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ཽᅡ൯ܧʗѫ̳βઢ͂
Inauguração da Estação Postal do Carmo

ࠎ

੨Ъݱξ൴ण̈́ξϔ၆ฎ߆ڇચᅮՐ
۞តՀĂώԊᜈᐹ̼న߉̈́ฟ٤к

̮ڇચĄࣧĶ宖Ϳฎ߆̶Ԋķགྷ࿅ᐹ̼ᕖ

ޢޙՀЩࠎĶလሀฎ߆̶ԊķĂٺώѐ:͡
39͟ϒёୁϡĄ̶ԊୁϡᆇёϤྻᏮ̍ચΦ
ᘲϲ͛Φ̈́ܜฎ߆ԊᆒځԊܜᖃĄ
ᆒԊܜᙜॡܑϯฎ߆Ԋ˧ࠎ̙Тгડ۞
اϔăથ͗̈́፟ၹ೩ֻܮଥ۞ฎ߆ڇચĂ҃
Ϗֽᚶᜈౌξ൴ण۞ᅮࢋĂдາ൴ण
۞ડા̰నཉฎ߆̶ԊĄ
လ ሀ ฎ ߆ ̶ Ԋ Ҝ  ٺ宖Ϳ လ ྮ ̀ Ѽ ࡠ 
ྮĂᏱ̳ॡมࠎߐഇ˘Ҍ̣ѝ˯22;41Ҍ
˭̾8Ĉ11Ăߐഇ̱ѝ˯:;41Ҍ˭̾3;11Ą
೩ֻ۞ڇચΒ߁ċԸבІă̈ฎΒăΒ
ᄤăপԣᅍăฎІхԊ࣏ᅳ̈́ะฎ
ݡඈĂΩనѣฎྤᇾច፟̈́ฎ߆ܫቐĄ
လሀฎ߆̶Ԋ̂ሁనѣणᜓះĂϤώԊ఼ੈ
౾ۏᐡ̈́ะฎయᓝᏱ̙Тᙷ۞ݭᗟण
ᜓĂШ፫ܝξϔ̈́ྼމ೩࣍ะฎ̼͛ଯજ
̈́ੈࡊጯԫఙĄ

A

Direcção dos Serviços de Correios (DSC) tem vindo a melhorar e a diversificar
os seus serviços para acompanhar o desenvolvimento urbano e as mudanças
nas exigências dos cidadãos quanto aos serviços postais. A antiga Estação Postal
da Taipa foi remodelada e renomeada como Estação Postal do Carmo, tendo sido
oficialmente inaugurada no dia 28 de Setembro. A cerimónia de inauguração foi
presidida pelo Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais
do Rosário, e pela Directora da DSC, Lau Wai Meng, que, no seu discurso, referiu
que a Direcção dos Serviços de Correios tem vindo a optimizar os seus serviços
para facilitar a vida dos residentes, comerciantes e entidades das diferentes zonas
e vai continuar a construir novas estações para dar resposta às necessidades da
população, no âmbito dos serviços postais.
A estação postal do Carmo, sita na Av. Carlos da Maia, funciona de Segunda
a Sexta-feira, das 11:30 às 19:00 horas, e Sábado, das 9:30 às 14:00 horas,
prestando, entre outros, os seguintes serviços postais: Correspondência, Pacotes,
Encomendas, Correio Rápido, Posta Restante, Loja de Filatelia e ainda Impressão
de Etiquetas Postais e Caixas de Apartado.
As instalações desta estação estão dotadas de uma Galeria de Exposições, gerida
pelo Museu das Comunicações e pela Divisão de Filatelia da DSC, onde serão
organizadas diferentes exposições temáticas para promover o coleccionismo
filatélico junto dos cidadãos de Macau e turistas e divulgar e tornar mais acessível
o conhecimento científico e técnico ligado à área das Telecomunicações.
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ө༜৽ᔀۂ൯ࢄ

 ઠຝ֨൯ۂೕϷ

Exposição Filatélica sobre Grandes Eventos Desportivos

Emissão comemorativa do Dia do Professor 2016

̫

ѐିर༼Ăฎ߆ԊГޘᄃିܦԊЪү൴Җᇉৡିर༼۞
ࡔهฎݡĄฎ߆ԊᆒځԊܜᑕᔛٺ:͡21͟ፉЇฎݡ

൴ҖᆇёᖃလᄼĂᆒԊܜෟॡܑϯߏѨିर༼ͽĶמି
रķࠎᗟ൴ҖࡔهฎݡĂͽࡔିهरࣇ۷ࠎૈֈጯ
̄۞ࢦࢋ֎ҒĂૈࣇؠۺዳۤົາ˘;۞Ӆ˧ᚥĂ
ഇ୕࿅ฎІԯିरĶႽ͕ૈֈĂјಶေຐķ۞ૣჟৠ็
Ҍ͵ࠧЧгĄ
༊͟ฎ߆ᓁԊ۞ะฎથظপҾࠎξϔ೩ֻΐᄏĶᇉৡିर༼ķ
۞ࡔهฎᕕڇચĂТॡࠁ൴ࡔͽދهүهĄ

A

Direcção dos Serviços de Correios, em colaboração com
a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, lançou
este ano, mais uma vez, uma emissão de produtos filatélicos
comemorativos do Dia do Professor. A Directora dos Correios,
Dra. Lau Wai Meng, foi convidada a presidir à cerimónia de
lançamento da emissão, no dia 10 de Setembro.
No seu discurso, a directora da DSC referiu que a escolha
do tema desta emissão – “Professor Distinto” – teve como
propósito assinalar o importante papel do professor,
reconhecendo o empenho e contribuição dos docentes na

educação e formação das gerações mais novas. A Dra. Lau
Wai Meng disse também esperar que estes produtos filatélicos
levem a mensagem “Com a dedicação e empenho do professor,
os alunos realizam os seus sonhos” aos quatro cantos do
mundo.
Foi também instalado um posto de correio temporário na Loja
de Filatelia da Sede dos Correios e distribuído ao público um
envelope comemorativo com selo obliterado com o carimbo
comemorativo “Celebração do Dia do Professor”.

