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ذᎂɊ൪αऋПࢄᙴթќؿᐰࠑ
10.º Aniversário do Museu das Comunicações – Exposição Especial “A Voz”

ࠎ

ᇉৡڇચ˩ฉѐĂ఼ੈ౾ۏᐡপҾଂ઼͔ڱˢĮ؈ӻ۞ᓏ
ࢰįপҾणᜓĄ೬၌ᆇёϤྻᏮ̍ચΦᘲϲ͛Φܜă઼ڱ

ዸപ፫ᓁᅳְᐡщ✕ܥᅳְăฎ߆ԊᆒځԊܜăࡊ઼ڱጯ͵
ࠧጆᏚʔмপय઼̣̈́͡ڱᘹఙ༼ྥݴເҖ߆ᓁඈလᄼ
ᖃĂϤ፫ܝও̚ܫጯᖚԫТጯ۞ჟവᓏሄႊ˭͔ᅳလᄼຏצ
Į؈ӻ۞ᓏࢰįĄีणᜓўдଣ৶ˠᙷᓏࢰࡦۏ۞ޢநጯăᓏ
ጯᄮۢࡊጯĂٺ3127ѐ6͡28͟Ҍ22͡27͟ഇมणĂ֭ࠎ
ࡗણ៍۞ጯ७ဥវనཉ۞ܝጱᜓڇચĄ

P

ara assinalar o 10.º aniversário do Museu, veio directamente
de França a exposição especial “A Voz”. Após a cerimónia
de inauguração, presidida pelo Secretário para os Transportes
e Obras Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, Cônsul para a
Cultura, Educação e Ciência do Consulado Geral de França
em Hong Kong e Macau, Anne Denis-Blanchardon, Directora
da DSC, Lau Wai Meng, Presidente e Director Executivo da
Universcience, Bruno Maquart, e pelo Director Executivo
do Festival de Artes “Le French May”, Julien-Loïc Garin, os
convidados visitaram a exposição e assistiram a uma actuação
ao vivo de estudantes do Colégio Baptista de Macau.

A exposição sobre a voz humana, que envolve a Física, Acústica
e Ciência Cognitiva, está patente no Museu das Comunicações
de 17 de Maio a 16 de Novembro. As escolas e organizações, com
marcação previamente efectuada, recebem visitas guiadas especiais.
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 ɻਝࠇᄪ༎ྊཋਆ൯ܧঢ়ᄙሃኋ

Visita dos Correios Nacionais à DSC

Fórum sobre Comércio Electrónico Transfronteiriço em Chongqing, China

ࠎ

ܳซ̰гᄃ፫ܝฎ߆ຽચϹ߹ЪүĂώԊᔛኛ઼छฎ߆
౼Ԋܜதܑဥٺ6͡37͟ణ፫ĂซҖົኘ֭ણ៍፫

ܝฎ߆న߉Ą

ώ

ѐ5͡23Ҍ24઼̚͟ฎ߆ะဥ̳Φдα̌ࢦᇉξᓝᏱ
Ķ3127઼̚ࢦᇉྭဩથฎ߆ᆸኢጪķĂฎ߆Ԋᆒ

ځԊ̈́ܜщБ̄ฎ߆ڇચगӖᓁႾܑ፫ܝฎ߆ણΐߏѨ
ົᛉĄኢጪ۞ᗟΒ߁ྭဩથ൴णᄃฎ߆۞፟࿃ă̚ለᜠྮ

ົ˯Ă઼छฎ߆ԊܑဥᄃᆒځԊ̈́ܜώԊкҜᖚચგซ

ྻฎఢထăฎ߆ЪүᄃຽચᕖणඈĄ

ҖົኘĂώԊ̬˞፫ܝฎ߆൴णă̄ᄮᙋăщБ̄ฎ߆
ڇચăٽฎቐ۞ଯᇃ̈́ᑕϡඈ͞ࢬ۞ଐ઼<ڶछฎ߆Ԋ̬˞̰

ົ˯ĂᆒځԊܜᒔᔛࠎኢጪလᄼĂኢฎ߆ࢬШྭဩથξ

гฎ߆ຽ൴णăᖼ̿ݭ৺ͽ̈́ଯજņ̢ᓑშ,Ň۞̍үĂ֭၆̰

ಞᅮՐ۞൴णᄃ፟࿃ĄѩγĂ઼̚ฎ߆ะဥ̳ΦՂ઼රᓁགྷந

гᄃ፫ܝฎ߆۞ЪүซҖኢĄ

ϺᄃώԊົࢬĂᗕ͞Ϲ߹Ъүຍ֍Ă֭᎕ໂଣฟ఼̚፫ྭဩ
થฎ߆ຽચඈีϫĄ

ᐌޢĂ઼छฎ߆Ԋܑဥ݈ٺࣣـώѐ4͡ϒёୁϡ۞፫̂ܝጯ
ฎ߆̶ԊĂણ៍̶Ԋ̰Чีన߉̈́˞ྋڇચໄڶĄ
ara promover a cooperação entre Macau e o Continente
no âmbito da actividade postal, a Direcção dos Serviços
de Correios convidou uma delegação dos Correios Nacionais,
liderada pelo seu director, Dr. Ma Junsheng, a deslocar-se a
Macau para participar numa reunião de trabalho e visitar as
instalações dos Correios de Macau.

P

de certificação electrónica, serviços electrónicos postais seguros
e cacifo electrónico. Os Correios Nacionais fizeram uma
apresentação sobre o desenvolvimento e modernização postal
do Continente e sobre o projecto “Internet+”. Na mesma
ocasião, foram abordados outros assuntos, nomeadamente a
cooperação entre os Correios de Macau e do Continente.

