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Celebração do Dia Mundial dos Correios

為

慶祝『世界郵政日』暨『郵政儲金局93週年
紀念』，郵政局舉行了以下活動:

9 月 19 日舉辨員工保齡球比賽，14 隊參賽隊伍經
過一番龍爭虎鬥，最終由集郵處、派遞組及通訊博
物館奪得冠、亞、季軍。
10 月 9 日世界郵政日，郵政局除發行『澳門懷舊電
話』郵票、提供加蓋『世界郵政日 – 萬國郵政聯盟』
紀念郵戳、豁免通訊博物館的入場費、啟動 2011 集
郵訂講及題目為 『我愛大熊貓』的第十五屆『給聖
誕老人的信 』徵文比賽外， 更推出特快專遞港澳
『郵資到付』及『網上查詢入口掛號郵件』等便民
服務，並發售澳門郵政、廣東省郵政公司和香港郵

晚上假澳門漁人碼頭舉行聯歡晚宴，除頒發保齡球比賽獎項外，尚有遊戲和

政聯合發行中國書法郵票珍藏冊《書秀奇葩》。

精彩表演。

同日下午，在通訊博物館演講廳舉行了以下兩項頒獎

P

典禮 :

ara celebrar o Dia Mundial dos Correios e o 93.o Aniversário da
Caixa Económica Postal (CEP), os Correios de Macau organizaram as

seguintes actividades:
•

『2009/2010 學年郵政儲金局助學金計劃』，
此助學金計劃的資助對象是成績優良或有顯
著進步的本地高中學生。今年受惠學生有 36
人，全部由學校推薦，他們均為本澳全日制
正 規 教 育 學 校 的 高 中 生。 儲 金 局 向 這 些 學
生 頒 贈 澳 門 幣 1,000 元 購 書 券， 以 資 鼓 勵。

No dia 19 de Setembro, deu-se início à competição de bowling para
funcionários. Depois de uma intensa competição entre 14 equipas, os
primeiro, segundo e terceiro prémios foram conquistados, respectivamente,
pela Divisão de Filatelia, Área de Distribuição e Museu das Comunicações.
No dia 9 de Outubro, Dia Mundial dos Correios, foi lançada a emissão
“Telefones Antigos de Macau”, sendo disponibilizado um posto de correio

•

國際青少年信札徵文比賽頒獎典禮，主題為『給

com o carimbo comemorativo “Dia Mundial dos Correios – União Postal

某人一封信，告訴他 ( 她 ) 為何要重視愛滋病問

Universal” e

題，以及如何預防愛滋病』，中葡文兩組優勝者

Comunicações. Nesse mesmo dia, deu-se início à subscrição filatélica de

facultada ao público a entrada gratuita do Museu das

包括濠江中學附屬小學余澄觀、濠江中學李祉涵， 2011 e à publicitação do 15.o Concurso Epistolar – Carta ao Pai Natal, com
澳門葡文學校 Duarte Silva 和 Mariana Garcia 。 o tema “Adoro pandas!”. Foram ainda lançados alguns serviços de grande

conveniência para o público, como o serviço
de “Porte Pago pelo Destinatário” do Correio
Rápido entre Hong Kong e Macau e o “Serviço
de Pesquisa On-line sobre Situação de Entrega de
Objectos Registados Locais”, e ainda colocada à
venda a Carteira Temática “Colecção Exclusiva
sobre Caligrafia Chinesa”, publicação conjunta dos
Correios da Província de Guangdong, Hong Kong
e Macau.

