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Reunião Anual do Conselho de Operações Postais da UPU

ٺ

21͡ώԊᑕ઼छฎ߆Ԋ̝ᔛኛĂᄃ઼̚ฎ߆ะဥ̳Φ̈́ࢶപฎ߆ВТ
ј઼ܑ̚ဥĂ݈ـ༄̀ұႬκણΐ༱઼ฎ߆ᓑ༖۞Җ߆நְົѐົĄ

ϤщБ̄ฎ߆ڇચगӖᓁႾܑώԊयߏѨົᛉĂ઼ܑ֭̚үࠎฎ߆
གྷᒉநְົ̄ڇચ؎ࣶົᓑЪयĂྍ؎ࣶົᓝᏱ۞̄ฎ߆̍үӪĂ
ᓁඕ̄ڇચ؎ࣶົٺ࿅Ναѐ۞̍үјڍĂ֭ᑢࢎޢـαѐ۞̄ฎ߆൴ण
ඉரĄѐົ˯ώԊ᎕ໂ੨Ъ઼ܑ̚ဥĂણᄃኢѣᙯ༱઼ฎ߆ᓑ༖۞Լࢭᄃ
ߛၹࢦඈᛉᗟĄ

A

convite dos Correios Nacionais, o Gerente Geral dos Serviços Electrónicos
Postais Seguros, Eng. Sun Kuan Ieong, em representação da Direcção dos

Serviços de Correios, juntou-se à Delegação da China, composta pelo Grupo de

pela mesma comissão, durante a qual fez um balanço da

Correios da China, Correios de Hong Kong e Correios de Macau, para participar,

actividade desenvolvida pela comissão e apresentou as

em Outubro, na Reunião Anual do Conselho de Operações Postais da UPU,

estratégias para o desenvolvimento electrónico postal nos

realizada em Berna, Suíça. Enquanto presidente-adjunto da Comissão de Serviços

próximos 4 anos. Na reunião anual, a DSC, em conjunto

Electrónicos do Conselho de Operações Postais da UPU, e em representação da

com a Delegação da China, participou, de forma activa, na

China, o Eng. Sun Kuan Ieong presidiu à Oficina Electrónica Postal, organizada

discussão sobre a reforma e reestruturação da UPU.

ңነע࿘Ᏽᐜᆉ
Medalha de Dedicação para Lei Hok Meng

ڇ

ચฎ߆Ԋ̏˩˟بαѐ۞ฎݡᄦүቑಛგՂ
ጯځᒔপડ߆ع൴3126ѐޘ౻ᒻረౢĂצጙ

ᖃٺ23͡8͟Ă̼͕͛̚ᓝҖĄՂጯځତ็צಫణ
યॡຏᔁ˯৺၆̍ү۞ܫЇᄃᄮТͽ̈́̍үဥฤ۞
ЪүӅ˧Ăܑϯᒔረౢ၆ะฎฎݡᄦүቑಛ
ߏခᐽᗛඉĂ̫ޢᚶᜈӅ˧̍үĂિч૯ҜĄ

C

om 24 anos de serviço nos Correios, Lei Hok Meng,
responsável de área de transformação de produtos,

recebeu do Governo da RAEM a Medalha de Dedicação
de 2015, cuja cerimónia de entrega teve lugar no Centro
Cultural, dia 7 de Dezembro. Em entrevista à imprensa,
Lei expressou o seu agradecimento à sua chefia, pela
confiança e reconhecimento do seu trabalho, e à sua equipa
pela cooperação e esforço conjunto. Adiantou ainda que a
medalha vai servir de encorajamento e incentivo à Área de
Produção de Selos, e que vai continuar a empenhar-se em
cumprir com rigor as suas obrigações.
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ᇞן༞൯එዌپ൯࿒൯̌ܧೕϷ

Exposição Especial “25 Anos da AICEP”

Lançamento do Livro “Colecção de Choi Cheong-Too: Selos e História Postal de Macau
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߆Ԋٺ21͡:͟ࠎะฎछችپᓝᏱ
Įችپฎะ . ፫ܝฎைၱฎ߆Ϋį൴Җ

ᆇёĄБ३ВˣΊĂஉᄏ˞፫ܝฎ߆Ϋ˯ࢦࢋ
۞ќᖟĄ۰͘ે˘३ӈΞႽଐᜓችپ;
ᇴ˩ྶ֙๔ላ˧ٙᄓะҷࠧ͵ٺЧг۞ࠡ
ᖟĄٺ༊͟൴Җ۞ௐ˘ҌαΊ̰टΒ߁ĈĶ፫ܝ
ฎை൴Җ݈ฎ߆ΫķăĶ፫ܝņ࠱݄Ňฎை̈́
ΐᄏԼࣃฎைķăĶ፫ܝņྮ̀ٽŇฎை̈́ΐ
ᄏԼࣃฎைķĶ፫ܝņΐྮ̀Ňฎை̈́ΐᄏ
ԼࣃฎைķĂՏΊ፫ܝ။311̮Ăٺ፫ܝฎ߆
ะฎથظă఼ੈ౾ۏᐡથظăቅᐝฎ߆̶Ԋă፟
ಞฎ߆̶Ԋ̈́ͪӫԍฎ߆̶ԊĄ

ࠎ

ᇉৡ઼ᅫཬᄬ఼ົםܫјϲᅙᒩࡔهĂ఼
ੈ౾ۏᐡٺ21͡:͟Ҍ42͟ഇมᓝᏱĶ઼

A

Direcção dos Serviços de Correios realizou, dia 9 de

Macau. Foi com grande esforço e dedicação que Choi Cheong-Too conseguiu recolher

Outubro de 2015, a cerimónia de lançamento do

e adquirir esta valiosa colecção, deslocando-se, durante décadas, a várias partes do

ara celebrar o 25.º Aniversário da AICEP, esteve patente, de 9 a 31 de

livro “Colecção de Choi Cheong-Too: Selos e História Postal

mundo, disponibilizando-a agora neste livro. Os primeiros 4 volumes – “História Postal

Outubro de 2015, na Sala Polivalente do Museu das Comunicações, uma

de Macau”, da autoria de Choi Cheong-Too, um conhecido

Pré-Adesiva de Macau, 1616-1864”, “Emissões Coroa e Sobrecargas de Macau, 1884”,

coleccionador ilatélico de Macau.

