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郵政局 130 週年紀念
Celebração do 130.º Aniversário dos Correios

ࠎ

ᇉৡˬ͡˘͟ฎ߆Ԋјϲ241ฉѐੈ఼౾ۏ
ᐡ9ฉѐĂฎ߆Ԋ൴Җņ፫ܝฎ߆˘Ѻˬ˩

O

s Correios de Macau celebraram no dia 1 de Março o seu 130.º Aniversário e o 8.º
Aniversário do Museu das Comunicações. Para assinalar esta data, os Correios

ѐŇࡔهฎݡĂ֭ଯĶකძ̈ૺݭක̑ķᖃ

lançaram a emissão “130.º Aniversário dos Correios de Macau”, bem como uma Caixa

Ă̰ѣ˘ښ፫ࢵܝѨ൴Җ۞ৌක̈̈́ૺݭಱѣ

de Oferta contendo um bloco filatélico em pura seda, produto emitido pela primeira

পҒ۞ॡإක̑ć఼ੈ౾ۏᐡҺฟٸ೩ֻࡔ

vez em Macau, e um elegante lenço, também em seda, com motivos postais. Na tarde do

هᕕᄏዚڇચĂ˭̾дᖃૅᓝҖĮ፫ܝฎ߆241

mesmo dia, tiveram lugar, no auditório do Museu, a cerimónia de abertura da exposição

ѐࡔهপΏį൴ҖᆇёၱĮฎݻუࡗįणᜓฟ

especial “O Prestígio do Design dos Selos de Macau”, a cerimónia de lançamento do

၌ᖃЧีͧᔈረᖃĄ

“Livro Comemorativo do 130.º Aniversário dos Correios de Macau” e as cerimónias de
entrega de prémios de diversos concursos. O Museu esteve aberto gratuitamente ao

൴Җᆇёၱฟ၌ᖃϤ઼̚ฎ߆ะဥઘᓁགྷ

público, tendo aí sido instalado um posto de correio com carimbo comemorativo.

நૺၷڒă፫̼͛ܝԊԊܜӓᆀăঔξ
ฎ߆ԊԊܜਿ̈πă̋̚ξฎ߆ԊԊܜң̈

A cerimónia de abertura da exposição e o lançamento do livro foram presididos pelo

ځăЩฎைќᖟछችپăฎ߆Ԋᆒځ

Subdirector Geral do Grupo dos Correios da China, Dr. Jiang Rong Lin, pelo Presidente

Ԋ݈̈́ܜฎ߆ԊԊܜᘲԕ̀̍रඈᖃĄ

do Instituto Cultural, Dr. Guilherme Ung Vai Meng, pelo Director dos Correios do

Į፫ܝฎ߆241ѐࡔهপΏįͽ͛фဦͯĂ

Município de Zhuhai, Dr. Yuan Xiao Ping, pelo Director dos Correios do Município de

Ꮽᐂᓁඕฎ߆Ԋ࿅Ν̍ү۞јڍण୕ϏֽĄ

Zhongshan, Dr. He Xiao Ming, pelo Coleccionador Filatélico Sr. Choi Cheong Too, pela

ĮฎݻუࡗįপҾणᜓٺ4͡2͟Ҍ7͡2͟ഇม

Directora dos Correios de Macau, Dra. Lau Wai Meng, e pelo ex-Director dos Correios

णΒ߁261಼Ᏼҋ˯͵ࡔ91ѐזனд፫ܝฎ

de Macau, Eng. Carlos Alberto Roldão Lopes. A publicação edicada aos Correios de

ைనࢍरࠎฎைᗟ͘ᘱԆј۞ࣧ౹үݡĂች

Macau, numa compilação de fotos e informações, resume o trabalho desenvolvido

پࣄ۞፫ܝΟฎைОᇹăĮ፫ܝฎ߆241

pelos Correios e as suas expectativas para o futuro. A exposição, patente ao público

ฉѐįࡔهฎை۞ОᄦՎូ፫ࢵܝѨ൴Җ۞ක

até 1 de Junho, conta com 150 desenhos de selos originais, da autoria de conhecidos

