
RUÍNAS DE S. PAULO 
MÉTODO DE INSCRIÇÃO 

SERVIÇO DE VISITAS GUIADAS DESTINADAS ÀS ESCOLAS 
 

No sentido de facilitar a organização de visitas às Ruínas de S. Paulo para grupos com 
10 pessoas ou mais, pode-se requerer o serviço gratuito de visitas guiadas destinadas 
às escolas. 
 
Destinatários: 
Estabelecimentos de ensino primário, secundário e superior, registados no Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau. 
 
Datas e sessões:  
Duas sessões de manhã e duas à tarde, das segundas às sextas-feiras (excepto 
feriados). Cada sessão dura aproximadamente 45 minutos.  

Manhã Tarde
10:30 - 11:15 15:30 - 16:15 
11:30 - 12:15 16:30 - 17:15 

 Idiomas: 
O serviço de visitas guiadas pode ser prestado em cantonense ou mandarim (a 
escolher um). 

Número de participantes: 
Máximo de 20 pessoas por cada sessão. 

Forma de requerimento: 

1. O requerente deverá apresentar o pedido ao Instituto Cultural com 15 dias 
úteis de antecedência, podendo fazê-lo pelo preenchimento de um formulário 
disponível  na página electrónica do Instituto Cultural, ou enviando o pedido 
através do fax n.º (+853) 2836 6836, ou fazendo o pedido pessoalmente na 
Praça do Tap Seac, Edif. do Instituto Cultural, Macau; 

2. O Instituto Cultural responderá por correio electrónico dentro de 5 dias úteis a 
contar do dia seguinte da recepção do pedido e as visitas serão organizadas de 
acordo com a ordem de entrada dos pedidos; 

3. No dia da visita, o requerente deverá levar a cópia do correio electrónico da 
confimação para efeitos de verificação e mostrá-lo no balcão de atendimento 
das Ruínas de S.Paulo.  

Outros: 

1. Alteração / Cancelamento do serviço de visitas guiadas  
i. Caso seja necessário alterar ou cancelar o serviço de visitas guiadas 

(esteja a confirmação por efectuar ou já efectuada), o requerente deverá 
ser informado, com 3 dias úteis de antecedência em relação à data 
requerida, através do correio electrónico St.Paul.Ruins@outlook.com ; 

ii. Para não perturbar as visitas programadas, por favor cheguem 
pontualmente ao balcão de Informação de Ruínas de S.Paulo. Caso 



cheguem atrasados mais de 15 minutos após o início do horário 
marcado, o serviço de visitas guiadas requerido será cancelado. 
  

2. Organização especial em situação de mau tempo  
i. Caso estejam içados os sinais de tempestade tropical iguais ou 

superiores ao n.º 3, e/ou emitidos os sinais de chuva intensa ou de 
trovoada, o serviço de visitas guiadas desse dia será cancelado. Caso os 
referidos sinais sejam retirados duas horas antes da hora marcada para 
a visita, o serviço de visitas guiadas será prestado normalmente; 

ii. Será cancelado o serviço de visitas guiadas destinadas a escolas caso 
seja emitido um aviso de suspensão de aulas pela Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude; 

iii. Noutras circunstâncias de mau tempo, as escolas podem decidir 
cancelar o serviço de visitas guiadas. Nesse caso, os funcionários a 
trabalhar nas Ruínas de S.Paulo devem ser informada, com pelo menos 
uma hora de antecedência da visita marcada, através do correio 
electrónico St.Paul.Ruins@outlook.com ; 

iv. Se as visitas guiadas forem canceladas nas circunstâncias acima 
referidas podem fazer uma nova marcação ao Instituto Cultural, através 
do correio electrónico St.Paul.Ruins@outlook.com . 

O Instituto Cultural reserva o direito de alterar a organização da prestação do serviço 
de visitas guiadas já requerido. 

Para mais informações, é favor contactar por correio electrónico 
St.Paul.Ruins@outlook.com , durante as horas de expediente.  

 


