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Os Serviços de Correios organizaram uma série de actividades no dia 1 de 
Março, em celebração do seu 129.º Aniversário, das quais se destacam:

Emissão de novos produtos filatélicos e serviço de postos comemorativos
 Lançamento da emissão filatélica “Vistas Cénicas do Continente V”, 
dedicada às torres e casas fortes (Diaolou) das aldeias de Kaiping, 
classificadas como património mundial.

 Lançamento do “Catálogo Filatélico de Macau VI”, que inclui 
informações, imagens e todos os dados relacionados com os selos 
emitidos em 2011 e 2012, posto à venda ao preço de MOP80,00.

 Lançamento do bilhete postal franquiado “Edifício-Sede dos Correios 
de Macau”, que pode ser enviado para qualquer parte do mundo sem 
necessidade de selo, posto à venda ao preço de MOP10,00. 

 Abertura de um Posto de Correio Temporário, com Carimbos e 
Envelopes Comemorativos alusivos ao “129.º Aniversário dos Correios” 
e ao “7.º Aniversário do Museu das Comunicações”, na Loja de Filatelia 
da Sede dos Correios e na Loja do Museu das Comunicações.

郵政局 129 週年紀念
Celebração do 129.º Aniversário dos Correios

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

O Clube de Pessoal dos CTT organizou no dia 2 de 
Fevereiro um curso de gastronomia típica do 

ano novo chinês, com a participação de 14 pessoas. 
Os pratos confeccionados incluíram bolo de arroz 
glutinoso em leite de coco, bebinca de nabo com carne 
salmourada e bolinhos fritos de farinha de arroz 
glutinoso.

A equipa de futebol do Clube participou no 
“Torneio de Amizade de Futebol da Taça das 
Telecomunicações do Ano Novo Chinês”, organizado 
pela Direcção dos Serviços de Regulação de 
Telecomunicações e Associação dos Empregados 
das Entidades de Utilidade Pública de Macau, que 
teve lugar no dia 16 de Março. A Dra. Lau Wai Meng, 
directora dos Serviços de Correios e presidente da 
direcção do Clube de Pessoal dos CTT, presidiu, a 

Nova versão do website
Renovação das páginas electrónicas dos Correios de 
Macau, da Caixa Económica Postal, do Correio Rápido 
e da Filatelia, melhorando o serviço de prestação de 
informações. 

Cerimónia de entrega de prémios aos vencedores do 
17.º Concurso “Cartas ao Pai Natal - O Meu Ambiente 
Ideal para Viver”
Para este Concurso de Composições Epistolares em 
língua chinesa, dividido em duas categorias, foram 
recebidos 295 trabalhos de 27 escolas primárias. O 
júri seleccionou os trabalhos de Cheang Chi Kun, aluno 
da Escola Fukien, e de Lo San San, aluna da Escola 
Keang Peng (Secção Primária), como vencedores, 
respectivamente, das categorias 1 e 2.

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

A Dra. Derby Lau, Directora dos Serviços de Correios, na comunicação que 
proferiu, agradeceu o esforço desenvolvido pelos funcionários da DSC para o 
desenvolvimento sustentável dos Serviços. Na ocasião, o Dr. Vong Chang Tong, 
Chefe do Gabinete do SOPT, em representação do Exmo. Secretário, Eng. Lau Si 
Io, e os membros do Conselho de Administração dos Correios, entregaram os 
emblemas de bronze e prata aos funcionários que completaram, respectivamente, 
10 e 20 anos de serviço nos Correios. Os funcionários que receberam emblemas 
de prata foram Chan Nim Chi, Hong Keng Wai, Antonio Viegas de Jesus Costa e 
Leong Lai Wa.

Além de um grande sorteio, o jantar foi também animado com a dança étnica 
“Celebração” do Tibete, executada pelo Grupo de Danças da Escola Secundária 
Hou Kong, e por canções apresentadas pelos funcionários Lam Ion Chong, Sou Sok 
Fan, Chan Tsz Chun e Wong Chan Fong.

