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《粵澳兩地電子簽名證書互認的框架性意見》簽署儀式
Cerimónia de Assinatura das “Propostas para o Enquadramento do Reconhecimento 
Mútuo dos Cer  fi cados de Assinatura Electrónica emi  dos por Macau e Guangdong”

Com o objectivo de facilitar o comércio e os serviços entre Macau e 
Guangdong e aprofundar a cooperação destas duas regiões na área de 

comércio electrónico, foram assinadas, no dia 20 de Novembro de 2013, em 
Cantão, por Zhao Zeliang, Chefe da Divisão de Coordenação de Segurança 
Informática do Ministério da Indústria e da Tecnologia de Informação do 
Governo Central da China, Lai Tiansheng, Director da Comissão de Economia 
e Informação da Província de Guangdong,  Lau Wai Meng, Directora dos 
Serviços de Correios de Macau, e  Hoi Chi Leong, Director Subsitituto dos 
Serviços de Regulação de Telecomunicações de Macau, as “Propostas para o 
Enquadramento do Reconhecimento Mútuo dos Certificados de Assinatura 
Electrónica  emit idos  por  Macau e  Guangdong”  (a  seguir  designadas 
“Propostas de Enquadramento”). Yang Xuesan, Vice Ministro da Indústria 
e da Tecnologia de Informação, Liu Zhigeng, Vice-Governador da Província 
de Guangdong, e Lau Si Io, Secretário para os Transportes e Obras Públicas 
da RAEM, testemunharam a assinatura das Propostas,  juntamente com 
empresários de Macau e Guangdong, presentes na cerimónia.

Em Dezembro de 2011, no âmbito do “CEPA 8”, foi levantada a questão da 
necessidade de se iniciar o trabalho para aplicação-piloto de reconhecimento 
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m ú t u o  d o s  c e r t i f i c a d o s  d e  a s s i n a t u r a 
electrónica emitidos por Macau e Guangdong, 
e da necessidade de elaboração de propostas 
para o seu enquadramento. Em 2012, a Divisão 
de Coordenação de Segurança Informática 
do Ministério da Indústria e da Tecnologia 
de Informação,  a  Comissão de Economia e 
Informação da  Província  de  Guangdong,  a 
Direcção dos Serviços de Correios e a Direcção 
dos Serviços de Regulação de Telecomunicações 
d e  M a c a u  c r i a r a m  o  G r u p o  d e  Tr a b a l h o 
p a ra  o  p ro g ra m a  d e  “A p l i c a ç ã o - P i l o t o  d e 
Reconhecimento Mútuo dos Certificados de 
Assinatura Electrónica emitidos por Macau e 
Guangdong”, que estudou e concluiu as referidas 
“Propostas de Enquadramento”.
Durante a  cerimónia ,  o  Secretário para os 
Tra n s p o r t e s  e  O b ra s  P ú b l i c a s ,  L a u  S i  I o , 
referiu no seu discurso que esta assinatura 
significa que as duas regiões podem consolidar 

a confiança mútua através da aplicação de certificados de assinatura 
electrónica,  designadamente nos domínios de serviços financeiros 
online, serviços comerciais, serviços públicos e sociais, e aumentar, 
efectivamente, a segurança destas actividades e dos serviços comerciais 
online transfronteiriços, promovendo o saudável desenvolvimento destes 
serviços.

O Secretário expressou ainda o desejo de que as entidades de serviços 
de certificação, instituições, empresas e associações de cariz social 
envolvidos possam, em conjunto, esforçar-se para promover estudos 
p a ra  i n ova ç ã o  n a  ex p l o ra ç ã o  e  a p l i c a ç ã o  d e s t a  n ova  te c n o l o g i a , 
concretizando, assim, com eficiência, os projectos de aplicação-piloto 
para promoção efectiva do reconhecimento mútuo de certificados de 
assinatura electrónica, facilitando o comércio e os serviços entre as duas 
regiões e, consequentemente, a consolidação e maior aplicação deste 
reconhecimento mútuo entre Macau e toda a China continental.

