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ٺ

3124ѐ5͡9͟Ҍ36͟ഇมĂͽᆒځԊ۞ࢵࠎܜώԊܑᑕ઼छฎ߆Ԋ̝
ᔛኛΐˢ઼઼̚छܑဥĂय༱઼ฎ߆ᓑ༖ٺ༄̀ұႬκᓁొᓝҖ۞

3124ѐޘ༱઼ฎ߆ᓑ༖གྷᒉநְѐົĄ

A

convite dos Correios Nacionais, uma delegação
dos Correios de Macau, chefiada pela Directora

Dra. Lau Wai Meng juntou-se à Delegação da China
para participar na Reunião Anual do Conselho de

ฎચះះܜౘهຎăщБ̄ฎ߆ڇચᓁႾगӖ̈́পҾีϫᓁႾୖⷖಜϺ

Operações Postais da União Postal Universal (UPU)

ᐌဥ൴ĂᄃົഇมᆒځԊܑܜώԊତצϤ༱઼ฎ߆ᓑ༖઼ᅫԊᓁԊ

2013, realizada em Berna, Suíça, entre 8 e 25 de Abril

ܜBishar Abdirahman HusseinАϠٙ൴۞3123ѐޘপԣᅍڇચЪүܑன

do corrente ano.

ረ.ņܛረŇ (Gold Level) ̈́ņ3123ѐޘָڇ͗މચ͕̚ŇረېĂώԊ۞প
ԣᅍڇચϤ311:ѐҌ3123ѐాᜈαѐၷᒔņܛረŇѩ઼ᅫঅၷĂ֗ࠎБ

Desta delegação fizeram também parte a Chefe do

ฎ߆፟ၹ̝˘ĄѩγĂࠎခᐽܑ̈́ฎ߆፟ᙯ೩ֻᐹኳপԣᅍڇ

Departamento de Operações Postais, Dra. Chan Nim

ચĂ༱઼ฎ߆ᓑ༖ฎ߆ፆүົᔑ˭۞পԣᅍڇચЪүۤՏѐӮᓝᏱņָ

Chi, o Gerente Geral dos Serviços Electrónicos Postais

পԣᅍᜪڇމચܑனረ..পԣᅍָڇ͗މચ͕̚Ň(EMS Customer Care

Seguros, Eng. Sun Kuan Ieong e o Gerente Geral de

Award- EMS CALL CENTRE OF THE YEAR) ߿જĂ֭൴ረ̟ېָ۞ฎ߆፟

Projectos Especiais, Eng. Francisco Leong. Na ocasião,

ၹĂ҃ረีВ̶̂ă̈́̈̚ݭဥវˬ࣎ҾĂ፫ܝฎ߆ᛳݭ̈ٺҾĄЧ࣎

a Dra. Lau Wai Meng, em representação dos Correios

পԣᅍڇચЪүۤјࣶົᏴ͕ϫָ̚۞̂ă̈́̈̚ݭဥវฎ߆͗މ

de Macau, recebeu do Director Geral da Secretaria
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ڇચ͕̚Ą፫ܝฎ߆дБிк̈ݭฎ߆፟ᙯ̚௲᎖҃Ăజপԣᅍڇચ
ЪүۤјࣶԸைᏴࠎ̈ݭဥវҾ۞ņ3123ѐޘָڇ͗މચ͕̚ŇĄ

O

Presidente do Conselho Executivo da ASPAC (Rede

O Prémio ASPAC para Comunicação Criativa de Ciência pretende incentivar e premiar

Ásia-Pacífico de Centros de Ciência e Tecnologia),

projectos de demonstração científica que praticam efectivamente a comunicação da

Dr. Mamoru Mohri, entregou o Prémio “Comunicação

ciência de uma forma criativa. Os projectos podem incluir tópicos de nível internacional

ߏٺѨົᛉ˯ĂώԊˠࣶगӖ઼ܑ̚Ї༱઼ฎ߆ᓑ༖ฎ߆གྷᒉநְົ

Criativa de Ciência 2013” ao Museu das Comunicações

ou temas locais para promover a educação científica em moldes informais. O Museu

̄ڇચ؎ࣶົᓑЪय҃ୖⷖಜజᏴࠎĶ৺̄ڇચֹϡ۰̍үķ

de Macau durante a conferência da ASPAC 2013,

das Comunicações criou e desenvolveu uma nova demonstração científica intitulada

გந؎ࣶົ؎ࣶĂણᄃ༱઼ฎ߆ᓑ༖̄ฎ߆ຽચ۞൴ण̍үĄ

realizada em Daejeon, Coreia do Sul, em Maio do

“Luz e Cores” que foi galardoada com o mencionado prémio na competição. Esta nova

corrente ano. O Centro de Ciência de Singapura e o

demonstração, juntamente com outros novos programas, estarão disponíveis no próximo

҃ώԊ̂˧ଯજ۞̄ଭཱིฎІԫఙᇾ(S52)Ϻᒔ༱઼ฎ߆ᇾ؎ࣶົԲ

Centro de Ciência de Guangdong foram os vencedores

ano escolar para escolas, mediante reserva. O conteúdo será ajustado aos níveis de

ࣞ೩̿ࠎ༱઼ฎ߆ᓑ༖ਨᑢᇾĂЧ઼ֶፂѩᇾၹޙ̄ଭཱིฎІր

dos restantes prémios.

conhecimentos dos alunos.

ĄΩγĂ઼̚ϺᒔᏴࠎ.postგந؎ࣶົј઼ࣶĂ҃ώԊˠࣶϺᒔ઼छฎ߆
Ԋ͚ણᄃѣᙯ۞გந̍үĄ

2013 年澳門國際博物館日
Internacional da UPU, Dr. Bishar Abdirahman Hussein, o

e, entre todas as autoridades postais de pequena escala, os Correios de Macau foram

“Prémio de Ouro 2012 - “EMS Cooperative Performance

apontados como “o melhor centro de atendimento ao cliente de 2012”.