ძ̈ૺݭϏ̷౷̂БૺඈĂֻણ៍۰ڟካĄ

artistas locais, desde a década de 80 do século passado até ao presente, e com

ĺᚉĻʜʪʜೈ
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༊ฎ߆ԊనजĂྻᏮ̍ચΦΦܜᆒಜ̍रă
ΦܜᏱ̳ވเॎڌЇăֽҋ̚പ፫߆થࠧလᄼ
ᄃฎ߆ԊனᖚၱੜЃࣶ̍ඈჸࢵ˘ૅĂ༊֭Ϥ
Ķฎ߆̝ᓏķႇભͧᔈ݄̜фᄃ፫͌ܝᘹఙ
ဥͽႇᄅܑႊӄᎸĄ
ᆒځԊܜෟॡຏᔁฎ߆Ԋࣶ̍ᜈТ͕˧ם
၆ฎ߆Ԋү۞ᚥĄྻᏮ̍ચΦΦܜᆒಜ̍
रݍᐽလధฎ߆Ԋ˯˭˘͕Ăޙϲѣड़த۞
ဥฤĂֹฎ߆Ԋ۞̍ү̙ᕝซՎĂ֭ࠎڇચ႕˟
˩ѐࣶ̍൴ܜഇڇચᅙౢĂረࣶ̍Β߁ĈՂ
ઈ͛ă࡚ຑă͔ॳăเጯăࣖԠૻăڒϜ
፷ăңࡌරăች࡚ᜋăͨᇉអăለϖѯăᆒ
͛ăౘԈዂăం࡚ࠠăՂ͵ࡻăڒᐅዂඈĄ

ܜഇڇચᅙౢረࣶ̍
Trabalhadores a quem foram atribuídos emblemas de prata

espécimes de selos clássicos de Macau cedidos pelo
famoso coleccionador de selos internacionais, Choi
Cheong Too. Pode também ser apreciado o processo
de produção da emissão “130.º Aniversário dos
Correios de Macau”, e uma folha não-cortada do
bloco filatélico em seda, pela primeira vez emitido
em Macau.
No jantar de celebração, oferecido pelos Correios,
estiveram presentes o Secretário para os Transportes
e Obras Públicas, Eng. Lao Si Io, o Chefe do Gabinete
do Secretário, Dr. Wong Chan Tong e convidados
oriundos do Continente, Hong Kong e Macau, para

઼̰ฎ߆፟ᙯܑयฎ߆Ԋฉѐज
Representantes dos Correios da China no jantar comemorativo da DSC

além dos funcionários dos Correios no activo e

agradecimento aos trabalhadores pelo seu contributo aos Correios,

aposentados. A noite contou com apresentações de

enquanto o Secretário Eng. Lau Si Io exortou os Correios a constituir

canto, pelo vencedor do concurso musical “A Voz dos

uma equipa eficiente para progresso do trabalho dos Correios e elogiou

Correios”, André das Dores Cordeiro, e de dança, pela

o espírito de união entre os funcionários, tendo atribuído emblemas de

“Macau Children Arts Troupe”.

prata, por 20 anos de serviço, aos seguintes trabalhadores: Lei Wai Man,
Cho May Oy, Chou Ian Kuai, Wong Hok Kuan, Lon Chi Keong, Lam Iok In,

N e s t a o c a s i ã o , a D i r e c t o r a D r a . L a u Wa i

Ho Chao Wa, Choi Mei Lan, Mou Heng Lon, Hao Veng Kong, Lau Kit Man,

Meng, no seu discurso, manifestou o seu

Chan Wang Fai, Mok Mei Leng, Lei Sai Ieng e Lam Kam Fai.
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130 周年員工大合照
Fotografia de família no 130º Aniversário dos Correios

Чีͧᔈ݄т˭Ĉ
● ௐ˩ˣبņගཐኚҁˠ۞ܫėԧԓ୕ќז
۞ᖃۏŇᇈ͛ͧᔈ
 ͛̚Ĉᑼѯ̚ጯܢᛳࡻ̖ጯ७.ዑፍྐć
 ፫̂ܝጯܢᛳᑕϡጯ७.ᛂຍ௪ć
 ཬ͛ௐ˟Ĉ፫͛ཬܝጯ७.Rodrigo Leite NevesĄ
● ̄྅ཉᄦүͧᔈ
̚ܐĈ፫ܝགර̚ጯࡻ͛ొ . ᙯ̄˫Ă
ૺᘹᛠĂዑܷځĂౘᜫዡć
̚Ĉཐᘲᇩ̃̄̚ጯ͛̚ొ. ӓ܍Ă
ԏᐅನĂ഼လᇊĄ

Vencedores dos diversos concursos promovidos pela D.S.C.:
● 18.º Concurso de Cartas ao Pai Natal, com o tema “A Minha Prenda Mais
Desejada”
Categoria I e II do Grupo em Chinês: Cheang Hio Si, da Escola Hou Kong
(Secção Primária) e Su Yi Ling, da Escola de Aplicação Anexa à Universidade
de Macau;
Categoria II do Grupo em Português: Rodrigo Leite Neves, da Escola
Portuguesa de Macau.
● Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos
Grupo do Ensino Básico: Kuan Chi Iao, Cheong Ngai Hin, Cheang Chon Meng
e Chan Hou Fong, do Colégio Yuet Wah, Macau – Secção Inglesa;
Grupo do Ensino Secundário: Ng Chi Cheng, Sam Kam Teng e Tong Ka Wai,
do Colégio de Santa Rosa de Lima – Secção Chinesa.