ዋ

ె3127ѐ6͡Ķௐ˟ب፫ܝБϔྻ
જົķ႕ඕՁĂ9͡˫͐˞ֽܓ

Ҙ֧ࡗሤ̰ᎊĶௐˬ˩˘بआ؞̽ڒҹ
ྻજົķĂࠎ˞ᄃξϔ˘ТԸˢ۵ྻજ
ሤሗĂฎ߆Ԋੵ˞ٺ8͡3:͟൴ҖĶ3127
ྻજົķࡔهฎݡγĂՀٺ8͡3:͟Ҍ9͡

ԓʪਂ (06 ༎ྊཋɥਆ৻࿒ (06 ̟ೕࢄኝঢ়ᄙޢদผ
Simpósio de Dirigentes de Administrações Postais da Região Ásia-Pacíﬁco sobre EMS e Comércio
Electrónico Transfronteiriço e Estratégia de Desenvolvimento de Mercado EMS

ฎ

8͟ഇมᓑТࢶപࡊጯᘹఙϹ߹͕̚дฎ
߆ᓁԊᓝᏱĶវֈྻજᖟݡฎைणķĄ
ߏѨฎणण።بĶྻົķăĶֲྻ
ົķăĶ̚රˠϔВྻ઼જົķͽ̈́
፫ܝฎ߆അགྷͽྻົࠎᗟՄٙ൴Җ۞

߆ԊщБ̄ฎ߆ڇચᓁႾगӖ̈́পԣᅍၱΒᄤ

ࡔهฎைĂឰะฎ۰̈́ᇃ̂ሤຑྻજˠ

৺གྷநՂઈ͛Ăٺώѐ7͡3:͟Ҍ8͡3͟यϤ༱઼ฎ߆

ਕВካԲࠡෳ۞ฎைᖟݡĄ

ᓑ༖ځٿٺᓝҖ۞Ķֲ͉ડFNTྭဩ̄થચၱFNTξಞ൴णጼ
ரᆸࡁົķĄ

༊͟ฎण೬၌ᆇёϤᆒځԊܜĂ

ࡁົᓝᏱ̝ϫ۞ࠎΐૻЧ઼ฎ߆፟ၹ۞ЪүĂ̶ֳξಞྤੈ
̈́ଯᇃ൴णྭဩ̄થચĂܳซЧฎ߆፟ၹ̝ม۞࠹̢˞ྋ֭

֭ᔛវֈԊምϖᝋԊܜă፫ૈܝϒ̚

ઘົܜăࢶപะฎୖົםϖഋົܜăࢶപপડฎጯົࡔᛇࡻົࢶ̈́ܜപࡊጯᘹఙϹ

ጯోະ͛ઘ७ܜă፫ܝะฎົםเማЍ

߹͕̚য়͛ЇซҖગჭ೬၌Ą

C

Da mostra constaram selos comemorativos de três grandes eventos desportivos
– Jogos Olímpicos, Jogos Asiáticos e Jogos Nacionais da República Popular da
China, inclusive selos da série “Olimpíadas”, emitidos pelos Correios de Macau,
permitindo a coleccionadores filatélicos e entusiastas desportivos apreciarem esta
rara colecção de selos.

ΐૻFNTྭဩ̄થચ൴णĄТॡĂົ˯Ϻଣனֲ̫͉ડ̄
થચϒдి൴णĂЧ࣎ฎ߆፟ᙯтңਕೠ೪፟࿃ВТ൴णĄ

A

União Postal Universal (UPU) organizou, entre 29 de
Junho e 2 de Julho, em Kunming, China, um “Simpósio
de Dirigentes de Administrações Postais da Região ÁsiaPacífico sobre EMS e Comércio Electrónico Transfronteiriço
e Estratégia de Desenvolvimento de Mercado EMS”. Os
Correios de Macau fizeram-se representar pelo Gerente Geral
dos Serviços Electrónicos Postais Seguros, Sun Kuan Ieong, e
pelo Coordenador da Área de Correio Rápido e Encomendas,
Lei Wai Man.
O objectivo da reunião foi o reforço da cooperação, a
partilha de informação sobre o mercado e a promoção do
comércio electrónico transfronteiriço, para fomentar o
entendimento entre as administrações postais presentes

e p a r a d e s e n v o l v e r o E M S n o c o n t e x t o d o c o m é rc i o
electrónico transfronteiriço, bem como procurar a forma
de as administrações postais poderem aproveitar as
oportunidades geradas pelo rápido desenvolvimento do
comércio electrónico na Região Ásia-Pacífico para, em
conjunto, alcançarem o progresso desejado.

om a realização da 31.ª edição dos
Jogos Olímpicos de Verão, no Rio de
Janeiro, Brasil, e dos 2.os Jogos Populares
de Macau, em Maio de 2016, a Direcção
dos Ser viços de Correios, além do
lançamento da emissão filatélica “Jogos
2016”, no dia 29 de Julho, organizou a
exposição filatélica “Grandes Eventos
Desportivos”, fazendo com que toda a
população de Macau assistisse a uma
onda de Jogos. A exposição, organizada
pelos Correios de Macau e pelo Hong
Kong Science & Arts Exchange Centre,
esteve patente ao público na Estação
Central, entre 29 de Julho e 7 de Agosto.