Award” e o Prémio “Melhor Centro de Atendimento ao
Cliente de 2012”, pelos serviços prestados pelo Correio

O Eng. Sun Kuan Ieong, em representação da China, assumiu, na reunião da

Rápido-EMS dos Correios de Macau. Este é o quarto

Comissão de Serviços Electrónicos do Conselho de Operações Postais da UPU,

ano consecutivo (2009 a 2012) em que recebe este

o lugar de presidente adjunto. Na ocasião, o Eng. Francisco Leong foi eleito

prémio de ouro, tornando-se, assim, uma das melhores

vogal da Comissão de Administração do Grupo de Utilizadores de Serviços

entidades postais do mundo. Para incentivar e elogiar a

Electrónicos Avançados, participando em trabalhos de desenvolvimento de

prestação do Serviço EMS de qualidade por autoridades

negócios postais electrónicos da UPU.

postais, a Cooperativa do Serviço EMS, subordinada

Dia Internacional dos Museus, Macau 2013

ࠎ

ᇉৡ઼ᅫ౾ۏᐡ͟Ă፫ܝฎ߆д3124ѐ6
͡3͟Ҍ29͟ഇม൴Җ˞ĺ઼ᅫ౾ۏᐡ͟

ͯܫځĻࡔͯܫځهĂ֭ͷ೩ֻࡔهᄏዚڇચĄ
Ϥ఼ੈ౾ۏᐡᏱ۞ĺ፫઼ܝᅫ౾ۏᐡ͟ᓾ
ळĻ̏གྷ႕ඕՁĊ6͡3͟ࢵಞņຽࠧᓾळŇ
ᔛኛ˞ࢶപᘹఙଯᇃᏱְᓁᐡܜᆒᆂᔷ౾̀
ࢶപ̼͛౾ۏᐡᐡܜధ̶̈̃̀ҾᓾႊĶ

ao Conselho de Operações Postais da UPU, atribui

Em relação à Norma Técnica de Correio Electrónico Registado (S52),

ࢶപາ۞ූڵᘹఙ۩มķĶՂ̈ᐷणᜓĈྭ

anualmente o prémio “EMS Customer Care Award--EMS

promovida grandemente pelos Correios de Macau, esta foi aceite pela Comissão

ࠧྚᛖᄃणϯķĄ6͡4͟˭̾జିֈၱܦѐԊ

CALL CENTRE OF THE YEAR”. As autoridades postais

de Normas da UPU como projecto de norma em que as nações se deverão

ৼˢĶିֈૈኝķ۞̳ฟᓾळᔛኛ˞າΐ

com melhor prestação são classificadas em 3 categorias:

basear para construção do seu sistema de correio registado electrónico. Nesta

ࡊጯ͕̚Җ߆ᓁځۡڒઘିᓾĶࡊጯ

Organização de Grande Escala, Média Escala e Pequena

reunião anual a China foi eleita Estado Membro da Comissão de Administração

͕̚0౾ۏᐡਕࣄ።Ϋୁ൴౹ຍķĂΔִξࡊ

Escala, pertencendo Macau à categoria pequena escala.

do domínio “.post”. Os Correios Nacionais convidaram funcionários dos

ጯԫఙົםઘयͳൂϠିᓾĶࡊጯ۞ߑ

౾ۏᐡд6͡6͟ٺϮᇃಞᓝҖĺ፫઼ܝᅫ౾ۏᐡ͟လѐර߿જĻ߿જ

Os membros da Cooperativa escolheram os melhores

Correios de Macau a participar nos respectivos trabalhos de administração.

͇ă̫͇͇ځķ઼ᅫ౾ۏᐡેົםҖ؎ࣶ
ົ؎ࣶщֽึ౾̀ᓾĶ౾ۏᐡ;ϒд֕˭෪Ͱ

̚నཉ˞ዋЪ̢̂̈۞̓ڈજྼᑚࡊጯϯቑĶ˘ˬگņ༼ŇķĂͽ̈́
ĶࢶקฎைķĶሄ/ӛሄķ̍ีүӪĂឰણΐ۰Ꮠ͘ᄦү˘˟

۞̼͛፟ၹķĄ

۞үݡĄ

Centros de Atendimento ao Cliente de cada categoria

2013 年亞太科技中心網絡－創意科學傳播獎
Prémio ASPAC para Comunicação CriaƟva de Ciência 2013

ֲ

P

ara assinalar o Dia Internacional dos Museu, os

O segundo seminário, aberto ao público, co-organizado com a Direcção dos

Serviços de Correios emitiram um bilhete-postal

Serviços de Educação e Juventude, no âmbito das Actividades Educativas

comemorativo, com circulação ente 2 e 18 de Maio,

e Formação de Docentes, teve lugar no dia 3 de Maio. Como os Centros e

͉ࡊԫ͕̚შඛநְົयͨӀ౾̀ٺ

e prestaram o serviço de obliteração com carimbo

Museus de Ciência Inspiram a Criatividade Futura através de Inovações

6͡Њдᔹ઼̂ϣξᓝҖ۞3124ѐົ̂ޘ

comemorativo, também durante este período.

Passadas e Presentes foi o tema apresentado pelo Doutor Lim Tit Meng,

˯Ш఼ੈ౾ۏᐡ൴˞౹ຍࡊጯ็ᇫረĂᒔ
ረ۰Β߁າΐࡊጯ͕̚ᇃࡊ࠷ڌጯ͕̚Ą
౹ຍࡊጯ็ᇫረߏࠎခᐽረᐽТຽͽ౹າ͞ё
၁னࡊጯ็ᇫĂ̰टΞͽߏ઼ᅫሤᕇٕ۰ώг
ᗟĂҭܳซܧϒఢିֈ۞ࡊጯϯቑีϫĄ఼ੈ౾
ۏᐡͽҋҖฟ൴ᄦү۞ࡊጯϯቑņЍᄃᗞҒŇ
ણΐᚮᔈᒔঅၷĂีϫϤາጯѐᄃ
ଯ۞າีϫ˘ତצጯ७ࡗĂጯϠ۞
ޘአፋᓾྋᙱޘٽĄ

Director Executivo do Centro de Ciência de Singapura; o Doutor Wang
O Museu das Comunicações organizou também

Yusheng, Vice-Presidente da Associação de Ciência e Tecnologia de Beijing,

u m a s é r i e d e s e m i n á r i o s a l u s ivo s a o D i a

falou sobre “Ciência – Passado, Presente e Futuro”, tendo An Laishun,

Internacional dos Museus. O primeiro seminário,

Membro do Conselho Executivo do Conselho Internacional de Museus (ICOM)

dirigido a profissionais de museus, decorreu no

abordado o tema “Museus: Instituições Culturais Descem das Suas Torres de

dia 2 de Maio, sendo oradores a Doutora Lesley

Marfim”.

