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氹ˠᆦ൯ܧʗѫ̳βઢ͂
Inauguração da Estação Postal do Terminal da Taipa

氹

Ϳቅᐝฎ߆̶Ԋٺ3128ѐ22͡:͟ϒё೬၌ୁϡĂ೬၌

氹Ϳቅᐝฎ߆̶Ԋळརٺ氹Ϳྻމቅᐝˢဩ̂ૅĂੵ˞ڇચ

ᖃϤྻᏮ̍ચΦᘲϲ͛Φ̈́ܜฎԊᆒځԊܜĄ

۞ܕܢથཱིξϔγĂ˵ගॠމ೩ֻܮଥ۞ฎ߆ڇચĂྍ̶
Ԋ۞Ᏹ̳ॡมࠎߐഇ˘Ҍ̱Ă˯̾22ॡҌ౭7ॡĂ೩ֻ۞ฎ

ᆒԊܜᙜॡܑϯฎԊᜈ˧ٺᕖ̂ฎ߆ڇચშඛă

߆ڇચΒ߁בІă̈ฎΒăΒᄤͽ̈́পԣᅍ۞ԸڇચĂ

ᐹ̼ૄᖂన߉Ăֹ͗މΞдනዋăܮଥ۞ᒖဩ˭វរк̮̼۞

ะฎڇચҘᓑ๗ഠڇચඈĄ

ฎ߆ڇચĄ҃ᐌ氹Ϳቅᐝฎ߆̶Ԋ۞ୁϡĂώ፫ฎ߆ڇચშ
ᕇ̏ᆧҌ28࣎Ą

A

Estação Postal do Terminal da Taipa foi inaugurada dia 9
de Novembro de 2017, numa cerimónia presidida pelo
Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Eng. Raimundo
Arrais do Rosário, e pela Directora da Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações, Dra. Lau Wai Meng.
Na ocasião, a Dra. Lau Wai Meng referiu que os CTT vão
continuar empenhados em alargar a rede de serviços postais e
em optimizar as suas infra-estruturas, permitindo que os utentes
possam beneficiar de diversos serviços postais num ambiente

agradável e de forma conveniente. Com esta nova estação
postal, a rede de atendimento dos CTT passa a ser de 17 postos.
A Estação Postal do Terminal da Taipa, localizada no Átrio
de Chegadas do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa,
presta convenientes serviços postais aos turistas, cidadãos e às
lojas vizinhas. O seu horário de funcionamento é de 2ª feira
a Sábado, das 11h00 às 18h00. Os serviços postais prestados
incluem o envio de correspondência, pacotes, encomendas
e Correio Rápido, além de venda de produtos filatélicos e
transferência de fundos (Western Union).
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α̢ࠧ͵بᓑშ̂ົٺ3128ѐ23͡4͟Ҍ6͟дকѯনᗉ
ᓝҖĄ̂ົϤ઼઼̚छ̢ᓑშܫिᏱ̳ވকѯ࠷ˠϔ

̒։˖ވʃᐲ၉ɣผ

߆عᓑЪᏱĂͽņ൴णᇴфགྷᑻ ܳซฟٸВֳęᛸ͘Вޙშ

Cerimónia de Lançamento do “FreeWiFi.MO”

ྮ۩มྻВТវŇࠎᗟĂᔛኛБֽҋ߆عă઼ᅫᖐă

ࠎ

˞ឰώ፫۞ξϔ̈́ॠމਕՀܮଥ

ԫఙă̢ᓑშᄃۤົăშྮ۩มڼநϹ߹Ъүඈ̣࣎͞ࢬซ

г ᙊ Ҿ  ֹ ϡ ώ ፫ Һ  Wi-Fi ڇ

ҖଣϹ߹Ą

ચĂฎԊଯજώ፫̢ᓑშڇચ೩ֻ۰
д̙Тгᕇͽ˘შඛЩჍĶ FreeWiFi.

ฎԊᆒځԊܜᑕᔛᄃ˘ி፫ܑܝણΐ̂ົĂٺ23͡5͟ᄃ

MOķ Ш ̳ ி ೩ ֻ Һ  ۞ Wi-Fi  ڇચ Ă

઼छშܫᏱ̈ઈઘЇົࢬăણᄃĶ˟˘˛ঔदثၱࢶ

֭ٺ23͡24͟ੈ఼ٺ౾ۏᐡᓝҖ

പă፫̢ܝᓑშ൴णኢጪķăͽ̈́ણΐϤ፫̚ܝᓑᏱᓦፍڌઘ

Ķ FreeWiFi.MOķୁજᆇёĄТഇՀଯ

Ї۞ĶনᗉשおķӱኘົĄᄃົܑಶ፫۞ܝംᇊݱξ

Ķ FreeWiFi.MOķ߹જᑕϡёֻξ

ޙనăᇴфགྷᑻ̢̈́ᓑშޙన൴णඈ̶ֳຍ֍ĂᓦፍڌઘЇ

ϔ̈́ॠ˞މྋĶ FreeWiFi.MOķ۞ڇચ

ܑϯ፫̢ܝᓑშְຽ൴णᅮࢋۤົВТણᄃĂခᐽ፫ܑܝဥ

гᕇ࠹ᙯྤੈĄ

T

endo por objectivo proporcionar
aos cidadãos de Macau e turistas
uma identificação e utilização mais
conveniente do serviço gratuito de
Wi - F i , o s C T T i m p u l s i o n a r a m o s
prestadores de serviços de Internet a
fornecer ao público o serviço gratuito
de Wi-Fi, em diferentes locais,
através de uma rede de denominação
uniforme “FreeWiFi.MO”. A cerimónia

4.a Conferência Mundial da Internet

Ћຽăԫఙۤཏϔมဥវ۞ѣᙯܑĂಛᖒᇴфགྷᑻă݈ڻ

தАᔙՎ၁ኹĂणฟ፫̢ܝᓑშ൴णາԊࢬĄ
de lançamento do “FreeWiFi.
MO” teve lugar no Museu das
Comunicações, dia 13 de Dezembro,
tendo, em simultâneo, sido lançada
a app “FreeWiFi.MO”, disponível aos
cidadãos e turistas para saberem quais
os locais onde se prestam os serviços e
acederem às respectivas informações.