“Emissões D. Luís I e Sobrecargas de Macau, 1888” e “Emissões D. Carlos I e Sobrecargas

P

ᅫཬᄬ఼̣˩˟ົםܫѐķপҾणᜓĄ઼ᅫཬᄬ

exposição itinerante sobre esta associação lusófona. A Associação Internacional

఼ٺົםܫ2::1ѐ౹ϲĂߏะЪࡊጯᄃԫఙّ۞

das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP), criada em 1990, é uma

઼ᅫᖐĂ๗ะฎ߆ăܫăෛᄦүགྷᒉຽ۰

associação internacional, científica e técnica, e um espaço de convergência dos

Esta obra, dividida em oito volumes, contempla os

na Loja de Filatelia da Sede da DSC, na Loja do Museu das Comunicações e nas Estações

̈́Ⴞგ۰۞БّົםĂўдଯજ͚̈́೯ཬᄬր

parceiros do sector das Comunicações, única associação mundial que agrega

espécimes mais importantes da história postal de

Postais do Terminal Marítimo, do Aeroporto e da Rua do Campo.

઼छ̈́гડม̝Ξᜈ఼ੈ൴णĄ

Correios, Telecomunicações, Conteúdos e Reguladores. A sua missão é promover e

de Macau, 1894-1919” – encontram-se à venda, ao preço de MOP200.00 por volume,

§מ൯ᆱ¨̳βઐˮ

apoiar o desenvolvimento sustentável das comunicações da Lusofonia.

൯ஂԙຝऋПࢄᙴ
Feira de Selos 2015

఼

Lançamento oficial do Serviço de Cacifo Electrónico

ฎ

߆Ԋ̏ٺ23͡29͟ଯņٽฎቐŇڇચĄ
ࢵొņٽฎቐŇ̄פІᕢనཉٺপԣ

ੈ౾ۏᐡ3126ѐޘĶฎை༼ķ߿જٺ

ᅍפІ͕̚Ğ̂ૅූᐼܛԊ̂ሁ˘ሁğĂனล߱

3126ѐ21͡:͟Ҍ3127ѐ2͡21͟ഇมଯ
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1:;11.33;11*ĂξϔΞܧٺᏱ̳ॡมᅳפฎІĂ

ฎை̬࿅˩ี̚Ҙ༼ᇉĂТॡщଵ˘ాҚ

ֳצາࠁᅍሀё̝ܮӀĄϏֽĂฎ߆Ԋౙᜈᆧ

ѣ̢જีϫ̈́ጱᜓĂឰ̂̈ࣇ̓ڈᒠม˘ᜓ

ΐņٽฎቐŇ۞ڇચгᕇĂ͞ܮЧડξϔפІĂ֭

Бѐมࢦࢋ۞༼͟Ăጸᄃछˠ̓ڈഭ࿅۞

ࢍထ೩ֻপԣᅍ۞ᅳڇפચĄ

ᛟ̄͟"
னࢵ˘ѺЩјΑ൳ņٽฎቐŇڇચ̝ϡ͗Ăੵ
ѩγĂ఼ੈ౾ۏᐡপҾд21͡42͟˯ᓝҖ˞Ķ౾

Ξֳϡ͞ܮăԣଥăщБ۞ംਕפІڇચĂՀΞ

ۏᐡ؆ķĂᔛኛᏐ̄̓ҡ྅ણΐ༱ཐ༼

ᒔᙑჟ࡚ᖃݡΒĄѣᙯņٽฎቐŇ̝ڇચྎଐĂኛ

ࠁ၆Ă˘જ͘ᄦүݑϝ፶ࠔέ؆ವඈΟَЇ

ᕱᜓώԊშ৭ www.macaupost.gov.mo/elocker/

ચĂણΐ۰۞َ྅Է̈́ԣሄᇆ̏˯ྶ఼ੈ౾ۏ

index.htmlĄ

ᐡᓚ३ࢱ(Communications Museum of Macao)Ą

A

O

Museu das Comunicações, de 9 de Outubro

reviver as festividades mais importantes que se realizam ao longo do ano e os

de 2015 a 10 de Janeiro de 2016, teve patente

momentos especiais que partilharam com suas famílias e amigos nessas datas.

ao público a Exposição Especial “Selos Festivos”.
Na Galeria de Exposições Temporárias do Museu

No dia 31 de Outubro de 2015 teve lugar a “Noite das Bruxas no Museu”.

estiveram expostos selos que ilustram mais de dez

Os grupos participantes, de famílias ou de amigos, foram encorajados a

festividades chinesas e ocidentais, para além de aí

mascararem-se para assistirem à festa da noite, cujo programa incluiu, entre

ter tido lugar uma série de actividades divertidas e

outras actividades, fazer um candeeiro abóbora e a missão de “Caça ao Tesouro”

interactivas. Através dos selos, os visitantes puderam

na fortaleza junto ao Museu.

Direcção dos Serviços de Correios lançou, dia 18

(Edifício da Caixa Económica Postal, 1.o Andar, sito na Rua da Sé), para levantamento de

de Dezembro de 2015, uma nova forma de entrega

encomendas postais, recebidas por via marítima e aérea, e funcionam entre as 9,00 e as

postal – o Serviço de Cacifo Electrónico (eLocker). Este

22,00 horas. Posteriormente, e gradualmente, serão disponibilizados mais locais com

serviço permite o levantamento de objectos postais dentro

cacifos electrónicos, para facilidade dos utilizadores de diferentes zonas, e este serviço

e fora do horário de funcionamento, disponibilizando um

será alargado ao levantamento de objectos postais EMS.

serviço postal electrónico conveniente, rápido e seguro.
Os primeiros 100 requerentes do serviço eLocker, com subscrição bem sucedida, para
Os primeiros cacifos electrónicos foram instalados no

além de usufruírem da conveniência desta nova forma de entrega, receberão uma

Centro de Levantamento de Objectos de Correio Rápido

lembrança. Mais informações estão disponíveis no website: www.macaupost.gov.mo/
elocker/index.html.
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ԓʪ൯ܧነফᇾೡ