A delegação e a directora da DSC, Dra. Lau Wai Meng, bem
como várias chefias, trocaram impressões sobre o sector,
tendo os Correios de Macau feito uma apresentação sobre o
desenvolvimento postal local e sobre a promoção e aplicação

A delegação dos Correios Nacionais visitou a Estação Postal da
Universidade de Macau, inaugurada em Março, para conhecer
as instalações e situação operacional.

E

ntre 12 e 13 de Abril de 2016, o Grupo dos Correios da
China organizou, em Chongqing, na Província de Sichuan,
um Fórum sobre Comércio Electrónico Transfronteiriço, que
reuniu Dirigentes de Administrações Postais. Os Correios de
Macau fizeram-se representar pela Directora, Lau Wai Meng, e
pelo Gerente Geral dos Serviços Electrónicos Postais Seguros,
Sun Kuan Ieong. Os temas em debate focaram, entre outros, o
desenvolvimento do comércio electrónico transfronteiriço e
respectivas oportunidades para o sector postal, planeamento
de transporte de correio por caminho-de-ferro entre a China e
a Europa, e cooperação e expansão de actividades postais.

No evento, a directora dos Correios de Macau, convidada
especial, fez uma apresentação abordando o desenvolvimento
e as oportunidades de negócio para o sector postal criadas pela
procura do mercado de comércio electrónico transfronteiriço.
Num encontro entre o Presidente do Grupo dos Correios
da China, Li Guohua, e a delegação de Macau, foram
trocadas ideias sobre a cooperação e possíveis serviços de
comércio electrónico transfronteiriço a lançar por ambas as
administrações postais.
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 ԓʪ൯ܧᐲਨϷଉԑผผᘪ
Reunião do Conselho Executivo da APPU 2016

ਝ൯ܧᙴผ࿒ԓݘਝ˳ႅᙴ
Post-Expo Hong Kong 2016 + The Parcel Show

઼37 ͟ࢶٺപֲ߷઼ᅫ౾ᜓᐡᓝҖĄฎ߆ԊԊܜᆒځăฎચ

ᅫฎ߆౾ᜓົ 3127 ၱֲ߷઼ᅫΒᄤ౾ᜓົٺώѐ 6 ͡ 35 Ҍ

ះះܜౘهຎ̈́થຽះះܜዑࡌځयߏѨ౾ᜓົĄிᄃົ۰̶Ҿ
ࠧ͵ٺฎ߆ຽચኢጪăDFP ኢጪăྭဩ̄થă֧̳˘ޢᆹҖ
̈́ MJWF ౹າणϯົᛉ˯̶ֳຽ̰າ൴णᔌ๕ăणϯԫఙĂ֭ಶ
ҖຽϏֽ൴णซҖኢĄώԊࠁ̙Тᅳા۞ԫఙˠࣶણΐߏѨ౾
ᜓົĂͽೠ೪̈́ጯ௫͵ࠧЧгฎ߆̈́ԣᅍᒉྻથă߹ۏЋຽඈ፟ၹ
۞າԫఙ൴णᔌ๕Ą

ώ

ѐֲ͉ޘฎ߆ᓑ༖ેҖநְົົᛉٺ6͡27Ҍ32͟дֽ

ٙ۞פјڍĄѩγĂ̂ົ၆ੑચ؎ࣶົ۞ੑચಡӚ́3128ѐ

ҘֲঙᘲϹِᓝҖĄֽҋ36࣎ົ઼ࣶ۞ѺкЩܑΐ˯

ޘზүᆶԲĂЧ઼ܑಶϫ̈́̍ү̶Ҿ൴ܑຍ֍Ą

༱઼ฎ߆ᓑ༖ă઼ڱăᇇ઼̈́༄̀ฎ߆ඈ˩кЩ៍၅ࣶयĄ

ώԊ઼ܑ̚ߏѨֲ͉ฎᓑ̄ڇચ̍ү۞ົᛉĂ๗ಡ

ᑕ઼छฎ߆Ԋ۞ᔛኛĂщБ̄ฎ߆ڇચगӖᓁႾ઼̈́ᅫְ

࿅˘ـѐ۞̍үјڍĂ̚Β߁ֲ͉ྭဩ̄થࢍ̶̈́ژ

ચăଠטၱఢထౘᇇฯཌந৺གྷநܑ፫ܝฎ߆ĂᓑТ઼छ

ඕڍĄ

ฎ߆Ԋă઼̚ฎ߆ะဥ̳Φ̈́ࢶപฎ߆ј˞઼ܑ̚ဥણΐ
ົᛉĄ

ѩγĂЧгฎ߆Ϻಶٺώѐ˝͡ฎᓑ̂ົ˯ܑՙ۞ᙯٺბ

ߏѨणᜓົ๗ჸ˞211кछ઼ᅫણणથĂणᜓᐡ̰ౘЕЧฎІ

ຽચ͞९ႊϯćώԊܑଂ̚៍ᇝЧг፟ၹ۞າຽચ൴णă

நҋજ̼۞ർІన౯ăྤੈր̈́ҋજ̼Βᄤхפᕢඈᐹ̼

౹າԫఙĂ֭ᄃ࠹ᙯຽચಏҜޙϲღᓑᘭăΐૻЪүϹ߹Ą

A

conhecimento das novas tecnologias e das tendências para
o futuro do sector, apresentadas por administrações postais,
operadores de correio rápido, empresas de logística e outras
instituições participantes.

