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Jantar Comemorativo

˯ฎ߆ԊనजഠྻޞᏮ̍ચΦΦྍ̈́ܜΦᛳ

Foi também organizado um jantar que contou com a presença do Exmo. Secretário

˭Чొܝᅳጱăฎ߆ԊனᖚၱੜЃࣶ̍Ą

para os Transportes e Obras Públicas, Eng. Lau Si Io, de Directores dos Serviços sob a
tutela do SOPT e de funcionários da DSC, no activo e aposentados.

༊ᆒಜ̍रෟॡຏᔁฎ߆Ԋ˯˭ࠎฎ
߆Ԋ۞ᜈઉ൴ण҃Ӆ˧Ąयมᆒಜ̍

O Eng. Lau Si Io, na comunicação que proferiu, agradeceu os esforços

रăྻᏮ̍ચΦΦܜᏱ̳ވเॎڌЇฎ

desenvolvidos pela Directora e funcionários da DSC para um desenvolvimento

߆ԊҖ߆؎ࣶົјࣶШڇચ႕˩ă˟˩̈́ˬ˩

sustentável dos Serviços. Na ocasião, o Eng. Lau Si Io, o Dr. Vong Chang Tong,

ѐࣶ̍൴ܜഇڇચᅚăᅙăܛౢĂၷᒔܛౢ

Chefe do Gabinete do SOPT e ainda os membros do Conselho de Administração

ࣶ̍ӮֽҋฎચቑᘞĈᅀ͛ᇉĂᛂᐅ߸Ăୖ઼

dos Correios, entregaram os emblemas de bronze, prata e ouro aos funcionários

ઉĂ㈜ึĂ٢ΔሗඈĂᆒځԊܜᒔᆒಜ

que completaram 10, 20 e 30 anos de serviço nos Correios. Os funcionários que

̍र൴ڇચᅙౢĄ

receberam emblemas de ouro foram Chio Man Heng, Sou Kam Hong, Leong

ົᛉ˯Ăࢋથ۞ຽચีϫΒ߁གപ፫ۡฎă

Kok Kin, Kwong Son Tim, e Chio Pac Chio. A Directora Lau Wai Meng recebeu o

ะฎă̄થĂˬгĺপԣᅍĻᓑЪܳዚඈ

ੵ̂ྻض٩ረĂܑႊ༼ϫΒ߁፫ܝႊᘹጯੰᄅ

Ъү͞९Ąົ͞ˬޢฎ߆྿јВᙊĂѣड़ΐԣག

郵政局 128 週年紀念

ᔏጯ७ጯϠܑႊᄋΟᄅᔏĶਨࣧ͌̃ķĂன

പ፫Ϗֽฎ߆ຽચ۞൴णࢍထĄТॡĂࢶപฎ߆

Celebração do 128.º Aniversário dos Correios

ᖚࣶ̍ᛂ܆Ăౘ̄ᔾለઉ૽ͽႇᓏӄᎸĄ

ཌܜϺણ៍˞ฎ߆ᓁԊă፫ੈ఼ܝ౾̈́ۏ̄ᄮ

Além do grande sorteio, o jantar foi também animado com danças étnicas, executadas
pelas alunas da Escola de Dança do Conservatório de Macau, e por canções

ᙋڇચᏱ̳ވĂΐஎ˞ྋώԊ۞ຽચ൴ण̈́፫ܝ

ˬ

ฎைనࢍ۞ᄮᙊĄ

A

s autoridades postais de Guangdong, Hong
Kong e Macau, para complementar o seu

desenvolvimento, estiveram reunidas para negociar

ฎ

postais. A delegação dos Correios da Província de

na área de Direct Mail entre Hong Kong, Macau e Guangdong, filatelia, comércio

ĺ ᐷ ѐ̓ኖ࠼Ļ፫̳ܝᖚˠࣶᚰᔛኛᔈķĂ

Guangdong, chefiada pelo Director Geral, Zhang Zong

electrónico e promoção conjunta do serviço de EMS. No final da reunião, as três

֭ဳĺ̓ኖ࠼Ļ۞ֲĄ

Wu, e a delegação dos Correios de Hong Kong, chefiada

autoridades postais chegaram a um consenso, o que acelerará, de forma efectiva, a

pela Directora, Ting Yip Yin-mei, chegaram a Macau

realização dos projectos de desenvolvimento de negócios postais das três regiões.