郵票節系列活動及親子童樂嘉年華
Ac  vidades especiais no Museu das Comunicações

LED
FUN DIY

O Museu das Comunicações inaugurou a Feira 
de Selos, a decorrer entre 10/09/2013 

e  0 5 / 0 1 / 2 0 1 4 ,  q u e  i n t e g ra  u m a  s é r i e  d e 
actividades lúdicas sobre o tema  “Sonhos de 
Criança em Selos”. Workshops, visitas temáticas 
guiadas e jogos interactivos para escolas e 
organizações, garantem muita diversão a todos 
os visitantes. O concurso "Desenhar a Minha 
Estória de Selos" recebeu um total  de 293 

trabalhos, todos revelando a criatividade dos participantes, factor muito 
apreciado pelo júri do concurso.

Na tarde de dia 28 de Dezembro, o Museu organizou ainda o “Carnaval 
Infantil”, que contou com 7 stands de jogos e duas oficinas de trabalho 
para toda a família: “Decorações de Natal” e “A Evolução do LED". Os 
participantes nesta iniciativa receberam ainda materiais para criarem um 
Cartão Musical. Esta actividade foi concebida para que todos os visitantes 
pudessem celebrar com alegria a quadra natalícia.

『安 電子郵箱 - SEPBox』啟動儀式  
Cerimónia de Lançamento da Caixa Postal Electrónica Segura (SEPBox)

S E P B o x

焬

S E P B o x
S E P B o x

S E P B o x

Teve lugar no passado dia 8 de Outubro de 2013, no Edifício World Trade 
Center, a Cerimónia de Lançamento da Caixa Postal Electrónica Segura 

(SEPBox). Esta cerimónia, organizada pela Direcção dos Serviços de Correios, 
foi presidida pela Dra Lau Wai Meng, Presidente do Conselho de Administração 
dos Correios de Macau, e pelos convidados especiais Dr. Tong Chi Kin, Presidente 
do Fundo para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, Dr. Kou Peng Kuan, 
Subdirector dos Serviços de Administração e Função Pública, Dra. Ao Ieong 
U, Subdirectora dos Serviços de Identificação e Dra. Ho In Mui, Subdirectora 
Substituta dos Serviços de Finanças. 

Na ocasião, a Dra. Lau Wai Meng referiu que o sector postal tem vindo a enfrentar 
vários desafios, em particular o impacto de novos meios de comunicação, a 
necessidade de recursos humanos e o aumento de custos de operação. Assim sendo, a 
busca de novos caminhos é a tendência do sector postal a nível mundial, tornando-se 
essencial a exploração de serviços cada vez mais diversificados. 

Durante a cerimónia, Gregory Sun, Gerente Geral dos Serviços Electrónicos Postais 
Seguros, fez uma apresentação sobre a função e utilidade da SEPBox, tendo 
sido instalado no local um quiosque electrónico para activação da inscrição dos 
convidados presentes.

A Caixa Postal Electrónica Segura (SEPBox), a primeira do seu género a ser lançada na 
Ásia, conduzirá os serviços postais de Macau a uma nova fase. 

Em articulação com o princípio que norteia a acção governativa da RAEM – 
“optimização do funcionamento governativo e elevação da eficácia da administração 
pública” –, a SEPBox entrou ao serviço dos demais departamentos públicos, empresas 
e público em geral, transformando-se numa plataforma segura, fiável e eficaz de 
entrega de mensagens electrónicas.  
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『郵政日戳』明信片
Bilhete Postal “Marca do Dia”

Para assinalar o lançamento da nova marca do dia, adoptada a partir de dia 9 de 
Outubro passado, os Correios lançaram um bilhete-postal especial designado “Marca 

do Dia”, cujo design se baseou na nova marca. 

更換日戳及新增郵資機宣傳戳
Mudança da “Marca do Dia” e Nova Flâmula de Propaganda e Publicidade de Máquina de Franquiar

Os Correios de Macau adoptaram, a partir 
de dia 9 de Outubro de 2013, uma nova 

“Marca do Dia”  para obliteração de selos , 
utilizada em todas as estações postais e balcões 
que aceitam objectos postais para envio (com 
excepção do TRADIC -  Centro de Tratamento e 
Distribuição), substituindo a marca em uso desde 1999. O design da nova 
“Marca do Dia”, para além do símbolo “ ”, tem também a indicação de 
última hora de aceitação (com excepção do carimbo da Loja de Filatelia, 
da Área de Encomendas e do Correio Rápido na Estação Central, e ainda 
do serviço de “Posta Restante” dos balcões das estações).

