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൯ཋԡ
Os novos CTT

፫

ܝপҾҖ߆ડ߆ٺع3127ѐ23͡:̳͟ҶĂᐌۤົซՎ

ฎԊٺ2͡4͟дྻᏮ̍ચΦᘲϲ͛Φܜ˭ᓝҖ˞ᖎಏ҃

ࡊੈྤԫ۞൴णĂ҂ᇋזฎ߆ᄃܫቑᘞӮᛳ఼ੈຽĂ

ษࢦ۞Ъ׀ൕઢ೬၌ᆇёĂᘲΦٺܜᆇё˯ݍᐽฎԊᖚࣶཏ

ืΐૻ࠹ᙯ߆ඉ۞ፋЪͽ೩ֻՀᐹኳ۞ڇચĂܫგநԊ۞

ඉཏ˧ă఼˧ЪүĂࠎ፫اܝϔ೩ֻᐹኳڇચĄ

ᖚయ̈́ᖚᝋ׀ˢฎ߆ԊĂ֭ԼЩࠎฎԊĄѣᙯҖ߆ڱఢਨ९ҋ
3128ѐ2͡2͟Ϡड़Ą

D

ia 1 de Janeiro de 2017 entrou em vigor o Regulamento
Administrativo que procedeu à integração das atribuições
e competências da Direcção dos Serviços de Regulação de
Telecomunicações na Direcção dos Serviços de Correios,
passando esta a denominar-se Direcção dos Serviços de Correios
e Telecomunicações (CTT). O Governo da RAEM anunciou
esta alteração dia 9 de Dezembro de 2016, por considerar que,
face ao desenvolvimento social e à evolução da tecnologia
informática, e que a área postal e a área de telecomunicações
pertencem ao sector das comunicações, havia necessidade de
uma melhor articulação das políticas do sector, de modo a
melhorar a prestação dos serviços ao público.

No dia 3 de Janeiro, o Secretário para os Transportes e
Obras Públicas, Engenheiro Raimundo Arrais do Rosário,
presidiu a uma pequena mas solene cerimónia de
descerramento da placa da Direcção dos Serviços de Correios
e Telecomunicações. O Secretário apelou aos trabalhadores
que integram os CTT a pensarem e a trabalharem em
conjunto e a colaborarem, para prestação de melhores
serviços aos cidadãos.
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Colóquio e intercâmbio com o grupo de pesquisa do
Gabinete Nacional de Informação da Internet

Celebração do 133.º Aniversário dos CTT

ࠎ

எˢ˞ྋ፫ܝপડܫि̼ᓁវ൴
णଐڶĂ઼छშܫᏱአࡁјࣶ

ٺ3128ѐ3͡25͟ᄃ፫ܝপҾҖ߆ડฎ
ԊăགྷᑻԊă፫ܝٽԸྤܳซԊăҖ
߆̳ᖚԊăϹ఼ְચԊăϠԊăॠྼ
ԊăΦڱᛋ၅ԊඈొٺܑܝฎԊᓝ
ҖळኘϹ߹ົᛉĄົ˯ĂЧొܑܝಶ
ᖚਕᅳા۞ྤੈ఼̈́ੈࡊԫ۞൴ण
ᑕϡڶېү̬Ă֭၆઼छᄃ፫ܝд

N

o dia 1 de Março, dia em que se comemorou o 133.º

ྤੈ఼̈́ੈࡊԫ൴ण۞࠹ᙯᛉᗟтშඛ

Aniversário dos Correios de Macau e o 11.º Aniversário do

щБă̄થચă̄߆ચăംᇊϹ఼

Museu das Comunicações, a Direcção dos Serviços de Correios

̈́ംᇊॠྼඈᛉᗟซҖϹ߹ኢĄ

e Telecomunicações organizou um conjunto de actividades
comemorativas:

ࠎ

ᇉৡฎԊјϲ244ฉѐੈ఼౾ۏᐡ22ฉѐĂ4͡2͟ฎ
Ԋ఼̈́ੈ౾ۏᐡᓝҖాҚ߿જ;

Lançamento da Emissão “Cultura Tradicional Chinesa”
Lançamento do Catálogo Filatélico de Macau VIII
Posto de correio com os carimbos comemorativos “133.º Aniversário
dos Correios de Macau” e “11.º Aniversário do Museu das
Comunicações”, e distribuição de envelopes comemorativos
na Loja de Filatelia da Estação Central e no Museu das
Comunicações
Entrada gratuita no Museu das Comunicações
Cerimónias de entrega de prémios de diversos concursos.

 ൴ҖĮ፫ܝฎݡϫᐂWJJJį
 д ฎ ߆ ᓁ Ԋ  ੈ ఼ ౾  ۏᐡ ۞ ะ ฎ થ  ظĂ ೩ ֻ ΐ ᄏ
Ķ ฎ  Ԋ ಥ ֿ ߂ ฉ ѐ ķ ̈́ Ķ ఼ ੈ ౾  ۏᐡ ߂ ಥ ฉ ѐ ķ
ࡔهฎᕕࠁ൴ѣᙯࡔދه
 ఼ੈ౾ۏᐡҺ၆γฟٸ
 ᓝҖЧีͧᔈረᖃ
˯ฎԊᓝҖࡔهजĂྻזᏮ̍ચΦᘲϲ͛Φ̈́ܜ
ᛳ˭ЧొܝᅳጱЍᓜᄃனᖚ̈́ੜЃࣶ̍˘ТᇉৡĄᆒځԊ
ܜᙜޢᄃҖ߆؎ࣶᔛኛᘲΦ˘ܜТႇӄᇉĂڇચ႕ˬ
˩ѐ۞ࣶ̍ᒔᘲΦܜ൴ܜഇڇચ֖ܛܛౢĂڇચ႕˟˩
ѐ̈́˩ѐ۞̶ࣶ̍ҾϤᆒځԊܜҖ߆؎ࣶົјࣶ൴
ܜഇڇચᅙౢ̈́ᅚౢĂᒔܛౢࣶ̍Β߁Ĉ઼ᅫົࢍ̈́၆γ
ᙯܼୖະኰܜă̳Вᙯܼ̈́ᓁᑫ९ट࡚Ϝܜă
Fernandes Vong̈́ෲᚊቷĄ