ฎᖚ̍Ӏົ఼ົࣶ̂ົдˬ͡˟˩̱͟Ρ

no dia 29 de Março, para participar na Reunião dos

Na ocasião, a Directora dos Correios de Hong Kong fez também uma visita à

ฟĂົᛉϤฎᖚ̍Ӏົົࣶ̂ົयăฎ߆

Presidentes dos Conselhos de Administração e na

Estação Central, Museu das Comunicações e Serviços de Certificação – eSignTrust,

ԊᆒځԊܜĄົᛉࢵАಶநְົٙ೩Ϲ۞

Reunião de Dirigentes dos Correios de Guangdong,

a qual contribuiu para um melhor conhecimento sobre o desenvolvimento destes

˟˘˘ѐኮϫ̍үಡӘซҖᆶᛉĂႾ၅ົ˵

Hong Kong e Macau sobre Desenvolvimento e

Serviços e sobre o design de selos de Macau.

ಶ˯ಡӘ೩ຍ֍ޙᛉĄޢĂ˟˘˘ѐ

Cooperação Postal entre as Três Regiões.

No passado dia 26 de Março teve lugar a Assembleia Geral Ordinária

CTT, durante o ano novo chinês, participou na “Taça

do Clube de Pessoal dos CTT, presidida pela Dra. Lau Wai Meng,

Ano Lunar, 2012” e no “Torneio da Amizade para

Directora dos Serviços de Correios. Foram analisadas as contas e o

߆Ԋ˟ٺ˘˟ѐ˘̣͟͡Ăдฎ߆ᓁԊะฎથظăͪӫԍăപ፫

Funcionários Públicos de Macau”, organizados

relatório respeitantes ao ano económico de 2011, apresentadas pela

ቅᐝ̈́፫઼ܝᅫ፟ಞฎ߆̶ԊĂͽ఼̈́ੈ౾ۏᐡ൴3122ѐѐΊĄѐ

pela Divisão de Apoio Social à Função Pública e

Direcção do Clube, tendo o Conselho Fiscal dado o respectivo parecer.

Ίଳϡჟ྅ർϩࢬދనࢍĂ˯ࢬދቜ۞̈̄дᐹ࡚۞͡Ғ˭ካრ۞ٸ

pela Associação Desportiva dos Trabalhadores da

O relatório e contas, bem como o plano de actividades para 2012,

ॿ܅Ăಲຍߋ͇༱ۏೇᛂĂֽ˘ͯາഀ෪ĄѐΊ̰ྶѣ3122ѐ൴Җ۞ฎை

Administração Pública de Macau. No referido torneio,

foram aprovados por unanimidade no decorrer da sessão. Nesta

ૺݭ̈Ч˘इĂОѣฎݡԫఙྤफ़ĄՏώᆊࠎ፫ܝ။˟Ѻˣ˩ϒĂߏ

o Clube ficou em 2.o lugar.

sessão, foram também discutidos outros assuntos como a alteração

A

do Estatuto do Clube, e a utilização da sede e da Colónia de Férias.