A cerimónia de inauguração da exposição foi presidida pela Directora da DSC,
Lau Wai Meng, contando, para o corte de fita, com a presença dos seguintes
convidados: Presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, Vice-presidente
da Escola Secundária Pui Ching, Kuok Keng Man, Vice-presidente do Clube
Filatélico de Macau, Wong Ion Kuong, Presidente do Clube Filatélico de Hong
Kong, Leung Wing Tong, Presidente da Hong Kong Philatelic Society, Kei Kok
Ying, e Director do Hong Kong Science & Arts Exchange Centre, Zhou Zuwen.

અᘩɄɊȼ౨

"Em Contacto" número 87

ԓ ݘ3., ᐲਝޢদผ
Simpósio Internacional do Consórcio PKI Ásia

D

ecorreu entre 1 de Maio de 2015 e 30 de Abril de 2016
uma actividade para promoção da recepção de facturas
electrónicas de água, organizada pela Direcção dos Serviços
de Correios (DSC) e Sociedade de Abastecimento de Águas
de Macau (SAAM). Durante o referido período, aqueles que
se inscreveram, com sucesso, para recepção de facturas
electrónicas de água através da Caixa Postal Electrónica Segura
(SEPBox) da DSC, puderam obter um desconto de MOP$20
na factura de água e ainda habilitar-se a participar em três
sorteios.
Na cerimónia de entrega de prémios do 3.o sorteio, que
decorreu no dia 27 de Julho de 2016, a Directora dos Serviços

de Correios, Dra. Lau Wai Meng, e a Directora Executiva da
SAAM, Dra. Nacky Kuan, entregaram ao primeiro contemplado
um prémio especial – um Álbum Filatélico que reúne selos e
blocos de todas as emissões lançadas desde o estabelecimento
da RAEM até ao ano 2014. Foi sorteada ainda uma Carteira
Anual de Selos de 2014, entregue a outro participante nesta
actividade.
Para atrair a adesão do público a este serviço, quem se
inscrever, com êxito, para recepção de facturas electrónicas de
água através da SEPBox, até 30 de Abril de 2017, continuará a
poder receber um desconto de MOP$20 na factura de água.

൯ܧѫၤ§ዌɣነ́ᅥˀ¨
Correios na Feira de Estudantes da Universidade de Macau

ฎ

߆Ԋ̄ᄮᙋڇચቑಛٺ3127ѐ8͡7̈́͟8͟ࠁܑ
ણΐϤֲ߷ PKI ᓑ༖ (APKIC)ăࢶപ̚රથᓑЪົăം

ᇊݱξᓑ༖ᓑЪᏱĂࢶപ̳ટૄޙኢጪ̈́ᑏ̂ݑጯםᏱ
۞Ķ̳ટૄ̈́ޙᄮᙋ౹າซण઼ᅫࡁົķĂົᛉᗟࠎ
Ķ˘˘ྮ࣍ᛉ˭۞ംᇊݱξᄃംਕ֗ЊၹޙķĄ
ѩѨࡁົўٺᄃࣶ̈́ົछଣPKI̢ᓑԫఙдથຽ̚۞

O

s Serviço de Certificação dos Correios de Macau participou
no “Simpósio Internacional sobre Inovação de PKI e
Autenticação”, cujo lema foi “Cidade Inteligente e Identidade
Inteligente sob a Iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’”, nos dias 6
e 7 de Julho. Este evento foi organizado pelo Consórcio PKI Ásia
e Associação de Fabricantes Chineses de Hong Kong, Fórum
Cidade Inteligente, Fórum PKI de Hong Kong e Universidade de
Lingnan.

າᑕϡͽ̈́дБ̼̈́ጯఙ̚۞൴णĄֽҋ઼̚ă઼ăО
ޘă፫ܝăᔹ઼ăέ៉̈́ࢶപඈк઼࣎छгડ۞छણΐົ
ᛉĂಶPKI࠹ᙯԫఙдЧгડ۞൴णᑕϡଐڶซҖࡁĂΒ
߁e-IDă͚̄;ăംਕϠ߿ăᇴфགྷᑻ̄થચڱĄ
ߏѨົᛉѣӄΐૻᒢྋPKIᑕϡ۞າԫఙ̈́൴णĂ၆ώԊ͟ޢ
൴ण̄ᄮᙋڇચܳซүϡĄ

O objectivo deste Simpósio foi a discussão, entre os membros
e peritos presentes, de novas aplicações da tecnologia de
PKI na área comercial, a sua globalização e desenvolvimento
académico. Estiveram presentes representantes oriundos da
China, Tailândia, Índia, Macau, Coreia do Sul, Taiwan e Hong
Kong, focando questões como: e-ID, pagamento electrónico,
ecossistema inteligente, economia digital e a lei de comércio
electrónico.
Este encontro, uma oportunidade para obter informações
sobre as mais recentes tecnologias e desenvolvimentos
de aplicações de PKI, trouxe vantagens para o futuro
desenvolvimento do serviço de certificação da DSC.

