ĺ ᚉ Ļʜʪˤೈ

"Em Contacto" número 75

中國國際集藏文化博覽會

福利會會訊

Exposição Internacional de Coleccionismo da China

75

Clube de Pessoal dos CTT - Noơcias

ώ

ѐĞௐ˘بğ઼઼̚ᅫะᖟ̼͛౾ᜓົ̏ٺ:
͡37͟Ҍ:͡3:͟дΔִᓝҖĂ౾ᜓົ۞ᗟ

07-09/2013

ࠎĶుေຐ ሄֳะᖟķĄᜈα͇۞౾ᜓົĂՏ
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ාއӋཥਉؒ͐ڐ
Boletim informativo da Direcção dos Serviços de Correios
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世界郵政聯盟集郵培訓工作坊
Formação da UPU em Banguecoque

͵
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൴णኢጪĻĂүࠎણणથ̝˘۞፫ܝฎ߆Ϻѣࠁܑ
ણᄃĄ

郵政電子掛號郵件

̍үӪົಞߏдາܕརјୁϡ۞઼ฎ߆

Correio Electrónico Registado Postal

፫ܝฎ߆পҾࠎߏѨ౾ᜓົ൴Җ˞ࡔົٺ֭ދهಞ೩
ֻΐᄏฎᕕڇચĂТॡϺ൴፫ܝฎݡĄ༊̚Ăͽ̚

̂ ሁ Ă ֭ д 9 ͡ 7 ͟ Ϥ  ઼ ฎ ߆  य Anusra
Chittmittrapap̃̀ฟ၌ĄߏѨ̍үӪ۞

A

través do Despacho do Chefe do Executivo n.º 186/2013, foi criado o Serviço

઼͛ጯࠎᗟ۞ฎݡ઼̰צะฎ۰ຑᑛĂ̙҃͌۞ะ

ўߏ̬ะฎОהԫఙξಞࢭາĂ֭ѣฎᓑ۞

Público de Correio Electrónico Registado Postal. Este serviço público postal,

छ઼̬ᅫะฎଐڶć˵ᔛኛ˞Оהથ̈́৽फ़

֍Ą࿅ߏѨણᄃĂ̙ҭឰ઼̰ะฎ۰Հۡତᄮᙊ፫

a ser prestado pela Direcção dos Serviços de Correios, atesta a autenticidade do

ֻᑕથ೩ֻາ۞Оۏהफ़ԫఙனڶć֭ѣֽ

ܝฎைĂТॡ˵ӛ͔˞ࣇ၆፫۞̼͛ܝ൴ଧĄ

remetente, do destinatário e dos operadores designados de origem e de destino, o envio,

ҋ̙Тฎ߆፟ᙯܑ̬ะฎξಞඉரјΑ

ܑ፫ܝฎ߆य̍үӪ۞ะฎዚ̈́Җ߆ቑಛםአࣶ͔ॳܑϯ࿅

reencaminhamento, entrega, não entrega, rejeição e expiração da mensagem electrónica,

གྷរ̶ֳĄᆒځԊܜϺᑕᔛд̍үӪ˯̶ֳ

ߏѨะฎ̍үӪᆧซ˞ะฎۢᙊĂځϨξಞඉர၆ฎைᗟயࢋࢦ۞ݡ

ฎ۰˵၆፫ܝฎை̟ͽϒࢬෞᆊĂ֭೩˞ᚗෳຍ

T

eve lugar em Pequim, entre 26 e 29 de Setembro
passado, a 1.a Edição da “Exposição Internacional

de Desenvolvimento da Indústria de Coleccionismo Filatélico”, de que os Correios de
Macau tomaram parte como expositor.

ᐌ

જָ̚פᒻĂࢍѣ;

Ś  ົࣶArminda R. da SilvaдĮ3124̳В፟ၹវ

de Coleccionismo da China, 2013”, subordinada ao
tema “Busca o Sonho, Goza o Prazer do Coleccionismo”.

