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BRASÍLIA/DF – De 07 a 09 de novembro acontece em Brasília/DF o ENCONTRO DE MULTICOLECIONISMO DE
BRASILIA. O evento comemora o bicentenário da chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil e a criação do
Patacão, famosa moeda brasileira de 960 réis. Organizado pela Associação Filatélica e Numismática de Brasília, o
Encontro terá lugar no Mercure Hotel, SHN (Setor Hoteleiro) – Quadra 5 – Bloco G, Brasília/DF. Maiores
informações e reservas de mesas poderão ser obtidas com Cleber José Coimbra (61-3272-3812) ou Luiz Borba
(61-3380-1807). O evento, além de ser uma ótima opção de lazer e de cultura, oferece a oportunidade de
encontrar selos, cartões telefônicos, moedas, cédulas e outras peças para aumentar a sua coleção.
MINI-EXPOSIÇÕES - O Clube Filatélico e Numismático de Lorena, dando continuidade a série de Mini exposições
realizadas na agência dos Correios de Lorena, este mês homenageia: na primeira quinzena, os 160 anos do
Nascimento do Conselheiro Rodrigues Alves, ilustre valeparaibano que foi eleito duas vezes Presidente da
República e três vezes Governador do Estado de São Paulo. No seu Governo saneou a cidade do Rio de Janeiro
da Febre Amarela com a ajuda de outro ilustre valeparaibano – Oswaldo Cruz. Na segunda quinzena, a
homenagem é para o Dia da Bandeira, onde apresentamos as diversas bandeiras que tivemos desde o
Descobrimento. Estas duas coleções foram preparadas para divulgar o rico potencial educacional, cultural e social
que representa a Filatelia com a nova tendência da Temática. Prestigie, divulgue, compareça a Agência dos
Correios de Lorena e aprecie.
LUBRAPEX 2009 – De 05 a 14/06/2009 acontece em Portimão, Portugal a Exposição Filatélica Luso-Brasileira
LUBRAPEX 2009. O comissário Geral para o Brasil é o Sr. Gilberto Fernando Tenor (tenor@directnet.com.br).
AMERICANA/SP

No período de 7 a 13 de novembro/2008, a Sociedade Filatélica de Americana “Sofia”, com o apoio dos Correios,
da Federação dos Filatelistas do Estado de São Paulo (FEFIESP) e da Associação Brasileira dos Jornalistas
Filatélicos (ABRAJOF), promoverá a 1ª Exposição Filatélica Estudantil de Americana, visando divulgar a filatelia

nas escolas. O evento ocorrerá no salão de visitas do Instituto Educacional de Americana, na Avenida Paulista,
1258, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana/SP e contará com colecionadores do estado. A abertura
está programada para o próximo dia 7, 6ª.feira, às 20h00, com obliteração de selo personalizado comemorando o
evento. A exposição ficará aberta ao público até o dia 13 de novembro.

PORTUGAL 2010

Promovida pela Federação Portuguesa de Filatelia, terá lugar em Lisboa, de 1 a 10 de outubro de 2010, a
PORTUGAL - 2010, Exposição Mundial de Filatelia, comemorativa dos 100 anos da Implantação da 1ª República
Portuguesa. A Exposição, que terá lugar no Parque das Nações, num dos pavilhões da Associação Industrial de
Lisboa, conta com o alto patrocínio dos Correios de Portugal e terá também os patrocínios da FIP e da FEPA,
estando aberta a todas as classes filatélicas da FIP. A realização da Exposição foi aprovada no Congresso da FIP,
realizado em Málaga, no passado dia 13 de Outubro, tendo então sido aprovada também a realização de um
Congresso da FIP, em Lisboa. O Comissário para o Brasil é o Sr. William Ying Dao Chen (tel. 11-5562-5421), São
Paulo/SP.
CARTÕES TELEFÔNICOS – A TIM lançou novos cartões telefônicos focalizando cidades brasileiras. Quem nos
comunica a novidade é nosso colaborador Luiz Carlos Martins, de Londrina/PR. Vejam os cartões referentes a
Londrina/PR (Lago Igapó) e Nova Trento/SC (Santuário Santa Paulina).

LOTEROFILIA – Nosso associado e colaborador Sylvio Luongo lançou um bem estruturado site sobre o
colecionismo de bilhetes de loteria: www.loterofilia.com.br. Vale a pena visitar.
FILACAP – Ainda restam alguns exemplares da Edição Especial ROTEIRO PARA FILATELISTAS
PRINCIPIANTES. Para recebê-lo, gratuitamente, basta assinar o jornal FILACAP, Caixa Postal 6, CACHOEIRA
PAULISTA/SP, CEP: 12630-970. A assinatura anual é de R$ 25,00.