Lau, Curadora Geral do Gabinete de Promoção de
Arte de Hong Kong, e Jeremy Hui, Curadora do

O Museu participou ainda da Feira do Dia Internacional dos Museus, que

Museu de Património Cultural de Hong Kong, que

teve lugar na Praça do Tap Seac no dia 5 de Maio. Nos expositores do Museu,

falaram, respectivamente, sobre o Novo Espaço

os visitantes divertiram-se com um jogo interactivo e a demonstração ao

Artístico na Rua do Óleo em Hong Kong e da

vivo sobre a “Onda Estacionária”, bem como as oficinas de trabalho “Selo

Exposição “Bruce Lee: Ultrapassar as Fronteiras

Aromáticos” e “Diversão com Instrumentos de Sopro”, onde criaram objectos

da Interpretação e Apresentação”.

únicos e personalizados.
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北京業務交流

cooperação seja alargada do nível técnico a outras

Intercâmbio de Negócios em Pequim

do sector e comercialização.

ώ

áreas, como relações internacionais, exploração

ѐ7͡28͟Ҍ31͟ĂᆒځԊܜதဥזΔִ

Os Correios de Macau, juntamente com o Grupo

ణ઼छฎ߆Ԋă઼̚ฎ߆ะဥ̳Φă̚

dos Correios da China, estudaram ainda as

઼ะฎᓁ̳Φ̈́ฎைОטԊĂѩҖࠎΐૻώԊᄃ

possibilidades de cooperação para o próximo

઼̰ТҖ઼ٺᅫᙯܼăะฎ̈́ྭဩщБ̄ฎ߆

ano no âmbito de emissões conjuntas, tendo

ڇચඈᅳા۞ЪүĄ

seleccionado vários temas filatélicos, e chegado
a um consenso sobre a cooperação contínua para
emissões conjuntas da China, Hong Kong e Macau.

ణયဥᒔ઼छฎ߆Ԋ౼Ԋܜତ֍Ăᗕ͞ಶଯ
જгડّͽҌ͵ࠧ۞щБ̄ฎ߆ڇચ൴णϹೱ
ຍ֍ĄΩγ઼छฎ߆ԊޙᛉώԊੵ઼ܑ̚Ї

Na visita à Empresa Nacional de Filatelia, foram

༱઼ฎᓑ̄ฎ߆؎ࣶົᓑЪयγćϺܑ̚

trocadas impressões sobre negócios filatélicos e

઼Їֲ͉ฎᓑ̄ฎ߆̍үय˘ᖚĂ᎕ໂ

desenvolvimento do mercado, tendo a delegação

ଯજᒖ۞щБ̄ฎ߆ڇચ൴णĄ

de Macau também reunido com a Imprensa
Oficial de Filatelia, com o objectivo de obter

Esta visita não só intensificou as relações entre os Correios de Macau e as

ߏѨТॡణ˞઼̚ฎ߆ะဥ̳ΦĂ֭ᒔՂ઼රᓁགྷ

ώԊᄃ઼̚ฎ߆ะဥ̳ΦВТࡁտֽѐᓑЪ൴Җฎ۞ݡЪү፟ົĂ֭ಶ̙Т۞

mais conhecimentos sobre as novas técnicas de

entidades postais do Continente, como também foi dado um impulso positivo ao

நඈᅳጱତ֍Ăᗕ͞ಶะฎăܛᏉ̈́ྭဩщБ̄ฎ

ᗟՄᅳાซҖ˞ଣĂᗕ͞ಶؼᜈ̚പ፫ˬгᓑЪ൴Җฎ۞ݡЪүפВᙊĄ

impressão adoptadas no Continente.

desenvolvimento dos negócios postais.

߆ඈຽચ͞ࢬ۞൴णЪүซҖኢĄ
ΩϺణ˞઼̚ะฎᓁ̳ΦĂᗕ͞ಶะฎຽચ̈́ξಞ൴णซҖ˞Ϲ߹ĄТ
ॡĂѩҖϺᄃฎைОטԊົࢬĂΐஎ˞ྋ઼̰າଯ۞ฎைОהԫఙĄ

郵票設計師晚宴 2013

ซҖଣăϹ߹̈́ྫྷซĂјΑଂԫఙᆸࢬ۞Ъүؼҩ

ߏѨ۞Ϲ߹߿જĂΐૻώԊᄃ઼̰፟ၹ۞ᓑᘭĂࠎฎ߆ຽચ൴ण᎕ໂ۞

Jantar com Designers de Selos de 2013

઼ـᅫᙯܼăҖຽฟ൴̈́ྭဩથϡඈᅳા൴णЪүĄ

үϡĄ

ົ˯ᗕ̬͞˞г̄ฎ߆ڇચ۞າ൴णଐڶĂ
֭ТຍಶྭဩщБ̄ฎ߆ڇચᅳાЪүјϲ̍ү

U

ma delegação dos Correios de Macau, chefiada
pela Dra. Lau Wai Meng, deslocou-se a Pequim,

entre 17 e 20 de Junho, para uma visita aos Correios
Nacionais, Grupo dos Correios da China, Empresa
Nacional de Filatelia e Imprensa Oficial de Filatelia,
tendo como objectivo reforçar a cooperação entre os
Correios de Macau e os seus homólogos do continente,
em esferas como relações internacionais, filatelia e
serviços electrónicos postais seguros.
A delegação foi recebida pelo Director dos Correios
Nacionais, Dr. Ma Jun Sheng, tendo tido ocasião
para trocar impressões sobre a promoção e
desenvolvimento dos serviços electrónicos postais
seguros a nível regional e mundial. Os Correios de

Na visita ao Grupo dos Correios da China, a delegação foi recebida pelo Director

Macau foram convidados pelos Correios Nacionais

Geral, Dr. Li Guo Hua, tendo discutido assuntos relativos ao desenvolvimento

a tomar o lugar, em representação da China, de

e cooperação no âmbito da filatelia, finanças e serviços electrónicos postais

presidente do Grupo de Trabalho de Serviços

seguros (transfronteiriços).

