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NOTICIÁRIO FILATÉLICO 

ABRIL DE 2011 - Nº10 

EDITORIAL 

Foi com surpresa que recebemos o Relatório e Contas da Federação Portuguesa de 

Filatelia, e com igual surpresa notámos que continua esta entidade, que está muito longe de 

representar a filatelia nacional, pois que são muitos aqueles que se afastaram ou foram 

afastados, ser Associação Promotora de Desporto.  

Ora acontece que para ser uma Associação Promotora de Desporto, deve adaptar os 

seus estatutos ao novo regime que vigora no desporto. Assim passam a ter representação, nas 

assembleias, os praticantes da modalidade (os filatelistas) através de uma associação, uma 

representação dos árbitros (os jurados), as associações regionais (associações filatélicas 

regionais), e outras organizações que estão ligadas de alguma forma á filatelia. Esperamos 

pelos novos estatutos, pois a isso obriga uma portaria governamental, com graves sanções 

para quem a não cumprir   

Logo na convocatória notamos em destaque, a cor verde, que existe um sítio da fpf, 

mas verificámos, que o mesmo  já há cerca de três anos que está inactivo.  

Um relatório de uma federação que ocupa três páginas, que de relatório nada tem, 

pois insere simples informações, com realce para uma que transcrevemos na íntegra, e de que 

não tecemos qualquer comentário, deixando as considerações aos filatelistas e leitores. 

Diz no ponto dedicado às Relações com os Correios de Portugal: “As relações 

continuam a pautar-se por uma boa cordialidade, embora em 2010 tenham existido 

divergências acentuadas no que se refere a vários aspectos do orçamento da Portugal-2010”. 

Outras considerações poderiam ser feitas, mas não queremos alongar-nos mais, 
pois já muitas proferimos sobre o que foi a “Portugal 2010”. Esperemos que todas 
aprendam as lições recebidas. Que se dê voz à Filatelia Portuguesa. 

Paulo Sá Machado                                                                                      Abril de 2011 

 

REUNIÃO DA DIRECÇÃO DA FEGASOFI 

 Tal e qual como acontece com a Direcção da UFINOR, que geralmente reúne 
mensalmente, e em cidades diferentes, para assim estar mais pêro dos clubes federados, 
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a Direcção da Federação Galega de Sociedades Filatélicas, reúne geralmente Padron, na 
Fundação Rosalia de Castro.  

 

 Com uma direcção renovado com a inclusão de muito jovens, está garantida a 
continuidade da filatelia galega. Parabéns ao seu Presidente Valentin Suarez Alonso 
pelo extraordinário trabalho realizado. 

    CURSO DE JURADOS E COMISSÁRIOS 

Por impossibilidade de datas disponíveis para a realização do Curso durante o 
mês de Março, foi o mesmo adiado para data a designar. O III Curso de Jurados e 
Comissários, numa organização conjunta da UFINOR e da FEGASOFI – Federação 
Galega de Sociedades Filatélicas, vai ser realizado em Viana do Castelo estando as 
inscrições abertas a todos os filatelistas interessados. As informações e inscrições 
podem ser prestadas pelo nosso Director Miguel Ângelo Sousa e Sá, Telemóvel 
964701450. 

                    QUADROS EXPOSITORES 

Os quadros expositores pertencentes à UFINOR, encontram-se a partir de agora 
e na sua totalidade, da sede da Associação de Coleccionismo Tirsense, que gentilmente 
cedeu parte das suas instalações para sua guarda e conservação. 

Um agradecimento muito especial ao nosso Director, José Luís Monteiro da 
Costa, encarregado da sua conservação e restauro. 
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PAULO SÁ MACHADO 

 
 

CATÁLOGO DE CARIMBOS NUMÉRICOS 
5ª EDIÇÃO 

Saiu recentemente a 5ª Edição do Catálogo de Carimbos Numéricos, depois da 4ª 

edição ter surgido há 20 anos em 1991. 

Os interessados podem solicitar o exemplar, sendo o seu custo de € 10,00, já incluídos 

os portes, para Paulo Sá Machado, Apartado 1401, 4106-005 PORTO - PORTUGAL 

   

Paulo Sá Machado, 1 de Abril de 2011 

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

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 