● Ķ̈ጯϠࡊʔᘹ̂үጼķЧ৺ָүݡ
 ௐ2αѐ৺Ĉቷपᑻጯ७. ోচĂ
ΟഀҖĂችິĂा߆ćౘ༄༮ϖ೯
̚ጯ. ᏥෝԚć
 ௐ3̣ѐ৺Ĉຎρ̚ጯ. टᓐĂ

● Actividade de Ciência e Artes para Estudantes do Ensino Básico
Categoria I - 4º Ano do Ensino Básico: Kuok Chi Chon, Ku Keng Hang,
Choi Hoi Fai e Mui Ian Cheng, da Escola Lin Fong Pou Chai, e Lai Weng
Tong, do Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki.

ૈϒ̚ጯ. ୖणῐćྺ̄ԙጯ७.

Categoria II - 5º Ano do Ensino Básico: Iong Chi Chong, do Instituto

ͳሪሪĂңͤࠍć

Salesiano, Leung Chin Chong, da Escola Pui Ching, e Wong Ieng Ieng e

 ௐ4̱ѐ৺Ĉཐ̳ົ)፫*ܝች̚ጯ .

Ho Chi Un, da Escola Choi Nong Chi Tai.

เܚሪĂฺϣຑᚊćૈ̚ጯ̈ጯొ̶

Categoria III - 6º Ano do Ensino Básico: Wong Choi Ieng e Iida Airi, da

ି. ҴᔾϔĂઉඇćཐ̳ົ)፫*ܝች

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau), U Chon Man e Kou Kin Chon,

̚ጯ. ӕࣀԚĄ

da Escola Pui Tou (Sucursal da Secção Primária), e Loi Sin Tong, da
Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau).

● Ķ൪ฎை߇ְķͧᔈ
̳ฟĈᏂᐖć
̈ጯĈཐᘲᇩࡻ͛̚ጯ.ңߺć
̚ጯĈݑڌጯ७.ڒఆఆĄ
ٙѣણᔈүٺݡ4͡2͟д౾ۏᐡ̰णĄ
● ĺ3124ԧಈຑ۞፫ܝฎைĻෞᏴ
࿅̢ᓑშԸைᏴĈԧಈຑ۞̈ૺݭŇ.
፫̚ܝරᓁથົѺѐĂņԧಈຑ۞ฎைŇ.
ௐ71ب፫ॾܝᜋ٣̂ڼᔈ֘Ą

● Concurso “Desenhar a Minha Estória de Selos”
Categoria Geral: Sio Cheng I
Categoria Ensino Básico: Ho Chon Kio, do Colégio de Santa Rosa de Lima
(Secção Inglesa)
Categoria Ensino Secundário: Lam Lei Lei, da Escola Tong Nam.
Todos os trabalhos dos concorrentes ficaram expostos no Museu das Comunicações,
a partir de dia 1 de Março.
● Auscultação e Sorteio Filatélico “Os Meus Selos Favoritos de Macau, 2013”
O bloco e selo seleccionados após votação electrónica foram,
respectivamente: “Centenário da Associação Comercial de Macau” e “60.o
Grande Prémio de Macau”.
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集郵新焦點
Focos de Filatelia
li
名稱
Nome

140º Aniversário do Centro Hospitalar Conde de São Januário

O Centro Hospitalar Conde de São Januário foi inaugurado em 1874 como
Hospital Militar. O traçado, inspirado no de um conhecido hospital belga, tinha
日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

uma aparência apalaçada ao estilo neo-gótico britânico, sendo, à época, o maior
edifício deste estilo de arquitectura europeia no Sul da China. Devido à sua
grande escala, com 150 metros de altura, e aspecto magnífico, era a construção

 ѐ

Ano Lunar do Cavalo

03/01/2014

5 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

13.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

mais emblemática de Macau. Em 1937, a instituição passou a designar-se

06/01/2014

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

12.00 + 12.00

200,000इ conjuntos
200,000 ښunidades

ѐ)ฎྤᇾច*

̥ ұᒑტЪᗁੰ2 5 1 ѐ

140º Aniversário do Centro Hospitalar
Conde de São Januário

Hospital Conde de São Januário, perpetuando a memória do seu fundador.

న ࢍ / Design: ፫  ܝপ Ҿ Җ ߆ ડ ߆  ع Ϡ Ԋ Ǖ
̥ ұ ᒑ ტ Ъ ᗁ ੰ  Serviços de Saúde do Governo

3125ѐߏ઼̚ྺፌϥ̾ѐĂᛳѐĄд઼̚።Ϋ˯ᄃˠ۞ϠயăϠ߿Ăࠤ
Ҍۤົԛၗ۞ႊซ̷࠹ᙯĄፂĮѻ३ࡔѐįྶĂņથ˿࠹ܭүࢷĂ྾

 ѐ ) ฎྤᇾច*

Ano Lunar do Cavalo (Etiqueta Postal)

14/02/2014

4 ฎ ྤ ᇾ ច etiquetas postais

12.50

750,000 ښunidades

da Região Administrativa Especial de Macau –
Centro Hospitalar Conde de São Januário