om o objectivo de conhecer melhor o desenvolvimento global da informatização
dos serviços na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), o Grupo
de Pesquisa do Gabinete Nacional de Informação da Internet realizou, dia 14 de
Fevereiro de 2017, na Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT),
um colóquio e uma acção de intercâmbio com representantes dos seguintes serviços:
CTT, Direcção dos Serviços de Economia, Instituto de Promoção do Comércio e do
Investimento de Macau, Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Serviços de Saúde, Direcção dos
Serviços de Turismo e Polícia Judiciária da RAEM. Na reunião, os representantes
destes serviços apresentaram a actual situação, em termos de desenvolvimento e de
utilização de tecnologias da informação e comunicação no âmbito das funções dos
seus serviços, num intercâmbio de informações, discutindo sobre temas relacionados
com o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação no
Continente e em Macau, tais como segurança de rede, comércio electrónico, governo
electrónico, tráfego inteligente, viagem inteligente, entre outros.

 ˖ވଫ৽ɣผ
Congresso Mundial de Tecnologia Móvel de 2017

Ϥ

БҖજ఼ੈ( ົםGSMA) Ᏹ۞͵ࠧொજ఼ੈ̂ົࠎՏѐ఼ੈຽࠧ̚۞઼ᅫّ̂
߿ݭજĄώب3128͵ࠧொજ఼ੈ̂ົٺ3͡38͟Ҍ4͡3͟дҘͰ͐ษोᓝҖĂ

ᔛኛ˞࿈3-411छֽҋ͵ࠧЧг۞፟͘ᇄથăహІฟ൴થăܫᒉྻથ̈́࠹ᙯ̳ΦĂͽ̈́
319઼࣎छгડ۞ຽࠧˠ̀ણᄃĂШᄃົ۰णϯາ۞఼ੈயݡăڇચ̈́ኢ߹જ఼ੈ

 ൴ҖĶ̚ර็̼͛ķࡔهฎݡ

ઈځăරăArnaldo RodriguesăMaria Alice

C

Gomes

Após discursar no jantar comemorativo da Direcção dos
Serviços de Correios e Telecomunicações, que contou com a
presença do Secretário para os Transportes e Obras Públicas,
Eng. Raimundo Arrais do Rosário, de dirigentes de diversos
serviços da tutela do Secretário e de trabalhadores no activo
e aposentados dos CTT, a Directora, Dra. Lau Wai Meng,
juntamente com os membros do Conselho de Administração,
convidou o Secretário para cantarem juntos no palco.
Na ocasião, foram ainda atribuídos emblemas de ouro a
funcionários com 30 anos de serviço, entregues pelo Eng.
Raimundo do Rosário, emblemas de prata a funcionários
com 20 anos de serviço, entregues pela Dra. Lau Wai Meng, e
emblemas de bronze a funcionários com 10 anos de serviço,
entregues por vários membros do Conselho de Administração.
Trabalhadores a quem foram atribuídos emblemas de ouro:
Leung Keng In (Chefe Substituto da Divisão de Contabilidade
Internacional e Relações Externas), Iong Mei Iok (Chefe
Substituta da Divisão de Relações Públicas e Arquivo Geral),
Chin Vai Meng, Shing Fuk Wa, Arnaldo Rodrigues, Maria Alice
Gomes Fernandes Vong, Ho dos Anjos Lai Lin.

ຽ۞ᔌ๕ԫఙĂϺᔛኛຽࠧˠ̀Ϲ߹̶ֳ̈́གྷរĄ
ฎԊᑕᔛࠁࣶٺ3͡38͟Ҍ4͡2͟ഇมय̂ົ߿જĂΒ߁ણ៍णᜓᐡ̈́यѣᙯ۞ࡁ
ົĄ҃ߏѨ̂ົົᛉிкĂࢦᕇᗟΒ߁6Hԫఙ۞ฟ൴̈́ᑕϡĂۏᓑშπέ۞൴णĂ
ͽ̈́ᄃொજயຽ࠹ᙯ۞ᛉᗟĄ࿅यߏѨ߿જĂΞᒢྋזனॡ߹જ఼ੈຽ۞າ
൴णଐڶĂࠎ͟ޢ߆ܫඉ۞̈́ؠטႾგ೩ֻણ҂Ą

O

Congresso Mundial de Tecnologia Móvel, organizado anualmente pela Groupe
Speciale Mobile Association (GSMA), constitui um evento internacional de
grande escala no sector das comunicações. O Congresso de 2017 decorreu entre 27
de Fevereiro e 2 de Março, em Barcelona, Espanha, tendo sido convidados mais de
2300 indústrias de telemóveis, criadores de software, operadores de telecomunicações,
bem como outras empresas similares provenientes de diferentes regiões do mundo.
Estiveram presentes individualidades e representantes dos respectivos sectores,
oriundos de 208 países e regiões. Foram apresentados aos participantes deste evento os
produtos e serviços mais recentes no âmbito das comunicações, bem como discutidas
as tendências e tecnologias do sector das comunicações móveis. O Congresso também
contou com sessões de intercâmbio e troca de experiências entre indivíduos do sector.
A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, convidada a assistir a este
Congresso, esteve presente entre 27 de Fevereiro e 1 de Março, participando nas
respectivas actividades, incluindo a visita ao pavilhão de exposições e participação nos
colóquios. O Congresso Mundial de Tecnologia Móvel acolheu vários temas, destacando-

se “Desenvolvimento e aplicação da
tecnologia 5G” e “Desenvolvimento da
plataforma de Internet das coisas” como
temas nucleares. Foram ainda discutidas
outras temáticas sobre a indústria das
comunicações móveis. A participação
neste evento permitiu conhecer a situação
mais recente do desenvolvimento do
sector das comunicações móveis, tendo
sido disponibilizadas referências para a
elaboração e supervisão futuras em matéria
de política das telecomunicações.
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ԓʪ൯ܧᐲऋПผᘪ
Reunião Especial da União Postal Ásia-Pacíﬁco