Na tarde do dia 9 de Outubro, no auditório do Museu
das Comunicações, decorreu a Cerimónia de Entrega
de Prémios dos seguintes programas/concursos:
“Programa de Abonos da Caixa Económica
Postal relativo ao ano lectivo de 2009/2010”. Os
beneficiários-alvo deste programa são alunos do
10.° ao 12.° ano, que apresentem bons resultados
académicos ou um progresso notável na sua
prestação académica. A nomeação dos estudantes
é da responsabilidade dos estabelecimentos de
ensino secundário de Macau que tenham acedido
ao programa. Este ano, foram escolhidos 36
alunos dos cursos diurnos de estabelecimentos
de ensino secundário oficialmente autorizados.
A CEP atribuiu aos alunos/beneficiários deste
Programa um vale de compras de material escolar,
no valor de MOP1,000.00.
Concurso Internacional de Composições
Epistolares para os Jovens, sobre o tema “Escreva (Escola Secundária de Hou Kong), Duarte Silva e Mariana Garcia (Escola
uma carta a alguém para dizer-lhe porque é Portuguesa de Macau).
importante falar da SIDA e se proteger dela”,
cujos vencedores das duas categorias, nas línguas À noite, teve lugar o jantar de confraternização na Doca dos Pescadores
chinesa e portuguesa, foram: Yu Cheng Guan de Macau, onde, para além de jogos e representações especiais, foram
(Escola Primária de Hou Kong), Li Zhi Han

atribuídos os prémios aos vencedores da competição de bowling.

༱઼ฎ߆ᓑ༖Җ߆நְົົᛉ
Reunião do Conselho de Administração da União Postal Universal (UPU)
2010 年 10 月 26 日至 11 月 04 日期間，以劉

於

惠明局長為首的本局代表應國家郵政局之邀

請加入中國國家代表團，出席萬國郵政聯盟於瑞士
伯爾尼總部舉行的 2010 年萬國郵政聯盟行政理事會
會議。
控制、計劃、派遞及直銷函件協調員康經維及安全
電子郵政服務協調員孫君煬亦隨團出發，本局代表
就是次會議上關注的議題包括函件終端費、市場
和產品的發展、全球郵件監察系統、直銷函件、
安全電子郵政服務的發展及 .Post 於電子政府策略
的支援角色等進行了討論。
於大會上，本局聯同中國郵政展示雙方共同開發的電
子掛號郵件系統操作示範及提出電子掛號郵件使用全
球統一標誌等議題，另外本局亦倡議就電子掛號郵件

Distribuição e “Direct Mail”, Dr. Hong Keng Wai, e o Coordenador da Área

服務修改萬國郵政聯盟公約，與會各國均表示認同議

dos Serviços Electrónicos Postais Seguros, Eng. Sun Kuan Leong. Os assuntos

題的重要性並决定積極成立工作組跟進有關議題。

A

discutidos distribuíram-se por encargos terminais, desenvolvimento do
mercado e produtos, sistema global de monitorização postal, “Direct

delegação dos Correios de Macau, chefiada

Mail”, desenvolvimento do Correio Electrónico Seguro e o papel de apoio

pela Dra. Lau Wai Meng, a convite dos

do domínio “. Post” nas estratégias do Governo Electrónico, entre outros.

Correios Nacionais da China, juntou-se à delegação
nacional para assistir à reunião do Conselho de Na reunião, os Correios de Macau, juntamente com os Correios do Continente,
Administração da União Postal Universal (UPU), apresentaram a operação do sistema do correio registado electrónico explorado

que decorreu em Berna, Suíça, entre os dias 26 por ambas as partes, tendo sido referidos outros assuntos, como o logótipo global
de Outubro e 4 de Novembro de 2010.

unificado para o correio registado electrónico. Os Correios de Macau propuseram
também que fossem efectuadas alterações ao pacto da UPU relativamente ao

Da delegação dos Correios de Macau fizeram

Serviço do Correio Registado Electrónico, cuja importância é reconhecida por

parte, para além da Directora, Dra. Derby Lau,

representantes de diversos países. Foi então decidido estabelecer grupos de

o Coordenador da Área de Controlo, Planeamento, trabalho para seguir o assunto.
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16.° Concurso Internacional de Desenho de Selos

