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世界郵政日慶祝活動
Celebração do Dia Mundial dos Correios

ฎ

߆Ԋٺ21͡:͟͵ࠧฎ߆͟ᓝҖ˞ͽ˭߿
જĂᇉৡ༱઼ฎ߆ᓑ༖249ฉѐࡔهၱĺฎ

߆ᐼܛԊ:6ฉѐࡔهĻĈ

Ś ൴Җĺͧା۠ˬ˩ѐĻĺཬᄬүछĻ

P

ara comemorar o 138.ᵒ Aniversário da União Postal Universal e o 95.ᵒ Aniversário
da Caixa Económica Postal, a Direcção dos Serviços de Correios organizou as

seguintes actividades no dia 9 de Outubro - Dia Mundial dos Correios:

Ś

Lançamento das emissões “ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão”

इฎைă೩ֻΐᄏĺ͵ࠧฎ߆͟ė༱

e “Escritores da Lusofonia”; Posto de Carimbo alusivo ao “Dia

઼ฎ߆ᓑ༖ĻࡔهฎᕕăᔄҺ఼ੈ౾ۏᐡ

Mundial dos Correios - UPU”; entrada gratuita no Museu das

۞ˢಞăୁજௐ˩˛بĺගཐኚҁˠ۞

Comunicações; lançamento do 17.ᵒ Concurso Epistolar – “Carta

ܫĻᇈ͛ͧᔈ3124ѐะฎࢎᔉࢍထĄ

ao Pai Natal”; e Subscrição de Plano de Coleccionador 2013.

Ś Т͟˭̾Ăд఼ੈ౾ۏᐡႊᓾះᓝҖ˞ͽ
˭ረᖃ;
ž312203123ጯѐĶฎ߆ᐼܛԊӄጯࢍܛ

Ś

Na tarde do mesmo dia, no Auditório do Museu das Comunicações,
teve lugar a cerimónia de entrega dos seguintes prémios:
- “Programa de Abonos da Caixa Económica Postal”, relativo ao ano lectivo

ထķረᖃ;ҋ3121ѐనϲѩӄጯࢍܛ

2011/2012. Este Programa de Abonos teve início em 2010, e tem recebido

ထĂ˘ۡזጯ७۞͚Ą̫ѐᒔצᙑ

o apoio de diversas escolas. Este ano, 39 alunos, que alcançaram bons

ᔉ३۞דጯϠѣ4:ˠĂࣇ࠰ࠎᐹளϠٕ

resultados académicos ou um progresso notável na sua prestação escolar,

јᒻѣពซՎ۞ጯϠĄ

receberam um vale de compras de material escolar.

ĺ ᚉĻʜʪʠೈ
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『第十八屆國際郵票設計比賽』澳門區參賽者奪佳績