Carteira Anual de 2011, que inclui todos os selos e blocos emitidos no ano de

Esta carteira, de capa dura, ao preço de MOP 280,00,

2011, com páginas impressas a cores, e reprodução dos desenhos e dados

pode ser adquirida na Loja de Filatelia da Estação

técnicos das emissões, foi posta à venda pelos Correios de Macau no dia 5 de Janeiro

Central, na Estação da Rua do Campo, na Estação do

de 2012. A capa da carteira ilustra um curioso coelhinho a apreciar as flores dum

Terminal Marítimo, na Estação do Aeroporto e no

pessegueiro, numa bonita noite de lua cheia, simbolizando a chegada da primavera

Museu das Comunicações.

ᇉৡ఼ੈ౾ۏᐡౙฉѐ

ฉѐŇࡔهฎᕕ൴ѣᙯࡔދهĄ

ˬ

͡˘఼͟ੈ౾ۏᐡౙฉѐҺฟٸĂથظ

ௐ˩̱بņගཐኚҁˠ۞ܫůཐኚҁˠĂᄃҰ࠹ࡗд

ҖЧีͧᔈረᖃĂ֭Ϥ3123ѐޘ̄྅ཉᄦү

፫ܝĉŇᇈ͛ͧᔈረᖃ

ͧᔈረ۰னಞШလᄼϯቑፆүĺᜠጨۊҖĻĄ

ߏѨͧᔈВќֽזҋ41छ͛̚ጯ७̈ጯϠ۞452Њ

ώѐޘ̄྅ཉᄦүͧᔈϤ፫ܝ፟̈́̄̍

үݡĂෞҿဥᏴ݄͛̚ࠎૈϒ̚ጯ፨

रጯົă፫̂ܝጯă፫ࡊܝԫ̂ጯă፫̍ܝर

රĂ፫̂ܝጯܢᛳᑕϡጯ७ңͽှĄ

ጯົੈ఼౾ۏᐡܑј۞ෞᆶဥĂଂֽҋ32

O

A equipa de basquetebol do Clube de Pessoal dos

ะฎ۰ќᖟٕᗥᙑᏐָ̝̓ᖃݡĄ

ᄏņฎ߆Ԋಥֿ෮߂ज़ฉѐŇ̈́ņ఼ੈ౾ۏᐡౙ

มጯ७В47̈́̚ܐ79̚۞ү̚ݡᏴЧ

̈́ฎ̋۞ֹϡඈᛉᗟĄ

ฎ

Celebração do 6.º Aniversário do Museu das Comunicações dos Correios

೩ֻࡔهᕕᄏዚڇચĄߏ͟˭̾дᖃૅᓝ

ᒔ˘఼࿅Ąົ˯Ϻኢ࣒Լົౢ̰टăົӬ

CARTEIRA ANUAL 2011

慶祝通訊博物館陸週年

дฎ߆ᓁԊੈ఼౾ۏᐡ۞ะฎથظĂ೩ֻΐ

ˠࣶ វ ֈ ົ Ъ Ᏹ ۞ Ķ 3 1 2 3 ĺ ᐷ ѐ ෲ ໐ ࠵ Ļ ̈́

۞ኮϫ̍үಡӚ́˟˘˟ѐ۞̍үࢍထĂӮ

2011 年年冊

ᓝҖ˞ాҚᇉৡ߿જĈ

൴ҖրЕฎݡĮٽགྷĂˣנˣįĄ

ણΐϤҖ߆̳ᖚԊ̳ᖚӀ̈́፫̳ܝચ

Na ocasião, foram discutidos vários temas de interesse comum, como cooperação

apresentadas pelos funcionários Sou Sok Fan, Chan Tsz Chun e Ao Kin Pan.

