
20º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria 

 

Este ano comemora-se o 20º aniversário do retorno de Macau à Pátria. Com o apoio do Governo 

Central, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau e os compatriotas de Macau têm 

implementado, com sucesso, os Princípios de “um país, dois sistemas”, “Macau é governada pelas 

suas gentes” e “o alto grau de autonomia”, de forma a que Macau avance, gradualmente no seu 

desenvolvimento económico, com vantagens por ser um centro mundial de turismo e lazer, e uma 

plataforma regional e internacional de serviços económicos e comerciais, enquanto uma ponte e uma 

janela aberta entre o Interior da China e o exterior. 

Com os vinte anos do sucesso da aplicação de “um país, dois sistemas”, desejamos que Macau 

mantenha as suas vantagens de desenvolvimento, com um crescimento económico estável, e que os 

cidadãos vivam e trabalhem em paz e com satisfação, com harmonia e estabilidade social, 

acompanhando, de forma activa, a implementação do Planeamento para o desenvolvimento da 

Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau. 

Olhando para o futuro, acreditamos que Macau continuará a ser um território dinâmico, com boa 

vida para a população, participando na construção da iniciativa “uma faixa, uma rota”, partilhando a 

responsabilidade e missão para o rejuvenescimento da Nação, e compartilhando a glória e a 

prosperidade da Pátria, através do grande apoio do Governo Central.       

Para assinalar esta data comemorativa, os CTT convidaram o célebre designer Wilson Chi Ian 

Lam para conceber um conjunto de quatro selos e um bloco filatélico, incluindo paisagens novas e 

antigas de Macau como Flôr de Lótus de Ouro, Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, Ruínas de São 

Paulo, Capela de Nossa Senhora da Penha e Templo de A-Má, ilustradas com linhas claras e 

elegantes, representando a prosperidade, fusão cultural entre o Oriente e o Ocidente, arquitectura 

antiga e moderna, e liberdade religiosa de Macau. 

  Para além dos elementos de projecto acima mencionados, a imagem do bloco ilustra uma 

tecnologia inovadora bastante avançada - um oscilador electrónico de ondas milimétricas com 

elevado desempenho, desenvolvido por uma equipa de investigação do Laboratório de Referência do 

Estado em Circuitos Analógicos e Mistos em Muito Larga Escala, da Universidade de Macau. Para as 

próximas comunicações sem fios de quinta geração (5G), as bandas de ondas milimétricas serão o 

principal recurso do espectro que permitirá a troca de dados em altíssima velocidade. O oscilador é o 

bloco principal de qualquer receptor ou transmissor sem-fios, o qual apresenta uma nova bobine 

comutada para alargar a gama de sintonia e melhorar o ruído-de-fase. O “chip” de silício, fabricado 

em tecnologia CMOS de 65 nm, exibe um alto grau-de-mérito quando comparado com o estado-da-

arte em electrónica. A incorporação da ilustração desta tecnologia inovadora desenvolvida em Macau 

num produto filatélico glorifica esta emissão dedicada à celebração do aniversário do retorno de 

Macau à Pátria. 

 

Texto e Tradução: Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 
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