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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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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. 
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Temática da coleção: 

PIETRO PAUOLO RUBENS – O Homero da pintura; 

ALBRECHT DÜRER – O génio do Renascimento; 

GLOSSÁRIO, aplicado à Pintura e à Filatelia. 

 

“Hundertwasser, pintor austríaco (1928-2000) interessado pelos sinais de identidade de 

um povo, destacou os selos. E, sobre estes, escreveu (1990):  

- o selo deve viver o seu  destino 

- um selo que não foi enviado numa carta não é um selo verdadeiro, nunca viveu…“ 
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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 – Séc. XXI. 
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ELÍSIO PINHO: 
 

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

não deixou porque precisava de mim para trabalhar, mas a partir do 

ano de 1980, e hoje tenho 75 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: A Igreja vista através da Filatelia, Cartófilia e Maxófilia. 
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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”. 
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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: Coleção Carregosa 2010 / Coleção Carimbos de 1.º Dia e 

Comemorativos 
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