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郵政電子掛號郵件
Correio Electrónico Registado Postal

中國國際集藏文化博覽會
Exposição Internacional de Coleccionismo da China

『2013立法會選舉宣傳啟動日』紀念郵戳
Posto de Correio “Dia do Início da Campanha Eleitoral para as Eleições da Assembleia Legisla  va de 2013”

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

世界郵政聯盟集郵培訓工作坊
Formação da UPU em Banguecoque

Através do Despacho do Chefe do Executivo n.º 186/2013, foi criado o Serviço 
Público de Correio Electrónico Registado Postal. Este serviço público postal, 

a ser prestado pela Direcção dos Serviços de Correios, atesta a autenticidade do 
remetente, do destinatário e dos operadores designados de origem e de destino, o envio, 
reencaminhamento, entrega, não entrega, rejeição e expiração da mensagem electrónica, 
bem como as respectivas datas e horas, e a confidencialidade e integridade da mensagem 
electrónica. Em termos de força probatória, o Correio Electrónico Registado Postal 
equivale à correspondência registada com aviso de recepção.

Com a prestação do Serviço Público de Correio Electrónico Registado Postal pela 
Direcção dos Serviços de Correios, abre-se uma nova era electrónica postal em Macau. 
O Serviço Público de Correio Electrónico Registado Postal é utilizado através da 
aplicação de caixa electrónica da Direcção dos Serviços de Correios, designada por Caixa 
Postal Electrónica Segura (SEPBox), à qual estão associadas várias funcionalidades. A 
Direcção dos Serviços de Correios vai disponibilizar gratuitamente uma SEPBox a todos 
os cidadãos de Macau. O utilizador deste serviço, depois de se autenticar e registar 
devidamente nesta Direcção de Serviços, obtém gratuitamente a sua SEPBox.  A SEPBox 
permite, para além da utilização do Serviço Público de Correio Electrónico Registado 
Postal, receber, de forma segura e fiável, correio electrónico enviado através do sistema 
informático seguro da Direcção dos Serviços de Correios, como, por exemplo, notificações 
electrónicas de Serviços Públicos, facturas electrónicas e correio electrónico relativo 
a subscrições electrónicas. A SEPBox está também munida de funções de lembrete de 
datas para pagamento de facturas electrónicas, de subscrição electrónica, ou relativos 
a qualquer outro tipo de distribuição electrónica com data de vencimento. O utilizador 
deste serviço deixa de ter a preocupação de se lembrar de pagamentos ou de eventos 
importantes. Por outro lado, o utilizador pode escolher receber, a qualquer momento, 
informações promocionais e de descontos que sejam do seu interesse. A SEPBox será, 
pois, uma plataforma de distribuição electrónica segura, fiável e eficiente para os Serviços 
do Governo, para as empresas e para os cidadãos de Macau.  

Neste momento, a Direcção dos Serviços de Correios já concluiu os testes internos da 
SEPBox, e enviou convite a vinte e cinco Serviços do Governo e instituições comerciais, 
para participarem na primeira fase de uso externo experimental.  
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Anusra 
Chittmittrapap

A União Postal Universal realizou um workshop 
sobre filatelia, em Banguecoque, de 6 a 8 de 

Agosto, no qual participaram 30 representantes 
dos seguintes países e regiões: Bangladesh, Butão, 
Camboja, China, Índia,  Indonesia, Laos, Macau, 
Myanmar, Nepal, Maldivas, Rússia, Samoa, Singapura, 
Ilhas Salomão, Tailândia, Timor-Leste, Tuvalu, Vanuatu 
e Vietname. Na mesma ocasião, os Correios de Macau 
participaram na “Exposição Mundial de Filatélica, 
Tailândia, 2013”, patente de 2 a 14 de Agosto. 