ፒଉཋɥᖋΊᖬ࣊ᑟ

Curso do Colégio de Formação da União Postal da Ásia-Pacífico

Sessão de Esclarecimento sobre CerƟficados com Assinatura Electrónica

D

Ϥ

para o Cliente”, organizado pela DSC e pelo Colégio de

Ъॾ̄ᘪЩᙋ३۞Ϧኛ͘ᜈăёщ྅ඈְآĂ̄ᄮᙋڇચܑٺ

Formação da União Postal da Ásia-Pacífico. Este curso foi

3126ѐ21͡9͟ᑕᔛזགྷᑻԊयĶથᇾොΊϦኛ̄ڇચķᄲົځĂᓾ

ministrado por Soonglertsongpha Anucha, coordenador

ྋѣᙯᏱநЪॾ̄ᘪЩᙋ३͘ᜈĄ

dos cursos do referido colégio sediado em Banguecoque,

O

ecorreu nas instalações dos Correios de Macau, em
Outubro de 2015, o curso de formação “Orientação

Serviços de Economia (DSE), incorporou o uso de certificados qualificados

trabalhadores de diferentes áreas dos Correios de Macau.

emitidos pelos Serviços de Certificação da DSC, para assinatura electrónica. Para
dar conhecimento à população sobre as formalidades e instalação de programas de

O curso consistiu na análise de factores externos no

certificados qualificados, um representante dos Serviços de Certificação, a convite

desenvolvimento do sector postal, introdução ao

ώ

ૈ  ኝ  Ą ߏ Ѩ ૈ  Ϥ ֽ ҋ  ઼ ત  ֲ ͉ ฎ ߆ ጯ ੰ ۞ ኝ  ᓁ Ⴞ

Soonglertsongpha Anucha ᄌᓜώԊᓾĂВѣ˟˩̣Щֽҋ̙Тొ۞ܝˠ
ࣶણΐĄ

da DSE, tomou parte da Sessão de Esclarecimento de “Pedido Online de Registo de

marketing, gestão da experiência do cliente, ideias e

Marca”, para dar explicações ao público sobre este assunto.

design inovadores ao serviço do cliente, estratégia e
gestão de contactos com o cliente, entre outros. Também

ΪͲཋɥ൯ᆱઅν͚ѫࢠ

foram usados exemplos de produtos e serviços de outras
administrações postais, para estimular a capacidade de

ૈ̰टஉᄏฎ߆ຽ൴ण۞γдᒖဩЯ৵̶ژăξಞጯăᜪމགྷរგநăމ
͗ڇચ۞౹າޥჯనࢍăᜪމᓑᘭඉரᄃგநඈĄТॡ͔ϡฎ߆፟ၹ
۞ڇચயݡүିጯ၁ּĂୁ൴ጯࣶк֎ޥޘ҂ăኢϹ߹Ąࠎഇ̣͇۞
ૈኝࠎώԊˠࣶ೩ֻጯ௫፟ົĂѣӄ͟ޢ೩̿ᜪڇމચኳ৵Ą

൴۞Ъॾ̄ᘪЩᙋ३ү̄ᘪཌĄࠎֹξϔਕᒢྋᏱந

novo serviço “Pedido Online de Registo de Marca”, lançado pela Direcção dos

Tailândia, tendo contado com a participação de 25

Ԋᄃֲ͉ฎ߆ጯੰٺ3126ѐ21͡23Ҍ27͟ĂЪᏱĶᜪމጱШķ

གྷᑻԊଯ۞ĶથᇾොΊϦኛ̄ڇચķଳϡϤώԊ̄ᄮᙋڇચ

Mensagens da DSAT através da SEPBox

pensamento e raciocínio em diferentes aspectos e para
incentivar a discussão e intercâmbio de ideias entre os

ฎ

participantes. Com este curso de 5 dias, os participantes
ficaram mais preparados para prestação de serviços de

߆ԊщБ̄ฎ߆ڇચٺ22͡2͟дϹ఼ְચԊᓝᏱ۞Ķ3126Ϲ఼
щБလѐරķ߿જಞг̰నཉڇચᕢᕧĂଯᇃͽĶщБ̄ฎቐ

ėSEPBoxķତќϹ఼ְચ఼ۢੈिĂТಞםӄξϔ൳ֹϡSEPBoxĂᓾ

melhor qualidade.

ྋSEPBox̝̄ࠁᅍڇચ̰ट̈́ፆүՎូĄ

N

o dia 1 de Novenbro de 2015, durante o “Carnaval de Segurança Rodoviária

ᒚਝ൯ܧˤ྆ٲԞ

2015”, evento organizado pela Direcção de Serviços para os Assuntos de

Tráfego, os Serviços Electrónicos Postais Seguros da Direcção dos Serviços de

Visita de uma Delegação dos Correios da Coreia

Correios instalaram um posto de serviço na DSAT para promoção da Caixa Postal
Electrónica Segura (SEPBox) na recepção de avisos e mensagens. No local do posto,
foi prestado apoio ao público na subscrição da SEPBox e foram dadas explicações
sobre este serviço de distribuição electrónica e sobre os passos da sua utilização.

ԓʪ൯ᐲऋ҄ਿႮɮАы
Workshop de EMS da APPU

ฎ

߆Ԋٺ22͡27͟Ҍ31͟ࠁ઼ࣶતयϤֲ߷͉π߶ฎ߆ᓑ༖ᓝ
Ᏹѣᙯপԣᅍڇચ۞̍үӪĂᓝᏱϫ۞ࠎΐૻЧ઼ฎ߆፟ᙯ̢࠹

Ъү̶ֳ̈́ిᅍຽચξಞྤੈĄѩγĂᏱಏҜϺШᄃົ۰ࢦᕇᓾྋপԣ
ᅍјड̶़ژăᒻड़Ⴞଠ̈́ѣᙯপԣᅍረᐽࢍထĂͽܮЧฎ߆፟ᙯΐૻ
পԣᅍڇચኳ৵გநĂ႕֖ξಞ̈́ᜪމᅮՐĄ

ٺ

3126ѐ22͡31͟Ăᔹ઼ฎ߆ј˩ˣˠ۞ฎ
߆ܑဥֽణώԊĂซҖણ៍Ϲ߹߿જĄ

D

ia 20 de Novembro de 2015, um grupo de 18 representantes dos Correios da
Coreia fez uma visita aos Correios de Macau.