“Post-Expo Hong Kong 2016 + The Parcel Show” teve
lugar no Centro de Exposições da AsiaWorld Expo,
em Hong Kong, entre os dias 24 e 26 de Maio de 2016. Os
Correios de Macau fizeram-se representar pela Directora, Lau
Wai Meng, pela Chefe do Departamento de Operações Postais,
Chan Nim Chi, e pela Chefe do Departamento Comercial,
Chiang Chao Meng. Participantes de diferentes partes do
mundo tomaram parte nos fóruns de operações postais e
de altos dirigentes (CEOs), e nas reuniões sobre comércio
electrónico transfronteiriço, soluções para a entrega da última
milha e, ainda, em demonstrações ao vivo de inovação, dando
a conhecer as últimas novidades das tendências tecnológicas.
Houve ainda lugar a discussões sobre o desenvolvimento
futuro do sector. Técnicos de diferentes áreas dos Correios de
Macau estiveram também presentes no evento para tomarem

O evento acolheu uma centena de expositores internacionais,
com diversos equipamentos de tratamento automático de
correio e sistemas informáticos expostos, e com demonstrações
de novas soluções para aperfeiçoamento das operações postais,
nomeadamente cacifos automáticos para depósito e levantamento
de encomendas. Os participantes dos Correios de Macau tiveram
oportunidade de conhecer os últimos desenvolvimentos e
inovações do mundo nas áreas da informática e da tecnologia,
tendo também realizado contactos com outras entidades do sector
para futura cooperação e intercâmbio.

ăڇચኳณૄܛăΒᄤฎ߆யݡፋЪࢍထ೩९ăͽ̈́༱઼
ົᛉഇมĂֲ͉ฎ߆ᓑ༖ેҖநְົय̈́Ч̍ү̶Ҿ๗ಡ

ฎ߆ᓑ༖ԼࢭඈᛉᗟซҖ̶ኢຍ֍Ϲ߹Ą

ҋΝѐд͐ૄϿᜋಢᓝҖ۞ેҖநְົົᛉ̍۞ޢү̈́

A

Reunião Anual do Conselho Executivo da União Postal
da Ásia-Pacífico (APPU) teve lugar em Pulau Langkawi,
Malásia, entre 16 e 21 de Maio de 2016. Uma centena de
representantes de 25 países membros desta organização e uma
dezena de observadores da União Postal Universal (UPU) e dos
Correios de França, Alemanha e Suíça estiveram presentes.
A convite dos Correios Nacionais da China, os Correios de
Macau, representados por Sun Kuan Ieong, Coordenador
dos Serviços Electrónicos Postais Seguros, e Chan Tak Hong,
Gerente Superior, Substituto (Assuntos Internacionais,
Controlo e Planeamento), integraram a Delegação da China,
juntamente com os Correios Nacionais, o Grupo dos Correios
da China e os Correios de Hong Kong.
Durante o encontro, o Presidente do Conselho e os grupos de
trabalhos relataram os respectivos trabalhos desenvolvidos
e os resultados obtidos após a reunião do ano passado em
Islamabad, no Paquistão. Foi também aprovado o relatório

de contas de 2016 e apresentado o plano de orçamento para
2017, tendo os representantes dado as suas opiniões sobre as
contas e os trabalhos apresentados.

ɀɊɀ։˖ވၫၤཌྷਕႺϷԾผԓʪਂαผʥԓʪਂሃኋ
22.º Encontro Anual e Fórum do Grupo Regional da Ásia-Pacíﬁco do Instituto Mundial de Bancos
de Poupança

ฎ

߆ᐼܛԊٺ5͡ણΐௐ˟˩˟ࠧ͵ب
ᐼᄊᄃᅙҖֲ͉ົםડѐົ̈́

Os Correios de Macau, por delegação da China, presidiram
à reunião do Grupo de Trabalho de Serviços Electrónicos
da APPU, e deram conta aos participantes do evento dos
trabalhos desenvolvidos, incluindo os resultados obtidos
sobre as estatísticas e análise realizada ao comércio electrónico
transfronteiriço.

ֲ͉ડኢጪĂϤഠܜՂϜᆰ̈́Җ߆
ົࢍၱૄܛგநڒܜᇊܑࠞयĄ
ߏѨኢጪᗟࠎņܛᏉŇĂኢጪ̚к
Ҝࡁտ፟ၹܛᏉຽ۞छ̬າᎸܛᏉ
ࡊԫЋຽ۞൴ण̈́็ᅙҖܛᏉ፟ၹ၆

Os representantes de diferentes administrações postais, em
pequenos grupos, trocaram ainda opiniões sobre os temas que
serão apresentados no Congresso da União Postal Universal
(UPU), a ter lugar em Setembro deste ano, nomeadamente
sobre taxas terminais, fundo de qualidade de serviço, proposta
do plano de integração de encomendas com outros produtos
postais, e ainda sobre a reforma da UPU.

ຽચซҖፋԼ۞ᅮࢋĂ̶ֱֳ၆ฎ߆ᐼ
ܛԊၹ۞ޢ͟ޥ൴ण։р۞ણ҂үϡĄ
Caixa Económica Postal (CEP) participou no 22.º Encontro Anual do Grupo
Regional da Ásia-Pacífico do Instituto Mundial de Bancos de Poupança e no
respectivo Fórum, em Abril de 2016. A delegação de Macau foi representada por Lei
Iok Sim, Chefe do Sector de Operações Activas e Lam Wai San, Chefe do Sector de
Administração, Contabilidade e Gestão de Fundos.

үࠎ͵ࠧᐼᄊᄃᅙҖ۞ົםјࣶĂฎ

“Inclusão financeira” foi o tema central do referido fórum. Diversos especialistas
de instituições de estudos e do sector financeiro abordaram o desenvolvimento de
novas empresas de tecnologia em serviços financeiros e a necessidade de modificar as
actividades dos tradicionais bancos e instituições financeiras. As informações recolhidas
no evento foram de grande utilidade para a CEP, que pensa uma futura estratégia de
desenvolvimento.

Como membro do Instituto Mundial
de Bancos de Poupança (WSBI), a CEP
também teve a oportunidade de trocar
opiniões sobre operações e gestão com
membros de outras partes do mundo,
alargando a sua rede de cooperação.