Antonio 
Viegas de Jesus Costa

粵澳電子簽名證書互認試點工作組第二次會議在深圳召開
2a. Reunião do Grupo de Trabalho do programa “Aplicação-Piloto de Reconhecimento 
Mútuo dos Cer  fi cados de Assinatura Electrónica emi  dos por Macau e Guangdong” 
realizada em Shenzhen

萬國郵聯經營理事會籌備會議
Reunião preparatória do Conselho de Operações Postais da UPU

Re a l i z o u - s e  e m  S h e n z h e n ,  n o  p a s s a d o  d i a  2 4  d e  J a n e i r o ,  a 
segunda reunião do Grupo de Trabalho do programa “Aplicação-

pi loto  de Reconhecimento Mútuo dos Cert i f icados de Assinatura 
Electrónica emitidos por Macau e Guangdong”. Estiveram presentes 
a direcção e outros representantes da Divisão de Coordenação de 
Segurança Informática do Ministério da Indústria e da Tecnologia de 
Informação do Governo Central da China, da Comissão de Economia 
e Informação da Província de Guangdong, da Direcção dos Serviços 
de Correios de Macau e da Direcção dos Serviços de Regulação de 
Telecomunicações de Macau. Nesta reunião, foi feito um resumo dos 
trabalhos realizados ao longo de 2012, e foram analisados e acordados 
os documentos de debate sobre as “Propostas para o Enquadramento 

Na  q u a l i d a d e  d e  c o - p r e s i d e n t e  d a 
Comissão de Serviços Electrónicos do 

Conselho de Operações Postais da UPU, lugar 
assumido em representação dos Correios da 
República Popular da China e apoiado pelos 
C o r re i o s  N a c i o n a i s  d a  C h i n a ,  o s  C o r re i o s 
de Macau foram convidados a participar na 
reunião cimeira preparatória do Conselho de 
Operações Postais da UPU, que teve lugar nos 
dias 13 e 14 de Fevereiro de 2013, em Tóquio. 
A representar os Correios de Macau esteve 
presente Gregory Sun, Coordenador da Área 
dos Serviços Electrónicos Postais  Seguros 
destes Serviços.

do Reconhecimento Mútuo dos Certificados 
d e  A s s i n a t u r a  E l e c t r ó n i c a  e m i t i d o s  p o r 
Macau e Guangdong”,  estando a ser feitos 
todos os esforços para que a cerimónia de 
assinatura se realize no primeiro semestre 
deste ano. Foram ainda definidas as tarefas 
para 2013,  incluindo iniciar  a  elaboração 
do padrão e normas, e a aplicação-piloto de 
reconhecimento mútuo dos certificados de 
assinatura electrónica emitidos por Macau e 
Guangdong nas áreas de Governo Electrónico 
e Comércio Electrónico.

O  p r i n c i p a l  o b j e c t i v o  d e s t a  r e u n i ã o  f o i  a  p r e p a r a ç ã o  p a r a  a 
implementação das estratégias definidas no Congresso da UPU, em 
Doha, procedendo à distribuição de tarefas relativas aos projectos 
aprovados neste congresso e à definição das respectivas linhas de 
trabalho.

A Comissão de Serviços Electrónicos é uma das cinco comissões 
subordinadas ao Conselho de Operações Postais da UPU, encarregada 
d a  p r o m o ç ã o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  s e r v i ç o s  e l e c t r ó n i c o s 
postais a nível  mundial .  Tem como principais tarefas o estudo e 
exploração de produtos e serviços electrónicos postais, e a respectiva 
cooperação e parcerias, a constituição de capacidades empresariais 
relacionadas, a formação em termos de conhecimentos postais,  a 
interoperacionalidade do correio electrónico e o serviço postal no 
desenvolvimento de comércio electrónico, entre outros.  

convite, à cerimónia de abertura deste torneio. A equipa de futebol do Clube 
ficou classificada em 1.o lugar neste torneio.   

