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൯ཋᓻɮါСผັᇻᐲᚭ৽ݠ
Actividades de Natal do Clube de Pessoal dos CTT

ฎ

ᖚ̍Ӏົٺ23͡6͟ᓝҖົࣶཐኚᓑᝌजĂ̫ѐ
ГѨᔛྻᏮ̍ચΦᘲϲ͛ΦܜᄌᓜણΐजĂШБវ

O

Jantar de Confraternização de Natal, que teve lugar
no dia 5 de Dezembro, contou, mais uma vez, com a

ົࣶ̈́ฎ߆Ԋࣶ̟̍༼͟ৡćयมనѣ̂ྻض٩ረăனಞ

presença do Secretário para os Transportes e Obras Públicas,

ྼᑚ̈́ႇѡᚥભĂঈڤሤধĂிˠ˘Тܓତᝌ͟༼ڟĄ

Raimundo Arrais do Rosário, que apresentou votos de boas

Ӏົົࣶ̄̃ཐኚᓑᝌົϺٺ23͡22͟д఼ੈ౾ۏᐡᓝҖĂ
ВѣܕѺЩົࣶ̈́̃̄ણΐĄણΐ۰ੵ˞៍ካٺ౾ۏᐡᓝᏱ
̝ฎை༼ņඌฎ༱֧Ňฟ၌ᆇёγĂனಞՀనѣᝊҜྼᑚ̈́ҋ
ӄ˭̾ਮĂ߿જഇมᓝᏱᏐ̄ᚮᔈྼᑚĂЧᏐ̄ฤЁซҖ፬ধ
ྵณĂ৯ᓏ႕ྶĄӀົ߿ٺજ̚ਖ਼˯ཐኚᖃ̈́ۏෲѐӀߏĂ
·႕༼͟ঈڤĄ

festas a todos os sócios do Clube e trabalhadores da DSC.
Nesta ocasião festiva, foram realizadas apresentações de
canto, para além de jogos e de um grande sorteio.
Cerca de 100 sócios e familiares participaram na Festa de Natal
para os filhos dos sócios do Clube dos CTT, que teve lugar
no dia 11 de Dezembro, no Museu das Comunicações. Os
participantes, para além da cerimónia de abertura da Feira de
Selos "Juntos à Descoberta de Marcos Postais”, participaram em
animados jogos, em competições para crianças e num lanche.
Foram também distribuídas prendas e Lai-Si, tendo a actividade
terminado num ambiente alegre e divertido.
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ຣዌཋɥᖋΊᖬ࣊ʃႏᒨɮАୂɍωผᘪ

26.º Congresso da UPU

3.ª reunião do Grupo de Trabalho do programa “Aplicação-piloto de Reconhecimento Mútuo
dos Certiﬁcados de Assinatura Electrónica emitidos por Macau e Guangdong”

̍

ຽܫि̼ొܫि̼హІڇ
ચຽΦઘΦܜщ✕ᚈᄃᇃ࠷ڌ

གྷᑻܫि̼؎ࣶົ֟ෛࣶ࿊ϠЧதᅳ
ܑဥĂٺ3127ѐ23͡26ֽ͟፫Ăय
ฎ߆ԊܫგநԊᓝҖ۞ག፫̄ᘪ
Щᙋ३̢ᄮྏᕇ̍үௐˬѨົᛉĄົ
ᛉ̚ᖎག፫̄ᘪЩ̢ᄮ݈ഇ̍үă
ᆶᛉག፫̍үјࣶЩಏ፟טăࢦᕇ

Įག፫̄ᘪЩᙋ३̢ᄮᏱڱį۞ਨᑢ̰टăᓁඕ࿅Ν۞̍ү̈́೩3128ѐ۞щଵĂ

̬Įག፫̄ᘪЩ̢ᄮᙋ३ඉரį̈́

֭פᗕ̄͞ᄮᙋ፟ၹ၆ག፫̢ᄮ۞ຍ֍ޙᛉĄ

O

Vice-Secretário para o Sector dos

de Reconhecimento Mútuo dos Certificados de Assinatura Electrónica emitidos por

Serviços de Software e Tecnologias

Macau e Guangdong”. Na reunião foi feita uma breve apresentação da fase inicial dos

da Informação do Ministério da Indústria

trabalhos para o reconhecimento mútuo de assinatura electrónica, foi apreciada a lista

e Tecnologias da Informação, Sr. An

de membros do grupo de trabalho Macau-Guangdong e do respectivo mecanismo,

Xiao Peng, e o Inspector da Comissão de

foram relatados os trabalhos realizados no ano anterior e apresentado plano de

Economia e Informação da Província de

trabalhos para 2017. Durante o encontro foi ainda apresentado o Esboço da Política

Guangdong, Sr. Zou Sheng, deslocaram-

para Reconhecimento Mútuo dos Certificados de Assinatura Electrónica emitidos

se a Macau, dia 15 de Dezembro, para

por Macau e Guangdong e do Acordo de Reconhecimento Mútuo dos Certificados de

assistir à 3.ª reunião do Grupo de

Assinatura Electrónica emitidos por Macau e Guangdong, com troca de impressões

Trabalho do programa “Aplicação-piloto

entre as autoridades de certificação das duas partes sobre estas políticas.

