
 

             

 

Mensagem de encerramento da FILANANIAS 2021  

 III Exposição Virtual Filatelia Ananias 

Nesta terceira  edição da Exposição Virtual Filatelia Ananias , este ano intitulada 
FILANANIAS 2021, viemos com muitas novidades, e uma evolução muito grande 
comparada com as edições anteriores. Uma grata surpresa ! 

Tenho que destacar que a principal novidade foi a apresentação da exposição na Plataforma 
Virtuafil. Um sistema desenvolvido pelo amigo e Vice-Presidente da FILABRAS, Niall 
Muphy. Este sistema é exclusivo para exposições filatélicas virtuais, e o único website 
totalmente automatizado no mundo para este tipo de evento. Todos os requisitos e 
funcionalidades de uma exposição estão on line no site, ou seja, não existe uma 
interatividade direta do participante com o Comitê Organizador (CO) para se inscrever na 
exposição, e não existe a necessidade de Comissários, pois o envio e aprovação das mostras 
é tudo on line. Desde a inscrição e upload das coleções, aprovação das mostras pelo CO, 
exibição on line com carregamento rápido das coleções, apresentação das regras e padrões de 
julgamento, premiação Palmares e Votação Popular na Internet, até o download com 
confecção automática dos certificados.  

E o principal, a FILANANIAS é totalmente grátis para os participantes, bem como para os 
organizadores, que utilizam a Plataforma Virtuafil. 

Um capítulo a parte, que nos surpreendeu, foi a votação popular na internet, com uma 
participação massiva dos internautas, escolhendo suas coleções prediletas, com votação e 
apuração on line. Este é um diferencial da FILANANIAS, apresenta as mostras ao público 
leigo, permitindo a votação e eleição das melhores coleções pelos internautas, uma 
premiação a parte do júri técnico. 



Pelo sistema foi possível a aferição dos números da FILANANIAS 2021, com mais de  
20.500 acessos ao site a partir da abertura em 06/07/2021 para votação popular na internet 
(vide no Flag Counter), e mais de 45.000 acessos, se somados a partir da data de abertura do 
site para inscrições em 06/04/2021.  

A votação popular na internet, com números impressionantes, mais de  13.400 votos. 

E fechamos a exposição com 142 participantes de 18 países, com 239 mostras, entre coleções 
em 3 categorias/classes: coleções gerais, literatura filatélica e websites. 

 

 

Grande abraço, e até a próxima. 

Paulo Ananias Silva 
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