Também a partir de dia 9 de Outubro de 
2013, deu-se início ao uso de uma nova 
flâmula de propaganda e publicidade – 
“Aceite Após o Horário de Aceitação” – nas 
máquinas de franquiar da Estação Central 
e das estações postais, que identifica os 
objectos postais recebidos após a hora de 
aceitação.

第19屆國際郵票比賽澳門區作品奪佳績
19.º Concurso Internacional de Desenho de Selos – Par  cipante de Macau Galardoado

Os resultados do “Concurso Internacional de Desenho de Selos”, organizado 
pelos Correios da Coreia, foram anunciados e Wong Wai, da Escola Secundária 

Guang Da, competindo na Categoria Juvenil (tema: Saudações para o Ano Novo 
2015) obteve o prémio de bronze. Este ano, candidataram-se 127 trabalhos através 
do Museu das Comunicações (Categoria Juvenil: 109; Categoria Geral: 18). Para 
promover o gosto pela filatelia e pelo coleccionismo, o Museu vai organizar uma 
exposição itinerante dos trabalhos apresentados a este concurso por participantes 
locais, que circulará por diferentes escolas de Macau a partir do final de 2013.

O bilhete-postal está à venda, ao preço de 12,00 Patacas, 
na Estação Central, em todas as outras estações postais e 
no Quiosque Postal das Ruínas de S. Paulo.  

特快專遞新派遞目的地
Novos Des  nos de Distribuição EMS

Desde dia 09 de Outubro de 2013, para prestação de serviços postais 
mais diversificados e de qualidade, os Correios de Macau possibilitam, 

no envio de objectos postais EMS para a França, Guiana Francesa, Guadalupe, 
Martinica, Nova Caledónia e Reunião, a opção pelo serviço "La Poste - 
Chronopost" como agente de entrega, para além do já existente. A partir da 
mesma data, os Correios passaram também a disponibilizar a distribuição 
EMS a novos destinos , nomeadamente a mais territórios ultramarinos de 
França: Polinésia Francesa, Maiote, São Martinho e São Bartolomeu, São Pedro 
e Miquelão, e Wallis e Futuna. 

No dia 9 de Outubro de 2013, celebrando o Dia 
Mundial dos Correios, a Direcção dos Serviços de 

Correios realizou as seguintes actividades:

Cerimónia de Entrega de Prémios do Concurso 
Internacional de Composições Epistolares para os Jovens, 
sobre o tema “Escreva uma carta a alguém para lhe 
explicar porque a água é um recurso precioso”. Na ocasião 
publicitou-se o 18.o Concurso Epistolar – Carta ao Pai 
Natal, com o tema “A minha prenda mais desejada”.   

Cerimónia de entrega de prémios do “Programa de 
Abonos da Caixa Económica Postal”, relativo ao ano 
lectivo 2012/2013. Este ano, foram 38 os estudantes 
premiados pelos bons resultados académicos 

世界郵政日活動
Ac  vidades no Dia Mundial dos Correios

alcançados ou pelo progresso notável no seu desempenho académico. A CEP criou este 
programa de atribuição de subsídios em 2010, sendo os destinatários alunos a tempo 
inteiro do ensino secundário complementar, nomeados pelas respectivas escolas.  

Também no dia 9 de Outubro, os Correios entregaram à ORBIS Macau a verba 
angariada na Emissão Semi-Postal “ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão”, lançada em 
2012.
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泰國曼谷研討會
Colóquio “New Requirements on Postal Supply Chain to Secure Business Opportuni  es”

 (New Requirements on Postal Supply Chain to 
Secure Business Opportunities) 

A convite da União Postal da Ásia-Pacífico (APPU), os 
gerentes superiores do Departamento de Operações 

Postais e do Departamento Comercial dos Correios de 
Macau, Leung Keng In e Lei Wai Man, deslocaram-se a 
Banguecoque, Tailândia, para participar no colóquio “New 
Requirements on Postal Supply Chain to Secure Business 
Opportunities”, realizado entre 9 e 11 de Outubro.  