ԓ ݘ3., ᐲ  ਝነޢদผʥܞኒկࡗผ࿒ผࡗɣผผᘪ
Simpósio Internacional, Reuniões do Comité de Direcção e Assembleia Geral do Consórcio PKI
Ásia 2016

ฎ

ົ˯ĂЧ઼ԸைᏴາ˘بฎ߆གྷᒉநְົҖ߆நְົ̝ந઼ְĂ҃۰۞य

ฎચះះܜౘهຎăથຽះះܜ

̶ҾϤ͟ώ҅˿ፉЇĄனЇ۞༱઼ฎᓑ઼ᅫԊᓁԊ̈́ܜઘԊ˵ܜᒔ̂ົᏴᓝᜈ

ዑࡌځăщБ̄ฎ߆ڇચᓁႾगӖ

ЇαѐҌ3131ѐ̂ົĄ̂ົТॡ఼࿅ᆧన̚ഇ̂ົ̝ޙᛉĂͷቁؠௐ˘̚۞بഇ̂

ᄃ઼ᅫְચăଠטၱఢထཌந৺གྷந

ົд3129ѐٺऄֲܻͧᓝҖĄ҃3131ѐ۞༱઼ฎ߆ᓑ༖̂ົϺቁ˞ؠдҜٺ

ౘᇇฯĂᑕ઼छฎ߆Ԋ̝ᔛኛΐˢ઼̚

ࡊ۞߷ܧপ࢚ϞᓝҖĄ

઼छܑဥĂय҅˿ٺϿಢᓝ
Җ۞ௐ37ب༱઼ฎ߆ᓑ༖̂ົĄ

ੵາ۞ბඕზ͞९γĂົ˯ϺТॡ఼࿅˞Ω˘၈າีϫņტЪயࢍݡ

ώ۞ົ̂بࢋЇચΒ߁ᄦؠБ

߿જĂࢦາଵЕฎ߆ய۞ݡᆊࣃăপҒᄃؠҜĄࠎుՎଯજར၁˯ࢍထĂņტЪ

ฎ߆൴णጼரăᆶᛉ఼֭࿅ฎᓑЧ

யࢍݡထŇ̝̍үд3128Ҍ3131ѐͽ̈́3132Ҍ3135ѐഇมĂ̶ล߱ϒёฟणĄ

ထŇIntegrated Product PlanĄѩᓝຍקϏֽฎᓑፋЪனॡд̳ࡗఢቑ˭۞Чฎ߆

ีڱఢ࣒ϒ९ăኢቁؠฎᓑߛၹ
Լࢭ͞९ăቁؠฎᓑϏֽαѐ̍ү

ޢĂߏѨ̂ົഇมᔘΡฟ˞ొܜ৺ኢጪĄЧ઼ᅳጱಶтң࿅ۤົܛᏉ۞Βटͽ

ࢍထăኢቁ˘˭ؠბඕზ

ܳซ൴णăܳซଯજٽă፬൴ฎ߆дᇴቅݭགྷᑻ̚۞ሕ˧Ăͽ̈́ฎ߆۞ϏֽĈБ

፟̈́טᘪཌ࣒ࢎ۞ޢฎᓑڱఢඈĄ

តࢭᓑ༖ඈα̂८͕ᛉᗟซҖ˞̙Тᆸࢬ۞எˢଣᄃ̶ֳĄ

A

convite dos Correios Nacionais
da China, elementos dos Correios
de Macau, nomeadamente a Chefe
do Departamento de Operações
Postais, Chan Nim Chi, Chefe do
D e p a r t a m e n t o C o m e rc i a l , C h i a n g
Chao Meng, Gerente Geral dos Serviços
Electrónicos Postais Seguros, Sun Kuan
Ieong, e Gerente Superior, substituto
(Assuntos Internacionais, Controlo
e P l a n e a m e n t o ) , C h a n Ta k H o n g ,
juntaram-se à Delegação da China para
participar no 26.º Congresso da União
Postal Universal (UPU), que teve lugar
em Istambul, Turquia, entre 19 de
Setembro e 7 de Outubro de 2016.

os próximos quatro anos, discutir o próximo mecanismo de liquidação de taxas
terminais e assinar os projectos de regulamentos revistos.

O Congresso teve como objectivo
estabelecer estratégias globais para
o desenvolvimento do sector postal,
examinar e aprovar projectos de revisão
de regulamentos, discutir a aprovação do
projecto de reforma da UPU, confirmar
os planos de trabalho da UPU para

Decorreu, em simultâneo ao Congresso, um fórum interministerial, com os líderes
de diferentes países membros a discutirem e partilharem ideias sobre quatro temas
centrais: Promover o desenvolvimento através da inclusão social e financeira;
facilitar e conduzir o comércio internacional; desbloquear o potencial dos serviços
postais numa economia digital; posicionar o correio no futuro – uma coligação
global para a transformação.

