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30. ANIVERSARIO DA. ENTRADA DE PORTUGAL
NA FEDERA~A'O INTERNACIONAL DE F,ILATELIA
0

POR JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA
Quando em Praga, na -sala dos Congresas vinte e trinta de quinta-feira, dia 27
de Junho de 1938, era encerrada a Assembleia Geral Anual da FIP, mal sabiam os
seus dirigentes que se ia desenrolar uma
Guerra Mundial onde 0 secretario-geral, Cap.
Zwolle, comandante da armada holandesa,
seria morto pelo inimigo no principio de
1940; 0 presidente Maingay, morto em 1942
e ate 0 delegadci da Alemanha, mobillzado,
como coronel, morto em Franc;:a em 1943.
o recomec;:o dos Congressos da FIP deu-se em Bruxelas, a 6 de Outubro de 1946,
nas salas do «Conseil du Palais des Beaux-Arts •. A sessao foi comovedora. 0 vice-presidente da FIP, E. Dole, declarou aberto 0
Congresso apenas com a presenc;:a de delegados , de oito Federac;:oes e de cerca de
sessenta convidados pela Federac;:ao Belga.
Houve grande regozijo por nao se ter realizado 0 Congresso de 1939, que seria em
Berlim e onde a FIP podia ter aderido a uma
proposta feita pelo delegado da Alemanha,
que nao desejava outra coisa do que substituir a FIP por urn -Bund Europaiches Philatlisten Verband., que seria orientada pela
Federac;:ao alema. Ainda na sessao de 1943,
E. Dolle, terminou a sua alocuc;:ao com urn
«Viva a FIP qUe n6s queremos forte, sempre mais pr6spera e mais I1til aos coleccionadores de todo 0 mundo •.
Entretanto, em Portugal, .nesse espac;:o de
tempo era fundado 0 Clube Filatelico de Portugal, a 27 de Outubro de 1943, 0 qual recebeu com data de 30 de Junho de 1946, uma
carta da FIP onde 0 seu presidente Emile
Friederich, 0 informava que a F I P ia cele·
brar 0 seu vigesimo aniversarlo e indagava
por que motivo Portugal, -pais filatelico duma
certa importancia., nao fo~mulara 0 pedido
50S',

ou desejo de entrar para a FIP. Mostrava-se
muito interessado no sentido de uma filia·
c;:ao, pelo que estava disposto a fazer tudo
para que tal se realizasse.
Depois deste primeiro contacto seguiu-se
uma extensa troca de correspondencia e da
qual respigamos as partes princlpais.
Em 8 de Agosto de 1946, a FIP respondia
a correspondencia do CFP agradecendo 0
interesse pela adesao, em principio, a qual
informava que estatutariamente nada se opu·
nha a que no Congresso de Bruxelas (6/10/
/76) fosse apresentado 0 nosso pedido de
admissao. Friederich seria muito feliz se
pudesse apresentar a candidatura de Por·
tugal (CFP) como membro da Fed~rac;:ao Internacional de Filatelia. Nao podiam mandar
os Estatutos da FIP porque em Bruxelas tudo
tinha desaparecfdo, passando a transcrever
dos Estatutos I;IS partes que mais interessavam.
Como 0 CFP ainda tinha urn numera redu·
zido de s6cios nao foi oportuno pedir a filiac;:ao no Congresso de Bruxelas.
A 16 de Junho de 1947, 0 presidente Friederich ,Iamentava a falta de 'resposta do CFP
porque 0 Congresso tinha sido urn sucesso
e tudo ter-Ia corrido bern. Estava radiante
por verlficar que as federadas tinham retomade os seus contactos e a fiHac;:ao de Por·
tugal teria sido possivel. Nessa correspon·
dencia, voltava a insistir com a nossa filla·
c;:ao porque, como erj) compreensivel, estava
a aproximar-se a data da comemorac;:ao do
Centenario do selo Portugues (1953) e era
necessario comec;:ar imediatamente a tomar
contacto com a FIP para que ela desse toda
a sua fo rc;:a , oficializando a Exposlc;:ao de
Internacional. Alem disso, ja estavam retidas
as datas para exposic;:oes ate 1952.
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muito interessado no sentido de uma filia·
c;:ao, pelo que estava disposto a fazer tudo
para que tal se realizasse.