͡˘͟ࠎฎ߆Ԋјϲ239ฉѐࡔهĂฎ߆Ԋ

າฎ̈́ݡ೩ֻࡔهฎᕕڇચ

ᖚ̍ӀົᚰฤдྺፌາѐഇมĂ

um projecto de cooperação para futuros negócios

com novas perspectivas para o novo ano.

emblema de prata das mãos do Eng. Lau Si Io.

s Correios de Macau organizaram uma série de actividades no dia 1 de
Março, em celebração do seu 128.º Aniversário, das quais se destacam:

۞ᐹ౼۰Ĉ̚ܐ݄Ĉགර̚ጯ۞ઈ੬Ăዑ
ઈᕃĂѯԠዡć݄̚Ĉགර̚ጯ۞गϲ
͛Ăလ⟷Ą

Emissão de novos produtos filatélicos e serviço de postos comemorativos

Celebração do 6.º Aniversário do Museu das

Lançamento da emissão “I Ching Pa Kua VIII”.

Comunicações dos Correios

P

ara celebrar o seu 6.º Aniversário, o Museu das

Macau, Associação dos Engenheiros de Macau e do Museu, avaliou 36 equipas

Comunicações abriu gratuitamente ao público

do ensino básico e 68 equipas do ensino secundário, originárias de 21 escolas

Aniversário do Museu das Comunicações”, na Loja de Filatelia da Sede dos

no dia 1 de Março e a Loja do Museu disponibilizou

que participaram no Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos. Os

Correios e na Loja do Museu das Comunicações.

o serviço de cancelamento comemorativo. Na tarde

vencedores foram: 1º Prémio do Grupo Ensino Básico - Fong Wai Cho, Cheang

desse dia, no Auditório do Museu, teve lugar a

Wai Hong e Kong Chi Fong, do Colégio Yuet Wah; 1º Prémio do Grupo Ensino

Cerimónia de entrega de prémios aos vencedores do 16.° Concurso de

cerimónia de entrega de prémios aos vencedores de

Secundário - Sun Lap Man e Ma Ka Ut do Colégio Yuet Wah.

Cartas ao Pai Natal, com o tema “Pai Natal, vamos marcar um encontro em

vários concursos. Após a cerimónia, os premiados

Macau”

do Concurso de Construção de Dispositivos

Para este Concurso de Composições Epistolares em língua chinesa,

Electrónicos demonstraram o funcionamento dos seus

dividido em duas categorias, foram recebidos 341 trabalhos de 30

“Dispositivos Alpinistas”.

Abertura de um Posto de Correio Temporário, com Carimbos e Envelopes
Comemorativos alusivos ao “128.º Aniversário dos Correios” e ao “6.º

ĺ3122ԧಈຑ۞፫ܝฎைĻෞᏴ
ώѨෞᏴѣ࿈878ЩԸை۰ͽᅍϹ̢ٕᓑშ͞ёᏴņԧಈຑ۞ฎைŇ
ņԧಈຑ۞̈ૺݭŇĈĮѐįĄ
Concurso Filatélico “Os Meus Selos Favoritos de Macau, 2011”

escolas. O júri seleccionou os trabalhos de Kong Chak Wa, aluno
da Escola Secundária Pui Ching, e de Ho I Neng, aluno da Escola

Este ano, o painel de juízes, constituído por

O Museu recebeu 767 votos, através de entrega directa ou via electrónica, para

Anexa à Universidade de Macau, vencedores, respectivamente, das

representantes do IEEE Macau, Universidade de

selecção dos “Meus Selos Favoritos” e dos “Meus Blocos Favoritos” de Macau, emitidos

categorias 1 e 2.

Macau, Universidade de Ciência e Tecnologia de

no ano 2011. O selo e bloco mais votados foram da emissão “Ano Lunar do Coelho”.
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"2012 年特快專遞區域服務質量改進”工作坊

粵澳電子簽名證書互認工作討論會議

Workshop Regional “Aperfeiçoamento da Qualidade do Serviço de EMS 2012”

Reunião sobre reconhecimento mútuo dos cerƟficados de assinatura electrónica
emiƟdos por Macau e Guangdong

