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NOTICIÁRIO FILATÉLICO 

JANEIRO DE 2011 - Nº7 

EDITORIAL 

“Novo ano, vida nova”, assim diz o ditado, mas as perspectivas para este ano de 

2011, não são as melhores, pois que a crise que se avizinha vai tocar todos os sectores e 

muito especialmente aqueles que não são de primeira necessidade, como é o caso da 

filatelia. Mas não devemos baixar os braços, e vamos tentar tornear todas as 

dificuldades, com trabalho, dinamismo e mesmo procurando novos caminhos. Tivemos 

oportunidade de estar presentes com as nossas colecções nas exposições do Dia do Selo 

em Braga e na Exposição de San Martiño em Ourense, duas colectividades, uma no 

Norte de Portugal e outra na Galiza, que merecem o nosso aplauso pelo trabalho que 

tem desenvolvido na promoção da filatelia. 

Digno de nota é a divulgação que o NOTICIÁRIO FILATÉLICO tem tido. Assim 

podem procurá-lo no site da FEGASOFI em Espanha, na Revista Mensagero Filatélico, 

editada pelo nosso Amigo Roberto Martin Prieto e no site da FEFIBRA – Federação dos 

Filatelistas do Brasil, o que nos projecta para muitos milhares de filatelistas espalhados 

pelo mundo. Ao fim de seis meses, podemos afirmar que esta publicação é a mais lida 

da filatelia portuguesa, o que nos acarreta novas e importantes responsabilidades.  

Janeiro de 2011 

Paulo Sá Machado 

 

JANTAR NATALÍCIO DA UFINOR 

 Conforme informámos realizou-se em Guimarães, e mais uma vez numa 

organização do nosso Vice-Presidente, Avelino da Silva Vale, o Jantar de Natal da 

UFINOR que desta vez contou com a presença do filatelista e Amigo José Alonso, de 

Orense na Galiza, conhecido filatelista e antigo Director da FEGASOFI.  

 Foi de franca amizade o convívio que também serviu para troçar as metas para o 

novo ano filatélico que se avizinha, que promete ser de grandes dificuldades. 



2 

 

2 

 

  

 

 Sentimos a falta dos Directores Raúl Veiga Ferreira da Silva, conhecido 

carinhosamente pelo “Senhor de Matosinhos” e do Luís “das Caldas” Manuel Sousa 

Fernandes, que por motivos de saúde justificaram a sua ausência. Daqui desejamos as 

rápidas melhoras, para recomeçarem as suas actividades da Direcção da UFINOR 

                  

 

NOVO TRABALHO DE INVESTIGAÇÂO 

 Acaba de editar mais um livro, o nosso Director António Pinto Fernandes, e 

desta vez brinda-nos com um trabalho de investigação, e mais uma vez dedicado à sua 

cidade de Vila do Conde. “Breves Notas Sobre a Casa de São Sebastião” – O secular 

solar, a família Figueiredo Faria e alguns registos. Muito bem elaborado, com 

ilustrações precisas historia a casa de São Sebastião, seus donatários até à actualidade 

até ao Centro de Memória. Ponto importante do livro é a Fábrica de Lápis “Portugália” 

em Vila do Conde, uma indústria que deveria ser preservada e divulgada. Desta 

publicação foram feitos poucos exemplares, pelo que desde já sugerimos nova edição, 

desta vez da Câmara Municipal de Vila do Conde. O trabalho merece. Parabéns Pinto 

Fernandes. Desde já esperamos novos trabalhos 
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OS LEILÕES DO ATENEU E DO CLUBE FILATÉLICO DE 

PORTUGAL.  

 Como estava programado realizaram-se os leilões do Ateneu Comercial do Porto 

e do Clube Filatélico de Portugal, que marcam a filatelia associativa, já que atraem 

muitos interessados , proporcionando por outro lado, encontros entre filatelistas, que por 

vezes só nestas alturas se vêem, possibilitando a troca de conhecimentos filatélicos 

sempre preciosos. 

 Também importante é o leilão realizado por Paulo Dias, que temos o prazer de o 

conhecer praticamente desde que iniciou a sua actividade filatélica e que hoje desfruta 

de uma reputação a nível nacional e internacional. 

 São estas actividades que fazem com que a filatelia portuguesa se valorize e 

progrida, que muito necessita. 

                             

Paulo Sá Machado, 1 de Janeiro  de 2011 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 