߆Ԋ̄ᄮᙋڇચܑٺ3127ѐ22͡3:̈́41͟Ăय
઼તᓝҖ۞ֲ߷ PK I ᓑ༖3127઼ᅫጯఙࡁົă

ጱ؎ࣶົၱົࣶ̂ົĄߏѨࡁົᗟࠎĶ Electronic ID,

Building Ecosystem Right Is the KeyķĂᔛኛֽҋ઼̚ă፫

ܝăࢶപăέ៉ăОޘă઼ă܆ᜋ̈́ॗރᓾ۰̶ֳņำᘪŇ
ڇચ (eSignCloud)ă͚̄ைăeIDăᄮᙋ॰ߛ(Authentication
Framework)ăொજాତ (Mobile Connect)ăFIDOඈĄώԊ̄

ᄮᙋڇચࡊԫ൴णᓁႾཧፍࡓ࿅൴ܑЩࠎņeSignCloud – Get
Ready to Boost eID Market in Macao”۞ᗟႊᓾĂ̬ӈଯ

۞ņำᘪŇڇચĄ
ົࣶ̂ົࠎາ˘۞بयᄃઘयᚮᏴซҖԸைĂฎ߆ԊԊܜ
ᆒాځЇઘयĄ

U

ٺ

3127ѐ:͡2:͟Ҍ21͡8͟ഇมĂ

ma delegação dos Correios de Macau participou no
Simpósio Internacional, nas Reuniões do Comité de
Direcção e na Assembleia Geral do Consórcio PKI Ásia
2016, que tiveram lugar nos dias 29 e 30 de Novembro, em
Banguecoque, Tailândia. Acerca do tema central do Simpósio
- “Identificação electrónica, a chave para constituir um
ecosistema certo” (Electronic ID, Building Ecosystem Right
Is the Key) - , peritos da China, Macau, Hong Kong, Taiwan,
Índia, Tailândia, Finlândia e Noruega fizeram apresentações
sobre eSignCloud, Cheque Electrónico, Identificação
Electrónica (eID), Enquadramento de Autenticação
(Authentication Framework), Conexão Móvel (Mobile

Connect), FIDO (Fast ID Online), entre outros. A apresentação
de Phoebe Ip, Gerente Geral dos Serviços de Certificação dos
Correios de Macau, centrou-se no tema “eSignCloud – Preparase para o impulso do mercado de identificação electrónica em
Macau”, fazendo uma breve exposição sobre um novo serviço
(eSignCloud) que os Correios de Macau pretendem lançar no
futuro próximo.
Durante a reunião da Assembleia-Geral teve lugar a eleição
dos novos Presidente e Vice-Presidente, tendo a Directora
dos Correios de Macau, Dra. Derby Lau, sido reeleita VicePresidente.

No encontro, foram eleitos os presidentes do Conselho de Administração e do
Conselho de Operações Postais, respectivamente Japão e Turquia. O actual presidente
e vice-presidente da Secretaria Internacional da UPU foram reeleitos para novo
mandato de 4 anos, até 2020. Foi também decidido criar um Congresso Intercalar,
cuja primeira edição terá lugar em 2018, na Etiópia, bem como o local do Congresso
da UPU de 2020, que será na República da Costa de Marfim, África.
Para além do novo mecanismo de liquidação de taxas terminais, foi também
aprovado o novo Plano de Produtos Integrados, significando que, no futuro
próximo, a UPU vai integrar as actividades postais que estão actualmente reguladas
pela Convenção da UPU e reordenar os valores, as características e posicionamento
dos produtos postais. Este Plano será executado gradualmente, em duas fases, de
2017 a 2020 e de 2021 a 2024.
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˖ވ൯ܧˀᄪू ৽ݠ
Actividades no Dia Mundial dos Correios 2016

ʿɨӷ༌ʄɊα
"50 Years Through Stamps”

ᑕ

ॡЇາΐዸࢶപপҾҖ߆ડᓁ
ᅳְ౮ЍⷖᔛኛĂฎ߆ԊᆒځԊ

ٺܜ22͡2͟यϤາΐะฎᐡඉထ̝
Ķ֖̇͞ྫ̣˩ѐĈາΐฎைणķࢶപ
֟ਫ਼णᜓฟ၌ગჭလᄼĄ

D

ฎ

߆Ԋ̶Ҿٺ21͡7̈́͟21͡:͟ᓝҖ
кี߿જĂᇉৡ༱઼ฎ߆ᓑ༖јϲ

253ฉѐၱฎ߆ᐼܛԊ::ฉѐ;
21͡7͟ੈ఼ٺ౾ۏᐡᓝҖк࣎ረᖃĂ
Β߁Ķ312603127ጯѐฎ߆ᐼܛԊӄጯࢍܛ
ထķăฎ߆ᐼܛԊĶ౹ຍᚸᄦүͧᔈ ė
Ϗֽ۞ฎඌķĶௐα˩઼̣بᅫ͌ܦѐ
ܫϑᇈ͛ͧᔈķă જௐ32بĶගཐኚҁ
ˠ۞ܫķᇈ͛ͧᔈ֭൴Җะฎ३ᖣĮࡊጯ
ᄃࡊԫ.͑͞įͯܫځĶଂ̙ТீЍ࠻፫
̼͛ܝயķĄ
21͡:͟൴ҖĶ઼̋ͪ̚൪ķࡔهฎைĂ
֭ᓝҖྍฎݡనࢍरăЩ൪छगቼᑾᘪ
ЩົăШξϔҺࠁ൴͵ࠧฎ߆͟ࡔܫه
ދă೩ֻĶ͵ࠧฎ߆͟ė༱઼ฎ߆ᓑ༖ķ