˩˟ֲ͉بฎ߆ᓑ༖̂ົٺώ
ѐ8͡дϿ६ᓝҖĂЯѩĂֲ͉ฎ

ᓑٺ3128ѐ4͡35͟д઼તᓝҖ˞˘

 αֻ৻רጻผᘪ
Reunião Anual sobre a Carta de Qualidade 2016

ѨপҾົᛉĄᑕ઼छฎ߆ԊᔛኛĂώԊ
઼ܑᅫົࢍ̈́၆γᙯܼୖະኰ
઼ܜᅫְચăଠטၱఢထౘᇇฯཌந
৺གྷநĂᓑТ઼छฎ߆Ԋă઼̚ฎ߆
ะဥ̳Φ̈́ࢶപฎ߆ј઼ܑ̚ဥĂ
˘ТयߏѨົᛉĄ
ࠎ·̶ઇрֲ͉ฎᓑ̂ົ̝ᚯ౯̍үĂ
ߏѨົᛉপҾኢ˞ֲ͉ฎᓑٺ3129Ҍ
3132ഇ̰۞ᖐߛၹֲ͉ฎᓑԼࢭ
ඈࢦࢋְีĄѩγĂयдົ˯ШЧј
઼ࣶ๗ಡ˞ֲ͉ฎᓑЧี̍үࢍထ۞
າซޘă఼࿅˞Ч̍ү̈೩Ϲޙᛉ३
۞͟ഇă֭ಶֲ͉ฎᓑԼࢭ۞ࡁտ̈́࠹
ᙯޙᛉ۞೩Ϲࢎ˞ؠഇࢨĂͽܮЧјࣶ
઼д̂ົ̝݈ѣ·֖౯Ą

O

12.º Congresso da União Postal Ásia-Pacífico vai ter lugar em Julho do
ano corrente, tendo sido realizada uma reunião preparatória em Bangkok,
Tailândia, no passado dia 24 de Março. A convite dos Correios Nacionais, o Chefe
Substituto da Divisão de Contabilidade Internacional e Relações Externas, Leung
Keng In, o Coordenador Substituto da Área de Assuntos Internacionais, Controlo e
Planeamento, Chan Tak Hong, e outros representantes dos CTT de Macau, juntamente
com representantes dos Correios Nacionais, Grupo dos Correios da China e Correios
de Hong Kong, formaram a Delegação da China para participar na reunião.
Para melhor organizar os trabalhos preparatórios do Congresso, a reunião focouse em assuntos relevantes quanto à estrutura orgânica, para os anos 2018 a 2021,

e à r e f o r m a da Uni ão P o st a l Á si a Pacífico. Na ocasião, o presidente fez
o relatório dos progressos recentes dos
projectos da União, aprovou a data de
apresentação de propostas por todos os
grupos de trabalhos, e definiu o prazo
de apresentação do relatório de estudo e
respectivas sugestões sobre a reforma da
União Postal Ásia-Pacífico, visando uma
boa preparação dos estados-membros
antes da realização do Congresso.

ฎ

Ԋٺ3128ѐ2͡24͟ᓝҖϤᆒځԊܜ۞ѐڇޘ

ᐌࣧฎ߆ԊᄃܫგநԊٺ3128ѐ2̏͡ϒёЪ׀јฎ

ચٚᏚົᛉĂдົ̚ĂᆒԊܜຏᔁЧቑಛ΄ฎԊ۞ڇ

ԊĂົ˯̳ҶฎԊາ۞ĶٱăֹهܫķĂ̈́ࢎ˭ؠ

ચ৵ኳՀᎷԆචĄனॡฎԊᒔ̳Вڇચෞᆶ؎ࣶົᄮΞ۞၆

˘ล߱ڇચٚᏚ̍үࢍထ۞ϫᇾᄃ͞ШĂΒ߁ϒёࠎĶᘳ

γڇચѣ37ีĂЪВ4:ีڇચኳณᇾĄ3127ѐٙѣڇચีϫ

ٽķଯҖڇચٚᏚćࢦາనࢍ̈́ᄦүڇચٚᏚ̈็ކΊ̄ćᚶ

ӮਕЪܑٕனᐹٺన྿ᇾதĂፋវેҖଐڶநຐĄ

ᜈΐૻˠࣶдᖚચۢᙊ఼ԫμᆸࢬ˯۞ૈćБࢬᑭෛڇ
ચኳณĂᜈࡁտΞᐹ̼̝ćͽ̈́ࠎξϔޙϲЪநഇ୕Ą

ົ˯Бࢬᑭ˞࿅˘ـѐڇચٚᏚࢍထ۞ેҖଐڶĂΒ߁ᐹ̼

ಲᇃᄖ፼ӡĶ :L)L ͨ҈ϷЛʃᐲ၉અɃ৻ר

୧І̝ڇચᄃኳณᇾćΐૻனॡ̰γ఼፟۞טѣड़ྻ

ᆒԊܜ೩ᏹڇચٚᏚᄮΞޘטᖬᆶ̍үࢍٕٺ3128ѐௐ˘؞

үćᜈࠎԊ̰ˠࣶ೩ֻкีώг̈́ঔγีૈኝć

ฟणĂםአಏҜืᄃ̳Вڇચෞᆶ؎ࣶົܲღᓑᘭĂࠎᖬ

Serviço de acesso gratuito à Internet do Sistema de Banda Larga Sem Fios – WiFi GO

࿅Ъዋ็ކറĂؠഇ၆γ൴ҶڇચٚᏚࢍထ۞າྤੈĄ

ᆶϦኛઇр࠹ᙯ౯Ą

N

o dia 13 de Janeiro de 2017, dirigida pela Dra. Lau
Wai Meng, teve lugar a reunião anual sobre a Carta
de Qualidade da Direcção dos Serviços de Correios de
Telecomunicações (CTT). A Directora agradeceu, em primeiro
lugar, o esforço desenvolvido pelas diferentes áreas para o
melhoramento da qualidade dos serviços dos CTT.
Presentemente, os CTT têm 26 serviços reconhecidos pela
Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos, abrangendo
39 indicadores de qualidade de serviços. Em 2016, em geral,
verificou-se uma boa execução da Carta de Qualidade, com
uma taxa de cumprimento efectivo em todos os indicadores,
conforme o previsto, ou mais elevada do que o previsto.

