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Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação 2018

(ITU)

(ICT)

A União Internacional das Telecomunicações (UIT) definiu 
o dia 17 de Maio de cada ano como o Dia Mundial das 

Telecomunicações e da Sociedade da Informação, apelando à 
realização, nos diferentes locais, de actividades comemorativas, 
para que o público conheça e preste atenção à aplicação e ao 
desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicações.

Com o intuito de assinalar o Dia Mundial das Telecomunicações 
e da Sociedade da Informação e de acompanhar o tema deste ano 
– “Aplicação adequada da Inteligência Artificial para beneficiar 
toda a comunidade” –, os CTT realizaram uma palestra sobre o 
Desenvolvimento Actual e Perspectivas da Inteligência Artifi cial 
em Macau, que teve lugar no Centro de Convenções e Diversões 
da Torre de Macau, dia 17 de Maio. Os CTT convidaram, como 

oradores, vários representantes de instituições académicas e do 
sector, oriundos do Interior da China e de Macau. Foi também 
realizada uma sessão de interacção quanto ao desenvolvimento 
actual, à aplicação e às perspectivas futuras da inteligência 
artifi cial, tendo o dia terminado com um jantar comemorativo.

Os CTT distribuíram ainda, gratuitamente, envelopes 
comemorativos do Dia Mundial das Telecomunicações e da 
Sociedade da Informação e prestaram, na sua Sede, o serviço 
postal de carimbo comemorativo. No mesmo dia, a entrada 
no Museu das Comunicações foi gratuita, e as operadoras 
de telecomunicações locais, no sentido de celebrar este dia, 
lançaram diferentes formas de promoção junto dos seus clientes.
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Directora dos CTT levou delegação a Beijing

e

A Directora dos CTT, Lau Wai Meng, 
liderou uma delegação ofi cial destes 

Serviços, que se deslocou a Beijing, entre 
os dias 7 e 12 de Maio de 2018, para 
visitar a Federação Filatélica Nacional 
da China, os Correios Nacionais, o 
Grupo dos Correios da China, o Museu 
Nacional de Correio e Filatelia da China, 
o Ministério da Indústria e Tecnologia de 
Informações e o Gabinete da Comissão 
Central dos Assuntos de Ciberespaço/
Administração do Ciberespaço da China.

No primeiro encontro, com o presidente 
da Federação Filatélica Nacional da China, 
Yang Limin, e membros da administração, 
os CTT fizeram uma breve apresentação 
sobre a situação presente da organização 
da “35.ª Exposição Internacional Asiática 
de Filatelia, Macau (2018)”. A Federação 
partilhou a sua experiência na preparação 
e promoção de grandes eventos e ambas 
as partes se pronunciaram sobre uma 
emissão filatélica conjunta e apoio à 
referida exposição fi latélica a ter lugar em 
Macau.

No mesmo dia, a delegação dos CTT 
foi ainda recebida pela Direcção dos 
Correios Nacionais, liderada por Ma 
Junsheng. Neste encontro, a delegação 
de Macau fez uma apresentação sobre 
os novos CTT, sobre o projecto de 
uma emissão filatélica conjunta com o 
Interior da China e sobre a preparação 
da “35.ª  Exposição Internacional 
Asiática de Filatelia, Macau (2018)”. 
Os  CTT e  os  Cor re ios  Nac iona i s 
concordaram continuar a reforçar 
o  intercâmbio  e  a  comunicação, 
a  i m p u l s i o n a r  a  r e f o r m a  e  o 
desenvolvimento do sector postal, e a 
estreitar a cooperação em actividades e 
negócios.

No dia seguinte, no encontro com 
o Grupo dos  Corre ios  da  China, 
designadamente com o presidente, 
L i  Guohua,  e  restantes  membros 
da administração, foram tratados, 
com profundidade, assuntos como o 
desenvolvimento e cooperação em 
actividades filatélicas, o novo serviço 
eEMS e acompanhamento e localização 
de objectos postais. O Grupo manifestou 
o seu apoio aos CTT na organização da 
“35.ª Exposição Internacional Asiática 
de Filatelia, Macau (2018)”. 
Além deste encontro, a delegação dos 
CTT visitou ainda o Museu Nacional de 
Correio e Filatelia da China, onde trocou 
opiniões com a respectiva direcção sobre 
futuras curadorias conjuntas na área da 
fi latelia.