žĺௐα˩˘઼بᅫ͌ܦѐ͙ܫᇈ͛ͧ
ᔈĻĂᗟࠎĺኛҰගҰૣ۞ྻજࣶٕ

Resultados do 18.° Concurso Internacional de Desenho de Selos

វֈߐځᆷܫދĂШᓾ̽ڒҹྻજ
ົ၆Ұ҃֏ຍקࠤᆃĻĂϤ፫̂ܝጯۤ

ᔹ

ົ̈́ˠ͛ࡊጯጯੰ͛̚րܑፉЇෞҿᏴ
ᐹ౼۰ࠎૈ̚ጯ۞ңॢᓽ̈́ౘ༄൝ϖ

ᔈĻ̏གྷ̳ҶඕڍĄώѐޘགྷ఼ੈ౾ۏᐡќ

І۞ણᔈүݡВ372ЊĞ͌ܦѐĈ296Њć̂ጯ

೯̚ጯ۞ች᎖ِĄ


઼ฎ߆Ᏹ̝ĺௐ˩ˣ઼بᅫฎைనࢍͧ

0̳ฟĈ87ЊğĂͅᑕᏨ౹።ѐາĂ፫ܝ
ડણᔈ۰Հᛏ˞α࣎ࢦࢋ۞ረีĂ̂̚ጯ0

ž఼ੈ౾ۏᐡᓝҖĶฎඌ۞າҗķĂĶ૾

̳ฟ̂ረӓፍઈĞν˟ğ۞үݡᒔᔹ઼

ᘱᜠϩܫቐķĂͽ̈́ᄃ፫ܝϠۏᗁጯ̍

ฎ߆൴Җฎை൴ᔹ KRW2,000,000ረܛĂ˵

ጯົᓑЪᏱ̝Ķ3123ѐ̈ጯϠࡊąᘹ̂

ᒔϤ፫ܝฎ߆൴ֽа፟ைྤӄણΐдࢵႬᓝ

үጼů̮І̂ត֗ķඈͧᔈረᖃĄ

Җ۞ረᖃĄ

Ś ˯፫ܝႢˠቅᐝᓝҖᓑᝌजĂᇉৡ

ᄃѩТॡĂԓ୕࿅ͧᔈШ̂ிଯᇃะฎ̈́ฎை

ฎ߆შඛా͇˭Ą

ካژĂ఼ੈ౾ۏᐡՀٺ3123ѐ22͡Ҍ3124ѐ7͡ז

O

Museu das Comunicações reuniu um total de 261 trabalhos (185 na Categoria

ώ፫ੰ७ซҖ֟ਫ਼णĄ

Juvenil e 76 na Categoria Universidade/Geral) para enviar ao 18.° Concurso

Internacional de Desenho de Selos, organizado pela Administração Postal da Coreia.
A resposta entusiástica recebida este ano teve como resultado quatro participantes
locais terem sido premiados.
Ng Hio Wai (segundo à esquerda) ganhou o Grande Prémio da Categoria
Universidade/Geral. O prémio tem o valor pecuniário de KRW2,000.000 e o seu
trabalho de design será utilizado na emissão de um selo pelos Correios da Coreia.
Este artista local receberá também, dos Correios de Macau, passagens aéreas para
viajar até Seul, onde irá participar na cerimónia de entrega de prémios.
A fim de divulgar o coleccionismo filatélico e incentivar a apreciação de selos junto
dos estudantes locais, o Museu organizará, entre Novembro de 2012 e Junho de
2013, exposições itinerantes destes trabalhos nas escolas de Macau.
 ᗟ 

Tema

 ͌ ܦѐ 

Categoria
Juvenil
- 41.ᵒ Concurso Internacional de Composições Epistolares para
Jovens, sob o tema “Escreve uma carta a um atleta ou figura desportiva
que admiras contando o que pensas dos Jogos Olímpicos”, fazendo
parte do júri um representante do Departamento de Chinês da

ĺ ෲ າ ѐ Ļ

ĺ༼ࡗਕĻ

ᅙ ረ / Prémio de Prata

ᅚ ረ 0 Prémio de Bronze

ି ຽ ̚ ጯ

ૈ ϒ ̚ ጯ

Escola Secundária Kao Yip

Escola Secundária Pui Ching

ӕ ሄ ྐ

ӓ ႔ 

Loi Lok Si

Ng Hon U

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Macau.
Ho Chon Him, da Escola Pui Tou, e Chay Weng Yi, do Colégio Perpétuo
Socorro Chan Sui Ki, foram os vencedores.
ᅚ ረ 0 Prémio de Bronze

̂ ጯ  0
̳ ฟ 

ధ ઈ ฯ

ӓ ፍ ઈ

Entrega de Prémios do “Jogo de Adivinha - Novas Roupas para Marco

Categoria
Universidade/
Geral

Xu Wei Xiong

Ng Hio Wai

Postal”, da “Oficina de Pintura de Caixas de Correio” e da “Actividade
de Ciências e Arte para Estudantes do Ensino Básico - Renovar
Componentes 2012”.
Ś

̂ ረ  0 Grande Prémio

- Teve lugar ainda, no Museu das Comunicações, a Cerimónia de

Em celebração do Dia Mundial dos Correios, teve lugar na Doca dos
Pescadores de Macau um jantar de confraternização.

ĺ ᚉĻʜʪʠೈ
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第六屆電子政務理論研究與實踐國際學術會議 (ICEGOV2012)

亞洲 PKI 聯盟會議

6ª Conferência Internacional sobre Teoria e PráƟca em Governo Electrónico (ICEGOV2012)

Reunião do Consórcio PKI Ásia

ņ

̄߆ચநኢࡁտᄃ၁ኹ઼ᅫጯఙົᛉŇ
Ğͽ˭ᖎჍICEGOVğߏϤᓑЪ઼̂ጯ઼

A

primeira Conferência teve lugar em 2007, organizada pelo Centro de
Governo Electrónico do Instituto Internacional de Tecnologia de Software

ᅫహІԫఙࡁտٙ̄߆ચ͕̚ٺ3118ѐ౹ᏱĂ

da Universidade das Nações Unidas, tendo como objectivo a criação de uma

ົᛉўд౹ౄ˘࣎πέĂٙѣ̙Тᅳાă̙Т

plataforma que reunisse entidades governamentais, especialistas, estudiosos e

߆ޘטڼă̙Т൴णล߱۞Ч઼࣎छٕгડ۞߆

profissionais de diversas áreas, oriundos de países e territórios com sistemas

عˠࣶăछጯ۰ă၁ኹ̍ү۰ჸะд˘ĂВ

políticos e fases de desenvolvimento diferentes. A conferência proporcionou

Тଣ̄߆ચ̈́ܫिڼநቑᘞ۞நኢᄃ၁ኹ۞

um debate conjunto em torno de novos conceitos em teoria e prática de

າ൴னĄҋѐົ౹ᏱҌ̫ĂՏົبᛉౌѣֽҋ

governo electrónico e informático. Desde a primeira edição até hoje, mais de

Б61к઼࣎छгડ۞411кҜ߆ࣶءعă

300 entidades governamentais, especialistas, estudiosos e representantes

छጯ۰ЋຽܑણົĄགྷ࿅።ົبᛉ۞јΑᓝ

de empresas, de mais de 50 países e territórios, participaram anualmente na

ᏱĂICEGOV̏јࠎϫ݈Б̄߆ચᅳાᇆ

conferência. Com o sucesso obtido ao longo destes anos, a conferência tornou-

ᜩ˧۞ጯఙ߿જ̝˘Ą

se uma das mais influentes na área de governo electrónico a nível mundial.