ฎ

ᖚ̍Ӏົٺ8͡Ҍ:͡ഇมкีវֈᚮᔈ߿

Diariamente, durante os 4 dias do evento, foram

envelope comemorativo e disponibilizaram, no espaço de exposição, o serviço de

realizadas diversas actividades dedicadas à filatelia e ao

aposição de carimbo comemorativo, bem como a venda de produtos filatélicos de

bem como as respectivas datas e horas, e a confidencialidade e integridade da mensagem

፫ܝะฎ۞གྷរĂ̰टࢋᓾ࿅̙Т۞൴

ّćனࡊԫтңࢭາฎைОהԫఙĂซֹ҃ฎையݡՀк̮̼Հӛ

߆̄ଭཱིฎІ̳ВڇચΞᙋ၁Іˠă

electrónica. Em termos de força probatória, o Correio Electrónico Registado Postal

ҖᗟăฎைОהԫఙ̈́ડાᓑЪ൴ҖඈĂᖳಱ

͔˧ćฎ߆Оᄦ̳Φ۞གྷរᕖᔮ˞၆ะฎξಞ۞˞ྋćᄮᙊ˞к࣎

፫ܝฎைĂ֭ᛏะฎˠ̀۞ܦ༚Ą

઼छฎ߆۞ܑĂѣӄ͟۞ޢ఼ЪүĄ

ќІˠăֽг۞ؠགྷᒉˠϫ۞г۞ؠགྷ

ֈᚮԫ̂ົįშีϫĂᒔ̃̄ಏχ݄ć

Para a assinalar a participação neste evento, os Correios de Macau emitiram um

ௐ186/2013ཱིҖ߆ءܜԲϯ۞̳ҶĂฎ

equivale à correspondência registada com aviso de recepção.

ᒉˠ̝ৌ၁ّćТॡϺᙋ၁̄ੈि۞ਖ਼ăᖼ

Ś  ܲ᛬ฤٺ9͡22͟ણΐĮ፫ܝሄචҖ࠵ຎච
ܲ᛬̓ኖᔈįᒔௐ̣Щć
Ś  ֖ฤٺ8͡32͟ણΐĮ̳ચົᇉ࠵̈ᓑᝌ

ăਖ਼྿ăϏਖ਼྿ă١ତќ࿅ഇͽ̈́࠹ᙯ۞

Com a prestação do Serviço Público de Correio Electrónico Registado Postal pela

͟ഇ̈́ॡมćΩγĂ̄ੈि۞ّܲ̈́Ԇፋّ

Direcção dos Serviços de Correios, abre-se uma nova era electrónica postal em Macau.

ϺܲזᅪĂЯѩฎ߆̄ଭཱིฎІѣ࠹ඈٺ

O Serviço Público de Correio Electrónico Registado Postal é utilizado através da

ܢΐќІаે۞ଭཱིבІᙋ˧ځĄ

aplicação de caixa electrónica da Direcção dos Serviços de Correios, designada por Caixa

coleccionismo. O espaço de 22.000 metros quadrados foi

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

ponto de encontro para a exposição e venda de produtos

dedicados à literatura chinesa. Muitos coleccionadores presentes no certame deram

filatélicos de mais de 50 países e 31 províncias e regiões da

a sua opinião positiva e deixaram sugestões para os produtos filatélicos de Macau. A

China, e ainda para uma mostra de mais de 170 peças do

participação dos Correios de Macau deu aos visitantes e coleccionadores do Continente

̈࠵ࡌ̚ܝᐷᔈįėĶ361n̳ᖚˠࣶė࠵

ฎ߆̄ଭཱིฎІ̳Вڇચఢౢ۞Ϡड़Ăֹώ

Direcção dos Serviços de Correios vai disponibilizar gratuitamente uma SEPBox a todos

património cultural nacional, e de outros objectos ligados

a oportunidade de verem e conhecerem de perto os selos de Macau, tendo incentivado,

ķĂགྷ࿅ӈ͟۞ˬಞᔈְĂᑟ֗ޢՙᔈ֭

፫̄ฎ߆ڇચซˢາล߱Ăฎ߆ԊଯБϔ

os cidadãos de Macau. O utilizador deste serviço, depois de se autenticar e registar

à cultura chinesa, que ilustraram diferentes emissões

desta forma, o interesse pela cultura local.