通

訊博物館冀推廣由韓國郵政主辦的比賽促進國際文化交流，為澳門區參
賽者提供協助辦理收件及郵寄服務。澳門區李世權的作品榮獲公開組

『保護南北極地區及冰川』優異獎，並由澳門郵政頒發來回機票參加在韓國
舉行的頒獎禮，得獎設計稍後將由韓國郵政發行特別郵票。

O

Museu das Comunicações, como forma de promover o intercâmbio
cultural, participou no Concurso Internacional de Desenho de Selos,

organizado pelos Correios da Coreia do Sul, através da recepção e envio de
trabalhos de participantes locais. O vencedor do Prémio de Excelência da
Categoria Geral, tema “Preservar as Regiões Polares e os Glaciares”, foi Lei
Sai Kun, residente de Macau. Como prémio dos Correios de Macau, recebeu
passagens aéreas para estar presente na cerimónia de entrega de prémios, que
teve lugar na Coreia do Sul. O selo desenhado por Lei Sai Kun irá ser emitido
pelos Correios da Coreia do Sul, como emissão especial.
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15.a Feira Internacional de Macau e Semana I.T.

本

年度澳門郵政電子認證服務 eSignTrust 再
次參與分別由澳門貿易投資促進局主辦的

『第十五屆澳門國際貿易投資展覽會』，及由行
政暨公職局、電信管理局等主辦的『2010 資訊科
技週』。兩項盛大活動分別於 10 月及 11 月舉行，
eSignTrust 在場內設有兩個展位，安排了互動遊
戲及證書應用示範，以讓本澳市民加深了解電子證
書服務及其應用方案。eSignTrust 更於 10 月 23 日
『第十五屆澳門國際貿易投資展覽會』期間舉辦了
一場講解會，邀請有興趣多認識電子證書服務的
市民參與活動。
如欲了解更多電子認證服務的產品及服務詳情、證
書申請手續、收費等，歡迎瀏覽電子認證服務網頁
www.esigntrust.com，或致電 2833 0338 查詢。

tiveram lugar em Outubro e Novembro, respectivamente. O eSignTrust fezse representar, em stands próprios, com jogos interactivos e demonstrações
das aplicações de certificados, com vista a incrementar o conhecimento do
público em geral relativamente ao serviço de certificação electrónica e seus

E

m 2 0 1 0 o s S e r v i ç o s d e C e r t i f i c a ç ã o - programas de aplicação. No dia 23 de Outubro, o eSignTrust organizou uma
e S i g n Tr u s t d o s C o r r e i o s d e M a c a u sessão de esclarecimento na Feira Internacional de Macau, sendo convidados

participaram, mais uma vez, na 15.a Feira a participar nas actividades os cidadãos interessados em conhecer o serviço
Internacional de Macau, organizada pelo Instituto de certificação.
de Promoção do Comércio e do Investimento de
Macau, bem como na Semana I.T., realizada pela Para esclarecimentos sobre os produtos de certificação electrónica, serviços
Direcção dos Serviços de Administração e Função diversos, formalidades e custos dos certificados, o eSignTrust presta todas
Pública e Direcção dos Serviços de Regulação de as informações através do telefone 2833 0338 ou da página electrónica dos
Telecomunicações. Estes dois grandes eventos Serviços de Certificação: www.esigntrust.com.
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ICOM 2010, Xangai

通

訊博物館由郵政局局長劉惠明率領，參加
了於本年十一月在上海舉行的國際博物館

協會第22屆大會暨第25屆全體會議。本次以『博物
館致力於社會和諧』為主題的盛會有來自122個國家
和地區超過3600名代表參加了各項會議、展覽會及
參觀考察等活動。

L

iderado pela Dra. Lau Wai Meng, Directora
dos Correios de Macau, o Museu das

Comunicações participou na 22.ª Conferência
Geral & 25.ª Assembleia Geral do Conselho
Internacional de Museus, que teve lugar em
Xangai, em Novembro de 2010. O tema do
evento foi “Museus e Harmonia Social”. Mais
de 3600 representantes de 22 países e regiões
marcaram presença nas várias conferências,
exposições e visitas.