˭ྶĶFreeWiFi.MOķ߹જᑕϡёĈ
Descarregar a app “FreeWiFi.MO”:

Androidۍώ
Versão para Android

iOS ۍώ
Versão para IOS

ɀ։ʑΔၤಋዌ൯ܧঢ়ࢋผ
2.a Cimeira Postal entre o Interior da China, Hong Kong e Macau

A

4.ª Conferência Mundial da Internet, organizada pela
Administração do Cíberespaço da China e Governo
Popular de Wuzhen, teve lugar entre os dias 3 e 5 de Dezembro
de 2017, em Wuzhen, Província de Jiejiang. O evento, com
o tema “Desenvolver a economia digital e construir uma
comunidade de destino comum para o ciberespaço”, contou
com a participação de representantes governamentais e
de organizações internacionais, empresários, especialistas
e académicos, que debateram questões como: “economia
digital”, “tecnologias de ponta”, “A Internet e a sociedade”,
“Gestão do ciberespaço” e “Intercâmbio e cooperação”.
A Directora dos CTT de Macau, Lau Wai Meng, participou na
Conferência, juntamente com outros representantes de Macau,

no “Fórum sobre o Desenvolvimento da Internet entre os
dois lados do Estreito, Hong Kong e Macau” e num Colóquio,
presidido pelo vice-director do Gabinete de Ligação do
Governo Central na Região Administrativa Especial de Macau,
Xue Xiaofeng. Esteve também reunida com o vice-director da
Administração do Ciberespaço, Yang Xiaowei. Estes eventos
foram ocasião para os representantes de Macau trocarem
impressões sobre a construção de uma “cidade inteligente”,
economia digital e desenvolvimento da Internet; Xue Xiaofeng
expressou que o desenvolvimento da Internet em Macau
dependerá muito da participação da população, encorajando
os representantes de Macau a dar um passo no sentido de abrir
uma nova página nesta área em Macau.

ʑΔၤዌޫپҌАկࡗผɊȹωผᘪ

ᑕ

઼छฎ߆Ԋ۞ᔛኛĂฎԊᆒځԊܜதᅳ˘Җ̣ˠٺ

11.ª Reunião do Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o Interior da China
e Macau

3128ѐ23͡22͟Ҍ25͟ഇมĂयٺᇃڌэᓝҖ۞ௐ

˟̰بгᄃപ፫ฎ߆पົĄ
ົ˯Ăˬгܑಶ఼̰гᄃപ፫ฎ߆൴णଐڶăࡁտણᄃགപ፫
̂៉ડޙన̈́Бࢬଯજ̰гᄃപ፫ฎ߆̢ӀЪүඈࢦᕇᛉᗟĂү
˞எˢ۞ଣᄃϹ߹Ą
࿅ߏѨϹ߹ົᛉĂ̰гăࢶപᄃ፫ˬܝг۞ฎ߆፟ၹВТࠎᏖՐ
дՀ۞ᅳાֽࠎགപ፫̂៉ડ̈́ھѯˬ֎߷۞ВТЪү൴ण
ޙనಧؠ։р۞ૄᖂĂ၆ܳซ̈́྿ˬгдฎ߆ຽચ˯۞̢Ӏ൴ण
᎕ໂ۞үϡĄ

E

ntre os dias 11 e 14 de Dezembro de 2017, a convite
dos Correios Nacionais, uma delegação de 5 pessoas
da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações,
liderada pela Directora dos Ser viços, Lau Wai Meng,
participou na 2.a Cimeira Postal entre o Interior da China,
Hong Kong e Macau, em Huizhou, província de Guangdong.
Na ocasião, os representantes das três administrações postais
debateram e trocaram impressões sobre temas relevantes,
como “Desenvolvimento Postal do Interior da China, Hong
Kong e Macau”, “Participação na Construção da Grande Baía

Guangdong-Hong Kong-Macau”, “Cooperação assente em
benefícios mútuos entre as autoridades postais do Interior da
China, Hong Kong e Macau”.
Neste encontro, as autoridades postais tiveram por objectivo
o estabelecimento, em patamares mais elevados, de uma
base para o desenvolvimento da colaboração conjunta no
âmbito da actividade postal da Grande Baía Guangdong-Hong
Kong-Macau e da Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas,
promovendo um desenvolvimento positivo e assente em
benefícios mútuos.

Ϥ

઼̚ࡊጯԫఙొᄃ፫ܝপҾҖ߆ડܑј۞Į̰гᄃ
፫ࡊܝԫЪү؎ࣶົįĂฎԊүࠎྍ؎ࣶົ۞јࣶ̝

˘Ă֭ፉЇ؎ࣶົ˭న۞̄̈́ܫिԫఙᄃயຽ̍ү۞ᓁם
አᓑඛ̍үĂԊܜᆒځय˞؎ࣶົٺ3128ѐ22͡8͟д፫
ܝᓝҖ۞ௐ˩˘ѨົᛉĂົ˯֭ࢎ˞ؠ̄̈́ܫिԫఙᄃயຽ
̍ү3128.3129ѐ̍ޘүࢍထĄ

S

endo os CTT um dos membros do Conselho de Cooperação
de Ciência e Tecnologia entre o Interior da China e Macau,
composto por representantes do Ministério da Ciência e
Tecnologia da China e do Governo da RAEM, compete-lhe
a coordenação e ligação geral do Grupo das Indústrias das
Técnicas Electrónicas e Informáticas, subordinado ao mesmo
Conselho. A Directora dos CTT, Lau Wai Meng, tomou parte
da 11.ª Reunião do Conselho, que decorreu em Macau a 7 de
Novembro de 2017, tendo sido estabelecido o plano anual de
trabalhos do Grupo das Indústrias das Técnicas Electrónicas e
Informáticas para 2017 e 2018.
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൯ཋѫၤࠗಋԑ৻ဳଉѫፒʔ۩ᐾϷᔶᖾผᘪ

ᄤή̟ޫҌณկࡗผˤ྆ٲԷ൯ཋѫ

Reunião Bilateral com o Gabinete da Autoridade das Comunicações de Hong Kong

Visita da delegação do Conselho de Inovação das Tecnologias do Município de Cantão aos CTT

ฎ

Ԋᄃࢶപ఼ੈְચგநԊᏱ̳ٺވ3128ѐ23͡25͟д፫ܝ
ᓝҖѐޘᗕᙝົᛉĄᆒځԊܜᄃࢶപ఼ੈְચᓁႾͳ͇

̶̟̃̀Ҿᅳᗕܑ͞ซҖົᛉĂົ˯ᗕ̬͞гܫξ
ಞ۞າଐڶĂ֭ಶѣᙯۏᓑშă̳ВXj.Gj߆ඉăொજᑢᒉ
ྻથă6H൴णăቢᐛᙉ̈́ᗕ͞ВТᙯ۞ڦᛉᗟซҖஎˢଣ
Ą
ѣᙯ۞ᗕᙝົᛉੵΞܳซώ፫ᄃࢶപдྤੈ఼̈́ੈࡊԫგந͞
ࢬ۞གྷរϹ߹γĂώԊϺਕࣄᝦࢶപд࠹ᙯᅳા۞ᖳಱགྷរĂ
үࠎ൴णώ፫ܫຽఢგ̈́ംᇊݱξ۞ࢦࢋણ҂Ą