ᒔௐ̱Щć

Һ۞щБ̄ฎቐĂᖎჍĶSEPBoxķĂϡ͗

devidamente nesta Direcção de Serviços, obtém gratuitamente a sua SEPBox. A SEPBox

ͽৌ၁֗ЊШ፫ܝฎ߆൳ޢĂӮΞҺฟϲ

permite, para além da utilização do Serviço Público de Correio Electrónico Registado

ٺ8͡32͟ᓝᏱົࣶᏐ̄߿જĂ˘ҖВ86ˠдણ៍

ĶSEPBoxķĂ֭ΞщБăᘦԁгତќགྷ፫ܝฎ߆

Postal, receber, de forma segura e fiável, correio electrónico enviado através do sistema

Į߿ᐷ߿ன̢જणįޢĂГז੧ֳظϡᖳಱ۞ҋӄ̾

ࠁᅍ۞߆ع఼̄ۢ३ăฎ߆̄ଭཱིฎІă

informático seguro da Direcção dos Serviços de Correios, como, por exemplo, notificações

ᐠĂঈڤᏉࠀĄ

̄ಏ̈́̄ࢎዦ<ĶSEPBoxķᔘ౯ҋજ೩ϯΑ

electrónicas de Serviços Públicos, facturas electrónicas e correio electrónico relativo

ᔈįᒔ؞ć
Ś  ࢵѨᖐ۞ᐷҐฤٺ:͡9͟ણΐĮ3124፫

Postal Electrónica Segura (SEPBox), à qual estão associadas várias funcionalidades. A

filatélicas da China. Na ocasião, teve também lugar o “Fórum

『2013立法會選舉宣傳啟動日』紀念郵戳

Posto de Correio “Dia do Início da Campanha Eleitoral para as Eleições da Assembleia LegislaƟva de 2013”

ࠎ

੨Ъ3124ϲົڱᏴᓝୁ็ކજ͟Ăฎ߆Ԋ
˟ٺ˘ˬѐˣ͡ˬ˩˘͟дϮᇃಞన

ཉᓜॡᕢέĂࠎξϔ೩ֻΐᄏĺ3124ϲົڱᏴᓝ
ୁ็ކજ͟Ļࡔهฎᕕڇચ֭ࠁ൴ࡔهѩ߿જ̝
ࡔދهĄ

O

Гፉ͕Ԟᘳٕࢦࢋ߿જĄΩγĂϡ͗ϺΞҋ

Setembro, em várias competições desportivas, tendo

de Bolinha para Celebração do Aniversário da Associação dos

a qualquer outro tipo de distribuição electrónica com data de vencimento. O utilizador

Ᏼ̄ࢎዦĂᐌॡᐌгᒔҋᏴ۞ЧᙷᐹăԶ

deste serviço deixa de ter a preocupação de se lembrar de pagamentos ou de eventos

obtido os seguintes bons resultados:

Trabalhadores da Função Pública de Origem Chinesa.
Ś A primeira equipa de barcos-dragão organizada pelo Clube participou
no Torneio de Mini Barcos-Dragão de Macau, 2013 - “Taça do Festival

campeã na modalidade de ténis singular

do Bolo Lunar”. Após três dias de competição, a equipa classificou-se

da Campanha Eleitoral para as Eleições da

( f e m i n i n o ) d o Fe s t iva l D e s p o r t ivo d a s

em 6.º lugar na modalidade “250 metros - funcionários públicos”.

Tap Seac, no dia 31 de Agosto, um Posto de Correio

Entidades Públicas, 2013.
No 21 de Julho, o Clube organizou uma actividade dedicada às famílias. Um

Temporário com um carimbo comemorativo e

no Torneio Amigável “Taça de Beneficência

grupo de 75 pessoas visitou a Exposição “Dinosaurs LIVE” e saboreou, em

distribuição de sobrescritos comemorativos, alusivos

C a r e A c t i o n M a c a o ”, t e n d o f i c a d o

conjunto, um almoço “buffet”.

classificada em 5.º lugar.

љᄃྤੈĂĶSEPBoxķࠎ፫ܝপҾҖ߆ડ߆ع

importantes. Por outro lado, o utilizador pode escolher receber, a qualquer momento,

ొܝăથຽ፟ၹ̈́ξϔ̂ி೩ֻщБăᘦԁᄃ

informações promocionais e de descontos que sejam do seu interesse. A SEPBox será,

ड़۞̄ࠁᅍπέĄ

pois, uma plataforma de distribuição electrónica segura, fiável e eficiente para os Serviços
do Governo, para as empresas e para os cidadãos de Macau.