ะฎາ൏ᕇ
Focos de Filatelia
名稱
Nome
澳門懷舊電話
Telefones Antigos de Macau
澳門美食節嘉年華十周年
10° Aniversário da Festa de
Gastronomia de Macau
傳統民間服裝
Trajes Folclóricos Tradicionais
大熊貓
Pandas Gigantes

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

09/10/2010

4 郵票 selos + 1 小型張 bloco

11.50 + 10.00

200,000 / 200,000

05/11/2010

4 郵票 selos + 1 小型張 bloco

11.50 + 10.00

200,000 / 200,000

30/11/2010

4 郵票 selos + 1 小型張 bloco

11.50 + 10.00

200,000 / 200,000

18/12/2010

2 郵票selos + 1小型張 bloco

6.50 + 10.00

200,000 / 200,000

澳門懷舊電話
電話的發明在現實的歷史中從來都是繁雜訴訟的起
因，安東尼奧˙穋齊、菲利普˙萊斯、艾萊沙 ˙格
雷和亞歷山大˙格雷厄姆˙ 貝爾等發明家都曾為電
話的發明作出偉大的貢獻。美國國會2002年6月11
日第269號決議確認安東尼奧˙穋齊發明了電話。
Telefones Antigos de Macau
A história actual de invenção de telefone é objecto
de várias e complexas disputas. É normalmente
atribuída a vários inventores, entre os quais
destacam-se Antonio Meucci, Philip Reis, Elisha
Gray e Alexander Graham Bell. A Resolução
H.RES.269 do Congresso dos Estados Unidos do
dia 11 de Junho de 2002, reconheceu o trabalho de
António Meucci na invenção do telefone.

澳門美食節嘉年華十周年
澳門美食文化源遠流長，融滙中西，具備豐富的本土特色和文化內涵，充分體
現出澳門小城的多元、包容、和諧和國際性，是珍貴的文化資源。美食節是一
個美味、開心、熱鬧的嘉年華活動。美食節以美食為主打，輔以機動和攤位遊
戲等特色娛樂節目，使活動更富立體感、多元素，在這裡有得食，有得玩，
老少咸宜，令人樂而忘返，今天來了，明天還想再來。
10.° Aniversário da Festa de Gastronomia de Macau
A gastronomia de Macau tem uma longa história, fruto da fusão das culturas
oriental e ocidental. A riqueza cultural das características locais, reveladas na
gastronomia, ilustra a diversidade, a tolerância, a harmonia e a pluralidade da
pequena Macau.

O Festival de Gastronomia de Macau é uma ocasião festiva, que reúne deliciosas,
alegria e muita gente. O Festival de Gastronomia de Macau, para além da comida,
é animado com jogos e diversões, emprestando ao evento mais vivacidade e
maior diversidade, transformando-o num espaço onde se pode comer e brincar.
Ideal para os mais velhos e os mais novos, a alegria incentiva-os a voltar todos
os dias, enquanto decorre o certame.

傳統民間服裝
借來天上彩雲霞，巧作人間錦繡衣。中國服裝，
是源遠流長、絢麗多彩的華夏文化之一！ 一部中
國服裝史，可反映出人類歷史發展的進程，體現出
人類社會的進步。古代的中國服裝制度，就是君王
用以維繫封建等級制度的衣冠之治。它折射出政
治、經濟、文化、習俗、審美、宗教以及各個時代
的社會形態。
Trajes Folclóricos Tradicionais
Como diz o poema, “gostaria de pedir emprestadas
ao céu nuvens coloridas e com elas fazer maravilhosos
trajes bordados”. Os trajes chineses são parte da
cultura chinesa. A história do traje chinês reflecte
o processo de evolução e progresso da sociedade.
Na China Antiga, os imperadores mantinham o
sistema hierárquico feudal ligado a um sistema
de trajes. Os trajes reflectiam a situação política,
económica, cultural, tradicional, estética e religiosa
e demonstravam os padrões sociais de cada época.
大熊貓
2009年12月19日，國家主席胡錦濤於澳門出席特
區成立十周年慶典活動時宣佈，為慶賀澳門回歸
十周年，中央政府向澳門特別行政區贈送一對大
熊貓，以表達祖國人民的深情厚意，為澳門增添
吉祥歡樂。澳門特別行政區於2010年6月開展了
『大熊貓徵名活動』， 當中超過四成市民投選
『開開』和“『心心』成為落戶澳門的雄性和雌
性大熊貓名字。
Pandas Gigantes
No dia 19 de Dezembro de 2009, por ocasião da
comemoração do 10º aniversário do estabelecimento
da Região Administrativa Especial de Macau, o
Presidente Hu Jintao anunciou que o Governo
Central decidira oferecer à Região Administrativa