A

reunião bilateral anual entre os CTT e o Gabinete da
Autoridade das Comunicações de Hong Kong (Office of
the Communications Authority) decorreu em Macau no dia 14
de Dezembro de 2017.
Os organismos das duas regiões, presididos, respectivamente,
por Lau Wai Meng, directora dos CTT, e Agnes WONG Tinyu, Directora-geral do OFCA, reuniram no Edifício sede
dos CTT, tendo sido abordada a situação mais recente das
telecomunicações e respectivos mercados das duas regiões.
Houve ainda lugar a um debate profundo sobre diferentes

matérias, designadamente a Internet das Coisas, políticas
de Wi-Fi de acesso público, operadoras móveis virtuais,
desenvolvimento 5G, espectro radioeléctrico e outras de
interesse mútuo, com vista à troca de experiências e opiniões.
A reunião bilateral contribuiu não só para acompanhar o
desenvolvimento da região vizinha no âmbito da gestão das
tecnologias de comunicação e informação, mas também para
absorver a enriquecedora experiência de gestão de Hong Kong
nas respectivas áreas, servindo de importante referência para a
regulação do sector das telecomunicações e desenvolvimento
do conceito “cidade inteligente” de Macau.

ࠎ

ᆧซᒫ፫Ъү؎ࣶົјࣶ̝ม۞ᓑ
ᘭĂᇃэξࡊԫ౹າ؎ࣶົܑဥٺ

3128ѐ22͡זణฎԊซҖϹ߹ົᛉĂଣ
дВޙགപ፫̂៉ડ۞ࡦഀ˭ΐૻᒫ፫г
дྤੈࡊԫඈᅳા۞ЪүְآĄ

C

om o intuito de reforçar o contacto entre os membros do Conselho de
Cooperação de Cantão e de Macau, em Novembro de 2017 uma delegação do
Conselho de Inovação das Tecnologias daquele município deslocou-se aos CTT para
uma reunião de intercâmbio. No âmbito da construção conjunta da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau, neste encontro foram abordados assuntos relativos à
cooperação entre os dois territórios no campo das tecnologias da informação.

ԓʪཋୂڌᓱ̒Ɋȹ։ဳଉկࡗผผᘪ
൯ཋѫཋɥႏᖬ§ඔᖋ¨৻רᑟผ

41.ª Reunião da Comissão de Gestão da Telecomunidade da Ásia-Pacíﬁco

ֲ

Sessão de Esclarecimento sobre o Serviço eSignCloud dos Serviços de Certiﬁcação

͉ܫᖐ)˭ჍAPT*ௐα˩˘ب
გந؎ࣶົົᛉٺ3128ѐ22͡2:

ҋ

͟Ҍ22͡33͟д઼તᓝҖĄߏѨგ
ந؎ࣶົົᛉВѣֽҋֲ͉гડ۞઼छ

3128ѐ21͡42͟Ăώ፫۞ᅙҖă
ޠरă၁௫ޠरăົࢍरă८ᇴ

гડႾგ፟ၹă઼ᅫ̈́ડાᖐăᒉ

रăгய̬̚ˠăથຽЋຽඈϡ͗дฎ

ྻથăన౯ֻᑕથඈࡗ211ЩܑણΐĄ

Ԋ̄ᄮᙋڇચොΊཌฟϲ̄ᄮᙋ

઼̚፫ܝүࠎֲ͉ܫᖐ̝ົࣶĂ

ņำᘪŇڇચ͗ޢĂΞ൳ˢڱચԊᛳ

ϤฎԊ؎ࠁᇾ̈́ԫఙܜᎊ̋̈́

შࢱϦᅳ̄ۏۍຽ൳३ࢬಡӚ́થຽ

ԫఙࣶૺઈ͛यົᛉĄ

൳३ࢬಡӘĄ

ົ˯ੵᑭෛ AP T ৪३۞ᖚਕăᓁඕ̈́

ТॡĂົᛉϺಶܫԫఙ൴णăᇾ̼̈́ቢඈᅳા۞̍үଐڶซҖኢĄߏѨົᛉĂ

ࠎ΄Чࠧਕ˞ྋ࠹ᙯϦኛ͘ᜈֹ̈́ϡྎ

аᜪAPT ٺ3128ѐ۞̍ү̈́ੑ߆ଐڶγĂ

ѣӄώԊᒢྋֲ͉гડ۞߆ܫඉ̈́ܫႾგ۞ᔌ๕ĂТॡϺΐૻ፫ܝᄃЧ͞۞ᓑᘭĂѣ

ଐĂฎԊ̄ᄮᙋڇચăڱચԊ൳

Ϻ఼࿅3129ѐ۞̍үࢍထ̈́ੑચზĄ

Ӏܳซ፫ܝᄃֲ͉Чгдྤੈ఼̈́ੈࡊԫᅳા۞Ϲ߹ЪүĄ

̳̈́ᙋְચះ̈́ྤੈԫఙ̶Ҿࠁܑٺ

A

41.ª Reunião da Comissão de
Gestão da Telecomunidade da ÁsiaPacífico (TAP) decorreu entre 19 e 22 de
Novembro de 2017 em Banguecoque,
Tailândia, e contou com a presença
de cerca de 100 representantes
de instituições reguladoras, de
organizações internacionais e regionais,
de operadoras e de fornecedores de
equipamentos, provenientes de países
e regiões da Ásia-Pacífico. Em nome da
RAEM, China, a Direcção dos Serviços

de Correios e Telecomunicações fez-se representar pelo Chefe da Divisão de Normas
e Técnicas, Lou San, e pelo técnico Cheong Wai Man.
Nesta reunião, procedeu-se à revisão das funções da Secretaria da TAP, bem como
a uma síntese e retrospectiva dos seus trabalhos e da situação financeira no ano
de 2017, tendo sido aprovados o plano de trabalho e o orçamento para o ano de
2018. Em simultâneo, foram abordadas as questões dos trabalhos no âmbito do
desenvolvimento das tecnologias de telecomunicações, da padronização técnica,
da radielectricidade, entre outros. A participação neste evento permitiu aos CTT
conhecer as políticas de telecomunicações bem como as tendências de regulação das
telecomunicações dos diferentes países e regiões da Ásia-Pacífico, contribuindo para
aprofundar as relações de Macau com outros territórios e impulsionar o intercâmbio
e a cooperação entre Macau e os diversos países e regiões da Ásia-Pacífico nas áreas
das tecnologias da informação e comunicação.

