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EXFIMIÑO 2020 

 

  Por mor da pandemia que estamos a sufrir e ante a imposibilidade de poder garantir a seguridade da 

xunta organizadora e sobre todo, das persoas que quixeran visitarnos na EXFIMIÑO, este ano non tivo 

lugar a exposición que vimos celebrando anualmente.  

  A Xunta Directiva tomou con moito pesar, a decisión de pospoñer a EXFIMIÑO para o vindeiro ano 

2021. Foi unha decisión moi meditada e que finalmente tomamos por responsabilidade e pensando ante 

todo, na seguridade de tódolos afeccionados e expositores que nos visitan ano tras ano chegando dende 

diferentes puntos de España e Portugal. 

  Isto non quere dicir que non sigamos coas actividades habituais da nosa asociación, como a recollida en 

Correos de selos para os socios e socias que están abonados a eles, os encargos de material filatélico 

(álbums, follas para colocar selos, tapas, etc.), ou simplemente selos de anos atrasados para completar as 

coleccións. 

  Pedimos desculpas polos retrasos que se poden producir nos abonos de selos deste ano, esperando que 

nos vindeiros meses Correos normalice ás emisións. 

  Informamos tamén de que o noso local permanecerá pechado ata novo aviso. Para calquera consulta os 

socios e socias poden contactar con nós nos nº  de telefono habituais. Ou ben dirixirse a calquera membro 

da Xunta Directiva. 

 

 

PUBLICACIÓNS DOS NOSOS SOCIOS  NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

  José Ángel Gándara Rodríguez: 

 El correo desinfectado. No boletín EXFIMIÑO 2020 . 

    Los grabadores de la seria colombina (EE UU. 1893) . No blog  La Lupa. 

    Los sellos fiscales en la filatelia temática. No blog  La Lupa. 

 

  Marta Verde Rodríguez : 

   La reimpresión Mexicana de la  “corbata”. En Cuadernos de Filatélia. 

  O Rosal viaxará polo mundo grazas ao seu cuño turístico. No catálogo  da XXVII  Exposición 

Filatélica da Feira do Viño do O Rosal, coa colaboración de Alfonso Dorado Senra. 



CUÑO TURÍSTICO PARA A GUARDA  

 

   Moitas poboacións do territorio español xa teñen o seu CUÑO TURÍSTICO. Neste cuño especial destaca 

o máis emblemático do lugar xa que, esta marca postal circulará anulando o selo adherido a calquera efecto 

postal a calquera parte do mundo e así, dar a coñecer a cultura do lugar. 

  A culpable de que A Guarda tamén tivera este CUÑO TURÍSTICO foi a Sociedade Filatélica e Numis-

mática Guardesa que, en Xunta Xeral Ordinaria celebrada o 16 de febreiro de 2019 aprobou por unani-

midade esta idea. A encargada de preparar o bosquexo deste cuño foi a Tesoureira da Sociedade Filatélica 

e Numismática Guardesa, Marta Verde Rodríguez. 

  Elixíronse dous elementos para a súa composición: o xa recoñecido poboado castrexo do Monte Santa 

Trega (unha par te do poboado dende unha perspectiva aérea e 

una vivenda reconstruída). Tamén aparece na parte dereita do cuño 

a cuncha do peregrino xa que, A Guarda é o primeiro municipio de 

Galicia do Camiño Portugués da Costa. 

  O cuño aprobado por Correos,  estaba programada a súa presenta-

ción para o  mes  de xuño. Esta data de presentación proposta pola 

Sociedade Filatélica e N. Guardesa é coincidente coa chegada a Vi-

la de A Guarda  do técnico de estado Ignacio Calvo Sánchez o 1 de 

xuño de 1914, que permanecer ía unha semana na Guarda ini-

ciando as escavacións no Monte Santa Trega. 

  Polo motivo que todos coñecemos, o COVID19, este cuño tan es-

perado foi aprazado para o mes de xullo. Finalmente, a páxina de 

Correos anuncia que para o día 23 de xullo porase en circulación, 

aínda que realmente a presentación foi o día seguinte, o 24. 