ዏٺથĄŇ࠹˿ϠࠎछዳĂ൴֘˞ځϡֽүጼăྻྶఱۏĂૻ
Ӵ˞થొར۞˧ڠĂ֭ܳซ˞ྺຽăহێຽ۞൴णĂࠎથˠ࿅ഭͭזրͩ

ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor: ፫  ܝপ Ҿ Җ
߆ ડ ߆  ع Ϡ Ԋ Ǖ ̥ ұ ᒑ ტ Ъ ᗁ ੰ  Serviços

ֹ֭ϡζᔴಧૄ˞ؠᖂĂ˫ͽથࠎ͕̚Ă๕˧ڌᕖזเ˭ګഫĂ൴͛ځ
፫ ܝฎ߆˘Ѻˬ˩ѐ

130º Aniversário dos Correios de
Macau

01/03/2014

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco + 12.00 + 12.00 +
1 ක ძ ̈  ૺ ݭbloco em seda
50.00

200,000इ conjuntos
200,000  ښunidades
50,000 ښunidades

de Saúde do Governo da Região Administrativa
Especial de Macau – Centro Hospitalar Conde de
São Januário

̝ᑿᖮĄᄃˠ̷̝ăˠ၆۞ቜ៍၅ăᆶ࡚எஎႣ઼̼͛̚̚זĄ

Ano Lunar do Cavalo (Etiqueta Postal)

2014 é um ano lunar do Cavalo. Na história da China, o cavalo tem uma forte ligação
ѐ
ฎ߆Ԋ൴Җ۞ௐˬᏭϠւրЕฎை۞ௐ˛इĶѐķߏଳϡ͇̒ზڱ
ଯზ̣ҖᛳّĂ̫ѐ۞̣Җᛳّࠎ͢Ăٙͽ̣ښฎை̚Ķ͢ķߏ
̫Ѩ۞֎Ą

às actividades produtivas, à vida e até à evolução dos modelos de sociedade. É
referido no “Zhushu Jinian” (Anais de Bambu), um clássico chinês sobre a história
da China antiga, que foi Xiangtu, um governante da tribo Shang, quem deu início
à domesticação de cavalos selvagens e quem inventou o uso da carroça puxada
por cavalos, em combates e no transporte de cargas, dando força a esta tribo

Ano Lunar do Cavalo

ao promover o desenvolvimento da agricultura e a criação destes animais. O

Tendo em conta que o elemento deste Ano Lunar é madeira,

sistema social de relações de parentesco deu lugar, mais tarde, a um sistema social

correspondendo a um ano “Cavalo de Madeira”, é este elemento o foco

esclavagista. A sua influência territorial também se expandiu para leste, para sul do

principal da emissão de cinco novos selos. Nesta sétima emissão do terceiro

Rio Amarelo, vindo a dar origem a uma importante civilização – a civilização chinesa.

న ࢍ / Design:  ᚗ  Anita, Fung Pou Chu

ciclo da série Ano Lunar, lançada pelos Correios de Macau, foi utilizada a

O homem teve, desde sempre, uma forte ligação ao cavalo. Tendo-o observado

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

minuciosa e atentamente, a beleza deste animal influenciou profundamente a

ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor:  ࣣ Gong Gang

cultura chinesa.

፫ܝฎ߆˘Ѻˬ˩ѐ
న ࢍ / Design:  ̄ ڒा  Wilson Chi Ian Lam

3125ѐ၆፫ܝฎ߆ҾຍཌྷĂੵ˞̫ѐߏ፫ܝপҾҖ߆ડ
јϲ˩̣ѐγĂϺߏฎ߆Ԋኼˢ˘Ѻˬ˩ѐ̝ᇉĄ

ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor: ᆒ ፔ 0 Ղ ц ሇ

Lao Wah / Lawrence Lei

үࠎ˘࣎።Ϋଊ˳ͷܫ։р۞߆ܝొعĂฎ߆Ԋܜഇ
ٚፉۤົయЇĂᆹҖฎ߆࿆ڇચĂܲᅪ̳ϔ఼ܫᝋ
ӀĂ႕֖ϔி۞ૄώ఼ܫᅮՐĂϺ֍ᙋ˞፫̙ܝᕝႊត

̥ұᒑტЪᗁੰ251ѐ

۞གྷᑻăۤົ̈́ࡊԫ൴णĄ

̥ұᒑტЪᗁੰĞܸჍĶ̋ᗁੰķğ݈֗ߏ˘มˠᗁ
ੰĂٺ2985ѐརјĄᗁੰણͧӀॡ˘ٙЩᗁੰనࢍĂᛳ
ࡻ઼າ࣯ᇇё۞झ໒ݭγ៍Ăߏ༊ॡ઼̚ݑ̂۞ለౙझ໒
ёޙĄᗁੰሁ261ѼĂԈઈӴ៍Ăјࠎ༊ॡ፫ܝܑ
ّ۞ޙۏĄࠎࡔه౹ޙˠཐࡶጳұᒑ(São Januário)Ăᗁੰ
ٺ2:48ѐԼЩࠎ̥ұᒑᗁੰĄ

న ࢍ / Design: ฎ ߆ Ԋ Direcção dos Serviços de Correios
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor: ฎ ߆ Ԋ Ԋ  ܜᆒ  ځ

Lau Wai Meng,
Directora da Direcção dos Serviços de Correios
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130º Aniversário dos Correios de Macau

Ķකძ̈ૺݭක̑ķᖃ

2014 é um ano especialmente significativo para Macau: celebra-se o 15º
aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau

ࠎᇉৡ፫ܝฎ߆˘Ѻˬ˩ѐĂฎ߆ԊপҾଯ˘ഠࡔهய ݡėĶකძ̈ݭ

e também o 130º aniversário dos Correios de Macau.