21͡37͟ă21͡38͟ă22͡8̈́͟22͡32͟

ņำᘪŇڇચ۞࠹ᙯ͘ᜈ̬̈́შ˯Ϧᅳ̄ۍ३ࢬಡӘڇચĄົޢĂฎԊ̄ᄮᙋڇ

זгயથົ̈́ޠर̳ົᓾྋϦኛ̄ᄮᙋ

ચˠࣶՀӈಞࠎЪྤॾϡ͗ฟϲņำᘪŇ͗Ą

A

registo predial (busca predial) e de registo comercial (busca comercial) em formato
electrónico.

partir de 31 de Outubro de 2017,
depois de abrirem uma conta
do serviço “eSignCloud” junto da
Entidade de Registo eSignTrust da
Direcção dos Serviços de Correios e
Te l e c o m u n i c a ç õ e s ( C T T ) , t o d o s o s
utilizadores, nomeadamente bancos,
advogados, contabilistas, auditores
de contas, mediadores imobiliários
e empresários comerciais, passaram
a poder aceder ao serviço online dos
pedidos de informações por escrito de

Para informar o público sobre as formalidades e detalhes de utilização,
representantes dos Serviços de Certificação dos CTT e do Departamento dos
Assuntos dos Registos e do Notariado e da Divisão de Informática da Direcção dos
Serviços de Assuntos de Justiça realizaram sessões de esclarecimento na Associação
Comercial de Fomento Predial de Macau e na Associação dos Advogados de Macau,
respectivamente dias 26 e 27 de Outubro e 7 e 21 de Novembro. Após as sessões,
pessoal dos Serviços de Certificação prestou ajuda aos interessados em abrir uma
conta do serviço “eSignCloud”.
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˖ވ൯ܧˀᄪू ৽ݠ

Seminário “Aplicação e desenvolvimento da Cibersegurança”

Dia Mundial dos Correios 2017

ࠎ

੨Ъপડ߆ع೩࣍౹າࡊԫăଯซ
ംᇊݱξޙనĂ೩̿፫ܝຽࠧ၆შ

ඛщБ۞ࢦෛĂͽ̈́ΐૻ၆࠹ᙯ͞ࢬ۞ᄮ
ᙊĂώԊᓝᏱĶშඛщБ۞ᑕϡᄃ൴णķ
ᗟᓾळĂᔛኛ˞̰г̈́ࢶപαҜछጯ
۰ಶ࠹ᙯᛉᗟซҖ̶ֳࡁĂ࿅छጯ
۰۞၁ኹགྷរ̶ֳĂ΄ώ፫ຽࠧˠࣶᙯڦ
შඛщБયᗟĂͽ̈́၆ྍᅳાϫ݈൴णې

C

om o propósito de seguir as directivas do Governo da RAEM no incentivo às novas
tecnologias para construção da “Cidade Inteligente” e elevação da importância da
cibersegurança prestada pelos diversos sectores de Macau, os CTT realizaram o seminário
subordinado ao tema “Aplicação e desenvolvimento da Cibersegurança”, tendo sido
convidados quatro académicos da especialidade, vindos do Interior da China e de Hong
Kong, para apresentar comunicações sobre o tema. A sessão de partilha de experiências
com os especialistas contribuiu para chamar a atenção dos trabalhadores de vários
sectores de Macau para as questões da cibersegurança, aprofundando conhecimentos
sobre o desenvolvimento e a tendência actual desta área.

̈́ڶᔌ๕ѣՀஎˢ۞ᒢྋĄ

൯ཋѫکᇃɁࡗԹרஉ߮ˈᑩཕᆉᓤ
Entrega de prémios do Concurso de Design de Uniformes para Funcionários da Linha da Frente dos CTT
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ᇉৡ༱઼ฎ߆ᓑ༖јϲ254ฉѐၱฎ߆ᐼܛԊ211ฉ
ѐĂฎԊٺ21͡:͟д఼ੈ౾ۏᐡᓝҖкี߿જĂΒ

߁;3127028ጯѐฎ߆ᐼܛԊӄጯࢍܛထăฎ߆ᐼܛԊ211ฉѐ
ࡔͯܫځهࡔ̈́ދهనࢍͧᔈăௐ57઼بᅫ͌ܦѐܫϑᇈ͛ͧ
ᔈă൪ฎை߇ְ౹үͧᔈረᖃͽ̈́ୁજௐ33بĶගཐኚҁ
ˠ۞ܫķᇈ͛ͧᔈĄ
Т͟ฎԊ൴ҖĶቷ܅ķࡔهฎைĂШξϔࠁ൴͵ࠧฎ߆͟ࡔه
ދĂ֭೩ֻĶ͵ࠧฎ߆͟ė༱઼ฎ߆ᓑ༖ķࡔهฎᕕڇચĄ

E

m celebração do Dia Mundial dos Correios e do Centenário
da Caixa Económica Postal (CEP), os CTT organizaram, no
dia 9 de Outubro, um conjunto de actividades no Museu das
Comunicações, nomeadamente a entrega de vários prémios
relativos ao Programa de Abonos da Caixa Económica Postal,
relativo ao ano lectivo 2016/2017, ao Concurso de Design de
Envelopes e de Bilhetes-Postais comemorativos do Centenário
da CEP, ao 46º Concurso Internacional de Composições
Epistolares para os Jovens e ao Concurso “Desenhar a Minha

Estória de Selos”. Foi também anunciado o 22º Concurso de
Composições Epistolares “Carta ao Pai Natal”.
No mesmo dia, foi ainda lançada a emissão comemorativa “Flor
de Lótus”, foram distribuídos envelopes comemorativos aos
cidadãos e instalado um Posto de Correio Temporário com o
carimbo comemorativo “Dia Mundial dos Correios-UPU”.