6(3%R[ νՅཋɥˋ௰ઐᄤ  ৽ݠɍረᆉཕᆉშβ
Actividade Promocional para Recepção de Facturas Electrónicas de Água através da SEPBox Cerimónia de Entrega do Prémio do 3.o Sorteio

ٺ

3126ѐ6͡2͟Ҍ3127ѐ5͡41͟ഇมĂฎ߆Ԋᄃ፫ܝҋֽ
ͪ۵Њѣࢨ̳ΦᓑЪᏱĺщБ̄ฎቐ.SEPBoxĻତќ

ฎ

߆Ԋᑕᔛણΐ፫̂ܝጯٺ9͡33Ҍ
37͟ᓝᏱ۞ņጯϠТሄ͟ŇĂഇม

నཉଯᇃᝊҜĂ̬ώԊܕѐଯ۞кี
̄ฎ߆ڇચĄ

̄ͪಏଯᇃ߿જĄ˯ٺഇมјΑϦኛͽSEPBoxତќ̄

ͪಏ۞ϡ͗ĂӮΞᒔ፫ܝ။31̮ͪаᙑ̈́ણΐˬ٩ረ

ߏѨ߿જࢋଯᇃώԊ۞щБ̄ฎቐ

۞፟ົĄ

(SEPBox)ăٽฎቐ(eLocker)̈́̄ᄮᙋڇ

ௐˬ٩ረረᆇё̏ٺ3127ѐ8͡38͟ซҖĂฎ߆ԊᆒځԊܜ

ֹϡ̼̄۞ฎ߆ڇચĄฎ߆Ԋ̙ᕝᐹ̼

ᓑТ፫ܝҋֽͪ۵Њѣࢨ̳Φᙯ̈ДેҖְШপҾረረ۰

̈́٤णՀкܮϔ۞̄ڇચĂͽ੨Ъ፫ܝ

ᙑ፫ܝฎைࠡᖟะ˙ώĂ҃Ω˘Ҝረ۰ᒔᙑ3125ѐѐΊ˙ώĄ

পડ̄߆ચ۞൴णĄ߿જഇมĂТጯࣇ

ચ (eSignTrust)ĂឰТጯࣇՀ˞ྋ̈́Ϧኛ

၆ώԊ۞ଯᇃᝊҜͅᑕሤধĂᏨߤྙ̈́
ࠎ˞ခᐽՀкξϔֹϡྍڇચĂаᙑͪ߿જᜈᏱҌ3128ѐ5͡
41͟ĂΪᅮјΑϦኛͽSEPBoxତќ̄ͪಏ۞ϡ͗ӈΞаᙑ፫
ܝ။31̮ͪĄ

ϦኛڇચĄ

A

convite da Universidade de Macau, a Direcção dos Serviços de Correios (DSC)
participou na Feira de Estudantes da Universidade de Macau, que teve lugar
entre 22 e 26 de Agosto de 2016. A DSC instalou um stand com o objectivo de
promover os diversos serviços electrónicos postais lançados nos últimos anos.
Neste evento, foram apresentados os serviços de Caixa Postal Electrónica Segura
(SEPBox), de Cacifo Electrónico (eLocker) e Certificação (eSignTrust), facultando
aos estudantes um maior conhecimento sobre estes serviços e a oportunidade
de fazerem a sua subscrição no local. A DSC tem vindo a acompanhar o
desenvolvimento da política de governo electrónico da RAEM, com o constante
melhoramento e alargamento de novos serviços electrónicos que facilitam a vida
aos cidadãos.
Durante a actividade, o stand da DSC acolheu muitos visitantes que mostraram
interesse em obter mais informações e fazer a respectiva subscrição.
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൯ܧѫೕϷ֨൯ۂΉዌکپሦߎฑ

Actividades de Verão no Museu das Comunicações

Correios homenageiam pintores de Macau com produtos ﬁlatélicos

ࠎ

ࡔه፫࡚ܝఙ˩̱ົםѐົᇉĂ
ฎ߆Ԋ൴ҖͽĶ፫࡚ܝఙ݈ዅ൪

үķࠎᗟ۞ࡔهฎݡĂШிҜ݈ዅ൪छк
ѐֽ၆ଯજώ፫ᘹఙ൴ण۞ᚥະĄ
፫࡚ܝఙͽົםሤຑয়઼ăဥඕ࡚ఙࠧˠ
̀Ă೩࡚࣍ֈăૈዳ࡚ఙˠ̖̈́ڇચۤົ
ࠎ؟ўĄ̫ѐྍົᇉৡјϲ̱˩ѐĂٺ
9͡36͟Ⴂˠቅᐝົण͕̚ᓝҖᇉৡ੧
ົͽ̈́Ķ፫࡚ܝఙ݈ዅ൪үķࡔهฎࢵݡ
൴ᆇёĂᔛኛώԊᆒځԊܜᓑТкҜ࡚
ఙࠧᖘࠎࢵ൴ᆇёᖃĄ

C

omemorando o 60° aniversário
da Associação dos Artistas de
Belas-Artes de Macau, os Correios
de Macau lançaram uma emissão
filatélica intitulada “Pinturas de Artistas
Ilustres de Macau”, distinguindo
artistas que muito contribuíram para
o desenvolvimento das belas-artes do
território.