Na área das telecomunicações, a delegação foi recebida por Chen Zhaoxiong, Vice- 
Ministro do Ministério da Indústria e Tecnologia de Informações. Neste encontro 
foram trocadas impressões sobre regulação do sector das telecomunicações, 
planeamento para desenvolvimento de 5G, projectos de construção de redes de 
telecomunicações na área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e, ainda, 
sobre desenvolvimento de “big data”.

Na reunião com Qi Xiaoxia, directora-geral dos Serviços de Cooperação Internacional 
do Gabinete da Comissão Central dos Assuntos de Ciberespaço/Administração do 
Ciberespaço da China, foram abordados temas como a promoção de cibersegurança, 
o projecto “Cidade Inteligente” e o desenvolvimento da internet em Macau. 

Através destas visitas, foram reforçados o intercâmbio e a cooperação entre os CTT e 
o Interior da China, em termos de orientação, planeamento e desenvolvimento de 
actividades nas áreas de correios e de telecomunicações, que ajudarão Macau na defi nição 
de melhores políticas para participação no desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-
Hong Kong-Macau e na integração gradual de Macau no desenvolvimento Nacional.
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(IPS)

A convite dos Correios Nacionais, o Gerente Superior, Substituto, 
da Área de Assuntos Internacionais, Controlo e Planeamento, 

Chan Tak Hong, e o Técnico Superior Assessor Principal, Sun Kuan 
Ieong, representantes dos CTT de Macau, juntamente com os 
representantes dos Correios Nacionais, do Grupo dos Correios da 
China e dos Correios de Hong Kong, constituíram a Delegação da 
China na Reunião do Conselho de Operações Postais da UPU, que 
teve lugar em Berna, Suíça, em Abril passado.

Na reunião, os grupos de trabalho das diferentes comissões 
apresentaram os relatórios dos trabalhos desenvolvidos após 
a Reunião Anual do Conselho de Operações Postais, realizada 
em Outubro de 2017, e estabeleceram novos objectivos e 
calendários. Também foram apresentadas propostas de alteração 

Assembleia-Geral de 2018 e XXVI Fórum da AICEP das Comunicações Lusófonas 

A Assembleia-Geral de 2018 da Associação Internacional 
das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP) 

e o XXVI Fórum da AICEP das Comunicações Lusófonas 
tiveram lugar em Macau nos dias 23 e 24 de Abril último. 
Estiveram presentes altos dirigentes de operadores postais, 
telecomunicações e conteúdos televisivos, bem como de 
reguladores dos referidos sectores, oriundos de nove países 
e regiões de língua portuguesa. A Direcção dos Serviços de 
Correios e Telecomunicações (CTT), como membro da AICEP, 
marcou presença na Assembleia-Geral e no Fórum.

O tema do Fórum - “Big Data e Monetização de Dados: a 
Nova Oportunidade de Negócio resultante da Transformação 
Digital” - e os principais tópicos em debate debruçaram-
se sobre o desenvolvimento digital, a cadeia de valor dos 
dados, os dados como um novo factor de competitividade nas 
comunicações e media, dados de comunicações e media na 
criação de valor nas cidades inteligentes e estudo e tendências 
das comunicações lusófonas. Para sensibilização dos trabalhadores 

sobre a segurança nacional, no dia 26 
de Abril, uma delegação da Direcção dos 
Serviços de Correios e Telecomunicações 
(CTT) visitou a Exposição de Educação 
sobre a Segurança Nacional, organizada 
conjuntamente pelo Governo da Região 

Reunião da Primavera do Conselho de Operações Postais da UPU 

Visita à Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional

Na cerimónia de abertura do Fórum, a Directora dos CTT 
de Macau, Lau Wai Meng, referiu que, em resposta a 
uma sociedade cada vez mais digital, é importante que as 
entidades do sector das comunicações se adaptem em termos 
tecnológicos e processuais, acrescentando que a transformação 
digital é um factor de aumento de competitividade. Concluiu, 
dizendo que os CTT de Macau, enquanto operador postal 
e regulador das telecomunicações, apostam fortemente na 
formação do pessoal, na actualização das infra-estruturas e na 
adopção de novas tecnologias, para adaptar os serviços que 
presta a esta nova realidade. 