߆ԊᄃܫგநԊٺ3128ѐЪࠎ׀ฎԊĂࠎ˞ͽ၈າԛ
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ңܫኰăӓ⚗ӽĄ

৽ݚᎶ͂சͧҌফི߮ 

ረЩಏٺ22͡ኚϠĂฎԊ23͡24͟д఼ੈ౾ۏᐡᖃૅᓝᏱ

ߏѨڇטనࢍͧᔈВќז28ЊЪྤॾ۞ણᔈүݡĂٙѣүݡన

ረᖃĄĶฎԊ݈ቢˠࣶڇטనࢍͧᔈķረᖃВ൴

ࢍ࡚៍ᄃ၁ϡࣘ౯Ąͧᔈෞᆶ؎ࣶົϤฎԊᆒځԊܜăฎ

Plano de Formação em Tecnologias de Aplicações Móveis 2017

˝࣎ረี;

Ԋฎચះౘهຎះ̈́ܜฎԊ̍ăన߉გந̈́ᓁચཧ
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රܜă፫ܝϠய˧ၱࡊԫᖼொ͕̚ᙯڼπઘநְ̈́ܜ፫ܝϠ

ૈֈώ፫߹જᑕϡహІฟ൴ˠ̖̈́ଯજྤੈ఼̈́ੈҖຽ۞̙
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ய˧ၱࡊԫᖼொ͕̚நְࣘॡ྅̈́ԛ෪؎ࣶົΡะˠңॳ࿚̃

ᕝ൴णĂฎԊٺ3128ѐ21͡Ҍ23̶͡ҾᓝᏱͽ̈̚Ћຽ̈́
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࣎ˠቢ˯Җዚࠎ၆෪۞ņܫπέፆү̈́ဦ͛ᄦү̍үӪŇྤͽ

Ᏼಈຑ۞ڇטనࢍഠёĄ

ੈࡊԫበˠࣶࠎ၆෪۞ņ̈ܫԔฟ൴ԫఙૈኝŇĂᖣѩ
ᕖᔮૈ၆෪உᄏ̰टĂឰՀкاϔણᄃѣᙯ߿જĄ
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C

om o objectivo de formar talentos locais na área da exploração
das aplicações móveis e promover o desenvolvimento
contínuo do sector da informação e das comunicações, os CTT
realizaram, no período compreendido entre Outubro e Dezembro,
as acções de formação “Oficina de operação da plataforma de
Wechat e de produção de imagem”, cujos destinatários foram
as pequenas e médias empresas e os trabalhadores individuais
de venda online, e o “Curso de formação de tecnologias de
exploração dos mini programas de Wechat”, dirigido aos

programadores das tecnologias de informação. O objectivo é
alargar a abrangência dos destinatários e os conteúdos destas
acções e acolher mais cidadãos nas actividades de formação.

o início de 2017 a Direcção dos Serviços de Correios assumiu as
atribuições e competências da Direcção dos Serviços de Regulação
de Telecomunicações, passando a designar-se Direcção dos Serviços
de Correios e Telecomunicações (CTT). Para apresentar ao público
uma nova imagem, e também como incentivo aos designers de moda
locais, no passado mês de Julho os CTT em conjunto com o Centro de
Produtividade e de Transferência de Tecnologia (CPTTM) organizaram
o Concurso de Design de Uniformes para Funcionários da Linha da
Frente, cuja lista de vencedores foi tornada pública em Novembro,
tendo a cerimónia de entrega de prémios pelos CTT decorrido
no Auditório do Museu das Comunicações, no passado dia 13 de
Dezembro. Lista de premiados:
1.o Prémio – Tam Hang I, com a obra “Coesão”.
2.o Prémio – Lin Hai, com a obra “Memória de Macau”
3.o Prémio – Chan Wai Chan, com a obra “Profissionalismo”

Seis menções honrosas: Wang Chengwu, Wong Man Chon, Cheang
Chi Ioi, Leong Weng Han, Ho Son In e Ng Wai In.
O concurso recebeu 17 obras qualificadas, todas com um belo e prático
design. A Comissão de Avaliação foi composta pela Directora dos CTT,
Dra. Lau Wai Meng, Chefe do Departamento de Operações Postais,
Dra. Chan Nim Chi, Chefe da Divisão de Obras, Gestão de Instalações
e Serviços Gerais, Eng. Ip Chong Wa, Subdirectora do CPTTM, Dra.
Victoria Alexa Kuan e pela Sra. Ho Kuai Leng, membro do Conselho de
Administração e Coordenadora da Comissão de Moda e Imagem do
CPTTM. Após vários processos de selecção, a Comissão escolheu três
trabalhos, nos quais, posteriormente, os funcionários dos CTT votaram
para eleger o seu uniforme favorito.
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Reunião sobre a Carta de Qualidade 2017

Exposição Filatélica Conjunta de Macau e Shenzhen

Ϥ

፫ܝะฎົםஎвξะฎົםᓑЪᓝᏱ۞Ķ፫ܝஎв
ᓑЪฎणķٺ3128ѐ23͡2͟Ҍ4͟Ăд፫ڒܝषࡔه

ᐡणᜓះणĂणᜓࢵ͟˯̾˩˘ॡᓝҖฟ၌ᆇёĄฎԊٺ
ฟ၌ᖃ༊͟дົಞ̰నཉ˞Ķ፫ܝஎвᓑЪฎणķࡔهฎᕕᓜ
ॡᕢέĂࠎξϔ̈́ะฎˠ೩ֻΐᄏࡔهฎᕕڇચĄ
எвξд͵ࠧฎण۞ะฎᚮᔈ̚၇ᒔܛൕĂјᒻᐹளĂߏѨᓑ
Ъฎणಶण˞25ొᐹսүݡĂ҃፫ܝะฎົםϺ೩ֻ˞2:ొ
ͪ۞ฎะĂߏѨฎण̰टᖳಱăᗟՄপҾĂႽពะฎछࠡ
ෳ۞ќᖟăฎጯࡁտ۞ჟᜥĂՀࠎώгะฎ۰೩ֻޝр۞ڟ
ካă៍ᇝ̈́ጯ௫۞፟ົĄ

A

Exposição Filatélica Conjunta de Macau e Shenzhen,
organizada pelo Clube Filatélico de Macau e Clube
Filatélico do Município de Shenzhen, foi inaugurada dia 1 de
Dezembro, na Galeria do Museu Memorial Lin Zexu de Macau.
No dia de inauguração, houve um posto de correio temporário,
com carimbo comemorativo deste evento.

ฎ

Ԋٺ3128ѐ23͡26͟ᓝҖϤᆒځԊܜ۞ѐڇޘચ

˭˘ล߱۞̍ү͞ШΒ߁Ĉ3129ѐԆјࠎĶщБ̄ฎቐķଯҖڇ

ٚᏚົᛉĄົ˯ᆒԊܜຏᔁЧቑಛ۞Ӆ˧ᄃ੨ЪĂֹฎ

ચٚᏚć̷Ⴞ၅ٙѣڇચีϫ۞ᆹҖଐڶĂؠഇෞҤᇾЪዋ

Ԋд3128ѐ21͡ϒёᒔ̳Вڇચෞᆶ؎ࣶົ൴ņЪॾŇᙋ

ޘĂ͍ߏώѐາᆧ۞Ķᘳٽķ೩̿˞న྿ᇾத۞Ķଯᇃ

३ĄາᒔᄮΞྤॾ۞ڇચѣ38ีĂЪВ51ีڇચኳณᇾĄ

ٽķĶጾѣࣞĞቢ఼ੈన౯ğķćᚶᜈჯனॡ̰γ఼

selos já receberam várias medalhas de ouro em exposições
mundiais. O Clube Filatélico de Macau expôs também 19
colecções de alto nível. A exposição, pela riqueza do conteúdo
e temas especiais, ofereceu aos visitantes uma oportunidade
única de apreciarem, conhecerem e aprenderem a partir das
colecções raras expostas, que revelam também a profunda
dedicação à filatelia dos seus coleccionadores.

