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UM ESCLARECIMENTO IMPORTANTE PARA TODOS OS 
FILATELISTAS 

 
Não podemos deixar de comentar e esclarecer os filatelistas portugueses e 

também os nossos Amigos filatelistas espalhados pelo mundo, do momento que está a 
passar a filatelia portuguesa. 

Há anos, e infelizmente há muitos, que a filatelia portuguesa está a atravessar 
uma forte crise que se adivinhava, e que se vem a agudizar, não havendo, quem a nível 
institucional, a resolva e não sabemos quando e como. 

Não nos atirem com a Exposição Portugal 2010, que não correu nada bem, com 
a não participação das grandes colecções portuguesas, a par de ter perdido todos os 
lugares que dispunha, e outros que pretendia, a nível de dirigentes da Federação 
Internacional de Filatelia. 

A política seguida pela entidade que pseudo regula a filatelia portuguesa, é 
desastrosa, com a incompatibilidade que mantém com os maiores clubes filatélicos 
nacionais, as desavenças criadas com a própria FIP, e outras Federações estrangeiras, a 
não comparência de filatelistas e as suas colecções nas manifestações filatélicas 
internacionais, um série de problemas, que a filatelia nacional não merecia estar a 
passar, são os casos mais evidentes. 

Vai realizar-se a Exposição Filatélica Internacional Brasiliana 2013, no Rio de 
Janeiro, em Novembro deste ano. Por opção de alguns filatelistas portugueses, e porque 
não reuniam as condições impostas pela tal entidade, resolveram e bem, e já que os 
Regulamentos da FIP, o permitem, passarem a representar outro País. 

Até aqui nada de grave. Mas ao receber as cartas de filatelistas a informar da sua 
posição, surge um comunicado a anunciar que “ qualquer filatelista, que por sua 
iniciativa passe a participar em exposições internacionais FIP através de outros países, 
ficará para sempre, vedada a sua participação em exposições realizadas em território 
português.” 

Que prepotência, vivemos em liberdade desde 1974, e não admitimos ditaduras 
de qualquer tipo, muito menos de quem não merece, nem tem categoria para tal. 

Os filatelistas que vão participar por outro País, que tão generosamente os 
acolheram, vão um dia voltar, no momento em que se proporcionem as condições de 
diálogo, liberdade e compreensão.  

Para tal, esperamos que rapidamente tudo mude na filatelia portuguesa, que bem 
o merece.  
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              JOSÉ FRANCISCO PAULA SOBRINHO 
 

 
 
Temos por José Francisco uma enorme amizade e dedicação, pelo extraordinário 
trabalho na defesa e desenvolvimento da filatelia brasileira, mas também como ser 
humano de uma grande dimensão. 
 Amigo do seu amigo, temos uma forte ligação, de tal modo que nos tratamos de 
Irmãos, que também tem como fim último uma verdadeira união entre as filatelistas 
brasileiros e portugueses. 
 Temos tido ao longo dos tempos uma Aliada importante, no incremento da 
filatelia Luso-Brasileira, a Ex.ma Senhora D. Lurdes, Chefe dos Correios brasileiros 
para o sector da Filatelia, e com diplomacia, tenta levar a Filatelia Brasileira a bom 
porto, e também Amiga de José Francisco. 
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 Pois o nosso Amigo José Francisco está a passar por momentos muito difíceis, e  
merece que todos os seus verdadeiros amigos, o protejam, e o incentivem, a continuar a 
trabalhar para a filatelia brasileira. 
 A sua dedicadíssima Esposa, Ex.ma Senhora D. Bernardette, partiu e deixou o 
José Francisco destroçado, mas estamos certos, que sem nunca o esquecer, vai vencer 
mais esta batalha. 
 José Francisco, os teus verdadeiros amigos estão contigo. Força e um grande 
abraço do irmão 
 

       FERNADO ARANAZ  DEL RIO 
 

 
 
 O Presidente da Federação Espanhola de Sociedades Filatélicas, e Vice-
Presidente da FIP, e nosso particular Amigo, Fernando Aranaz, teve um problema de 
saúde, que está ultrapassado, tendo já voltado à sua actividade normal. 
 Neste ano assinalam-se os 50 anos da Federação Espanhola, tendo um dos seus 
pontos altos, a realização da EXFILNA 2103, em León. 
 
Paulo Sá Machado 
 
   
 

                                                                    PRÓXIMAS EXPOSIÇÕESPRÓXIMAS EXPOSIÇÕESPRÓXIMAS EXPOSIÇÕESPRÓXIMAS EXPOSIÇÕES    

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

              2 a 8 de Agosto – THAILAND 2013 – Exposição Mundial FIP 

   20 a 28 de Setembro – EXFILNA 2013 – Léon .- Espanha 

   19 a 26 de Novembro – BRASILIANA 2013 Exposição Mundial FIP 

2104 – 7 a 12 de Agosto – KOREA 2014 

2015 – Agosto  - SINGAPORE 2015 – Exposição Mundial FIP 

1 de Fevereiro de 2013 
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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 