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/76) fosse apresentado 0 nosso pedido de
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A prop6sito das comemorar,;oes do Centenario de Selo Postal Portugues. s6 em 27
de Abril de 1951. se tornou realidade quando
o entao Correio-Mor. Eng. Luis Albuquerque
Couto dos Santos. empossou a respectiva
Comissao Organizadora. Nessa reuniao 0 CFP
esteve representado pelo Major Cardoso
Salgado.
Em 1.9 de Junho de 1947. no interesse
do alargamento da HP ... voltavam a insistir
na nossa fWar,;ao. Contudo. nao era s6 Portugal que nao aderia. A FIP fazia novamente
grandes esforr,;os para que tamb~m se filiassem os Estados Unidos. Inglaterra. Noruega e 0 Egipto. Quanto em malor numero
foss em os membros da FIP mals forte ela
seria. justificando-se os desejos de defender
os interesses da filatelia em geral. junto da
UPU. etc.
Aproximando-se 0 Congresso de Praga (11
e 12 de Outubro de 1947) 0 CFP ainda se
mostrava indeciso quanto a sua filiar,;ao
na FIP. no que era acompanhado por outros
paises mais adiantados filatelicamente. como
eram os casos da Inglaterra e dos Estados
Unidos. 0 Comite ,Executivo da FIP estava
preocupado com a nossa filiar,;ao. Como iam
explicar ao Congresso as vas -demarches ••
sem poderem dar motivos plausiveis?
Nos prlncipios de 1948. continuando 0 CFP
com a sua sede provis6ria na Rua dos Mour~s. a FIP virla a lamentar que nao pudesse
ter levado a nossa candidatura no Congresso
de .praga. Estava a aproximar-se a data da
aIMABA-. Exposir,;ao Internaclonal a realizar
em Bale (Agosto de 1948). A HP era pressionada p~ra insistir com Portugal para que
obtivesse do CFP uma personalidade que pude sse aceitar 0 cargo de Comissario. para
as expositores portugueses na .IMABA •.
Entretanto. em Praga. tinham aderido a
FIP os Estados Unidos e 0 Brasil e aquela
estava a contactar com mais cinco paises.
Um dos motivos que levaram a FIP. em 1948.
a angariar 0 maior numero possivel de federadas era 0 facto de que todas as forr,;as
vivas da fi,latelia se agrupassem -pour defendre nos interets devant I'avalhance des
nouveautes qui partout en grave prejudice
a notre science.. Decorridos trinta anos
este problema continua Irresoluvel!
Dando-se um nitido progresso na vida
do OFP. nomeadamente com a nova Direc/fao constituida por M. M. Pinto Junior (Presidente). Arnaldo R. Pinto da Fonseca. Major
Jose JUlio da Silva. Jose Rodrigo Dias Ferreira e Jaime Qulntino Pinheiro e passando
a ter uma sal a como sede pr.ovis6ria na

l

Rua da Madalena. 287-1.· (conseguida pel a
iniciativa pessoal do Eng. Marcos Pereira).
essa Direcr,;ao revendo 0 assunto da filiar,;ao
na flP. imediatamente a contactou. mais
precisamente a 20 de Feilerelro· de 1948.
Honestamente 0 CFP informava a FIP que em
Portugal s6 havia um clube 100 % amador.
que era a nosso. um segundo no Porto 0
qual era apolado- par uma casa comerdal.
e que nas IIhas estava em organizar,;ao um
tercelro. que seria nessa altura como uma
filial do CFP. Com esta reduzida quanti dade
de colectlvldades era impossivel formar uma
federar,;ao enesse caso 0 que haviamos de
fazer?
Aproveitandoas palavras que tinham partido da FIP. recordavamos que a CFP estava
disposto a comemorar 0 Centenario do Selo
Postal Portugues e que 0 alto patrocinlo da
FIP seria imprescindivel e tambem uma grande honra.
Uma semana depois 0 CFP era novamente
assediado pela FIP que compreendendo a
situar,;ao filatelica portuguesa lembrava a
questao do Centenario do Selo. A F I P reconhecia que estavamos ainda um pouco -Isolados-. A tres anos era necessarlo comer,;arem os trabalhos inerentes a celebrar,;ao.
mas nada se podia fazer sem sermos filiados.