A Região Administrativa Especial de Macau, em Junho de 2010, promoveu o

Especial de Macau um casal de pandas gigantes,

concurso “Atribuição de nomes aos pandas gigantes”, tendo quarenta por cento

transmitindo desejos de boa sorte do povo Chinês,

dos participantes votado nos nomes “Kai Kai” e “Xin Xin” para o panda gigante

como complemento à riqueza e alegria de Macau.

macho e fêmea, respectivamente.

າะฎݡӘ
Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos
名稱
Nome
兔年
Ano Lunar do Coelho
中國內地景觀 四
Vistas Cénicas do Continente IV

3122൴Җࢍထ
Plano de Emissões de 2011

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

05/01/2011

5 郵票 selos + 1 小型張 bloco

11.00 + 10.00

250,000 / 250,000

01/03/2011

1 小型張 bloco

10.00

200,000

3121ѐѐΊ
Carteira Anual 2010
政局每年均會發行一本年冊，內載該年發行的所有郵票和小型張，為集

郵

郵者個人收藏或餽贈親友之最佳禮品。

從 2011 年 1 月 27 日起，在郵政總局集郵商店、水坑尾、港澳碼頭及澳門國
際機場郵政分局，以及通訊博物館已可購買 2010 年年冊，每本售價為澳門幣
318 圓正，年冊採用精裝硬皮封面設計。
2010 年為虎年，故封面以高貴典雅的閃金花紋紙印上虎紋圖案，野性中現高
雅。年冊內載有 2010 年發行的郵票和小型張各一套，而每版貼票頁皆印上郵
品之彩色印樣和技術資料。
此外，顧客亦可選購不連郵品的空白年冊，把已購買的 2010 年澳門郵票及小
型張收藏於印有郵品印樣的 2010 年年冊內，方便整理。空白年冊每本售價為
澳門幣 90 圓正。

O

s Correios de Macau publicam anualmente O ano de 2010, segundo o Zodíaco Chinês, foi regido pelo tigre. Assim,
uma carteira com a colecção completa de a capa da carteira reproduz o padrão da pele de um tigre sobre papel

selos e blocos emitidos nesse ano, um excelente dourado, combinando elegância com um toque selvagem.
produto, quer para colecção, quer para oferta.
A carteira inclui todos os selos e blocos emitidos no ano de 2010, em páginas
A partir do dia 27 de Janeiro de 2011 será posta impressas a cores com a reprodução dos respectivos desenhos e dados técnicos.
à venda a Carteira Anual de 2010, ao preço de
MOP318,00, na Loja de Filatelia da Estação Para coleccionar os selos e blocos emitidos em 2010, adquiridos ao longo
Central, na Estação da Rua do Campo, na Estação do ano, pode-se ainda optar por comprar um álbum vazio, só com folhas
do Terminal Marítimo, na Estação do Aeroporto reproduzindo o desenho dos produtos filatélicos, servindo, assim, como
e no Museu das Comunicações. Trata-se de um carteira anual de selos. Este álbum custa MOP90,00.
produto com um design especial e requintado.

