
 

NOTICIÁRIO FILATÉLICO 

         NOVEMBRO de 2010 -  Nº4 

EDITORIAL 

Depois de ter encerrado a Exposição Mundial realizada em Lisboa, justifica-se 

plenamente fazer alguns comentários ao que foi a Exposição Mundial de Filatelia 

PORTUGAL 2010, ao Congresso da FIP – Federação Internacional de Filatelia, que 

também teve lugar no último dia da Exposição. 

Uma nota especial para a Exposição do Clube Monte Carlo, assim como a 

importante participação dos filatelistas portugueses na IBEREX. 

Palavra de agradecimento para todos os filatelistas quer nacionais quer 

internacionais que nos tem felicitado pele edição deste Noticiário Filatélico. 

EXPOSIÇÃO MUNDIAL DE FILATELIA 

PORTUGAL 2010 

Depois de encerrar as suas portas, algumas considerações são devidas, pois 

ficaríamos de mal com a nossa consciência, se tal não o fizéssemos. A falta de muitas, 

mas muitas colecções de filatelistas portuguesas, foi a nota dominante da exposição. 

Esta falta fica a dever-se exclusivamente a maneira pouco simpática como tem sido 

tratados muitos filatelistas nacionais, pela entidade que mais os deveria acarinhar e 

proteger. Mas é isto que temos, mas temos cada vez mais esperança que rapidamente se 

mude esta situação. 

Os jurados portugueses de uma maneira geral eram fraquíssimos, com raras 

excepções, não tinham peso real no conjunto do júri internacional, que tinha no 

secretário uma das suas peças fundamentais. Tivemos oportunidade de falar com alguns 

jurados internacionais estrangeiros, e todos eles nos disseram que foi muito fraca a 

presença portuguesa. Recorde-se que os jurados portugueses de prestígio estão banidos, 

e como tal, o remendo foi muito fraco. 

A publicidade feita à exposição foi nula, o site da PORTUGAL 2010 inexistente, 

não havida informações não só para os filatelistas mas também para o público em geral. 



Onde estavam os comerciantes filatélicos, que normalmente nestes certames 

ultrapassam a centena? As Administrações postais compuseram o ramalhete, mas não 

fizeram a diferença, relativamente aos operadores comerciais. 

 

Stand dos Correios Portugueses 

Quanto á presença das colecções do Corte de Honra, não queremos fazer 

qualquer comentário. Nem um polícia à porta, para guardar as preciosidades. 

 

Participação da Coroa Britânica 

 Por fim uma referência ao catálogo da exposição, bem elaborado e com artigos 

de real interesse. O seu preço exorbitante -  € 25,00, pelo que se viam muito poucos nas 

mãos dos filatelistas, não expositores. Quanto ao Palmarés tivemos o privilégio de ter 



conseguido um exemplar, através de mão amiga. Mas os outros, nada. Era exclusivo 

para os expositores. Já agora coloquem as classificações no site, se acham que vale a 

pena… , por lá ficamos a saber que colecções não foram classificadas por razões que 

nos custa a entender. 

 Foi gratificante encontrar muitos amigos nacionais e estrangeiros na exposição, 

que nos cumprimentaram efusivamente e com verdadeira amizade.  

Porto, 17 de Outubro de 2010 

A EXFILNA 

EXPOSIÇÃO FILATÉLICA NACIONAL ESPANHOLA 

 Foi inaugurada no dia 17 de Outubro a 48º edição da EXFILNA 2010, que este 

ano se realiza na capital espanhola. Vai estar uma forte representação portuguesa em 

Madrid, para apreciarem as colecções. A listagem dos participantes, jury, programa da 

exposição, informação de alojamento, está tudo disponível no site da Federação 

Espanhola, e estamos seguros que o palmarés também será dado a conhecer 

rapidamente. Como o tratamento dado à filatelia é tão diferente, num e noutro lado da 

fronteira. 

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.  

Vão estar presentes, na Classe de Competição  as colecções dos filatelistas: 

Óscar Augusto Marinho, (Melgaço) Adelino Adrião Melo Caravela, (Leiria) Luís Sousa 

Fernandes, (Caldas da Rainha) Paulo Sá Machado, (Porto) Miguel Ângelo Sousa e Sá, 

(Viana do Castelo) José António Oliveira e Costa, (Braga) Francisco Braga da Cruz, 

(Porto) Joaquim Raul Veiga Ferreira da Silva, (Matosinhos) Maria Irene Taxa Sá 

Machado, (Leiria) Manuel Oliveira Silva Bernardes, (Leiria) António Jorge da Cruz 

Lopes, (Braga) Manuel Alexandre da Silva (Braga), José Andrade Alves (Braga) e 

Victor Manuel Almeida Faria. (Lisboa). 

 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. 

CLUB DE MONTE CARLO 

 No Palácio Sotto Mayor em Lisboa, nas instalações do Barclays Bank PLC, foi 

inaugurada a 7 de Outubro, uma importante exposição filatélica dedicada a peças de 

história postal das antigas colónias portuguesas, numa organização do Club de Monte-



Carlo e com coordenação de Luíz Frazão. O acervo é extraordinário, tendo sido 

apresentadas valiosas peças dos coleccionadores: Altino Pinto,Elder Correia, José 

Correia, Eduardo Barreiros, Bento Dias, Joaquim Trindade, Guilherme Rodrigues, 

Robert Huggins, Patrick Maselis e Luis Frazão. 

 Foi editado um belo catálogo, acompanhado por um CD, que apresenta todas as 

peças presentes ao público. Um catálogo de estudo e que merece ser guardado e 

consultado. 

CONGRESSO DA FIP 

 Realizou-se em Lisboa o Congresso da Federação Internacional de Filatelia, a 

par de outras reuniões das Comissões da FIP. O Congresso teve como ponto importante 

a eleição do seu Presidente. 

 Eram dois os candidatos, tendo sido eleito, com uma diferença grande de votos 

em relação ao outro candidato, Tay Peng Hian da Singapura. Parabéns Amigo Tay, 

felicidades para o seu mandato. 

 Voltamos a este assunto no próximo noticiário 
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