O

s Correios de Macau celebraram o 142.º Aniversário da União Postal Universal
(UPU) e o 99.o Aniversário da Caixa Económica Postal, nos dias 6 e 9 de
Outubro de 2016, com um conjunto de actividades especiais:
No dia 6 de Outubro de 2016, tiveram lugar no Museu das Comunicações diversas
cerimónias de entrega de prémios: “Programa de Abonos da Caixa Económica Postal
relativo ao ano lectivo de 2015/2016”, “Concurso de Construção de um Mealheiro
Criativo – Marcos Postais no Futuro” da Caixa Económica Postal e “45.° Concurso
Internacional de Composições Epistolares para os Jovens”. Houve ainda lugar às
cerimónias de lançamento do 21.° Concurso de Cartas ao Pai Natal, do livro filatélico
“Ciência e Tecnologia – Quadrados Mágicos” e dos bilhetes postais “Património
Cultural de Macau – Um outro olhar”.
No dia 9 de Outubro, foi lançada a emissão de selos comemorativos “Pintura
Paisagística Chinesa”, e teve lugar uma sessão de autógrafos pelo designer desta
emissão filatélica, o conhecido pintor Sun Jiang Tao. Foram também distribuídos
envelopes comemorativos e instalado um serviço de posto de carimbo comemorativo,
dedicados ao “Dia Mundial dos Correios – UPU” e foi também lançado o Plano de
Subscrição Filatélica de 2017.

ia 1 de Novembro foi inaugurada
em Hong Kong a exposição
itinerante “The Singapore Journey: 50
Years Through Stamps”, organizada
pelo Museu Filatélico de Singapura.
A Directora dos Correios de Macau,
Dra. Lau Wai Meng, esteve presente
na cerimónia de abertura, a convite do
Cônsul-Geral da República de Singapura
na Região Administrativa Especial de
Hong Kong, Sr. Jacky Foo.

ɻਝԓݘਝඑ൯ࢄᙴ
Exposição Internacional Filatélica da Ásia – China 2016

ะ

ฎࠁࣶણΐ˞23͡3͟Ҍ7͟дᇃҘݑှᓝҖ۞઼̚3127ֲ߷઼ᅫะฎणᜓĂ
ଯᇃ፫ܝฎைĄߏௐαѨдԧ઼ᓝᏱֲ߷઼ᅫฎणă˵ߏ͌ᇴϔгડࢵѨ

ٚᏱ઼࣎ᅫّะฎणᜓĂӛ͔̱˩઼࣎छгડ۞ะฎᖐણΐĄ

ࡔهฎᕕڇચ જะฎࢎᔉ3128Ą

 ൯ຝx§೭¨൯ຒԈ
Feira de Selos 2016 – Juntos à Descoberta de Marcos Postais

ώ

ѐޘฎை༼ͽĶฎඌķࠎᗟĂϤ23͡
22͟Ҍ3128ѐ5͡8͟ଯాҚ̢

જѣ۞ีϫĄᗟणᜓϤጱୁࣶᅳ
ણ៍۰ڟካฎை˯۞ฎඌࠧ͵Чгਜ਼Ұ
ฎඌ̈ሀݭĂ̶ֳฎඌ۞ѣชְĄ

O

tema central da Feira de Selos deste
ano é o “Marco Postal”. O Museu
das Comunicações lançou uma série
de divertidas actividades interactivas, a
decorrerem de 11 de Dezembro de 2016
a de 7 de Abril de 2017. Os facilitadores
do Museu fazem uma apresentação de
marcos postais de Macau e do resto do
mundo através de selos e de miniaturas,
contando algumas histórias interessantes
sobre estes receptáculos.

ฎणੵనѣ̣࣎ᗟ͟;ฟ၌͟ăݑှ͟ă͌ܦѐ͟ăϠւౕ̈́͟၌͟Ăᔘѣࠡฎणă
ะฎࡁົăనࢍረᆇёඈ߿જĄ፫ܝฎ߆ࠎѩОᄦࡔ̈́ދه೩ֻΐᄏฎᕕڇચĂ
̙͌זಞˠ̀Ⴭ៙፫ܝฎைనࢍჟ࡚Ăໂ̼͛পҒĄ

P

ara promoção dos produtos filatélicos de Macau, a Divisão de Filatelia dos
Correios de Macau participou na Exposição Internacional Filatélica da Ásia –
China 2016, que teve lugar entre 2 e 6 de Dezembro de 2016, em Nanning, Guangxi.
Esta foi a quarta vez que a Exposição Internacional Filatélica da Ásia se realizou na
China, mas a primeira vez numa das suas regiões autónomas (Região Autónoma de
Guangxi). Esta mostra atraiu a participação de instituições e organizações filatélicas
de 60 países e regiões.
Os cinco dias de duração do certame foram divididos em cinco dias temáticos: Dia de
Abertura, Dia de Nanning, Dia dos Jovens, Dia dos Animais do Zodíaco Chinês e Dia de
Encerramento. Foram também realizadas outras actividades, como uma exposição de selos
preciosos, um seminário de filatelia, cerimónia de entrega de prémios de design filatélico,
entre outras. Os Correios de Macau disponibilizaram envelopes comemorativos e serviço
de aposição de carimbo comemorativo no local da exposição. Os selos de Macau foram
muito apreciados pelos visitantes, pelo seu design gráfico e características culturais.
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൯ܧѫೕϷ൯ࣟ֨ۂᙬׄ؝ཋ௰ӹʄɊټᐊ
Emissão ﬁlatélica comemorativa do 50º Grande Prémio de Motos de Macau
઼̋ͪ̚൪