ĺ̂ႩᏤĻοઊͯܫځ
Bilhetes Postais com Bonecos de Pano “Pandas Gigantes”
郵政局於二零一零年十二月十八日起，在郵政總局、各郵政分局及大三巴郵
亭推出一套兩款『大熊貓』布偶明信片；明信片的設計為一對可愛的卡通大
熊貓，此設計概念有別於傳統的明信片，其特色之處是可將明信片自行製作
成『大熊貓』布偶。
一套兩款之『大熊貓』布偶明信片，售價為澳門幣二十圓正。除可作一般的明
信片寄往世界各地之外，亦可製作成可愛的布偶玩具。

Esta série de dois Bilhetes-Postais com bonecos
de pano “Pandas Gigantes” foi posta à venda na
Estação Central, nas diversas estações postais e

No passado dia 18 de Dezembro de 2010, os Correios de Macau emitiram no Quiosque das Ruínas São Paulo, ao preço de
uma série de dois Bilhetes Postais dedicada ao tema “Pandas Gigantes”. A MOP$ 20,00. Estes postais podem ser enviados para
concepção desta emissão é diferente dos tradicionais bilhetes-postais: Os qualquer parte do mundo como bilhetes-postais
bilhetes postais “Pandas Gigantes”, com desenhos de um menino panda e comuns, ou ser transformados em engraçados
de uma menina panda, podem transformar-se em bonecos de pano.

bonecos, seguindo as instruções fornecidas.
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Catálogo Filatelico de Macau V
《澳門郵品目錄 V》輯錄了澳門郵政由2009年至
2010年發行的所有集郵品資料，將於2011年3月
在郵政總局集郵商店、水坑尾、港澳碼頭及澳門
國際機場郵政分局，以及通訊博物館公開發售，
每冊售價為澳門幣八十圓正。
O «Catálogo Filatélico de Macau V», que
inclui informações, imagens e todos os dados
relacionados com os selos emitidos em 2009 e
2010, será posto à venda na Loja de Filatelia
da Estação Central, na Estação da Rua do
Campo, na Estação do Terminal Marítimo, na
Estação do Aeroporto e na Loja do Museu das
Comunicações, a partir de Março de 2011, ao
preço de MOP80,00.
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Participação dos Correios de Macau na Exposição Mundial de Filatelia “Portugal 2010”

O

s Correios de Macau participaram na
Exposição Mundial de Filatelia “Portugal

2010”, que decorreu em Lisboa entre 1 e 10 de
Outubro, acolhendo entidades postais e agentes de
produtos filatélicos de diferentes países do mundo.
A presença do Presidente da República de Portugal,
que presidiu à cerimónia de abertura, emprestou
solenidade ao evento.
No certame, foram expostos vários produtos filatélicos
dos Correios de Macau, tendo os selos “EXPO 2010
SHANGHAI CHINA” e “Ciência e Tecnologia”, as
séries do “Ano Lunar” e as carteiras anuais merecido

門郵政於本年 10 月 1 日至 10 日參加了在葡葡牙里斯本舉行的「葡萄牙

a melhor apreciação dos coleccionadores. Os Correios

2010 國際郵票展覽會」(Exposição Mundial de Filatelia Portugal 2010)。

de Macau emitiram um envelope comemorativo e

是次展覽吸引了世界各地多家郵政機關及郵商前來參與。爲隆重其事，大會特

disponibilizaram, no espaço de exposição, o serviço

別邀請葡國總統主持開幕儀式。

de aposição de carimbo comemorativo. As visitas de

澳

estudantes ao espaço da exposição, organizadas
澳門郵政在是次展覽中，除陳列了各式精美郵品外，當中以『中國 2010 年上海
世博會』、『科學與科技』、『生肖系列』的郵票以及一系列極具珍藏價值的
年冊最爲集郵人士所喜愛。而澳門郵政更特別爲郵展發行了紀念封及蓋銷紀念
郵戳。在這次郵集盛會中，當地有關機構亦組織了學生到場參觀，令展會更爲

pelas entidades locais, trouxeram ainda maior
animação ao certame.
Com a participação dos Correios de Macau nesta
exposição, os produtos filatélicos de Macau

熱鬧。

ganharam uma maior visibilidade no mercado

澳門郵政透過參與是次郵展，進一步把澳門郵票推向國際化，讓更多的集郵

de outros países a oportunidade de conhecer melhor

愛好者從澳門郵票中認識澳門。

Macau através dos seus selos.