னॡώԊ̏ԆјĶSEPBoxķ۞̰ొീྏĂϺ̏൴
̟ב36࣎߆̈́ܝొعથຽ፟ၹĂᔛኛણΐщБ

Ś A equipa de bowling do Clube participou

a esse acontecimento.

datas para pagamento de facturas electrónicas, de subscrição electrónica, ou relativos

Ś A equipa de futebol do Clube ficou em terceiro lugar no Torneio

Ś Arminda R. da Silva, sócia do Clube, foi a

O

a subscrições electrónicas. A SEPBox está também munida de funções de lembrete de

Clube de Pessoal dos CTT participou, entre Julho e

s Correios de Macau, para assinalar o início

Assembleia Legislativa, instalaram na Praça do

ਕĂኢߏ̄ಏă̄ࢎዦٕЇңܢѣזഇ
͟۞̄ࠁᅍĂӮΞҋજΐˢҖְፌĂϡ̙͗ϡ

̄ฎቐ۞ௐ˘ล߱γొྏϡĄ

Neste momento, a Direcção dos Serviços de Correios já concluiu os testes internos da
SEPBox, e enviou convite a vinte e cinco Serviços do Governo e instituições comerciais,
para participarem na primeira fase de uso externo experimental.

A

União Postal Universal realizou um workshop
sobre filatelia, em Banguecoque, de 6 a 8 de

Agosto, no qual participaram 30 representantes
dos seguintes países e regiões: Bangladesh, Butão,
Camboja, China, Índia, Indonesia, Laos, Macau,
Myanmar, Nepal, Maldivas, Rússia, Samoa, Singapura,
Ilhas Salomão, Tailândia, Timor-Leste, Tuvalu, Vanuatu
e Vietname. Na mesma ocasião, os Correios de Macau
participaram na “Exposição Mundial de Filatélica,
Tailândia, 2013”, patente de 2 a 14 de Agosto.
O workshop teve lugar no novo Edifício Postal da
Tailândia, inaugurado no dia 6 de Agosto pela Directora

serem tão procurados por coleccionadores e a forma como são definidos os diferentes

dos Correios da Tailândia, Anusra Chittmittrapap. Do

temas filatélicos, as técnicas de impressão e as emissões conjuntas com outras regiões.

programa desta acção de formação constaram temas
como técnicas de impressão de selos, renovação do

A representante dos Correios de Macau no workshop, Dra. Chou Ian Kuai, coordenadora

mercado postal e situação mundial do mercado filatélico,

de vendas e administração, revelou que esta acção de formação enriqueceu o seu

apresentados por especialistas da UPU. Companhias

conhecimento sobre filatelia, obtendo um melhor entendimento sobre a importância

impressoras e fornecedoras de papel fizeram também a

dos temas e produtos filatélicos na estratégia do mercado e da inovação na impressão

apresentação de novos materiais de impressão.

através de novas tecnologias, visando diversificar e tornar mais atraentes os produtos

Numa sessão dedicada à troca de experiências entre os

filatélicos. Da mesma forma, as experiências partilhadas com outras autoridades

participantes sobre as estratégias seguidas nos diferentes

postais e companhias impressoras expandiram a sua visão sobre o mercado filatélico.

mercados filatélicos, a Directora dos Serviços de Correios,

Durante a estadia em Banguecoque, foram também estabelecidos contactos com outros

Dra. Lau Wai Meng foi convidada a partilhar a experiência

participantes o que pode vir a contribuir para uma maior comunicação e cooperação

de Macau, nomeadamente a razão dos selos de Macau

com outras autoridades postais.
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通訊博物館暑期活動

11.º Congresso da União Postal da Ásia-Pacífico (APPU)