প

ҾีϫᓁႾୖⷖಜপԣᅍ৺གྷந

C

Ղઈ͛ٺώѐ4͡28Ҍ35͟ഇม݈ـ፫

߷ግႬώयņ3123ѐপԣᅍડાڇચኳณ
ԼซŇ̍үӪĂྍ̍үӪ˘Вᔛኛ˞44Ҝֽҋ

ᐷѐ

I Ching, Pa Kua VIII

ฎ߆Ԋ൴Җ۞ௐˬᏭϠւրЕฎை۞ௐ̣इĶᐷѐķߏଳϡ͇̒

Os Correios de Macau lançaram, em anos anteriores, sete emissões da série

ზڱଯზ̣ҖᛳّĂ̫ѐᐷ۞̣ҖᛳّࠎͪĂٙͽ̣ښฎை̚ͽ

temática I CHING, PA KUA. A emissão I CHING, PA KUA VIII é a última desta série

ͪግᐷࠎࡦഀ۞ฎைߏ̫Ѩ۞֎Ą

temática. A emissão é composta por oito selos, representando os hexagramas Pi
(Estagnação), Cui (Reunião), Jin (Expansão/Progresso), Yu (Preparação), Guan

om a assinatura do “Acordo-Quadro de
Cooperação Guangdong-Macau” e do

“CEPA 8”, foram iniciados os trabalhos para a

(Observação), Bi (Associação/Reunião), Bo (Mudança) e Kun (Terra/Receptivo).
Ano Lunar do Dragão

ֲ͉ડ۞ฎ߆፟ᙯˠࣶयĄႊᓾလᄼΒ߁༱

aplicação-piloto de reconhecimento mútuo dos

Tendo em conta que o elemento deste Ano Lunar do Dragão é a água,

઼ฎ߆ᓑ༖ᔑ˭፟ၹ۞ܑĂ̈́ొЊֲ͉ฎ߆

certificados de assinatura electrónica, emitidos

o foco desta emissão será o selo com o dragão aguarelado a tinta-da-

፟ᙯܑ̝ĄώԊܑϺజᔛኛүႊᓾလᄼĂ

por Macau e Guangdong.

china. Nesta quinta emissão do terceiro ciclo da série do Ano Lunar,
lançada pelos Correios de Macau, foi utilizada a fórmula das “Hastes

ᗟϫࠎ “Best Practices towards EMS Gold Award
– Small Postal Administration” ĄߏѨ̍үӪ۞

Neste sentido, uma delegação oficial do Continente,

ࢋϫ۞ߏםӄฎ߆፟ᙯүр౯Ăᑕ၆পԣ

liderada por Ouyang Wu, Vice-chefe de Divisão de

ᅍڇચྻүቑಛ̈́ࡊԫᅳાன۞ࢦ̂តࢭĂ

Coordenação de Segurança Informática do Ministério

༊̚Β߁̄ಡᙯฎІԸᅍኳณଠטր

da Indústria e da Tecnologia de Informação, e por

(QCS) ĄТॡд̍үӪ˯Ч͞Ϻ̢࠹̶ֳిᅍξ

Zou Sheng, Vice-director da Comissão de Economia

ಞ۞ྤੈĄ

e Informação da Província de Guangdong, esteve

R

Celestes” para calcular os atributos dos “Cinco Elementos”.

O selo do bloco intitula-se “Mãe Terra”."
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̂ᖳᅙҖ 81 ѐ

Ķ̂ᖳᅙҖ 81 ѐķฎைࢵ൴ᆇё

̂ᖳᅙҖ݈֗˜̂ᖳᅙཱིĂ ٺ2:53 ѐ

ฎ߆Ԋ ٺ3123 ѐ 4 ͡ 29 ͟൴Җ˞Ķ̂

ϤңኰАϠඈˠ౹ϲĂҌ̫֕࿅˞ዂ

ᖳᅙҖ 81 ѐķࡔهฎைĄ༊͇Ăฎ߆

۞ 81 ѐĄ

ԊԊܜᆒځᄃ̂ᖳᅙҖְઘҖٗܜ
ୂؼд̂ᖳᅙҖᓁҖ̂ງฎைࢵ൴

̂ᖳᅙҖڇચ፫ ܝ81 ྶĂ֍ᙋ˞፫ܝ
ۤົ۞።ΫតዏĂᄃ፫ܝξϔ˘ј

epresentando os Correios de Macau, Leong

União Postal Universal e das autoridades postais da Região Ásia-Pacífico, além dos

