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NOTICIÁRIO FILATÉLICO 
Agosto de 2015 - Nº 50 

  

   IBEREX 2015 EM LEIRIA 

 
 Excederam todas as melhores perspectivas o número de inscrições para a 

IBEREX 2015 que se realiza em Outubro próximo na cidade de Leiria, numa 

organização da UFINOR. A Comissão Executiva é presidida pelo conhecido filatelista 

Adelino Adrião Melo Caravela, que conta na sua comissão com vários elementos locais, 

sendo o Comissário da Exposição, o também conhecido filatelista Luís Sousa 

Fernandes,  

 O local não poderia ser o melhor. Nas instalações do Estádio de Leiria. 

 Teve a Comissão Executiva o cuidado de ter as melhores colecções nacionais, e 

não permitindo que cada coleccionador não apresente mais do que duas colecções, 

como acontece noutras realizações onde aparecem cinco e seis, com o intuito de 

preencher quadros, para dar uma extensão fictícia, para enganar os menos informados. 

 Foi comissário para Espanha, o Presidente da FEGASOFI – Valentin Suarez 

Alonso, que angariou 37 colecções, dizemos bem trinta e sete colecções. Parabéns 

Valentin.. 

A FEGASOFI indicou como jurados: Valentin Saurez Alonso e Francisco Gamallo e a 

UFINOR: Paulo Sá Machado, Adelino Adrião Melo Caravela e Luis Sousa Fernandes. 

 Uma referência muito especial para a Comissão Executiva que está a 

desenvolver um excelente trabalho, em toda a organização, estando já definidos os 

prémios oficiais e particulares, local das refeições, e um catálogo conseguido pelo Luis 

Sousa Fernandes. 

 Esperam-se desde já para além da visita de muitos filatelistas nacionais, e uma 

larga presença de filatelistas de Espanha. 

 Estamos convictos que outras realizações vão ter lugar. Registe-se que no 

próximo ano se comemoram os 40 anos da assinatura do primeiro protocolo entre a 

UFINOR e a FEGASOFI, estando já programado uma serie de realizações quer em 

Portugal quer em Espanha. 

 Esperamos pela Vossa visita em Leiria 

 

 

VENEZUELA NOVA SÉRIE 
 

 A República Boliviana de Venezuela editou  recentemente uma série de seis 

selos dedicada  ás obras da revolução. 

 Sabemos da existência de muitos coleccionadores de selos da Venezuela em 

Portugal. 
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HUNGRIA – EMISSÂO EUROPA 2015 
 

 Os correios da Hungria emitiram um bloco dedicada a emissão comum Europa, 

desenhada pela artista Gloria Hefelle e impressa por Penzjegynyomda.  
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O POMBO CORREIO 
 

 

 È uma bonita emissão de dois selos  um bloco, dedicada pelos Correios da 

Hungria , ao pombo em geral e ao correio em particular. Durante o período das Grandes 

Guerras foi o pombo fundamental no transporte de muito correio, desde as simples 

mensagens transportadas nas anilhas ou mesmo debaixo das asas, com microfilmes, os 

célebres v-mails. 

 Esta série é dedicada á 34ª Olímpiada. 

 

 
 
Agosto de 2015 

Paulo Sá Machado  

                 

PRÓXIMAS EXPOSIÇÕES 
 

2015 – 13 a 16 de Maio – LONDON 2015 – Exposição FIP 

 13 a 17 de Agosto - SINGAPORE 2015 – Exposição Mundial FIP 

 2 a 11 de Outubro –IBEREX 2015  - Em Leiria. 

2016 – 28 de Maio a 4 de Junho – New York – USA – Exposição FIP 

 8 a 13 de Outubro – PHILA-TAIPEI 2016 –Taiwan 

2017 – FINLAND 2017 – Helsinkia 

2018 – PRAGUE- Republica Checa 

        - TEL AVIV – Israel 

2019 – CHINA -TBA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOTA: Toda a correspondência deve ser dirigida a  

Paulo Sá Machado    paulosamachado@netcabo.pt 

              Apartado 1401     Tel: 00 351 91 9688031 
             4106-005 PORTO – PORTUGAL                  Fax 00 351 22 6109785 


