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FILACAP ON LINE 013
RIOS BRASILEIROS – Dia 27 de janeiro foi lançada a série Rios Brasileiros, focalizando os
Rios Paranaíba (R$ 2,60) e São Benedito (R$ 3,85). Os blocos trazem os logos do Fórum
Social Mundial, realizado em Belém/PA, e do INMET – 100 anos de Meteorologia. O bloco do
Rio Paranaíba dá destaque aos Recursos Hídricos (Usina São Simão) e o do Rio São Benedito
à Pesca Esportiva (tucunaré-fogo).

DOM HELDER CÂMARA – Dia 7 de fevereiro será lançado em Fortaleza/CE e no Recife/PE
um selo, de R$ 1,00, comemorativo ao Centenário do Nascimento de Dom Helder Câmara.

CATÁLOGOS MICHEL – Os editores dos famosos catálogos Michel já deram início às
comemorações dos cem anos desta importante publicação. Em dezembro de 1909 o
negociante de selos, Hugo Michel, de Apolda, na Thuringia, Alemanha, terminava o prefácio do
primeiro catálogo Michel, que seria publicado no ano seguinte. Ao mesmo tempo, junto com o
editor filatélico Hugo Schwaneberger, fundou uma empresa editora com seu nome. O Sr. Hugo
Schwaneberger foi o inventor do primeiro álbum sistemático para selos, que leva seu nome.
Mais tarde, o Sr. Michel vendeu os direitos de publicação do catálogo à editora

Schwaneberger, mas continuou a editar as notas do catálogo, conhecidas hoje como “Michel
Rundschau”. O nome Michel hoje contempla cerca de 70 produtos diferentes, inclusive
catálogos de moedas, e constituem referência em todo o mundo filatélico. Nossos parabéns à
editora Schwaneberger, com a qual mantemos parceria de divulgação e colaboração, pelos
cem anos dos catálogos Michel.

RECADOS (1) – Nosso associado CARLOS B. MORINI, Av. 15 de Novembro, 76 – aptº 102 –
Centro, Maringá/PR, CEP: 87013-230, está vendendo Quarters Dollars norte-americanos
comemorativos, seqüência completa dos que sairam - 49 moedas de Delaware a Alaska, por
R$ 98,00 mais frete.
RECADOS (2) - Nosso associado EDUARDO AUGUSTO ABREU, Rua 19 de Fevereiro, 28 –
aptº 302, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22280-030, troca selos novos temáticos recentes em séries
completas dos anos de 1998 até 2008. Pode oferecer 4 séries de cada.
RECADOS (3) – Mais recados de nossos amigos do Brasil e do exterior podem ser vistos no
site: http://ac.filacap.sites.uol.com.br/recados.htm.
IRLANDA – Dia 23 de janeiro p.p. a Administração Postal da Irlanda (Na Post) colocou em
circulação um selo de EUR 0.55 em comemoração ao bicentenário de Louis Braille e um selo
de EUR 0.82 em comemoração ao Ano Chinês do Boi 2009.

LUBRAPEX 2009 – O Comissário para o Brasil da LUBRAPEX 2009 -– XX Exposição Filatélica
Luso-Brasileira informa que a Federação Portuguesa de Filatelia comunicou que o local e a
data deste evento foram alterados. A LUBRAPEX acontecerá na cidade de Évora, no período
de 02 a 11 de outubro de 2009, com organização a cargo da Confraria Timbrológica e
Meridional Álvaro Boina de Azevedo. Sendo assim, as inscrições já recebidas ficarão sem
efeito e novas fichas de inscrição serão enviadas assim que o material estiver à disposição do
Comissário.
ENCONTRO – Dia 15 de fevereiro p.f. (domingo), das 13h00 às 15h00, acontece na Black Dog
Paulista, Al. Joaquim Eugênio de Lima, 612 (Travessa da Avenida Paulista entre as estações
Trianon e Brigadeiro do Metrô – Linha Verde), em São Paulo/SP o 4º Encontro Extra-Oficial
de Colecionadores de Postais Publicitários de São Paulo. Maiores informações podem ser

obtidas com a organizadora do Encontro Raquel Belchior (rabelchior@gmail.com), da
Comunidade Oficial no Orkut “Encontros de Colecionadores”.
LITUÂNIA – Em dezembro de 2008 o Banco Central lituano colocou em circulação uma moeda
comemorativa com o tema Natureza Lituana. A moeda, com valor facial de 20 litas, tem as
seguintes características: metal – Prata Ag 925; diâmetro- 38,61mm; peso- 28,28 g e tiragem
de 10.000 moedas.