Nesta mostra, que decorreu entre 1 e 3 de Dezembro, estiveram
patentes 14 excelentes espécimes filatélicos de Shenzhen, cujos

ʱϹСԓ ˖ވ൯ࢄ
Exposição Mundial de Filatelia “Brasília 2017”

፟۞טѣड़ྻүĄ
ົ˯ಶ3128ѐڇચٚᏚࢍထ̚۞ņඉထŇăņ౯̈́ેҖŇņͅ㒝Ň
ˬ̂ᆸࢬү˞БࢬᑭෛĄࢦᕇ̰टΒ߁ĈࠎฎԊࢦາࢎؠ

ࠎՀрଯજڇચٚᏚ̍үࢍထ۞ར၁ĂᆒԊܜдົᛉඕՁ݈ГѨခ

˞ĶٱăֹᄃهܫķćፋЪ˝ีإϏଯҖڇચٚᏚ۞၆γ

ᐽЧొܝგˠࣶϏֽᚶᜈ఼˧ЪүĂᜈᐹ̼ˠࣶ৵ኳăΐ

ฎڇચĂ࣒ࢎ˞ࢍထ̚۞ൺă̚ăܜഇ̍үϫᇾćᚶᜈᐹ̼

ૻᖚચۢᙊᄃତޞਕ˧ăֶॡШםӄಏҜ೩ϹЧᙷᅃӄܑ̍ಡ

୧І۞ڇચኳณᇾćॲፂຽચಏҜ۞၁ᅫᅮࢋĂᄦүˠࣶ

ӘĂચՐ΄ฎԊ۞ፋវڇચͪπՀᎷԆචĄ
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Ԋٺ3128ѐ21͡؎ࠁࣶ݈̍͐ـҘણΐņ͐ҘӀֲ3128͵ࠧฎणŇ۞̍үĄ
ѩѨणᜓϤ͐ҘะฎົםᏱĂणᜓົಞᐡҜ͐ٺҘӀֲ Centro de Convenções

Ulysses Guimarães-ࠎഇ7͇Ą
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ְ̝Ą
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o dia 15 de Dezembro de 2017, presidida pela Directora
dos CTT, Dra. Lau Wai Meng, teve lugar a reunião
anual sobre a Carta de Qualidade da Direcção dos Serviços
de Correios de Telecomunicações. A Directora agradeceu, em
primeiro lugar, o esforço desenvolvido pelas diferentes áreas,
graças ao qual os CTT receberam, em Outubro de 2017, um
certificado, com menção “favorável”, da Comissão de Avaliação
dos Serviços Públicos. Presentemente, os CTT têm 27 serviços
reconhecidos pela Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos,
abrangendo 40 indicadores de qualidade de serviços.
Na reunião foram abordados vários tópicos: a revisão de três
áreas principais – “Planeamento”, “Preparação e execução”
e “Feedback” – bem como a redefinição da “Visão, Missão e
Valores” dos CTT; plano de integração de 9 serviços na Carta
de Qualidade, revendo metas de curto, médio e longo prazo;
o aperfeiçoamento contínuo dos indicadores de qualidade
de alguns serviços; o estabelecimento do plano de formação
conforme as necessidades das diversas áreas e a reavaliação
regular da eficácia das acções de formação; conclusões do
Inquérito ao Grau de Satisfação dos Cidadãos; e a inclusão, já
concluída, do “Pagamento Fácil” na Carta de Qualidade.

Foram dadas orientações para os trabalhos da fase seguinte:
inclusão do serviço Caixa Electrónica Postal Segura (SEPBox)
na Carta de Qualidade em 2018; estreita supervisão sobre a
situação de cumprimento de todos os serviços; reavaliação
regular da adequação de indicadores, em particular do
“Pagamento Fácil”, “eDirectMail” e “Licença de detenção
(equipamentos de radiocomunicações)”; e manutenção
contínua do funcionamento do actual mecanismo de
comunicação interna e externa.
Com o objectivo de melhor implementar o programa da Carta
de Qualidade e elevar a qualidade dos serviços dos CTT, a
Directora chamou a atenção das chefias dos departamentos,
para o aperfeiçoamento contínuo da qualidade da prestação
de serviços do pessoal, reforçando os seus conhecimentos
profissionais e capacidade de atendimento ao público, além de
deverem apresentar atempadamente todos os tipos de mapas e
relatórios às respectivas unidades de apoio.

ฎण߿જనѣणዚᝊҜࡗ41࣎Ă̚7࣎ߏฎைणዚᝊҜĂΒ߁Ĉ፫ܝฎă͐Ҙฎ߆ă
઼̚ฎ߆ăཬͰฎ߆ăОޘฎ߆̈́ᓑЪ઼ฎ߆ĄಏҜт; ฎைОהથă͐Ҙฎ߆
ᐼܛԊăฎ߆វֈă͐Ҙிᛉੰ̈́ણᛉੰඈٺಞ̰ଯᇃڇચĄಞ̰Ϻనѣࠡᖟฎை
णડĂ፫ܝฎ˵ࠎߏѨฎण൴Җ˞ࡔ֭ދهనฎݡዚ̈́ᄏዚฎᕕڇચĄ

E

m Outubro de 2017, representantes dos CTT de Macau deslocaram-se a Brasília, no
Brasil, para participar na Exposição Mundial Especializada “Brasília 2017”, de seis
dias, organizada pela Federação Brasileira de Filatelia no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães.
A participação nesta exposição não só visou a promoção da “35.a Exposição
Internacional Asiática de Filatelia, Macau 2018”, mas também o intercâmbio e a
promoção e divulgação de produtos filatélicos de Macau no mercado internacional.
Além de uma zona vocacionada à apresentação de selos raros, a exposição contou
com 30 expositores de venda, sendo 6 destinados a administrações postais para
venda dos seus selos, como CTT de Macau, Correios do Brasil, CTT – Correios de
Portugal, Correios da Índia e Administração Postal das Nações Unidas. Os restantes
expositores estiveram a cargo de entidades, como Senado Federal do Brasil, Câmara

dos Deputados, Caixa Económica
Federal, Associação Recreativa dos
Correios, e empresas de tipografia. Na
ocasião, os CTT de Macau lançaram um
envelope comemorativo e facultaram o
serviço de carimbo comemorativo deste
evento.
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Thangka – Sete Budas do Passado

Focos de Filatelia

Thangka, ou “Thang-ga”, é a tradução fonética de um termo
tibetano. Thangka é um género particular de pintura religiosa
em rolo, com características étnicas únicas, de cores fortes,
com significado religioso e um estilo artístico singular, que
retrata o mundo sagrado de Buda com pigmentos muito vivos.

