
 

2012/07/07 (星期六星期六星期六星期六, Sábado) 
活動內容活動內容活動內容活動內容 Programa  

09:00 參加者於澳門國際銀行總行門口集合 

Concentração dos participantes junto ao Banco Luso Internacional 

09:45 
乘專車抵達路環九澳聖路濟亞中心 

Autocarro para o Centro de Santa Lúcia, Ká-Hó em Coloane 

10:00 參觀聖路濟亞中心（院友共有 46名） 

Visita ao Centro de Santa Lúcia (Um total de 46 pessoas) 

10:30 講座：如何與慢性精神病人相處 

Palestra sobre Como Conviver com os doentes mentais crónicos 

11:00 聖路濟亞中心院友表演 

Espectáculos apresentados pelas doentes mentais do Centro de Santa Lúcia 

11:30 自助午餐（聖路濟亞中心） 

Almoço Buffet (Centro de Santa Lúcia) 

12:30 互動遊戲 

Jogos interactivos 

13:00 乘專車返回澳門國際銀行總行門口解散 

Regresso de autocarro dos participantes ao Banco Luso Internacional para despedida 

聖聖路路濟濟亞亞中中心心的的宗宗旨旨是是為為女女精精神神病病患患者者提提供供照照顧顧及及訓訓練練、、幫幫助助發發展展她她們們的的潛潛能能 提提高高她她們們的的生生活活質質素素。。行行政政公公職職

局局公公務務人人員員關關係係廳廳公公職職福福利利處處計計劃劃於於 月月 日日舉舉行行學學習習、、探探訪訪活活動動。。這這是是一一個個結結合合參參觀觀服服務務設設施施、、義義務務服服務務、、講講座座學學

習習、、探探訪訪院院友友及及傷傷健健共共融融的的活活動動。。參參加加者者透透過過活活動動 將將認認識識與與慢慢性性精精神神病病人人相相處處的的技技巧巧及及接接納納精精神神疾疾病病的的心心態態 即即「「四四四四四四四四

不不不不不不不不、、、、、、、、一一一一一一一一有有有有有有有有、、、、、、、、三三三三三三三三種種種種種種種種心心心心心心心心」」 不不排排斥斥、、不不歧歧視視、、不不恐恐懼懼 不不放放棄棄 有有希希望望 有有愛愛心心 信信心心及及耐耐心心 並並提提升升對對個個人人精精神神健健康康的的

關關注注及及認認識識。。  

O Centro de Santa Lúcia tem por objectivo prestar cuidados e formação às doentes do foro psiquiátrico, ajudando-as a 

desenvolver capacidades intelectuais, físicas e a melhorar a sua qualidade de vida. A Divisão de Apoio Social à Função Pública 

do Departamento das Relações entre os Trabalhadores dos Serviços Públicos do SAFP vai promover um movimento de 

aprendizagem e de visita no dia 7 de Julho. Este movimento de integração entre pessoas deficientes e saudáveis combina-se 

com a visita de instalações de serviços, serviços voluntários, aprendizagem através de palestra e visita às doentes mentais. 

Através deste movimento, os participantes vão conhecer as técnicas de convívio com os doentes mentais crónicos e a atitude de 

aceitação desta doença, isto é "quatro não, um sim e com três atitudes": não se pode excluir, discriminar, ter medo e desistir, 

mas com esperança, se deve sentir amor, confiança e paciência. Além disso, os participantes podem reforçar a sua atenção e 

conhecimentos sobre a saúde mental.  

查詢電話 Tel. : 28355200 / 28355201 (黃小姐 Sra. Vong)                          網址 Website: www.safp.gov.mo 
傳閱文件編號 Circular n.º 124/DRTSP-DASFP/2012                                                         REF20120613 

主辦主辦主辦主辦單位單位單位單位 Organização: 

 

報名報名報名報名 Inscrição : 

有興趣之參加者請於 2012年 6月 21日至 29日於辦公

時間致電 28355200/201 或親臨位於水坑尾街 78 號中

建大廈 9樓本局公職福利處報名。名額 25個 (合辦單

位佔 5個名額)。請參加者提供最少一份小禮物，並於

報名時說明禮物之數量。 

Os interessados poderão telefonar para os n.ºs 

28355200/201 ou inscrever-se pessoalmente nesta 

Divisão, sita na Rua do Campo, n.º 78, Edf. Chung Kin, 

9° andar, a partir de 21/6 até 29/6/2012 no horário de 

expediente. A lotação é de 25 pessoas (sendo 5 vagas 

reservadas à entidade colaboradora). Os participantes 

devem oferecer pelos menos um pequeno presente. No 

acto de inscrição é favor indicar o número de presentes. 

 

    

TTTT----shishishishirrrrt t t t 20202020  

A maioria das doentes mentais perderam o contacto com 

familiares, para que elas possam sentir o amor e carinho 

do público, apelamos aos participantes que preparem um 

pequeno presente, tais como artigos para uso diário, 

toalhas, escovas de dentes, bolachas, bombons moles, 

acessórios de cabelo, t-shirt, etc. (O preço dos presentes 

deve ser inferior a MOP 20.00). 

Visita ao Centro de Santa Lúcia para Aprendizagem de Quebra dos Limites Interpessoais 