ώبICEGOVϤ઼࡚৸ࡗэϲ̂ጯώκ̶७߆ع

A 6.ª Conferência foi organizada pelo “Center for Technology in Government,

ԫఙࡁտ͕̚ (Center for Technology in Govern-

University at Albany, State University of New York”, e coorganizada pelo

ment, University at Albany, State University of New

Centro para o Governo Electrónico do Instituto Internacional de Tecnologia

York) ᏱĂᓑЪ઼̂ጯ઼ᅫహІԫఙࡁտٙ̄

de Software da Universidade das Nações Unidas, tendo tido lugar na

߆ચ͕̚(UNU-IIST Center for Electronic Governance)

Cidade de Albany, Nova Iorque – Estados Unidos, sobre o tema “Inovação

םᏱĂٺ3123ѐ21͡33͟Ҍ36͟ഇมд࡚

Aberta para Mudanças Globais” (Open Innovation for Global Change). Um

઼৸ࡗώκξᓝҖĂώبICEGOVᗟࠎņฟٸ

representante dos Serviços de Certificação dos Correios de Macau assistiu

ё౹າ၆Б̝Լត (Open innovation for global
change)ŇĄώԊ؎ࠁ̄ᄮᙋڇચ˘Щܑ
यĂᄃЧ઼ܑϹ߹̶ֳд̄߆ચநኢ၁ኹ͞
ࢬ۞གྷរĂͽ྿זᜈᐹ̼ώԊд̄߆ચቑᘞ

à Conferência, com vista à optimização contínua na área de governo
electrónico dos Correios, tendo partilhado com representantes de outros
países as experiências obtidas na teoria e prática do governo electrónico.

۞̍үĄ

ņ፫

ܝฎ߆̄ᄮᙋڇચeSignTrustҋ3119ѐ
ᒔᔛјࠎֲ߷PKIᓑ༖ࢋјࣶ̝˘Ăᄃ

ֲ߷ዐܕгડޙϲϹ߹გᄃЪү፟ົĄ
ٺ3123ѐ22͡24̈́25͟Ăֽҋ઼̚ăОޘă̚රέ
Δă઼ăࢶപඈֽܑ፫ણΐ˞Ϥ፫ܝฎ߆̄
ᄮᙋڇચᓝᏱ۞Ķֲ߷PKIᓑ༖ௐ˟ѨপҾጱ؎
ࣶົᛉķĄฎ߆Ԋ̚ົٺ೩ણΐ3124.3125بᚮ

2012 資訊科技週

ుઘय۞Ϧኛᒔତৼ఼࿅Ą

Semana IT 2012

ΩγĂٺ23͡28Ҍ29͟ഇมĂ፫ܝฎ߆̄ᄮᙋڇ

ٺ

3123ѐ22͡33͟Ҍ36͟ഇมĂд፫ܝ

ચܑय˞ݣٺႬᑺᓝҖ۞Ķֲ߷PKIᓑ༖3123

ϮវֈᐡᓝҖ۞Į3123ྤੈࡊԫฉįགྷ

ѐົၱ઼ᅫࡁົķĂฎ߆ԊԊܜᒔᏴࠎ3124.

̏႕ඕՁĄߏี߿જࠎώ፫˘ѐ˘ޘ̂ݭ

3125۞بᓑ༖ઘयĄ

۞ྤੈࡊԫࠧ߿જĂ፫ܝฎ߆ᒔᔛણणĂШЧ
ࠧणϯ̄ᄮᙋڇચ̈́щБ̄ฎ߆ڇચĂঈ
ڤሤধĄ

A

O

s Serviços de Certificação – eSignTrust foram

Comité Directivo do Consórcio PKI Ásia”, organizada pelos Serviços de Certificação

convidados, em 2008, para sócio principal do

dos Correios de Macau. Durante esta reunião, o pedido de candidatura à vice-

Consórcio PKI Ásia, tendo estabelecido, desde então,

“Semana IT 2012”, realizada no Pavilhão

canais de intercâmbio e oportunidades de cooperação

Polidesportivo do Tap Seac, teve lugar

com as regiões vizinhas da Ásia.

entre 22 e 25 de Novembro. Sendo a actividade

presidência, apresentado pelos Correios, foi aceite e aprovado.
Nos dias 17 e 18 de Dezembro, representantes dos Serviços de Certificação dos
Correios de Macau assistiram à “Assembleia Geral Anual do Consórcio PKI Ásia

anual do sector IT de maior escala em Macau, os

Entre 13 e 14 de Novembro, representantes da

e ao Simpósio Internacional 2012”, ocasião em que a Directora dos Serviços de

Correios foram convidados a participar, tendo

China, Índia, Taipé China, Tailândia e Hong Kong

Correios de Macau foi eleita vice-presidente do Consórcio para o biénio 2013-

apresentado os seus Serviços de Certificação

deslocaram-se a Macau para assistir à “2.ª Reunião do

2014.

e Serviços de Correio Electrónico Seguro às
diferentes camadas da sociedade.