AcƟvidades de Férias do Museu das Comunicações

͛ጯᄃˠۏ.ˬ઼ႊཌྷ˟
Įˬ઼ႊཌྷįߏ઼̚α̂Ο͛ጯЩ̝˘ĂՀ

Cupão-Resposta Internacional - Novo Modelo

ߏЩ۞።Ϋ̈ᄲĂШࠎˠࣇಈຑĄү۰ᘲర
̚Ăϡ͛ጯវᆷ˞઼̚።Ϋ˯˘࣎።ॡ˝˩

఼ੈ౾ۏᐡੵણᄃିܦԊםᏱ5ีВ21ഁഇ

ώ

Ԋᑕ઼छฎ߆ԊᔛኛĂ؎ࠁགྷჯᓁႾĞฎ

˛ѐ۞જใॡĂఢሀ̝Ԉ̂ăঈ๕̝ԈઈĂ

ኝγĂϺᄃ፫ܝϠۏᗁጯ̍ጯົă፟

ચྻүğ̈́ୖⷖಜᓁႾĞপҾีϫğ݈ـО

ܧүݡΞͧᑢĄ఼࿅Įˬ઼ႊཌྷįĂԧࣇᄮ

̈́̄̍रጯົăࢶപ፫ܝϠۏᗁጯ̍

ޘາᇇ֧ᄃ઼छܑဥ˘Тણΐٺ:͡4͟Ҍ8͟ഇ

ᙊ˞ፋፋ˘࣎ॡĂᄮᙊ˞֤࣎ॡ۞߆ڼඉர

ᓑЪ̶ົ፫̂ܝጯϠۏᗁጯ̍၁រވЪᏱ

มᓝҖ۞ௐ˩˘ֲ͉بฎ߆ᓑ༖̂ົĄ

ڱְ͞Ąүͽݡņ˛၁ˬŇ۞ඊڱĂӈ̂

ĺࡊጯిᅍůϠۏᗁጯ̍ฟՎ֕Ļआ΄ᒉ߿

ొ̶ߏৌ၁۞።ΫˠۏăְІĂ͌ొ̶ٺᘹఙ

જĂᅳጯϠ֕ణࢶപ͛̂̚ጯࢶപந̍̂

̂ົ۞ฟ၌ᆇёϤОޘᓁĄົᛉഇมĂֲ͉

ၹĂౄ˞ᆒ౯ăኜཀྵܪăፆă༉ඈॵॵ

ጯĂଣ৶Ϡۏᗁጯ̍ቑᘞ۞൴ण݈ഀĄΩ

ฎ߆ેҖநְົयăЧ̍ү̈́ЧಏҜ̶Ҿ๗ಡ

тϠ۞ˠ̈́ۏధкछಔ͗ፍ۞߇ְଐ༼Ą

Ϥ౾ۏᐡฟᏱ۞ĶЍᄃᗞҒķăĶ̮ІপԽķ

ҋ311:ѐ˯بдາҘᜋᓝҖ۞̂ົޢĂٺ3121Ҍ

Ķ఼ੈሄྼᒉů఼ੈྋቅķഁഇ߿જТᇹᖳ

3123ѐഇมٙેҖ۞̍ү̈́۞פјڍĄѩγĂ̂

Literatura e Personagens Literárias – O Romance dos

ಱჟ૾ĂՀк߿જͯ൴Ҷٺ౾ۏᐡᓚ३ࢱ

ົϺ၆ੑચ؎ࣶົ۞ੑચಡӚ́3125ѐ۞ޘზү

Três Reinos II

(Commuseum Macao) ĂᝌܓᕱᜓĄ

ᆶԲĄ

O

O “Romance dos Três Reinos” é um dos quatro grandes

Museu, para além dos quatro cursos de férias

̂ົϺщଵ˘ፋ͇۞ņ౹າ̈́̄થચŇࡁົĂ

clássicos da literatura chinesa. Este famoso romance

co-organizados com a DSEJ e distribuídos

ឰ˘ֱд̄ຽચ֕ྵ݈۞ฎ߆̈́፟ၹᄃЧᄃົ

҃፫ܝฎ߆ࢵѨፉЇֲ͉ฎ߆ᓑ༖̄ڇચ̍ү۞यĂߏѨົᛉϤୖ

por dez turmas, organizou o “Campo de Ciência

Os participantes visitaram a Universidade Chinesa de Hong Kong e a Universidade

̶ֳܑ၆тңခᐽ፟ၹ౹ຍ̈́གྷᒉ̄થચ۞

ⷖಜᓁႾĞপҾีϫğĄົᛉ˯̬˞Ϗֽ̍ү۞ྻүሀё̈́ߛၹĂ

Expresso – Um Pontapé de Saída para a Engenharia

Politécnica de Hong Kong para tomarem conhecimento do desenvolvimento e

͕Ăͽ̈́тңҹڇٙ࿃۞זӧᙱĄ

ͽ̈́፫ܝฎ߆ٺώѐ21͡9͟ଯ۞щБ̄ฎቐڇચ)SEPBox*Ą

Biomédica” juntamente com a Macau Sociedade

perspectivas futuras da engenharia biomédica. Da mesma forma, decorreram

de Engenharia Biomédica, o IEEE-BEM Hong

com sucesso as actividades “Luz e Cores”, “Componente Comando” e “Campo de

༱઼ฎ߆ᓑ༖۞ܑϺШЧᄃົܑ̬ҋΝѐд

ѩγĂд:͡7͟ᓝҖ۞ֲ͉ฎ߆ᓑ༖̂ົ۞Бົ˯Ă઼઼̚छฎ߆Ԋ࿆ڇ

Kong – Macau Joint Chapter e o Laboratório de

кݣᓝҖ۞̂ົޢĂ༱઼ฎ߆ᓑ༖дฎ߆གྷᒉநְ

ચΦΦܪ߸ڒܜᒔົ઼ࣶ۞͚Ăͽை༊Ᏼࠎֲ͉ฎᓑ৪३ܜĂЇഇҋ

Comunicação – Descodificação da Comunicação”, organizadas pelo Museu (fotos na
página de Facebook - Commuseum Macao).

ົ̈́Җ߆நְົ۞ߛၹٙү۞າщଵĄ

3125ѐҌ3128ѐĄ

Engenharia Biomédica da Universidade de Macau.

histórico, escrito por Luo Guanzhong, trata um período
muito agitado da história da China, que durou cerca
de um século. A grandeza e majestade como está
escrito destacam-no entre outras obras literárias da
China. No "Romance dos Três Reinos" são reveladas as

າഠ Novo modelo

convite dos Correios Nacionais da China, uma

electrónicos” para que partilhassem ideias sobre como incentivar a inovação