ࠎ

ᜩᑕିֈၱܦѐԊᏱ۞ഁഇ߿

̫ѐ఼ੈ౾ۏᐡᄃ፫ܝϠۏᗁጯ̍ጯົЪᏱ۞ĺࡊጯిᅍůϠۏᗁጯ̍ฟՎ֕Ļ

જĂ఼ੈ౾ۏᐡٺഁഇมฟన˞

आ΄ᒉٺ9͡:Ҍ23͟ᓝҖĄ41Ҝણΐ۰ࢵ͟д౾ۏᐡજ͘ҋᄦ็ጱ҅፟Ăᐌޢ4͇

5ีВ:ৈം˫ѣ۞ኝĂΒ߁Ķྮ

̶Ҿણ៍˞ࢶപ͛̂̚ጯăࢶപந̍̂ጯ፫̂ܝጯ۞Ϡۏᗁጯ̍၁រވĂΐஎጯ

̈́ஙତˢܝķăĶຏЍ፟ୠϥᖪķăĶЍ

ࣶ၆Ϡۏᗁጯ̍ቑᘞ۞ᄮᙊ˞ྋ൴ण݈ഀĄ

ጯ̍үӪķĶ̮ІপԽķĂЪВ33:Щ
ጯϠણΐĄ

൯ܧѫઐˮ෬ڌ໔§ዌپ൯¨ܧʥ§ዌپඑ൯¨
Os Correios lançaram contas WeChat: “Correios de Macau” e “Filatelia de Macau”

౾ۏᐡΩٺ9͡29Ҍ2:͟ᓝᏱ˞˘րЕĺ఼ੈሄྼᒉůજĄ͕ᓏĻ߿જĂឰણΐ۰
ଂ̙Тᙷྼ۞ݭᑚ̚ጯ௫ޙϲТந͕ĂѣӄϏֽˠᅫϹ̢ـજĄ߿જΒ߁̬ᛇᅪ
ᘣăវរ᜕ܲ˧ă̢જྼᑚă̍үӪͽ̈́ણ៍Į؈ӻ۞ᓏࢰįপҾणᜓĄ

ᐌ

ܕѐംਕ఼፟̈́͘ੈహІ۞ᑕϡ͟႙̈́Ă̳ி၆ᒔ็ੈྤפᅍੈि۞ሀ
ёயϠࢦ̂ԼតĄѣ֍̈́ѩĂฎ߆Ԋ̏ٺ8͡38͟ϒёଯཱིܫņ፫ܝฎ

߆Ň̈́ņ፫ܝะฎŇĂឰξϔ࿅ംਕ፟͘ඈ߹જ྅ཉࢎዦĂᐌॡᐌгᒔפ፫ܝฎ߆

O

Museu das Comunicações, em
colaboração com a Direcção dos
Serviços de Educação e Juventude,
organizou, integrados no programa de
Actividades de Férias de Verão, quatro
cursos, num total de nove classes e 229
alunos participantes, sobre as seguintes
t e m á t i c a s : I n t r o d u ç ã o a C i rc u i t o s
e Soldagem, Escaravelho Mecânico
Sensível à Luz, Óptica e Componente
Comando.

A actividade anual “Campo de Ciência
Expresso – Um Pontapé de Saída para a
Engenharia Biomédica”, actividade em
cooperação com a Macau Sociedade de
Engenharia Biomédica, teve lugar entre
9 e 12 de Agosto. No primeiro dia, os 30
participantes tomaram parte numa oficina
de construção de um aparelho auditivo.
Nos dias seguintes, foram feitas visitas aos
laboratórios de Engenharia Biomédica
da Universidade Chinesa de Hong Kong,
da Universidade Politécnica de Hong
Kong e da Universidade de Macau, para

A Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau tem como objectivos incentivar o
sentimento patriótico, reunir artistas de belas-artes, promover a educação artística,
dar formação artística e servir a sociedade de Macau. Por ocasião da comemoração
do 60.º aniversário desta Associação, dia 25 de Agosto, tiveram lugar no Centro
de Convenções e Exposições da Doca de Pescadores de Macau um banquete de
celebração e a cerimónia de lançamento da emissão filatélica “Pinturas de Artistas
Ilustres de Macau”. A Directora dos Serviços de Correios, Lau Wai Meng, foi
convidada pela Associação a presidir à referida cerimónia, juntamente com ilustres
pintores e convidados presentes.

າྤੈĄ
࿅ņ፫ܝฎ߆ŇཱིܫĂξϔΞତќѣᙯྍԊາჷ൴ҶăฎІڇચ̈́ฎ߆̶Ԋྤ
फ़ඈੈिćņ፫ܝะฎŇཱིܫ೩ֻѣᙯฎݡ൴Җăࡔهฎᕕăฎणඈ߿જੈ
िĂξϔϺΞߤዦฎ߆Ԋᔑ˭ะฎથ̈́ظฎ߆̶Ԋ۞гᕇăᏱ̳ॡม̈́ഇඈྤफ़Ą
ѣᎸࢎዦ۞ξϔΞٺ̰ܫຩವņ፫ܝฎ߆Ň̈́ņ፫ܝะฎŇĂϺΞବೡ˟ჯቅĂ
ޢᕇᑝņᙯڦŇĂӈΞೠ೪፫ܝฎ߆າજၗĄ

C
aumentar os conhecimentos dos participantes sobre o desenvolvimento e as perspectivas
da Engenharia Biomédica.
Nos dias 18 e 19 de Agosto, o Museu organizou o “Campo Comunicação – Eu te
Escuto”. Os participantes descobriram como capturar os sentimentos dos outros através
de diferentes jogos de empatia. Desta forma, aperfeiçoaram as suas capacidades de
comunicação ao interagir com terceiros. A actividade incluiu uma introdução à deficiência
auditiva, indicações sobre protecção da audição, jogos interactivos, oficinas de trabalho e
uma visita à exposição especial “A Voz”.