internacional, dando aos coleccionadores filatélicos
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Celebração de Protocolos de Pagamento Electrónico via Internet

於

2010 年 12 月 14 日，劉惠明主席代表儲金局與地籍局及交通事務局簽訂
《網上電子支付協議》，主禮簽署儀式的嘉賓還有兩局的領導， 陳漢平

局長及汪雲局長。
透過儲金局的電子支付平台，地籍局向市民提供地圖產品網上訂購服務，
而交通事務局則提供網上繳交車輛使用牌照稅的服務。
除了上述兩項服務外，儲金局的電子支付平台還為各項網上服務提供電子支付
的渠道，包括：網上繳交交通違例罰款服務、國際馬拉松比賽網上報名服務、
網上租用體育設施服務、網上售票服務、課程網上報名服務、網上繳交學費服
務、國際研討會網上報名服務、網上申請證明文件服務、網上集郵訂購服務、
網上購物服務、專業執照網上續期服務及網上售書服務等等。

via internet, para os seguintes serviços: Pagamento
on-line de multas; Inscrição on-line para a Maratona

電子支付自投入服務至今，已有 13 個政府部門利用該平台提供網上服務，
超過 9 萬人次曾經透過該平台繳費，且使用率有增加的趨勢，證明了『一站
式的電子政務』越來越受公衆認同。

Internacional; Aluguer on-line de instalações
desportivas; Compra on-line de bilhetes para
actividades desportivas; Registo on-line em cursos
superiores; Pagamento on-line de propinas; Inscrição
on-line em conferências internacionais; Aplicação

N

o dia 14 de Dezembro de 2010, a Caixa Económica Postal (CEP),

on-line de certidões; Subscrição e Compra on-line de

representada pela sua Presidente, assinou com a Direcção dos produtos filatélicos; Renovação on-line de Licenças
Serviços de Cartografia e Cadastro (DSCC) e a Direcção dos Serviços para Profissionais; Compra on-line de Livros, etc.
os Assuntos de Tráfego (DSAT) Protocolos de Pagamento Electrónico via
Internet, contando com a presença dos Directores destes dois organismos, Desde a entrada em funcionamento do Pagamento
Dr. Chan Hon Peng e Dr. Wong Wan.
Electrónico, 13 Serviços Públicos estão já a utilizar
esta Plataforma de molde a proporcionar os seus
Através da Plataforma de Pagamento Electrónico da CEP, a DSCC serviços via internet, tendo-se registado, até à
proporciona ao público o serviço de compra on-line de produtos data, mais de 90.000 pagamentos, com tendência
cartográficos, e a DSAT disponibiliza o serviço de Pagamento on-line de para aumento da sua utilização. Podemos,
Imposto de Circulação.
assim, concluir que o Balcão Único (one-stop) do
Governo Electrónico está a tornar-se cada vez
Para além dos dois serviços acima mencionados, a Plataforma de Pagamento mais conhecido, e a ser também mais utilizado
Electrónico da CEP serve também como um canal electrónico de pagamento, pelo público.
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Clube de Pessoal dos CTT - Notícias
會獲國家郵政工會邀請，於九月廿四日至廿

本

八日期間，由理事會主席康經維帶領一行七

人羽毛球隊，參加在黑龍江省哈爾濱市舉行的「黑
龍江杯」郵政職工羽毛球比賽。揭幕儀式由國家郵
政工會馮新生主席主持，來自兩岸四地的郵政領
導與運動健兒們一起見證空前盛況。經過連串激烈
賽事，本會獲高管甲組單打比賽第七名及優秀組織
獎，是次更讓各隊員學習到國家郵政工會的強大
組織能力。
在十月，與一醫療診所簽訂優惠協議，為會員及其
家屬提供診費優惠，深受會員歡迎。
十一月二日在聖味基墳場小教堂，為悼念已故會員
和同事舉行了追思彌撒，約有五十位人士參加。
三十日，與澳門自來水股份有限公司進行乒乓球和
羽毛球友誼賽，本會在兩項賽事中均勝出。
十二月十二日，會員子女聖誕聯歡會在郵政處理及
派遞中心舉行，除攤位遊戲、茶點、派發聖誕禮物
及利是外，更邀請 Jo Jo 神父表演甚具特色的魔術，
氣氛溫馨愉快。而會員聖誕聯歡晚宴在十六日晚上
於萬豪軒舉行，出席會員、同事及嘉賓甚眾，彼此
聚首一堂，場面歡欣熱鬧。