ĺฎ

ைనࢍरजĻٺώѐ7͡7͟ᓝҖĂฎ
߆ԊՏѐ࿅˘ѐ˘۞ޘჸົШనࢍ

O

s Correios de Macau organizaram o jantar anual com designers de selos de
Macau, no passado 6 de Junho, como forma de agradecimento aos artistas pelo

र၆፫ܝฎைٙү۞Ӆ˧̈́ᚥүᔁĄ

esforço e contributo no design dos produtos filatélicos de Macau.

यมឰనࢍरࣇڟካ˞Νѐ̈́ώѐ۞ޘฎைүݡĂ

Durante o jantar, foram apreciados os selos de Macau de diferentes autorias,

Durante a reunião, ambas as partes apresentaram a sua situação relativamente

ឰ̂छ̢࠹៍ᇝڟካĄТॡĂд̢࠹Ϲ߹۞࿅

dando lugar a um intercâmbio de sugestões e troca de opiniões sobre o futuro

Comissão de Serviços Electrónicos do Conselho de

ao desenvolvimento de serviços electrónicos postais, chegando a um acordo

̚Ăிкనࢍरࠎ፫ܝฎை۞൴ण݈ഀ೩˞ᚗෳ

desenvolvimento da filatelia de Macau.

Operações Postais da UPU, com vista a promover

quanto ao estabelecimento de um grupo de trabalho, no âmbito de serviços

۞ຍ֍Ą

o desenvolvimento global de serviços electrónicos

electrónicos postais seguros (transfronteiriços),para tomada de decisões,

postais.

troca de impressões e acompanhamento destas matérias, permitindo que a

Electrónicos Postais da União Postal da ÁsiaPacífico, além do lugar de presidente adjunto da

O gosto e o apreço dos coleccionadores pelos produtos filatélicos de Macau são
፫ܝฎைਕஎצะฎ۰۞ຑᑛߏనࢍर۞̖ਕӅ
˧̍ү۞јڍĄ

fruto e demonstração do esforço e capacidade artística dos nossos designers.
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集郵新焦點

ఏѐ

Focos de Filatelia

3124ѐߏ઼̚ྺፌ̐ѐĂᛳఏѐĄఏд઼̼͛̚̚
ѣஎ҃ݓᖳಱ۞̰உĂд˯Οৠྖ็ᄲ̚Ăఏజᄮࠎ
日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

ߏˠᙷ۞ؕয়҃ࢺૣצĄд˩˟Ϡւ̚Ăఏд̐

25/04/2013

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

11.50 + 12.00

200,000इ conjuntos
200,000 ښunidades

ૣఏࢲܸĂᅈ߹ܜĂ˼Ѻѐֽ˵˘ۡдϔม߹็Ą

名稱
Nome
ঐ ֨ Ԋјϲ˘Ѻˬ˩ѐ

130º Aniversário do Estabelecimento
do Corpo de Bombeiros

౾  ۏᐡ  ќ ᖟ   ˬ  ݡė
፫  ܝ౾ۏᐡ

Museus e Peças Museológicas III –
Museu de Macau
ࣹ Ю ܸܫ

Crenças e Costumes – Na Tcha

дϔม͛ᘹ̚Ă˵ѣ࡚ᚊ۞ఏ็ᄲĄтछಔ͗ፍ۞
ĮϨఏ็įĄдҘΔੴҘăϟඥă̋ҘඈгĂѣήР
ேྖĈņఏሹĂυؠಱŇĄ

ఏ ѐ ) ฎྤᇾច*

Ano Lunar da Cobra
(Etiqueta Postal)

ҜĂღତᐷޢĂϔม૱జჍࠎņ̈ᐷŇĄ

30/04/2013

4 ฎ ྤ ᇾ ច etiquetas postais

10.00

750,000 ښunidades
Ano Lunar da Cobra

10/05/2013

25/06/2013

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

11.50 + 12.00

12.00 + 12.00

200,000इ conjuntos
200,000 ښunidades

200,000इ conjuntos
200,000 ښunidades

ঐ֨Ԋјϲ˘Ѻˬ˩ѐ

న ࢍ / Design:  ᚗ  Anita, Fung Pou Chu
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor :  ࣣ Gong Gang

O ano de 2013 é um Ano Lunar da Cobra. A cobra
é uma referência na cultura chinesa, de profundo
significado, sendo, em muitos mitos e lendas
chineses de tempos remotos, muito respeitada

O culto pela cobra tem milhares de anos de história e está espalhado

por ser considerada antepassado do ser humano.

por toda a China. Na literatura popular também existem bonitas lendas

Entre os doze animais do zodíaco chinês, a cobra

relacionadas com a cobra, como a Lenda da Cobra Branca. Nas províncias

vem depois do dragão, sendo considerada um

do Nordeste da China, como Shaanxi, Gansu e Shanxi, existe um dito popular

“pequeno dragão”.

muito auspicioso : “cobra junto com coelho traz fortuna”.