reunida em Macau com a Direcção dos Serviços

San Io, Gerente Geral dos Projectos Especiais,

representantes dos Correios de Macau, apresentaram comunicações sobre o tema

de Correios de Macau e a Direcção dos Serviços

ܜĄࠎᇃ̂ξϔ۞щاሄຽү˞᎕

“Best Practices towards EMS Gold Award – Small Postal Administration”.

de Regulação de Telecomunicações de Macau, nos

ໂ۞ᚥĄ

e Lei Wai Man, Gerente Superior do Correio Rápido,
deslocaram-se a Melbourne, Austrália, entre 17 e
24 de Março, para participar no Workshop Regional

O objectivo deste workshop foi dar assistência às autoridades postais nos

ᐌ

Įག፫Ъү॰ߛםᛉįĂͽ̈́ĮĲ̰гᄃ፫ܝᙯޙٺϲՀღ

passados dias 10 e 11 de Fevereiro de 2012,

གྷᙯܼ۞щଵĳྃ·םᛉˣį۞ᘪཌĂག፫г̄ᘪЩᙋ३

para discutir o reconhecimento mútuo dos
certificados de assinatura electrónica emitidos por

preparativos para enfrentar as grandes mudanças na área de operação e

2012” onde 33 funcionários de autoridades postais

tecnologias do Correio Rápido, nomeadamente a declaração aduaneira electrónica

da Região Ásia-Pacífico estiveram presentes como

e o Sistema do Controlo de Qualidade de Correios. Na ocasião, todas as partes

̍ຽܫि̼ొܫिщБםአΦለวڠઘΦ̈́ܜᇃ࠷ڌགྷᑻܫि̼؎

convidados. Representantes das entidades ligadas à

compartilharam informações sobre o mercado de Correio Rápido.

ࣶົ࿊ϠઘЇதᅳܑ̝ဥٺ3123ѐ3͡21͟Ҍ22ֽ͟፫ᄃฎ߆Ԋ̈́

Foi acordado a criação de um grupo para elaborar

3123 ѐ 2 ͡ 2͟Ϡड़Ă̂ొЊވ̰̈́ވγ̳Вಞٙ၁߉Б

ܫგநԊซҖག፫̄ᘪЩᙋ३̢ᄮ̍үኢົᛉĄ

um plano de trabalho conducente ao reconhecimento

ࢬ༰Ăՙ͕ࠎ፫ޙܝϲઉາ۞઼ᅫౌົԛ෪ĂֹՏ࣎

mútuo dos certificados de assinatura electrónica

ξϔᄃྼމТᇹৈĄฎ߆ԊপҾ൴Җͽĺ፫ܝາഀ෪Ļ

ག፫ᗕ͞Тຍјϲ̍ү̈Ăͽ̢ࢎטܮᄮ̍үଯซࢍထщଵăአࡁ

emitidos por Macau e Guangdong, incluindo o

ࠎᗟ۞ฎݡĂឰ፫ܝ༰ੈि็ਖ਼ࠧ͵זՏ࣎֎རĄ

ག፫̄ᄮᙋڇચຽଐ̈́ڶгᙋ३̢ᄮ۞॰ߛّຍ֍Ą

estudo da situação actual dos serviços de certificação

望廈郵政分局重開
Reabertura da Estação Postal de Mong Ha

̢ᄮྏᕇᑕϡ۞̍үϺ࠹ᚶणฟĄ

futuro enquadramento/estrutura de reconhecimento

୕

mútuo.