Na sequência da integração da Direcção dos Serviços de
Regulação de Telecomunicações na Direcção dos Serviços
de Correios, no dia 1 de Janeiro de 2017, e da publicação da
nova versão “Visão, Missão, Valores”, foram estabelecidos
os objectivos e metas a atingir para a próxima fase do
programa da carta de qualidade, nomeadamente a inclusão
do serviço “Pagamento Fácil”, de um novo design e produção
de novos panfletos, a formação de pessoal para reforço do
conhecimento funcional e técnicas de comunicação, uma
revisão global da qualidade de serviço e permanente procura
de pontos a melhorar, e criação de uma expectativa razoável
dos cidadãos sobre a qualidade de serviço.

Nesta reunião foi feita uma revisão da situação de
cumprimento da carta de qualidade nos últimos 12 meses,
incluindo o melhoramento dos serviços e indicadores
de qualidade de serviço, o reforço do funcionamento do
mecanismo de comunicação interna e externa, cursos de
formação contínuos e específicos, localmente e no exterior,
para o pessoal, e regular divulgação das informações sobre a
carta de qualidade através dos meios adequados.

A Directora dos CTT chamou a atenção para que a reavaliação
do regime de reconhecimento da carta de qualidade possa
começar no primeiro trimestre de 2017, pelo que a área
responsável para a coordenação deste assunto deve manter
estreitos contactos com a Comissão de Avaliação dos Serviços
Públicos, de modo a garantir uma melhor preparação para a
referida reavaliação

O

Ķ

ቢᆵᐛրǕWiFiЇԧҖķд፫ܝЧ˾̈́ثॠྙމયă

ࢋഀᕇă౾ۏᐡăणᜓᐡͽ̈́ဦ३ᐡඈгᕇĂࠎξϔ̈́

ॠމ೩ֻҺቢᆵᐛ̢ᓑშତˢڇચĂϡ͗Ξ࿅ΐాቢ͞ё

Sistema de Banda Larga Sem Fios - WiFi GO
proporciona aos cidadãos e turistas o serviço de
acesso gratuito à Internet de banda larga sem fios nos
Postos fronteiriços, balcões de informações turísticas,
principais pontos de atracçao turística, museus, galerias
e bibliotecas de Macau, podendo os utilizadores aceder
ao serviço WiFi GO através da ligação codificada (forma
recomendada, nome de rede: wifigo-s, nome e senha de
login: wifigo) ou da ligação não-codificada (nome de
rede: wifigo).

ĞޙᛉֹϡĂშྮЩჍĈwifigo-sĂ൳ˢЩჍ̈́ቅТࠎwifigoğٕ
ܧΐాቢ͞ёĞშྮЩჍĈwifigoğତˢĶWiFiЇԧҖķڇચĂ
ӈΞҺ˯შĄ
ĶXjGjЇԧҖķ۞ڇચॡมࠎՏ͟˯̾9ॡҌ௩ࣝ͟2ॡĞಞ

O serviço WiFi GO encontra-se disponível, diariamente,
das 08h00 à 01h00 do dia seguinte (em conformidade
com o horário de funcionamento dos locais) e 24 horas
nos Postos fronteiriços, Centro Hospitalar Conde de São
Januário (CHCSJ) e Posto de Urgências das Ilhas.

гฟٸॡม҃ؠğĂ҃னॡώ፫Ч࣎˾ثḁ̆ұᒑტЪᗁੰĞ̋
ᗁੰğ̈́ᗓफާ෧৭۞ĶWiFiЇԧҖķ೩ֻ35̈ॡڇચĄ
т୬˞ྋĶ WiFiЇԧҖķڇચ۞ྎྤੈ̈́ڇચгᕇĂΞᕱᜓ
www.wifi.gov.moĄࡶ၆ĶWiFiЇԧҖķڇચѣЇңႷય̈́ຍ֍Ă

ᝌܓڇચሤቢĂ2828 3883ĂٕฎҌenquiry@wifi.gov.moĄ

Para informações mais pormenorizadas acerca do
serviço WiFi GO e respectivos locais de serviço, pode ser
consultada a página electrónica www.wifi.gov.mo. Em
caso de dúvidas ou de querer dar a sua opiniaõ sobre
o serviço WiFi GO, pode ligar para a linha aberta do
serviço através do número 28283883 ou enviar correio
electrónico para enquiry@wifi.gov.mo.
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ذᎂɊȹ൪α৽ݠ

§ɀɊȹ։ັᇻϢɁ¨ڌؿᄩʼˈᑩཕᆉ

11º Aniversário do Museu das Comunicações

ࠎ

ᇉৡԸˢڇચ˩˘ฉѐĂ4͡2఼͟
ੈ౾ۏᐡҺฟ̈́ٸϤ౾ۏᐡથظ

೩ֻࡔهᕕᄏዚڇચĄ༊͇˭̾дᖃૅᓝ
ҖЧีͧᔈ۞ረᖃĄ

Cerimónia de Entrega de Prémios do 21.º Concurso de Composições Epistolares
“Cartas ao Pai Natal”

E

m celebração do seu 11º Aniversário, o Museu das Comunicações abriu
gratuitamente ao público no dia 1 de Março e a Loja do Museu disponibilizou
o serviço de obliteração com um Carimbo Comemorativo. No Auditório do Museu,
no período da tarde, teve lugar a cerimónia de entrega de prémios aos vencedores de
diversos concursos.