ኼˢ˟˘ˬѐĂঐ֨Ԋҋ˘ˣˣˬѐ̣͡˟͟јϲҌ̫̏ܕ
˘Ѻˬ˩ѐĂд໐྆͡፫ܝགྷ።λតĂ͍д፫ܝаᕩয়
઼˩ˬѐഇมĂᐌኯᝋฟٸĂརј˞ధкາё̂۞ݭऎሄഭ
੧ظĂֹ፫ܝјࠎ˞˘࣎ň͵ࠧЩ۞ॠྼЃย͕̚ŉĄ
ѝഇ۞ঐ֨̍үߏϤᇃ̋ࢶ࠷ڌᎩ߆عგڼĂ֭ٺϔมనѣ
ࡴ˧ᐡםӄᇡໝͫխĄд˩˝͵ࡔϐҌனдĂঐ֨ଂ˘͚న౯
ᖎಏ۞ฤЁĂགྷ࿅̙͌ຨᄃԩۋĂ൴णјࠎ̫͇੨౯Аซ྅
౯ć֭ͽň̎ାˠŉ۞ঐ֨ჟৠĂܜഇિч̍ү૯ҜĂࠎ፫
۞ܝᓄၷщܲ̈́ؠᅪᦦϔ۞ϠੑயүᚥĄ
౾ۏᐡќᖟˬݡė፫ܝ౾ۏᐡ

130º Aniversário do Estabelecimento do Corpo de Bombeiros

፫ܝ౾ۏᐡߏ˘มणϯ፫ܝк̮̼͛።Ϋϔܸ۞౾ۏᐡĄ

O Corpo de Bombeiros celebra o seu 130º aniversário em
2013. Desde o seu estabelecimento, a 2 de Maio de 1883, até ao

౾ۏᐡВѣˬᆸĂ̚ᆸࠔ̂ٺޙέг˭ĂΪѣ˘ᆸдгࢬĂٺ2::9ѐ5͡

presente, Macau sofreu grandes mudanças, especialmente nestes

29͟རјୁϡĄ

13 anos após o Retorno de Macau à Pátria. Com a liberalização do
jogo muitos hotéis de grande dimensão e locais de entretenimento

፫ܝ౾ۏᐡ۞ᖟݡĂ·̶णϯ˞፫۞ົۤܝкᇹّĄ

entraram em funcionamento, tendo Macau vindo a desenvolverse como centro de turismo e lazer de renome mundial.

Museus e Peças Museológicas III – Museu de Macau

Nos seus primórdios, os serviços de combate a incêndios

O Mu seu de Macau é dedi cado à h i stóri a e t rad i çõ es mult i cult ura i s

eram administrados pelo governo do distrito de Xiangshan, da

de Macau .

província de Guangdong, tendo sido criadas companhias de cúlis
para apoio à extinção de incêndios. A partir de finais do século
XIX e até ao presente, e após inúmeros combates a incêndios, o
Corpo de Bombeiros, de um piquete com equipamentos simples,
transformou-se numa Corporação com equipamentos avançados.
Os bombeiros cumprem integralmente e sempre com o maior
rigor a sua missão de assegurar a prosperidade e estabilidade da
sociedade de Macau, bem como a protecção da vida e bens dos
cidadãos, concretizando o seu lema “Vida por Vida”.

న
ঐ
ྤ
፫

ࢍ
֨
फ़
ܝ

/ Design:

Ԋ ) ౢ  * ځCorpo de Bombeiros (Cheong Meng)
ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor :
প Ҿ Җ ߆ ડ ߆  عঐ ֨ Ԋ Corpo de Bombeiros do

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

న ࢍ / Design: ፫  ܝ౾  ۏᐡ ) ࢮ Ԡ ޮ * Museu de Macau (Vai Chi Hang)
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor :
፫  ܝ౾  ۏᐡ Museu de Macau

Inaugurado em 18 de Abril de 1998, o Museu é composto por dois pisos
subterrâneos e por um terceiro piso, localizado ao nível térreo.
O Museu possui um vasto acervo de objectos que revelam a forma de
viver das diferentes comunidades que têm habitado a cidade ao longo
dos séculos.
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A

ࣹЮܸܫ
ፂϔม็ᄲĂࣹЮߏౘᙯᓁһՂ۞ௐˬ࣎̄Ą
ϓᘃθˬѐĂϠ˭˘࣎҇ĄߏࠎͽͭӼَĂಶ

Caixa Económica Postal instalou um balcão de câmbios na estação
postal do Terminal Marítimo do Porto Exterior, sita no rés-do-

chão (Chegadas). Neste balcão especial é disponibilizado o serviço

ϡᆓᆑฟĂ྆ࢬϒߏࣹЮĄ

de câmbio de mais de 10 moedas (Dólar de Hong Kong, Renmimbi,
Dólar Americano, Euro, Yen Japonês, etc.), como também o serviço de

፫ࣹܝЮ็߹۞ܸܫҌ̫̏ѣˬѺкѐ۞።ΫĂߊᏉ

transferência de fundos - Western Union, no seguinte horário: 2 a . a

ົϔมৠྖ็ᄲĂ˵ඕЪώгࢲܸ̼͛Ă֭൴णҾ

Sábado, das 11h às 14h e das 15h às 19h. O horário dos outros serviços

۞ॾ˘পҒĄ

prestados na referida estação postal mantém-se inalterado: 2 a . feira a
Sábado, das 10h às 19h.

ࠎܲх็ٚีϔมܫЈܸࢲĂ፫ܝপҾҖ߆ડ
߆ٺ˵ع3123ѐņࣹЮܸܫŇЕˢĮ፫ۏܧܝኳ͛
̼யЩᐂįĄ

Crenças e Costumes - Na Tcha

澳洲 2013 世界郵票展覽會

Segundo reza a lenda, Na Tcha, terceiro filho do General

Exposição Filatélica Mundial da Austrália 2013

Li Jing, nasceu junto à fronteira de Chen Tang, onde o pai
se encontrava destacado. A gravidez da mãe foi de 3 anos,
tratar-se de um demónio, atacou a bola com uma espada,
descobrindo dentro dela o rapazinho Na Tcha.