ງฎ߆̶ԊĂٺ3123ѐ2͡4͟ᓜॡዏـ፫ܝᇍٛ̀̂ྮ

Uma Nova Era de Macau sem Fumo

Com o intuito de proteger a saúde dos cidadãos de Macau,

Servindo Macau há sete décadas, o Banco tem testemunhado as
mudanças históricas da sociedade local e tem acompanhado o
crescimento da população de Macau. O Banco Tai Fung contribuiu, de
న ࢍ 0 Design: ፫  ܝপ Ҿ Җ ߆ ડ ߆  ع Ϡ Ԋ
Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa
Especial de Macau
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor : ፫  ܝপ Ҿ Җ
߆ ડ ߆  ع Ϡ Ԋ Serviços de Saúde do Governo da
Região Administrativa Especial de Macau

集郵新焦點

seguindo a tendência mundial de uma vida saudável, o Regime

públicos passou a ser legalmente proibido. Esta medida irá ajudar

ĞࣧгӬय़ğĂࢦາԸˢڇચĄྍԊˢ˾Ҝཉ̏నཉ˘ొҋજฎྤᇾ

Macau a criar uma imagem de cidade internacional limpa e saudável,

ច፟Ă͞ܮξϔᔉ෴ฎྤᇾចĄѣᙯᓜॡ̶Ԋ̝Ᏹ̳ॡมჯ̙តĈ

Focos de Filatelia

de Prevenção e Controlo do Tabagismo (também conhecido
como Nova Lei de Controlo do Tabagismo), do Governo da Região

trazendo benefícios não só aos cidadãos locais como também aos

Administrativa Especial de Macau, entrou em vigor no dia 1 de

turistas que visitam esta terra.Para assinalar este dia tão significativo,

Janeiro de 2012. Com a entrada em vigor desta Lei, fumar nos

os Correios de Macau lançaram uma emissão especial intitulada “Uma

recintos fechados e áreas ao ar livre da maior parte dos locais

Nova Era de Macau sem Fumo”, para divulgação desta mensagem.

289.293ཱི̈́ડৠͭූ4.6ཱི୕ງۤ୕)ޏචሁJăJJ*˘ሁD2

ߐഇ˘Ҍα˯̾˝ॡҌ˭̾˘ॡˬ˩̶

名稱
Nome

˭̾ˬॡҌ˭̣̾ॡα˩̶̣

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

ߐഇ̣˯̾˝ॡҌ˭̾˘ॡˬ˩̶
˭̾ˬॡҌ˭̣̾ॡˬ˩̶

ᐷ ѐ
Ano Lunar do Dragão

05/01/2012

5 ฎ ை selos

+ 1 ̈  ૺ ݭbloco

11.00 + 12.00

250,000 / 250,000

ٽགྷĂˣנˣ
ฎ߆Ԋٺ࿅Ν൴Җ˞˘Ҍ˛ᏭĺٽགྷĂˣנĻրЕฎݡĂᚶ

A

Estação Postal de Mong Há, cujo serviço foi suspenso devido à 1.a fase

na entrada da Estação, de modo a facilitar a compra

do plano de construção de habitação social da RAEM, foi reaberta ao

de etiquetas de franquia. O horário de atendimento da

público no dia 3 de Janeiro de 2012, em instalações provisórias. A Estação

Estação mantém-se inalterado:

፫  ܝ  າ ഀ ෪
Uma Nova Era de Macau sem Fumo

31/01/2012

 ٽགྷ ˣ  נˣ
I Ching, Pa Kua VIII

01/03/2012

̂ ᖳ ᅙ Җ 81 ѐ
70º Aniversário do Banco Tai Fung

28/03/2012

2 ฎ ை selos

6.50

200,000

2.a Feira a 5.a Feira das 09h00 às 13h30 e das 15h00 às

182 e Rua do Padre Eugénio Taverna nºs 3-5, em Macau. (junto às antigas

17h45 e 6.a Feira das 09h00 às 13h30 e das 15h00 às 17h30

instalações). Uma Máquina Automática de Venda de Franquias foi instalada

Emissão filatélica “70.º Aniversário do Banco Tai Fung” –
cerimónia de lançamento

