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NOTICIÁRIO FILATÉLICO 

AGOSTO DE 2011 - Nº16 

EDITORIAL 

Realizou-se no Japão de 28 de Julho a 2 de Agosto a Exposição Filatélica Mundial 

PHILANIPPON, que teve uma impecável organização, segundo o jurado brasileiro temático 

Reinaldo Macedo. Recebemos regularmente as notícias da referida exposição graças ao Centro 

Temático de Campinas, Brasil, que diariamente nos dava a conhecer o relato do Jurado 

Brasileiro.  

Quando consultamos o catálogo através da internet ficamos surpreendidos por não ter 

nenhum expositor português, talvez fruto  da política de terra queimada, que tem tido o 

organismo que julga controlar a filatelia portuguesa. 

Conforme se pode comprovar na notícia que se dá a conhecer , e publicada na revista 

FLASH da Federação Internacional de Filatelia, nº 114 de 2011, e correspondente ao mês de 

Julho, corre-se o perigo da maior parte dos filatelistas portugueses passarem a representar 

outro País,  o que é muito negativo para a filatelia portuguesa. 

 

Jury Temático da Philanippon 2011 
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Na Revista Flash órgão Oficial da Federação Internacional de Filatelia, nº 114, 

correspondente ao mês de Junho de 2011, saiu novas normas a adoptar pela FIP. Como uma 

das mais significativas, segue-se a que reproduzimos. 

Propositadamente não procedemos à sua tradução, pois desta forma não beliscaremos 

minimamente o seu conteúdo. 
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Paulo Sá Machado                                                                                      Agosto de 2011 

 EXFILNA 2011 EM VALLADOLID 

 
 A 49ª Exposição Filatélica Nacional de Espanha, vai realizar-se de 30 de 
Setembro a 8 de Outubro de 2011, na cidade de Valladolid. 

Foram aceites todas as colecções portuguesas, pelo que é a maior representação 
nacional, até hoje verificada numa EXFILNA. 

Está a UFINOR a organizar uma excursão a Valladolid, para possibilitar a visita 
à exposição por parte dos filatelistas interessados. 
  

 

    CURSO DE JURADOS E COMISSÁRIOS 

Chamamos a atenção de todos os interessados em participar no Curso de Jurados 
e Comissários que se realiza nos dias 16, 17 e 18 de Setembro, que o devem fazer até 30 
de Agosto. O III Curso de Jurados e Comissários, é uma 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. 

Paulo Sá Machado, 1 de Agosto 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 