፫

߷3124͵ࠧฎைणᜓົ(Australia 2013 World

dando à luz uma espécie de bola de carne. O pai, julgando
న ࢍ / Design: ౘ ઈ ዂ  Chan Vai Fai
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor : ፫  ܝপ Ҿ Җ ߆ ડ ߆  ̼ ͛ عԊ

Instituto Cultural do Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Stamp Exhibition)ٺώѐ̣͡˩͟Ҍ˩̣͟

д፫߷ግႬώᓝҖĂ፫ܝฎ߆ࠁܑણΐ˞ߏ
ѨົĄߏѨฎणӛ͔˞к઼࣎छ۞ฎ߆፟ᙯă
༊г̈́ঔγฎથ̈́ιણणથඈ࿅˝˩࣎ಏҜ

A crença de Na Tcha em Macau tem uma história com

Tendo como objectivo preservar e transmitir às gerações futuras esta crença

mais de 300 anos, tendo desenvolvido características

e costumes populares, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau

próprias, baseando-se em lendas populares e conjugando

incluiu, em 2012, as “Na Tcha, Costumes e Crenças de Macau” na Lista do

ࠎ੨ЪߏѨົĂ፫ܝฎ߆ੵࠎߏѨฎण൴Җ˞ࡔ

os costumes e a cultura locais.

Património Cultural Imaterial de Macau.

ދهγĂՀд̣͡˩ٙ͟൴Җ۞າฎݡůĺ౾ۏᐡ

ણΐĄ

ќᖟ ˬ ݡ. ፫ܝ౾ۏᐡĻ̈˯ૺݭОѣߏѨฎ

新集郵品預告

ण۞ᇾᄫĄдฎण̚Ăੵ൴ྍइາฎݡγĂ˵Β

Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos

дிк۞፫ܝะฎ̚ݡĂͽ፫ܝপҒ۞ᗟՄྵצ

ᜪމᄮࠎ፫ܝฎை൴Җณ͌Ăనࢍჟ࡚ͷጾѣ̼͛পҒĂໂќᖟᆊࣃĄྤஎ

፫߷ˠᝌܓćтˬгᓑЪ൴Җ۞ዑฎၦăᔈ֘

ะฎˠ̀Ϻڟޝካ፫ܝฎ߆ሤ͕ણᄃ͵ّࠧฎणĄߏѨฎणֹ፫ܝฎைਕซ˘

३ă፫͵ܝ̝ฎݡඈĄ

ՎᔙШ઼ᅫĂឰՀкะฎຑр۰࿅፫ܝฎைᄮᙊ፫ܝĄ

名稱
Nome

日期
Data

߁˘ֱᗟฎைăฎၦăѐΊඈ̈́೩ֻฎᕕڇચĄ

郵票數目
N° de Selos

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

͛ ጯ ᄃˠ ۏė ˬ઼ႊཌྷ ˟

Literatura e Personagens Literárias –
O Romance dos Três Reinos II

13/09/2013

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

12.00 + 12.00

發行數量
Tiragem

200,000इ conjuntos
200,000 ښunidades

A

“Exposição Filatélica Mundial da Austrália

Entre os produtos de Macau expostos e vendidos neste evento, os temas ligados

2013” teve lugar em Melbourne, entre 10 e 15

a Macau foram os mais apreciados pelos visitantes australianos, destacando-

de Maio passado. O certame acolheu a participação

se a carteira de selos “600º Aniversário das Viagens Marítimas ao Ocidente de

de mais de 90 expositores de diversos países e

Zheng He”, emissão conjunta da China, Hong Kong e Macau, a série “Património

regiões, entre os quais autoridades postais, agentes

Mundial de Macau” e ainda o livro “50º Grande Prémio de Macau”.

e empresas, relacionados com produtos filatélicos

貨幣兌換專門櫃檯
Balcão de câmbio

locais e internacionais, incluindo uma delegação

Os apreciadores consideram que a impressão reduzida de cada emissão, o

dos Correios de Macau.

bom design e as características culturais únicas de Macau emprestam um
maior valor de colecção aos produtos filatélicos, sendo os principais factores

Para assinalar a participação neste evento, os

para a sua apreciação e aquisição. Alguns dos coleccionadores seniores

Correios de Macau, para além da emissão de um

(coleccionadores filatélicos de longa data) manifestaram o seu apreço pelo

߆ᐼܛԊдγപྻމቅᐝг˭Ğˢဩᆸğ۞

envelope comemorativo, lançaram no dia 10 de

esforço dos Correios de Macau em participarem em feiras internacionais. A

ฎ߆̶Ԋ̰నϲఱ။Ҹೱ۞ܝᕢᕧĂ೩ֻ

Maio uma nova emissão, intitulada “Museus e Peças

participação nesta exposição da Austrália, bem como em outras do género,

പ̮ăˠϔ။ă࡚̮ăለᘲă̮͟ඈВ˩кఱ။

Museológicas III – Museu de Macau”, cujo bloco tem

teve como objectivo promover internacionalmente, mais uma vez, os produtos

ҸೱڇચĄྍᕢᕧੵ೩ֻఱ။ҸೱγĂᔘ೩ֻҘᓑ

impresso o logótipo desta Exposição. No espaço

filatélicos de Macau, alargando a mais coleccionadores de todo o mundo,

๗ഠڇચĂᏱ̳ॡมࠎߐഇ˘Ҍ̱Ă˯̾22ॡҌ˭

do evento, além dos produtos acima referidos,

através dos seus selos, o conhecimento sobre Macau.

̾3ॡć˭̾4ॡҌ˭̾8ॡĂ҃ቅᐝฎ߆̶Ԋ

foram também disponibilizados outros produtos de

ڇચ۞Ᏹ̳ॡมჯдߐഇ˘Ҍ̱Ă˯̾21ॡҌ

Macau, como selos temáticos, carteiras, carteiras

˭̾8ॡĄ

anuais, e ainda o serviço de aposição de carimbos.