ฎ

Ԋ4͡2͟ੈ఼ٺ౾ۏᐡᖃૅᓝᏱ
˞ௐ˟˩˘بņගཐኚҁˠ۞ܫŇ

ᇈ͛ͧᔈረᖃĄฎԊԊܜᆒځă፫

3127ѐޘĶ̈ጯϠࡊĆᘹ̂үጼķ

Ciência e Arte para Estudantes do Ensino Básico, 2016

̂ܝጯିսࠠ̈́Ѧုॼăᇈ͛ͧᔈཬ

ߏѨ፫ܝϠۏᗁጯ̍ጯົ఼̈́ੈ౾ۏ

Organizada pela Sociedade de Engenharia Biomédica de Macau e pelo Museu das
Comunicações, a Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do Ensino Básico
terminou no dia 3 de Dezembro de 2016. O painel de juízes, constituído pelo Doutor
Vai Mang I, Presidente da Sociedade de Engenharia Biomédica de Macau, Doutor Wei
Bing, representante da Universidade de Macau e por um representante do Museu das
Comunicações, avaliou os trabalhos apresentados pelas 126 equipas, divididas em
3 grupos diferentes, que participaram na actividade no ano findo, seleccionando os
melhores trabalhos de cada grupo.

͛ෞҿࣰ͛(Paulo Carochas)Ăͽ̈́

ᐡЪү۞߿જ̏ٺ3127ѐ23͡4͟ᓝҖĄ
Ϥ፫ܝϠۏᗁጯ̍ጯົयࢮц౾
̀ă፫ܝந̍ጯੰᗬДઘି఼̈́ੈ౾
ۏᐡܑј۞ෞҿဥĂଂ4ЪВ237
ฤણΐ۰̚ෞᏴЧָүݡĄ

кٙጯ७७ܜඈयĄ
̫بᇈ͛ͧᔈ˘Вќז53มጯ७ĂВ62:
ЊણᔈүݡĄෞᆶ؎ࣶ၆ረүݡ៙ѣ
ΐĈĶ͛фᐹ࡚ăྖᄬৌྕăᆸѨ̈́
ಱѣϲវຏăҖ͛ჍᏜЪ३ॾ۞ܫё
ࢋՐĂТॡϺܑனЧҜ̈ү۰၆፫ܝѣ
˘۞ؠᄮТຏĄķ
ߏѨᇈ͛ͧᔈЧၳࢵт˭;
͛̚Ğௐ˘Щğ.. ௐ˘ĈౘჁࠍ .

Ķᐌ͘Ξٮėฎ߆న߉ූٮᛷᇆͧᔈķ
ௐ˘ЩĈเᐖᆇ
ָˠঈ̂ረĈϖઉ
Concurso “Clique! Um Instantâneo de Instalações Postais”

1º Prémio: Wong Cheng I

ᑼѯ̚ጯܢᛳࡻ̖ጯ७
ௐ˟Ĉᛂॆನ.ૈ̚ጯ
ཬ͛Ğௐ˘Щğ.. ௐ˟ĈCarolina

N

o dia 1 de Março de 2017 teve lugar a cerimónia de entrega de prémios do
21.º concurso de composições epistolares “Cartas ao Pai Natal”, no auditório do
Museu das Comunicações. Estiveram presentes a directora dos CTT, Dra. Lau Wai Meng,
membros do júri, Professora Doutora Ieong Sao Leng e Professor Doutor Zhu Shou Tong
da Universidade de Macau, e o Dr. Paulo Carochas, e directores de diversas escolas, entre
outros convidados. Para este concurso, foram recebidas 519 composições, oriundas de 42
escolas. O comentário do júri sobre a generalidade das composições premiadas foi que a
linguagem usada era bonita e elegante, as descrições sinceras e realistas, os textos estavam
bem estruturados e formulados, em conformidade com o padrão de redacção de uma
carta, e revelavam o afecto e sentido de identidade dos seus autores para com Macau.

de Assunção Remelgado Moita Simões
Ferreira .ཬ͛ጯ७

Prémio Popularidade: Ieong Veng Kin

Primeiros classificados:
Composição em Chinês – 1.º Prémio

Categoria I: Chan Ioi Un - Escola de Talentos Anexa à Escola Hou Kong ;
Categoria II: Sou Ut Teng - Escola Pui Tou
Composição em Português – 1.º Prémio

൯ຝ৽ݠ
Actividades da Feira de Selos

Ķ൪ฎை߇ְ౹үͧᔈķ
3127ѐޘ൪ฎை߇ְ౹үͧᔈᓁВќ

̳ฟ݄ĈᏂ݄ၷ

˞ז233Њࣧ౹ણᔈүݡĂෞҿࣇ၆ߏѨ

1º Prémio do Grupo Geral: Sio Kun Weng

ણΐүݡ៙ѣΐĂү۰ࣇ൴೭˞ͧ

Ķඌ

ฎࢶѯķߏপҾࠎฎை༼ᓝᏱ۞
˘͇Ηವ̝ॠĄ3͡4͟˭఼̾ٺ

۞ຐည˧ĂឰՏ˘಼ჟ͕μᘱ۞үݡඕ

ੈ౾ۏᐡะЪࠎॠҖሤ֗Ăણ៍ˠጱᜓ۞

Ъฎைࣧ౹నࢍ۰۞౹үຍهĂଂ҃ؼ

ĺඌĄฎ༱֧ĻणᜓĂ˘ᄮᙊࠧ͵̶ֳ

ҩणனฎைనࢍ۞ࢨΞਕّĄ

Чгฎඌ۞ѣชְć௩͟ࢶപฎඌᗟҖ
Ϥણΐ۰ᔛኛछ̓ܜҡТྼĂણ៍˞ࢶപฎ

Concurso Desenhar a Minha Estória de Selos,
2016

Para o concurso “Desenhar a Minha
Estória de Selos” de 2016 foi recebido
um total de 122 trabalhos criativos.
O s me mbros do jú r i most ra ra m- se
entusiasmados com a criatividade revelada
pelos participantes que, partindo dos
conceitos criativos e originais dos selos
utilizados, expandiram e desenvolveram
os temas nos seus desenhos.