ૺක̑ķᖃĂ̰ѣ˘ښ፫ࢵܝѨ൴Җ۞Ѻ̶Ѻৌක̈̈́ૺݭಱѣฎ߆Ԋপ
Ғనࢍ۞ॡإක̑Ăٺฎ߆ᓁԊะฎથظ൴ĂՏइᆊࠎ፫ܝ။̱Ѻ˟˩

Os Correios de Macau, departamento do Governo com uma longa e

ˣĄ

reconhecida história, assumiram ao longo do tempo a responsabilidade
social de serviço postal universal, garantindo o direito de comunicação dos
cidadãos, satisfazendo esta necessidade básica da população. Os Correios são

BLOCO FILATÉLCIO E LENÇO DE SEDA – Caixa de Oferta

testemunha da evolução e desenvolvimento económico, social e tecnológico
de Macau.

Os Correios de Macau, aquando da celebração do seu 130.° Aniversário, no dia 1
de Março, lançaram um novo produto: uma caixa para oferta contendo um bloco
filatélico em pura seda, emitido pela primeira vez em Macau, e um elegante lenço de
seda com motivos postais. Este produto está à venda na Loja de Filatelia da Estação

3124ѐѐΊ

Central, ao preço de MOP 628,00.

፫ܝฎ߆͟˛˩˟͡˘ٺଯ۞ჟ྅ۍĮ3124ѐѐΊįଳ
ϡർϩࢬދనࢍĂͽᖎࡗ۞ᓲఏ৳ဦ९੨സͪᖡࠡ
ĺᛡࢳĻڕ൪ฎݡᖃ

৽Ăࡎព˞ఏؾቢ۞࡚ၗ֭ߘщช۞Ғ૾ĄѐΊ̰

Caixa de Oferta com Pintura em Porcelana e Bilhetes Postais “Ascensão”

ྶѣ3124ѐ൴Җ۞ฎை24इૺݭ̈22ښĂ҃Տۍ෭ைࢱ
ώ፫൪छᛂڱᏉ౹ү˞˘಼ڵ৽ކ൪үݡЩࠎ

“Ascensão” é uma pintura a óleo representando 16 elegantes deusas dançando no

ĺᛡࢳĻĂྍ൪ᘱ˩̱Ҝវၗᐹ࡚۞᧒ሄࢳ͇Ă̙

céu, originalmente pintada em papel de arroz, do artista de Macau Sou Farong, que foi

ώ3124ѐѐΊдฎ߆ᓁԊะฎથظăͪӫԍăപ፫ቅᐝ

ҭజᔛᘱј3.6 x 1.2Ѽ۞ڕ൪֭д˯ঔ͵౾ົण

convidado a fazer uma reprodução desta obra numa placa cerâmica de 3,6 X 1,2 metros,

̈́፫઼ܝᅫ፟ಞฎ߆̶ԊĂͽ఼̈́ੈ౾ۏᐡ̳ฟ൴ĂՏ

ĂՀజᏴࠎซˢņৠҐˣཱིŇࢳ௺۞ᘹఙ˘̝ݡ

exposta na Expo Shanghai. A obra foi posteriormente seleccionada, entre outras obras

ώᆊࠎ፫ܝ။ˬѺ˝˩ˣϒĄ

Į3124ѐฎைѐΊį̈́Į3124ѐ̈ૺݭѐΊį

ދхˢᎺĂ2011ѐ11͡1̿͟۩Ă17͟ܔагĄ

artísticas, para ser colocada na cápsula espacial Shenzhou 8, lançada no espaço no dia 1

ѩγĂᜪމϺΞᏴᔉ̙ాฎ۩۞ݡϨѐΊĂԯ̏ᔉ෴۞

፫ܝฎ߆ੵଯჟ྅ۍѐΊγĂ̫ѐதАଯഠາயݡĂ̶ҾࠎĮ3124

ฎ߆Ԋѩ಼ѣপঅຍཌྷ۞үݡᄦүјĺᛡࢳĻ

3124ѐ፫ܝฎை̈́̈ૺݭќᖟٺОѣฎݡОᇹ۞ѐΊ̰Ă

ѐฎைѐΊį̈́Į3124ѐ̈ૺݭѐΊįĄฎைѐΊ̰ྶѣ3124ѐ൴Җ۞24

ڕ൪ฎݡᖃĄྍᖃΒ߁˘಼ࠡෳ۞ĺᛡࢳĻ

Os Correios de Macau, para destacar o significado muito especial desta obra, fizeram