E

ntre os dias 16 e 20 de Novembro de 2015, um representante dos
Correios de Macau participou num workshop de Correio Rápido

(EMS), organizado pela União Postal da Ásia-Pací ico, que teve lugar

A delegação, chefiada pelo Sr. Kim Doo-Hee, Subdirector da Divisão Postal

em Banguecoque, Tailândia. O objectivo foi reforçar a cooperação entre

e sobre quais os padrões para implementação do

ܑဥАޢણ៍˞ฎ߆ᓁԊăะฎથظăপԣᅍ

Doméstica, acompanhada por funcionários da DSC, visitou a Estação

administrações postais de diferentes países e regiões membros da união e

plano de incentivos no serviço de Correio Rápido,

פІ͕̚ΒᄤቑಛĂώԊࠁࣶࠎܑဥซҖྎ

Central, a Loja de Filatelia, o Centro de Levantamento de Correio Rápido –

partilhar informações/novidades sobre mercado de Correio Rápido.

no sentido de reforçar a gestão da qualidade do

ᓾྋĄΩγĂᗕ͞ಶٙ೩ֻ۞ฎ߆ڇચ̰टă͟૱

EMS e a Área de Encomendas. Na ocasião, houve oportunidade para troca

ྻүᄃ̍ү߹ඈк͞ࢬซҖϹ߹̶ֳĄ

de impressões sobre prestação de serviços postais, funcionamento diário e

O organizador do workshop realizou ainda sessões sobre análise de

p o s t a i s , p a ra s a t i s fa z e r a s n e c e s s i d a d e s e

fluxo de trabalho.

resultados de actuação do serviço de Correio Rápido, de controlo de actuação

exigências do mercado e dos clientes.

Ϥᔹ઼ฎ߆઼̰ฎચొઘᓁႾKim Doo-Heeதᅳ۞

serviço de EMS de diferentes administrações
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˖ވ൯ܧˀᄪू ৽ݠ

 αֻ৻רጻผᘪ

Programa do Dia Mundial dos Correios 2015

ฎ

߆Ԋٺ21͡:͟ᓝҖ˞˘րЕ߿જĂᇉৡ༱

Reunião sobre a Carta de Qualidade 2015

઼ฎ߆ᓑ༖јϲ˘Ѻα˩˘ฉѐၱฎ߆ᐼ

ܛԊ˝˩ˣฉѐࡔ;ه
೩ֻĶ͵ࠧฎ߆͟ ė ༱઼ฎ߆ᓑ༖ķࡔهฎᕕڇ
ચ<൴ҖĶಈᇉķّ̼࣎ฎைć啓જ3127ѐะฎ

ࢎᓾࢍထćҺࠁ൴ĶщБฎᅍĂ༰ฎݡķځ
ͯܫĂͽ੨Ъ༱઼ฎ߆ᓑ༖۞߿็ކજĂ೩ξ
ϔ၆༰Пᐍ༰۞ݡຍᙊć఼ੈ౾ۏᐡٺ༊͟Һ
ฟٸણ៍Ą

Т͟ੈ఼ٺ౾ۏᐡᓝᏱĶ312503126ጯѐฎ߆ᐼܛԊӄጯࢍܛထķăĶ౹ຍ
ᚸķᄦүͧᔈăĶௐα˩α઼بᅫ͌ܦѐܫϑᇈ͛ͧᔈķ̈́ĶщБ̄
ฎቐėSEPBoxķРேۏనࢍͧᔈረᖃĄ

ฎ

ฎ߆ᐼܛԊĶ౹ຍᚸķᄦүͧᔈ

߆Ԋٺ3126ѐ23͡25͟ᓝҖѐڇޘચٚᏚ
ົᛉĂົᛉϤᆒځԊܜĄᆒԊܜຏ
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ϒёᒔ̳Вڇચෞᆶ؎ࣶົ൴۞ņЪॾŇᙋ

Ķௐα˩α઼بᅫ͌ܦѐܫϑᇈ͛ͧᔈķ

३ĄனॡᒔᄮΞྤॾ۞ڇચѣ24ีĂВ34ีڇચ
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)ဦ1/Imagem I*

ົ˯Бࢬᑭࢍထ̚۞ņඉထŇăņ౯̈́ેҖŇ

ĶщБ̄ฎቐėTFQCpyķРேۏనࢍͧᔈ

ņͅ㒝Ňᆸࢬ۞ેҖଐڶĄࢦᕇ̰टΒ߁࣒ࢎ

̚ጯ݄Ĉᅀ᎖Ӵ.ཐᘲᇩ̃̄̚ጯ͛̚ొ)ဦ3*

̍үࢍထ۞ൺă̚ăܜഇϫᇾ)ፋវϫᇾٺ3136ѐ

̳ฟ݄Ĉ)ޥڒဦ4*

݈ࠎώԊٙѣ८͕ڇચనϲڇચٚᏚ*ćᜈ೩ֻ
Ъዋ۞ૈኝĂТॡࠁࣶयડાّ۞ฎચ̍
үӪٕࡁົĂ೩̿ຽͪπćΐૻξϔ၆ώԊ

O

s Correios de Macau, em celebração do 141.º Aniversário da União Postal

ڇચٚᏚ۞ᄮۢĂుՎར၁̍็ކүćࡁտ֭ט

Universal (UPU) e do 98.º Aniversário da Caixa Económica Postal, realizaram no

ؠξϔ႕ຍޘአߤ۞Ԕᐹ̼͞९ć࿅Ъዋറ

dia 9 de Outubro de 2015uma série de actividades, nomeadamente:

lançamento da emissão filatélica “Festividade”, início da aceitação das Subscrições
Filatélicas de 2016, e distribuição gratuita dos bilhetes-postais “Encomenda segura,
entrega assegurada” que visou dar a conhecer ao público quais os artigos proibidos
e perigosos para envio postal, no âmbito da campanha promovida pela União Postal
Universal. Nesse dia, a entrada no Museu das Comunicações também foi gratuita.
No Museu das Comunicações, houve lugar a cerimónias de entrega de prémios do
Programa de Abonos da Caixa Económica Postal relativo ao ano lectivo de 2014/2015;
do Concurso de Construção de um Mealheiro Criativo da Caixa Económica Postal; do
44.º Concurso Internacional de Composições Epistolares para os Jovens e Concurso de
Design de uma Mascote para a “Caixa Postal Electrónica Segura–SEPBox”.