No passado dia 21 de Março teve lugar a Assembleia Geral Ordinária do Clube de 
Pessoal dos CTT, presidida pela Dra. Lau Wai Meng. Foram analisadas as contas e o 
relatório respeitantes ao ano económico de 2012, apresentadas pela Direcção do Clube, 
tendo o Conselho Fiscal dado o respectivo parecer. O relatório e contas, bem como o 
plano de actividades para 2013, foram aprovados por unanimidade no decorrer da 
sessão. Nesta sessão, foram também discutidos outros assuntos como a utilização da 
Colónia de Férias em Coloane, e as alterações ao Estatuto do Clube, propostas pela 
Direcção, cujas linhas gerais mereceram uma concordância de princípio. 

O Clube de Pessoal dos CTT organizou uma excursão de quatro dias a 
Taiwan no período da Páscoa, entre 29 de Março e 1 de Abril, que contou 
com a participação de 24 sócios e familiares. Foram visitados vários 
pontos turísticos em Kaohshiung e Tainan, incluindo Ciijin e o Parque de 
Diversões E-Da, entre outros. 



"Em Contacto" número 73

慶祝通訊博物館七週年
Celebração do 7.º Aniversário do Museu das Comunicações 

Concurso Filatélico “Os Meus Selos Favoritos de Macau, 2012”
Através de votação electrónica, o Museu recebeu 1211 votos para selecção dos 
“Meus Selos Favoritos” e “Meus Blocos Favoritos” de Macau, emitidos no ano 2012. 
O selo e bloco mais votados foram, respectivamente, a emissão “Ano Lunar do 
Dragão” e “Porto de Pesca do Passado”.

Exposição Especial “Explore Singapura! As Cores do 
Património” : 01/03/2013-31/08/2013
A exposição “Explore Singapura! As Cores do 
Património”, organizada pelo Museu Filatélico 
de Singapura e financiada pelo “Plano Municipal 
de Revitalização” da tutela do Ministério para a 
Informação, Comunicações e Artes de Singapura, 
abriu ao público no dia 1 de Março. Esta mostra, co-
organizada pelo Museu das Comunicações da Direcção 
dos Serviços de Correios, está patente em Macau 
até Agosto do corrente ano, após ter passado pelas 
Filipinas e Vietname, recriando a riqueza cultural 
e patrimonial de Singapura. Os visitantes poderão 
explorar Singapura através de dispositivos interactivos, 
colecções filatélicas e fotografias. O Museu deseja 
que esta exposição venha reforçar o intercâmbio 
cultural entre Singapura e a Região Administrativa 
Especial de Macau, e promova a relação de amizade e 
a cooperação entre os dois museus.

No dia 1 de Março, dia do seu 7.º aniversário, o Museu das Comunicações abriu 
gratuitamente ao público e disponibilizou na sua Loja o serviço de Posto 

Comemorativo. Na tarde desse dia, teve lugar no Auditório do Museu a cerimónia de 
entrega de prémios aos vencedores de vários concursos. 

Na ocasião, os premiados do Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos 
– Dispositivo Alpinista fizeram a demonstração ao vivo dos seus trabalhos. Este ano, 
o painel de juízes deste concurso, constituído por representantes do IEEE Macau, 
Universidade de Macau, Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau,  Associação 
dos Engenheiros de Macau e do Museu, avaliaram 52 equipas do ensino básico e 102 
equipas do ensino secundário, originárias de 23 escolas participantes. Os vencedores do 
1º Prémio foram: Grupo do Ensino Básico – Ho Pui Man, Ma Ka Weng, Lei Weng Si, do 
Colégio de Santa Rosa de Lima, Secção Chinesa; Grupo do Ensino Secundário – Choi Iat 
Long, Li Meng Hou, Chiang Hou Nam, do Colégio Yuet Wah. 