A

߆ᐼܛԊᖣણᄃߏѨѐົĂΞᄃЧгົ
ࣶϹ߹ᒉྻგநགྷរĂଂ̚࠹̢ጯ௫Ă
ᕖ̂ຽચЪү۞შඛĄ
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ዌپਝذᎂˀ৽ݠ

ԓʪ൯ᐲཋɥਆൗᏪ༜ɮАы

Dia Internacional dos Museus, Macau 2016

఼

Workshop da APPU sobre Operações de Comércio Electrónico

ੈ౾ۏᐡࠎᇉৡĶ͵ࠧܫܫ

ώѐ઼ᅫ౾ۏᐡ͟Ă఼ੈ౾ۏᐡٺလѐරฟ၌͟)6͡9͟*నཉĶ͕͕ޥຍķ̍ү

िۤົ͟ķĶ઼ᅫ౾ۏᐡ͟ķ

ӪĂឰણΐ۰ҋᄦ͕ޥෲΙਖ਼ᙑᇞຑćٺ6͡9Ҍ29͟ഇมдͿޏणᐡᓝҖĮฎ

ٺ6͡28̈́29͟ҺฟٸĂТॡĂฎ߆

డָ༼įणᜓĂणϯ͵ࠧЧгࠎ̙Т༼ᇉ൴Җ۞ᗟฎைćѩγĂᄃঔְ౾ۏᐡ

Ԋд6͡9Ҍ29͟ഇม൴Җ˞઼ᅫ౾ۏ

፫ܝ౾ۏᐡᓑЪᓝᏱ۞Į3127ѐ፫઼ܝᅫ౾ۏᐡ͟ᛷᇆͧᔈįԆ႕ඕՁĂٙѣ

ᐡͯ͟ܫځĂ֭ࠎะฎຑр۰೩ֻࡔه

ረү઼ٺݡᅫ౾ۏᐡ͟߿જഇมд፫ܝ౾ۏᐡ̂ࠔέਫ਼ುणĄ

ฎᕕᄏዚڇચĄ

C

elebrando o “Dia Mundial das
Telecomunicações e da Sociedade da
Informação” e o “Dia Internacional dos
Museus”, o Museu das Comunicações
ofereceu entrada gratuita aos seus
visitantes nos dias 17 e 18 de Maio. Os
Correios de Macau emitiram também
um bilhete postal dedicado ao Dia
Internacional dos Museus 2016, tendo
disponibilizado o serviço de obliteração
comemorativa entre 8 e 18 de Maio.

Dia 8 de Maio, integrado no programa de inauguração do “Carnaval do Dia
Internacional dos Museus”, o Museu das Comunicações lançou a oficina de trabalho
“Meu Terno Coração”, onde os participantes tiveram a oportunidade de produzir
um cartão de saudações, e realizou a actividade “Museu na Galeria do Albergue
da SCM”, com a exposição “Selos Festivos”, patente de 8 a 18 de Maio, onde os
visitantes puderam apreciar selos emitidos por diferentes países, ilustrando diferentes
festividades. A actividade “Concurso de Fotografia do Dia Internacional dos Museus
de Macau, 2016”, organizada pelo Museu Marítimo e Museu de Macau, cujos
trabalhos vencedores foram expostos no corredor de acesso à Fortaleza do Monte,
teve um resultado muito positivo.

ֲ

A

ߏѨ̍үӪ۞ᓝᏱϫ۞ߏឰЧ઼ฎ߆፟ᙯ

O objectivo deste workshop foi que os participantes de diferentes administrações
postais adquirissem mais conhecimentos e reflectissem sobre como ganhar vantagens
no actual e próspero mercado de comércio electrónico. O workshop pretendeu ainda
transmitir como assegurar que a prestação de serviço corresponde às exigências dos
retalhistas e clientes, como posicionar as administrações postais como um bom
parceiro e facilitador de soluções no mercado de comércio electrónico e, ainda, como
integrar o comércio electrónico nas suas estratégias e operações comerciais, entre
outros.

߷͉π߶ฎ߆ᓑ༖6͡34͟Ҍ38͟ٺ
઼તᓝᏱ̄થᒉྻ̍үӪĂ

ϤপҾีϫቑᘞᆒজԈܑώԊयĄ

˞ྋтңд༊̫̄થሤሗ˭פᐹ
๕Ă֭ቁܲٙ೩ֻ۞ڇચਕ႕֖̄
થ̈́ᜪ۞މᅮՐ<ВТଣฎ߆፟ᙯд
̄થξಞ̚۞ؠҜ̈́тң̄થᄃ
னѣฎ߆થຽᒉྻඉர̢࠹ඕЪĄ

União Postal da Ásia-Pacífico (APPU) organizou, entre 23 a 27 de Maio,
em Banguecoque, Tailândia, um workshop sobre Operações de Comércio
Electrónico, onde os Correios de Macau se fez representar por Lao Hou Wang, da
Área de Projectos Especiais de Desenvolvimento.

6(3%R[ νՅཋɥཋ௰ઐᄤ৽ݠཕᆉ
Entrega de Prémios – Recepção de Facturas Electrónicas de Electricidade através
da SEPBox