Ăؠഇ̳ҶڇચٚᏚࢍထ۞າྤੈඈĄ

)ဦ3/Imagem III*

)ဦ4/Imagem IV*

44.° Concurso Internacional de Composições
Epistolares para os Jovens

Composições em chinês: 1º Prémio:
(Categoria 1) Cheang Hio Si - Escola de Talentos Anexa a

ֶࢍထĂώԊൺഇϫᇾд3128ѐԆјࠎᘳڇٽ
ચనϲڇચٚᏚĂࠎѩ࠹ᙯಏҜืࢎؠᑢેҖ۞
ڇચኳณᇾᄃన྿ᇾதĂ֭д3127ѐ̰ซҖྏ
ҖĄዶቑᘞϺืؠഇෞҤனѣ۞ڇચኳณᇾ̝
ЪዋޘĂপҾߏώѐү˞አፋ۞ڇચኳณᇾĂ
ѣᙯಏҜื̷Ⴞ၅າᇾ۞ᆹҖଐڶĄ

Escola Hou Kong.
(Categoria 2) Io Ieng Ian - Escola Tong Sin Tong.
Composições em português: 1º Prémio:
Beatriz de Almeida Valente - Escola Portuguesa de Macau.

Concurso de Construção de Mealheiro Criativo da CEP

Concurso de Design de uma Mascote para a “Caixa
Postal Electrónica Segura–SEPBox”

Categoria Ensino Primário: 1º Prémio: Chao Wun Lam - Colégio de Santa Rosa de

Grupo Ensino Secundário: 1º Prémio: Chio Weng Chong -

Lima, Secção Chinesa. (Imagem I)

Colégio de Santa Rosa de Lima, Secção Chinesa. (Imagem III)

Categoria Ensino Secundário: 1º Prémio: Wong Chin – Escola Secundária Tong Nam. Grupo Geral: 1º Prémio: Lam Si Cheng. (Imagem IV)
(Imagem II)

o dia 14 de Dezembro de 2015, na Direcção dos Serviços de Correios (DSC),
realizou-se a reunião anual sobre a Carta de Qualidade, presidida pela Directora,
Dra. Lau Wai Meng. Na ocasião, a Directora manifestou o seu agradecimento a todas
as áreas de serviços pelo empenho e colaboração manifestados ao longo do ano,
que contribuiu para a DSC ter recebido, em Setembro de 2015, um “certificado
comprovativo de reconhecimento” emitido pela Comissão de Avaliação dos Serviços
Públicos, em 13 dos seus serviços abrangendo 23 indicadores de serviço.

)ဦ2/Imagem II*

ཬ͛ௐ˘ЩĈ Beatriz de Almeida Valente.፫͛ཬܝጯ७

Serviço de posto e carimbo comemorativo “Dia Mundial dos Correios – UPU”,

N

Durante a reunião, foi feito o ponto de situação dos projectos no âmbito do
“planeamento, preparação, execução e feedback”. Foram abordados temas como:
revisão de objectivos de curto, médio e longo prazo (o objectivo principal é que a carta
de qualidade cubra todos os serviços nucleares da DSC até 2025); continuação da oferta
de adequados cursos de formação, participação em workshops e reuniões postais
regionais; elevação do nível de profissionalismo dos trabalhadores; aumento do grau de
familiarização dos cidadãos à carta de qualidade destes serviços; reforço do trabalho de
divulgação, estudo e definição de propostas para melhoramento dos procedimentos do
inquérito ao grau de satisfação; e publicação de informações actualizadas sobre a Carta
de Qualidade.
Conforme os projectos, o objectivo de curto prazo é, até 2017, criar uma Carta de Qualidade
para o serviço de Pagamento Fácil. A respectiva unidade deverá estabelecer os indicadores
de qualidade de serviço, prever as respectivas taxas de cumprimento e proceder à sua
implementação experimental em 2016. Para os restantes serviços, torna-se também
necessário efectuar a avaliação periódica da adequação dos existentes indicadores de
serviços, especialmente os indicadores que sofreram ajustamentos este ano. As respectivas
unidades deverão observar de perto a implementação dos novos indicadores.

ࠎՀрଯજڇચٚᏚ̍үࢍထ۞ར၁ĂᆒԊܜдົ
ᛉඕՁ݈ခᐽЧొܝგˠࣶϏֽᚶᜈ఼˧Ъ
үĂᚑॾᏲӵ́ેҖ࠹ᙯ፟טᄃ͔ăᜈᐹ̼ˠ
ࣶ৵ኳăΐૻˠࣶᖚચۢᙊᄃତޞਕ˧ăڦຍԸ෦
࣎९۞நॡมĂચՐֹฎ߆Ԋ۞ፋវڇચͪπՀ
ᎷԆචĄѩγĂځѐߏڇચٚᏚᄮΞ۞ޘטᖬᆶ
ѐĂЧಏҜืಶѣᙯ̍ү̝ฟणүр౯Ą

Para melhor promover a implementação dos projectos da Carta de Qualidade, a
Directora, antes de finalizar a reunião, encorajou mais uma vez as chefias e pessoal
de todas as áreas a exercerem as suas funções em contínua e mútua colaboração, a
cumprirem e executarem rigorosamente os respectivos mecanismos e directivas, a
melhorarem o seu desenvolvimento pessoal, a reforçarem o conhecimento funcional
e capacidade de atendimento, a controlarem o tempo de tratamento de reclamações,
para elevação integral do nível de qualidade dos serviços dos Correios. Sob o “Regime
de Reconhecimento da Carta de Qualidade”, o próximo ano será o ano de reavaliação
(como detentor da Carta de Qualidade), devendo as unidades relacionadas preparar-se
para dar início aos respectivos trabalhos.

