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NOTICIÁRIO FILATÉLICO 

MARÇO DE 2011 - Nº9 

EDITORIAL 

Conforme afirmámos no anterior editorial, temos também necessidade de uma 

reestruturação da filatelia nacional a nível associativo. Sentimos que os clubes, associações e 

secções filatélicas estão a desaparecer a ritmo alucinante e a vida associativa filatélica a esvair-

se, de tal modo que não sabemos quando vai terminar. 

Claro que há algumas honrosas excepções, que se aplaudem e se incentivam, já que 

representam uma força que pretende manter viva a verdadeira filatelia. Por outro lado, 

sabemos, neste momento, que os leilões filatélicos levados a efeito pelo Ateneu Comercial do 

Porto, Clube Filatélico de Portugal e Paulo Dias Leilões, são vitaminas importantes que se 

desejam, ao mesmo tempo que ajudam a afastar um marasmo que afecta a todos. 

As exposições filatélicas também devem ser incrementadas, todos devem apostar 
na sua realização, já que são pontos de encontro e de discussão, ao mesmo tempo que 
servem para proporcionar maiores conhecimentos aos coleccionadores. Há que unir 
todos os filatelistas de boa vontade, ultrapassar divergências, banir todos aqueles que só 
pensam em si, sem pensar na filatelia. Temos presente o “desastre” havido na que 
deveria ser uma grande exposição filatélica internacional – a PORTUGAL 2010, capaz 
de apresentar o melhor da filatelia nacional, o que não aconteceu, o reconhecimento de 
dirigentes capazes, o que não aconteceu, numa organização filatélica deficiente, o que o 
aconteceu. Salvou-se na organização, a eficiente ajuda dos Correios de Portugal, que 
quase fizeram esquecer tudo o que de mal aconteceu. A organização não soube 
aproveitar a única oportunidade que tiveram em unir a filatelia nacional. A abstenção de 
grandes colecções portuguesas, um fraquíssimo júri nacional, constituído ou não, por 
filatelistas de reconhecida competência, deixaram mal colocada a filatelia nacional. 

AH! Em todas as informações, esqueceram-se de dizer que a primeira grande 
exposição filatélica Internacional realizada em Portugal com o apoio da Federação 
Internacional de Filatelia (FIP) foi a EXPOSIÇÃO FILATÈLICA INTERNACIONAL 
TEMÁTICA “PORTUCALE 77” realizada no Porto, e recordada por muitos filatelistas 
internacionais, como uma das melhores organizadas, e que ainda hoje é uma referência 
a nível mundial. E esta… hein, como diria Fernando Peça. 

Porque nada disseram… 

Paulo Sá Machado                                                                                      Março de 2011 
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EXPOSIÇÃO EM SANTO TIRSO 

 Decorreu durante os meses Janeiro/Fevereiro na Junta de Freguesia de Santo 
Tirso uma exposição de Coleccionismo organizada pela nossa Federada, Associação de 
Coleccionismo de Santo Tirso. Estiveram presentes vários tipos de coleccionismo, 
tendo tido lugar de destaque uma colecção especializada da Emissão de Camilo de 
1924. Foi emitido um selo personalizado dedicado a Camilo que reproduzimos. 

 

 Foi feita uma tiragem de 125 exemplares, que foram rapidamente absorvidos 
pelos coleccionadores. Aguardamos com interesse o que a FIP pensa, sobre este novo 
género de coleccionismo. Até agora não tomou posição, que a nosso ver, só pode ser 
uma, o reconhecimento como material filatélico. 

XV MOSTRA FILATÉLICA DE MONÇÃO  

Vai realizar-se de 12 a 31 de Março no Arquivo Municipal de Monção a XV 
Mostra Filatélica, comemorativa dos 750 anos do Foral de Monção outorgado por  
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D. Afonso III a 12 de Março de 1261, e numa organização do Cineclube de Monção. 

No dia 12 de Março será aposto um carimbo comemorativo, e editados 
sobrescrito e postais ilustrados alusivos à efeméride. Parabéns ao nosso Amigo Prego 
por mais esta iniciativa fruto da sua carolice e do amor que tem à filatelia. 

CURSO DE JURADOS E COMISSÁRIOS 

Vai ter lugar em data a definir, mês de Março, o III Curso de Jurados e 
Comissários, numa organização conjunta da UFINOR e da FEGASOFI – Federação 
Galega de Sociedades Filatélicas. 

As inscrições estão abertas a todos os filatelistas interessados, as informações e 
inscrições podem ser prestadas pelo nosso Director Miguel Ângelo Sousa e Sá, 
Telemóvel 964701450. 

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

PAULO SÁ MACHADO 

 
 

CATÁLOGO DE CARIMBOS NUMÉRICOS 
5ª EDIÇÃO 
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Saiu recentemente a 5ª Edição do Catálogo de Carimbos Numéricos, depois da 4ª 

edição ter saido há 20 anos em 1991. 

Os interessados podem solicitar o exemplar, sendo o seu custo de € 10,00, já incluídos 

os portes, para Paulo Sá Machado, Apartado 1401, 4106-005 PORTO - PORTUGAL 

   

                         CONSIDERAÇÕES 

Recebemos cerca de dez comunicações de filatelistas de Espanha, dizendo que o 
nosso anterior Editorial, se adaptava perfeitamente à visão que os filatelistas “nuestros 
hermanos” tem dos Correios de Espanha. Muito obrigado pelo apoio dispensado. 

     

Paulo  Sá Machado, 1 de Março  de 2011 

 

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

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 