఼

ੈ౾ۏᐡд7͡2઼͟ᅫආ༼Һ
ฟٸĂ֭ٺ6͡3:̈́͟7͡23̶͟Ҿ

ણΐ˞Ϥ፫ົ̍ܝᓑЪᓁົ̈́፫ූܝӪົ

ʒ ʔ ȹਝԫ೧ຝ්༝ผ
Arraial do Dia Mundial da Criança

ฎ

߆Ԋᄃ፫ܝ˧۵Њѣࢨ̳Φ)፫*ЪᏱͽ
Ķ щ Б  ̄ ฎ ቐ . SEPBoxķ ќ  פ ̄   ಏ ଯ ᇃ

ᓑЪᓁົᏱĂ̍ٺˠಞ̈́氹Ϳ̳ݱ܅

߿જĂٺ3126ѐ:͡25͟Ҍ3127ѐ4͡29͟ഇมĂމ

ᓝᏱ۞̱ʔ˘઼ᅫආ༼ྼົĂٺன

͗јΑϦኛͽщБ̄ฎቐତќ̄ಏĂӈΞᒔ

ಞనཉ̢જྼᑚᝊҜĶะฎѺࡊķᄃ̂̈

ણΐ٩ረ፟ົĂᛏפᖳಱᖃݡĄߏѨଯᇃ߿જᒔ

̓ڈᝌ͟༼ޘĄ

̳衆ᏨણᄃĂ҃ረᆇё̏ٺ6͡:͟፫̂ሁᓝ
ҖĂώԊщБ̄ฎ߆ڇચगӖᓁႾ̈́፫̶ܑ

D

ia 1 de Junho, Dia Mundial
da Criança, os visitantes
desfrutaram de entrada livre no Museu
das Comunicações. O Museu, para
celebrar este dia festivo com cidadãos
e crianças, participou ainda, dia 29 de
Maio e dia 12 de Junho, com o jogo
interactivo “Selopedia”, nos Arraiais do
Dia Mundial da Criança, organizados,
respectivamente, pela Federação das
Associações dos Operários de Macau, no
Campo dos Operários, e União Geral das
Associações dos Moradores de Macau, no
Jardim da Cidade das Flores da Taipa.

ҾШЧҜྻضረĂረݡΒ߁ϤώԊਖ਼۞3125ѐ
Ί̈́ࠡෳฎைะ.Ϥ፫ܝপҾҖ߆ડјϲ۞ࢵѨ൴ҖҌ
3125ѐٙ൴Җ۞ฎை̈́̈ૺݭЧ˘इĄ

O

s Correios de Macau e a Companhia de Electricidade de
Macau (CEM) organizaram uma actividade promocional
para a recepção de facturas electrónicas de electricidade
através da Caixa Postal Electrónica Segura (SEPBox) dos
Correios de Macau. No período entre 14 de Setembro de 2015
e 18 de Março de 2016, os clientes que aderiram a este serviço
de factura electrónica ficaram automaticamente habilitados
a participar num sorteio e a ganhar prémios fantásticos. A
actividade mereceu grande adesão do público.

A cerimónia de entrega de prémios teve lugar dia 9 de Maio
de 2016, no edifício da CEM, tendo Sun Kuan Ieong, Gerente
Geral dos Serviços Electrónicos Postais Seguros dos Correios de
Macau e um representante da CEM entregado os respectivos
prémios aos sorteados: uma Carteira Filatélica de 2014 e um
Álbum Filatélico reunindo selos e blocos de todas as emissões
lançadas desde o estabelecimento da RAEM até ao ano 2014.
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Macau Visto por Chan Chi Vai

Focos de Filatelia
名稱
Nome
̚ ઼ Οྐෟ ė ͢ᜋᙜ

Poesia Clássica Chinesa – Balada de Mulan
ౘ Ԡ ۞̚ீރ፫ܝ

Macau Visto por Chan Chi Vai

C

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

08/04/2016

4 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

650,000इ conjuntos
650,000 ښunidades

28/04/2016

4 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

18/05/2016

4 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

౾ۏᐡќᖟ̣ݡėঔְ౾ۏᐡ

Museus e Peças Museológicas V –
Museu Marítimo

౾ۏᐡќᖟݡạ̄.ঔְ౾ۏᐡ
ঔְ౾ۏᐡणᐡγԛপĂͽņ௺ŇࠎనࢍໄهĂϺߏ፫ܝௐ˘ळͽ౾ۏᐡΑਕ҃
Ꮈޙ۞ޙۏĂߏώ፫౾ۏᐡְຽ൴ण۞ࢦࢋᇾᄫĄঔְ౾ۏᐡणᐡሁˬᆸĂͽ

GJWC͵ࠧ̃ଵ̂ረᔈė፫ܝ3127

Grande Prémio Mundial de Voleibol
da FIVB – Macau 2016

omo poderei descrever Macau? Ainda muito jovem, fui
cativado pelo seu encanto. Deambulava pelas ruas e
ruelas, subia ao alto das colinas ou ia até à beira-mar. Com
interesse, mente limpa e olhos ávidos, via, observava e, com
ferramentas simples, pintava. Do que mais gostava era de
correr até à beira-mar, à procura do sol depois da chuva, e
de inspirar profundamente o vento húmido. Era para mim o
maior prazer da vida.

17/06/2016

2 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

7.50 + 12.00

઼̚ăཬͰ፫ܝгડ۞ঔְ߿જࠎቢĄ

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

ঔְ౾ۏᐡ۞णϯᗟ̙ҭͅߍ˞፫۞ܝ።ΫႊតĂᔘրг̬˞઼̚Ͱཬ
дਝঔΫ˯۞מјಶĂᄲ˞ځঔ߶၆ˠᙷ̼͛൴ण۞ࢦࢋّĄ

එ൯ณರᒨ

Museus e Peças Museológicas V – Museu Marítimo

Focos de Filatelia

C

om uma forma arquitectónica invulgar, sugerindo uma
embarcação, o Museu Marítimo foi a primeira construção em
Macau concebida especificamente para ser espaço museológico,
sendo um marco distintivo da museologia local. Nos três pisos que
o compõem, as exposições temáticas estão divididas sobretudo em
actividades marítimas da China, Portugal e Macau.

