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  NOTICIÁRIO FILATÉLICO 
OuTUBRO de 2015 - Nº 51 

  

  IBEREX 2015 EM LEIRIA FOI UM ÊXITO 

 
Podemos afirmar que a IBEREX 2015 constituir a mais importante manifestação 

filatélica realizada este ano em Portugal. Excederam todas as melhores perspectivas o 

número de colecções presentes todas elas de nível muito apreciável, como se pode 

constatar pelo Palmarés. 

 Também foi uma muito agradável surpresa o número de visitantes, que 

ultrapassou as melhores perspectivas, muito acima de outras exposições que se 

realizaram. 

 

 
                                                  Vista geral da exposição. 
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Foram jurados: Valentin Suárez Alonso, Francisco Gamallo, Paulo Sá Machado, 

Adelino Adrião Melo Caravela e Luis Sousa Fernandes. 

 Uma referência muito especial para a Comissão Executiva que desenvolveu um 

bom trabalho, em todas as suas vertentes. 

 
Presidente da Câmara Municipal e Vereador da Cultura da Câmara Municipal de 

Leiria presidiram ao acto inaugural, onde foi lançado um carimbo comemorativo. 

 Também foram editados cinco selos personalizados com o maior êxito tendo-se 

esgotados os dedicados à IBEREX. 

 Como nota de realce, o grande número de filatelistas de Espanha que estiveram 

presentes no almoço de palmarés, que reuniu um total de seis dezenas de filatelistas, 

vindos de todo o país, com forte representação do Clube Filatélico de Portugal. 

 Agora cabe a Espanha a realização da próxima edição, que esperamos seja para 

breve. 

 

 

Outubro de 2015  

Paulo Sá Machado  

                 

 PRÓXIMAS EXPOSIÇÕES 
2015 -  Exposição de San Martinho – Ourense – Espanha 

 

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

 8 a 13 de Outubro – PHILA-TAIPEI 2016 –Taiwan 
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 EXFIGALICIA 2016,  Comemorativa dos 50 anos da FEGASOFI e dos 30 anos 

da assinatura do Protocolo de colaboração entre a UFINOR e a FEGASOSI. 

2017 – FINLAND 2017 – Helsinkia 

2018 – PRAGUE- Republica Checa 

        - TEL AVIV – Israel 

2019 – CHINA -TBA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 