ࠎ

ᇉৡௐ̣˩ب፫ॾܝᜋ٣ڼಏ֘

͋̄Įኢᄬį͠Ĉņۢ۰ሄͪḀ̆۰ሄ̋Ň
Ą

̂ᔈܛᒩࡔهĂฎ߆ԊᓑТវֈԊ

ٺ3127ѐ22͡29͟൴ҖͽĶ፫ॾܝᜋ٣ڼ

઼̋ͪ̚൪ϲٺฦ࣫ॡĂҌ̣ă

ಏ֘ėௐ̣˩̂بᔈķࠎᗟ۞າฎݡĄ

ΔԇॡᔌٺјሢĄ̣ਥজӛפΔ̋͞

֭ٺ22͡26͟ॾٺᜋ٣̂ڼᔈ֘౾ۏᐡΡ

ͪฯधঈॾĂү൪ņѣඊѣግĂͪຶግ

ฟາჷ൴ҶົĄ

ౢŇ
Ă̺൷̝ඊિ॔थĂܑன˘
எаᒖă̂̋ૅૅ۞ঈ๕ĂࠎΔ̋ͪ͞

൴ҶົϤវֈԊܜă፫ॾܝᜋ٣̂ڼᔈ

൪ࠁ̝য়Ą

֘؎ົםአࣶምϖᝋĂฎ߆Ԋܜᆒ
ځĂ઼̚፫ܝՠ֘ᓁົົ̈́ܜ፫ॾܝᜋ٣

઼̼͛̚ኬ̟̋ͪৠី۞পّĂၹј˞

̂ڼᔈ֘؎ົξಞ̈́ᇃӘయ̈ܜ

ͽ̋ࠎᇇăͽͪࠎّ۞઼̋ͪ̚൪࡚ጯ

ᎊഀߌĂ઼̚፫ܝՠ֘ᓁົநְ̈́ܜ፫ܝ

̰உĄ

ॾᜋ٣̂ڼᔈ֘؎ົᔈְయ̈ܜ
ᔨ઼ၷĂҜֽҋࡻ઼۞݈݄֘͘ॾᜋ
)Mick Grant*ྮ྿)Michael Rutter*ඈ

ᆒԊ̬˯ົٺܜߏѨາฎ۞నࢍăࢬࣃ̈́൴ҖщଵĂТॡण୕࿅ฎݡ൴ҖĂ

Ą

ี።Ϋଊ˳۞፫ܝវֈְĂ็࿆͵ࠧЧгĄ

P

Instituto do Desporto e coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio
de Macau (COGPM), Lau Wai Meng, directora dos Correios de Macau, Lo Keng
Chio, presidente da Associação Geral de Automóvel de Macau-China (AAMC) e
coordenador da Subcomissão de Publicidade e Mercado da COGPM, por Chong
Coc Veng, presidente da Associação Geral de Automóvel de Macau-China (AAMC)
e coordenador da Subcomissão Desportiva da COGPM e por Mick Grant e Michael
Rutter, dois conhecidos pilotos ingleses que foram, entre outros, diversas vezes
campeões destas provas de motos de Macau.

ara assinalar a 50.ª edição do Grande
Prémio de Motos de Macau, os
Correios de Macau, em colaboração com
o Instituto do Desporto, lançaram a
emissão filatélica “50.o Grande Prémio
de Motos de Macau”, no dia 18 de
Novembro de 2016. O lançamento foi
precedido de uma conferência imprensa,
no 15 de Novembro, no Museu do
Grande Prémio.
A conferência de imprensa foi presidida
por Pun Weng Kun, presidente do

Pintura Paisagística Chinesa

Na ocasião, a Directora dos Correios de Macau fez uma breve introdução à emissão
filatélica “50.o Grande Prémio de Motos de Macau”, incluindo o design, valores
faciais e programa do seu lançamento, esperando, com este conjunto de selos, levar
aos quatro cantos do mundo esta prestigiada prova de desporto motorizado.

