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NOTICIÁRIO FILATÉLICO 

DEZEMBRO DE 2010 - Nº6 

 

EDITORIAL 

Foi com surpresa e agrado com que fomos brindados com a atribuição da 
medalha de 5º anos de associado do Clube Filatélico de Portugal, sem dúvida a maior 
colectividade filatélica portuguesa que ombreia com as maiores da Europa. Tem uma 
vida saudável e independente, que a torna uma força importante. 

É através da realização de dois leilões, por ano inter-associados, onde vai 
recolher receitas que lhe permitem editar uma estupenda revista como a que foi editada 
por alturas na Exposição Filatélica Internacional PORTUGAL 2010, que infelizmente 
não deixou as melhores recordações à filatelia portuguesa. 
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E conforme prometemos vamos tecer algumas considerações que julgamos 
pertinentes sobre a Exposição PORTUGAL 2010, e a primeira refere-se á propaganda 
da exposição. Praticamente inexistente e com as informações sobre a mesma escassas. 
Relativamente à montagem da exposição, não gostamos de ver quadros expositores, 
com “badanas” o que prejudicou a exposição e principalmente os expositores que 
ocuparam esses quadros. As desvantagens foram evidentes, por muito que o negam. 
Soubemos que os quadros foram alugados a uma empresa de Barcelona. Tal não seria 
necessário, se as relações com a Federação vizinha fossem outras, já que havia quadros 
que poderiam ter sido utilizados e a custo praticamente zero. Também o número de 
comerciantes para uma exposição mundial foi muito reduzido, assim como o número de 
visitantes. O que dizer de um jurado português que à última da hora ser negou a 
participar no jurado internacional. O que se passou? Segredo dos deuses.  

Uma boa referência para a presença dos Correios portugueses, com uma óptima 
localização, com pessoal atencioso e competente. E por aqui nos ficamos, dando por 
encerrado este assunto.  

Dezembro de 2010 

Paulo Sá Machado 
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JANTAR NATALÍCIO DA UFINOR 

 Cumprindo uma já longa tradição, vai reunir a família filatélica da UFINOR, no 
próximo dia 10 de Dezembro, pelas 20 horas, no Restaurante Florêncio em Guimarães. 
A organização é do Vice-Presidente da UFINOR, Avelino da Silva Vale, e para aqueles 
que pretendam estar no jantar de confraternização devem contactar até ao próximo dia 7 
de Dezembro para o telefone 93 8374780. Todos os nossos Amigos serão bem vindos.  

 

  

            RECORDAÇÕES DA IBEREX 2010 EM VIGO 

 Aqui ficam para a posteridade algumas recordações da IBEREX 2010, realizada 
em Vigo e que teve como grande vencedor Adelino Adrião Melo Caravela na classede 
competição e Andrés Garcia Pascual na Classe de Honra. Obtiveram medalhas de ouro 
os filatelistas portugueses: José Oliveira Costa (Braga),Luis Manuel Sousa Fernandes 
(Caldas da Rainha), Oscar Augusto Marinho (Barcelos) e Miguel Ângelo Sousa e Sá 
(Viana do Castelo). 
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                                A FILATELIA BRASILEIRA  

 A Filatelia Brasileira é o órgão oficial da FEFIBRA, Federação dos Filatelistas 
Brasileiros, dirigida pelo sabedor e dinâmico Presidente, e nosso particular Amigo José 
Francisco de Paula Sobrinho, sem dúvida o principal motor da filatelia brasileira que a 
tem projectado, e tentando relancá-la como merece. A filatelia brasileira já foi marcante 
no panorama filatélico internacional e com lugares de prestígio na FIP, na altura em que 
era presidida pelo General Euclydes Pontes. Esperemos que o Brasil volte á ribalta, já 
que Homens como o José Francisco são capazes de o fazer. 
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Paulo Sá Machado, 1 de Dezembro  de 2010 

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

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 

 