om a generalização de aplicações móveis e software de mensagens
instantâneas, a forma de obter informações e enviar mensagens sofreu
grandes mudanças. Neste sentido, a Direcção dos Serviços de Correios (DSC)
lançou, no passado dia 27 de Julho, as contas WeChat “Correios de Macau”e
“Filatelia de Macau”, para que o público, através de dispositivos como o
telemóvel, possa obter, a qualquer hora, as mais recentes informações destes
serviços.
Com a conta “Correios de Macau” é possível receber informações, como notas
de imprensa, informações sobre serviços postais e estações postais; com a conta
“Filatelia de Macau” é possível obter informações sobre emissões filatélicas,
carimbos comemorativos, exposições filatélicas e outras actividades, além de
se poder efectuar consultas sobre a localização, horário de atendimento e dias
de encerramento da loja de filatelia e estações postais. Os interessados podem
pesquisar as referidas contas no WeChat, ou fazer a leitura dos códigos QR, e
premir “Seguir”.

અᘩɄɊȼ౨
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එ൯ณರᒨ
Focos de Filatelia
名稱
Nome
য় ઼ ̋  ګė ܜѯ

Montanhas e Rios da Pátria – Rio Yangtze
312 7 ྻ જົ

Jogos 2016

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 ฎை selos

18.00

500,000इ conjuntos

29/07/2016

4 ฎை selos

15.00

నࢍ/Design:
ᔨറ Stephen Chung Kui Sing
ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
፫ܝপҾҖ߆ડ߆عវֈԊ

Instituto do Desporto do Governo da Região
Administrativa Especial de Macau

500,000इ conjuntos

3127ྻજົ
፫࡚ܝఙ݈ዅ൪ү

Pinturas de Artistas Ilustres de
Macau

25/08/2016

6 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

̽ڒҹྻજॾ֏ņՀԣăՀăՀ
ૻŇᄃ̽ڒҹЩ֏ņણᄃͧפ౼Հࢦ
ࢋŇĂјࠎன̫ᚮԫវֈᄃ̂ிវֈВ

ཧ॔ኚ֚˘Ѻ˟˩ѐ

120º Aniversário do Nascimento do
General Ye Ting

10/09/2016

2 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

7.50 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

Т൴णă࠹̢ܳซ۞ந͔هĄ
3127ѐĂௐˬ˩˘بआ؞̽ڒҹྻજ
ົд͐Ҙ֧ࡗሤ̰ᎊᓝҖĂ͔൴Б͵

Jogos 2016
O lema olímpico “mais rápido, mais alto e mais forte” e a conhecida expressão “participar
é mais importante que vencer” tornaram-se o ideal e a orientação para o desenvolvimento
conjunto e a promoção mútua entre as modernas competições desportivas e o desporto
para todos.
A 31.ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna, em 2016, teve lugar no Rio
de Janeiro, Brasil, e o mundo ficou de olhos atentos a este acontecimento.

ࠧᙯྻڦજົ۞ሤሗĄ

එ൯ณರᒨ
Focos de Filatelia

፫࡚ܝఙ݈ዅ൪ү
ܕҘ̼͛͞۞̬ˢĂ̝ڻ݈ٺ۞
፫ܝĂ̼͛۞༥ᇠߏ༊гᘱ൪൴Ϡⴺត
۞ࢦࢋЯ৵Ă˵ֹ፫࡚ܝఙд͔ซăொ
ങᄃᏉЪγֽ࡚ఙ۞࿅̚Ăฟؕ˞࡚
ఙ۞னّ༊ّ።Ą
፫݈۞ܝዅ൪छܜ྿Η࣎͵ࡔ۞ᘹఙ౹
үĂԯ፫઼̚ܝ൪ăڵ൪૾ͪ൪౹ү
ଯШपĂಧ˞ؠ፫ܝ༊ᘹఙ൴ण۞
ૄᖂĄ
Pinturas de Artistas Ilustres de Macau

నࢍ/Design:
ਿྻն̈́ਿΐYuan Yunfu e Yuan Jia

ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
ᆒޙዂLiu Jianhui

য়઼̋ګėܜѯ

Montanhas e Rios da Pátria – Rio Yangtze

ܜѯĂ൴ٺņ͵ࠧޏਖŇė ܦᖟࣧ

O Rio Yangtze tem a sua nascente no “tecto do mundo”, a Sudoeste do Pico de
Geladaindong, nas Montanhas de Tanggula, Planalto do Tibete. Corre desde oeste até
ao leste da China, passando por Qinghai, Tibete, Sichuan, Yunnan, Chongqing, Hubei,
Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu e Xangai, onze províncias e regiões autónomas ou
municípios directamente subordinados ao governo central, desaguando no Mar da China
Oriental, a leste da Ilha de Chongming. Com cerca de 6300 quilómetros, o Rio Yangtze é
o mais longo rio da Ásia e o terceiro do mundo, a seguir ao Rio Nilo, em África, e ao Rio
Amazonas, na América do Sul.

࣫Οٛ̋ਔЧ̜ٛप۞ҘݑĄܜѯ
ҋҘШ߹ڌགྷܦঔăҘᖟăα̌ăำ
ݑăࢦᇉăസΔăസݑăѯҘăщᑔă
ѯᛂă˯ঔඈ22࣎࠷ăҋڼડăۡᔑ
ξĂځૣٺफͽڦڌˢڌঔĂБ̱ࡗܜ
˼ˬѺ̳֧Ąд͵่ࠧ̂̚ګѨ߷ܧٺ
۞κᘲֲ۞߷࡚ݑګᅊګĂҜЕ͵
ࠧௐˬ̂ګĂֲ߷ௐ˘̂ګĄ

Em Macau, vanguarda do contacto com
a cultura ocidental, o confronto cultural
constituiu-se como importante factor
para o desenvolvimento da pintura, num
processo de introdução, assimilação e
incorporação de expressões artísticas de
outras partes do mundo, que trouxe às
artes plásticas de Macau a modernidade
e a contemporaneidade.
As obras de arte dos ilustres artistas de
Macau, abarcando meio século, elevaram
ao máximo o nível artístico de Macau,
nomeadamente da pintura a tinta-dachina, pintura a óleo e aguarela, criando
uma base sólida para o desenvolvimento
da arte contemporânea de Macau.

