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Consultório Filatélico

Caros associados

Os múltiplos afazeres que nos têm ocupado os últimos meses não permitiram uma
presença assídua no nosso site, limitando-se a nossa acção a pequenas notícias dispersas.

Realizar em simultâneo um número de actividades e planos com alguma
envergadura num curto espaço de tempo, para quem tem uma vida profissional intensa, é uma
tarefa árdua.

O lançamento do número especial do nosso Boletim, tendo em consideração os
“feedbacks” que temos recebido foi um êxito, resultou num trabalho moroso, produzido com a
“prata da casa” com excepção da sua impressão. Só assim conseguimos editá-lo com um
preço acessível às finanças do nosso Clube.

A nossa presença na “Portugal 2010” foi um êxito. Os nossos esforços para
apresentar um “stand”, que estivesse à altura da grandeza do nosso Clube, ocuparam-nos
mais uma pequena fatia do nosso tempo lúdico disponível.

Seguiu-se a realização da 4.ª edição do Troféu Comendador Dias Ferreira em
moldes diferentes do que vínhamos fazendo. As opiniões foram nas suas generalidades muito
positivas. Porém a organização do evento levou-nos a estar alheios a outras actividades.

A organização do 26.º Leilão, que se saldou por mais um êxito, ocupou até à
exaustão o nosso tempo disponível.
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Pelas razões enumeradas a nossa página Web ressentiu-se um pouco, pois não era
humanamente possível mantê-la mais dinâmica.

Nesta fase de maior acalmia, malgrado se começar já a preparação da edição do n.º
430 do nosso Boletim, vamos privilegiar a nossa página Web com a introdução de mais
conteúdos e de uma informação mais assídua sobre a actividade do nosso Clube e da
actividade filatélica em geral.

Neste contexto decidimos avançar com uma “ideia” já expressa num passado
recente de criarmos um
CONSULTÓRIO FILATÉLICO” que desse resposta a
questões colocadas pelos nossos associados. Em breve abriremos esse espaço com um
primeiro exemplo: uma questão apresentada por um nosso associado alemão.

Este tipo de espaço será regulamentado, pois apenas serão editados temas que
entendamos serem relevantes para a comunidade filatélica.

Esperamos que os nossos associados apreciem esta iniciativa. A vossa participação,
com a formulação de questões pertinentes sobre temas filatélicos que gostariam ver
esclarecidos, será apreciada e por consequência muito importante para o sucesso desta
iniciativa.
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