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Palavras do Presidente
President’s words

Editorial
Reinaldo Estevão de Macedo |reinaldo_macedo@uol.com.br

A XII EXPOSIÇÃO FILATÉLICA BRASILEIRA (BRAPEX – 2015), 
realizada em São Paulo, na segunda quinzena de novem bro, foi 
um verdadeiro sucesso, tanto em termos de realização como 

proporcionando uma abertura para a participação de novos expositores 
brasileiros no mundo da filatelia.  

A FEBRAF trabalhou como a grande organizadora do even to, sendo 
apoiada pelas seguintes entidades: Centro Temá ti co de Campinas (CTC), 
Sociedade Philatelica Paulista (SPP), Clube Filatélico e Numismático de 
Santos (CFNS), Instituto Presbi te riano Mackenzie (IPM) e Associação 
Brasileira de Comerciantes Filatélicos (ABCF). A Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT) foi a patrocinadora cultural do evento. 

A todos a FEBRAF agradece pelo apoio recebido (financeiro, técni  co 
e de trabalho). Sem essa enorme cooperação o evento não teria acontecido.

Lançamentos de selos personalizados e carimbos comemo rati-
vos, realização do 17º Encontro Internacional de Filatelia da ABCF, 
apresentação da 60ª Venda Sob Ofertas de Newmann Filatelia, lançamento 
do livro Documentos Postais na Historia do Brasil (de Everaldo Santos), 
atuação de um júri composto por três jurados FIP, etc., foram alguns dos 
pontos marcantes na BRAPEX - 2015.

Vale à pena registrar o número de expositores juvenis do Bra sil: 
15. Tal fato mostra que o trabalho realizado junto ao Mackenzie, em 
parceria com a FEBRAF e desenvolvido pela So cie dade Philatelica 
Paulista (SPP) e pela Associação Filatélica e Numismática de Brasília 
(AFNB), começa a dar bons resultados. Precisamos, agora, ampliar e 
aprimorar esse trabalho.

No primeiro semestre de 2016 tivemos a realização da XXII Exposição 
Filatélica Luso-Brasileira (LUBRAPEX – 2016), a qual comemorou os 50 
anos do evento, um marco que aconteceu em Viana do Castelo, Portugal, 
de 26 abril a 1º de maio. O Brasil se fez representar por 77 participações, 
nas mais diversas classes, e obteve, através da coleção “Navigation Lines 
Serving South America: 1764 to GPU”, de Everaldo Santos, o Grande 
Prêmio LUBRAPEX - 2016. Reportagem completa está disponível no 
website da FEBRAF, no link: 
http://www.febraf.net.br/febraf.php?l=0&m=1&n=201

Para o segundo semestre deste ano temos programado o III Seminário 
Internacional de Filatelia, entre 5 e 6 de agosto, em Florianópolis, SC, o qual 
acontecerá juntamente com 169º En  contro de Filatelistas e Numismatas de 
Santa Catarina. O Semi nário terá a participação do jurado internacional 
e dire tor da FIP, Sr. Bernard Jimenez. Informações completas so  bre essas 
duas importantes realizações estão no website da FE BRAF, no seguinte 
link: http://www.febraf.net.br/febraf.php?l=0&m=1&n=189 

Para o ano de 2017 a FEBRAF está programando a realização de duas 
grandes exposições no Brasil. Preparativos estão sendo feitos e esperamos 
divulga-las dentro em breve em nosso website (www.febraf.net.br). 

Muito sendo feito, muito para ser feito. Nossos projetos são desafiantes 
para a nova realidade econômica do país, mas esta é a função da atual 
Diretoria da FEBRAF: difundir a Filatelia entre todos, de uma forma 
sadia e aberta. 

Contamos com seu apoio! 

The XII BRAZILIAN PHLATELIC EXHIBITION (BRAPEX - 2015), 
held in São Paulo, in the second half of November, was a success, 
both in terms of accomplishment as providing an opening for the 

participation of new Brazilian exhibitors in the world of Philately.
FEBRAF worked as the great organizer of the event, being supported 

by the following entities: Thematic Center of Campinas (CTC), Paulista 
Philatelic Society (SPP), Philatelic & Numismatic Club of Santos (CFNS), 
Mackenzie Presbyterian Institute (IPM) and the Brazilian Association 
of Philatelic Dealers (ABCF). The Brazilian Enterprise of Posts and 
Telegraphs (ECT) was the cultural sponsor of the event.

FEBRAF thanks to all for the support received (financial, technical 
and labor). Without this enormous cooperation the event would not 
have happened.

Issues of custom stamps and commemorative cancellations, 
realization of the ABCF’s 17th International Meeting of Philately, 
presentation of the 60th Philatelic Auction by Newmann Philately, launch 
of the book Postal Documents in the History of Brazil (by Everaldo 
Santos), the work of a jury composed by 3 FIP jurors, etc., were some of 
the highlights of BRAPEX - 2015.

It is very important to register the number of Brazilian young 
exhibitors: 15. This fact shows that the work done together Mackenzie, 
in partnership with FEBRAF and developed by Paulista Philatelic Society 
(SPP) and Philatelic & Numismatic Association of Brasilia (AFNB) begins 
to give good results. We must now expand and improve this work.

In the first half of 2016 we had the XXII Portuguese-Brazilian 
Philatelic Exhibition (LUBRAPEX - 2016), which celebrated the 50th 
anniversary of the event, a milestone that took place in Viana do 
Castelo, Portugal, from 26th  April to 1st May. Brazil was represented by 
77 participations, in several classes, and obtained through the exhibit 
“Navigation Lines Serving South America: 1764 to GPU”, by Everaldo 
Santos, the GRAND PRIX LUBRAPEX - 2016. A full report is available  
in FEBRAF’s website, at this link:  
http://www.febraf.net.br/febraf.php?l=0&m=1&n=201

For the second half of 2016 we have scheduled the III International 
Seminar of Philately, between 5th and 6th August, in Florianópolis, 
SC, which will take place along with 169th Meeting of Philatelists and 
Numismatists of Santa Catarina. The seminar will have the  
participation of the international juror and director of the FIP,  
Mr. Bernard Jimenez. Complete information on these two  
important achievements is in FEBRAF’s website, at this link:  
http://www.febraf.net.br/febraf.php?l=0&m=1&n=189. 

For 2017 FEBRAF is programming the realization of two major 
exhibitions in Brazil. Soon we will provide full info in our website  
(www.febraf.net.br).

Too much work being done and a lot to be done. Our projects are 
challenging to the new economic reality of the country, but this is the 
function of the current Board of FEBRAF: to spread Philately among  
all, in a healthy and open way.

We rely on your support! 


