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Próximos Lançamentos

Clube de Pessoal dos CTT – Noơcias

Ϫႎ
Nome

̠ೈ
Data

ාஉᆵά
N° de Selos

ۜᖞ!)ጬ۞ဌ*
Taxas (MOP)

വїᆵු
Tiragem

ฎ

̳ચˠࣶវֈົᓝᏱĮ3126፫̳ܝᖚˠࣶฤᅫ

07-09/2015

ᚮԫͧᔈįĄ

ಈ ᇉ
Festividade

09/10/2015

2ฎ ை selos

6.50

83

ᖚ̍Ӏົࠁ3ฤВ26ˠણΐ8͡23͟፫ܝ

郵 政 局 資 訊 性 刊 物
Boletim informativo da Direcção dos Serviços de Correios

250,000इ conjuntos

ࠎШົࣶ೩ֻՀкᏐ̄ྼሄ̢જ፟ົĂӀົᓝᏱ
кีഁഇ߿જĂΒ߁;8͡2:͟Įౠវរ͟įĂВѣ

͛ ጯ ᄃ ˠ   ۏė ˝ ႇ
Literatura e Personagens Literárias – Jiu Ge

30/10/2015

6ฎ ை selos , 1̈  ૺ ݭbloco

12.00 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000इ conjuntos

͉ ໂ ॉ
Tai Chi Chuan

য় ઼ ̋   ګė  เ ګ
Montanhas e Rios da Pátria – Rio Amarelo

12/11/2015

30/11/2015

10/12/2015

3ฎ ை selos , 1̈  ૺ ݭbloco

4ฎ ை selos

9 ฎை selos + 1̈ώை carteira de selos

15.00 + 12.00

10.00

18.00 + 25.00

ฎ

߆ԊᆒځԊٺܜ:͡28̈́29͟தᅳ̄ᄮᙋ
ڇચࡊԫ൴णᓁႾཧፍࡓ̈́ຽڇચቑᘞՂᇃ

ـ݈ܪОκฮΐ྿यϤֲ߷PKIᓑ༖ăࢶപ̳ટૄޙ

ኢጪ̈́ࢶപٽ൴णԊᓑЪᓝᏱ۞ֲ߷PKIᓑ༖ጯఙࡁ
ົ̈́ጱ؎ࣶົၱົࣶ̂ົĄ
ࢵ͟߿જߏጯఙࡁົĂᗟࠎņBELT and ROAD :

35Ҝົࣶछᛳវរౠྻજሄć9͡34͟Į፫˩ܝ
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̱4E؈͑͵ࠧįĂឰ:7Ҝົࣶछᛳણ៍ѣ۞4E

Towards A Digital Economy”Ăົᛉଣд઼̚೩ņ˘

˘ྮŇ൴णඉர۞፟࿃˭Ă̄ᘪЩᙋ३၆ଯજ̄

णᜓಞᐡֳ̈́ϡᖳಱҋӄ̾ᐠĄ
ࡊ ጯ ᄃ ࡊ ԫ  ė  ͑ ͞  ˟
Ciência e Tecnologia – Quadrados Mágicos II

ԓ ݘ3., ᐲነޢদผʥผᘪ
Simpósio Internacional e Reuniões do Consórcio PKI Ásia

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

ȹ։ԓʪ൯ࠖܧሃኋ

થᄃྭဩშ˯Ϲ۞ٽүϡĄഇมĂᆒԊܜүࠎֲ߷
QLJᓑ༖ઘयĂШֽҋ࿅˩ˬ઼࣎छ̈́гડ۞ܑ

ಞܑଣВྭޙဩ̳ટૄ̢ޙᓑ఼̢۞߄ጼᄃ፟࿃Ą௩͟ĂώԊிҜܑ

1.º Fórum de Dirigentes Postais da Ásia-Pacífico

ᝌܓෟĄ̄ᄮᙋڇચܑણΐ˞̈ኢĂᄃд

यֲ߷QLJᓑ༖۞ጱ؎ࣶົၱົࣶ̂ົĄ

U

500,000इ conjuntos

450,000इ conjuntos
100,000 ώ carteiras

ma delegação dos Correios de Macau, liderada pela

No primeiro dia decorreu o Simpósio, com o tema “Uma Faixa, uma Rota em

Directora, Dra. Derby Lau, participou no Simpósio

Direcção à Economia Digital”, abordando o papel da certificação electrónica na

Internacional do Consórcio PKI Ásia, co-organizado com o

promoção do comércio electrónico e transacção transfronteiriça online, e as

Fórum PKI Hong Kong e o HKTDC (Hong Kong Trade and

oportunidades criadas pela estratégia da China, designada “Uma Faixa, uma Rota”.