ĺ ᚉĻʜʪʠೈ
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集郵新焦點

͛ጯᄃˠۏ..հ̜ܩ

Focos de Filatelia

Įհ̜ܩįБЩĮհ̜ܩᔘᅿįĂᄃĮ

名稱
Nome

įăĮᱰⲤįĮߟݑįЪჍņϜ
日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

ਯૅαေŇĂߏځᆐүछ഼ពয়۞ܑү̝
˘ĄБᆐЯଐјေĂͽေᆷଐĂᓾ˞Նᚊऋ
ߨေϠѪᗓЪ۞ຑଐ߇ְĄͽჟ࡚ࣖ۞

ཬᄬүछ

Escritores da Lusofonia

ͧା۠ˬ˩ѐ

ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão

09/10/2012

1 ฎ ை selo

5.00

200,000

09/10/2012

2 ฎ ை selos

8.50

150,000

ᘹఙĂтྐт൪۞ຍဩĂ˯ႊ˞˘ొຏˠҌஎ
۞ņˠϏ˞ଐŇĄ

Literatura e Personagens Literárias – O Pavilhão das
Peónias

“A Ressurreição no Pavilhão das Peónias” é o
nome completo da obra “O Pavilhão das Peónias”

͛ጯᄃˠ ۏė հ̜ܩ

Literatura e Personagens Literárias –
O Pavilhão das Peónias

30/11/2012

6 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

12.00 + 12.00

200,000 / 200,000

de Tang Xianzu, dramaturgo da Dinastia Ming.
Juntamente com “Zichai Ji”, “Handan Ji” e “Nanke
Ji”, estas quatro obras, as principais do autor,

ཬᄬүछ

formam o conjunto chamado “Quatro Sonhos

ࢳ።؈Ă2:34ѐ21͡26͟Ϡٺ፫ܝĂߏ˘Ҝ˿ϠཬˠۢЩ̂ޠर̈́ЩүछĄ

do Salão Yuming”, por terem sido concebidas no
salão Yuming da casa de Tang Xianzu e por os seus

ࢳ።؈۞үݡĂүࠎ၆࿅̙ـГೇ۞ܔϠ߿ሀё۞প֍ᙋĂͅߍ˯͵ࡔˬ

conteúdos serem todos ligados a sonhos. A peça

˩ăα˩̣̈́˩ѐ۞፫ܝĄ

“O Pavilhão das Peónias”, cuja temática se centra
em sentimentos e sonhos – o amor sonhado

ฎ ை న ࢍ / Design de selo:
ཬ ઼ Folk Design, Portugal
ࢵ ͟  ̈́ ދฎ ᕕ న ࢍ 0 Design de sobrescrito

de 1.º dia e carimbo comemorativo:

ѯ ా জ António Conceição Júnior
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ 0 Pagela – Autor : ፫  ܝฎ ߆

Direcção dos Serviços de Correios

ࢳ።؈่̙ߏ˘Щ៍၅̈́ݭણᄃا۞ݭϔĂՀߏ˘Щϖ̙ݬѤ۞৷ϒ፫ܝξ

e os sonhos de amor –, conta a bela história de

ϔĄഅ૱૱ಈᝌᇹᄲĈĶཬͰߏԧ۞য়઼Ă፫ߏܝԧ۞߇ฏķĄ

amor entre Du Liniang e Liu Mengmei, com
episódios de vida, morte, separação e união. Com

Escritores da Lusofonia

interpretações de qualidade artística e um bonito

Henrique de Senna Fernandes, nascido em Macau a 15 de Outubro de 1923, foi um

e poético enredo, esta peça de ópera chinesa

ilustre escritor e advogado macaense.

oferece uma comovente história de amor eterno,
que se prolonga para além da morte.