इฎைć̈ૺݭѐΊྶѣ3124ѐ൴Җ۞22ૺݭ̈ښĂ̶ҾࠎܛҒᅙҒ

ڕ൪̈́ฎ߆ԊࢵѨ൴Җ۞ాវͯܫځĂኢਖ਼ᖃٕ

uma reprodução, em tamanho reduzido, da placa cerâmica e lançaram uma caixa de

ࢬދĂͷՏۍ෭ைࢱ࠰О˯ྍ൴Җ۞ԫఙྤफ़Ą

ࠡᖟ࠰ໂ۞ќᖟᆊࣃĄĺᛡࢳĻڕ൪ా˘इ

oferta, contendo esta reprodução e o primeiro conjunto de bilhetes-postais “se-tenant” (4

αాͯܫځĂᆊࠎ፫ܝ။̱Ѻ˘˩ˣϒĂ

peças) emitido pelos Correios, sendo mais um produto filatélico precioso para colecção e

гᕇৢࢨٺฎ߆ᓁԊะฎથظĂᇴณѣࢨĄ

oferta. Esta caixa está à venda apenas na Loja de Filatelia da Estação Central, ao preço de

࠰О˯ฎ૾̝ݡҒОᇹԫఙྤफ़Ą

de Novembro de 2011 e que regressou a terra no dia 17 do mesmo mês.

͞ܮќᖟĄ۩ϨѐΊՏώᆊࠎ፫ܝ။˘Ѻ˘˩ϒĄ

CARTEIRA ANUAL 2013

Os Correios de Macau lançaram, a 27 de Janeiro, a “Carteira Anual

ഠѐΊдฎ߆ᓁԊะฎથظăͪӫԍăപ፫ቅᐝ̈́፫઼ܝᅫ፟ಞฎ߆

MOP618,00 em quantidade limitada.

̶ԊĂͽ఼̈́ੈ౾ۏᐡ̳ฟ൴ĂՏΊᆊЧࠎ፫ܝ။˘Ѻˣ˩̣ϒĄ

2013”. Em azul pérola, a capa é ilustrada com cobras enroladas
em hélice, representadas em elegantes linhas e numa combinação
de cores suaves e equilibradas. Esta carteira, de capa dura, inclui

“CARTEIRA ANUAL DE SELOS 2013” E

新集郵品預告

os 13 conjuntos de selos e os 11 blocos emitidos no ano de 2013,

“CARTEIRA ANUAL DE BLOCOS FILATÉLICOS 2013”

Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos

em páginas impressas a cores com a reprodução dos respectivos
desenhos e dados técnicos.

名稱
Nome

Os Correios de Macau, para além da habitual Carteira Anual com capa dura
(conjunto de selos e blocos), lançaram dois novos produtos: a “Carteira Anual

A Carteira Anual de 2013 está à venda na Loja de Filatelia da

de Selos 2013”, contendo todos os selos das 13 emissões de 2013, e a “Carteira

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

Anual de Blocos 2013”, contendo todos os 11 blocos emitidos no mesmo ano.

ຑ ᜕ જ ۏ

Terminal Marítimo, na Estação do Aeroporto e no Museu das

As carteiras, em cor dourada e prateada, apresentam em cada página os dados

Protecção Animal

Comunicações, ao preço de MOP398,00.

técnicos dos respectivos produtos filatélicos.

Pode-se ainda optar por comprar um álbum vazio, só com a

Estas duas novas carteiras estão à venda na Loja de Filatelia da Estação Central,

reprodução do desenho dos produtos filatélicos, para colecção

na Estação da Rua do Campo, na Estação do Terminal Marítimo, na Estação do

dos selos e blocos emitidos no ano 2013, servindo como carteira

Aeroporto e no Museu das Comunicações, ao preço unitário de MOP185,00.

anual de selos. Este álbum custa MOP110,00.

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

28/04/2014

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

12.00 + 12.00

200,000इ conjuntos
200,000 ښunidades

26/06/2014

6 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

12.00 + 12.00

200,000इ conjuntos
200,000 ښunidades

͛ ጯ ᄃ ˠ  ۏė ͪ ⤏ ็ ˟
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獲獎郵品『傳說與神話 十 – 牛郎織女』

澳門郵政電子認證服務參與 2014 年亞洲 PKI 聯盟國際研討會

Emissão Premiada “Lendas e Mitos X – O Pastor e a Tecelã”

Serviços de CerƟficação dos Correios de Macau no Simpósio do Consórcio PKI Ásia 2014