Categoria II: Carolina de Assunção Remelgado Moita Simões Ferreira –
Escola Portuguesa de Macau

߆ᓁԊฎणು۞णᜓăனхΟҁ۞֔ߗฎ
ආ݄ĈՆ͕ଊėཐᘲᇩࡻ͛̚ጯ

߆ԊඈĂଣ৶ࢶപฎඌ۞ត̼Ą

1º Prémio do Grupo Infantil: Tou Sam Iao, da
Secção Inglesa do Colégio de Santa Rosa de

Ķҋ̎ฎʔͯ൪"ķ̍үӪВฟన˞

Аೡ˯̙Т۞ฎඌဦ९Ăឰણΐ۰ҋछᘱາຍĄĶၙฎ֎རķ˵ٸཉ˞̶Ҿд

Lima

5ಞĂՏಞ೩ֻ૾ᘱ۞ჟ࡚ͯړါĂ

3͡25̈́͟4͡2͟ၟฎ۞ܫቐĂឰણΐ۰Ξͽд͟۞ؠഇ݈Ăਖ਼͕ᓏ̟ᇞຑᏐڈĄ

D

onde visitaram uma exposição patente na galeria postal dos Correios da RAEHK
e foram à descoberta da mais antiga estação postal, em Stanley, constatando as
mudanças sofridas pelos marcos postais na região vizinha.

͌ܦѐ݄Ĉೆလᚗėݑڌጯ७
1º Prémio do Grupo Jovem: Pang Ka Pou, da
Escola Tong Nam

ia 3 de Fevereiro, no Museu das
Comunicações, os participantes
na actividade Feira de Selos tiveram
uma visita guiada à exposição “Juntos à
Descoberta de Marcos Postais”, ficando
a conhecer factos interessantes sobre
marcos postais de todo o mundo. No
dia seguinte, familiares ou amigos
dos participantes foram convidados a
participar numa viagem a Hong Kong,

Nas quatro oficinas no âmbito da actividade “Juntos à Descoberta de Marcos Postais”,
foram dados aos participantes, para pintura criativa, suportes em porcelana impressos com
o esboço de diferentes marcos postais. Para a actividade “Deambulando com o Correio”,
nos dias 14 de Fevereiro e 1 de Março foram colocadas duas caixas de correio, de última
hora de aceitação de correspondência, onde os participantes puderam depositar as suas
cartas para serem enviadas a familiares ou amigos.
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එ൯ณರᒨ
Focos de Filatelia
名稱
Nome

ᗗѐ

Ano Lunar do Galo

ᙡ ঔᕩюဦ

Macau: Volta às Raízes Comuns

̚ර็̼͛

Cultura Tradicional Chinesa

Macau: Volta às Raízes Comuns

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

5 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.50 + 12.00

500,000इ conjuntos
500,000 ښunidades

10/02/2017

4 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

350,000इ conjuntos
350,000 ښunidades

01/03/2017

3 ฎை selos

10.50

350,000इ conjuntos

“Macau: Volta às Raízes Comuns” é um conjunto de 100 desenhos
a caneta, cada um com um metro de largura, podendo ser
exposto na forma de um longo rolo de pintura chinesa. A obra,
tendo levado oito meses a ser concluída, revela a coexistência de
chineses e ocidentais nesta pequena terra, onde, desde a Dinastia
Ming, se encontraram missionários, oficiais, gentes do mar e
da terra, e onde foram construídos edifícios e embarcações de
diferentes estilos.
“Macau: Volta às Raízes Comuns”, uma interpretação artística de
Lok Hei, feita com o amor de um filho nascido e criado nesta terra,
reproduz imagens e momentos marcantes da transformação de
um pequeno porto pesqueiro em moderna cidade internacional, e
ilustra a singularidade e o valor histórico e cultural de Macau.

నࢍ/Design:
ౙ0 Lok Hei
ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
ౘᚶߋ Chan Kai Chon

̚ර็̼͛

ᗗѐ

઼̚็̼͛˘ۡͽֽౌଯૣᏉጏăᛖăˬछࠎ˘វĄԙ̄

ᗗĂజ̝ࠎĶ̣ᇇ̝༲ķĄ˚ѐ۞ֽᓜĂͽͫፘ۞፲ሤކ

ఢߏጏି̝ॲć˩චຽߏҢି̝ॲć͉˯ຏᑕቔߏି̝ॲĄ

̣࡚ᇇĄ

ጏăᛖăˬି࠰ͽԂॅܫمĂྕະᓽ̼ିĂѩ˜઼̚็
̼̝͛পኳᄃॲૄĂ઼̚ೀ˼ѐֽۤົ̼͛࠰ॲങٺѩĄ

ฎԊ൴Җ۞ௐˬᏭϠւրЕฎை۞ௐ˩इĶᗗѐķߏଳϡ͇
̒ზڱଯზ̣ҖᛳّĂ̫ѐᗗ۞̣ҖᛳّࠎͫĂٙͽ̣ښฎை

ጏăᛖăߏˠᙷ۞ჟৠੑಱĂߏˠᙷᓁඕ۞ۢᙊඕĂ˵ࠎ

̚Ķͫᗗķߏ̫Ѩ۞֎Ą

Ҙ͞ି؟೩ֻ˞ି؟ᄮТ۞ሀёĄ

Ano Lunar do Galo

Tendo em conta que o elemento deste Ano Lunar do Galo é fogo,
correspondendo a um ano “Galo de Fogo”, será este elemento o
foco principal da emissão dos novos cinco selos.
Nesta décima emissão do terceiro ciclo da série Ano Lunar, lançada
pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, foi
utilizada a fórmula “Hastes Celestes” para calcular os atributos dos
“Cinco Elementos”.