O workshop teve lugar no novo Edifício Postal da 
Tailândia, inaugurado no dia 6 de Agosto pela Directora 
dos Correios da Tailândia, Anusra Chittmittrapap. Do 
programa desta acção de formação constaram temas 
como técnicas de impressão de selos, renovação do 
mercado postal e situação mundial do mercado filatélico, 
apresentados por especialistas da UPU. Companhias 
impressoras e fornecedoras de papel fizeram também a 
apresentação de novos materiais de impressão. 
Numa sessão dedicada à troca de experiências entre os 
participantes sobre as estratégias seguidas nos diferentes 
mercados filatélicos, a Directora dos Serviços de Correios, 
Dra. Lau Wai Meng foi convidada a partilhar a experiência 
de Macau, nomeadamente a razão dos selos de Macau 

serem tão procurados por coleccionadores e a forma como são definidos os diferentes 
temas filatélicos, as técnicas de impressão e as emissões conjuntas com outras regiões.       

A representante dos Correios de Macau no workshop, Dra. Chou Ian Kuai, coordenadora 
de vendas e administração, revelou que esta acção de formação enriqueceu o seu 
conhecimento sobre filatelia, obtendo um melhor entendimento sobre a importância 
dos temas e produtos filatélicos na estratégia do mercado e da inovação na impressão 
através de novas tecnologias, visando diversificar e tornar mais atraentes os produtos 
filatélicos. Da mesma forma, as experiências partilhadas com outras autoridades 
postais e companhias impressoras expandiram a sua visão sobre o mercado filatélico. 
Durante a estadia em Banguecoque, foram também estabelecidos contactos com outros 
participantes o que pode vir a contribuir para uma maior comunicação e cooperação 
com outras autoridades postais.   

O Clube de Pessoal dos CTT participou, entre Julho e 
Setembro, em várias competições desportivas, tendo 

obtido os seguintes bons resultados:  

 Arminda R. da Silva, sócia do Clube, foi a 
campeã na modalidade de ténis singular 
( fe m i n i n o ) d o Fe s t iva l D e s p o r t ivo d a s 
Entidades Públicas, 2013.
 A equipa de bowling do Clube participou 
no Torneio Amigável “Taça de Beneficência 
C a r e  A c t i o n  M a c a o ”,  t e n d o  f i c a d o 
classificada em 5.º lugar.

Arminda R. da Silva

Os Correios de Macau, para assinalar o início 
da Campanha Eleitoral para as Eleições da 

Assembleia Legislativa, instalaram na Praça do 
Tap Seac, no dia 31 de Agosto, um Posto de Correio 
Temporário com um carimbo comemorativo e 
distribuição de sobrescritos comemorativos, alusivos 
a esse acontecimento.

 A equipa de futebol do Clube ficou em terceiro lugar no Torneio 
de Bolinha para Celebração do Aniversário da Associação dos 
Trabalhadores da Função Pública de Origem Chinesa. 

 A primeira equipa de barcos-dragão organizada pelo Clube participou 
no Torneio de Mini Barcos-Dragão de Macau, 2013 - “Taça do Festival 
do Bolo Lunar”. Após três dias de competição, a equipa classificou-se 
em 6.º lugar na modalidade “250 metros - funcionários públicos”.  

No 21 de Julho, o Clube organizou uma actividade dedicada às famílias. Um 
grupo de 75 pessoas visitou a Exposição “Dinosaurs LIVE” e saboreou, em 
conjunto, um almoço “buffet”. 

Teve lugar em Pequim, entre 26 e 29 de Setembro 
passado, a 1.a Edição da “Exposição Internacional 

de Coleccionismo da China, 2013”, subordinada ao 
tema “Busca o Sonho, Goza o Prazer do Coleccionismo”. 
Diariamente, durante os 4 dias do evento, foram 
realizadas diversas actividades dedicadas à filatelia e ao 
coleccionismo. O espaço de 22.000 metros quadrados foi 
ponto de encontro para a exposição e venda de produtos 
filatélicos de mais de 50 países e 31 províncias e regiões da 
China, e ainda para uma mostra de mais de 170 peças do 
património cultural nacional, e de outros objectos ligados 
à cultura chinesa, que ilustraram diferentes emissões 
filatélicas da China. Na ocasião, teve também lugar o “Fórum 

de Desenvolvimento da Indústria de Coleccionismo Filatélico”, de que os Correios de 
Macau tomaram parte como expositor.