Development Council). A delegação de Macau, constituída,

Durante o evento, a Dra. Derby Lau, enquanto Vice-Presidente do Consórcio PKI

para além da Directora, pela Gerente Geral dos Serviços

Ásia, deu as boas-vindas aos representantes dos 13 países e regiões membros

de Certificação, Phoebe Ip, e Joe Lei, responsável da área

do Consórcio. Os responsáveis da área de certificação dos Correios de Macau

de certificação, tomou parte no evento, que teve lugar

participaram também nas reuniões de grupo, discutindo com outros membros

em Jacarta, Indonésia, nos dias 17 e 18 de Setembro, e

e especialistas os desafios e as oportunidades da construção conjunta de

ainda na reunião do Comité de Direcção Especial e na

interligação transfronteiriça PKI. No segundo dia do programa, os representantes

Assembleia, do Consórcio PKI Ásia.

dos Correios de Macau participaram na Reunião do Comité de Direcção Especial e
na Assembleia do Consórcio PKI Ásia.

:͡ЊӀົᖐᚰฤ̈́ᐷҐฤĂણΐϤ̳ᖚӀ

ԓʪΔਂኝࣙผᘪ

ᓝᏱ۞Į̳ચˠࣶᚰ̓ኖᔈį઼̚፫ܝᐷҐᓁົ
Ᏹ۞Į3126፫̈࠵ࡌ̚ܝᐷᔈǕ፫̳ܝᖚˠࣶ̳ฟ
įĂЧฤࣶ൴೭ဥฤჟৠĂึӀԆјͧีᔈĄ

ώ

ѐ:͡25Ҍ26͟ĂᆒځԊ̈́ܜฎІϹೱ͕̚ୖະኰ
৺གྷநᒔᔛણΐٺᔹ઼ࢵႬᓝҖ۞Ķௐ˘ֲ͉ب

:͡24͟ĂӀົᄃ઼̚ᅙҖ፫̶ܝҖ؎ົٺ፫̂ܝ
ጯ̰ވវֈᐡЪᏱĮ઼̚ᅙҖ؎ົ̈́ฎᖚ̍Ӏ

ฎ߆ࢵཝኢጪķĄߏѨኢጪᗟࠎĈฎ߆۞னдֽĂ

ົᏐ̄Тሄ͟įĂົВѺкЩົࣶछᛳણΐĄགྷ

Вѣ࿅˟˩ֽ࣎ҋ̙Т઼छ̈́гડ۞ฎ߆ܑयĄ

࿅каЪᚮᔈีϫĂ̶̙౼Ą
ົ˯Чฎ߆፟ᙯܑಶĶฎ߆۞ត̼ԼࢭķăĶֲ͉ฎ

D

uas equipas do Clube de Pessoal dos CTT, num

߆Ъүᖐ۞ጼரᄃ͞ШķăĶ࿆ڇચయЇ۞Ξᜈّ

total de 15 pessoas, participaram, dia 12 de Julho,

გநķĶΐૻ̙Т֎Ғ۞ฎ߆፟ᙯม۞Ъүķα̂ᛉ

nas “Competições Desportivas em Grupos para os

ᗟซҖ˞எˢଣĄᆒԊ̬˯ົٺܜ˞፫ܝฎ߆۞ໄ

Trabalhadores da Função Pública”.