Na ocasião, foram prestadas informações actualizadas sobre os novos requisitos 
na cadeia de distribuição postal, tendo sido partilhadas experiências, desafios 
e soluções, com vista a elevar a eficácia operacional. No âmbito de segurança 
aérea, foram discutidos temas como os novos requisitos operacionais a ser 
obrigatoriamente cumpridos pelos operadores, nomeadamente gestão de artigos 
perigosos e prevenção relativa a artigos proibidos.   

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

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

澳門 •香港 •廣州聯合郵展  
Exposição Filatélica Conjunta de Macau, Hong Kong e Guangzhou

‧ ‧

Uma exposição de três dias, organizada pelo Clube  
Filatélico de Macau, China Hong Kong SAR Philatelic 

Society e Guangzhou Stamp (HK-Macau) Research Society, 
foi inaugurada na Galeria do Museu Lin Zexu de Macau, 
pelas 11h00 do dia 7 de Dezembro de 2013, tendo a 
Directora dos Correios de Macau, Dra. Lau Wai Meng 
sido convidada a presidir à cerimónia de corte de fita. 
Um posto de correio com carimbo comemorativo alusivo 

à ocasião foi aberto, para o público geral e coleccionadores, durante esta cerimónia. A 
Direcção dos Serviços de Correios ofereceu uma recepção de boas-vindas aos convidados 
e participantes de Macau, Hong Kong e Guangzhou. As obras apresentadas nesta 
exposição conjunta, ricas em conteúdo e com temas particulares, são parte das colecções 
de peças preciosas de coleccionadores que demonstram profundo estudo filatélico. A 
exposição proporcionou aos coleccionadores locais uma boa oportunidade de apreciação 
e aprendizagem. 

2013 年萬國郵政聯盟行政理事會會議
Sessão do Conselho de Administração da União Postal Universal

A convite dos Correios Nacionais da China e em 
representação dos Correios de Macau, o Gerente Geral 

de Operações Postais, Dr. Hong Keng Wai e o Gerente Geral de 
Serviços Electrónicos Postais Seguros, Eng. Sun Kuan Ieong, 
juntaram-se à Delegação Nacional da China para participar 
na Sessão do Conselho de Administração da União Postal 
Universal - UPU, realizada em Berna, Suíça, entre 26 de 
Outubro e 9 de Novembro de 2013. 

O Eng. Sun Kuan Ieong, enquanto co-presidente da Comissão 
de Serviços Electrónicos do Conselho de Operações Postais 
da UPU, participou na Sessão da Comissão de Gestão do 
Conselho de Operações Postais da União Postal Universal 
e presidiu à Sessão do Conselho de Serviços Electrónicos, 

.post

tendo efectuado a apresentação da Caixa Postal Electrónica Segura (SEPBox) e respectivos 
serviços, lançados no dia 8 de Outubro de 2013 pelos Correios de Macau, na Sessão do Grupo de 
Trabalho sobre “.post”, na Sessão do Grupo de Trabalho de Utilizadores Avançados e na Sessão 
da Comissão de Serviços Electrónicos.  

O Dr. Hong Keng Wai participou na sessão dedicada a encargos de correspondência e 
encomendas, ocasião em que as propostas apresentadas pelos estados membros do Conselho 
de Administração foram abordadas e aprovadas. Participou ainda numa sessão cujos temas 
abordados foram o aperfeiçoamento da qualidade dos serviços e produtos postais. Na 
Conferência Geral do Conselho de Administração todas as comissões relataram os progressos 
dos trabalhos desenvolvidos. 
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/ Design: António Conceição Júnior

 / Pagela – Autor: 
 Serviço Noticioso Semanal da Diocese de 

Macau “Aurora” 

 / Design:  Associação dos 
Calígrafos e Pintores Chineses "Yu Un" de Macau (Adapt. Lok Chong)

 / Pagela – Autor: Chan Kai Chon

/ Design: Yu Si

 / Pagela – Autor :
Loi Chi Pang, Chefe da Divisão de Instalações Culturais do Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais

着

Ruas de Macau II

O aparecimento de novas ruas é um testemunho da evolução de uma 
cidade. Em Macau, que tem como pano de fundo a secular convivência 
cultural do Oriente com o Ocidente, cada uma das suas ruas possui 
traços históricos únicos. Os quatro selos da emissão “Ruas de Macau 
II” retratam a Avenida de Almeida Ribeiro, Calçada dos Quartéis, 
Calçada do Teatro e Beco do Lilau, e o bloco filatélico e sobrescrito 
do 1.o dia representam, respectivamente, a Calçada da Igreja de São 
Lázaro e a Rua dos Mercadores.