「探索新加坡－傳統文化的色彩」特展圓滿閉幕

delegação dos Correios de Macau (Tyrone

e comunicassem experiências no comércio electrónico e ainda as soluções

“Explore Singapura! As Cores do Património” encerrou com grande sucesso

ЯѩĂϤ˟˝ѐ˝͟˘͟൴Җ̝ᖞഠ઼ᅫаܫ

Hong e Francisco Leong, coordenadores das áreas

encontradas para ultrapassar as dificuldades.

de Operações Postais e de Projectos Especiais de

౯

צрෞ۞Ηѐপण̏ٺ9͡غඕՁĂ̙ҭጯ७ဥវ࠹ۋࡗ੨Ъ

Desenvolvimento, respectivamente) participou,

Durante o Congresso, o representante da União Postal Universal (UPU) apresentou

integrada na Delegação da China, no 11.º Congresso da

a todos os participantes as novas estruturas do Conselho de Operações Postais e do

União Postal da Ásia-Pacífico (APPU), que teve lugar

Conselho de Administração da UPU, criadas após o Congresso da UPU em Doha, no

፶ķ̍үӪֽ႕ᐡᝌ৯ᓏĂឰણΐ۰Ⴝଐ൴೭ࢨ౹ຍĂ˵ኛֽछϯ

em Nova Deli, Índia, entre 3 e 7 de Setembro.

ano passado.

ቑত്ᜋకᎣĂᏐ̄̓ҡ˘ݡᑀࢶமາΐг̈ࢴĄ

ᗟ۞જ͘ઇีϫĂ˵ӛ͔̙͌ྼ็̈́މಫזణଣ৶າΐ็

E

ficção, integrando personagens reais como Liu Bei,
Zhuge Liang, Cao Cao, Zhou Yu, que se tornaram muito
conhecidos.

Ϥ˟˘αѐ˘͡˘ͤ͟ତצѣᙯ̝ҸೱĄ

新集郵品預告

ᖞഠ Antigo modelo

C

onforme indicação da União Postal Universal,

Assim, a partir de 1 de Setembro de 2013, deixará de ser vendido o antigo modelo

a partir de dia 1 de Julho de 2013 os Serviços

de cupão-resposta internacional, em vigor desde 1 de Setembro de 2009, como

de Correios adoptaram e puseram à venda um novo

da República da Índia. Durante o encontro, o Presidente

do Grupo de Trabalho de Serviços Electrónicos da APPU. O Eng. Francisco Leong,

do Conselho de Administração da APPU e os diferentes

coordenador da área de Projectos Especiais de Desenvolvimento dos Correios

organizações, com reserva antecipada de visitas especiais guiadas e de actividades

grupos de trabalho, apresentaram os trabalhos

de Macau, presidiu à reunião e apresentou o modelo operacional e a estrutura

práticas relacionadas com a exposição, bem como turistas e membros dos média,

realizados e os resultados alcançados entre 2010 e

orgânica do grupo para os próximos anos, bem como anunciou o lançamento da

deslocaram-se especialmente ao Museu para explorar as cores do património

集郵新焦點

2012, após o último Congresso da APPU, realizado em

Caixa Postal Electrónica Segura (SEPBox) dos Correios de Macau, agendado para 8

de Singapura. As oficinas de trabalho “Pintura na Areia” e “Pintura de Lanternas

2009 na Nova Zelândia, tendo ainda sido analisadas as

de Outubro.

