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Editorial

Elder Manuel Pinto Correia
Caros associados

É com enorme prazer que apresentamos o novo “site” do Clube Filatélico de Portugal.
Em 2003, o nosso associado Professor Hernâni Matos, foi o grande impulsionador deste
espaço. Não sendo um “expert” na matéria construiu o anterior espaço virtual com muita
dedicação e esforço. Para o Hernâni Matos o nosso muito obrigado e o reconhecimento público
da sua dedicação à causa da Filatelia e do nosso Clube.

No actual Mundo Virtual em que vive a informação e com a disponibilidade de
ferramentas mais avançadas, era de absoluta necessidade a reformulação deste espaço.
Temos o privilégio de ter como nosso associado o Eng.º Jorge Cirne que de bom grado aceitou
o repto que lhe lançamos de construir um novo “site”. Dedicando muito do seu precioso tempo
a esta causa, brindou-nos com este excelente e funcional espaço, que esperamos seja também
do vosso agrado. Para o Jorge o nosso muito obrigado. O Clube e com toda a certeza os
nossos associados ficarão gratos pela sua dedicação.

Este espaço virtual não está concluído, diremos que está em fase de expansão
contínua. Muitas das funcionalidades não estão ainda activas e outras serão acrescentadas
com o decorrer do tempo. São os primeiros passos de um recém-nascido.

Numa primeira fase este espaço estará na sua globalidade aberto a todos os seus
visitantes, porém num futuro próximo (seis meses) o acesso a diversas áreas será apenas
permitido a sócios dos Clube, com a sua quotização regularizada. Brevemente, iremos dar as
necessárias indicações aos nossos associados, como proceder para se registarem oficialmente
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neste espaço, de modo a garantirem no futuro o seu acesso.

Este espaço não será um “fórum” de debate filatélico (pois já existe um de grande valia
como é o caso do “Selos Postais”) e com o qual, muitos dos nossos associados assim como o
Clube em si, mantêm uma estreita relação. Será, isso sim, um veículo de ligação entre o Clube
e os seus associados, dando a conhecer as nossas actividades, informação de carácter
filatélico, e num futuro, que pensamos breve, um consultório filatélico em que uma equipa de
filatelistas colabore com eles, ajudando-os nas suas dúvidas. Daremos também espaço aos
nossos associados para a divulgação de pequenas notícias, assim como de estudos realizados
que queiram levar ao conhecimento do mundo filatélico, dentro dos princípios por que devem
reger-se as relações entre filatelistas: altruísmo, respeito e cordialidade.

Os artigos filatélicos das nossas revistas irão sendo gradualmente inseridos neste
espaço. Até ao momento já estão inseridos os artigos de 10 revistas (401 ao 410), que ficarão
acessíveis a todos os nossos visitantes. No futuro os artigos a partir da revista 412 ficarão
apenas acessíveis aos nossos associados. Para facilidade de consulta poderão nas opções
existentes fazer uma busca por temas.

Na página inicial, no canto superior direito, têm os nossos associados cinco
possibilidades de escolha do “layout” com que desejem consultar o nosso site, segundo o gosto
de cada um.

Estaremos disponíveis para as vossas críticas e sugestões, esperando que desfrutem
como melhor lhes aprouver este espaço.
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