එ൯ณರᒨ

Nos Analectos, Confúcio refere: “O sábio
encontra alegria na água, o benevolente
encontra alegria nas montanhas”.
Foi durante as Dinastias Sui e Tang
que a pint ura de paisagens ganhou
maior atenção dos pintores e se tornou
independente de outros estilos e temas
(figuras humanas, flores, pássaros, entre
outros), atingindo plena maturidade no
período das “Cinco Dinastias” e Dinastia
Song do Norte. Jing Hao, do período
das “Cinco Dinastias”, é considerado o
fundador do Estilo do Norte deste tipo
de pintura, tendo desenvolvido técnicas
originais de pinceladas e de densidade

నࢍ/Design:
गቼᑾ)ฎ߆Ԋ࣒ࢎ* / Sun Jiang Tao (Adapt. DSC)

ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
गቼᑾ Sun Jiang Tao

de tinta para atingir diferentes tonalidades e nuances de cor, realçando, desta maneira,
a grandeza e a majestade das montanhas e rios, características da paisagem do norte do
país que tanto o influenciou e inspirou.
Neste estilo de pintura, a paisagem de montanhas e rios é conotada com os elementos
espirituais da cultura chinesa, criando um ideal estético que relaciona a paisagem à
conduta moral.

Focos de Filatelia
ग̋̚ኚϠ˘Ѻ̣˩ѐ
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

ग̋̚АϠߏ઼̚ܕϔࢭઈ̂۞
АҖ۰ࢭछĄ2977ѐ22͡23͟ኚϠ
ٺᇃ̫̋̚)̋ࢶڌξ*ჴқՅĄ29:3ѐ

઼̋ͪ̚൪

Pintura Paisagística Chinesa

09/10/2016

4 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

дࢶപҘᗁ३ੰலຽޢĂАזޢ፫ܝă

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

ᇃэҖᗁĄ29:5ѐᑪࢶ̋ᖐᎸ̚
ົĂ೩ņॎᎸ̚රŇ۞߆ჩĄ

ग ̋̚ኚϠ˘Ѻ̣˩ѐ

150º Aniversário do Nascimento do
Dr. Sun Yat Sen

12/11/2016

4 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

13.00 + 12.00

̫ѐዋెग̋̚АϠኚϠ˘Ѻ̣˩

650,000इ conjuntos
650,000 ښunidades

ѐĂࠎࡔ࣎هѣ።Ϋຍཌྷ۞̄͟Ă
፫ܝฎ߆ͽѩࠎᗟĂ֭ᄃ̰гࢶപ
ᓑЪ൴ҖฎݡĄ

፫ॾܝᜋ٣ڼಏ֘ėௐ61̂بᔈ

50º Grande Prémio de Motos de
Macau

18/11/2016

4 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

నࢍ/Design:
ၐ͛ၰ0 Lio Man Cheong

͛ጯᄃˠۏė௭ᕌᄫள

Literatura e Personagens Literárias –
Contos Estranhos de Liao Zhai

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

01/12/2016

8 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

16.00 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
Ղ៍က Lei Kun Teng
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͛ጯᄃˠۏę௭ᕌᄫள
Į௭ᕌᄫளįᖎჍĮ௭ᕌįĂ˫ЩĮ۔
150º Aniversário do Nascimento do Dr. Sun Yat Sen
Sun Yat Sen, o grande precursor e impulsionador da revolução
republicana chinesa, nasceu a 12 de Novembro de 1866, na
aldeia Cuiheng, em Xiangshan (actual Zhongshan), Província
de Guangdong. Depois de graduado pelo Hong Kong College of
Medicine for Chinese, em 1892, exerceu medicina em Macau e,
mais tarde, em Guangzhou.
Em 1894, em Honolulu, Sun Yat Sen fundou a “Sociedade da
Renascença da China” (Xingzhonghui), definindo as estratégias
políticas para regenerar a China.
Assinalando-se em 2016 o 150.º aniversário do nascimento do
Dr. Sun Yat Sen, os Correios de Macau, para celebrar esta data
de grande significado histórico, lançou uma emissão filatélica
conjunta com os Correios da China e os Correios de Hong Kong.

፫ॾܝᜋ٣ڼಏ֘ėௐ61̂بᔈ

็įĄү۰ᄍڗ᛬Ğ2751.2826ğĂф
΅Ă˘фᆓҊĂҾཱིߨߵ̀اĂ̋ڌஒ̌
Ğ̫ᛳஒ౾ξğĂЩ͛ጯछĄ
Į௭ᕌᄫளįߏԧ઼Щ̈ᄲछᄍڗ
᛬౹ү۞͛֏វൺቔ̈ᄲะĄБ३Вѣൺ
ቔ̈ᄲ5:1кቔĄ̈ᄲᗟՄᇃھĂ̰टᖳ
ಱĄĮ௭ᕌᄫளįٙᆷᔵкߏ͑ࣚޖા̝
ဩĂ܅۔Ӽְ̝ĂݒѡԶ۞ͅߍ˞ځϐ
ܐᇃᔮ۞ۤົன෪ξ̡Ϡ߿Ą

Literatura e Personagens Literárias –
Contos Estranhos de Liao Zhai
A obra “Contos Estranhos de Liao Zhai”,
abreviadamente Liao Zhai, é também
conhecida como “Contos de Fantasmas e
Raposas”. O autor, Pu Songling (1640-1715),
nascido em Zichuan (actual Município
de Zibo, Província de Shandong), é um
reconhecido escritor da Dinastia Qing,
tendo-lhe sido dado os nomes Liuxian
e Jianchen e a alcunha “Liuquan Jushi”
(Eremita da Fonte dos Salgueiros)”.