న ࢍ / Design: ም ᐅ ࠠ Poon Kam Ling
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor :  ࡌ  ܟTuo Qianqiu

A obra de Henrique de Senna Fernandes, ímpar testemunho de uma irrepetível forma
de estar e de viver, reflecte a Macau dos idos anos 30, 40 e 50 do século passado.
Acima de tudo um Cidadão de Macau de corpo inteiro, observador, interventivo e

新集郵品預告

sempre presente, Henrique de Senna Fernandes afirmava “Portugal é a minha pátria

Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos

e Macau é a minha mátria”.
ͧା۠ˬ˩ѐ

名稱
Nome

፫ܝฎ߆̈́ͧᛸ͘ͽĶͧା۠ˬ˩ѐķࠎᗟĂଯܢॕฎைĂԓ୕

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

03/01/2013

5 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

11.00 + 12.00

250,000 /
250,000

23/01/2013

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

11.50 + 12.00

200,000 /
200,000

01/03/2013

1 ̈  ૺ ݭbloco

12.00

200,000

31/03/2013

2 ฎ ை selos

6.50

200,000

ᖣѩಓՀкξϔ̂ிᙯڦБεځଈ۰۞צӧᄃӄĂϺਕѣड़г೩̂
ி၆᜕ܲઉෛ˧۞ຍᙊĄߏѨ൴ҖΒ߁˘इܢښॕฎைĂைࢬ̶ҾОѣ

ఏ ѐ

Ano Lunar da Cobra

ฎྤܛᗝܢॕܛᗝĂܢॕܛᗝዚᇴณБᇴᚥ̟Ķ፫ܝͧķͽ͚
ା۠ҖજĄ

፫  ̚ ܝර ᓁ થ ົ Ѻ  ѐ

Centenário da Associação Comercial
de Macau

ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão

Os Correios de Macau, em colaboração com a ORBIS, lançaram a emissão de selos semipostais “ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão”. O objectivo desta emissão foi sensibilizar o

̚ ઼ ̰ г ഀ ៍ ̣

público para as situações de aflição e desamparo em que vivem muitos cegos a nível

Vistas Cénicas do Continente V

mundial, e chamar a atenção das pessoas para a importância de zelar pela saúde dos seus
olhos. A emissão é composta por um conjunto de dois selos semi-postais, com os valores
da franquia e da sobretaxa impressos. A sobretaxa é para beneficência e será oferecida à
ORBIS Macau, de acordo com a quantidade total vendida, como apoio à sua campanha de
salvar a visão.
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福利會會訊

No dia 11 de Dezembro teve lugar, no Restaurante Plaza, o
Jantar de Natal. Para animar este jantar de confraternização,

Clube de Pessoal dos CTT - Noơcias

para além da organização de um grande sorteio, contou-se
com a participação dos colegas So Sok Fan, Tang Si Leong e

ѐ21͡8͟Ăฎᖚ̍Ӏົᖐ˩ˠܑ

Lam Hoi Ian, que apresentaram os seus talentos de canto em

ฤણΐϤĶ፫ܝሄචҖķᏱ۞Į፫ܝሄ

palco. Num ambiente harmonioso, realizaram-se jogos para

ච࠵ܲ᛬̓ኖᔈ3123įĂ֭ᒔဥវᔈ۞໒Ą

testar as capacidades e rapidez dos participantes em trabalhos

ώ

de “distribuição postal”, tendo sido vencedores os colegas Lei
Hin Ian, Leong Iok Leng e Leung Keng In.

21͡32͟Ăᖐણ៍Į፫ܝ።Ϋݱડ Ǖ ዑछ̂
ޏį۞Ꮠ̄߿જĂВѣົࣶ̈́छᛳ91ˠણΐĄд
̼͛Ԋጱካࣶ۞ຽ̬˭Ăણΐ۰၆ዑ៍ᑕ̈́

No dia 16 de Dezembro, teve lugar a Festa de Natal para os

шௐ۞።Ϋѣ˞Հஎ۞ᒢྋĂણ៍߿જ֭ޢన

filhos dos Sócios. Além de tendas com jogos e distribuição de

੧ظҋӄ̾ᐠֻົࣶ̈́छᛳֳϡĄ

prendas de Natal e de Lai-Sis do Clube, foi oferecido um lanche.
Num ambiente festivo e divertido, os filhos do sócio Ho Tou

22͡3͟Ăдཐૄקᆨಞ̈ିૅᓝҖޥᑓᇩ̈́ᚥ

ganharam o primeiro prémio do Concurso de Talentos, com

˯܅ൕĂᖣѩଔ̈́هᘃ̏߇ົࣶТְĂࡗѣ

uma dança de pares.