Caligrafia e Pintura Chinesa – Artistas Ilustres de Macau

A caligrafia e a pintura chinesa são expressões artísticas com 
uma longa história e com inúmeros e talentosos seguidores. 
A partir de 1954 vários artistas locais começaram a reunir-se 
regularmente de forma a manter laços de amizade e a conservar 
esta tradição artística. Algumas das pinturas resultantes desta 
actividade colectiva revelam a beleza de Lingnan (sul da China).

A presente emissão, cujo tema é dedicado a obras de ilustres 
artistas locais, não visa unicamente mostrar e divulgar obras 
originárias de Macau, mas também despertar a população para 
o valor da cultura chinesa, especialmente da cultura local.

Natal

No Natal os cristãos celebram o nascimento de Jesus.
 
Jesus nasceu em Belém, na Judeia, e Maria, virgem mãe, deu à luz Jesus por 
intercessão de Deus.  
    
Os cristãos acreditam que Deus mandou ao mundo o seu único filho 
para salvar a humanidade e libertá-la do domínio do mal e do pecado, 
permitindo que os homens renasçam como filhos de Deus. Sendo Jesus o 
salvador da humanidade, o Natal é uma ocasião significativa e festiva para 
os cristãos.

60º Grande Prémio de Macau 

O Grande Prémio de Macau comemora este ano o Jubileu de 
Diamante, com a 60.ª edição deste reconhecido evento. A 
primeira corrida realizou-se em 1954 e, ao longo das últimas 
décadas, o Grande Prémio foi crescendo, tornando-se no 
evento internacional mais famoso para corridas de ambas as 
modalidades, carros e motos, realizadas em circuito de rua.

 / Design Stephen Chung e Gordon 
Chung

 / Pagela – Autor: 
Comissão do Grande Prémio de Macau



"Em Contacto" número 76

/ Design: DSC

 / Pagela – Autor: 

José Luís de Sales Marques - Presidente do 
Instituto de Estudos Europeus de Macau

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

As relações oficiais entre Macau e a União Europeia estão estruturadas com base no 
Acordo Comercial e de Cooperação, assinado entre as duas partes em Bruxelas a 15 de 
Dezembro de 1992, e com entrada em vigor a partir de 1 de Janeiro de 1993. Este acordo 
promove a cooperação mútua em diversas áreas, nomeadamente na economia e no 
comércio, na ciência e na tecnologia, no intercâmbio académico e na formação técnica. 
Foi constituída, no âmbito do referido acordo, uma comissão mista com 
representantes de Macau e da UE, que reúne uma vez por ano, alternando 
entre Macau e Bruxelas.

que as propostas de alteração possam ser submetidas à aprovação da Comissão de 
Avaliação dos Serviços Públicos na avaliação de reconhecimento da Carta de Qualidade 
de 2014, sugerindo-se a execução do ajuste em 2015.   

Além do mais, a Comissão publicou vários modelos de relatórios e novas instruções, 
nomeadamente: os Modelos “Relatório de Conclusão de Formação” e “Relatório de 
Aperfeiçoamento Contínuo”, e as Instruções “Mecanismo de Difusão e Divulgação de 
Informações”, “Mecanismo de Tratamento de Sugestões, Queixas e Reclamações” e 
“Mecanismo de Recolha de Opiniões dos Destinatários de Serviços”. Todas as áreas 
estão obrigadas a apresentar as respectivas informações relativas a 2013 ao Sector de 
Pessoal e Unidade Coordenadora, para que o relatório de conclusão possa ser finalizado 
no primeiro trimestre de 2014, antes de ser apresentado à Comissão.  

A Directora apelou à Unidade Coordenadora para convocar uma reunião em breve, 
prestando esclarecimentos às diferentes áreas sobre os requisitos das novas instruções, 
devendo estas cumpri-los com todo o esforço, submetendo atempadamente os 
respectivos dados e relatórios, de modo a garantir a passagem na avaliação de 
reconhecimento do ano seguinte.   