̫ѐĂ౹Ᏹٺ2:78ѐ۞፫ॾܝᜋ٣ڼಏ֘̂
ᔈᔙˢௐ61࣎ѐᐝĂߏனॡצᝌࠧ͵۞ܓ৺
ಏ̳֘ྮᔈ̝˘Ąт̫ĂֽҋБ৺̳ྮ
ᔈ˧ᔈ۞઼ᅫણᔈੱटͽॡిՏ̈ॡ391̳
֧д߶୕ڌᔈ۞ಛ᜕ᒒมࢳĂ๕ࢋჍ
ᜦ፫ܝĄ
50º Grande Prémio de Motos de Macau
O Grande Prémio de Motos de Macau, cuja
primeira edição teve lugar em 1967, celebrou
este ano a sua 50ª edição. Sendo uma das mais
prestigiadas provas de motos em circuito urbano
do mundo, os melhores e mais destemidos
pilotos de nível internacional disputam o pódio
do Circuito da Guia, atingindo vertiginosos 280
km/h entre paredes e barreiras de protecção.

A colectânea Liao Zhai é composta por
490 contos, curtos, mas de grande riqueza
narrativa e temática. Pu Songling escreveu
essencialmente sobre seres sobrenaturais,
usando a sátira para fazer crítica social e
descrever o quotidiano do período entre
os finais da Dinastia Ming e início da
Dinastia Qing.

ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autores:
ᆒޙዂ Liu Jianhui

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

నࢍ/Design:
ઈ྿ / Victor Hugo Marreiros
ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
፫ܝপҾҖ߆ડ߆عវֈԊ

నࢍ/Design:
ౘБ౼0 Chen Quansheng
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Ano Lunar do Galo

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

05/01/2017

5ฎை selos + 1 ̈ૺݭbloco

15.50 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

10/02/2017

4 ฎைselos + 1 ̈ૺݭbloco

15.00 + 12.00

350,000इ conjuntos
350,000 ښunidades

01/03/2017

3 ฎ ை selos

10.50

350,000इ conjuntos

Instituto do Desporto do Governo da RAEM
ᙡ ঔ ᕩ ю ဦ

Macau: Volta às Raízes Comuns
̚ර็̼͛

Cultura Tradicional Chinesa

અᘩɄɊɄ౨

"Em Contacto" número 88

ࣵݗ٦්൯ܧʗѫᄈஉ§מ൯ᆱ¨৻רᒨ
Novo posto eLocker na Estação Postal dos Jardins do Oceano

ཽᅡ൯ܧʗѫࢄᙴᜨ
Galeria da Estação Postal do Carmo

ฎ

߆Ԋٺ3127ѐ23͡39͟ᆧన˘࣎

လ

ņٽฎቐŇڇચᕇĂາംਕפІ

ᕢҜٺঔ߶܅ฎ߆̶ԊĞ Ϳ܅ූ

ሀणᜓះଂ22͡22͟Ăెߐഇ̣ă̱ă̳̈́͟ி
ഇĂ˯̾21ॡ41̶Ҍ˭̾6ॡ41̶၆γฟٸĄࢵีଯ۞

ঔ߶܅ᗴࡿг˭ğĂВѣ255࣎ംਕ

ĮੈϺѣቡįणᜓĂͅߍܕΗ࣎͵ࡔͽֽ၆፫ܝξϔ̂ிϠ߿

ቐĂࠎϫ݈̂פ̝ݭІᕢĂ೩ֻ3508۞

ѣࢦ̂ᇆᜩ۞छϡ఼ੈ͞ёጡՄ۞൴णĄ

פІڇચĂ႕֖اܕܢϔ۞ᅮՐĄྍņ

A

ٽฎቐŇϺщ྅˞ϦኛņщБ̄ฎ
ቐ.SEPBoxŇ۞ΑਕĄ
னॡņٽฎቐŇВѣ5࣎ڇચᕇ̶ҾҜٺ
ฎ߆ᓁԊă Ϳᑼഀă፫̂ܝጯ̈́ঔ߶
܅ĂڇચშඛᖬᄏБ፫Ą͟ޢņٽฎ

ᆧΐΑਕనཉĄѣᙯņٽฎቐŇ̝ྎଐĂΞᕱᜓwww.ctt.gov.mo/elockerٕฎ

ቐŇᚶᜈдЧડᆧనڇચᕇĂ̙֭ᕝ

elocker@ctt.gov.moߤྙĄ

A

O equipamento “eLocker” também está preparado com a função de registo de Caixa
Postal Electrónica Segura (SEPBox).

partir de 28 de Dezembro de 2016,
o Serviço de Cacifo Electrónico
(eLocker) passou a ter um novo posto,
o maior até ao presente, com 144
cacifos electrónicos, na Estação Postal
dos Jardins do Oceano (Rua do Jardim,
" A z a l e a C o u r t " , Ta i p a ) . O s e r v i ç o
ininterrupto, aberto 24 horas por dia
nos 7 dias da semana, permitirá aos
residentes daquela zona levantarem
objectos postais a qualquer hora.