61ˠयĄ
22͡4͟Ҍ5͟ഇมĂฎᖚ̍Ӏົ˘Җ57ˠវ

23͡22͟˯ٺ༱ᄹ੧छᓝҖ˞ѐࣶົ۞ޘཐኚᓑᝌजĂयมనѣྻض

ֈܑဥᒔ̋̚ξฎ߆Ԋ̈́̍ົᔛኛĂ݈̋̚ـ

̂٩ረĂ֭ᔛኛົࣶТְᛂ܆ăዒܪޥăڒඈܑႊભႇӄᇉĂΩనன

ซҖѐޘវֈϹ߹߿જĄฎ߆ԊԊܜၱฎᖚ̍

ಞྼᑚĶฎீ͘ځԣķĂ҂រણᔈ۰۞ࠁᅍԫμĂϤՂពڟăୖϜࠠ

Ӏົົࣶ̂ົयᆒځăᇃ࠷ڌฎ߆̍ົ

̈́ୖະኰඈ౼Ą

यྜઈپă̋̚ξฎ߆ԊԊܜң̈ځඈᅳጱĂ
ᅳгࣶ̍ણ드ጱᆸקᚮᔈă֖ăᚰă

23͡27͟ĂপҾࠎົࣶ̄̃҃న۞ཐኚᓑᝌົ߿જٺ੧ظᆸᖼᐠះᓝ

შăϵ϶ҀͨඈЧี̓ኖᚮᔈĂঈڤሤ

ҖĂ̈ࣇ̓ڈΞણΐனಞᝊҜྼᑚăќפϤฎᖚ̍Ӏົࠁ൴ཐኚᖃ̈́ۏ

ধĄ̋̚ξฎ߆ԊϺщଵฎᖚ̍Ӏົܑဥ

ӀߏĂֳ֭ϡҋӄ˭̾ਮᐠĂົࣶңᙵ۞˘ᗕ̄̃ңፍ̈́ңڅംĂጴჟ૾

ણ៍ڌડะฎၮᚻ̈́ظΔડฎ߆જႝၮᚻظඈี

߿ሐ۞˟ˠᄅᔏᒔώѐĶᏐ̖̄ᘹ̂ᔈķ۞݄Ăனಞ৯ᓏ႕ྶĂ·႕༼

ϫĂឰܑဥ၆̋̚ξฎ߆ຽચ۞າ൴णଐڶ

͟ঈڤĄ

廣東電子商務代表團參訪澳門郵政局
Visita a Macau de uma Delegação de Guangdong

ώ

ѐ23͡2728͟Ăᇃ࠷ڌགྷᑻܫि̼؎
ࣶົЇܐޙதᅳᇃ࠷ڌ̄થચܑ

ဥֽ݈ణય፫ܝĂซҖ̄થચ҂၅Ăഇม̶Ҿ
ણణк࣎߆ܝొعăۤົᖐЋຽĄ፫ܝฎ߆
дᆒځԊ۞ܜᅳ˭Ăٺ28͟˭̾ତܑ˞ޞ
ဥĄഇมĂܑဥАזฎ߆ԊҜٺϹϮ۞̄

ѣՀр۞ᄮᙊĄ

ᄮᙋڇચྤफ़ᇴፂ͕̚ણ៍ĂޢĂГШܑဥ
̬̄ᙋ३۞ֹϡĂͽ̈́щБ̄ฎ߆̝ڇચ

U

ma equipa de 10 elementos do Clube de Pessoal dos CTT participou num Torneio de

൴णଐڶĄତᗕ͞ซҖᏐ̷எˢ۞̢જϹ

Bowling, organizado pela associação “Acção Virtuosa de Macau” no dia 7 de Outubro,

߹Ăኢдሤধঈ˭ڤඕՁĄ

tendo ficado em 4.ᵒ lugar.

E

ntre 16 e 17 de Dezembro, uma delegação
de empresários e instituições de Guangdong,

No dia 21 de Outubro, proporcionando momentos de saudável convívio entre sócios e

liderada pelo Director da Comissão de Economia e

familiares, foi organizada uma visita ao “Centro Histórico de Macau - Casa do Mandarim”,
que reuniu 80 pessoas. Com esta visita guiada pelo Instituto Cultural, os participantes

Informatização da Província de Guangdong, Sr. Yang

ganharam um maior conhecimento sobre Zheng Guanying e a história desta sua

Jian Chu, deslocou-se a Macau tendo em vista negócios

residência. A visita foi seguida de almoço num restaurante da cidade.

através de Comércio Electrónico. Durante a visita, a
delegação teve encontros com vários serviços públicos,

No dia 2 de Novembro, cerca de 50 pessoas assistiram à missa de sufrágio pelos colegas

instituições e empresas. A Directora dos Correios de

e sócios deste Clube já falecidos, celebrada na Capela do Cemitério de S. Miguel Arcanjo,

Macau, Dra. Lau Wai Meng, recebeu esta delegação no

seguindo-se a deposição de flores.

dia 17, a que se seguiu uma visita ao Centro de Dados
dos Serviços de Certificação da DSC, sito na Colina D.

Uma equipa de 46 elementos do Clube de Pessoal dos Correios de Macau deslocou-se

Maria II. Durante esta visita, os Serviços de Certificação

a Zhongshan nos dias 3 e 4 de Novembro, a convite do seu congénere dos Correios do

fizeram uma apresentação sobre o uso de certificados

Continente. A Dra Lau Wai Meng, Directora dos Correios e Presidente da Assembleia Geral

organizaram visitas à sua Loja Filatélica Principal, na

electrónicos e sobre a situação e desenvolvimento dos

do Clube de Pessoal dos CTT, o Presidente do Sindicato Postal da Província de Guangdong

zona leste da cidade, e a uma outra loja de publicações e

Serviços Electrónicos Postais Seguros, seguido de um

e o Director dos Correios do Município de Zhongshan lideraram as actividades

produtos de banda desenhada. Os elementos do nosso

amigável intercâmbio.

