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NOTICIÁRIO FILATÉLICO 
MAIO De 2013 - Nº 39 

OVOS De PÁSCOA NA FILATeLIA HUNGARA 

 Com desenhos de Péter Nagy os Correios Húngaros emitiram um interessante 
bloco de 12 selos e dedicados aos Ovos de Páscoa, tão populares em Portugal e que 
fazem a delicia dos mais novos. Com o bloco foram também emitidos dois pares de 
selos um da taxa de 85 e 110 h.  

 

KOSICe, CAPITAL eUROPeIA DA CULTURA 

A histórica cidade  de Kosice é uma das capitais da cultura de 2013, e para 
assinalar o facto os correios magiares editaram um bloco que representa Miklus Prison 
rodeada por belos edifícios de estilo gótico. 
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O bloco foi desenhado por Orsolya Kármán e impresso  por Pénzjegynyomda. 

PORQUE NÃO, PORQUE SIM. 

 A liberdade é um bem que todos devemos usufruir, pelo que as decisões devem 
ser tomadas de consciência livre e justificada pelo valores que cada um preserva. 
 Os jogadores de futebol, e mesmo de outras modalidades são livres de 
representarem clubes estrangeiros, sem nunca deixarem de serem Portugueses, 
cientistas, artistas plásticos, estudantes partem para outros locais onde lhe proporcionam 
modos de vida diferentes e onde geralmente são bem acolhidos. 
 Porque não podem os filatelistas portugueses participar em exposições no 
estrangeiro, se não existem condições de liberdade filatélica em Portugal.  

Há uma estrutura filatélica portuguesa, que impõe condições inaceitáveis para 
homens livres, sujeita-os a serem obrigados a ter uma licença – passaporte, a não serem 
respeitados, a serem obedientes a uma estrutura que nada diz, e completamente 
desacreditada nacional e internacionalmente.  

Os filatelistas nacionais que vão expor no estrangeiro, vão estar sobe outra 
bandeira, mas nem por isso deixam de ser Portugueses, e de certeza voltarão a defender 
as cores nacionais quando a filatelia portuguesa for organizada e livre.  

 
 
 

RONALD HAUTEQUESIT DE ARAÚJO 
 
Este artista brasileiro utiliza o selo como arma para a sua crítica. Temos a 

felicidade de ter sido brindados com alguns dos seus desenhos filatélicos que iremos dar 
a conhecer e como homenagem à Filatelia Brasileira, que este ano realiza a Exposição 
Filatélica Internacional BRASILIANA 2013, no Rio de Janeiro. 
 



 

3 

  

 
Paulo Sá Machado 
 
Nota: Este mês de Maio editamos dois NOTICIÁRIOS FILATÉLICOS, por razões de 
actualidade. 
 
   
 

                 PRÓXIMAS 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 25 de Novembro – BRASILIANA 2013 Exposição Mundial FIP 
     Rio de Janeiro – Brasil 
 
2104 – 7 a 12 de Agosto – KOREA 2014 

 14 a 21 de Setembro - Malaysia 2014 

2015 – 13 a 17 de Agosto - SINGAPORE 2015 – Exposição Mundial FIP 

 13 a 16 de Maio – London (C/ reconhecimento FIP) 

2106 – 28 de Maio a 4 de Junho – New York - USA 
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1 de Maio de 2013 

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

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 


