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 BOM ANO 2012  

Cheia de esperança está a filatelia nacional neste ano novo de 2012. Esperança que 

tudo mude, que a revolução aconteça, para bem de todos nós. Queremos ser e continuar a 

representar a filatelia nacional, desde que a mesma esteja aberta a todos, e nas mesmas 

condições. Não admitimos boicotes a exposições internacionais, como recentemente 

aconteceu, nem insultos e comentários menos apropriados a outras Federações Nacionais, e 

mesmos organismos internacionais. Temos de ser educados, não panfletários, capazes e nos 

afirmar pela positiva e não como tem acontecido até agora por parte de uma entidade que se 

julga ter e descriminar o poder. 

Forte machadada foi dada pela FIP – Federação Internacional de Filatelia, que permite 

aos filatelistas portugueses passarem a expor nas grandes exposições internacionais, por outro 

país, ou em circunstâncias especiais por Portugal, ultrapassando as restrições até agora 

impostas, de que só por uma porta se abria. A FIP entendeu, e muito bem, a descriminação em 

que viviam os filatelistas portugueses. Agora são LIVRES de exporem onde e quando quiserem. 
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O Presidente da FIP que soube compreender o problema da filatelia portuguesa 

resolvendo uma situação que há muito se arrastava. 

 

Paulo Comelli, eminente filatelista brasileiro, infelizmente recentemente desaparecido, 

grande Amigo dos Filatelistas Portugueses, esteve na génese do novo regulamento que permiti 

a presença dos filatelistas portugueses nas exposições internacionais.  

         

                                                   

 

 A UFINOR não podia deixar de agradecer toda a amizade demonstrada pelos grandes 

filatelistas internacionais; Fernando Aranaz del Rio, Presidente da Federação de Sociedades 

Filatélicas de Espanha (FESOFI) e de Francisco José de Paula Sobrinho, Presidente da 
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Federação de Filatelistas Brasileiros (FEFIBRA), pelo carinho e consideração que têm 

demonstrado para com a UFINOR. 

 

 

 Valentin Suarez Alonso, Presidente da Federação Galega de Sociedades Filatélicas, 

amigo incondicional da UFINOR e dos filatelistas portugueses, que tem primado pela sua 

amizade, com Paulo Comelli e Paulo Sá Machado. 

Paulo Sá Machado 

16 de Janeiro de 2012 

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

NOTA: Toda a correspondência deve ser dirigida a  
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