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Os Correios de Macau organizaram uma série de actividades no dia 1 de 
Março, em celebração do seu 128.º Aniversário, das quais se destacam:

Emissão de novos produtos filatélicos e serviço de postos comemorativos
Lançamento da emissão “I Ching Pa Kua  VIII”.
Abertura de um Posto de Correio Temporário, com Carimbos e Envelopes 
Comemorativos alusivos ao “128.º Aniversário dos Correios” e ao “6.º 
Aniversário do Museu das Comunicações”, na Loja de Filatelia da Sede dos 
Correios e na Loja do Museu das Comunicações. 

Cerimónia de entrega de prémios aos vencedores do 16.° Concurso de 
Cartas ao Pai Natal, com o tema “Pai Natal, vamos marcar um encontro em 
Macau”
Para este Concurso de Composições Epistolares em língua chinesa, 
dividido em duas categorias, foram recebidos 341 trabalhos de 30 
escolas.  O júri seleccionou os trabalhos de Kong Chak Wa, aluno 
da Escola Secundária Pui Ching, e de Ho I Neng, aluno da Escola 
Anexa à Universidade de Macau, vencedores, respectivamente, das 
categorias 1 e 2.

郵政局 128 週年紀念
Celebração do 128.º Aniversário dos Correios

慶祝通訊博物館陸週年
Celebração do 6.º Aniversário do Museu das Comunicações dos Correios

Jantar Comemorativo
Foi também organizado um jantar que contou com a presença do Exmo. Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, Eng. Lau Si Io, de Directores dos Serviços sob a 
tutela do SOPT e de funcionários da DSC, no activo e aposentados. 

O Eng. Lau Si Io, na comunicação que proferiu, agradeceu os esforços 
desenvolvidos pela Directora e funcionários da DSC para um desenvolvimento 
sustentável dos Serviços. Na ocasião, o Eng. Lau Si Io, o Dr. Vong Chang Tong, 
Chefe do Gabinete do SOPT e ainda os membros do Conselho de Administração 
dos Correios, entregaram os emblemas de bronze, prata e ouro aos funcionários 
que completaram 10, 20 e 30 anos de serviço nos Correios. Os funcionários que 
receberam emblemas de ouro foram Chio Man Heng, Sou Kam Hong, Leong 
Kok Kin, Kwong Son Tim, e Chio Pac Chio. A Directora Lau Wai Meng recebeu o 
emblema de prata das mãos do Eng. Lau Si Io.

Além do grande sorteio, o jantar foi também animado com danças étnicas, executadas 
pelas alunas da Escola de Dança do Conservatório de Macau, e por canções 
apresentadas pelos funcionários Sou Sok Fan, Chan Tsz Chun e Ao Kin Pan.

Celebração do 6.º Aniversário do Museu das 
Comunicações dos Correios

Para celebrar o seu 6.º Aniversário, o Museu das 
Comunicações abriu gratuitamente ao público 

no dia 1 de Março e a Loja do Museu disponibilizou 
o serviço de cancelamento comemorativo. Na tarde 
desse dia, no Auditório do Museu,  teve lugar a 
cerimónia de entrega de prémios aos vencedores de 
vários concursos. Após a cerimónia, os premiados 
do Concurso de Construção de Dispositivos 
Electrónicos demonstraram o funcionamento dos seus 
“Dispositivos Alpinistas”. 

Este ano, o painel de juízes, constituído por 
representantes do IEEE Macau, Universidade de 
Macau, Universidade de Ciência e Tecnologia de 

福利會會訊
Clube de Pessoal dos CTT - No  cias

A equipa de basquetebol do Clube de Pessoal dos 
CTT, durante o ano novo chinês, participou na “Taça 
Ano Lunar, 2012” e no “Torneio da Amizade para 
Funcionários Públicos de Macau”, organizados 
pela Divisão de Apoio Social à Função Pública e 
pela Associação Desportiva dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau. No referido torneio, 
o Clube ficou em 2.o lugar. 