Para a assinalar a participação neste evento, os Correios de Macau emitiram um 
envelope comemorativo e disponibilizaram, no espaço de exposição, o serviço de 
aposição de carimbo comemorativo, bem como a venda de produtos filatélicos de 
Macau. Os produtos filatélicos de Macau mais apreciados nesta exposição foram os 
dedicados à literatura chinesa. Muitos coleccionadores presentes no certame deram 
a sua opinião positiva e deixaram sugestões para os produtos filatélicos de Macau. A 
participação dos Correios de Macau deu aos visitantes e coleccionadores do Continente 
a oportunidade de verem e conhecerem de perto os selos de Macau, tendo incentivado, 
desta forma, o interesse pela cultura local.
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第十一屆亞太郵政聯盟大會
11.º Congresso da União Postal da Ásia-Pacífi co (APPU)

名稱
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日期
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郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

Literatura e Personagens Literárias – O 
Romance dos Três Reinos II

13/09/2013 4 selos + 1 bloco 12.00 + 12.00 200,000 conjuntos
200,000 unidades
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Nome

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

Ruas de Macau II 09/10/2013 4 selos + 1 bloco 12.00 + 12.00 
200,000 conjuntos
 200,000 unidades

Natal 21/10/2013 2 selos + 1 bloco 8.50 + 12.00 
200,000 conjuntos
 200,000 unidades

Caligra ia e Pintura Chinesa – 
Artistas Ilustres de Macau

01/11/2013 6 selos + 1 bloco 12.00 + 12.00 
200,000 conjuntos
 200,000 unidades

60º Grande Prémio de Macau 08/11/2013 6 selos + 1 bloco 12.00 + 12.00 
200,000 conjuntos
 200,000 unidades

20º Aniversário do Acordo Comercial e de 
Cooperação Macau-União Europeia

23/11/2013 2 selos 6.50 200,000 conjuntos

集郵新焦點
Focos de Filatelia

新集郵品預告
Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos

Novo modelo

Antigo modelo

A convite dos Correios Nacionais da China, uma 
delegação dos Correios de Macau (Tyrone 

Hong e Francisco Leong, coordenadores das áreas 
de Operações Postais e de Projectos Especiais de 
Desenvolvimento, respectivamente) participou, 
integrada na Delegação da China, no 11.º Congresso da 
União Postal da Ásia-Pacífico (APPU), que teve lugar 
em Nova Deli, Índia, entre 3 e 7 de Setembro.

A cerimónia de abertura foi presidida pelo Presidente 
da República da Índia. Durante o encontro, o Presidente 
do Conselho de Administração da APPU e os diferentes 
grupos de trabalho, apresentaram os trabalhos 
realizados e os resultados alcançados entre 2010 e 
2012, após o último Congresso da APPU, realizado em 
2009 na Nova Zelândia, tendo ainda sido analisadas as 
contas e relatórios de trabalho, bem como os planos e 
orçamento para 2014.

O seminário "Inovação e Comércio Electrónico", 
com duração de um dia, foi dirigido aos correios e 
entidades participantes “mais avançadas nos serviços 

SEPBox

electrónicos” para que partilhassem ideias sobre como incentivar a inovação 
e comunicassem experiências no comércio electrónico e ainda as soluções 
encontradas para ultrapassar as dificuldades. 

Durante o Congresso, o representante da União Postal Universal (UPU) apresentou 
a todos os participantes as novas estruturas do Conselho de Operações Postais e do 
Conselho de Administração da UPU, criadas após o Congresso da UPU em Doha, no 
ano passado.

Neste Congresso, os Correios de Macau assumiram, pela primeira vez, a presidência 
do Grupo de Trabalho de Serviços Electrónicos da APPU. O Eng. Francisco Leong, 
coordenador da área de Projectos Especiais de Desenvolvimento dos Correios 
de Macau, presidiu à reunião e apresentou o modelo operacional e a estrutura 
orgânica do grupo para os próximos anos, bem como anunciou o lançamento da 
Caixa Postal Electrónica Segura (SEPBox) dos Correios de Macau, agendado para 8 
de Outubro.

