
 
Apresentação 

 
1. Designação: Forte Desporto, Forte China - Comemoração do 70.o Aniversário da Implantação da 

República Popular da China - Exposição sobre o Sucesso do Desenvolvimento no Desporto 

2. Organização: Governo da RAEM e Administração Geral de Desporto da China 

3. Realização: Instituto do Desporto do Governo da RAEM e Departamento de Promoção da 

Administração Geral de Desporto da China 

4. Objectivo: Apresentar à população em geral a história do desporto da Pátria, conhecer o 

desenvolvimento do desporto da China ao longo dos 70 anos e, simutaneamente, fazer uma 

retrospectiva do resultado do desporto de Macau ao longo dos 20 anos após o estabelecimento da 

RAEM, aplaudindo conjuntamente o sucesso do sector desportivo da China. 

5. Data e hora:  

Data Hora 

11 de Novembro de 2019 17:00-23:00 

12 de Novembro a 8 de Dezembro de 2019 07:00-23:00 

6. Local: Átrio de entrada do Pavilhão Polidesportivo Tap Seac 

7. Destinatários: Residentes de Macau e turistas 

8. Entrada: Gratuita 

9. Marcação colectiva: Grupo de 20 a 50 pessoas será guiado gratuitamente por um guia falado em 

língua mandarim com a duração de 20 minutos. 

9.1. Pedido de marcação: Entregar o “Formulário de marcação prévia para as colectividades” 

devidamente preenchido ao ID através dos seguintes meios: 

9.1.1. Entregar pessoalmente ao ID: Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818 

9.1.2. Fax: 8796 5611 

9.1.3. E-mail: ddt@sport.gov.mo 

9.2. Processo: Por favor apresentar o pedido de marcação com antecedência de 3 dias úteis e a 

marcação será confirmada com a recepção do telefonema ou ofício deste Instituto. As vagas 

esgotam-se quando forem preenchidas. 

9.3. As colectividades que efectuaram com sucesso a marcação devem chegar na data marcada na 

recepção do Pavilhão Polidesportivo Tap Seac com antecedência de 10 minutos. 

10. Lembrança: Aas lembranças serão distribuídas diariamente aos visitantes por ordem de chegada. 

11. Para qualquer informação, por favor ligar à linha aberta do ID n.o 2823 6363 ou consultar a página 



 
electrónica do ID www.sport.gov.mo 

   

Nota: Nos casos omissos a esta “Apresentação”, a decisão final pertence à Organização. 


