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Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 
O BRASIL  solicita que comunique aos operadores designados dos  
Países-membros da União o seguinte: 
 
«O operador designado do Brasil estabeleceu contactos com várias embaixadas 
estrangeiras representadas no seu país: Chile, Rep. Pop. da China, Rep. da 
Coreia, França, Líbano, Países Baixos, Portugal, Federação da Rússia, Rep. Árabe 
da Síria e Tailândia, com a finalidade de lançar uma série de emissões filatélicas 
no ano 2009 sobre temas ligados aos seus países respectivos e susceptíveis de 
serem objecto do lançamento de selos postais. O Brasil prestará homenagem a 
estes países e territórios e lançará emissões conjuntas com cinco desses países: 
Chile, Rep. da Coreia, Hong Kong, China, Países Baixos e Portugal.  
 
Para esse fim, o operador designado do Brasil junta em anexo, a lista de temas 
que foram seleccionados em comum acordo com as embaixadas supracitadas e 
que nos parecem particularmente representativos dos países em questão.  
 
Estamos convencidos de que esta diligência conjunta contribuirá para reforçar não 
só as relações comerciais, mas também as relações de amizade e as trocas 
filatélicas entre os operadores designados que quiseram participar nesta acção 
voluntária.» 
 
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada 
estima e consideração. 
 
 

K.J.S. McKEOWN 
Director do Desenvolvimento 
e dos Mercados 
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Anexo 1 
 
 
Série de selos postais sobre as relações diplomátic as – Ano 2009 
 
País Tema Data de 

emissão 
Local de 
lançamento 

China (Rep. 
Pop.) 

Calendário lunar:  
ano do boi 

26 de Janeiro Brasília – DF, Rio 
de Janeiro – RJ  
e São Paulo - SP 

Portugal 

Emissão 
conjunta 

Centenário  
do nascimento  
de Carmen Miranda 

9 de Fevereiro Lisboa (Portugal)  
e Rio de Janeiro 
(Brasil – RJ) 

Chile Protecção dos pólos  
e dos glaciares 

18 de Março Brasília – DF 

Tailândia Brasil: bromélias  
da floresta atlântica  
e catedral  
de São Pedro de 
Alcântara em 
Petrópolis (RJ). 

Tailândia: nenúfar 
branco (lírios de água)  
e templo tailandês 

17 de Abril Brasília – DF 

Líbano Beirute: capital mundial 
do livro 2009 

23 de Abril Brasília – DF,  
Rio de Janeiro – RJ, 
São José do Rio 
Preto – SP  
e São Paulo – SP 

Rússia 
(Federação da) 

A definir 12 de Junho Brasília – DF 

Países Baixos Maurício de Nassau 4 de Agosto Brasília – DF 

Coreia (Rep.) A definir 30 de Outubro Brasília – DF 

Hongkong, 
China  
Emissão 
conjunta 

Futebol A definir A definir 

França Ano da França  
no Brasil. Le Corbusier 
e Claude Lévi-Strauss 

A definir São Luís – MA 

Síria  
(Rep. Árabe) 

A definir A definir Brasília – DF 

 