઼̚Οྐෟę͢ᜋᙜ
Į͢ᜋᙜįߏ઼̚ݑΔഈॡഇĞ̳̮531ѐ̳̮69:ѐğ߹็ٺ
Δ͞۞˘ࢵܜቔୃְϔႇĂߏΔഈሄعϔႇ۞ܑүĄĮ͢ᜋ
ᙜį˵ჍࠎĮ͢ᜋྐįĂ఼࿅ୃ͢ᜋ̃Էշ྅ͭଂ۞߇
ְĂౄ˞͢ᜋ˘Ѝዂ۞̃ࡻฯԛ෪Ą

As exposições temáticas do Museu reflectem não só a história
de Macau, mas também apresentam, de forma sistemática, os
contributos da China e de Portugal para a história marítima
u n ive r s a l, i lu st ra ndo a i mp or t â nc ia dos o cea nos pa ra o
desenvolvimento cultural da humanidade.
నࢍ/Design:
ҴޥYu Si
ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
ঔְ̈́ͪચԊǕǕঔְ౾ۏᐡ

Poesia Clássica Chinesa – Balada de Mulan
A Balada de Mulan é um longo poema narrativo difundido
no Norte da China durante o período das Dinastias do Norte
e do Sul (420 - 589). É uma obra representativa das canções
populares “Yuefu”, da Dinastia do Norte. A Balada de Mulan,
também conhecida como Poema de Mulan, narra a história
da jovem Mulan, retratada numa imagem gloriosa e descrita
como heroína, que, disfarçada de guerreiro, tomou o lugar do
pai no exército.

Museu Marítimo – Direcção dos
Serviços de Assuntos Marítimos e
de Água
నࢍ/Design:
ምᐅࠠ Poon Kam Ling
ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
̞ᇇࣣYin Degang

నࢍ/Design:
Ё͛፷ Helena Man In, Ng
ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
፫ܝপҾҖ߆ડ߆عវֈԊ

Instituto do Desporto do Governo da Região
Administrativa Especial de Macau

FIVB͵ࠧ̃ଵ̂ረᔈė፫ܝ3127

3127፫̃ࠧ͵ܝଵ̂ረᔈٺώѐ7͡28͟Ҍ2:͟፫ܝტᘹᐡᓝ
ҖĄүࠎ3127ѐ͵ࠧ̃ଵ̂ረᔈܐᔈ۞˘̚৭۞ᔈְĂֽ፫
۞α͚͵ࠧ৺̃ଵฤЁΒ߁Ĉ઼̚ă͐ҘăͧӀॡႬჯֲ
д፫ซҖྵณĂࠎώ፫ξϔࠧ͵Чг۞ଵຑр۰˯ႊჟ૾
۞ᔈְĄ͵ࠧ̃ଵ̂ረᔈߏ઼ᅫଵᓑົٺ2::4ѐ౹ᏱĂ፫ܝ

ౘԠ۞̚ீރ፫ܝ

ٺ2::5ѐฟؕјࠎ࣎˘̚ᏱݱξĂ̫ߏب፫ܝௐ31ѨᓝᏱ

፫۞ܝপঅࢲଐĂଂңᄲĉ༊͌͟ѐ۞ԧ̏གྷࠎ̝ՕዕĄႽԯ୳ፓ۞͕Ă

ѩᔈְĄ

ͽ̈́ల۞ீᐌ֗着۞ᖎಏ൪ĂᎸݎݎгࡍୣд̂ූ̈ޒĂ̋˯ঔ
ᑺĄಈᝌߏޢܥаĂಟষΝడวЍĄᓁߏԯ˘ӛ滿ට۞ᒅማঔࢲෛ
ү ం̂۞ֳצĄ
నࢍ/Design:
ౘԠރChan Chi Vai
ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
ౘԠރChan Chi Vai

Grande Prémio Mundial de Voleibol da FIVB – Macau 2016

U

m dos torneios da fase preliminar do Grande Prémio
Mundial de Voleibol 2016 da Federação Internacional
de Voleibol (FIVB) teve lugar em Macau, entre os dias 17 e 19
de Junho, no Fórum de Macau. Quatro equipas de voleibol
feminino de nível mundial (China, Brasil, Bélgica e Sérvia)

proporcionaram animadas provas e entretenimento a adeptos
locais e estrangeiros. O Grande Prémio Mundial de Voleibol
Feminino foi criado pela FIVB em 1993 e Macau, desde 1994,
tem sido uma das cidades que acolhe este evento, sendo esta a
20.ª edição que organiza.

અᘩɄɊʒ౨

"Em Contacto" número 86

ɀɊɀ։ໍഩˑʱϹᐲ൯ࢄ
§מ൯ᆱ¨̳βઐˮ
ณඑ൯ۂདй

XXII LUBRAPEX

Lançamento
oﬁcial
do Serviço
de Cacifo Electrónico
Focos
de Filatelia
– Próximos
Lançamentos