Desde o seu lançamento, foram instalados quatro postos eLocker em diferentes
zonas, concretamente na Estação Central, Estação Postal da Nova Taipa, Estação
Postal da Universidade de Macau e agora na Estação Postal dos Jardins do
Oceano, uma rede que cobre todo o território. No futuro, prevê-se a instalação de
mais postos em outras zonas e o aumento das funcionalidades dos equipamentos.
Para mais informações sobre o eLocker, os interessados podem visitar o website:
http://www.ctt.gov.mo/elocker, ou contactar os serviços através do email:
elocker@ctt.gov.mo.

൯ܧѫၤʔऩټϛຒϷ 
Participação dos Serviços de Correios na Marcha de Caridade para Um Milhão 2016

exposição “As Telecomunicações ao Longo do Tempo”
inaugurou a Galeria da Estação Postal do Carmo,
aberta ao público dia 11 de Novembro. A exposição reflecte
o desenvolvimento dos métodos e equipamentos de
comunicação de maior impacto na vida dos residentes do
território nos últimos 50 anos. A Galeria está aberta ao público
de Sexta-Feira a Domingo e dias de feriado, das 10:30 às 17:30
horas.

ါСผผ
Clube de Pessoal dos CTT – Notícias

ώ

ѐ22͡3͟༼ޥĂฎᖚ̍Ӏ
ົٺཐૄקᆨಞ̈ିૅĂࠎ̏߇

۞ົࣶ̈́ТְᓝҖޥᑓᇩ̈́ᚥ܅Ă34
Ҝົࣶ̈́ฎ߆Ԋࣶ̍यĄ
22͡7͟ӀົࠁࣶણΐĮ̳ચࣶܲ᛬ܛ
ൕ߄ጼᔈįĂώົเઈࣖٺշ̄ܐ৺ᔈ
ְဳ݄Ą
22͡23͟ӀົࠁฤЁણΐϤ፫̳ܝϡ
ְຽ͛ᖚˠࣶົםᓝᏱ۞Į3127ੈ࠵֖
̓ኖᔈįĂߏѨ࠵ᔈВѣֽҋੈ̳
ϡְຽᅳા̱ฤણᔈฤЁણΐĂᔈְ˘ٺ

23͡28͟ĂӀົણΐĮᇉৡ፫ܝপડјϲ˩˛ฉѐຎචܲ᛬ฤᅫᔛኛᔈįĂᄃֽҋ

͇̰ԆјĂώົઉაႽٙਕĂפ

ܝొع߆ăᅙҖຽă౾૾ຽିֈְຽඈฤЁซҖͧᔈϹ߹ĂঈڤᏉࠀĂరၔ̓

ֲָᒻĄ

ኖௐ˘۞ჟৠĄ

D

A equipa de futebol do Clube participou, no dia 12 de Novembro, no Torneio de
Amizade da “Taça de Telecomunicações 2016”, organizado pela Associação dos
Empregados das Entidades de Utilidade Pública de Macau. Neste torneio competitivo
de um dia, a equipa do Clube fez o seu melhor, ficando classificada em 2.º lugar,
entre as seis equipas participantes de empresas e instituições de telecomunicações e
de utilidade pública.

ia 2 de Novembro, na Capela do
Cemitério de S. Miguel Arcanjo, 23
membros do clube e funcionários dos
Correios assistiram à missa de sufrágio
pelos colegas e sócios deste Clube já
falecidos, tendo sido depostas coroas de
flores.

ฎ

߆Ԋᜩᑕ፫͟ܝಡ۰̳ৈૄົܛ
៰ײĂͽ፫ܝ။༱̮ॕഠ͚̳

ৈܛѺ༱ҖᚯഠĄѩγĂᆒځԊٺܜ23
͡22͟தᅳࡗ231Щࣶ̍छᛳણᄃѺ༱
ҖĄߏѨ߿જϤ፫ࡊܝጯᐡՎĂฎ߆Ԋ
Чࣶ̍ᓑТछᛳிԠјݱĂͽ261̶ᛗ
֕லБĂٯ྿ᅦᕇĄ

O

s Serviços de Correios participaram, mais uma vez, na “Marcha de Caridade
para um Milhão”, que decorreu no dia 11 de Dezembro. Respondendo ao
apelo do Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal Ou Mun, organizador desta
iniciativa, a DSC fez uma doação de 20 mil patacas. Uma equipa de 120 pessoas,
composta por funcionários dos Serviços de Correios e seus familiares e liderada
pela Directora, Dra. Lau Wai Meng, percorreu todo o percurso da Marcha, desde o
Centro de Ciência de Macau até ao Templo de A-Ma, em 150 minutos.

No dia 6 de Novembro, a equipa de
bowling do Clube participou nos Jogos
de Bowling de Funcionários Públicos.
Wong Wai Lon, do Clube de Pessoal dos
CTT, foi o primeiro classificado nos jogos
do grupo masculino de nível básico.

No dia 17 de Dezembro, a equipa do Clube de Pessoal dos CTT participou nos “Jogos
de Bowling de Caridade em Celebração do 17.º Aniversário do Estabelecimento da
Região Administrativa Especial de Macau”. Ao participar nestes jogos amigáveis,
o Clube promoveu o intercâmbio e um clima de amizade com equipas de outros
serviços públicos, instituições educativas e bancárias e de casinos.