ڶĂ֭ᔛኛ͟ώᔹ઼ฎ߆፟ᙯ۞̶ֳܑฟ٤າฎ߆ຽ
ચ۞јΑགྷរĄ

O Clube organizou várias actividades durante o verão com

de Basquetebol para os Trabalhadores dos Serviços Públicos e na Regata de Barcos-

vista a proporcionar mais oportunidades de interacção entre

Dragão, Pequenas Embarcações, para os Trabalhadores da Função Pública de Macau -

ࠎ੨Ъ̄થ۞൴णᔌ๕ᄃ፟࿃Ăдኢጪฟ݈ؕĂЧֲ

os sócios e os seus filhos, nomeadamente a “Experiência de

Taça “Festival do Bolo Lunar 2015”, organizada pela Divisão de Apoio Social à Função

͉ฎ߆јܑࣶซҖᖎಏ҃ษࢦ۞ຍШ३ᘪཌᆇёĂϒё

Esqui”, dia 19 de Julho, que contou com a participação de 24

Pública e Associação de Barcos-Dragão de Macau, China. Os dois grupos participaram

ކҶࠎଯֲ͉ฎ߆̄ฎΒڇચ(APP ePacket Service)҃ण

sócios e familiares, e a “Visita ao Mundo 3D da Ponte 16 de

nestas competições com forte espírito de equipa.

ฟЪүĄྍڇચ۞ଯҖĂܳซј઼ࣶ̝ม۞̄ฎચЪ
үĂͽ̈́ซ˘ՎଯજϏֽ൴णĄ

Macau”, dia 23 de Agosto, que incluiu almoço-buffet e na qual
participaram 96 sócios e familiares.

O Clube de Pessoal dos CTT e o Comité de Recreação do Banco da China organizaram,
dia 13 de Setembro, a actividade “Dia de Convívio para Pais e Filhos”, realizada no

ߏѨࢵཝኢጪࠎડ̰ฎ߆፟ᙯ೩ֻ˘࣎Ϲ߹གྷរ۞ᚗෳ፟

No mês de Setembro, as equipas de basquetebol e de barcos-

Complexo Desportivo da Universidade de Macau, com a presença de mais de cem sócios

ົĂฟ٤̄ฎચ۞າ֧Ą

dragão do Clube participaram na Competição Amigável

e familiares. As várias competições terminaram com um amigável empate.

N

os dias 14 e 15 de Setembro, a Directora dos Serviços de Correios, Dra. Lau Wai
Meng, e o Gerente Superior do Centro de Permuta de Correio, Dr. Leung Keng In,
foram convidados a participar no Fórum de Dirigentes Postais da Ásia-Pacífico, realizado
na Coreia do Sul, cujo tema de discussão foi “O presente e o futuro dos Correios”. Esta
cimeira contou com a presença de representantes das autoridades postais de mais de
20 países e regiões.

Mesa-Redonda sobre Estratégias Postais para a Ásia-Pacífico

ᑕ

઼छฎ߆ԊᔛኛĂώԊٺ9͡؎ࠁ઼ᅫְચăଠטၱఢထౘᇇฯཌந৺གྷ
நᓑТ઼̚ฎ߆ะဥ̳Φ̈́ࢶപฎ߆ВТј઼ܑ̚ဥ݈ـ઼તણ

ΐϤֲ͉ฎ߆ᓑ༖Ᏹࠎഇ̣͟۞ֲ͉гડጼரॸົᛉĄ
ົᛉ̶ࠎ̶ొĂጼரົᛉ۞ࢋϫᇾߏ၆ฎ߆Җຽ۞͞Шԛј˘۞ડાВ
ᙊĂͽഇឰֲ͉гડд3127ѐϿಢ̂ົ˯ј˘ጼቢĂ၆ฎ߆ጼர۞ԛј

Durante o evento, todos os representantes tiveram oportunidade de participar numa
discussão aprofundada sobre quatro temas principais: “Mudanças e reforma do Sector
Postal”, “Estratégias e caminho da Cooperativa APP (Asia Pacific Post)”, “Gestão sustentável
da obrigação de Serviço Universal”, e “Reforço da cooperação entre autoridades postais
com atribuições diversificadas”. A Dra. Lau Wai Meng fez uma apresentação sobre
os Correios de Macau e os representantes dos Correios do Japão e da Coreia do Sul
partilharam as respectivas experiências de sucesso na exploração de novos serviços.