నࢍ0Design:
Ղᇇ౼ Lei Tak Seng
ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
М̈́ౘᚶߋ)፫ܝቷᘹ̼͛ *ົםIeong

Tou Hong e Chan Kai Chon (Associação
Cultural de Lótus de Macau)

ĺቷ܅Ļ
፫اܝϔѣஎ۞ݓቷ܅ଐඕĂߏˠࣇಈ

Flor de Lótus

ຑ۞܅Ăņቷ܅Ňܑˠࣇ၆Ꮨ࡚

Os cidadãos de Macau têm uma ligação especial ao lótus, sendo uma das suas flores
favoritas. O lótus representa o desejo da população de uma vida harmoniosa e feliz e
é, simultaneamente, o símbolo de Macau.
A presente emissão é composta por quatro selos e um bloco filatélico. Lei Tak Seng,
conhecido artista de Macau e autor do design desta emissão, usa a técnica da pintura
chinesa e modernos conceitos de artes gráficas para reproduzir a beleza do lótus e
transmitir o seu afecto por Macau. O autor usa a tinta-da-china e outros efeitos para
ilustrar flores de lótus e a sua simbologia moral, demonstrando a sua admiração pela
cultura chinesa. Tendo os selos também a função de “mensageiro”, esta emissão é
usada para divulgar a ligação do lótus a Macau e dar a conhecer a associação desta
flor à cultura tradicional chinesa e as qualidades morais que representa.

рϠ߿۞ᕏـĂТॡ˵јࠎ፫۞ܝ෪ᇈĄ
ߏѨ൴ҖΒ߁˘इαښฎை̈́˘ݭ̈ښ
ૺĄ፫ܝЩ۞ᘹఙछՂᇇ౼АϠͽ̚
઼ᘱ൪۞͞ёăಱனຏ۞నࢍΝӔனቷ
܅ਜ਼ˠ̝ݻĂѩᓝႷᛃஉ၆፫۞ܝஎ
ଐĄ҃Ᏼϡ̍ăຍ࠹टĂͪግҒ૾ႊᘯ
ֽ۞ቷ܅ဦညࠎฎை̰टĂၓព၆̚
઼̼͛۞ҋܫĄϒЯࠎฎைਕӄ˧ņ็ଐ
྿ຍŇĂΞͽ࠹ܫιυਕ็፫̈́ܝቷ
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నࢍ0Design:
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A presente emissão é composta por sete selos, ilustrando
imagens de sete Thangka tecidas, cada uma com um dos Sete
Budas do Passado, mandadas executar por ordem da corte
imperial da dinastia Qing. Os Sete Budas do Passado, também
conhecidos como Sete Budas Primordiais, são Vipasyin, Sikhin,
Visvabhu, Krakucchanda, Kanakamuni, Kasyapa e Sakyamuni.
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ĺ̚රϨঔభĻ
̚රϨঔభ (Sousa chinensis)ĂϺჍО͉ޘπ߶ዷࡦభ (Indo-pacific Humpback
Dolphin)Ăᛳঔభࡊ۞ঔ߶ࣲ֯ᙷજۏĄ፫ܝٺѯ˾ҘثĂߏѯ˾̚රϨঔ

భࢦࢋ۞̶Ҷડ̝˘Ą
ॲፂĮ͵ࠧҋ᜕ܲᓑ༖ࡓҒЩᐂ3121įĂ̚රϨঔభ̏జЕࠎᘓПજۏĂᄃѩТ
ॡĂϺజЕˢ઼઼̚छ˘৺᜕ܲજۏĂͽ̈́ĮᘓПϠજങۏ઼ᅫࡗ̳ٽį

܅ᘹఙᄃ̼͛Ą

)DJUFT*ܢᐂ˘۞ЩಏĂӈԆБ༰ͤ࠹ᙯ۞઼ᅫٽĄ
Golfinho Branco Chinês

O Golfinho Branco Chinês, ou “golfinho-corcunda-indopacífico” (Sousa chinensis),
é um mamífero marinho pertencente à família Delphinidae. Macau, localizado na
margem ocidental do Estuário do Rio das Pérolas, é uma das principais zonas onde
o golfinho branco chinês se alberga, dado ser uma zona em que as águas doces e
salgadas se misturam.

ĺ̚ёछĻ
઼̚Οछ൴णځזॡഇĂ྿זကĈ̍ᘹჟ։ĂඕၹᚑᖰĂᙷᆅБĄߏѨ൴ҖΒ
߁˘इαښฎை̈́˘ૺݭ̈ښĂαښฎைٙणϯ۞ංѣ̚ёछΒ߁Ĉเ܅୨ᐎঔͪᐷ৳
൪ॸăᑪ័ഀᖡ͉रഎăࡓ͢ಷᓲᐎᐷᆂ৳ያࡦഎăᑪܛ႗ᐎำᐷ৳ಷϜϮळލ
ࢲĂ҃̈ૺݭणϯ˞ͽࡓᅕࠎ͢ڑՄफ़۞ņࡓ͢٥ՎԖŇĂᙝ੨˯ྍԖϒࢬٙಷ˯۞

Em 2010, o Golfinho Branco Chinês foi considerado quase ameaçado na Lista
Vermelha das Espécies, criada pela União Internacional para a Conservação da
Natureza (IUCN). Em simultâneo, esta espécie está classificada como espécie
protegida de primeiro grau a nível nacional na China, e incluída na lista do Anexo
I da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora
Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), implicando que é proibido qualquer
comércio envolvendo estes golfinhos.

˛૾؆ЍᓲĮˣ΅įဦĂಷ̍ᘹԫڱჟവĂˠۏౄॵॵݭтϠĄ

Mobiliário Chinês

O mobiliário chinês desenvolveu-se num estilo próprio desde muito cedo e
alcançou o seu máximo esplendor durante as Dinastias Ming e Qing, com técnicas
sofisticadas, execução rigorosa, variedade e conjuntos completos para servir todas as
finalidades e utilidades.
A presente emissão é composta por quatro selos e um bloco filatélico. Os selos
ilustram quatro peças raras de mobiliário chinês: mesa de pintar em madeira de
huanghuali (pau-rosa perfumado) com ondas e dragões gravados; cadeira taishi
em madeira de zitan (sândalo vermelho) com incrustações de cloisonné (esmalte);
cadeirões em pau-rosa com embutidos de madrepérola e dragões e fénix gravados;
biombo em madeira de zitan pintado a ouro com dragões de jade embutidos e
nuvens gravadas. O bloco mostra uma cama de dossel em pau-rosa. As imagens que
ilustram o bloco reproduzem as incrustações em madrepérola dos painéis frontais
da cama, que representam os lendários “Oitos Imortais” da mitologia chinesa, um
refinado trabalho de efeitos coloridos e brilhantes, que emprestam grande realismo
às figuras.