ௐ

˟˩˟͐ͰཬبҘᓑЪฎைणᜓٺ5͡37͟Ҍ6͡
2͟ഇมĂͰཬٺჯֲৼಢᓝҖĄྍणᜓ̏ѣ

61ѐ።ΫĂࠎБАᓝҖ۞ᗕᙝᓑЪฎणĂϫᇾߏ

名稱
Nome

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

11/07/2016

9 ฎ ை selos

18.00

500,000इ conjuntos

3127 ྻ જົ

Jogos 2016

29/07/2016

4 ฎ ை selos

15.00

500,000इ conjuntos

15.00 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

̼̈́͛ࠎᗟ۞ฎை̈́̈ૺݭপҾຏᎸĂ҃ࠎߏѨण

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

A

ܼĄੵనѣ˛࣎ฎ۞ݡᕢέγĂ༊̚α࣎ᛳฎ߆
፟ᙯăΩˬ࣎ᛳฎથĂणᜓତ˞ޞϤ363Щะฎˠ

য় ઼ ̋ ګė ܜѯ

Montanhas e Rios da Pátria – Rio
Yangtze

ଯજཬᄬ઼छฎ߆፟ᙯ̈́ะฎˠ̀ม̝Հღ̓рᙯ

̀ј۞ะฎણणથĄ
፫ܝฎ߆ٙणϯ۞ிкฎ̚ݡĂᗟฎၦЯπࢬన
ࢍăᘹఙّ̈́Оݡ۞הኳĂЯ҃јࠎצણ៍۰ᝌܓ
۞ฎݡĄ၆፫ܝฎைѣٙᄮᙊ۞ะฎຑр۰Ă၆።Ϋ

፫ ࡚ ܝఙ݈ዅ൪ү

Pinturas de Artistas Ilustres de Macau

25/08/2016

6 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

ཧ ॔ ኚ֚˘Ѻ˟˩ѐ

120° Aniversário do Nascimento do
General Ye Ting

10/09/2016

2 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

§מ൯ᆱ¨ᄈዌپɣነ৻רᒨ
Cacifo Electrónico na Universidade de Macau

7.50 + 12.00

ฎ

߆Ԋࠎᕖ̂ņٽฎቐŇ۞ڇચቑಛĂ̏ٺώѐ6͡4͟д፫

ᜓ҃পҾ൴Җ۞ࡔދهϺצޝᝌܓĄā
22.ª Exposição Filatélica Luso-Brasileira – LUBRAPEX
teve lugar na pequena e tradicional cidade de Viana do
Castelo, em Portugal, entre 26 de Abril e 1 de Maio. Em 2016,
a LUBRAPEX celebra 50 anos como a mais antiga Exposição
Filatélica Binacional do Mundo. A mostra foi idealizada com
o objectivo de promover o estreitamento das relações de
amizade entre operadores postais e coleccionadores dos países
lusófonos.

̂ܝጯฎ߆̶ԊĞ፫ܝ氹Ϳ̂ጯ̂ྮおපӪг˭ğᆧ

నк˘࣎ņٽฎቐŇڇચᕇĂᕧņٽฎቐŇВѣ99࣎פІቐĂ
౯ѣ3͎̇ዋЪᕚ̙ٸТ̂̈۞ΒᄤĄࠎឰξϔՀܮଥгᅳפ

Para além de sete balcões de venda de produtos, quatro
de administrações postais e três de negociantes filatélicos,

o certame acolheu 252 expositores de coleccionadores
particulares.
Dos produtos apresentados pelos Correios de Macau, as
Carteiras Temáticas, pela qualidade gráfica, artística e de
impressão, foram o que mais atraiu os visitantes. Os Selos
e Blocos com temas históricos e culturais foram muito
procurados por coleccionadores, já conhecedores da Filatelia
de Macau. O envelope comemorativo, emitido especialmente
para este evento, teve também muita procura.

ঔฎă۩ฎ̈́পԣᅍΒᄤĂפІॡมࠎߐഇ˘Ҍ͟ѝ˯8;11
Ҍ˯22;11ĄѩᕧņٽฎቐŇՀనѣϦኛņщБ̄ฎቐŇ۞
ΑਕĂ͞ܮξϔ൳ֹϡĂ҃ܧώ፫اϔϺΞ̶ٺԊᕢᕧᏱநϦ
ኛĄனॡņٽฎቐŇ̶̏Ҿనٺ፫ܝă氹Ϳ̈́፫̂ܝጯĂ͟ޢ

˖ވ൯ࢄᙴÐख़ 

дЧડౙᜈᆧనڇચᕇĄ

Exposição Mundial de Filatelia - NY 2016

৸ࡗྥჯਲົण͕̚ᓝҖĄߏѨฎणࠎ઼࡚˩ѐ˘

઼۞ޘᅫّฎणĂϤ઼࡚ะฎົםᏱă઼࡚ฎ߆םᏱ̈́
ฎથඈ፟ၹણणĄ፫ܝฎ߆ϺѣࠁࣶણᄃѩѨົĂଯᇃ

macaupost.gov.mo/elocker"ٕବೡͽ˭˟ჯቅĄт୬ֹϡņٽฎ

፫ܝฎை֭٤ण፫ܝะฎ۞ঔγξಞĂТॡᖣฎை̇͞

ቐŇĂኛӈϦኛņщБ̄ฎቐ . SEPBoxŇ֭˭ྶņSEPBoxŇ

̝มणϯ፫ܝপ̼͛Ą

፟͘ᑕϡёĄ

D

ࠧฎைणᜓ–৸ࡗ3127ٺ6͡39͟Ҍ7͡5͟д઼࡚

઼ᅫะฎᓑЪົᙒӄĂӛֽ͔ҋЧ઼гડ۞ฎ߆၁វ̈́

ѣ ᙯ ņ  ٽฎ ቐ Ň ̝ ྎ ଐ Ă ኛ ᕱ ᜓ ฎ ߆ Ԋ შ ࢱ "http://w w w.

ia 3 de Maio, os Correios de Macau instalaram mais
um ponto de serviço de Cacifo Electrónico (eLocker),
na Estação Postal da Universidade de Macau (Avenida da
Universidade, Centro Comercial da Universidade, R/C),
alargando a cobertura deste serviço. Esta estação dispõe de
88 cacifos electrónicos, de dois tamanhos, para encomendas
de diferentes dimensões. O horário de funcionamento é de
Segunda-feira a Domingo, das 07:00 às 23:00 horas, facilitando
o levantamento de encomendas recebidas via marítima e aérea
e de Correio Rápido (EMS). No referido Cacifo Electrónico
é possível aos residentes de Macau subscreverem a “Caixa
Postal Electrónica Segura” (SEPBox). Os não residentes, que
pretendam aderir a este serviço, podem subscrever uma
SEPBox nos balcões das estações postais. Neste momento, o
serviço de eLocker está disponível em Macau, na Taipa e na
Universidade de Macau. Futuramente, serão instalados mais
pontos de serviço.