ĺᚉĻʤʪͲೈ

"Em Contacto" número 84

එ൯ณರᒨ

ࡊጯᄃࡊԫ.͑͞˟
Į͑͞įրЕΒӣۍĂЪВ:ښฎைĂࢵ۞ۍ7ښฎை̏ٺ3125ѐ21͡:͟൴

Focos de Filatelia

ҖĂѨ൴Җዶ˭۞4ښฎைĂ̶ࣃࢬҾࠎ9ă27፫ܝ။Ą઼̚Ҙ͞

ಈ ᇉ

Festividade I
͛ ጯᄃˠ ۏė ˝ႇ

Literatura e Personagens Literárias – Jiu Ge

金額 (澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

09/10/2015

2 ฎ ை selos

6.50

250,000इ conjuntos

Ciência e Tecnologia – Quadrados Mágicos II

30/10/2015

6 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

12.00 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

primeira, de seis selos, sido emitida em 2014. Nesta segunda emissão foram emitidos

15.00 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

日期
Data

͉ ໂॉ

Tai Chi Chuan
য় ઼̋ ګė เګ

Montanhas e Rios da Pátria – Rio Amarelo

ࡊጯࣧந̼̈́͛غᛃγĂՀԓ୕ٺะฎΫ˯Ӕᚥ˘࣎প۞үݡග̂छĄ

A série Quadrados Mágicos é composta por duas emissões, com 9 selos, tendo a
os últimos 3 selos, com as taxas de 8, 1 e 6 patacas. Sendo o tema Quadrados Mágicos
de grande interesse para estudiosos chineses e ocidentais, os Correios de Macau

ࡊ ጯᄃࡊԫ ė ͑͞˟

Ciência e Tecnologia – Quadrados
Mágicos II

۞ጯ۰၆͑͞Ӯٱѣం̂ᎸĂ፫ܝฎ߆ۍइฎݡĂϫᇾੵଯᇃ͑͞۞

郵票數目
N° de Selos

名稱
Nome

12/11/2015

3 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

30/11/2015

4 ฎ ை selos

10.00

500,000 ښunidades

10/12/2015

9 ฎ ை selos +
1 ̈ ώ ை carteira de selos

18.00 + 25.00

450,000इ unidades
100,000ώ carteiras

pretenderam não só divulgar e promover o tema em termos científicos e culturais,
como também criar um produto ímpar na história da Filatelia.
ၹ ဦ / Design Grá ico: Carlos Gonçalves
ၹ  ྤ ̈́ ޥफ़ ಏ ૺ / Concepção da emissão e texto
da pagela: ᘲ ԕ ̀ Carlos A. Roldão Lopes

͉ໂॉ
͉ໂॉ ٺ3117 ѐˢᏴௐ˘Բ઼ᅫ৺ۏܧኳ̼͛யЩᐂĄፂ็͉ໂ็ҋԇϐ

ૺৌˠĄৌˠĂڌᝉэˠĂཱིˬ̛ĄЯઊ៍ఏ࠹ۋĂᖫт͉ໂĂͽߘҹࣣĂৌ
ಈᇉ

ˠϤѩुĈЈ̝ᑓĂࢼ̝ᑓஎĂซ̝ດܜĂੜ̝ດܳćౚ̚ӣวĂว̚ౚĂౚ

Տె็۞ࢦࢋಈᇉ༼͟Ăූ˯זૺ፶ඕჭĂৰ˘൫ĂՏг͞Ӯព

ว̢តĂ࠹ᅃ҃ϠĄ͉ໂॉ˜ϠĄ

ಈঈ߶߶ć⬁ຑᏐڈᝌ۞ჸࢵĂᙯ̷۞ય࣏̈́ࢨ۞ৡĂ΄༼ᇉՀ፧
፧ືຍĄฎ߆Ԋٺ3126ѐ21͡:͟൴ҖͽĶಈᇉķࠎᗟ۞ࡔهฎைĂ֭ТՎ

Tai Chi Chuan

ଯ࠹Тᗟ۞ّ̼࣎ฎைĂѣӄଋ̂ٺಈ̄͟ΐ͕ޥĂԯࣃࠎࡔه

Em 2006, o Tai Chi Chuan foi nomeado para integrar uma primeira lista internacional de

۞ॡג࿅ฎை̝̇͞มԯಈॆؼᜈ˭ΝĄ
న ࢍ / Design: ฎ ߆ Ԋ Direcção dos Serviços de Correios
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor: ฎ ߆ Ԋ

Direcção dos Serviços de Correios

Festividade

património cultural imaterial da humanidade. Há histórias que contam que esta arte marcial foi
originalmente criada por Zhang Zhen Ren, também conhecido como Zhang San Feng, nascido
em Yizhou, Liaodong, no final da Dinastia Song. Por mero acaso, Zhang viu uma luta entre uma

Em quadras festivas importantes são colocadas decorações nas ruas para criar

a emissão comemorativa e a emissão de selos

cobra e um grou, na qual, a cobra, possuindo naturalmente o princípio da “flexibilidade”, desviou,

um ambiente de cor e alegria. O encontro com parentes e amigos, as saudações

personalizados com este tema, permitindo assinalar

de forma ágil, as várias investidas do grou, e este acabou por desistir de a atacar.

e os votos de boas festas fazem com que as celebrações sejam mais calorosas.

e recordar datas importantes com criatividade.

Zhang percebeu, através desta luta, que a flexibilidade é de grande importância.

Alusivas ao tema “Festividade”, os Correios lançaram dia 9 de Outubro de 2015

Compreendeu que todo o Yang contém Yin, e o Yin Yang, complementando-se. Assim
surgiu o Tai Chi Chuan.

͛ጯᄃˠۏę˝ႇ
ĮᙜĆ˝ႇįߏԧ઼ઈ̂ྐˠࣧئд઼ϔม߹Җ۞ۥႇѡ۞ૄᖂ˯Ăགྷ
࿅ᘹఙΐ̍Г౹ү҃ᆷј۞˘ໂࠎᐹ࡚۞ԴଐྐቔĄ˝ႇ֭˝ܧቔႇѡĂ
ιϤ˩˘ౢјĂޫт߸Ꮈয়ĮᙜྃڦįᄲĈņͽń˝ŅࠎЩ۰Ăפńᖉ
ᅱ˝јĂ啓Į˝įĮ˝ႇį̝ཌྷŅĄŇͳชдĮᙜౢήį̚Į˝ႇį
ࠎņ࠹ܛϜኳăѺ͵̽Ň۞үݡĄࣧئдĮ˝ႇį̚ϡຍဩᛜിăଐአᜇ
წăᄬ֏ᐹ࡚ă؈ଐӴ૾۞ྐቔፘϲԧ઼ௐ˘࣎ႝཌྷपĄ

న ࢍ / Design: ም ᐅ ࠠ Poon Kam Ling
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor:
̞ ᇇ ࣣ Yin Degang