Para uma melhor execução da Carta de Qualidade, a Directora apelou ainda às diversas 
áreas para reforçar e supervisionar a comunicação interna, a formação e a divulgação, 
dando continuidade ao aperfeiçoamento dos serviços de recepção, tratamento de 
queixas e recolha de opiniões dos destinatários dos serviços. Por fim, a Directora 
manifestou, uma vez mais, o seu agradecimento pelo esforço envidado pelos colegas, 
esperando que, através de uma cooperação conjunta, todos possam continuamente 
melhorar a qualidade dos serviços.

A Direcção dos Serviços de Correios realizou uma 
reunião sobre a Carta de Qualidade no dia 10 de 

Dezembro de 2013. A Directora, que presidiu à reunião, 
começou por agradecer o esforço de todos os colegas, 
que muito contribuiu para que os Correios recebessem 
o resultado “positivo” da Comissão de Avaliação dos 
Serviços Públicos, em Março de 2013. Actualmente, 
os Correios possuem 13 serviços e 24 indicadores de 
qualidade de serviços na Carta Qualidade. O objectivo, 
a médio prazo, até 2018, é incluir os serviços de 
Correio Electrónico (Intelpost), Caixa de Apartado 
e Pagamento Fácil na Carta de Qualidade, além dos 
serviços de Depósitos e Transferências de Fundos da 
Caixa Económica Postal, até 2022, como um objectivo 
de longo prazo.       

De acordo com a listagem de itens de controlo de 
qualidade de serviço das diferentes áreas, o resultado dos 
indicadores da qualidade de serviço em 2013 é positivo, 
mas, mesmo assim, a Directora apelou às diversas áreas 
para manterem um controlo rigoroso e estudar as novas 
tendências dos serviços, além de avaliarem se há ou não 
espaço para ajustar ou adicionar mais indicadores de 
qualidade. No caso de haver ajuste na taxa de objectivos 
ou critérios a atingir, as áreas devem apresentar uma 
proposta à respectiva chefia antes da data limite, para 

2013 年服務承諾會議
Reunião sobre a Carta de Qualidade de 2013



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

André das Dores 
Cordeiro

André das Dores Cord-
eiro

A E x p o s i ç ã o  d e  Fo to g ra f i a ,  C a l i g ra f i a  e 
Pintura Chinesa “Beleza da China” com 

trabalhos de Funcionários dos Serviços Postais 
das Quatro Regiões do Estreito, co-organizada 
pelo Grupo dos Correios da China, Correios de 
Macau, Clube Recreativo dos Correios de Hong 
Kong e Correios de Chunghwa Co. Lda., esteve 
patente ao público no Museu das Comunicações 
de Macau, entre 7 a 13 de Outubro de 2013. 
Foram seleccionadas para esta mostra 165 
obras, incluindo 81 fotografias, 52 trabalhos 
de caligrafia e 32 pinturas.  Esta exposição 
itinerante, após Macau, seguiu para o Interior 
da China, Hong Kong e Taiwan.

O Jantar de Natal do Pessoal dos Correios teve lugar no Restaurante Plaza no 
dia 10 de Dezembro. Na ocasião, além de um grande sorteio e das canções 
apresentadas pelo sócio Leong Vai Seng, seguiu-se um jogo especial, designado 
“1 minuto sobre os Correios”, um desafio para os concorrentes sobre o seu 
conhecimento acerca das instalações dos Correios, tendo Ieong Ut Keong sido 
o vencedor. Durante este jantar de confraternização houve ainda lugar para o 
Concurso de Canto – A Voz dos Correios, no qual participaram André das Dores 
Cordeiro, Chong I, Wong Ho Cheng e U I Kuan (grupo), e Cheng Iok Kit. Após 
intensa competição, André Cordeiro foi o vencedor.     

No dia 16 de Dezembro, foi realizada a Assembleia Geral do Clube do Pessoal 
dos CTT, conforme os estatutos do Clube, tendo sido discutida a alteração dos 
Estatutos, realizadas eleições para a direcção do Clube e sido aprovada uma 
nova sede para o Clube.     


