
1 

 

1 

NOTICIÁRIO FILATÉLICO 

MAIO DE 2011 - Nº11 

EDITORIAL 

Mês de Maio, mês de leilôes. Este mês realizam-se, como habitualmente os leilões do 

Clube Filatélico de Portugal e do Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto, que já são 

conhecidos e reconhecidos internacionalmente com os mais conhecidos, dem falar 

naturalmente do de Paulo Dias, este mais abrangente e com maior inserção no meio 

internacional. 

Entretanto vão surgindo no estrangeiro algumas leiloeiras que também apresentam 

lotes de Portugal. Também no mês de Maio a conceituada firma norte-americana H.R. Harmes 

realiza um leilão onde vão ser vendidos várias colecções de Portugal. Não em peças soltas mas 

sim em conjunto, o que dificulta a apreciação, bem como demonstra, por outro lado, a falta de 

interessados no lado de lá do Atlântico, por Portugal filatélico. 

Não queremos deixar de informar o último selo corporativo saído em Portugal e 
incluído na série do Centenário do Crédito Agrícola, e que a seguir reproduzimos. 

 

 

Paulo Sá Machado                                                                                      Maio de 2011 
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SELOS PERSONALIZADOS 

 
 Tem saído regularmente a revista PostMax, órgão do Clube Nacional de 
Maximafilia que tem dedicado muito atenção, dada pelo seu Presidente da Direcção, o 
Amigo Joaquim Manuel Cortes aos selos personalizados. Sabemos que neste momento 
ainda são poucos aqueles que se dedicam ao seu coleccionismo, talvez pela falta de 
informação da saída desses selos, o que torna a sua aquisição muito difícil. Assim 
gostaríamos de sugerir aos Correios de Portugal, que de três em três meses, fosse dada a 
conhecer uma lista dos selos solicitados de modo a facilitar o seu conhecimento. 
 A mais recente revista PostMax, apresenta alguns postais máximos realizados a 
partir dos selos personalizados. Estamos em crer que um dia os selos sejam admitidos 
pela FIP, em exposições filatélicas internacionais. 
  

 

    CURSO DE JURADOS E COMISSÁRIOS 

Está definitivamente marcado o Curso de Jurados e Comissários para o próximo 
mês de Setembro. O III Curso de Jurados e Comissários, numa organização conjunta da 
UFINOR e da FEGASOFI – Federação Galega de Sociedades Filatélicas, vai ser 
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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. 

                    PRÓXIMAS EXPOSIÇÕES 

Estão programadas várias exposições para este ano. Compete este ano à 
UFINOR a realização da IBEREX, estando também prevista uma exposição dedicada às 
colecções de um quadro e ás colecções de selos personalizados. Tudo está em suspenso 
devido às próximas eleições esperando que dentro em breve tudo volte à normalidade. 

 
   

Paulo Sá Machado, 1 de Maio de 2011 

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

NOTA: Toda a correspondência deve ser dirigida a  

Paulo Sá Machado    paulosamachado@netcabo.pt 

Apartado 1401     Tel: 00 351 91 9688031 
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