ฎ
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Serviços / Âmbito

2012「服務承諾」執行結果

Indicadores de qualidade dos serviços

Taxa de

Resultado de

objectivo

Implementação

a atingir

Resultado da Execução da Carta de Qualidade em 2012

1

Correspondência

Ś

Todos os objectos postais locais recebidos pelas estações de

96%

99%

97%

99.4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98%

****

98%

93.6%

98%

100%

100%

100%

100%

####

96%

100%

96%

100%

100%

100%

100%

100%

Correios de Macau antes da última hora da aceitação serão

Postal

distribuídos aos seus destinatários no segundo dia útil de trabalho,

ڇચีϫ
1

ฎ߆בІ

ڇચኳณᇾ

న྿ᇾத

ેҖඕڍ

Ś ξ ϔ  ٺЧ ฎ ߆ ̶ Ԋ ၟ ฎ ॡ ม ݈ Ը  ̝ ώ ፫ ฎ І Ă

96%

99%

excepto correio em quantidade e com especial autorização (Serviços
Ordinários).
Ś

ٺௐ˟࣎̍ү͟ࠁ̟ќІˠĄҭ̂ณԸ̈́পధ
ฎᅍฎІੵγ)఼ڇચ*Ą
Ś ξ ϔ  ٺЧ ฎ ߆ ̶ Ԋ ၟ ฎ ॡ ม ݈ Ը  ̝ ώ ፫ ฎ І Ă

97%

distribuídos aos seus destinatários no segundo dia útil de trabalho,

99.4%

excepto correio em quantidade e com especial autorização (Serviços

ٺௐ˟࣎̍ү͟ࠁ̟ќІˠĄҭ̂ณԸ̈́পధ

Registados).

ฎᅍฎІੵγ)ώ፫ଭཱིฎІڇચ*Ą
Ś

ந͕̚۞ଭ̶ཱིٺତᒔߤྙώгଭཱིฎІܑॾ

Ś

100%

100%

2

Һ;аฎฎྤ̳Вڇચ(RSF) Ś
0઼ᅫҺ;аฎฎྤ̳Вڇચ
(CCRI)

̍࣎ү̰͟ᆶԲϦኛ0ᜈഇĶҺ;аฎฎྤķڇચĄ

Ś  ̍ ࣎ ү ͟ ̰ ᆶ Բ Ϧ ኛ 0 ᜈ ഇ Ķ ઼ ᅫ Һ ; а ฎ ฎ

Recebido o impresso (CN08) de averiguação de correio registado
local pela Área de Correio Registado do TRADIC, informar-se-á o
cliente sobre o resultado da averiguação dentro de 5 dias úteis.

(CN08)ޢẶ̍࣎ٺү̰͟аᖬߤྙˠአߤඕڍĄ
Ś  к̣࣎̍ү̰͟ܐՎаᖬ઼ᅫଭཱིฎІߤྙĄ

Todos os objectos postais locais recebidos pelas estações de
Correios de Macau antes da última hora da aceitação serão

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ś

Resposta preliminar ao inquérito de registo internacional.
Máximo 5 dias úteis.

2

Serviço Público

Ś

de Resposta Sem
Franquia (RSF) /

ྤķڇચĄ

Apreciação e autorização de requerimento/renovação de serviço
“Resposta Sem Franquia” dentro de 2 dias úteis.

Ś

Correspondance

Apreciação e autorização de requerimento/renovação de serviço
CCRI dentro de 2 dias úteis.

Comercial- Réponse

3

পԣᅍ

Ś ˭ ̾ ˟ ॡ  ٯ ྻ ޢώ ፫ ̝ প ԣ  ᅍ ฎ І Ă υ ื  ٺௐ

98%

3

˟࣎̍ү͟ࠁ̟ќІˠĄ
Ś ˭ ̾ ˟ ॡ ݈ ྻ  ٯώ ፫ ̝ প ԣ  ᅍ ฎ І Ă υ ื ӈ ͟

International (CCRI)

****

98%

Correio Rápido

98%

Todo o correio EMS que chegue a Macau após as 14h00 será
entregue aos seus destinatários no segundo dia útil.

93.6%

Ś

ࠁ̟ќІˠĄ
Ś Ϧ ኛ ˠ ᅍ Ϲ ٙ ѣ ྤ फ़  ޢĂ α ࣎ ̍ ү ͟ ̰ ᆶ Բ প ԣ

Ś

Todo o correio EMS que chegue a Macau antes das 14h00 será
entregue aos seus destinatários no mesmo dia.

100%

Ś

ᅍЪࡗϡ͗ϦኛྤॾĄ

A partir do momento em que se recebem todos os dados e
informações do requerente, a eventual autorização da qualificação
de cliente-contrato do serviço Correio Rápido que receba extracto

4

ዚڇચ

ะฎ۰0ฎથѐࢎޘᔉࢍထܧٺᓄѓഇมĞ˟͡Ҍ˩͡ğ̰

100%

mensal será emitida dentro de 4 dias úteis.

100%

ͽܫϡᲗٕ፫ܝ။ன;ܛഠ)ᕢᕧᏱநٕฎ͞ё࠰Ξ*Ăᆶ

4

Serviços de Vendas

O Pedido de Subscrição do Plano Anual de Coleccionador/Negociante Filatélico

Բഇฎ߆Ԋତќࢎᔉܑॾ͟Ҍ൴ቁᄮבܫĂΪᅮ˛࣎

é aprovado dentro de 7 dias úteis (incluindo o envio da carta de confirmação),

̍ү͟Ą

a partir da data da sua recepção num dos balcões dos Correios ou através do
correio, se o pagamento for efectuado por cartão de crédito ou em numerário
(patacas) e levado a efeito durante o período normal de funcionamento

5

ฎྤ፟0১ྨֹ̈́ϡࣞ

6

ĺଯᇃٽĻ0ࢶപฎ߆఼ב

̍࣎ү̰͟ᆶԲֹϡฎྤ፟ڇચĄ
Ś ็ ৌ ᅍ Ϲ Ϧ ኛ ܑ ̈́ ᇹ ώ Ă Ξ д  ̍ ࣎ ү ͟ ̰ ᆶ Բ

100%

####

96%

100%

(Fevereiro a Outubro).
5

Ķଯᇃٽķڇચ̝ϦኛĄ
Ś ˣ ༱ І ͽ ̰ ̝ Ķ ଯ ᇃ  ٽķ ฎ І  ̍ ࣎ ̱ ٺү ͟ ̰ ࠁ

96%

7

ฎྤ̏;

̍࣎ү̰͟ᆶԲϦኛ0ᜈഇĶฎྤ̏;ķڇચĄ

dentro de 2 dias úteis.

máquinas de franquiar
6

100%

Apreciação e autorização de utilização de serviço “Máquina de Franquiar”

concessão de licença
de utilização de

100%

ԁĄ

Venda, aluguer e

100%

“Direct Mail”/Hong

Ś

A partir do momento em que se recebe o impresso de

Kong Post Circular

requerimento e amostra de folheto de publicidade (mandado por

Service

fax), a eventual autorização de uso do serviço “Direct Mail” será
emitida dentro de 2 dias úteis.