de Óleo”, em celebração do Dia da Criança e do Dia Nacional de Singapura,

Focos de Filatelia

respectivamente, ofereceram momentos de boa disposição e de diversão no Museu,
Na reunião plenária do 11.º Congresso da APPU, que decorreu dia 6 de Setembro,

servindo também para revelar a inesgotável criatividade dos que participaram

Lin Hongliang, Chefe do Departamento de Serviços Universais dos Correios

nestas oficinas. Os visitantes contaram ainda com a demonstração ao vivo de

O seminário "Inovação e Comércio Electrónico",

Nacionais da China, foi eleito Secretário-Geral da União Postal da Ásia-Pacífico,

confecção de um bolo Pandan e puderam experimentar algumas das iguarias

com duração de um dia, foi dirigido aos correios e

com mandato de 2014 a 2017, tendo merecido o apoio da esmagadora maioria dos

tradicionais de Singapura.

entidades participantes “mais avançadas nos serviços

países membros.

orçamento para 2014.

acontecimentos históricos. Alguns episódios são pura

劵ĂώԊ˟ٺ˘ˬѐ˝͡˘͟ઃͤĂ֭

Neste Congresso, os Correios de Macau assumiram, pela primeira vez, a presidência

contas e relatórios de trabalho, bem como os planos e

naquela época. Esta obra mistura verdade e ficção,

˘͟ĂώԊฟؕ൴າഠ઼ᅫаܫ劵Ą

A cerimónia de abertura foi presidida pelo Presidente

Agosto, merecendo inúmeros comentários favoráveis dos visitantes. Escolas e

ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor:  ᖘ Zhao Qiao

༱઼ฎ߆ᓑ༖఼̝ۢĂϤ˟˘ˬѐ˛͡

̼͛۞Ғ૾Ąᇉৡආ༼າΐ઼ᇉপన۞ĶᏐ̄ࡀ൪ķĶ૾ᘱڵ

sta exposição, patente ao público durante seis meses, encerrou no final de

estratégias políticas e os métodos militares adoptados
mas é baseada maioritariamente em figuras reais e



A

న ࢍ / Design: ም ᐅ ࠠ Poon Kam Ling

Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos
名稱
Nome

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

፫ූܝ ˟
Ruas de Macau II

09/10/2013

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

12.00 + 12.00

ཐኚ༼
Natal

21/10/2013

2 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

8.50 + 12.00

፫઼̚ܝ३൪݈ዅЩछ
Caligra ia e Pintura Chinesa –
Artistas Ilustres de Macau

01/11/2013

6 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

12.00 + 12.00

ௐ7 1 ب፫ॾܝᜋ٣̂ڼᔈ֘
60º Grande Prémio de Macau

08/11/2013

6 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

12.00 + 12.00

፫ܝǕለ༖ٽЪүםᛉ˟˩ѐ
20º Aniversário do Acordo Comercial e de
Cooperação Macau-União Europeia

23/11/2013

2 ฎ ை selos

6.50

também, a partir de 1 de Janeiro de 2014, a sua troca deixará de ser aceite.

發行數量
Tiragem

modelo de cupão-resposta internacional.

名稱
Nome

日期
Data

͛ጯᄃˠ ۏė ˬ઼ႊཌྷ ˟
Literatura e Personagens Literárias – O
Romance dos Três Reinos II

13/09/2013

郵票數目
N° de Selos

4 ฎ ை selos

+ 1 ̈  ૺ ݭbloco

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

12.00 + 12.00

200,000इ conjuntos
200,000 ښunidades

200,000 इ conjuntos
200,000  ښunidades
200,000 इ conjuntos
200,000  ښunidades
200,000 इ conjuntos
200,000  ښunidades
200,000 इ conjuntos
200,000  ښunidades

200,000 इ conjuntos