য়઼̋ګėเګ
เګĂߏ̚රϔ۞ϓᏐګĄҘܦঔ͐ᗞಁٛ̋ΔᚋࡗΟ؟Е࠴
гĂڌҌ̋ڌᑺэξ˾ګĂࡍয়઼̂г˝࣎࠷ăҋڼડĂ߹
̣˼αѺ̱˩α̳֧Ă߹ાࢬ᎕˛˩̣༱˟˼кπ̳֧͞Ąเ߹ګ
ાтТ˘λ̂۞ອᚰĂᇬֈăൄዳăᓄࢉ˞ϠϠ̙ि۞̚රЧ
̃Ăౄಶ˞።Ϋ˯ᇴ۞ࡻฯཐኰĂ౹ౄ˞ᒋᜀ۞̚ර̼͛Ăࠎ
͵ࠧ͛ځү˞۞ᚥĄ̰г༊ЩᘹఙछਿΐАϠĮเ

Literatura e Personagens Literárias – Jiu Ge

ګ༱֧ဦį፧ᒺనࢍј˝˘ښइ۞ฎைĮয়઼̋ګėเګįĂΩ

O conjunto de belos poemas líricos “Jiu Ge”, da autoria do grande poeta chinês Qu

ᄦү۞ฎை̈ώைͽాૺ۞ԛёБഀёгणன˞เګፋ࣎߹ા۞ޭ

Yuan, integra a antologia Chu Ci, que reúne canções populares e de culto do Estado

σ۞൪ࢬĂߏϫ݈፫ܝ൴Җ۞˘۞ܜइฎைĄ

de Chu. A obra “Jiu Ge”, literalmente “nove canções”, é composta por onze peças.
Tal como referiu Hong Xingzu, no livro “Notas suplementares às Canções de Chu”,
os títulos que incluem a palavra “jiu” (nove também a significar múltiplos) seguem

న ࢍ / Design: ౙ  Lok Hei
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor:
ౙ  گLok Pó

న ࢍ / Design: ਿ ΐ Yuan Jia
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor: ᆒ  ޙዂ Liu Jianhui

Montanhas e Rios da Pátria – Rio Amarelo

O Rio Amarelo, chamado de “rio mãe” da civilização chinesa, nasce em

o exemplo de “Xiao Shao Jiu Cheng” (Nove Capítulos duma Música), razão para o

Yueguzhonglie, a norte das montanhas de Bayan Har, província de Qinghai,

um notável contributo à história das civilizações do mundo. Yuan

nome das obras “Jiu Bian” (Nove Argumentos) ou “Jiu Ge” (Nove Canções). Wang Yi,

na China ocidental. O rio atravessa nove províncias e regiões autónomas

Jia, conceituado artista chinês, concebeu o design filatélico da

autor de “Chu Ci Zhang Ju”, uma obra de anotações e comentários à antologia “Chu

até à zona leste do país, Município de Binzhou, província de Shandong,

emissão “Montanhas e Rios da Pátria – Rio Amarelo, composta por

Ci”, descreveu “Jiu Ge” como uma obra literária ímpar, excelente, com qualidade

onde fica a sua foz. Tem 5464 quilómetros de comprimento e uma bacia

um conjunto de nove selos, adoptando a pintura “10 000 milhas

de ouro na forma e de jade no conteúdo. Com os poemas “Jiu Ge”, Qu Yuan foi o

cuja área é de 752 000 quilómetros quadrados. Como um berço gigante,

do Rio Amarelo”. A carteira, com os nove selos em formato “se-

primeiro expoente do romantismo na literatura chinesa, recorrendo ao surreal e a

esta bacia criou e alimentou descendentes de diversas etnias, gerou

tenant”, o mais longo até hoje emitido por Macau, ilustra uma vista

uma linguagem emocionante, elegante e majestosa.

inúmeros heróis e sábios, deu origem à admirável cultura chinesa e prestou

panorâmica do percurso do Rio Amarelo.

ĺᚉĻʤʪͲೈ
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ณඑ൯ۂདй
Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos
名稱
Nome
൚ ѐ

Ano Lunar do Macaco
൚ ѐ ) ฎྤᇾច*

Ano Lunar do Macaco (Etiqueta Postal)

日期
Data
22/01/2016

郵票數目
N° de Selos
5 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

金額 (澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

15.50 + 12.00

650,000इ conjuntos
650,000 ښunidades

22/02/2016

4 ฎ ྤ ᇾ ច  etiquetas postais

13.00

1,000,000 ښunidades

01/03/2016

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

15.00 + 12.00

650,000इ conjuntos
650,000 ښunidades

Δ ִ߇झࢲᄻ

Vistas Cénicas do Palácio Imperial em
Beijing
 ڼщᛋ၅Ԋјϲ4 3 6 ѐ

325º Aniversário do Estabelecimento
do Corpo de Polícia de Segurança
Pública

14/03/2016

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

15.00 + 12.00

650,000इ conjuntos
650,000 ښunidades

ntre 20 e 23 de Novembro de 2015, decorreu no Centro de Convenções e

Os selos de Macau, com um belo design e

Exposições de Hong Kong a 31.a Exposição Filatélica Internacional da

características culturais únicas, são populares

Ásia – Hong Kong 2015. Os Correios de Macau izeram-se representar nesta

entre coleccionadores ilatélicos. A participação

exposição, que atraiu expositores internacionais, incluindo autoridades postais

da DSC nesta exposição permitiu aos Correios de

e comerciantes ilatélicos locais e estrangeiros.

Macau trocar impressões com coleccionadores

No expositor dos Correios de Macau foram postas à venda as carteiras temáticas
“Macau Património Mundial”, “Ruas de Macau” e “Lendas e Mitos”, entre outras, além
de selos e blocos, atraindo coleccionadores de diversos temas ilatélicos.

dos quatro cantos do mundo e dar a conhecer os
selos de Macau, contribuindo consideravelmente
para a sua promoção.