͵

ੵ˞ฎைणዚγĂົಞՀనѣ̂ݭणᜓડĂणϯֽҋ͵ࠧЧг
Para mais informações sobre o Cacifo Electrónico, basta aceder
à página electrónica: http://www.macaupost.gov.mo/elocker, ou
fazer a leitura do código QR abaixo indicado:

ะฎछणତ̱ܕ༱ЊࠡෳะฎݡĂ֭నѣආ̈́͌ܦѐะ

Para se poder usufruir do serviço de Cacifo Electrónico é
necessária a subscrição prévia de uma SEPBox e o carregamento
da aplicação móvel da “SEPBox”.

፫ܝฎ߆ࠎߏѨणᜓົ൴Җࡔ̈́ދهଯࡔهฎᕕĂஎצણ៍

ٽฎቐeLocker:

SEPBox:

ฎડĂૈֈะฎࠧϠ˧Ą

۰ᝌܓĄ

A

“World Stamp Show – NY 2016” teve lugar entre os dias
28 de Maio e 4 de Junho, no Jacob Javits Center, Nova
Iorque, Estados Unidos da América. Esta exposição filatélica
internacional é realizada nos EUA de dez em dez anos,
organizada pela United States Stamp Society e Correios dos
Estados Unidos, e patrocinada pela Federação Internacional
de Filatelia, atraindo a participação de autoridades postais e
comerciantes filatélicos de diversas regiões e países do mundo.
Representantes dos Correios de Macau participaram neste
grande evento, para promover os selos de Macau e expandir
o seu mercado no estrangeiro e, ao mesmo tempo, dar a
conhecer a cultura única de Macau através dos selos.

No local do evento, além de venda de selos, uma zona de
exposição, de grande escala, patenteava cerca de 60.000 selos
preciosos, compilados por filatelistas de diferentes partes do
mundo, estando também reservada uma zona filatélica para
crianças e jovens, para fomentar o interesse das gerações mais
novas pela filatelia.
Na ocasião, os Correios de Macau lançaram envelopes
comemorativos e instalaram um posto de correio com
carimbo comemorativo, que receberam reacções positivas dos
visitantes.

 અ ᘩ   Ʉ Ɋ ʒ ౨
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Clube de Pessoal dos CTT – Notícias

ٺ

6͡Ҍ7͡Њฎᖚ̍Ӏົᖐົࣶ̈́ฎ߆Ԋࣶ̍Ă
̶Ҿͽ࣎ˠ̈́ဥฤԛёણΐĮ3127̳В፟ၹវֈᚮԫ̂

ົį۞ܲ᛬ăშăᚰϵ϶ඈк࣎ีϫĂ̚ᚰฤ
ဳᔈְ໒Ą
ٺ7͡23͟ώົצᔛᖐϵ϶ฤણΐϤ፫̳ܝϡְຽ͛ᖚˠࣶ
ົםᓝᏱ۞ϵ϶̓ኖᔈĂ؟ўࠎ࿅ͧᔈĂΐ强፫̳ܝϡְ
ຽˠࣶม۞Ϲ߹ĄώົฤߏٺѨᔈְᒔֲĄ
ዋెͭᏐ༼݈́Ă፫̳ܝચˠࣶវֈົᔛኛώົܲ᛬ฤٺ7͡
29͟ણΐĮ3127ຎචܲ᛬ฤᅫᔛኛᔈįĂ˯߿જٙᚯච
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N

os meses de Maio e Junho, os sócios do Clube de Pessoal
dos CTT e trabalhadores dos Correios participaram,
individual e colectivamente, em várias modalidades
do Festival Desportivo das Entidades Públicas 2016,
nomeadamente bowling, ténis, basquetebol e ténis de mesa.
A equipa de basquetebol do Clube classificou-se em 4.º lugar.
Dia 12 de Junho, a equipa de ténis de mesa do Clube
participou nos Jogos de Amizade de Ténis de Mesa,
organizados pela Associação dos Empregados das Entidades
de Utilidade Pública de Macau, cujo objectivo é, através
destes jogos, promover o intercâmbio entre trabalhadores de
diferentes entidades de utilidade pública. A equipa do Clube
ficou classificada em 2.º lugar.
Na véspera do Dia do Pai, dia 18 de Junho, a equipa de
bowling do Clube de Pessoal dos CTT participou, a convite da
Associação Desportiva dos Trabalhadores da Administração
Pública de Macau, nos “Jogos de Solidariedade de Equipas
de Bowling 2016”. Os fundos recolhidos foram destinados
à oferta de uma ida ao cinema e de um almoço a cidadãos

seniores de entidades patrocinadas por esta actividade,
desejando-lhes felicidades e boas festas.
O Clube de Pessoal dos CTT e a Associação das Funcionárias
Públicas de Macau organizaram em conjunto, no dia 19 de
Junho, uma palestra sobre “Doenças Comuns das Mulheres
e Terapia de Medicina Tradicional Chinesa”. A Dra. Ho Ka
Men, médica do Instituto de Estudo de Medicina Tradicional
de Macau, foi convidada para fazer uma introdução detalhada
sobre doenças do foro feminino, terapia de medicina
tradicional chinesa, dietoterapia destinada a cuidados de saúde
e outros conhecimentos que favorecem a saúde.
No dia 26 de Junho, o Clube de Pessoal dos CTT e a Comissão
Recreativa do Banco da China (Sucursal de Macau) organizaram
um “Dia de Festa de Verão”, que teve lugar no pavilhão
desportivo da Universidade de Macau. Foram realizados
diversos jogos entre pais e filhos, e os 85 sócios e familiares
das duas organizações que participaram nesta actividade
divertiram-se muito, independentemente da idade, tendo esta
terminado com um saboroso almoço.