ώ

ѐ2͡25͟Ҍ26͟ĂϤฎ߆ԊԊܜᆒځ
தᅳĂјࣶΒ߁ѣઘԊܜᅀᗉپă̄

ᄮᙋڇચࡊԫ൴णᓁႾཧፍࡓăથચ൴णགྷந
ୖፍ̈́ຽڇચᅳጱՂᇃܪඈ۞ܑဥĂણ
ΐ˞Ϥֲ߷QLJᓑ༖ĦBQLJDħᏱăࢶപQLJ
ኢጪĦILQLJGħםᏱĂ֭Ϥࢶപٽ൴णԊ͚
۞ņ3125ѐֲ߷QLJᓑ༖઼ᅫࡁົŇĄ
ົᛉдࢶപົᛉणᜓ͕̚ΡฟĂᗟߏņଣྭဩ
͚̄;፟࿃ᄃ߄ጼŇĂֽҋ઼̚ăέ៉ăᔹ઼ă
઼ăࢶപă፫ܝඈк઼࣎छгડ۞छBQLJD
ົܑࣶણΐ˞ົᛉĂפѣᙯ͚̄ை۞̬
ซĄТॡĂ̄ᄮᙋڇચүࠎBQLJDࢋјࣶĂણ
ΐ˞ТॡซҖ۞ņ3125ֲ߷QLJᓑ༖ົࣶ̂ົ༛ጱ
؎ࣶົົᛉŇĄ

U

ma delegação dos Correios de Macau participou no

Este encontro, com o tema “Oportunidades e Desafios de Pagamento Electrónico

Simpósio Internacional do Consórcio PKI Ásia 2014,

Transfronteiriço”, foi realizado no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong,

co-organizado por este consórcio e pelo Fórum PKI Hong

contando com a participação de peritos e membros do Consórcio PKI Ásia da China

Kong, com apoio do HKTDC. O Simpósio teve lugar entre 14

continental, Taiwan, Coreia do Sul, Tailândia, Hong Kong e Macau, que tomaram

e 15 de Janeiro de 2014, em Hong Kong. Da delegação dos

conhecimento do progresso do chamado “cheque electrónico”. Os Serviços de Certificação

Correios de Macau, liderada pela Directora, Derby Lau, fez

dos Correios de Macau, enquanto membro do Consórcio, participaram também na

parte o Subdirector Alex Chiu, Phoebe Ip, Gerente Geral dos

Assembleia e Reunião do Comité de Direcção Especial do Consórcio PKI Ásia.

Serviços de Certificação, Viana Leong e Joe Lei, responsáveis
da área de certificação dos Correios de Macau.

ฎ

O

ૺጴనࢍপĂдჯ˵ৼ઼ᅫะฎෞረĺGrand

“Selos Mais Belos” do ano 2012, do concurso “Grand Prix de l’Exposition WIPA”, na

Prix de I’ Exposition WIPAĻ̚ᒔ˟˘˟ѐޘ

Exposição Filatélica Internacional de Viena, pelo seu magnífico design.

߆Ԋ˟ٺ˘˟ѐˣ͡˟˩ˬ͟൴Җ̝ฎ
ݡĺ็ᄲᄃৠྖ ˩ ę ͱࢡᖐ̃ĻĂݭ̈

bloco filatélico da emissão “Lendas e Mitos X – O Pastor e a Tecelã”, lançada pelos
Correios de Macau em 23 de Agosto de 2012, foi classificado em 9o. lugar na selecção

Į࡚ᚊฎைį̝ௐ˝ҜঅၷĄ
Este bloco, com design do artista de Macau Lio Man Cheong, ilustra o episódio “Reunidos na
ĺ็ᄲᄃৠྖ ˩ ę ͱࢡᖐ̃ĻϤ ώ ፫  Щ ൪

Ponte de Pegas” da antiga lenda “O Pastor e a Tecelã”, ainda hoje muito popular.

छၐ͛ၰАϠᘱ൪Ă̝ૺݭ̈ဦ९ೡᘱ˞
ņ ᚆ  ࠹ ົ ŇĂ  ࣎ д ϔ ม ᇃ ࠎ ߹ ็ ۞ ј ᄬ

Este é o segundo prémio angariado pelos Correios de Macau nesta importante competição

߇ ְ Ą  ߏ ᚶ ˟   ˝ ѐ ൴ Җ ۞ ĺ ј ᄬ ߇ ְ

internacional. O bloco da emissão “Seng Yu – Provérbios III” já tinha também sido

ˬĻ̈ૺݭၷᒔჯ˵ৼ઼ᅫะฎෞረĮ࡚ᚊ

classificado, em 8.o lugar, na selecção “Selos Mais Belos” de 2009, na Exposição

ฎைįௐˣҜঅၷޢĂд઼ᅫะฎෞረ̚˫˘

Filatélica Internacional de Viena.

үݡĄ၆፫ܝฎை۞ჟ࡚నࢍ̈́ᏴᗟГ˘
Ѩග̟ؠۺĂ֖ᙋ፫ܝฎைд઼ᅫ˯۞гҜĄ

Estes prémios são uma afirmação do estatuto dos produtos filatélicos de Macau a
nível mundial, pelo excelente design e escolha de temas.

