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Reabertura da Sede do CFP

É com grande regozijo que vimos anunciar aos nossos associados a reabertura
oficial da sede do Clube Filatélico de Portugal no próximo sábado dia 26 de Março pelas
14H00. Finalmente “renascemos das cinzas” provocadas pelo insólito incêndio que deflagrou
no passado dia 19 de Janeiro. Procuramos ser céleres na recuperação da nossa sede, pelo
que volvidos pouco mais de dois meses, temos a enorme alegria de poder reabrir as portas da
nossa sede.

Os nossos associados irão encontrar uma Sede totalmente renovada e recuperada, à
altura da sua grandeza. Foi um trabalho árduo mas gratificante e temos orgulho na obra feita.
Venham comprová-lo no próximo sábado. Convidamos os nossos associados a vir brindar
connosco, em mais uma data importante da nossa agremiação.

Terminamos agradecendo mais uma vez a todos aqueles que nos acompanharam e
colaboraram connosco para se ultrapassar este momento difícil do nosso Clube. Um bem haja
a todos.

Desconvocação da Assembleia-Geral de 19-03-2010

Conforme em tempo oportuno anunciamos, deflagrou-se em 19 de Janeiro um
incêndio na nossa Sede, tendo-a tornado inoperacional, e destruído diversa documentação
entre a qual os documentos contabilísticos dos anos de 2009 e 2010.
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O nosso trabalho foi principalmente direccionado para a recuperação urgente e
imediata da nossa sede, pelo que está prevista para o dia 19 a sua reabertura depois de
completamente restaurada.

Só agora, e porque se tornava imperiosa a recuperação das instalações, iremos dar
início ao processo de recuperação dos nossos registos contabilísticos, tarefa extremamente
complicada e laboriosa, pois teremos que tentar obter cópias da maior parte dos documentos
destruídos pelo incêndio.

Assim porque é manifestamente impossível fazê-lo em tempo útil para serem
presentes na Assembleia-Geral de aprovação das contas do exercício de 2010 marcada para o
próximo dia 19 de Março, a pedido da Direcção do CFP e com o devido consentimento do
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral Dr. Claudino Pereira foi determinado a sua
desconvocação, e nova Assembleia irá ser convocada em dia e hora a anunciar
oportunamente, logo que se encontrem recuperados os registos contabilísticos.

Apresentando desde já as nossas desculpas pelo forçado adiamento da
Assembleia-Geral, reiteramos a nossa vontade de rapidamente trazer o nosso Clube à sua
normal funcionalidade.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os nossos associados, que nos
momentos difíceis porque passamos, nunca faltaram com o seu apoio e incentivo. Um
bem-haja para todos.

A Direcção
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Ontem dia 19 de Janeiro cerca de 18H00 deflagrou-se um incêndio na sede do Clube
Filatélico de Portugal. O incêndio foi provocado por um curto-circuito na área de informática
instalada na Secretaria, tendo ardido a totalidade dos equipamentos e parte da secretaria, onde
se encontrava diversa documentação.

Embora o incêndio estivesse confinado à Secretaria, a fuligem danificou a Sede na
sua totalidade razão pela qual nos vemos obrigados a encerra-la por tempo indeterminado,
pois torna-se necessária a sua limpeza e consequente reparação.

Os valores patrimoniais estão salvaguardados por apólice de seguro multi-riscos, que
já accionamos, com a entrega de respectiva participação de sinistro.

Estamos a aguardar a visita do perito da seguradora para darmos início à
recuperação da sede, e no mais curto espaço de tempo a reabrimos aos nossos associados.

A maior parte da informação em suporte digital está salvaguardada, pois temos cópias de
segurança actualizadas até ao dia 17 de Janeiro.

Pelos incómodos que possam causar aos nossos associados, o encerramento
temporário da Sede, apresentamos desde já as nossas desculpas. Para qualquer contacto
agradeçam que utilizem o Correio ou o e-mail do Clube.

3/3