Cultura Tradicional Chinesa

Na cultura tradicional chinesa, houve sempre a tendência
para conjugar os três ensinamentos -Ru, Shi e Tao-, tendo
como base a piedade filial, a fidelidade, respeito, sinceridade,
humildade e paz: “Normas para ser um bom aluno e filho”
(Confucionismo), “Dez boas obras” (Budismo), e “Tratado
de Lao Tsé sobre a resposta do Tao” (Taoismo). Os traços e o
fundamento da cultura tradicional chinesa, a cultura chinesa ao
longo de milhares de anos, foram alicerçados nestas correntes
de pensamento.

నࢍ/Design:
ᛂڱᏉ0 Sou Farong
ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
ᅀว Chio Ieong

నࢍ/Design:
̄ڒा / Wilson Chi Ian Lam
ྤफ़ಏૺėү۰/Pagela – Autor:
Ղцሇ̈́ᆒፔ

Lawrence Lei e Lao Wah

ᙡঔᕩюဦ

§מ൯ᆱ¨̳βઐˮ
ณඑ൯ۂདй

Ru (Confucionismo), Shi (Budismo) e Dao (Taoismo) são
riquezas espirituais e conhecimentos essenciais para a
Humanidade, servindo de modelo às religiões ocidentais para
mútua aceitação das suas crenças.

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

17/05/2017

4ฎྤᇾច etiquetas postais

13.00

1,000,000 ښunidades

08/06/2017

4 ฎைselos + 1 ̈ૺݭbloco

15.00 + 12.00

Įᙡঔᕩюဦįͽ઼̚็ᘱ൪͞۞סܜёநĄӔனځҌ̫ර߶ᗔ۞፫ܝ
̙Тᆸ৺۞ࣶءă̙Тିࠁ۞็ି̀Ăͽ̙̈́Т۞ঔăౙϔி۞टᄻćᔘѣ̙Т
ᇹё۞ޙۏᄃ௺Ăݱξд̙Тॡഇ۞γ៍ĄѺѼ۞ញჯඊ൪סĂ።ॡ9࣎
̖͡ඇ̍Ą
ĮᙡঔᕩюဦįߏౙͽϠٺăٺܜ۞ᘹఙछ۞֔̄ଐᘃ҃ࢦၹ፫ܝҋ̈
ႢՅШౌξ̼ăன઼̼ᅫ̼ႊซ۞።ΫಞഀĂणன፫ܝপ۞ჟৠᄃ̼͛ࢬ
ᄻĂѣထॡ۞ຍཌྷĊ

ᗗ ѐ Ğ ฎ ྤ ᇾ ច ğ

Ano Lunar do Galo (Etiqueta Postal)
̚ ઼ ᑚ ѡ ė ᜦ ͳ Ҿ ऐ

Ópera Chinesa –
Adeus Minha Concubina

350,000इ conjuntos
350,000 ښunidades
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ᗂࣵᓊί྇൯உ߮ᖋΊผ

ါСผผ

Sessão de autógrafos do designer da emissão “Macau: Volta às Raízes Comuns”

Clube de Pessoal dos CTT – Notícias

ώ

ѐ4͡29͟Ăฎᖚ̍Ӏົࠎົ
ࣶ̈́ТְᓝᏱ˞ĮE/J/Z̍үӪ.

֊˼ڍᆸకᎣį߿જĄߏѨ߿જ̶Ҿщ
ଵ˞˯ă˭̾Ч˘ĂЪВ21Щົࣶ̈́
ТְણᄃĄགྷጱर͕ጱĂЧጯࣶд
ᅅᗫԣ۞ঈ̚ڤϲטү֊˼ڍᆸ
కᎣĂјݡගछˠ̶ֳĄ
ฎᖚ̍Ӏົ఼ົࣶ̂ົٺ4͡38͟
ΡฟĂົᛉϤӀົົࣶ̂ົयᆒځ
ԊܜĄົᛉಶநְົٙ೩Ϲ۞3127ѐ
ኮϫ̍үಡӘซҖᆶᛉĂႾ၅ົ˵၆ಡ
Ә೩ຍ֍ޙᛉĄޢ3127ѐ۞ኮϫ
̍үಡӚ́3128ѐ۞̍үࢍထӮᒔБវᄃ
ົົࣶ˘఼࿅Ą

ฎ

Ԋٺ3128ѐ3͡21͟ͽĺᙡঔᕩюဦĻࠎᗟ൴Җາฎ
ݡĂТ͟˯̾পٺؠฎ߆ᓁԊᓝҖฎைనࢍरᘪЩົĄ

ߏѨᘪЩົϤĮᙡঔᕩюဦį۞ү۰ࣘώѨ൴Җ۞ฎைనࢍर
ౙАϠĂࠎᔉ෴ྍฎ۞ݡξϔᘪЩهĄ

N

o dia 10 de Fevereiro de 2017, a Direcção dos Serviços
de Correios e Telecomunicações (CTT) lançou a emissão
filatélica “Macau: Volta às Raízes Comuns”.
Na manhã do mesmo dia, nas instalações da Estação
Central, teve lugar uma sessão de autógrafos pelo designer
desta emissão, Lok Hei, também autor deste conjunto de
desenhos. O artista autografou os produtos filatélicos dos
coleccionadores e compradores presentes no evento.

N

o passado dia 18 de Março, o clube
organizou um Workshop sobre como
fazer um “Bolo Mil Folhas de Manga”. Esta
oficina, divida em duas turmas, contou
com a participação de 10 sócios e colegas.
Com as atentas indicações do instrutor e
num ambiente alegre e relaxante, todos os
participantes conseguiram fazer sozinhos
os seus bolos para os saborear em casa com
a família.