నࢍ0Design:
Ҵ ޥYu Si
ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
ϔ߆ᓁཌ Instituto para os Assuntos Cívicos e

Municipais

ณඑ൯ۂདй
Focos de Filatelia – Próximo Lançamento
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名稱
Nome
 ۓѐ

Ano Lunar do Cão

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas
(MOP)

發行數量
Tiragem

05/01/2018

5 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.50 + 12.00

300,000इ conjuntos
300,000 ښunidades

31/01/2018

4 ฎྤᇾច etiquetas postais

13.00

1,000,000 ښunidades

01/03/2018

3 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

10.50 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

de Exposição de Arte (Macau) Internacional
Hua Xia Limitada
 ۓѐ )ฎ ྤ ᇾ ច *

Ano Lunar do Cão (Etiqueta Postal)

ĺ࣫Ιė࿅Ν˛ҢĻ
࣫Ι(Thangka)˵Ψ࣫သĂߏᖟ͛ࢰᛌĄ࣫Ιߏᖟ̼͛̚˘

ߏѨ൴Җ۞˘इ˛ښฎைٙणϯ۞ߏᄦቦකᖐ࿅Ν˛Ң࣫ΙĂ

፫ܝ3129ௐ46઼߷ֲبᅫะฎणᜓ)˘*

পҒ۞סି؟ค൪Ăѣᔿ۞ځϔপᕇă፧ࢢ۞ି؟Ғ૾

˫Ⴭࣧؕ˛ҢĂ̶ҾࠎĈᵠ̊Ңă̊ୢҢăᵠ۽ঙҢăٲग

প۞ᘹఙࢲॾĂͽ۞ܪځҒ૾ೡᘱৠཐ۞Ң۞͵ࠧĄ

Ңă֤ٲӣѸκҢă࢘ཧҢăᛖ࢘ѸκҢĄ

35a Exposição Internacional Asiática de
Filatelia, Macau 2018 (I)
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ᖚ̍Ӏົٺ22͡3͟ٺཐૄק

̫ѐӀົົࣶ̄̃ཐኚᓑᝌົٺ23͡21͟˭̾д఼ੈ౾ۏᐡᓝҖĂВѣ:1кЩົࣶ

ᆨಞ̈ିૅࠎ̏߇ົࣶᓝҖޥᑓ

̈́̄̃ણΐĂഇม൴ĶᛟछलķᛷᇆͧᔈЧረีĂனಞϺనѣᝊҜྼᑚ̈́ҋӄ

ᇩ̈́ᚥ܅ĂВѣ31кЩົࣶࣶ̈́̍यĄ

˭̾ਮĂЧົࣶ̈́̄̃Вഭ˘࣎ᅅᗫԣ۞ฉ͟Ą

Ӏົٺ22͡41͟˯д༱ᄹ੧छᓝҖ

23͡26͟ĂӀົົౢᓝҖ˞ฎᖚ̍Ӏົ఼ົࣶ̂ົĂົ˯ᏴӀົ

ົࣶཐኚᓑᝌჸᐠĂ֭ᔛྻᏮ̍ચΦ

າ˘ົࣶ̂ົبăႾְົநְົඈ፟ᙯᅳጱјࣶĄ

ᘲϲ͛ΦܜᄌᓜણΐजĄयมనѣྻض
̂٩ረăႇભ̈́ሄጡܑႊĂТಞϺ൴

23͡28͟ĂӀົᒔᔛᖐ֖ฤણΐϤ፫̳ܝϡְຽ͛ᖚˠࣶົםᓝᏱ۞Į3128

Ķԧீ̚۞፫ܝķᛷᇆͧᔈЧረีĄ༊

ੈ࠵֖̓ኖᔈįĂͧᔈ༊͟ᔵঈូࢫăΔࢲײᆣĂҭܡӀົࣶຨۋ౼

ົࣶᄃТְᝌ࠹ڟჸĂВ༼ָܓĄ

۞ՙ͕Ăޢдੈ̳ϡְຽࠧฤЁָ̚؞פᒻĄ

N

o dia 2 de Novembro, cerca de 20
pessoas assistiram, na Capela do
Cemitério de S. Miguel Arcanjo, à missa
de sufrágio pelos colegas e sócios deste
Clube já falecidos, tendo sido depostas
coroas de flores.
O Jantar de Confraternização de Natal,
que teve lugar no dia 30 de Novembro,
no restaurante “The Plaza”, contou com a
presença do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas, Eng. Raimundo Arrais
do Rosário. A festa foi animada com
representações instrumentais e de canto
e com um grande sorteio, tendo também
sido entregues os prémios aos melhores
classificados do concurso de fotografia “Macau
no meu olhar”. O jantar-convívio para os
sócios e colegas dos CTT celebrou a quadra
festiva do Natal e Ano Novo.
A Festa de Natal para os filhos dos sócios
do Clube dos CTT teve lugar no Museu
das Comunicações, na tarde do dia 10 de
Dezembro. Animada com jogos de tendinhas,
competições para crianças, um lanche e
entrega de prémios do concurso “Fotografias

de Família”, foi ocasião para os 90 sócios e familiares que nela participaram passarem um
Domingo muito alegre e divertido.
Dia 15 de Dezembro, o Clube de Pessoal dos CTT realizou, em conformidade com os seus
Estatutos, a Assembleia-Geral Ordinária do Clube de Pessoal dos CTT, na qual foram aprovadas as
listas de novos membros para a Assembleia Geral, Direcção e Conselho Fiscal.
A equipa de futebol do Clube de Pessoal dos CTT participou, dia 17 de Dezembro, no Torneio
de Futebol “Taça da Amizade de Telecomunicações 2017”, organizado pela Associação dos
Empregados das Entidades de Utilidade Pública de Macau. No dia do torneio, a baixa temperatura
e o vento frio não impediram que os nossos jogadores lutassem pela vitória. No final dos jogos
entre equipas de entidades de utilidade pública e de telecomunicações, o Clube de Pessoal dos
CTT ficou em terceiro lugar.