No passado dia 26 de Março teve lugar a Assembleia Geral Ordinária 
do Clube de Pessoal dos CTT, presidida pela Dra.  Lau Wai Meng, 
Directora dos Serviços de Correios. Foram analisadas as contas e o 
relatório respeitantes ao ano económico de 2011, apresentadas pela 
Direcção do Clube, tendo o Conselho Fiscal dado o respectivo parecer. 
O relatório e contas, bem como o plano de actividades para 2012, 
foram aprovados por unanimidade no decorrer da sessão.  Nesta 
sessão, foram também discutidos outros assuntos como a alteração 
do Estatuto do Clube, e a utilização da sede e da Colónia de Férias.

粵港澳郵政發展合作行政總裁會議及執行領導會議
Reunião dos Presidentes dos Conselhos de Administração e Reunião de Dirigentes dos 
Correios de Guangdong, Hong Kong e Macau sobre Desenvolvimento e Cooperação Postal 
entre as Três Regiões

2011 年年冊
CARTEIRA ANUAL 2011

As autoridades postais de Guangdong, Hong 
Kong e Macau, para complementar o seu 

desenvolvimento, estiveram reunidas para negociar 
um projecto de cooperação para futuros negócios 
postais. A delegação dos Correios da Província de 
Guangdong, chefiada pelo Director Geral, Zhang Zong 
Wu, e a delegação dos Correios de Hong Kong, chefiada 
pela Directora, Ting Yip Yin-mei, chegaram a Macau 
no dia 29 de Março, para participar na Reunião dos 
Presidentes dos Conselhos de Administração e na 
Reunião de Dirigentes dos Correios de Guangdong, 
Hong Kong e Macau sobre Desenvolvimento e 
Cooperação Postal entre as Três Regiões.  

A Carteira Anual de 2011, que inclui todos os selos e blocos emitidos no ano de 
2011, com páginas impressas a cores, e reprodução dos desenhos e dados 

técnicos das emissões, foi posta à venda pelos Correios de Macau no dia 5 de Janeiro 
de 2012. A capa da carteira ilustra um curioso coelhinho a apreciar as flores dum 
pessegueiro, numa bonita noite de lua cheia, simbolizando a chegada da primavera 
com novas perspectivas para o novo ano. 

Esta carteira, de capa dura, ao preço de MOP 280,00, 
pode ser adquirida na Loja de Filatelia da Estação 
Central, na Estação da Rua do Campo, na Estação do 
Terminal Marítimo, na Estação do Aeroporto e no 
Museu das Comunicações.

Concurso Filatélico “Os Meus Selos Favoritos de Macau, 2011”
O Museu recebeu 767 votos, através de entrega directa ou via electrónica, para 
selecção dos “Meus Selos Favoritos” e dos “Meus Blocos Favoritos” de Macau, emitidos 
no ano 2011. O selo e bloco mais votados foram da emissão “Ano Lunar do Coelho”.

Macau,  Associação dos Engenheiros de Macau e do Museu, avaliou 36 equipas 
do ensino básico e 68 equipas do ensino secundário, originárias de 21 escolas 
que participaram no Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos. Os 
vencedores foram: 1º Prémio do Grupo Ensino Básico - Fong Wai Cho, Cheang 
Wai Hong e Kong Chi Fong, do Colégio Yuet Wah;  1º Prémio do Grupo Ensino 
Secundário - Sun Lap Man e Ma Ka Ut do Colégio Yuet Wah.

Na ocasião, foram discutidos vários temas de interesse comum, como cooperação 
na área de Direct Mail entre Hong Kong, Macau e Guangdong, filatelia, comércio 
electrónico e promoção conjunta do serviço de EMS. No final da reunião, as três 
autoridades postais chegaram a um consenso, o que acelerará, de forma efectiva, a 
realização dos projectos de desenvolvimento de negócios postais das três regiões. 
Na ocasião, a Directora dos Correios de Hong Kong fez também uma visita à 
Estação Central, Museu das Comunicações e Serviços de Certificação – eSignTrust, 
a qual contribuiu para um melhor conhecimento sobre o desenvolvimento destes 
Serviços e sobre o design de selos de Macau.



