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Inauguração da Estação Postal do Terminal da Taipa

氹

氹

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). 

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

Wi-Fi

FreeWiFi.
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FreeWiFi.MO

FreeWiFi.MO

Tendo por objectivo proporcionar 
aos cidadãos de Macau e turistas 

uma identificação e utilização mais 
conveniente do serviço gratuito de 
Wi-F i ,  os  CTT impuls ionaram os 
prestadores de serviços de Internet a 
fornecer ao público o serviço gratuito 
d e  Wi - F i ,  e m  d i f e r e n t e s  l o c a i s , 
através de uma rede de denominação 
uniforme “FreeWiFi.MO”. A cerimónia 

Entre 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, 
l iderada pela Directora dos Serviços, 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 

4.a Conferência Mundial da Internet

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, 

Sendo 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.

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.   

d e  l a n ç a m e n t o  d o  “ F r e e W i F i .
M O ”  t e v e  l u g a r  n o  M u s e u  d a s 
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.

Android
Versão para Android

iOS 
Versão para IOS

Cerimónia de Lançamento do “FreeWiFi.MO”

FreeWiFi.MO

Descarregar a app “FreeWiFi.MO”:

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. 
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Com 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.

A partir de 31 de Outubro de 2017, 
depois  de  abr i rem uma conta 

do serviço “eSignCloud” junto da 
Entidade de Registo eSignTrust da 
Direcção dos Serviços de Correios e 
Telecomunicações (CTT),  todos os 
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 

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

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 Tin-
yu, 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 

41.ª Reunião da Comissão de Gestão da Telecomunidade da Ásia-Pacífi co

APT

APT

APT

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

Pacífi co (TAP) decorreu entre 19 e 22 de 
Novembro de 2017 em Banguecoque, 
Tailândia, e contou com a presença 
d e  c e r c a  d e  1 0 0  r e p r e s e n t a n t e s 
d e  i n s t i t u i ç õ e s  r e g u l a d o r a s ,  d e 
organizações internacionais e regionais, 
de operadoras e de fornecedores de 
equipamentos, provenientes de países 
e regiões da Ásia-Pacífi co. Em nome da 
RAEM, China, a Direcção dos Serviços 

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. 

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

Sessão de Esclarecimento sobre o Serviço eSignCloud dos Serviços de Certifi cação

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

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”. 

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-Pacífi co, 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-Pacífi co nas áreas 
das tecnologias da informação e comunicação.
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Com 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. 

Com 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 

Plano de Formação em Tecnologias de Aplicações Móveis 2017

Dia Mundial dos Correios 2017    Seminário “Aplicação e desenvolvimento da Cibersegurança”

Em 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”.

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.

Entrega de prémios do Concurso de Design de Uniformes para Funcionários da Linha da Frente dos CTT

No 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 “Profi ssionalismo”

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 qualifi cadas, 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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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.

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

Exposição Filatélica Conjunta de Macau e Shenzhen

Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães

Em 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 fi latélicos 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 

Exposição Mundial de Filatelia “Brasília 2017” 

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.

No 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 
certifi cado, 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. 

Reunião sobre a Carta de Qualidade 2017

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 
profi ssionais e capacidade de atendimento ao público, além de 
deverem apresentar atempadamente todos os tipos de mapas e 
relatórios às respectivas unidades de apoio.   

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 fi latelia dos seus coleccionadores.
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(Thangka)

 (Sousa chinensis)  (Indo-pacific Humpback 

Dolphin)

Design:
 Lei Tak Seng

Design:
 Direcção dos 

Serviços de Correios e 
Telecomunicações

Design:
 Yu Si

Design:
 Direcção dos Serviços de Correios e 

Telecomunicações

Pagela – Autor:
 Ieong 

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

Pagela – Autor:
 Centro 

de Exposição de Arte (Macau) Internacional 
Hua Xia Limitada

Pagela – Autor:
 Instituto para os Assuntos Cívicos e 

Municipais

Pagela – Autor:
 Centro 

de Exposição de Arte (Macau) Internacional 
Hua Xia Limitada

Flor de Lótus
Os cidadãos de Macau têm uma ligação especial ao lótus, sendo uma das suas fl ores 
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 fi latélico. Lei Tak Seng, 
conhecido artista de Macau e autor do design desta emissão, usa a técnica da pintura 
chinesa e modernos conceitos de artes gráfi cas 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 fl ores 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 
fl or à cultura tradicional chinesa e as qualidades morais que representa.

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 
sofi sticadas, execução rigorosa, variedade e conjuntos completos para servir todas as 
fi nalidades 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 
refi nado trabalho de efeitos coloridos e brilhantes, que emprestam grande realismo 
às fi guras.

Thangka – Sete Budas do Passado
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.

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.

Golfinho Branco Chinês
O Golfi nho Branco Chinês, ou “golfi nho-corcunda-indopacífi co” (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.

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 golfi nhos.

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 Cão 05/01/2018 5  selos + 1  bloco 15.50 + 12.00 300,000  conjuntos
300,000  unidades

Ano Lunar do Cão (Etiqueta Postal) 31/01/2018 4  etiquetas postais 13.00 1,000,000  unidades

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

01/03/2018 3  selos + 1  bloco 10.50 + 12.00 250,000  conjuntos
250,000  unidades

Focos de Filatelia – Próximo Lançamento

Focos de Filatelia
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Lançamento ofi cial do Serviço de Cacifo Electrónico Clube de Pessoal dos CTT – Notícias

No 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 fl ores.

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 
classifi cados do concurso de fotografi a “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 “Fotografi as 

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 fi nal dos jogos 
entre equipas de entidades de utilidade pública e de telecomunicações, o Clube de Pessoal dos 
CTT fi cou em terceiro lugar. 


