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Vítor Alegria
Presidente da Direção

O Clube Chapas continua em crescendo na sua dinâmica e notoriedade face ao trabalho que desenvolve na defesa do acervo e história da atividade seguradora.

Durante dois dias (23 e 24 de maio), os responsáveis da Direção do Clube
CHAPAS foram anfitriões, em Lisboa, de duas figuras carismáticas do
Colecionismo mundial das chapas de seguros de incêndio (fire marks).
William L. Evenden, nascido nos Estados Unidos da América, casou
e viveu muitos anos na Alemanha, onde teve ocasião para compilar
uma das maiores coleções de chapas de incêndio a nível mundial.
Em 1989, embora já a viver nos E.U.A, publicou na Alemanha o livro
“Deutsche Feuerversicherungs-Schilder”, referência sempre atual no
universo do colecionismo das chapas de Incêndio.

Houve, ainda, oportunidade para que Evenden e Ian conhecessem
três das maiores coleções portuguesas de chapas de incêndio,
respetivamente a do Corretor Villas-Boas, a do STAS – Sindicato dos
Trabalhadores da Atividade Seguradora e a da vice-presidente do
Clube CHAPAS: Paula Silveira e Lorena.
William Evenden e Ian Emblin classificaram de excelente o livro
português “Chapas - Heráldica das Seguradoras” e manifestaram
grande empenho em divulgar quer esta referida obra, quer a realidade
do Clube CHAPAS junto dos Clubes Americano e Inglês – “The Fire
Mark Circle of the Américas” e “The Fire Mark Circle”, de que são
sócios há muitos anos.
Realizou-se durante o mês de agosto uma exposição do Clube CHAPAS
nas instalações da sede da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
na Rua Castilho, n.º 233, em Lisboa, e terá como tema “A Banca e os
Seguros, cumplicidades publicitárias”.
Por último, refira-se que o espólio do Clube CHAPAS continua a
crescer, em número e na qualidade das peças e dos documentos que
lhe vêm sendo ofertadas. Se, porventura, quiser interagir com o Clube
CHAPAS poderá fazê-lo por diversos meios ao seu dispor:

Ian Emblin, originário de Inglaterra, mas a viver há largos anos no Canadá,
é igualmente detentor de uma vasta coleção de chapas de seguros, a qual
versa essencialmente sobre os países (e foram alguns entre a Europa e a
América latina) onde exerceu funções de diretor na Suiss Re.
Os convidados do Clube Chapas tiveram a oportunidade de, num
ambiente informal, se inteirarem da atividade desenvolvida pelo Clube
português, a qual consideraram intensa e exemplar face aos meios que
dispõe, os quais contrastam com os notáveis resultados já alcançados.

E-mail: chapas.clube.chapas@gmail.com
Telemóvel: 932222488
chapas clube chapas
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