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EDITORIAL 

Porque as exposições filatélicas realizadas tem sido muitas, com larga 

participação portuguesa, assim como importantes acontecimentos relevantes tem 

acontecido, para a UFINOR e para a Filatelia Portuguesa voltamos antes do previsto ao 

encontro dos amigos filatelistas, de quem temos recebido os maiores elogios por este 

Noticiário Filatélico. 

Prometemos uma nova abordagem ao Congresso da Federação Internacional de 

Filatelia, realizado em Lisboa e aqui o fazemos. Sem queremos fazer juízos de valor 

sobre os candidatos, permitam-nos afirmar que “não é qualquer um” que pode a ser 

aspirante a Presidente da FIP” O Presidente tem de ter um espírito colaborante, 

dialogante com todas as entidades, ser isento, e saber ouvir e perceber as diferentes 

realidades das filatelias de cada País. 

 

Mr Tay Peng Hian, FIP President 



O candidate eleito Mr. Tay Peng Hian, tem todas as condições para fazer um estupendo 

mandato, sabendo como sabe, e tendo conhecimentos dos dossiers que tem sobre a mesa 

para resolver. 

 

A EXFILNA 

EXPOSIÇÃO FILATÉLICA NACIONAL ESPANHOLA 

 Foi inaugurada no passado dia 17 de Outubro a 48º edição da EXFILNA 2010, 

em Madrid, tendo encerrado no dia 24, com a realização no dia 23 do Jantar de 

Palmarés que reuniu cerca de duas centenas de pessoas. A UFINOR esteve presente 

através do seu Presidente da Direcção, Paulo Sá Machado, pelo Presidente da 

Assembleia Geral, Oscar Marinho e sempre acompanhados por Valentin Suarez Alonso, 

Presidente da FEGASOFI – Federação Galega de Sociedades Filatélicas. 

 Para assistir ao Banquete de Palmarés chegou mais tarde o filatelista Adelino 

Adrião Melo Caravela, que com a sua brilhante colecção, recebeu a medalha de ouro 

grande.  

 

(Adelino Melo Caravela, medalha de ouro grande, em conversa com o nosso Amigo Mario Mirnam) 

 Mas não ficaram por aqui as óptimas classificações obtidas pelos 

coleccionadores nacionais. Oscar Augusto Marinho conquista a medalha de ouro, a 

mesma obtida pelo filatelista António Luís Pinto Fernandes. Avelino da Silva Vale 

obteve medalha de vermeill grande e medalha de vermeill para Paulo Sá Machado. 



 

(Oscar Marinho ladeado à direita pelo filatelista espanhol Eduardo de Paz, medalha de ouro 

grande, com a colecção Estados Pontifícios e á esquerda pelo directores do Clube Filatélico de 

Ourense, Barreiro e Tomaz Valenzuela). 

 Podemos afirmar que a representação nacional honrou a filatelia portuguesa. Foi 

pena que estas colecções e muitas outras, não estivessem presentes na Exposição 

Filatélica Internacional “Portugal 2010”, certamente em muito enriqueciam a 

participação portuguesa. 

 

 

XVI EXPOSIÇÃO FILATÉLICA LUSO ESPANHOLA – IBEREX  

 Abriu ao público a 16ª edição da Exposição IBEREX – Exposição Filatélica 

Luso Espanhola, em Vigo, numa iniciativa do Grupo Filatélico de Vigo. No Centro 

Social do Calvário num dos mais populosos e comerciais bairros da cidade condal. 

A sessão inaugural contou com a presença de Delegada de la Xunta de Galicia 

em Vigo, Dª. Lucía Morales Pérez, D. Valentín Suárez Alonso, Presidente de Fegasofi, 

Paulo Sá Machado, Presidente de Ufinor, e D. Francisco Gamallo Pérez, Vicepresidente 

del Grupo Filatélico de Vigo. 

 

No dia 6 de Novembro terá lugar o almoço de distribuição de prémios assim 

como uma reunião conjunta entre as Direcções da UFINOR e da FEGASOFI, para tratar 

de assuntos de interesse para as duas federações. 

  



 
                                   (Acto de inauguração) 

31 de Outubro de 2010 
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