desportivas, num intercâmbio entre dirigentes e sócios dos respectivos clubes. Num

Clube trouxeram maiores conhecimentos sobre as últimas

ambiente de grande entusiasmo, decorreram interessantes competições e torneios de

novidades e mais recentes serviços e actividades dos

futebol, basquetebol, ténis, badmington e ténis-de-mesa. Os Correios de Zhongshan

Correios desta cidade da Província de Guangdong.
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第二十一屆葡巴郵票展覽

2012 服務承諾會議 ( 接觸季刊摘錄 )

A 21ª Exposição Filatélica Luso-Brasileira

Reunião sobre a Carta de Qualidade 2012

ௐ

˟˩˘͐ཬبฎைणᜓ(LUBRAPEX)͟˩͡˘˩ٺҌ˩ˣ͟ഇมĂٺ
።Ϋّ۞͐Ҙཐܲᘲฎ߆Ԋ̂ሁᓝҖĄߏѨणᜓᗟࠎĶཬᄬ˧ณķ

Ăϫᇾߏଯᇃะฎᘹఙ۞ᆊࣃ៍ĂВ̣࣎ཬᄬ઼छ̈́гડણᄃĂ̚Β߁፫

ฎ

߆Ԋٺ3123ѐ23͡23͟ᓝҖڇચٚᏚົᛉĂᆒځԊܑ˯ົٺܜϯࠎ
੨Ъ၁ۏฎ߆̈́̄ฎ߆ඕЪ۞ඉரĂٺ3123ѐ6͡ٱăֹܫ̈́

ۍ͛ཬ̚۞֏ކهώՀາ֭ٺშ˯၆γ̳ҶĄ

ܝĄੵనѣ̱࣎ฎ۞ݡᕢέγĂྍणᜓତ˟˞ޞѺ˝ЩะฎણणથĂ
ͽ̈́পҾࠎ༊гጯ७҃నĂᗟࠎĶШԧዦķ(Lê Pra Mim) ۞ࢍထүࠎ၆

̍үࢍထĂώԊٺ3129ѐ݈ࠎ̄(בܫIntelpost)ăฎቐăᘳٽඈ

ጯϠะฎ۞ခᐽĄā

ڇચଯҖڇચٚᏚćܜഇࢍထٺ3133ѐ݈ࠎᐼܛԊхഠ̈́๗ഠڇચଯҖڇચ
ٚᏚĄࠎ੨Ъ̄ฎ߆ຽચ൴णĂࣶ̍ൺഇ̰ົତצՀкྤੈࡊԫ࠹ᙯ۞ૈ

፫ܝฎ߆ٙणϯ۞ிкฎ̚ݡĂᗟฎၦЯπࢬనࢍăᘹఙّ̈́Оݡ۞ה

ćΩγĂ࣎Ҿቑᘞࢋڦຍᐹ̼၆γ็ކ፟۞טႾଠĄТॡĂυืΐૻᄃຽ

ኳĂјࠎצણ៍۰ᝌ۞ܓฎݡĄੵ˞ֱ֤̏၆፫ܝฎைѣٙᄮᙊ۞ะฎຑ

ચϾҡ۞఼̈́Ԇචྭొڇܝચ۞೩ֻĄ

р۰γĂາ͘ะฎຑр۰˵၆ͽ።Ϋ̼̈́͛ࠎᗟ۞ฎை̈́̈ૺݭপҾຏᎸ
ĄࠎߏѨणᜓ҃পҾ൴Җ۞ࡔצޝ˵ދهᝌܓĄā

ࠎаᑕ̈́႕֖ξϔдĶξϔ႕ຍޘአߤķಡӘ̚۞෦ՐĂҋ3122ѐ23͡ฟ
ؕĂᆧΐࡓූξฎ߆̶ԊүࠎฎІĺ࣏ᅳ̶ԊĻĂࡗѣ˘Η۞اϔజ̶߹ז

A

21ª Exposição Filatélica Luso-Brasileira

expositores de coleccionadores particulares e ainda o projecto “Lê Pra Mim”

ྍ̶ԊᅳפฎІĂֹᓁԊ࣏ᅳڇચᑅ˧̂ഴĄΩγॲፂ̍үࢍထĂώԊϒྫྷ

– LUBRAPEX decorreu entre 10 e 18 de

dedicado a escolas locais como incentivo à prática do coleccionismo.