8

 ็ ކဦ ९ ͛ ф ٕ ᇃ Ә ̝ ధ Ξ ̍࣎ү̰͟ᆶԲĶО˯็ކဦ९͛фٕᇃӘ̝ధΞķڇચĄ

100%

Ś

100%

A distribuição, até 80.000 peças postais de “Direct Mail”,será
efectuada dentro de 6 dias úteis.

)෭˯ᇾច̝ధΞ*
7

Porte Pago

Apreciação e autorização de requerimento/renovação de serviço “Porte Pago”
dentro de 2 dias úteis.

++++ЯĶপԣᅍķ՟ѣ˭̾˟ॡྻޢ᪳ώ፫̝ฎІĂ߇Ϗਕ೩ֻѣᙯ̝ඕڍĄ
$$$$ЯĶฎྤ፟0১ྨֹ̈́ϡࣞķڇચีϫٺ3123ѐ՟ѣତᒔϦኛĂ߇Ϗਕ೩ֻѣᙯ̝ඕڍĄ
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Autorização de

Apreciação para a autorização de impressão de publicidade, propaganda ou

impressão da

anúncios dentro de 2 dias úteis.

publicidade,
propaganda ou
anúncios
**** Não é possível fornecer o resultado devido à falta de uso.
### Não é possível fornecer o resultado devido à falta de uso

ĺ  ᚉĻʜʪͲೈ

福利會會訊
Clube de Pessoal dos CTT - Noơcias

̚

઼ฎ߆ะဥ̍ົă̚රฎ߆̍ົăࢶപฎ߆វֈົેҖ؎ࣶົă፫ܝ
ฎᖚ̍Ӏົٺ3124ѐ6͡Ҍ23͡ĂםᏱĮņ࡚ᚊ̚රŇĞثα

гğฎ߆ࣶ̍ᛷᇆă३ڱă࡚ఙүݡणᜓį߿જĄฎᖚ̍Ӏົົࣶ̂ົ
यăฎ߆ԊԊܜᆒځᄃฎᖚ̍ӀົநְົयགྷჯĂᑕᔛय6͡
25͟дஎвᓝҖ۞םአົᛉĂثαгฎ߆྿ј˘Вᙊ̈́ᘪཌĮ౯ԞᐂįĂ
д፫۞ܝणᜓٺ21͡˯џд఼ੈ౾ۏᐡᓝҖĄ
д6͡Њᖐົࣶ̈́ฎ߆Ԋࣶ̍Ăͽ࣎ˠԛёણΐĮ3124̳В፟ၹវֈᚮ
ԫ̂ົį۞ܲ᛬ăშϵ϶ඈк࣎ีϫĄ
ώົ֖ฤٺ7͡ЊણΐϤ፫̳ܝચරࣶᖚ̍ົᏱ̝Į̳ચົᇉ࠵̈
ᓑᝌᔈįĄ
ٺ7͡29̈́͟31͟ၷضᔛኛேᑔିฟĮ३ڱįĂࠎົࣶ̈́छᛳ
ି̈́ڟካЩछ३ڱĂણΐ۰Ӯܑϯᒔৈ։кĂேᑔିՀӈय೭୮ਖ਼
ᙑግᚗ̟ฎᖚ̍ӀົĄ

A

Exposição de Fotografia, Caligrafia e Pintura

consensualmente que a exposição em Macau será em início de Outubro, e terá

C h i n e s a “A B e l e z a d a C h i n a”, re u n i n d o

lugar no Museu das Comunicações.

trabalhos de Funcionários de Serviços Postais e a
ter lugar entre Maio e Dezembro de 2013, foi co-

Em Maio, sócios do Clube e funcionários da DSC participaram, em nome

organizada pela Associação de Trabalhadores dos

individual, no “Festival Desportivo das Entidades Públicas, 2013”, em diversas

Correios da China, Associação de Trabalhadores

modalidades, como Bowling, ténis e ténis de mesa.

dos Correios de Chunghwa (Taiwan), Comissão
Executiva do Clube Desportivo dos Correios de

A equipa de futebol do Clube de Pessoal dos CTT participou, em Junho, no “Torneio

Hong Kong e Clube de Pessoal dos Correios de

de Bolinha para Celebração do Aniversário da Associação dos Trabalhadores da

Macau. A Dra. Derby Lau, Directora dos Correios de

Função Pública de Origem Chinesa”, organizado por esta associação.

Macau e Presidente da Assembleia Geral do Clube
de Pessoal, e Tyrone Hong, Presidente da Direcção

Entre 18 e 20 de Junho, o Professor Cheng Cheong Fai ministrou um “Curso

do Clube, foram convidados a participar na reunião

de Caligrafia”, dando oportunidade aos sócios do Clube, e respectivos

de coordenação desta actividade, que decorreu em

familiares, de aprender as técnicas da caligrafia e de apreciar as obras do

Shenzhen no passado dia 14 de Maio. Na ocasião,

artista. Os participantes disseram ter aprendido muito com este curso. O

foi assinado um memorando pelos organizadores

Professor Cheng fez uma caligrafia, numa demonstração no referido curso,

das quatro localidades, tendo sido decidido

para oferecer ao Clube.