൴೭Հр۞ᇆᜩ˧Ą҃ॸົᛉะ̚ኢბ̈́Βᄤྤ̈۞Αਕඈְ
ีĂͽֲ͉̈́ฎᓑ۞Լࢭă༱઼ฎᓑ۞Լࢭͽ̈́யݡፋЪࢍထඈᛉᗟĄ

N

o mês de Agosto, a convite dos Correios Nacionais, o Gerente da Área de
Assuntos Internacionais, Controlo e Planeamento, Dr. Chan Tak Hong,

em representação dos Correios de Macau, juntou-se à Delegação da China, que
também integrou representantes do Grupo dos Correios da China e Correios de
Hong Kong, para participar na Mesa-Redonda sobre Estratégias Postais para a

Para acompanhar as tendências e oportunidades de desenvolvimento do Comércio
Electrónico, os representantes participaram numa cerimónia, simples mas solene, de
assinatura de uma carta de intenções, anunciando oficialmente o lançamento do serviço
APP ePacket, o qual intensificará a cooperação entre os estados-membros no âmbito de
serviços postais electrónicos e impulsionará o seu desenvolvimento futuro.
O Fórum proporcionou uma rara oportunidade de intercâmbio entre as autoridades
postais da região e afirmou-se como marco na exploração de serviços postais electrónicos.

Ásia-Pacífico, realizada em Banguecoque, Tailândia.
assim, uma maior influência em questões que
A reunião, que decorreu num período de 5 dias, compreendeu duas partes, tendo

envolvem estratégias postais. Na Mesa-Redonda

como principais objectivos atingir um consenso regional sobre o caminho a trilhar

foram focados diversos temas, como encargos

para desenvolvimento do sector postal e uniformizar posições de vários países da

terminais, encomendas e reforma da União Postal

Ásia-Pacífico para formar uma coligação da região a apresentar-se no Congresso

da Ásia-Pacífico, bem como a reforma da UPU e o

da União Postal Universal (UPU) 2016, que terá lugar em Istambul, ganhando,

plano de integração dos seus produtos.
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AcƟvidades de Férias de Verão 2015 – Museu das Comunicações

Emissão de Produtos Filatélicos ComemoraƟvos do Dia do Professor 2015

Focos de Filatelia

ࠎ

ֹጯϠਕචϡഁĂૈዳ၆ࡊ۞ᎸĂ̫

ࠎ

ѐ఼ੈ౾ۏᐡםᏱିֈၱܦѐԊ4ีВ5۞

especialmente seleccionados para ilustrar a emissão
̠ೈ
Data

ාஉᆵά
N° de Selos

ۜᖞ!)ጬ۞ဌ*
Taxas (MOP)

വїᆵු
Tiragem

 ߶ ୕ ڌ፶  ˘ Ѻ ̣ ˩  ѐ
150º Aniversário do Farol da Guia

08/07/2015

2 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

7.50 + 12.00

300,000इ conjuntos
300,000 ښunidades

፫  ܝ። Ϋ  ݱડ Ϧ  ј Α ˩  ѐ
10º Aniversário do Centro Histórico de
Macau como Património Mundial