Os Correios de Macau lançaram a emissão filatélica “70.º Aniversário
do Banco Tai Fung” no passado dia 18 de Março de 2012. O Vice
Presidente do Banco Tai Fung, Fang Yanmin, e a Directora dos

+ 1̈  ૺ ݭbloco

16.00 + 10.00

4 ฎ ை selos

+ 1̈  ૺ ݭbloco

11.50 + 10.00

200,000 /200,000

̈ૺݭฎை۞ᗟϫߏņ̂гϓᏐဦŇĄ

న ࢍ / Design:  ᚗ  Anita, Fung Pou Chu
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor : ̂ ᖳ ᅙ Җ ۵ Њ ѣ ࢨ ̳ Φ
Banco Tai Fung, S.A.

Serviços de Correios, Lau Wai Meng, presidiram à cerimónia de

Serviços de Correios e o Presidente do Banco Tai Fung, Ho

lançamento da emissão filatélica que teve lugar na sede do Banco.

Hao Tong, assinaram um sobrescrito do primeiro dia da

Para assinalar este evento, foi ampliado em grandes proporções

emissão, que ficará à guarda do Museu das Comunicações,

e emoldurado um bloco filatélico desta emissão. A Directora dos

espaço dependente dos Serviços de Correios de Macau.

新集郵品預告
Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos

ĶٽགྷĂˣ  נˣķ۞൴ҖޢĂፋᏭրЕܮԆፋ൴ҖĄޢ

名稱
Nome
͟ټႢപ
Porto de Pesca do Passado

passou a funcionar no Bairro de Habitação Social de Mong Ha – Edifício
Mong Sin I e II, 1ºAndar “C1”, Avenida de Venceslau de Morais nºs 178-

forma positiva, para o bem-estar da população de Macau.

˘इ۞ˣښฎைΒ߁נ෪ӎăපăॢăᏢă៍ăͧăࣤĄ
8 ฎ ை selos

هĂхٺώԊᔑ˭఼ੈ౾ۏᐡ̰ќᖟĄ

1942 pelo Sr. Ho Yin, detém um brilhante passado de 70 anos.

Җ߆ડ߆عĮ֨̈́ଠטӛޘטįĞӈĮາଠڱįğٺ

electrónica das duas regiões e propostas sobre o

̂ᖳᅙҖְܜңݓᙦдࢵ͟˯ދᘪЩ

O Banco Tai Fung, inicialmente Casa de Câmbio Tai Fung fundada em

ࠎܲᅪ፫ܝξϔઉĂ̈́੨Ъ͵ࠧϠ۞̂ᔌ๕Ă፫ܝপҾ

Macau e Guangdong.

ͽϯฎைϒё൴ҖĄᆒځԊܜՀᓑТ

70º Aniversário do Banco Tai Fung

፫ܝາഀ෪

“Aperfeiçoamento da Qualidade do Serviço de EMS

ᆇёĂ˘Тԯ̂ૺݭ̈ݭ೧ˢΙᇿ̰Ă

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

18/05/2012

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

11.50 + 10.00

200,000 / 200,000

10/06/2012

4 ฎ ை selos + 1 ̈ Б ૺ bloco

11.50 + 10.00

200,000 / 200,000

ᑼѯ̚ጯ౹७ˣ˩ѐ

200,000 / 200,000
న ࢍ / Design: ౘ Ԡ  ރChan Chi Vai
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor : ౘ Ԡ  ރChan Chi Vai

80° Aniversário da Fundação da Escola
Secundária Hou Kong

