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EDITORIAL 

Antes de continuar com esta página, não queremos deixar de agradecer todas as 

mensagens de apoio, chegadas de todo o mundo filatélico, com especial relevo, para os 

filatelistas do Brasil, Uruguay e Argentina. 

Foi com o único sentido de servir a filatelia que resolvemos editar esta publicação, 

dando a conhecer todas as iniciativas assim como notícias que nos vão chegando. Não 

poderemos é noticiar actividades de que nada se sabe. Assim relativamente à Exposição 

Filatélica Internacional que se realiza em Lisboa de 1 a 10 próximo, não temos informações 

que nos permitam satisfazer a curiosidade dos amigos filatelistas de todo o mundo.   

Estamos seguros que esta informação chegue a todos com as informações mais 

esperadas, como sejam a Exposição de Madrid, do Paraguay e  a Iberex.  

 Já agora não se esqueçam de enviar as V/ sugestões, críticas, mas também as 

informações que queiram ver publicadas. 

                                                                                                                  Paulo Sá Machado 

        Presidente da UFINOR 

PROTOCOLO ENTRE A UFINOR E A FEFIBRA –

FEDERAÇÃO FILATÉLICA DE FILATELISTAS  

BRASILEIROS 

Durante a realização da Exposição Internacional realizada em Belo Horizonte – Minas 

Gerais a Exposição Filatélica Internacional “BRASIL FILATELIA  E IDENTIDADE” que contou com 

o apoio dos Correios Brasileiros e muito especialmente  do Director Regional dos Correios em 

Minas Gerais, Dr. Fernando Miranda Gonçalves e da Ex.ma Senhora D. Maria de Lourdes Torres 

de Almeida Fonseca, Chefe do Departamento de Filatelia e Produtos da Empresa de Correios 



Brasileiros, foi assinado pelo Presidente da FEFIBRA, José Francisco de Paula Sobrinho e o 

Presidente da UFINOR, Paulo Sá Machado, um protocolo de colaboração, que tem por fim 

último a realização de exposições entre os filatelistas de ambas as federações, assim como 

permitir que todos os filatelistas de ambos os Países, participem nas iniciativas que levarem a 

efeito. 

 

Também regula a actuação de jurados e comissários de ambos os países nas mais 

diversas manifestações. Uma iniciativa que contou com o apoio do Presidente e Secretário da 

Federação Interamericana de Filatelia e com o Director da FIP, Paulo Comelli. 

  

 A assinatura do Protocolo, como testemunhas, por Valentin Suarez Alonso, Presidente 

da FEGASOFI e por James Mazepa, Presidente da FIAP. 



A UFINOR ORGANIZA UMA EXCURSÃO PARA VISITAR A EXFILNA 

 Vai realizar de 17 a 24 de Outubro próximo em Madrid, a Exposição Filatélica Nacional 

Espanhola. A Ufinor vai organizar uma excursão de filatelistas a Madrid de 21 a 24 de Outubro, 

pelo que os interessados se devem dirigir ao Director encarregado da iniciativa, José Luis 

Monteiro da Costa. Telemóvel, 91 9002842 que dará todas as informações. 

 Vão participar as colecções de Oscar Marinho, Adelino Adrião Melo Caravela, Avelino 

da Silva Vale, António Luís Pinto Fernandes e Paulo Sá Machado. 

A IBEREX EM VIGO 

 A Exposição Filatélica Luso-Espanhola IBEREX, que se realiza alternadamente em 

Portugal e na Galiza, estava programada para o mês o corrente mês de Setembro. Entretanto 

por dificuldades de encontrar um local para albergar esta importante exposição a mesma foi 

adiada para o mês de Outubro/Novembro. Logo que tenhamos informações mais concretas 

não o deixaremos de noticiar. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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