Como nao era possivel formarmos uma
federar,;ao. 0 nosso caso nao era unlco. 0
art." 3 dos Estatutos da FIP estipulava que
-s6 a~ Federar,;oes Nacionais podem ser ace ites como membros. Num pais onde nao
exista a Federar,;iio Nacional podera ser admltida excepcionalmente uma socledade filatelica. portanto aquela que represente a expressao filatelica do pais •. Por consegulnte
o CFP estava em posir,;ao de aderir a FIP.
Porem. tornava-se necessaria que as tres
associar,;oes existentes declarassem que ate
a formar,;ao da Federar,;ao Portuguesa de
Filatelia, a CFiP estava encarregado de representar a filatelia e a espirito filatelico do
nosso pais.
No prosseguimento do processo surglu 0
caso do CFP nao poder arcar com 0 pagamenta da quota anual da FIP. que devia ser
sempre paga em francos suir,;os. Contudo,
este assunto foi facilmente resolvido porque
a FIP sendo uma organizar,;ao sem a-but
lucratif.. atribuia a Portugal a quotizar,;ao mais
baixa que estava a praticar. dando a escol her um numero. segundo as nossas possibilidades. ate melhores dias. As quotizar,;oes
iam nessa altura de 25 a t60 franc as suir,;os.
Portugal. passaria a pagar a quanti a iden-
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tica de um pais nas mesmas condir,;oes do
que 0 nosso 0 Luxemburgo. ou sejam 25 francos surr,;os par ano. 0 caso do pagamento
das quotas a FIP pelas federar,;oes nacionais era um grave problema e s6 a surr,;a
tlnha aumentado voluntarlamente a sua quota
para 180 francos.
A realizar,;ao da Exposir,;ao do Centenario
do Selo voltava a Inquietar a dlrecr,;ao da
FIP. nao s6 pelas dificuldades que apareciam.
alias resoluvels. logo que a inscrlr,;ao fosse
felta com a devida antecedencia no cal endarlo filaUHlco internacional.
No dla 1 de Abril, de 1948. melhor aclaradas as possibilidades da nossa filiar,;ao
na FIP. tornava-se apenas necessarlo oficializarmos 0 pedido e pagar a quota para 1948/
/1949. para que a Inscrir,;ao de Portugal. fosse
anunciada como -bonne nouvele. no Congresso da FIP. que se realizava em Agosto
na cldade de Basileia.
Alnda em Abril. apressou-se a Direcr,;ao
do CFP a pedlr a sua filiar,;ao na FIP. confirmando que conforme correspondencla
anterior. continuave a Impossibilidade da formar,;ao de uma federar,;ao nacional. pelo que
se justlficava plenamente 0 pedido de fillar,;ao dlrecta. Propunhamos que. de facto. a
quota fosse a mais baixa e que quando nos
fosse possrvel ela seria aumentada. Flcou.
tambem. pedldo formalmente que. a FIP no
Conoresso de Bosileia reservasse 0 ana de
1953 para a Exposir,;ao Internaclonal. a realizar em L1sboa pelo que seriam encetados
os contactos com 0 Minlsterio das Comunlcar,;oes e todos os filatelistas portugueses.
que eram tao poucos. Recordamos que. em
1953. a Exposir,;ao. reglstou cerca de dez mil
visitantes. estando Incluidas muitas entradas
gratis!
Em 14 de Maio de 1948. tanto a, FIP como
o CFP ficaram surpreendidos com 0 problema delicado que surglu na FIP ou seja
o pedldo de Inscrir,;ao directo do Bureau
d'i:changes Philateliques (BEP) do Porto. Reunlda a Dlrecr,;ao do CFP. sob a presidencia
de Pinto Junior. resolveu enviar um energlco
protesto. explicando que A. Vasconcelos. director do BEP. depols de estar a par e de
acordo com tudo 0 que se passava. tinha
prometldo que se resolvesse alguma colsa
am contrarlo nos comunlcaria. Mas 0 que
se passou? Nas nossas costas. resolveu
esc rever directamente a FIP. Em face dos
nossos argumentos tudo se recompOs e a
FIP reconheceu que 0 nosso pedldo de admlssao contlnuava justlflcado e pedla-nos que
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continuassemos com todos os .trunfos na
mao •.
