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FIP ADIA O 76º CONGRESSO DA ENTIDADE

Literatura recebida pela FEBRAF - 1º semestre de 2020

Coleção do Mês

Devido à pandemia e às incertezas quanto às restri-
ções de viagens, por razões de segurança, o Board 
da Federação Internacional de Filatelia FIP, em seu 
133º Encontro, em 8 de agosto de 2020, decidiu que 

o 76º Congresso da FIP não deverá ocorrer em Jacarta/Indonésia, em 10 de novembro de 2020, conforme 
estava previsto - por ocasião da INDONESIA 2020 - Specialized World Stamp Championship. A comissão 
organizadora da exposição poderá adiar o evento. Ainda não se determinou a nova data do Congresso da 
FIP.

> Les Maximaphiles Français
Nº 527 – Março de 2020
Vincennes - França
http://www.maximaphiles-francais.org/

> Hablemos de...
Nº 2 – FESOFI
Madrid, Espanha
www.fesofi .es 

> Boletim Filatélico
Clube Filatélico Brusquense
A) Nº 30 - Março/Abril de 2020
B) Nº 31 – Maio/Junho de 2020

> Selos & Moedas
Nº 158 – Dezembro de 2019
Clube dos Galitos
Aveiro, Portugal
www.galitos.pt 

> Filatelia Lusitana
Séria III – Nº 39 – Junho de 2020
Federação Portuguesa de Filatelia – 
FPF
Lisboa, Portugal
www.fpfi latelia.wordpress.com

Cadastre-se e receba os boletins FEBRAF diretamente em seu email: https://forms.gle/oCH6bVUpMn9z45ZC6

por Wady Nagel Widal

A conquista do Atlântico Sul para a prestação de serviços de correio aéreo continua sendo uma das maiores 
façanhas da história da aviação comercial. Os alemães e os franceses, primeiro competindo e depois traba-
lhando juntos, cada um trouxe seus próprios talentos particulares.
O Brasil conseguiu lucrar com a competição entre interesses alemães, americanos e franceses, adquirindo 
desde muito cedo uma boa infraestrutura de transporte aéreo e estabelecer companhias aéreas nacionais 
bem organizadas, que até hoje fi guram entre as mais antigas do mundo.
Contar esta fascinante história que tem o Brasil como ponta de lança, por ser o país sul-americano mais 
próximo da África e da Europa é o objetivo da nossa coleção.