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 da Cobra 03/01/2013 5 selos + 1 bloco 11.00 + 12.00 250,000 / 250,000

Centenário da Associação Comercial 
de Macau

23/01/2013 4 selos + 1 bloco 11.50 + 12.00 200,000 / 200,000

Vistas Cénicas do Continente V 01/03/2013 1 bloco 12.00 200,000

20º Aniversário da Promulgação da Lei 
Básica de Macau 

31/03/2013 2  selos 6.50 200,000
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Direcção dos Serviços de Assuntos de 
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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

130º Aniversário do Estabelecimento do 
Corpo de Bombeiros

25/04/2013 4 selos + 1 bloco 11.00 + 12.00 200,000 / 200,000

Ano Lunar da Cobra (Etiquetal Postal) 30/04/2013 4 etiquetas postais 10.00 -

Museus e Peças Museológicas III – 
Museu de Macau

10/05/2013 4 selos + 1 bloco 11.50 + 12.00 200,000 / 200.000

Crenças e Costumes – Na Tcha 25/06/2013 4 selos + 1 bloco 12.00 + 12.00 200,000

集郵新焦點
Focos de Filatelia

新集郵品預告
Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos

Ano Lunar da Cobra

Tendo em conta que o elemento deste Ano Lunar da Cobra é água, correspondendo 
a um ano “Cobra de Água”, foi este elemento o foco principal da emissão dos cinco 
novos selos. Nesta sexta emissão do terceiro ciclo da série Ano Lunar, lançada 
pelos Correios de Macau, foi utilizada a fórmula “Hastes Celestes” para calcular os 
atributos dos “Cinco Elementos”.

Centenário da Associação Comercial de Macau

A Associação Comercial de Macau (ACM) foi fundada em 1913. Ao longo destes 
100 anos, a associação congregou os sectores industrial e comercial, estimulou 
o desenvolvimento económico, incentivou a cooperação, serviu a comunidade e 
promoveu o bem-estar dos cidadãos e o seu desenvolvimento social, merecendo o 
reconhecimento e apreço da sociedade de Macau.

Depois do retorno de Macau à Pátria, a Associação continuou a apoiar e a liderar 
actividades em prol do princípio “Amar a Pátria, Amar Macau”, bem como continua 
a congregar diferentes camadas da sociedade, a proteger os direitos e interesses 
dos sectores industrial e comercial, a apoiar o governo da RAEM na sua política de 
administração conforme a lei, nomeadamente na construção de uma plataforma 
de cooperação de serviços comerciais e económicos, e também noutras políticas 
do Governo, participando activamente nas actividades de intercâmbio inter-
regional, promovendo a cooperação no sentido da complementaridade, vantagens 
e benefícios mútuos, e contribuindo para o desenvolvimento sustentável de Macau.

Vistas Cénicas do Continente V

Kaiping situa-se na zona centro-sul da Província de Guangdong, no lado 
sudoeste do Delta do Rio das Pérolas, não muito longe de Hong Kong e 
Macau e a 110 quilómetros da cidade de Cantão.

Em 28 de Junho de 2007, na reunião do Comité do Património Mundial, 
realizada em Christchurch, Nova Zelândia, os Diaolou e as aldeias de 

20º Aniversário da Promulgação da Lei Básica de Macau

A “Lei Básica da Região Administrativa Especial de 
Macau da República Popular da China” foi aprovada 
em 31 de Março de 1993, na Primeira Sessão da 
Oitava Legislatura da Assembleia Popular Nacional da 
República Popular da China e promulgada no mesmo 
dia pelo decreto n.º 3 do Presidente da República 
Popular da China, para entrar em vigor no dia 20 de 
Dezembro de 1999.

Com o retorno de Macau à Pátria concretizou-se a 
aspiração comum de toda a nação chinesa, incluindo a 
população de Macau, tendo Macau entrado num novo 
capítulo da sua história, sendo também um importante 
marco na história do povo chinês.

Kaiping foram classificadas como Património 
Mundial pela UNESCO, nomeadamente quatro 
grupos: Aldeia Sanmenli da Vila Chikan, Aldeia 
Jinjiangli da Vila Xiangang, Aldeia Majianglong da 
Vila Baihe, e Aldeia Zili e Torre Lanterna dos Fang 
da Vila Tangkou.


