e pensionistas - Devem apresentar o cartão de identificação de subscritor do Fundo de Pensões e uma fotocópia do documento de
identificação.
2. Os funcionários desta Divisão verificarão os dados de identificação dos presentes, antes do início da actividade. A Organização reserva-se o
direito de não realizar o programa, se não houver o número mínimo de 80 participantes. Cada idoso pode ser acompanhado, no máximo, por 1
familiar na referida actividade. Os Não-Beneficiários, familiares em linha recta dos beneficiários, podem comparecer na actividade, desde que
os beneficiários participem. Os participantes que queiram sentar-se à mesma mesa deverão declará-lo aos empregados no acto de aquisição de
bilhetes.
3. Declaração de recolha de dados pessoais: A Organização pode recolher e tratar os dados pessoais (tais como imagens, sons, etc.) durante a
realização duma actividade. A recolha de algumas categorias de dados é obrigatória, outras facultativa na base da decisão voluntária do titular
de dados. Para esclarecimento de dúvidas, por favor, contacte a Organização.

Co-organização:
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