
 

 

NOTICIÁRIO FILATÉLICO 

OUtUbro de 2010 -  Nº3 

EDITORIAL 

Três manifestações filatélicas atraem este mês as nossas atenções. Uma em plena 

realização, que tivemos a oportunidade de a visitar e ainda a decorrer até 10 de Outubro, 

a Exposição Mundial de Filatelia PORTUGAL 2010, e outras duas a realizar ainda este 

mês, a Exposição Nacional Espanhola a EXFILNA que se realiza em Madrid e as já 

célebres Exposições Filatélicas Luso – Espanhola – IBEREX que terá por palco a bela 

cidade de Vigo. 

Vamos tecer alguns comentários sobre a Exposição Mundial de Filatelia 

PORUGAL 2010. Também não esquecemos das importantes decisões que irão ser 

tomadas no Congresso da Federação Internacional de Filatelia e Comissões, para as 

quais iremos dedicar um noticiário especial. 

EXPOSIÇÃO MUNDIAL DE FILATELIA 

PORTUGAL 2010 

Quem se desloca ao Parque ao Parque das Nações, não se vê qualquer indicação 

do local da exposição, nem na entrada principal dos pavilhões. Mas ultrapassada este 

primeiro contratempo, e com preciosas indicações lá nos dirigimos para o local, espaço 

amplo, com boa disposição de stands, onde o amplo espaço ocupado pelos CTT é o 

primeiro com que deparámos. Depois seguem-se os espaços da Clube Filatélico de 

Portugal, FPF, de outras instituições, os ocupados pelas administrações postais, assim 

como pelos comerciantes filatélicos, estes em número muito reduzido. Ficamos 

surpreendidos pelo não comparência de grande parte dos comerciantes filatélicos, talvez 

devido à crise que estamos passando, ou outras razões que não descortinamos. 



Em primeiro lugar desejámos enaltecer e agradecer a maneira simpática como 

fomos recebidos pelos dirigentes e consócios do Clube Filatélico de Portugal, uma 

recepção que guardamos no coração. 

 

          (Paulo Sá Machado, Helder Correia, Valentin Suarez Alonso e Manuel Janz) 

Procuramos a Corte de Honra, á espera de ver uma fila de espera, com segurança 

por todo o lado, e muita gente, mesmo muita gente. Pura desilusão. Nem fila, nem 

segurança, nem ver o que todos os filatelistas esperavam. 

Mas passemos à exposição filatélica, a causa primeira da nossa visita. Boa 

disposição dos quadros, fácil localização e sinalética. Dois tipos de quadros, os dos CTT 

e outros com configuração distinta, articulados, que podem poupar espaço, mas que não 

são funcionais e adequados para uma exposição filatélica. Dissertam-nos que foram 

alugados a uma empresa espanhola.  

 

(Vista da exposição) 



Onde estão as colecções de filatelia tradicional e história postal de Portugal, das 

antigas Colónias, e mesmo dos actuais PALOPs? Sabemos que muitas delas estão em 

posse de filatelistas estrangeiros, mas isso não justifica a não presença da maior parte 

dos bons filatelistas nacionais que se alhearam desta exposição. Porque não podemos 

deixar de passar em claro, aqui deixamos a pergunta. Porque não compareceram as 

colecções de António Felino, Hernâni Matos, Isabel Vieira, Manuel Janz, Armando 

Bordalo Sanches, Hélder Manuel Pinto Correia, José Correia, Sousa Lobo, pai e filho, 

Joaquim Trindade, Luís Barroso, Jorge e Miguel Félix da Costa, Avelino da Silva Vale, 

Paulo Sá Machado, Óscar Augusto Marinho, António Pinto Fernandes, José Correia, 

Carlos Silvério, Adelino Melo Caravela, Asdrúbal Augusto de Magalhães, Luís Manuel 

Sousa Fernandes, António Nogueira, Miguel Ângelo Sousa e Sá, Paulo Rui Barata, etc, 

etc.?.

 

(António Pinto Fernandes e Avelino da Silva Vale – Directores da UFINOR, ladeando o 

Presidente da FEGASOFI) 

Também notamos a falta de colecções em várias classes, especialmente na dos 

selos fiscais e inteiros postais. Digno de registo foi a fraca representação espanhola. 



 

Paulo Sá Machado (Presidente da UFINOR) Paulo Comelli (Membro da Direcção da Federação 

Internacional de Filatelia) e Valentin Suarez Alonso (Presidente da FEGASOFI) 

Quanto á equipe de jurados portugueses que conhecemos bem, alguns deles 

iniciaram-se na filatelia na Associação Portuguesa de Filatelia Temática onde foram 

realizados os primeiros cursos de filatelia, nota-se a falta de Hernani Carmelo de Matos, 

que anunciado e com foto no catálogo, não compareceu, talvez por doença. Também 

muitos outros com óptimas capacidades para integrarem este júri, não foram chamados, 

por não pertencerem á estrutura oficial, o que lamentamos sinceramente. O número foi 

muito reduzido rondando uma percentagem de 10%, num conjunto de cerca de 60 

jurados. 

Estas as nossas primeiras impressões. Aguardemos pelo final, para voltarmos ao 

assunto. 

O4.10.2010 

 

A EXFILNA 

EXPOSIÇÃO FILATÉLICA NACIONAL ESPANHOLA 

 Tem início já no próximo dia 17 de Outubro a 48º edição da EXFILNA 2010, 

que este ano se realiza na capital espanhola. A representação portuguesa é constituída 

pelas colecções de Óscar Augusto Marinho, (Portugal) Adelino Adrião Melo Caravela, 

(História Postal) Paulo Sá Machado, (Portugal – Emissão de 1925 – Camilo Castelo 

Branco) Avelino da Silva Vale (Inteiros Postais de Espanha) e António Luis Pinto 

Fernandes (Fiscais de Portugal). 



 

XVI EXPOSIÇÃO FILATÉLICA LUSO ESPANHOLA – IBEREX  

 Realiza-se de 29 de Outubro a 6 de Novembro de 2010, a 16ª edição da 

Exposição IBEREX – Exposição Filatélica Luso Espanhola, em Vigo, numa iniciativa 

do Grupo Filatélico de Vigo. Esta iniciativa insere-se  no Protocolo existente entre a 

Federação Galega de Sociedades Filatélicas e a UFINOR- União de Colectividades 

Filatélicas do Norte de Portugal, o mais antigo e prestigiado protocolo existente entre os 

filatelistas de Portugal e de Espanha.  

 Os pedidos de inscrição devem ser feitos até 10 de Outubro, para o Comissário 

em Portugal, Paulo Sá Machado. 

 São jurados por Portugal – Avelino da Silva Vale e  António Pinto Fernandes, e 

por Espanha – Valentin Suarez Alonso. Francisco Gamallo, F. Gandara e Enrique 

Gomez. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA: Toda a correspondência deve ser dirigida a  

Paulo Sá Machado    paulosamachado@netcabo.pt 

Apartado 1401     Tel: 00 351 91 9688031 

 4106-005 PORTO – PORTUGAL                  Fax 00 351 22 6109785 

 


