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NOTICIÁRIO FILATÉLICO 

DEZEMBRO DE 2011 - Nº20 

 BALANÇO DO ANO FILATÉLICO 

Neste final de ano, nada melhor do que fazer um balanço da actividade filatélica do 

ano que agora termina. 

A nível nacional pouco se passou digno de maior realce. Ainda depositávamos alguma 

esperança na pseudo  exposicão nacional que se realizou na Póvoa de Varzim, mais a 

exposição regional. Num país e crise, nada melhor do que aplicar a fórmula dois em um. Muito 

mal empacotada esta exposição fica na memória pela organização do clube organizador, a 

Associação de Coleccionismo da Póvoa de Varzim, e pelo catálogo com boa apresentação 

gráfica. 
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Relativamente ás colecções presentes todas elas de “amigos” e “súbditos”  do 

mandante. Onde param as colecções dos prestigiados associados do Clube Filatélico de 

Portugal, da UFINOR e tantos e tantos outros. Uma pena que a boa e verdadeira filatelia 

nacional se tenha ausentado das “nossas” exposições e agora apareçam em força nos grandes 

areópagos internacionais.  

Realce para a actividade do Clube Filatélico de Braga, que para além das mostras 

filatélicas, que regularmente organiza, mantém sessões de convívio muito agradáveis que 

favorecem o  espírito de amizade e de entendimento. Também o Clube Filatélico de Portugal 

mantém a sua actividade, com a realização de importantes leilões filatélicos, assim como o 

Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto.  

 

FESTA DE NATAL DA UFINOR 

Como vai sendo habitual realizou-se mais uma festa de Natal da UFINOR que 

este ano contou com a presença da maior parte dos órgãos sociais, tornando-a numa das 

mais numerosas e participativas reuniões. Foi de franco convívio e demonstração de 

amizade que une os filatelistas da UFINOR. 

Paulo Sá Machado 

 31 de Dezembro de 2011 
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