ါСผผ
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3126̓ኖ֖ᔈįĂώѨᔈְѣֽ ҋ Ч ̳

Вڇચ፟ၹВ24͚ણᔈฤЁĂώົ֖ฤٺ21
͡8͟Ԇјፋ࣎ᔈְĂפᅙჄᔈௐˬЩĄ
22͡3͟༼ޥĂώົٺཐૄקᆨಞ̈ିૅĂࠎ
̏߇۞ົࣶ̈́ТְᓝҖޥᑓᇩ̈́ᚥ܅Ăࡗѣ

ዌࠇپᄪᐲ൯ࢄ

31Ҝົࣶ̈́ฎ߆Ԋࣶ̍यĄ

Exposição Filatélica Conjunta de Macau e Chongqing

፫

ώົᄃϔ߆ᓁཌˠࣶ͛Ӏົٺ22͡9͟Ъ
ᏱĮܛညྺಞྼሄ͟įĂົЪВܕѺົ

ࢦܝᇉᓑЪฎणٺ3126ѐ22͡39͟፫ڒܝषࡔهᐡणᜓះᓝҖฟ
၌ᖃĂߏѨᓑЪฎणϤ፫ܝะฎࢦ̈́ົםᇉξะฎົםᓑЪᏱĂण

፫ࢦ̈́ܝᇉξкҜะฎຑр۰۞ࠡෳฎะĄࠎᇉৡߏѨᓑЪฎण۞ᓝҖĂ

Para assinalar o evento, na mesma data e local, a DSC

de Macau, teve lugar a cerimónia de abertura da Exposição Filatélica

instalou um Posto de Correio Temporário, com o

Conjunta de Macau e Chongqing. A exposição, organizada pelo Clube

carimbo comemorativo “Exposição Filatélica Conjunta

Filatélico de Macau e pelo Município de Chongqing, patenteou colecções raras

de Macau e Chongqing”, tendo ainda sido distribuído

de coleccionadores das duas regiões.

ao público um envelope comemorativo.

ࠗಋ xɍɊȹ։ԓݘਝ൯ࢄᙴผ
31.a Exposição Filatélica Internacional da Ásia – Hong Kong 2015
34͟дࢶപ៉Ϳົᛉणᜓ͕̚ᓝҖĂฎ߆ԊࠁܑણΐߏѨฎणĄ

ѩѨฎणӛ͔˞Чгฎ߆፟ᙯă༊гঔγฎથඈણणĄ
дѩѨฎण̚ĂώԊᝊҜੵ˞൴ฎை̈́̈ૺݭγĂ˵Β߁кഠᗟฎၦĂ
тĺ፫ࠧ͵ܝயĻăĺ፫ූܝĻĺ็ᄲᄃৠྖĻඈĄٙ೩ֻ۞ฎݡ
ᗟᖳಱĂ̷Ъ̙Тะฎˠ̀۞ᅮࢋĄ
፫ܝฎைనࢍჟ࡚ͷѣপ۞̼͛Ғ૾Ăஎצะฎˠ̀ಈຑĄߏѨણण၆
ଯᇃ፫ܝฎை൴೭ࢦࢋүϡĂੵ˞ᄃֽҋ͵ࠧЧг۞ะฎຑр۰Ϲ߹γĂՀ
ឰࣇ࿅ฎைᄮᙊ፫ܝĄ

༼͟Ą

В93Щົࣶ̈́̄̃ણᄃ߿જĄனಞనѣᝊҜྼ

ia 28 de Novembro de 2015, na Galeria do Museu Memorial Lin Zexu

ĺࢶ

ΦܜᄌᓜણΐजĄᘲΦܜШ˘ிົࣶฎ߆Ԋனᖚ̈́ੜЃࣶ̟̍༼

ώົٺ23͡24͟ᓝҖົࣶ̄̃ཐኚᓑᝌົĂ

ᓑЪฎणĻࡔهฎᕕڇચ̈́ࠁ൴ࡔދهĄ

പ3126 ė ௐˬ˩˘઼߷ֲبᅫฎைणᜓົĻٺ3126ѐ22͡31͟Ҍ

ώົٺ23͡26͟ᓝҖົࣶཐኚᓑᝌजĂ༊ᔛྻᏮ̍ચΦᘲϲ͛

̝ॠĄ

͟ৡĂजयมనѣ̂ྻض٩ረăனಞྼᑚ̈́ႇѡᚥભĂ˘Тܓତᝌڟ
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ࣶ̈́छᛳણᄃ̚Ă˘Тᝌޘઉԣ۞ྺಞ

ᑚăආᚮᔈ̈́ҋӄ˭̾ਮֻણΐ۰ֳϡĂ߿

23͡29͟ĂώົົౢᓝҖ఼ົࣶ̂ົĂᏴາ˘۞بᅳጱјࣶ̈́
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ՙᛉົચְีĄ

A

equipa de futebol do Clube de Pessoal dos CTT

actividade “Dia Divertido na Granja do Óscar”, na qual participaram mais de cem

participou, dia 7 de Outubro, no Torneio de

sócios dos dois organismos.

Futebol “Taça da Amizade 2015”, organizado pelo
Clube da Associação dos Empregados da CEM e

Mais de 82 sócios e familiares tomaram parte da Festa de Natal para os filhos dos

SAAM, que contou com a participação de 13 equipas

sócios do Clube dos CTT, no dia 11 de Dezembro, animada com jogos de tendinhas,

de instituições e serviços públicos. Após uma renhida

competições para crianças e um lanche, tendo decorrido num ambiente alegre e

competição, o Clube de Pessoal dos CTT ficou em

divertido.

terceiro lugar.
O Jantar de Confraternização de Natal, dia 15 de Dezembro, contou com a presença
No dia 2 de Novembro, cerca de 20 pessoas

do Exmo. Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Eng. Raimundo Arrais

assistiram, na Capela do Cemitério de S. Miguel

do Rosário, que apresentou bons votos a todos os sócios do Clube e trabalhadores

Arcanjo, à missa de sufrágio pelos colegas e sócios

da DSC, no activo e aposentados. Nesta ocasião tão festiva, foram realizadas

deste Clube já falecidos, tendo sido depostas coroas

apresentações de canto, para além de jogos e de um grande sorteio.

de flores.
Dia 18 de Dezembro, o Clube de Pessoal dos CTT realizou, em conformidade com os
Juntamente com o Centro Social e Recreativo do

seus Estatutos, a Assembleia Geral Ordinária do Clube de Pessoal dos CTT, na qual

Pessoal do Instituto para os Assuntos Cívicos e

foi aprovada a lista dos novos membros da direcção, e deliberados outros assuntos

Municipais, foi organizada, dia 8 de Novembro, a

do Clube.
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