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OBJETIVOS 
 

Divulgar e incrementar a prática da Filatelia; 

Despertar o interesse de outros filatelistas para a participação em mostras e exposições 

filatélicas; 

Desenvolver os laços de amizade e colaboração na comunidade filatélica; 

Procurar difundir a atividade filatélica no que concerne o seu aspeto de formação e 

desenvolvimento cultural e educacional. 
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DR. FERNANDO PORTAL 

Natural de Cesar – Oliveira de Azeméis, nasceu a 1 de maio de 1941 e reside 

em São João da Medeira.  

Licenciado em medicina e cirurgia pela Universidade do Porto e pós-graduado 

em cirurgia geral e gestão de serviços de saúde. 

Presentemente reformado. 

Filatelista desde os 15 anos, com dedicação especial a Portugal e Ex-Colónias e Reino Unido 

(Inglaterra – reinado de Isabel II).  

Tem participado em várias exposições locais com o intuito de divulgar a filatelia entre a 

juventude. 

Temática da coleção: 

Macau; 

Inglaterra – 10 primeiros anos do reinado de Isabel II. 
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CARLOS RELVAS 

“A História de Portugal está retratada nos selos, talvez por isso, pelo 

interesse que sempre tive em conhecê-la, acabei, com 13 anos, por me 

entusiasmar na construção da minha coleção de Selos de Portugal e Ex-

Colónias. 

A coleção não está terminada, mas passados que são mais de 40 anos, o 

entusiasmo de a construir continua comigo. 

Grande História, a História de Portugal.” 

Temática da coleção: Portugal – Selos circulados de Portugal no Séc. XXI. 
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ANTÓNIO MATIAS 

Natural de Oliveira de Azeméis, desde cedo (1950) começou a juntar selos. 

Motivado por um filatelista local, Joaquim Ledo, aprendeu a dar forma ao 

conjunto de selos reunidos. 

Durante anos a coleção foi crescendo. 

A sua vida profissional proporcionou-lhe conhecer outros filatelistas e 

outros países, assim como a possibilidade de visitar museus de arte. 

Nos últimos anos, orientou a sua “coleção” para a temática Pintura. 

Temática da coleção: 

Pintura – O nu e o retrato na pintura europeia; 

Batalhas célebres. 
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MANUEL FERREIRA 

Manuel Ferreira nasceu em Carregosa no ano de 1966.  

É apaixonado por filatelia desde a juventude.  

Em adulto começou por estruturar a sua coleção com carimbos de primeiro 

dia e carimbos comemorativos.  

Tem sido promotor e dinamizador  a título individual e associativo de 

diversas atividades lúdico-pedagógicas, centradas na figura do Bispo Conde D. Manuel Correia de 

Bastos Pina, o Santuário Nossa Senhora de Lourdes da Carregosa e a Grande Guerra no contexto 

das Terras de Santa Maria. 

Temática da coleção:  

Portugal - Carregosa 2010. 

  



2.ª Mostra Filatélica de Oliveira de Azeméis  
22» 29 setembro 2018  

7 

 

ELÍSIO PINHO 

“Quando eu tinha 11 ou 12 anos quis ser Missionário mas o meu pai não 

deixou porque precisava de mim para trabalhar.  

A partir do ano de 1980, e hoje tenho 76 anos, os selos chamaram a minha 

atenção, principalmente os que traziam a mensagem da igreja e então 

pensei… não fui Missionário mas agora posso anunciar a Boa Nova da 

Salvação através da Filatelia, pois os selos levam a mensagem a todo o mundo.” 

Temática da coleção:  

Portugal – Fátima e Religião | Vaticano – Símbolos da Igreja | Suíça – Igreja na Suíça | Alemanha 

– Igreja na Alemanha | França – Igreja na França | Brasil – Igreja no Brasil.  
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DR. JOSÉ NOGUEIRA 

Natural de Vale de Cambra, coleciona selos há mais de sessenta anos. 

Em exposição tem três coleções: 

- Estudo do selo Ceres, já exposta em exposições internacionais, por 4 vezes 

em Portugal, 2 em Espanha, 1 vez na Holanda e 1 vez no Brasil; 

- Portugal Clássico, também já exposta em exposições internacionais, por 3 

vezes em Portugal, 1 vez em Espanha, 1 vez na Alemanha e 1 vez no Canadá; 

- Terras de Cambra. 

“A filatelia para além de um excelente hobby é uma fonte inesgotável de conhecimento e 

cultura”. 

Temática da coleção:  

Estudo – Portugal – Estudo dos Selos Ceres; 

Estudo – Portugal – História Postal de Vale de Cambra. 
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PROF. ALBINO FARIA SILVA 

Natural de Braga, onde obteve uma Pós-Graduação em Física pela 

Universidade do Minho. 

Muito dedicado à Filatelia, elege como temas do seu interesse os selos da 

Grécia e de Xadrez, e uma especial atenção a selos com sobrecargas de 

diversos países.  

Os selos também servem para ilustrar a história e a ficção, como está patente neste trabalho 

sobre o período Edo na cultura do Japão. 

Temática da coleção:  

Japão – A Arte no Japão no Período Edo. 
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ANTÓNIO CURADO 

António Curado é colecionador desde os 10 anos de idade e o seu principal 

interesse são selos usados de alguns temas, cartas de jogar, burros, xadrez, 

aves de rapina diurnas e noturnas, leões e pautas de música.  

Coleciona vários países e gosta muito dos selos base. 

Temática da coleção:  

“Aves de Rapina”. 
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DRA. ISABEL VIEIRA 

O que motivou Isabel Vieira a colecionar selos foi o facto de ter nascido 

num ambiente filatélico. O seu pai foi um grande colecionador e 

estudioso de selos de Portugal o que influenciou muito o seu gosto pelos 

selos. Após a morte do seu Pai, continuou a desenvolver as suas 

coleções, tendo-se especializado no estudo dos selos Borja Freire e do 

Correio Marítimo Portugal - Brasil.  

Recentemente começou a participar em várias exposições filatélicas. 

Temática da coleção:  

Estudo – Portugal “A Greve dos Correios de 1920”. 
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