"Em Contacto" número 69

"2012 年特快專遞區域服務質量改進”工作坊
Workshop Regional “Aperfeiçoamento da Qualidade do Serviço de EMS 2012”

粵澳電子簽名證書互認工作討論會議
Reunião sobre reconhecimento mútuo dos cer  fi cados de assinatura electrónica 
emi  dos por Macau e Guangdong

望廈郵政分局重開
Reabertura da Estação Postal de Mong Ha

 “Best Practices towards EMS Gold Award 

– Small Postal Administration”

(QCS)

Representando os Correios de Macau, Leong 
San Io, Gerente Geral dos Projectos Especiais, 

e Lei Wai Man, Gerente Superior do Correio Rápido, 
deslocaram-se a Melbourne, Austrália, entre 17 e 
24 de Março, para participar no Workshop Regional 
“Aperfeiçoamento da Qualidade do Serviço de EMS 
2012” onde 33 funcionários de autoridades postais 
da Região Ásia-Pacífico estiveram presentes como 
convidados. Representantes das entidades ligadas à 

A Estação Postal de Mong Há, cujo serviço foi suspenso devido à 1.a fase 
do plano de construção de habitação social da RAEM, foi reaberta ao 

público no dia 3 de Janeiro de 2012, em instalações provisórias. A Estação 
passou a funcionar no Bairro de Habitação Social de Mong Ha – Edifício 
Mong Sin I e II, 1ºAndar “C1”, Avenida de Venceslau de Morais nºs 178- 
182 e Rua do Padre Eugénio Taverna nºs 3-5, em Macau. (junto às antigas 
instalações). Uma Máquina Automática de Venda de Franquias foi instalada 

União Postal Universal e das autoridades postais da Região Ásia-Pacífico, além dos 
representantes dos Correios de Macau, apresentaram comunicações sobre o tema 
“Best Practices towards EMS Gold Award – Small Postal Administration”. 
 
O objectivo deste workshop foi dar assistência às autoridades postais nos 
preparativos para enfrentar as grandes mudanças na área de operação e 
tecnologias do Correio Rápido, nomeadamente a declaração aduaneira electrónica 
e o Sistema do Controlo de Qualidade de Correios. Na ocasião, todas as partes 
compartilharam informações sobre o mercado de Correio Rápido.         

na entrada da Estação, de modo a facilitar a compra 
de etiquetas de franquia. O horário de atendimento da 
Estação mantém-se inalterado: 

2.a Feira a 5.a Feira das 09h00 às 13h30 e das 15h00 às 
17h45 e 6.a Feira das 09h00 às 13h30 e das 15h00 às 17h30                                

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

Ano Lunar do Dragão 05/01/2012 5 selos + 1 bloco 11.00 + 12.00 250,000 / 250,000

Uma Nova Era de Macau sem Fumo 31/01/2012 2 selos 6.50 200,000

I Ching, Pa Kua VIII 01/03/2012 8 selos + 1 bloco 16.00 + 10.00 200,000 /200,000

70º Aniversário do Banco Tai Fung
28/03/2012 4 selos + 1 bloco 11.50 + 10.00 200,000 / 200,000

Ano Lunar do Dragão

Tendo em conta que o elemento deste Ano Lunar do Dragão é a água, 
o foco desta emissão será o selo com o dragão aguarelado a tinta-da-
china. Nesta quinta emissão do terceiro ciclo da série do Ano Lunar, 
lançada pelos Correios de Macau, foi utilizada a fórmula das “Hastes 
Celestes” para calcular os atributos dos “Cinco Elementos”.

Design Wilson Chi Ian Lam
Pagela – Autor :

Lao Wah / Lawrence Lei

Design: 
Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau

/ Pagela – Autor :
 Serviços de Saúde do Governo da 

Região Administrativa Especial de Macau

/ Design:  Chan Chi Vai
/ Pagela – Autor : Chan Chi Vai

/ Design:  Anita, Fung Pou Chu
 / Pagela – Autor :

Banco Tai Fung, S.A.