ซ፫̂ܝጯėፖൣ७ડă氹Ϳቅᐝ̈́ྮᒖϮଵ៉ඈາ̶Ԋ۞ЧีְآĄ

S. Paulo, Brasil. “A Força da Língua Portuguesa”

Dos produtos apresentados pelos Correios de Macau, as Carteiras Temáticas

ტЪЧ͞ࢬ۞ᑭĂԊܜឤ׳ЧొܝგᑕᚶᜈેҖ̰ొ۞఼፟טăዋॡ

foi o tema desta exposição, reunindo cinco países

foram o que mais encantou os visitantes, pela qualidade gráfica, artística e de

ࢍૈؠטထăΐૻڇચٚᏚ۞็ކĂᚶᜈᐹ̼ତڇޞચĄ

lusófonos, Macau incluído, em torno do mesmo

impressão. Os Selos e Blocos com temas históricos e culturais foram também

objectivo: a promoção dos valores da salutar arte

procurados não só por coleccionadores, já conhecedores da Filatelia de Macau,

de coleccionar selos. Para além de seis balcões

como por iniciados. O envelope comemorativo, emitido especialmente para este

T

de venda de produtos, o certame acolheu 209

evento, teve muita procura.

Novembro no histórico edifício dos Correios de

eve lugar a 12 de Dezembro uma reunião sobre a Carta de Qualidade dos
Serviços de Correios, ocasião em que a Directora destes serviços, Dra. Lau Wai

Meng, informou que, para uma melhor implementação da estratégia de integração
do serviço postal físico e electrónico, foi definida, no mês de Maio de 2012, uma
nova versão, em chinês e em português, da “Visão, Missão, Valores’’ dos serviços e

2012 北京國際郵票錢幣博覽會
Feira Internacional de Selos e Moedas de Beijing 2012

ώ

ѐ˩˘͡˟͟Ҍα͟ഇมдΔ઼઼ִ̚ᅫ͕̚ٽᓝҖĺ3123Δ઼ִ
ᅫฎை။౾ᜓົĻĂӛ͔˞ֽҋБ41ዶ઼࣎छгડ۞65छ઼ᅫ

णથă312छ઼̰णથͽ̈́21छຽಫវ̼͛णથણण- ҃፫ܝฎ߆Ϻѣࠁࣶ
ણᄃߏѨົ-ᖣѩଯᇃ፫̇͞ٺ̼͛ܝมĄ
፫ܝฎ߆дߏѨ౾ᜓົ̚צᝌ۞ܓฎ઼̼͛̚ࠎݡপҒฎைĂ፫ܝаᕩ
րЁ́፫̼͛ܝயրЕඈĄ ፫ܝฎ߆ՀࠎߏѨ౾ᜓົ൴Җࡔهࡔ̈́ދهฎ
ᕕ-ӛ͔˞̂Բણ៍۰ࢋՐᄏዚࡔهฎᕕĄ

A

consequente actualização nas respectivas páginas electrónicas.
Conforme o plano de trabalho dos Correios, os serviços de Intelpost, Caixa de
Apartado e Pagamento Fácil serão integrados na Carta de Qualidade dos Serviços
de Correios até 2018; A longo prazo, serão integrados os serviços de Depósitos
e de Transferência de Fundos da Caixa Económica Postal. Para acompanhar a
necessidade de desenvolvimento dos serviços electrónicos implementados por
estes Serviços, serão facultados, a curto prazo, mais cursos de informática ao pessoal
dos Correios. Além disso, cada área deve melhorar o controlo e fiscalização dos
seus mecanismos de comunicação com o exterior e, paralelamente, deve reforçar a
comunicação com os respectivos parceiros de negócios e melhorar a prestação de
serviços interdepartamentais.

“Feira Internacional de Selos e Moedas de Beijing 2012” teve lugar em

Para responder e satisfazer os pedidos dos cidadãos, efectuados durante o

Como balanço geral, a Directora pediu a cada

Pequim entre 2 e 4 de Novembro passado, no “China World Trade Center”,

Inquérito sobre o Nível de Satisfação dos Cidadãos (Serviço Postal), a partir

chefia a continuação da execução do mecanismo

acolhendo a participação de 54 expositores internacionais de mais de 30 países

de Dezembro de 2011 a Estação Postal de Almirante Lacerda passou a prestar

de comunicação interna, a atempada definição de

e regiões, 201 expositores chineses e ainda 10 empresas de comunicação

serviços de posta restante. Desde então, cerca de metade da população que precisa

programas de formação, o reforço na divulgação

social. Os Correios de Macau participaram também neste evento, promovendo a

fazer levantamentos de correspondência foi canalizada para esta estação postal,

da Carta de Qualidade (das respectivas áreas)

cultura de Macau através dos seus selos.

reduzindo significativamente a carga de trabalho na secção de posta restante da

e a continuação da optimização do trabalho de

Estação Central. Por outro lado, os Correios estão a fazer o acompanhamento dos

atendimento.

Os produtos filatélicos de Macau mais apreciados nesta exposição foram os que

projectos de estabelecimento de novas estações postais, como no novo campus da

incorporam elementos culturais chineses, a série comemorativa do regresso de

Universidade de Macau, na Ilha da Montanha, no Terminal Marítimo da Taipa e em

Macau à Pátria e a série sobre o património cultural de Macau. Os Correios de Macau

Seac Pai Van, Coloane.

emitiram um envelope comemorativo e disponibilizaram, no espaço de exposição, o
serviço de aposição de carimbo comemorativo, atraindo a visita de muitos visitantes
do certame.
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