A

convite do Sindicato dos Correios Nacionais Em Outubro, foi assinado um acordo de serviços médicos com uma clínica,
da China, uma equipa de badmington de

facultando às sócias e familiares dos sócios descontos nas consultas.

7 pessoas, liderada pelo presidente do Clube de
Pessoal, Hong Keng Wai, participou num torneio

No dia 30 de Novembro, foram realizadas ainda provas amigáveis de

de badmington para funcionários de Correios – badmington e ténis-de-mesa com a Companhia das Águas de Macau, das
Taça de HeilongJiang, que decorreu entre os dias quais o Clube de Pessoal dos CTT saiu vencedor.
de 24 e 28 de Setembro. A cerimónia de abertura
foi presidida pelo presidente do Sindicato dos No dia 2 de Novembro, na Capela do Cemitério de São Miguel, foi
Correios Nacionais da China, Feng Xin Sheng. Os celebrada uma missa de sufrágio pelos sócios e colegas já falecidos, na qual
líderes das autoridades postais da China, Taiwan, participaram cerca de 50 pessoas.
Hong Kong e Macau estiveram todos presentes,
numa ocasião sem precedentes. Após uma série No dia 12 de Dezembro, foi realizada a Festa de Natal para os filhos dos
de renhidas competições, o Clube de Pessoal sócios, no TRADIC, que, para além de jogos, beberete, oferta de prendas e
dos CTT obteve a sétima posição no Grupo A e o de um “lai si” de natal, teve como convidado o Padre Jo Jo que apresentou
prémio de melhor organização. Esta competição um espectáculo de magia, tornando o ambiente ainda mais alegre. Por outro
foi também uma oportunidade para a equipa de

lado, o jantar de confraternização de Natal, no dia 16, no Restaurante “Grand

Macau conhecer a forte capacidade organizativa Plaza”, contou com uma forte presença de sócios, colegas e convidados,
do Sindicato dos Correios Nacionais da China.

ocasião em que todos se puderam reunir num ambiente animado.
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Serviço de Distribuição de Prendas
郵禮走天下 吉祥送萬家
郵政局於2010年12月27日至2011年1月24日推出
『中港澳禮品專遞服務』，方便全澳市民能在農
曆新年向中港澳之親朋好友、生意伙伴送上節日
祝福。
澳門郵政精選了26款賀年禮品，包括賀年禮物籃、
節慶禮餅、健康美食禮盒及澳門特色手信等。鑒於
此項服務深受市民歡迎，郵政局將在不同節日推出
各種應節的禮品專遞服務。

Prendas enviadas por Correio
Alegria espalhada por todo o Mundo
Os Correios de Macau disponibilizam “Serviço de
Distribuição de Prendas da China, Hong Kong e
Macau”, entre os dias 27 de Dezembro de 2010
e 24 de Janeiro de 2011, para que os cidadãos
de Macau possam enviar votos de boas festas a
familiares, amigos ou parceiros de negócios, a residir
na China Continental, Hong Kong e Macau.
Os Correios de Macau seleccionaram 26 produtos
excepcionais, incluindo cabazes, bolos especiais,
caixas de acepipes nutritivos e lembranças típicas
de Macau, com valores entre 108 patacas e 1218
patacas (taxa de envio incluída). Dada a boa
aceitação deste serviço pelo público, os Correios
de Macau vão continuar a disponibilizar serviços
similares, de Distribuição de Prendas, em futuras
ocasiões festivas.