15/07/2015

ͪ ᄃ Ϡ ߿
Água e Vida

31/07/2015

Җᇉৡିर༼۞ࡔهฎݡĄय൴Җᆇёလᄼ

Β߁Ăۤົ̼͛ΦᙌܷၷΦܜăିֈၱܦѐԊୖᐽԊ

ϥᖪķĶࡓγቢ఼ੈԫఙ̝ᑕϡķĂણΐˠѨՀ

Santa Casa da Misericórdia e a Casa de Lou Kau foram

Ϫႎ
Nome

ᇉৡିर༼ĂώԊٺ:͡21͟ᄃିܦԊЪү൴

ഁഇኝĂΒ߁Ķྮ̈́ஙତˢܝķăĶຏЍ፟ୠ

O Largo do Senado, o Sam Kai Vui Kun, Igreja da Sé,

ܜăฎ߆ԊᆒځԊ̈́ܜ፫ିܝֈࠧ۞ிҜܑĄ

྿75ˠĄ
ᆒԊٺܜෟॡჍ̫ѐିर༼ࡔهฎͽݡĶˠ̖
8͡3:̈́41఼͟ੈ౾ۏᐡᓝᏱ˞Ķ఼ੈሄྼᒉ . ᄲ

ૈዳķࠎᗟĂனۤົ၆˭˘۞ିֈࢦ

ᓿ۞ீ༗ķĂણΐ۰ࢵ͟д౾ۏᐡ̰ซҖ̢જྼ

к̮ጯ௫ăБˠ൴णĂഇ୕ਕૈዳ۷ۤົϏ

ᑚ̈́̍үӪĂᄮᙊ̣̙۞ءТ఼͞ёካژϤ

ֽ൴ण۞ˠ̖ĂБᏥ˘ிିर۞Ӆ˧Ąഇ࠽ିर

ෛౄј۞ᘹఙٕऎሄड़ڍĄ௩͟ણΐ۰ᄃᏐ̓

༼ࡔهฎهࡔ̈́ݡฎᕕڇચਕૉ̚රϔर

ฟ͕ТྼĶ፫̱˩ܝ4E؈͑͵ࠧķĂ˘Тຏצ

༊͟ٺฎ߆ᓁԊ۞ะฎથظপҾࠎξϔ೩ֻΐᄏĶᇉৡିर༼3126ķ

ࢦି۞็࡚ᇇ࿅ฎᅍ็Ҍ͵ࠧЧгĄ

4Eᘹఙֽ۞ෛᛇវរĄ

ࡔهฎᕕڇચ֭Шξϔࠁ൴ࡔދهĂͽܑன၆ିֈ̝ࠧࢦෛĄ

N

C

om o objectivo de oferecer aos estudantes locais

contando com 64 participantes.

um programa para que pudessem aproveitar

o dia 10 de Setembro, em celebração do Dia do

formação de recursos humanos, e que, na sociedade actual, é importante

Professor, a Direcção dos Serviços de Correios, em

que a educação dê mais ênfase à aprendizagem holística, tendo em vista

cooperação com a Direcção dos Serviços de Educação e

um desenvolvimento pessoal completo. Reforçou, ainda, que o papel de

bem as suas férias de verão e que incentivasse o seu

Nos dias 29 e 30 de Julho, o Museu organizou ainda o “Campo de Comunicação

Juventude, lançou um conjunto de produtos filatélicos

professor é essencial para a formação de recursos humanos qualificados

interesse pela ciência, o Museu das Comunicações

– Ilusões de óptica”. No primeiro dia, os participantes tiveram a oportunidade de

comemorativos deste dia. A cerimónia de lançamento

e capazes para desenvolvimento futuro da sociedade. Os Correios, através

organizou, juntamente com a Direcção dos Serviços

participar em jogos interactivos e num workshop, de conhecer diferentes formas

contou com a presença do Secretário para os Assuntos

destes produtos filatélicos comemorativos dedicados ao dia do professor,

de Educação e Juventude (DSEJ), quatro cursos sobre

de comunicação através dos 5 sentidos e de observar vários efeitos de ilusão visual,

Sociais e Cultura, Dr. Alexis Tam, da Directora dos Serviços

pretendem divulgar ao mundo a tradição chinesa de respeito pelos

três temas: “Introdução a Circuitos e Soldagem”,

artísticos e divertidos. No segundo dia, fizeram uma visita ao “Mundo 3D da Ponte

de Educação e Juventude, Dra. Leong Lai, da Directora dos

professores e pela educação.

“Escaravelho Mecânico Sensível à Luz” e “Aplicação

16 Macau”, uma experiência visual de arte em três dimensões, juntamente com

Serviços de Correios, Dra. Derby Lau, e de representantes

de Tecnologia de Comunicação em Infravermelho”,

familiares e amigos convidados.

e individualidades da área de educação de Macau.

