100 anos da SOFIBRA

A SOciedade FIlatélica BRAsileira é a mais antiga entidade ligada à Filatelia no Brasil.
Foi fundada em 18 de novembro de 1911 na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Para homenagear o centenário da SOFIBRA, em 18 de novembro de 2011 a ECT estará
emitindo selo e carimbo comemorativos.
Em solenidade conjunta também será lançada, pela Casa da Moeda do Brasil - Clube
da Medalha, uma peça para comemorar tal evento.
O anverso da medalha possui composição destacada em seu entorno por 'picote de selo'.
No centro está o logotipo da entidade. Acima aparece a legenda: '100 anos da
Sociedade Filatélica Brasileira'. Abaixo está a legenda: '18 de novembro de 2011'. Para
mais detalhes clicar em ANVERSO.
O reverso da medalha também possui composição destacada em seu entorno por 'picote
de selo', e um listel tendo, ao centro, uma lupa que examina um selo 'olho de boi'. Para
mais detalhes clicar em REVERSO.
Nos dias 18 e 19 de novembro (sexta-feira e sábado) haverá o Encontro Regional de
Filatelia organizado pela ABCF (Associação Brasileira de Comerciantes Filatélicos).
No sábado haverá uma Venda Sob Ofertas Especial promovida pela SOFIBRA. Serão
oferecidos entre 100 e 120 lotes de alta qualidade.
Outros itens importantes, relacionados com o evento, estão listados a seguir:
a) Selo comemorativo.
b) Folha com 28 selos.
c) Detalhes sobre o selo.
d) Carimbo comemorativo.
e) Convite para os eventos.
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f) Programação dos eventos.
g) Edital do selo (Nº 27 / 2011).
h) Especial Venda Sob Ofertas
i) Placa ofertada pela FEFIBRA à SOFIBRA
j) Discurso de inauguração - Sr. Frederico Mendes de Moraes, Presidente da
SOFIBRA.
k) Cenas da solenidade FOTOS # 1
FOTOS # 2
FOTOS # 3
l) Melhores momentos (12:31 minutos) - Clicar em VÍDEO.
m) Prefeito em exercício prestigia evento - Clicar em PREFEITURA DO RIO DE
JANEIRO.
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