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NNNNOTICIÁRIO FILATÉLICOOTICIÁRIO FILATÉLICOOTICIÁRIO FILATÉLICOOTICIÁRIO FILATÉLICO    
OUTUBRO De 2012 - Nº30 

          DUAS eXPOSIÇÕeS NACIONAIS  

Realizaram-se quase simultaneamente duas exposições 
filatélicas de âmbito nacional, XXII Exposição Filatélica Nacional, em 
Ílhavo  e a 50º Exposição Filatélica Nacional Espanhola a Exfilna, que 
se realizou em Calahorra , na Rioja. 

A exposição em Portugal foi trinacional, pois além de 
coleccionadores Portugueses expuseram coleccionadores da Croácia e 
da Grécia. 

Na exposição de Espanha só coleccionadores integrantes na sua 
federação.No mapa que se Ségur não são consideradas as 
participações de juventude de Portugal – 24, pois na vizinha Espanha 
existem exposições dedicadas exclusivamente à classe dos mais 
jovens. 

No mapa que se segue pode ver-se a diferença abismal entre as 
duas filatelistas. Por outro lado os filatelistas de renome portugueses 
deixaram de participar nas exposições do País, e muitos já 
escolheram a Espanha para enviarem as suas colecções. 
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José Alves, Paulo Sá Machado, José Oliveira Costa e Luis Manuel Sousa Fernandes, no Museu 

Marítimo de Ílhavo, local da exposição.  

 

 Mas não podem ficar por aqui as nossas notas sobre as colecções portuguesas, que 

são sempre as mesmas. Os coleccionadores que não apresentam as suas colecções são os 

membros do júri da exposição, na próxima exposição nacional, invertem-se os papeis e os 

jurados passam a expositores e vice-versa. Também não é respeitado o regulamento da 

FIP, onde cada expositor não pode apresentar mais do que duas colecções nas classes 

competitivas. 

 Algumas considerações também são devidas á actuação dos jurados. Assim é 

atribuída medalha de ouro a colecções de história postal sem qualquer peça com selo de 

100 reis de D. Maria. Nas colecções temáticas a discrepância é enorme, colecção de ouro 

que não valeria vermeill, etc, etc. Mas fiquemos por aqui, pois muito mais haveria a dizer. 

 

CLASSIFICAÇÔeS De FIATeLISTAS PORTUGUeSeS NA eXFILNA 
 

 Foram as seguintes as classificações obtidas pelos coleccionadores portugueses 

filiados em Clubes Filatélicos de Espanha, na exposição nacional espanhola. 

 Medalha de Ouro – Temática . Luis Manuel Sousa Fernandes 

 Medalha de Vermeil Grande – Fiscais – Adelino Adrião Melo Caravela 

 Medalha de Vermeil – Tradicional – Paulo Sá Machado 

 Medalha de Vermeil – Inteiros Postais – Avelino da Silva Vale 
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 Medalha de Vermeill – 3 quadros – Paulo Sá Machado 

 Medalha de Prata Grande – Inteiros Postais – Luis Pinto Fernandes 

 

 

ALGAALGAALGAALGARPeXRPeXRPeXRPeX    2012201220122012    

Realizou-se de 27 de Setembro a 4 de Outubro, em Faro, e numa organização do 
Clube Filatélico de Faro a Exposição Filatélica Luso Espanhola  ALGARPEX 2012, 
que contou com a presença de filatelistas do Algarve e da cidade vizinha espanhola de 
Huelva. 

Estivemos presentes na inauguração da exposição acompanhado pelo Presidente 
da Federação Galega de Sociedades Filatélicas, Valentin Suarez Alonso e tivemos 
oportunidade de conhecer e conviver com os dirigentes Sérgio Pedro e Luis Brás. 
Foram editados dois selos personalizados um para correio nacional e outra de porte para 
o estrangeiro. 

PRÓXIMAS eXPOSIÇÕeSPRÓXIMAS eXPOSIÇÕeSPRÓXIMAS eXPOSIÇÕeSPRÓXIMAS eXPOSIÇÕeS    

12 a 18 de Outubro em Doha – Qatar. Exposição Filatélica “QATAR 2012” 

20 a 27 de Outubro – Exposição de Um quadro – Clube Filatélico de Portugal 

2 a 4 de Novembro – IPHILA – Exposição Internacional de Literatura Filatélica 

Novembro – IBEREX 2012 

9 a 15 de Novembro – Exposição de S. Martinho . Ourense 

2013 – 10 a 15 de Maio – AUSTRALIA 2013- Exposição Mundial FIP. 

 

Porto, 6 de Outubro de 2012                                                     

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

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 