Os CTT de Macau ofereceram um jantar no dia 24 de Abril aos 
convidados e participantes da Assembleia-Geral e do Fórum, 
para se celebrar a conclusão, com excelentes resultados, dos 
dois eventos.

Administrativa Especial de Macau e o Gabinete de Ligação do Governo Central na Região 
Administrativa Especial de Macau.

A delegação, de mais de 50 elementos, incluindo dirigentes e chefi as, liderada pela 
Directora dos CTT, Dra. Lau Wai Meng, fez uma visita guiada ao Museu das Ofertas 
sobre a Transferência de Soberania de Macau, tendo assistido a apresentações e 
vídeos, para melhor conhecimento sobre a soberania, segurança e desenvolvimento 
do país.   

ao “Regulamento de Correspondências Postais”, levadas 
posteriormente a votação nas respectivas comissões. 

Nesta reunião, os CTT também tiveram a oportunidade de obter 
as informações mais actualizadas sobre importantes projectos 
da UPU, nomeadamente o nível de aplicação do “Sistema Postal 
Internacional”, dados estatísticos sobre a eficácia operacional e a 
evolução do mercado do serviço de correio rápido EMS em diversas 
áreas geográfi cas, e sobre o desenvolvimento do “Plano de Produtos 
Integrados” e da “Troca de Dados Electrónicos Avançados”. 

Na ocasião, os CTT receberam da UPU o prémio “Centro 
de Atendimento EMS do Ano 2017”, pelo seu excelente 
desempenho na prestação do serviço ao público.
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(International Postal 

Services) 

Amitabh Singh

(Electronic Data In-

terchange Messages)

(Accounting and Bonus System)

(Pay for Performance)

Curso de Formação “Serviços Postais Internacionais”

Apedido dos CTT, decorreu em Macau 
o curso de formação “Serviços 

Postais Internacionais”, do Colégio 
de Formação da União Postal da Ásia-
Pacífico (APPC), entre 28 de Maio e 
1 de Junho. O curso foi ministrado 
por Amitabh Singh, Director deste 
Colégio, a 24 trabalhadores de diferentes 
departamentos e áreas dos CTT.

O programa do curso incluiu diversos 
tópicos, como a apresentação geral 
d e  p r o d u t o s  e  s e r v i ç o s  p o s t a i s 
internacionais, novos regulamentos 
da  União  Pos ta l  Unive r sa l  sobre 
correspondências  internacionais , 
operações de tratamento de entrada e 

saída de objectos postais internacionais, troca de dados por mensagens electrónicas 
(Electronic Data Interchange Messages), métodos de liquidação de encargos terminais 
e de reexpedição de objectos postais, sistema de bónus e contabilidade (Accounting 
and Bonus System) de encomendas internacionais, operações e plano de pagamento 
por desempenho (Pay for Performance) do Serviço de Correio Rápido EMS, medidas 
para aperfeiçoamento das operações postais, últimos desenvolvimentos do comércio 
electrónico transfronteiriço, apresentação por via electrónica de declaração aduaneira
e segurança postal. O curso decorreu de forma participada, e terminou após os 
formandos terem completado os exercícios previstos, terem efectuado apresentações 
individuais e em grupo e realizado o exame fi nal. 

Com este curso de cinco dias, os formandos tomaram melhor conhecimento das 
oportunidades e desafios do desenvolvimento do sector postal no presente e no 
futuro, reforçaram a sua capacidade profi ssional e fortaleceram o espírito de trabalho 
em equipa, o que permite elevar a qualidade de serviço.

(eSignTrust) (AICPA)

(CICA)

eSignTrust

eSignTrust

eSignTrust

eSignTrust https://www.cpacanada.ca/

webtrustseal?sealid=2466

Após realização de uma rigorosa e objectiva auditoria por uma 
empresa auditora independente, os Serviços de Certificação 

eSignTrust obtiveram o “WebTrust Seal”, selo internacionalmente 
reconhecido que atesta a sua conformidade com os critérios 
para auditoria de segurança estabelecidos conjuntamente pelo 
American Institute of Certifi ed Public Accountants (AICPA) e pelo 
Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA).