Finalmente. em 23 de Agosto d.§ 1948 no
Congresso de ~asjleia. realizado no .Salao
da Feira das Amostras- 0 Presidente Friederich. anunciou solenemente que .0 Clube
Filatelico de Portugal pedlu a sua fmaCao ••
Surgiram algumas dificuldades. Os delegados
da Belglca. Boks e Severin. votaram para
que fOss em os aceites condicionalmenta a que
o pedido fosse ratificado no pr6ximo Congresso. 0 Dr. Eder (Austria) regozijou-se
com 0 nosso pedldo e recomendou para que
a filiar,;ao fosse aceite imediatamente. Berthelot (Franr,;a) recomendava que se ace itasse provisoriamente 0 pedido do CFP sob
a reserva de ratiflcar,;so no pr6ximo Congresso. depois de informar,;oes complementares. Posto a votar,;ao a proposta de Berthelot. foi admltida por unanimidade. com
duas abstenr,;oes. Asslm Portugal flcou admitido a titulo provis6rlo.
No Congresso de Paris. na .Casa dos
Engenheiros da Escola Central.. em 9 de
Junho de 1949. 0 CFP tendo como Delegado
o Prof. Dr. Carlos Trlncao. Portugal que tinha
sido aceite provisorlamente am 1.948. e definitivamente admitido par unanimidade como
membro da Federar,;ao Internaclonal de Filatelia. Votaram a favor todas as Federar,;oes
presentes a que reglstamos com prazer.
Foram elas a Austria. Belglca. Dinamarca.
Finlandla. Franca. Italla. Israel. Luxemburgo.
Holanda. surr,;a. Bulgaria. Croacia. Estados
Unidos. Hungrla e Checoslovaqula.
Federado 0 Clube Filatelico de Portugal.
como representante da Filatella Portuguesa.
termlnou a sua accso quando em 1954 se
formou a Federar,;ao Portuguesa de Filatelia.
Estava realizada uma vasta obra que era
necessaria continuar.
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de Abril de 1951. se tornou realidade quando
o entao Correio-Mor. Eng. Luis Albuquerque
Couto dos Santos. empossou a respectiva
Comissao Organizadora. Nessa reuniao 0 CFP
esteve representado pelo Major Cardoso
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Em 1.9 de Junho de 1947. no interesse
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de .praga. Estava a aproximar-se a data da
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obtivesse do CFP uma personalidade que pude sse aceitar 0 cargo de Comissario. para
as expositores portugueses na .IMABA •.
Entretanto. em Praga. tinham aderido a
FIP os Estados Unidos e 0 Brasil e aquela
estava a contactar com mais cinco paises.
Um dos motivos que levaram a FIP. em 1948.
a angariar 0 maior numero possivel de federadas era 0 facto de que todas as forr,;as
vivas da fi,latelia se agrupassem -pour defendre nos interets devant I'avalhance des
nouveautes qui partout en grave prejudice
a notre science.. Decorridos trinta anos
este problema continua Irresoluvel!
Dando-se um nitido progresso na vida
do OFP. nomeadamente com a nova Direc/fao constituida por M. M. Pinto Junior (Presidente). Arnaldo R. Pinto da Fonseca. Major
Jose JUlio da Silva. Jose Rodrigo Dias Ferreira e Jaime Qulntino Pinheiro e passando
a ter uma sal a como sede pr.ovis6ria na
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Rua da Madalena. 287-1.· (conseguida pel a
iniciativa pessoal do Eng. Marcos Pereira).
essa Direcr,;ao revendo 0 assunto da filiar,;ao
na flP. imediatamente a contactou. mais
precisamente a 20 de Feilerelro· de 1948.
Honestamente 0 CFP informava a FIP que em
Portugal s6 havia um clube 100 % amador.
que era a nosso. um segundo no Porto 0
qual era apolado- par uma casa comerdal.
e que nas IIhas estava em organizar,;ao um
tercelro. que seria nessa altura como uma
filial do CFP. Com esta reduzida quanti dade
de colectlvldades era impossivel formar uma
federar,;ao enesse caso 0 que haviamos de
fazer?
Aproveitandoas palavras que tinham partido da FIP. recordavamos que a CFP estava
disposto a comemorar 0 Centenario do Selo
Postal Portugues e que 0 alto patrocinlo da
FIP seria imprescindivel e tambem uma grande honra.
