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Clube Filatélico do Brasil 
 

85º Aniversário de Fundação 
 

No dia 18 de dezembro de 1931, na cidade do Rio de Janeiro, um grupo de idealistas, sob 

o comando do filatelista Sr. Hugo Fraccaroli , fundou o Clube Filatélico do Brasil (CFB).  

O clube surgiu da necessidade de se ter uma agremiação filatélica que servisse de ponto 

de apoio para as atividades relacionadas à preparação de uma exposição filatélica que se 

pretendia organizar naquela época.  

O entusiasmo dos participantes do mencionado grupo foi de tal modo que, em apenas 

dois meses, o Clube Filatélico do Brasil já estava organizado, instalado e editando o Nº 1 

da revista Brasil Filatélico, órgão oficial do clube, que vem sendo publicado até hoje. 

 

Desde a época de sua 
fundação, o Clube Filatélico do 
Brasil vem trabalhando na 
organização e na promoção de 
inúmeras exposições, tanto 
regionais, como nacionais e 
internacionais. 
 

No dia 16 de dezembro de 2016, 
na sua sede social, foram 
comemorados os 85 anos de 
fundação do Clube Filatélico do 
Brasil. Na oportunidade a ECT 
lançou selo personalizado e 
carimbo comemorativo para 
promover o evento. 

 

O selo personalizado (1º porte – carta comercial) 
foi impresso em folhas contendo doze unidades 
cada uma, conforme pode ser visto na imagem 
mostrada acima. Ele apresenta o logo do clube, 
tendo os textos: 85 ANOS na parte superior e (1931 
-2016) na parte inferior. 
 

O carimbo comemorativo tem sua imagem 
mostrada na figura ao lado. Ele faz parte da cota 
disponibilizada pela FEBRAF aos seus clubes 
associados. 
 

Durante as festividades ocorreu a cerimônia de 
lançamento do selo personalizado e do carimbo 
comemorativo, através da obliteração de 
envelopes de primeiro dia. Fotos nas páginas 2 e 3.  
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Cerimônia de obliteração. E/D: Dr. Klerman Wanderley Lopes 

(Presidente do CFB), Sr. Mario Renato Borges da Silva 

(Gerente da ECT - GEVAR/RJ). 

 

 
Cerimônia de obliteração. E/D: Dr. Rubem Porto Jr. 

(Vice-presidente do CFB), Sr. Mario Renato Borges da Silva 

(Gerente da ECT - GEVAR/RJ). 
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Personalidades presentes ao 85º aniversário de fundação do Clube Filatélico do Brasil. E/D: 

Dr. Rubem Porto Jr. - Vice-presidente do CFB e Presidente da FEBRAF; 

Dr. Klerman Wanderley Lopes – Presidente do CFB; 

Dr. Luis Cláudio Fritzen – Presidente da FIAF e Vice-presidente da FEBRAF; 

Sr. Reinaldo Estevão de Macedo – Ex-presidente da FEBRAF e Vice-presidente da FIP. 

 

 

 
Envelope de primeiro dia obliterado durante as festividades. 