A obtenção do “WebTrust Seal” significa que os serviços de 
certificação e o nível de gestão operacional do “eSignTrust” 
obedecem aos padrões internacionais e que estes têm a 
capacidade e as qualificações requeridas para prestarem 
serviços de certificação confiáveis. Significa, também, que a 
fi abilidade dos certifi cados electrónicos emitidos pelos Serviços 
de Certifi cação eSignTrust é internacionalmente reconhecida 
e que os certifi cados obedecem aos requisitos de autenticação, 

Serviços de Certifi cação eSignTrust obtiveram o Selo WebTrust

integridade, não repudiação e confidencialidade, o que 
permite promover o desenvolvimento do Governo Electrónico 
e do comércio electrónico.

O “eSigntrust” empenha-se em prestar os seus serviços com 
profissionalismo, qualidade e inovação. Utiliza tecnologias 
avançadas de PKI (infra-estrutura de chave pública) e assegura 
as melhores práticas do sector, disponibilizando serviços de 
certifi cação fi áveis aos cidadãos, empresas comerciais e Serviços 
do Governo.

Os CTT disponibilizam na sua página electrónica informação 
sobre a obtenção do “WebTrust Seal”, acessível a qualquer 
interessado at ravés  de :  ht tps : / /www.cpacanada.ca/
webtrustseal?sealid=2466.

氹

氹

Dia Internacional dos Museus 2018 

Ao longo dos anos, o Museu das 
Comunicações tem participado 

a c t i v a m e n t e  n a s  a c t i v i d a d e s  d e 
celebração do “Dia Internacional dos 
Museus”. 

E s t e  a n o ,  o  “ C a r n a v a l  d o  D i a 
Internacional dos Museus de Macau”, 
acção conjunta dos museus de Macau, 
teve lugar no dia 13 de Maio, nas Casas 
da Taipa. Na ocasião, o Museu das 
Comunicações, no seu stand, apresentou 
a “35ª Exposição Internacional Asiática 
de Filatelia,  Macau 2018”, que se 
realizará em Setembro de 2018. O 
visitantes foram também convidados 
a  participar na criação de um “Cartão 
Interactivo de YOYO”. No mesmo 
evento, foram expostos os trabalhos 
vencedores do concurso de fotografia 

Illuminated Literacy@Wong Ieng Kuan Library Lucus Lienau

“Casas da Taipa x História da Taipa”, co-organizado pelo Museu das Comunicações e 
pelo Museu Marítimo. Os três primeiros prémios foram:

Categoria Estudantes
1.º Prémio: “Casas de Taipa – Dançarinos Macaenses” - Escola para Filhos e Irmãos 
dos Operários – Wang Junjing;
2.º Prémio: “Cidade Romântica – Memórias a Vila da Taipa” - Escola Secundária Pui 
Ching – Choi In Chong
3.º Prémio: “Belo Macau” - Escola para Filhos e Irmãos dos Operários – Leng Chi 
Hou

Categoria Geral:
1.º Prémio: “Ilusões” - Wong Sio Hang
2.º Prémio: “Iluminada Literacia@Biblioteca de Wong Ieng Kuan” - Lucas Lienau
3.º Prémio: “Poesia das Casas da Taipa” - Chio Kit

Em celebração do “Dia Internacional dos Museus” e do “Dia Mundial das 
Telecomunicações e da Sociedade da Informação”, os visitantes do Museu das 
Comunicações desfrutaram de entrada gratuita nos dias 17 e 18 de Maio de 2018.
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Fábulas e Contos Clássicos
A fábula é um dos géneros literários mais antigos do mundo que, para dar maior 
expressividade à moral que quer transmitir, adopta a personifi cação e interessantes 
enredos, de imaginação sem limites, fazendo chegar ao leitor ensinamentos e 
inspiração de beleza. Na cultura chinesa, alguns contos de fadas, de significação 
subentendida, genericamente, também podem ser considerados “fábulas”. 
Sendo as Fábulas e Contos Clássicos património cultural da humanidade, que 
merece ser cuidadosamente apreciado e preservado, a Direcção dos Serviços de 
Correios e Telecomunicações regista alguns deles em selos para serem admirados e 
coleccionados pelos interessados. 