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

Porto de Pesca do Passado
18/05/2012 4 selos + 1 bloco 11.50 + 10.00 200,000 / 200,000

80° Aniversário da Fundação da Escola 
Secundária Hou Kong

10/06/2012 4 selos + 1 bloco 11.50 + 10.00 200,000 / 200,000

集郵新焦點
Focos de Filatelia

新集郵品預告
Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos

Uma Nova Era de Macau sem Fumo

Com o intuito de proteger a saúde dos cidadãos de Macau, 
seguindo a tendência mundial de uma vida saudável, o Regime 
de Prevenção e Controlo do Tabagismo (também conhecido 
como Nova Lei de Controlo do Tabagismo), do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau, entrou em vigor no dia 1 de 
Janeiro de 2012. Com a entrada em vigor desta Lei, fumar nos 
recintos fechados e áreas ao ar livre da maior parte dos locais 

I Ching, Pa Kua VIII 

Os Correios de Macau lançaram, em anos anteriores, sete emissões da série 
temática I CHING, PA KUA. A emissão I CHING, PA KUA VIII é a última desta série 
temática. A emissão é composta por oito selos, representando os hexagramas Pi 
(Estagnação), Cui (Reunião), Jin (Expansão/Progresso), Yu (Preparação), Guan 
(Observação), Bi (Associação/Reunião), Bo (Mudança) e Kun (Terra/Receptivo). 
O selo do bloco intitula-se  “Mãe Terra”."

Com a assinatura do “Acordo-Quadro de 
C o o p e ra ç ã o  G u a n g d o n g - M a c a u ”  e  d o 

“CEPA 8”, foram iniciados os trabalhos para a 
aplicação-piloto de reconhecimento mútuo dos 
certificados de assinatura electrónica, emitidos 
por Macau e Guangdong.

Neste sentido, uma delegação oficial do Continente, 
liderada por Ouyang Wu, Vice-chefe de Divisão de 
Coordenação de Segurança Informática do Ministério 
da Indústria e da Tecnologia de Informação, e por 
Zou Sheng, Vice-director da Comissão de Economia 
e Informação da Província de Guangdong, esteve 
reunida em Macau com a Direcção dos Serviços 
de Correios de Macau e a Direcção dos Serviços 
de Regulação de Telecomunicações de Macau, nos 
passados dias 10 e 11 de Fevereiro de 2012, 
para discutir o reconhecimento mútuo dos 
certificados de assinatura electrónica emitidos por 
Macau e Guangdong.

Foi acordado a criação de um grupo para elaborar 
um plano de trabalho conducente ao reconhecimento 
mútuo dos certificados de assinatura electrónica 
emitidos por Macau e Guangdong, incluindo o 
estudo da situação actual dos serviços de certificação 
electrónica das duas regiões e propostas sobre o 
futuro enquadramento/estrutura de reconhecimento 
mútuo. 

públicos passou a ser legalmente proibido. Esta medida irá ajudar 
Macau a criar uma imagem de cidade internacional limpa e saudável, 
trazendo benefícios não só aos cidadãos locais como também aos 
turistas que visitam esta terra.Para assinalar este dia tão significativo, 
os Correios de Macau lançaram uma emissão especial intitulada “Uma 
Nova Era de Macau sem Fumo”, para divulgação desta mensagem.   

70º Aniversário do Banco Tai Fung

O Banco Tai Fung, inicialmente Casa de Câmbio Tai Fung fundada em 
1942 pelo Sr. Ho Yin, detém um brilhante passado de 70 anos. 

Servindo Macau há sete décadas, o Banco tem testemunhado as 
mudanças históricas da sociedade local e tem acompanhado o 
crescimento da população de Macau. O Banco Tai Fung contribuiu, de 
forma positiva, para o bem-estar da população de Macau.

Emissão filatélica “70.º Aniversário do Banco Tai Fung” – 
cerimónia de lançamento

Os Correios de Macau lançaram a emissão filatélica “70.º Aniversário 
do Banco Tai Fung” no passado dia 18 de Março de 2012. O Vice 
Presidente do Banco Tai Fung, Fang Yanmin, e a Directora dos 
Serviços de Correios, Lau Wai Meng, presidiram à cerimónia de 
lançamento da emissão filatélica que teve lugar na sede do Banco. 
Para assinalar este evento, foi ampliado em grandes proporções 
e emoldurado um bloco filatélico desta emissão. A Directora dos 

Serviços de Correios e o Presidente do Banco Tai Fung, Ho 
Hao Tong, assinaram um sobrescrito do primeiro dia da 
emissão, que ficará à guarda do Museu das Comunicações, 
espaço dependente dos Serviços de Correios de Macau.