   Este cuño é un pequeno agradecemento de parte da Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa a todas 

esas persoas que loitaron, investigaron e quixeron que o poboado  máis grande do noroeste peninsular, o 

Castro de Santa Trega, o coñecera todo o mundo.   

    Todo o que queira que as 

súas misivas leven este cuño 

ten que pedilo expresamente 

na oficina de Correos de A 

Guarda e especificar ó fun-

cionario que quere o Cuño 

Turístico onde a car ta terá 

que levar un selo adherido da 

tarifa correspondente ó en-

vío.     Non deixedes de en-

viar cartas onde se segan 

contando cousas e o mesmo 

tempo seguir utilizando a 

carta como medio de comu-

nicación porque…¿quen non 

se alegra ao recibir unha car-

ta de alguén?  

Bosquexo enviado a Correos. 

Carta co Cuño Turístico definitivo  circulada o primeiro día de presentación. 



ACTIVIDADE DO SOCIOS DA SOCIEDADE FILATÉLICA E NUMISMÁTICA 

GUARDESA,  QUE ESPUXERON EN COMPETICIONS  COMPETITIVAS NO ANO 

2020 

VirTemFil 2020 

   Este ano participaron na Exposición Virtual de Filatelia Temática,        VIRTEMFIL 2020, organizada 

pola Federación Interamericana de Filatelia  (FIAF). 

   José Ángel Gándara, coa colección :Colón; Rumbo a las Yndias, acadando a medalla de Ouro Grande, 

91 puntos. éo Gran Premio da Exposición.   

  Luciano Lomba Vicente, coa súa colección: Del monasterio rural a la catedral urbana acadou a medalla 

de Vermeil Grande, 81 puntos.  

EXFILNA 2020 

Este ano a EXFILNA 2020 celebrouse ON-LINE. Os días 28 de setembro ata o 30 de outubro,    partici-

paron catro coleccións dos socios da nosa Sociedade. 

  Na Clase Aberta: 

  Marta Verde Rodríguez coa súa colección : Al son de la gaita,  

 acadando  80 puntos e medalla  de  Vermeil Grande. 

  Na Clase  Temática:  

  Almudena Taboada Lago coa súa colección : Terra Australis Ignota, 

acadando 81 puntos e medalla de  Vermeil Grande 

  Luciano Lomba Vicente con:   Del monasterio rural a la catedral    urbana, con 83 puntos e  medalla de  

Vernail Grande 

  José A. Gándara Rodríguez  con : Colón; Rumbo a las Yndias , acadou 92 puntos e Medalla de Ouro 

Grande, éo trofeo  de FESOFI “Antonio Castellanos “ á mellor colección temática. 

  Tamen Participou na categoría. Literatura K-4 a nosa Sociedade con o blog.                                      

http//filateiaguardesablogspot.com., acadando 72 puntos e medalla de Vermeil. 

 

ACTIVIDADES DOS SOCIOS DA SOCIEDADE FILATÉLICA E NUMISMÁTICA GUARDESA,  

QUE EXPUXERON EN EXPOSICIÓNS NON COMPETITIVAS NON ANO 2020 

Este ano a Sociedade Filatélica Numismática Val do Rosal, celebrou a súa exposición anual e por moti-

vos desta pandemia que estamos a padecer, dita exposición se celebrou ON-LINE. 

Participaron como invitados Marta Verde, coa súa colección. 

 Al son de la gaita 

 José Ángel Gándara, con a súa colección . 

Colón rumbo a las Yndias 

Alfonso Dorado Senra ,con a súa colección. 

Lorca e a súa Contorna 

Miguel Martínez Martínez, con a súa colección. 

Faros e outras axudas á navegación 

Antonio Martínez Martínez, con a súa colección 

Personaxes galegos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamén editamos un novo numero do boletín Exfimiño que se pode ver  na  séguente dirección. 

http://Filateliaguardesa.blogspot.com 
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