裏

Vistas Cénicas do Continente VII
As Salinas de Mangkang, na zona de Changdu, sudeste da 
Região Autónoma do Tibete, adjacente ao planalto norte da 
província de Yunnan, foram durante a Antiga Rota do Chá 
e dos Cavalos (Cha Ma Gu Dao) um importante ponto de 
paragem à entrada do Tibete. 

Design:
 Direcção dos 

Serviços de Correios e 
Telecomunicações

Design:
Lou Kam Ieng

Design:
Helena Man In, Ng

Pagela – Autor:
Direcção dos Serviços de Correios e 

Telecomunicações

Pagela – Autor:
Lou Kam Ieng

Pagela – Autor:
Yin Degang

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

Chapas Sínicas 06/07/2018 4  selos + 1  bloco 15.00 + 12.00 250,000  conjuntos
250,000  unidades

Mestres da Literatura Chinesa – 
Tang Xianzu

27/07/2018 4  selos + 1  bloco 15.00 + 12.00 250,000  conjuntos
250,000  unidades

60° Aniversário do Jornal Ou Mun 15/08/2018 4  selos + 1  bloco 15.00 + 12.00 250,000  conjuntos
250,000  unidades

35ª Exposição Internacional Asiática 
de Filatelia, Macau 2018 (II) (Eti-

queta Postal)

21/09/2018 4  etiquetas postais 13.00 1,500,000  unidades

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

23/09/2018 4  selos + 1  bloco 15.00 + 12.00 250,000  conjuntos
250,000  unidades

Focos de Filatelia – Próximo LançamentoFocos de Filatelia

Fábulas e Contos Clássicos
A emissão comemorativa e a emissão de selos personalizados “Alegria” constituem 
o quarto conjunto de selos comemorativos, com temáticas semelhantes, lançados 
pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, designadamente: “Amor 
e Felicitações”, em 2005, “Celebração”, em 2008, e “Festividade”, em 2015. Os selos 
personalizados permitem que datas importantes possam ser recordadas mais tarde, 
sendo uma boa forma de partilhar com familiares e amigos a felicidade de boas 
memórias e momentos de alegria. 

Os designers de selos são fundamentais no processo de produção das emissões 
filatélicas. A sua criatividade, sensibilidade e inspiração transportam os 

apreciadores para o mundo dos selos, permitindo o contacto com a cultura, a arte, 
a tradição e as características locais, que os selos de Macau pretendem transmitir. 
Desempenham, assim, um importante papel no desenvolvimento da filatelia de 
Macau.

Os CTT, no passado dia 1 de Junho, realizaram o tradicional jantar que reuniu 
os designers de selos locais, como forma de agradecimento pelo seu esforço e 
contributo. Aproveitou, também, este encontro para ouvir as suas sugestões, de 
modo a que, através desta cooperação, se continue a enriquecer a fi latelia de Macau.

Jantar com Designers de Selos 2018
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O Clube de Pessoal dos CTT organizou mais um workshop de cozinha, que recebeu 
os maiores elogios dos sócios. Nesta ofi cina, composta por uma parte teórica e outra 
prática, os 16 participantes aprenderam a fazer pão de chocolate e pão de tomate, 
tendo sido transmitidos, nomeadamente, conhecimentos de pastelaria e técnicas de 
preparação de massa de qualidade.  
  
Competições Desportivas
No presente trimestre, o Clube de Pessoal dos CTT participou no “Festival Desportivo 
das Entidades Públicas em 2018”, nomeadamente nas modalidades de atletismo, 
ténis e basquetebol. A sua equipa de basquetebol alcançou os quartos-de-final 
da competição. Chan Tsz Chun, trabalhador da Área de Correio Rápido (EMS), 
conquistou o primeiro lugar na modalidade de salto em comprimento.
 
Em Junho passado, o Clube participou no  torneio de futebol organizado pela 
Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Origem Chinesa (ATFPOC) em 
celebração do seu aniversário.