電子帳單派遞合作協議簽署儀式
Assinatura de um Acordo de Cooperação para Distribuição de Facturas Electrónicas (eBill)
com a SAAM

ฎ

߆Ԋᄃ፫ܝҋֽͪ۵Њѣࢨ̳Φٺ3125
ѐ3͡23͟ᘪཌ̄ಏࠁᅍЪүםᛉĂ

ឰ̏൳۞ĶщБ̄ฎቐķϡ͗ତќ፫ܝҋ
ֽͪ۵Њѣࢨ̳Φ۞̄ͪಏĄࢍѩีڇ
ચ˟ٺ˘αѐ˯ΗѐୁϡĂϡ͗Ξͽ࿅
ĶщБ̄ฎቐķშ˯ٕ፟͘ᑕϡёͽͪ
ЪТཱིቅϦኛତќ̄ͪಏĄѩγĂϡ͗
ତќ̄ͪಏޢĂϺѣᘳזഇ͟ҋજາᆧ
זϡ͗۞Җְፌ˯Ăቁ̙ܲົԞᘳഇࢨĂ
ѩีڇચߊ͞ܮă˫ԣଥĂՀᜩᑕᒖܲഴᆿ۞
Ϡ߿ၗޘĄ

ĺᚉĻʜʪʜೈ

A

Direcção dos Serviços de Correios e a Sociedade

Os utilizadores da SEPBox podem, através de aplicações online ou

de Abastecimento de Água de Macau, S.A.

telemóvel, com o número de contrato de abastecimento de água, pedir

(S.A.A.M.) assinaram um Acordo de Cooperação para

para receberem este tipo de factura. Este serviço, rápido, conveniente

Distribuição de Facturas Electrónicas, no dia 12 de

e ecológico, adicionará ainda, automaticamente, o dia de pagamento à

Fevereiro do ano corrente, facultando aos utilizadores

agenda dos clientes, após receberem a factura electrónica de água.

da SEPBox a possibilidade de receberem facturas
electrónicas desta companhia. Está previsto que este
serviço esteja disponível no primeiro semestre do
corrente ano.

福利會會訊
Clube de Pessoal dos CTT - Noơcias
ᑕᏱಏҜᔛኛĂฎᖚ̍Ӏົᚰฤ̈́Ҁ
ͨฤ̶Ҿд2͡Њ̈́3͡ЊણΐϤҖ߆̳ᖚԊ
̳ચˠࣶᙯܼះ̳ᖚӀ̈́፫̳ܝચˠࣶវ
ֈົᏱ۞ĺ3125ѐෲ໐࠵Ļ̳ᖚˠࣶᚰ
ᔛኛᔈĂͽ̈́Ϥ፫̂ܝጯ७̓ົᏱ۞ĺ3125
ѐෲ໐࠵ҀͨᐅᇾᔈĻĄ
ฎᖚ̍Ӏົ఼ົࣶ̂ົд4͡36͟ΡฟĂ
ົᛉϤฎᖚ̍Ӏົົࣶ̂ົयăฎ߆Ԋ
ᆒځԊܜĄົᛉಶநְົٙ೩Ϲ۞˟
˘ˬѐኮϫ̍үಡӘซҖᆶᛉĂႾ၅ົ˵၆
ಡӘ೩ຍ֍ޙᛉĄඕ˟ڍ˘ˬѐ۞ኮϫ
̍үಡӚ́˟˘αѐ۞̍үࢍထӮᒔ˘
఼࿅ĄѩγĂົ˯Ϻ၆நְົ೩Ϲ۞ົౢ࣒
ԼְآซҖኢĂޢᒔБវᄃົົࣶ˘఼
࿅၆ົౢ۞࣒ԼĄ

A

equipa de basquetebol do Clube do Pessoal
dos CTT participou, em Janeiro, nos jogos de

basquetebol para trabalhadores dos Serviços Públicos
da “Taça do Ano Lunar do Cavalo”, organizados pelo
Clube de Pessoal do Departamento das Relações
entre os Trabalhadores dos Serviços Públicos dos
SAFP e a Associação Desportiva dos Trabalhadores
da Administração Pública de Macau; em Fevereiro,
a equipa de badmington tomou parte nos jogos
organizados pela Associação dos Antigos Alunos da
Universidade de Macau.
respeitante ao ano económico de 2013, apresentado pela Direcção do Clube, tendo
No passado dia 25 de Março teve lugar a Assembleia

o Conselho Fiscal dado o respectivo parecer. O relatório e contas, bem como o plano

Geral Ordinária do Clube de Pessoal dos CTT, presidida

de actividades para 2014 foram aprovados por unanimidade. Nesta sessão, foram

pela Dra. Lau Wai Meng, Directora dos Serviços de

também discutidas as alterações propostas ao Estatuto do Clube, que também foram

Correios. Foram analisadas as contas e o relatório

aprovadas.