నࢍ/Design:
፫࡚ܝఙࣧົםү)ӓિ࣒ࢎ*

Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau
(Adapt. Ng Wai Kin)
ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autores:
ጌៀ̈́ౘᚶߋ Lai Ieng e Chan Kai Chon
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  ։ԓݘਝ൯ࢄ
32.ª Exposição Internacional Asiática de Filatelia
ཧ॔ኚ֚˘Ѻ˟˩ѐ
ཧ॔ߏ઼̚ܕΫ˯מ۞ְछĂ઼̚ˠϔྋٸ౹ޙ

፫

ܝฎ߆ٺ9͡21͟Ҍ26͟ણΐ˞д

ˠ̝˘ĂາαܜĄ

઼તᓝҖ۞ௐ43઼߷ֲبᅫฎ

2:38ѐĂ઼ϔ߆ࡦعୢņᓑܻटВŇ۞ૺĂཧ॔ᅳٙᛳొ

ைणĂߏѨฎणӛ͔˞55࣎ώгঔγ۞

ฤ൴ۋĂАޢણ드ጱپݑཌྷᇃэཌྷĂ೬ฟ˞઼̚

ฎை̈́။થણणĂฎणฟ၌ᖃՀᔛኛ
ז઼࠱ވႳ ݣ. ҹ֧ྐ൞఼̳

Вயᛨϲᅳጱڠ྅ۋ౹ࢭޙฤ۞Ԕ၌Ą

೬၌Ą
ཧ॔Ϥࢦᇉؼщ̚ࢳ፟εְআᙱĂࡻី⤄རĂវཨ
ؼٺщņαʔˣŇধ̀ćҭཧ॔ࠎ઼̚ˠϔ۞ྋְٸ

णᜓഇมĂՀనѣฎை̈́။ٮ߿જĂ

ຽϲ˭۞מΑᒻϖܦݬΫĄ

ӛ͔˞̙͌ણ៍ˠ̀Ąฎ߆Ԋࠁࣶણΐߏ
ѨฎणĂᖣѩଯᇃ፫ܝฎைĂ֭পҾࠎѩ
ฎणӦ́ދهࡔטдனಞ೩ֻΐᄏࡔهฎ

120º Aniversário do Nascimento do General Ye Ting

ᕕڇચĄ

O General Ye Ting, um dos fundadores do Exército de
Libertação do Povo Chinês e comandante do Novo Quarto
Exército, foi um destacado estratega da história moderna da
China.

O

s Correios de Macau participaram
na “32.ª Exposição Internacional
Asiática de Filatelia”, organizada em
B a n g u e c o q u e , Ta i l â n d i a , e n t r e 1 0
e 15 de Augusto. O certame atraiu
a participação de 44 comerciantes
filatélicos, locais e estrangeiros. A
Princesa da Tailândia, Maha Chakri
Sirindhorn, presidiu à cerimónia de
inauguração.

Em 1927, quando o Governo Nacionalista recuou na posição
de “Cooperação com a Rússia e Aceitação do Comunismo”, Ye
participou com as suas tropas nos levantamentos de Nanchang
e de Cantão, que serviram de prelúdio aos combates armados
liderados, de forma independente, pelo Partido Comunista da
China e à fundação do Exército de Libertação.
O General Ye Ting veio a morrer num acidente de aviação,
quando rumava de Chongqing para Yan’an, estando este
herói sepultado no Cemitério dos Mártires “4.8”, em Yan’an.
Contudo, o notável contributo do General Ye Ting para a
libertação do povo chinês ficará para sempre nos anais da
história.

నࢍ/Design:
ౙ Lok Hei
ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
፫ܝপҾҖ߆ડ߆̼͛عԊ

Instituto Cultural do Governo da Região
Administrativa Especial de Macau

§מ൯ᆱ¨̳βઐˮ
ณඑ൯ۂདй
Lançamento
oﬁcial
do Serviço
de Cacifo Electrónico
Focos
de Filatelia
– Próximos
Lançamentos
名稱
Nome
̚ ઼̋ͪ൪

Pintura Paisagística Chinesa

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

09/10/2016

4ฎை selos + 1 ̈ૺݭbloco

15.00 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

12/11/2016

4 ฎைselos + 1 ̈ૺݭbloco

13.00 + 12.0

650,000इ conjuntos
650,000 ښunidades

18/11/2016

4 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

15.00 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

01/12/2016

8 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

16.00 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

ग ̋̚ኚϠ˘Ѻ̣˩ѐ

150° Aniversário do Nascimento do
Dr. Sun Yat Sen
፫ॾܝᜋ٣ڼಏ֘ėௐ61̂بᔈ

50º Grande Prémio de Motos de
Macau
͛ ጯ ᄃ ˠ ۏė ௭ᕌᄫள

Literatura e Personagens Literárias –
Contos Estranhos de Liao Zhai

Durante a exposição, houve lugar a um leilão de selos e moedas que atraiu muitos
interessados. A participação dos Correios nesta exposição visou promover os selos de
Macau, tendo produzido, especialmente para este evento, envelopes comemorativos
e instalado no local um posto de correio com carimbo comemorativo.