ೕϷɻജඨʼʝ൯ۂ

ฎ

Ԋٺ3128ѐ4͡2͟ͽĺ̚ර็̼͛Ļࠎᗟ൴Җາฎ

ᐌ

̄થ۞ާి൴णĂ೩̿შ৭щБૻ̈́ޘᔖҺೋຍྋΐԫఙҌᙯࢦ
ࢋĄฎԊ̄ᄮᙋڇચૄࢍົ઼࡚ٺर( ົםAICPA)ΐो̂ົࢍरົם

(CICA)۞ņ WebTrustᄮᙋ၁វ۞ࣧᇾŇٙࢋՐ۞ҖຽָઇڱĂͽ̈́੨Ъώ

ݡĂᖣ൴Җฎைσ̚ර็̼͛ିֈᇇିֈĄߏѨ

Ԋٺ3128ѐ2͡2͟ՀࠎņฎԊŇĂుՎௐ˟̄ᙋ३Հആזௐˬ̄ᙋ

൴ҖΒ߁˘इˬښฎைĂဦ९פՄҋ፫ܝ൪छᛂڱᏉऽᘱ۞ˬ

३ĂΐૻΐԫఙĂ೩̿̄ᙋ३۞щБّĄ

ጏăᛖăˬି۞ܑˠۏĂ̶Ҿࠎ͋̄ăᛖ࢘Ѹκҁ̄Ą൪
छᛂڱᏉ౹۞ņᒪᘹ൪ŇࠁĂߏྻϡ઼̚৽ކᘱҘ͞ڵ൪۞͞
ёĂ౹প۞ᘹఙࢲॾĄ
ੵ˯ฎݡγĂϺଯͽĺ̚ර็̼͛Ļࠎᗟ۞ฎைʔଭ

ௐˬ̄ᙋ३ٺ3128ѐ2͡2͟ᘪ൴̟ϡ͗Ă҃ௐ˟̄ᙋ३ΞᚶᜈֹϡۡҌᙋ३

т၆࿅ഭҌௐˬ̄ᙋ३ѣЇңߤྙĂ

ഇ႕ࠎͤĄࠎึӀ࿅ഭҌௐˬ̄ᙋ३Ăֹϡ۰ᅮٺཝ̈́ѣᙯన౯щ྅ௐˬॲᙋ

ΞᓑඛฎԊ̄ᄮᙋڇચĈ

३̈́ᘪ൴ᄮᙋ၁វᙋ३Ăѣᙯௐ˟ᄃௐˬॲᙋ३ᄃᘪ൴ᄮᙋ၁វᙋ३۞ડҾ̈́щ྅

ฎĈhelpdesk@esigntrust.com

ёΞᕱᜓͽ˭შࢱĈhttp://www.esigntrust.com/cn/m10_RI.php?pageID=10
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Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
lançou, no dia 1 de Março de 2017, a emissão filatélica
“Cultura Tradicional Chinesa”, composta por um conjunto
de três selos ilustrando as figuras mais representativas dos três
ensinamentos, visando divulgar, desta forma, os valores morais
da cultura tradicional chinesa. A autoria do design é de Sou
Farong, artista local de pinturas Zen e com um estilo muito
próprio (pinturas a óleo em papel Xuan).
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Os Serviços de Certiﬁcação introduziram o Certiﬁcado Electrónico de 3ª Geração

Lançamento da Emissão ﬁlatélica “Cultura Tradicional
cional Chinesa”

A

No dia 27 de Março realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Clube de Pessoal dos
CTT, presidida pela Dra. Lau Wai Meng, Presidente da Assembleia Geral do Clube.
Foram analisadas as contas e o relatório respeitantes ao ano económico de 2016,
apresentadas pela Direcção do Clube, tendo o Conselho Fiscal dado o respectivo
parecer. O relatório e contas, bem como o plano de actividades para 2017, foram
aprovados por unanimidade no decorrer da sessão.

m dos referid
Além
referidos produtos filatélicos, foi também lançada
uma caixa especial de oferta sobre o tema “Cultura Tradicional
Chinesa” – “Selos e Pinturas Chinesas em Rolo”, com três
reproduções de pinturas em seda ilustrando Confúcio, Sidarta
Gautama e Lao Tse, e uma carteira, com uma folha miniatura
(dois conjuntos de selos) da presente emissão. Este produto,
ao preço de MOP338,00 e em quantidade limitada, esteve à
venda, exclusivamente, na Loja de Filatelia da Estação Central.

om o rápido desenvolvimento do comércio electrónico, torna-se crucial
o reforço da segurança e da capacidade de defesa contra a desencriptação
maliciosa (malware) dos sítios electrónicos. Neste sentido, e também na sequência
da alteração da denominação da Direcção dos Serviços de Correios para Direcção
dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), os Serviços de Certificação
procederam à actualização das tecnologias dos certificados electrónicos de 2ª geração
(Raiz G02) para certificados de 3ª geração (Raiz G03), pretendendo, com este reforço
da tecnologia de encriptação, elevar a segurança dos seus certificados electrónicos.
A emissão dos certificados electrónicos de 3ª geração teve início a 1 de Janeiro de
2017, sendo os certificados electrónicos da 2ª geração válidos até à respectiva data
de termo de validade. Para uma gradual passagem de certificação de 2ª para 3ª
geração, os utilizadores devem instalar, no seu computador ou dispositivo móvel,
os Certificados de Raiz e os Certificados da Entidade Certificadora Emissora de 3ª
geração. Para informações sobre as diferenças entre os Certificados de Raiz e os

Certificados da Entidade Certificadora
Emissora de 2ª geração e os de 3ª
geração, ou sobre a instalação dos de 3ª
geração, pode aceder à seguinte página
electrónica: http://www.esigntrust.com/
pt/m10_RI.php?pageID=10
No caso de necessidade de qualquer
esclarecimento sobre o certificado
electrónico de 3ª geração, é favor
contactar o Serviço de Certificação
da Direcção dos Serviços de Correios
e Te l e c o m u n i c a ç õ e s : E - m a i l :
helpdesk@esigntrust.com