5 ฎ ை selos , 2 ̈  ૺ ݭbloco

5 ฎ ை selos , 2 ̈  ૺ ݭbloco

15.00 + 12.00

15.00 + 12.00

300,000इ conjuntos
300,000 ښunidades
300,000इ conjuntos
300,000 ښunidades

ᖞ ූ ̈  ఼ )  ޒϡ ฎ ை *
Ruas e Ruelas Antigas (Série Básica)

03/09/2015

3 ฎ ை selos

7.50

500,000इ conjuntos

22/09/2015

8 ฎ ை selos

30.00

300,000 x 4 ښunidades
500,000 x 4 ښunidades

፫ࢬˬܝᒖঔĂͪྤ͇ဓͻĄᐌ
གྷᑻ൴णˠ˾ᆧܜĂϡͪณѐѐᘆ
̿ĂТॡᔘࢋࢬᓜᛦሗރĄͪĂ၆፫
ܜ۞ົۤܝᅈ൴णҌᙯࢦࢋĄᔖҺϡͪ
П፟ĂᅮࢋՏ˘࣎Ϡ߿дͯ˿г˯۞

Água e Vida

desenvolvimento socio-económico do território tem levado, ano após ano, a um elevado
aumento do consumo de água. Além disso, sofre ainda a ameaça de marés salgadas. A
água é um bem fundamental para o desenvolvimento sustentável de Macau e, daí, todos
os cidadãos terem o dever de lidar com a situação e de unir esforços para evitar uma

߶୕ڌ፶Ϥ፫˿ܝϠཬˠΐྮ̀/ჯপ/ᘲ͙ (CARLOS VICENTE DA ROCHA)

crise de escassez de água.

నࢍĂٺޙ2975ѐĂѨѐ:͡35͟ϒёୁϡĂ̫֞261ྶĂд̋૯˯ᐖ࠻፫ܝ
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do Dia do Professor 2015” e foram distribuídos ao público envelopes

150º Aniversário do Farol da Guia

tema do dia do professor deste ano foi dedicado à

comemorativos, prestando, desta forma, homenagem aos professores e a

O Farol da Guia foi desenhado por Carlos Vicente da Rocha, um Português nascido

todos quantos se dedicam à educação.

em Macau. Construído há 150 anos, em 1864, entrou em funcionamento pela
primeira vez no dia 24 de Setembro do ano seguinte. O Farol da Guia, no alto da

ณ˱գ  ˖ވ൯ࢄ

colina, tem sido, há mais de um século, testemunha silenciosa da transformação de

Exposição Filatélica Mundial de Singapura 2015
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70º Aniversário da Vitória do Povo Chinês na Guerra de Resistência contra o Japão

e em 2005 foi inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO, como parte do

No dia 3 de Setembro de 2015 assinalou-se o 70º Aniversário da Vitória do Povo Chinês

importante na luta antifascista. A China, principal

Centro Histórico de Macau.

na Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa. Em 1945, o Japão, que havia

campo de batalha da frente oriental da Segunda Guerra

invadido a China e os países do sudeste asiático, enfrentou o contra-ataque conjunto da

Mundial, foi onde este conflito mais cedo teve início e

China e dos países aliados, incluindo Estados Unidos e União Soviética, tendo-se rendido

mais tempo durou. O fim desta Guerra representou

incondicionalmente. A Guerra de Resistência do Povo Chinês contra o Japão foi parte

uma vitória de todos os povos do mundo.
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ĶࡊጯిᅍůϠۏᗁጯ̍ฟՎ֕ķआ΄ᒉ

Campo de Ciência Expresso 2015 – Um Pontapé de Saída para a Engenharia Biomédica
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Organizado em conjunto pela Macau Sociedade de Engenharia Biomédica, IEEE-

̍үĂ೩̿ۤົЧࠧ၆͛ܲۏ᜕۞ຍᙊĄ

EMB Hong Kong - Macau Joint Chapter e o Museu das Comunicações, o Campo teve

̝3126ѐĶࡊጯిᅍůϠۏᗁጯ̍ฟՎ֕ķआ΄

lugar entre os dias de 4 e 7 de Agosto, tendo 30 estudantes participado nas oficinas