Clube de Pessoal dos CTT – Notícias

D.I.Y

A convite dos Correios Nacionais da China e integrados na Delegação Nacional Chinesa 
juntamente com os Correios da China e os Correios de Hong Kong, os CTT de Macau, 

através do seu representante, Leong Un Peng, da Área dos Assuntos Internacionais, 
Controlo e Planeamento (ACP), participaram na Reunião Anual do Conselho Executivo 
da União Postal da Região Ásia-Pacífico (APPU) de 2018, que teve lugar em Da Nang, 
Vietname, em Junho do corrente ano.

A Reunião Anual é uma excelente plataforma para os membros da APPU actualizarem 
informações sobre o mercado e discutirem o futuro desenvolvimento de actividades do 
sector postal. Neste encontro de 2018, foram aprovados o relatório fi nanceiro de 2018 e o 
orçamento das despesas de 2019 da APPU, e as discussões focaram-se principalmente no 
“Plano de Produtos Integrados” (PPI), que visa fomentar o desenvolvimento integrado dos 
serviços de correspondências, encomendas e correio rápido, e no “Plano de Remuneração 
Integrado”, um novo programa de cálculo da remuneração do tratamento e distribuição 
postal, relacionado com o PPI. 

Integrated Product Plan(IPP)

Integrated Remuneration Plan(IRP)

Reunião Anual do Conselho Executivo da União Postal da Região Ásia-Pacífi co (APPU) 2018

Na reunião, os CTT tomaram  conhecimento 
do desenvolvimento de novos produtos 
e serviços do sector e do novo programa 
de cálculo de remuneração do tratamento 
e distribuição postal, o que permitirá a 
sua melhor implementação. Os membros 
presentes também trocaram opiniões 
sobre os produtos em fase de criação, 
manifestando expectativas quanto ao seu 
desenvolvimento.

Os temas abordados nesta reunião da APPU 
continuarão a ser discutidos no “Congresso 
Extraordinário” da União Postal Universal 
(UPU), a ter lugar na Etiópia, em Setembro 
de 2018.

ConnecTechAsia Summit 2018

5G OTT (Over-The-Top) 

A Cimeira ConnecTechAsia 2018 decorreu em Singapura, entre 26 e 28 de Junho, tendo 
os CTT designado Chong Kin Man, da Divisão de Normas e Técnicas, e Leong Pui 

I, da Divisão de Desenvolvimento das Tecnologias da Informação, para tomarem parte 
deste evento. Esta Cimeira é uma plataforma de interacção e exposição para o sector 
das tecnologias da informação e comunicação e para o sector de radiodifusão de som e 
imagem electrónicos, servindo para expor, entre outros, as diferentes tecnologias-chave e 
os produtos tecnológicos mais recentes.

Durante a Cimeira, foram abordados vários temas na área das tecnologias da 
informação e comunicação que estão na ordem do dia, como, por exemplo, a 
tecnologia de nuvem, a aplicação da Internet das Coisas, o desenvolvimento da 
tecnologia 5G, o desenvolvimento da economia digital, o sector dos Over-The-Top, a 
aplicação dos Megadados, a aplicação e o desenvolvimento da inteligência artifi cial, 
entre outros.

Dia 14 de Junho uma delegação da Associação dos Artistas 
de Belas-Artes de Macau, liderada pelo seu Presidente, 

Lok Hei, Director, Ng Wai Kin, e Supervisor, Lai Ieng, visitou 
os Serviços de Correios e Telecomunicações para troca de 
impressões com a direcção dos CTT sobre a situação da 
associação, o desenvolvimento de jovens artistas, as tendências 
do design de selos, bem como sobre a cooperação com os CTT 
na organização da “35.a Exposição Internacional Asiática de 
Filatelia, Macau 2018”. 

Representantes dos CTT na “ConnecTechAsia Summit 2018”

Visita aos CTT da Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau

Na ocasião, a Associação agradeceu aos CTT o incentivo aos artistas 
locais e à criatividade de produtos filatélicos, tendo apresentado 
propostas para a emissão comemorativa do 20.o Aniversário 
do Estabelecimento da RAEM. A Directora dos CTT, Dra. Lau 
Wai Meng, também agradeceu o contínuo apoio da Associação, 
expressando votos de que mais artistas, particularmente jovens 
artistas, se juntem à equipa de designers de selos, para que o 
mundo conheça as belas-artes de Macau através de produtos 
fi latélicos.   