 અ ᘩ   Ʉ Ɋ ȼ ౨

ါСผผ
Clube de Pessoal dos CTT – Notícias

ฎ

ᖚ̍ӀົᖐણᔈฤЁٺ8͡4͟ણΐϤҖ߆̳ᖚԊ

ഁഇมĂӀົᔛ፫˿ܝϠЩᇀNetaࠎώົፉЇཬͰ

̈́វֈԊЪᏱ۞#3127̳В፟ၹវֈᚮԫ̂ົ#Ăણΐฤ

࡚ࢴጱरĂᄃົࣶдᅅᗫѣ۞ঈ̶ֳ˭ڤˢᇀ͕Ăି

Ёੵ˞ᅮࢋဥฤЪүԆј̂ົ۞ྼؠᑚγĂᔘᄃЧฤซҖॡ

छ૱፫ཬёĂΒ߁Ĉཬ઼ᗗăཬё៦౦ăϨ੧ᖡ˾ܦă

มᚮᔈĂം˧Ą

፵ߋᗗăᓥක̬Ѓăᓥᄇܦ഼ඈĄ

Ӏົ֖ฤٺ8͡ЊણΐϤ፫̳ܝચරࣶᖚ̍ົᏱ۞Į3127

:͡22͟ĂӀົࠁົࣶણΐώѐ̈༼ࡌ̚ޘᐷҐᔈĂЧฤࣶ

̳ચົᇉ̈ړᔛኛᔈįĂώົฤࣶдͧᔈഇมጬ൴ᔏᆖĂ

дͧᔈ༊͟Б˧ຨĂ൴೭ะјڍĂГѨࠎώົָפᒻĄ

णனૻ۞Ԡ̈́ဥฤჟৠĂᑝୀிкݏॠĂဳ֖ᔈ
ֲĄ

ώົٺ:͡36͟ᚯᏱึᇇ˘͇ྼĂڻણ៍Щ۞̈ៈළݱ੧
ᇄăᏐ͘ᄦүछฏࢲקՃ̥ᅷĂֳϡᖳಱ࡚ึ۞קᇇ̾जޢĂ

8͡42͟Ӏົᖐົࣶ̈́छᛳણ៍఼ੈ౾ۏᐡĮ؈ӻ۞ᓏࢰį

ᐌӈ൴݈ـĮΫӅͧᚵ৾͵ࠧįሄĂᄃຍΞຑ۞Ι఼ˠ

পҾणᜓĂ36Щણΐ۰ଂ̙Т۞֎ޘଣ৶ˠវᓏࢰ۞ӻĂ߿

̢ۏજЪĂྼەሄЧ፟જྼᑚĂ͒кЩົࣶ̈́छᛳႽଐ

જֳޢϡᖳಱᐠĄ

ԸˢĂ̂छд৯ᓏᄃᝌሄᓏ̚ޘ࿅วЍځ۞ฉϐĄ

E

quipas do Clube de Pessoal dos CTT participaram em várias
modalidades do Festival Desportivo das Entidades Públicas
2016, organizado pelos SAFP e pelo Instituo de Desporto, que teve
lugar no dia 3 de Julho. Nestas renhidas competições, as equipas
do Clube, para além de terem de concluir jogos obrigatórios,
precisaram de competir com outras equipas para obter os melhores
resultados a nível de tempo, força física e inteligência.
Em Julho, a equipa de futebol do Clube foi convidada a participar
na Taça da AFPOC de Futsal, organizada pela Associação da Função
Pública de Origem Chinesa. Nestes jogos muitos competitivos, a
equipa do Clube, com a sua força de vontade, capacidade de luta e
espírito de equipa, ficou classificada em 2.º lugar.

No dia 31 de Julho, os membros do Clube e seus familiares
visitaram a exposição especial “A Voz”, patente no Museu das
Comunicações. Os 25 participantes usufruíram da oportunidade
de obter mais conhecimentos sobre os diferentes aspectos da voz
humana. Um saboroso jantar encerrou a actividade.
Durante as férias de verão, a cozinheira macaense Neta Manhão
foi convidada pelo Clube para realizar um curso de gastronomia
portuguesa. Os participantes aprenderam a cozinha portuguesa
numa ambiente descontraído, tendo sido apresentados os
seguintes pratos durante o curso: galinha à portuguesa, robalo à
portuguesa, mexilhões com vinho branco, frango assado, bacalhau
à Braz e caldo verde.

No dia 11 de Setembro, a equipa de barcos-dragão do Clube
participou na “Regata de Mini Barcos-Dragão do Festival da Lua”,
com todos os atletas a fazerem o seu melhor e a mostrarem o
resultado dos seus treinos intensivos. A equipa trouxe, mais uma
vez, uma boa classificação para o Clube.
No passado dia 25 de Setembro, o Clube organizou uma
excursão de um dia à cidade de Shunde. O programa, da parte
da manhã, incluiu a visita a uma fábrica de licores e aprender a
fazer bolachas caseiras de amêndoa. Da parte da tarde, visitouse o parque temático “Snoopy Fun Fun Garden”, onde se tiraram
fotos com figuras da famosa banda desenhada. As duas dezenas de
participantes divertiram-se com as diversas máquinas de jogos aí
instaladas, tendo esta excursão de um lindo dia de sol, terminado
em ambiente de grande alegria.