ᒉٺ9͡5͟Ҍ8͟ᓝҖĄഇมĂ41Ҝણΐ۰ੈ఼ٺ౾

interactivas realizadas no museu. Visitaram também instalações e laboratórios

ۏᐡ̰ซҖ̢જ̍үӪăણ៍ࢶപ͛̂̚ጯăࢶപ

relacionados com a engenharia biomédica, biomecânica do desporto, engenharia de

ந̍̂ጯ፫̂ܝጯѣᙯϠۏᗁጯ̍ăྻજϠۏ

reabilitação, engenharia eléctrica, bem como os respectivos dispositivos médicos da

̍ăᗁᒚᆇጡăೇࡊԫ፟ጯրඈ࠹ᙯన߉

Universidade Chinesa de Hong Kong, Universidade Politécnica de Hong Kong e da

̈́၁រވĂΐஎ˞ણΐ۰၆ྍጯࡊ۞ᄮᙊᕖᔮ˞

Universidade de Macau, dando a conhecer aos participantes diferentes disciplinas

ࣇ̿͟ޢጯᏴࡊ۞ෛ֎Ą

académicas para que possam fazer escolhas de uma perspectiva mais ampla.
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Macau. Em 1992, o Farol foi seleccionado como uma das “Oito Atracções de Macau”
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fortemente de recursos hídricos. O
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A Dra Derby Lau, no seu discurso, referiu que o

ΐฎ߆ᙒӄĄ

ͪᄃϠ߿

A península de Macau carece

Correio Temporário com aposição do carimbo comemorativo “Celebração
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de Macau como Património Mundial.
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70º Aniversário da Vitória do Povo Chinês
na Guerra de Resistência contra o Japão

Nesse dia, na Loja de Filatelia da Sede dos Correios, teve lugar um Posto de

ዋ

comemorativa do 10º Aniversário do Centro Histórico
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oincidindo com a celebração do 50.º Aniversário da

O certame acolheu a participação de diversas administrações postais e de
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Independência de Singapura, a “Exposição Filatélica

agentes filatélicos de todo o mundo, com um total de 91 stands, onde foram

гăˬූົᐡă̂ૅḁ̆ຎૅ̂ሁăᎊछ̂ޙ۞ޏϲࢬဦࠎᗟՄĄ

Mundial de Singapura 2015” teve lugar no “Centro de

expostos mais de 2000 produtos filatélicos de 66 países e regiões. Os Correios de

Ruas e Ruelas Antigas

Exposições e Convenções do Marina Bay Sands”, entre

Macau estiveram presentes com os seus produtos, tendo lançado um envelope

10º Aniversário do Centro Histórico de Macau como Património Mundial

As ruas de Macau, cada uma com características únicas e enobrecidas pelo tempo,

os dias 14 e 19 de Agosto. Este evento foi organizado

comemorativo e disponibilizado um posto de correio com carimbo comemorativo,

pela Associação de Filatelistas de Singapura, com o

atraindo inúmeros visitantes.

reconhecimento da Federação Internacional de Filatelia
e da Federação Inter-Asiática de Filatelia, tendo obtido o
patrocínio dos Correios de Singapura.

revelam o passado da cidade como centro cultural e de encontro entre o oriente e

O Centro Histórico de Macau foi inscrito na Lista do Património Mundial em 15
de Julho de 2005, constituindo o 31.º sítio designado como Património Mundial
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da China. Desde então, o Governo da RAEM tem vindo a reforçar os trabalhos de
protecção do património cultural de Macau e de sensibilização da população para a
conservação das suas relíquias culturais.

ocidente. Os valiosos traços históricos, não obstante as mudanças sofridas, são ainda
న ࢍ / Design: Ղ ᇇ ౼ Lei Tak Seng
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor: ϔ ߆ ᓁ ཌ
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais

motivo para um encontro com o passado.
A Rua da Sé, Rua dos Ervanários, Rua da Felicidade, Rua da Figueira, Rua de Eduardo
Marques, Calçada do Embaixador, Rua da Erva e a Calçada das Verdades são as ruas e
ruelas de Macau que ilustram a colecção filatélica “Ruas e Ruelas Antigas”.