Na reunião plenária do 11.º Congresso da APPU, que decorreu dia 6 de Setembro, 
Lin Hongliang, Chefe do Departamento de Serviços Universais dos Correios 
Nacionais da China, foi eleito Secretário-Geral da União Postal da Ásia-Pacífico, 
com mandato de 2014 a 2017, tendo merecido o apoio da esmagadora maioria dos 
países membros.

通訊博物館暑期活動
Ac  vidades de Férias do Museu das Comunicações

「探索新加坡－傳統文化的色彩」特展圓滿閉幕
“Explore Singapura! As Cores do Património” encerrou com grande sucesso

(Commuseum Macao) 

O Museu, para além dos quatro cursos de férias 
co-organizados com a DSEJ e distribuídos 

por dez turmas, organizou o “Campo de Ciência 
Expresso – Um Pontapé de Saída para a Engenharia 
Biomédica” juntamente com a Macau Sociedade 
de Engenharia Biomédica, o IEEE-BEM Hong 
Kong – Macau Joint Chapter e o Laboratório de 
Engenharia Biomédica da Universidade de Macau. 

Esta exposição, patente ao público durante seis meses, encerrou no final de 
Agosto, merecendo inúmeros comentários favoráveis dos visitantes. Escolas e 

organizações, com reserva antecipada de visitas especiais guiadas e de actividades 
práticas relacionadas com a exposição, bem como turistas e membros dos média, 
deslocaram-se especialmente ao Museu para explorar as cores do património 
de Singapura. As oficinas de trabalho “Pintura na Areia” e “Pintura de Lanternas 
de Óleo”, em celebração do Dia da Criança e do Dia Nacional de Singapura, 
respectivamente, ofereceram momentos de boa disposição e de diversão no Museu,  
servindo também para revelar a inesgotável criatividade dos que participaram 
nestas oficinas. Os visitantes contaram ainda com a demonstração ao vivo de 
confecção de um bolo Pandan e puderam experimentar algumas das iguarias 
tradicionais de Singapura.

Os participantes visitaram a Universidade Chinesa de Hong Kong e a Universidade 
Politécnica de Hong Kong para tomarem conhecimento do desenvolvimento e 
perspectivas futuras da engenharia biomédica. Da mesma forma, decorreram 
com sucesso as actividades “Luz e Cores”, “Componente Comando” e “Campo de 
Comunicação – Descodificação da Comunicação”, organizadas pelo Museu (fotos na 
página de Facebook - Commuseum Macao).

Cupão-Resposta Internacional - Novo Modelo 

劵

劵

Conforme indicação da União Postal Universal, 
a partir de dia 1 de Julho de 2013 os Serviços 

de Correios adoptaram e puseram à venda um novo 
modelo de cupão-resposta internacional.

Assim, a partir de 1 de Setembro de 2013, deixará de ser vendido o antigo modelo 
de cupão-resposta internacional, em vigor desde 1 de Setembro de 2009, como 
também, a partir de 1 de Janeiro de 2014, a sua troca deixará de ser aceite.
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Literatura e Personagens Literárias – O Romance dos 

Três Reinos II

O “Romance dos Três Reinos” é um dos quatro grandes 
clássicos da literatura chinesa. Este famoso romance 
histórico, escrito por Luo Guanzhong, trata um período 
muito agitado da história da China, que durou cerca 
de um século. A grandeza e majestade como está 
escrito destacam-no entre outras obras literárias da 
China. No "Romance dos Três Reinos" são reveladas as 
estratégias políticas e os métodos militares adoptados 
naquela época. Esta obra mistura verdade e ficção, 
mas é baseada maioritariamente em figuras reais e 
acontecimentos históricos. Alguns episódios são pura 
ficção, integrando personagens reais como Liu Bei, 
Zhuge Liang, Cao Cao, Zhou Yu, que se tornaram muito 
conhecidos.