Uma semana depois 0 CFP era novamente
assediado pela FIP que compreendendo a
situar,;ao filatelica portuguesa lembrava a
questao do Centenario do Selo. A F I P reconhecia que estavamos ainda um pouco -Isolados-. A tres anos era necessarlo comer,;arem os trabalhos inerentes a celebrar,;ao.
mas nada se podia fazer sem sermos filiados.
Como nao era possivel formarmos uma
federar,;ao. 0 nosso caso nao era unlco. 0
art." 3 dos Estatutos da FIP estipulava que
-s6 a~ Federar,;oes Nacionais podem ser ace ites como membros. Num pais onde nao
exista a Federar,;iio Nacional podera ser admltida excepcionalmente uma socledade filatelica. portanto aquela que represente a expressao filatelica do pais •. Por consegulnte
o CFP estava em posir,;ao de aderir a FIP.
Porem. tornava-se necessaria que as tres
associar,;oes existentes declarassem que ate
a formar,;ao da Federar,;ao Portuguesa de
Filatelia, a CFiP estava encarregado de representar a filatelia e a espirito filatelico do
nosso pais.
No prosseguimento do processo surglu 0
caso do CFP nao poder arcar com 0 pagamenta da quota anual da FIP. que devia ser
sempre paga em francos suir,;os. Contudo,
este assunto foi facilmente resolvido porque
a FIP sendo uma organizar,;ao sem a-but
lucratif.. atribuia a Portugal a quotizar,;ao mais
baixa que estava a praticar. dando a escol her um numero. segundo as nossas possibilidades. ate melhores dias. As quotizar,;oes
iam nessa altura de 25 a t60 franc as suir,;os.
Portugal. passaria a pagar a quanti a iden-
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tica de um pais nas mesmas condir,;oes do
que 0 nosso 0 Luxemburgo. ou sejam 25 francos surr,;os par ano. 0 caso do pagamento
das quotas a FIP pelas federar,;oes nacionais era um grave problema e s6 a surr,;a
tlnha aumentado voluntarlamente a sua quota
para 180 francos.
A realizar,;ao da Exposir,;ao do Centenario
do Selo voltava a Inquietar a dlrecr,;ao da
FIP. nao s6 pelas dificuldades que apareciam.
alias resoluvels. logo que a inscrlr,;ao fosse
felta com a devida antecedencia no cal endarlo filaUHlco internacional.
No dla 1 de Abril, de 1948. melhor aclaradas as possibilidades da nossa filiar,;ao
na FIP. tornava-se apenas necessarlo oficializarmos 0 pedido e pagar a quota para 1948/
/1949. para que a Inscrir,;ao de Portugal. fosse
anunciada como -bonne nouvele. no Congresso da FIP. que se realizava em Agosto
na cldade de Basileia.
Alnda em Abril. apressou-se a Direcr,;ao
do CFP a pedlr a sua filiar,;ao na FIP. confirmando que conforme correspondencla
anterior. continuave a Impossibilidade da formar,;ao de uma federar,;ao nacional. pelo que
se justlficava plenamente 0 pedido de fillar,;ao dlrecta. Propunhamos que. de facto. a
quota fosse a mais baixa e que quando nos
fosse possrvel ela seria aumentada. Flcou.
tambem. pedldo formalmente que. a FIP no
Conoresso de Bosileia reservasse 0 ana de
1953 para a Exposir,;ao Internaclonal. a realizar em L1sboa pelo que seriam encetados
os contactos com 0 Minlsterio das Comunlcar,;oes e todos os filatelistas portugueses.
que eram tao poucos. Recordamos que. em
1953. a Exposir,;ao. reglstou cerca de dez mil
visitantes. estando Incluidas muitas entradas
gratis!
Em 14 de Maio de 1948. tanto a, FIP como
o CFP ficaram surpreendidos com 0 problema delicado que surglu na FIP ou seja
o pedldo de Inscrir,;ao directo do Bureau
d'i:changes Philateliques (BEP) do Porto. Reunlda a Dlrecr,;ao do CFP. sob a presidencia
de Pinto Junior. resolveu enviar um energlco
protesto. explicando que A. Vasconcelos. director do BEP. depols de estar a par e de
acordo com tudo 0 que se passava. tinha
prometldo que se resolvesse alguma colsa
am contrarlo nos comunlcaria. Mas 0 que
se passou? Nas nossas costas. resolveu
esc rever directamente a FIP. Em face dos
nossos argumentos tudo se recompOs e a
FIP reconheceu que 0 nosso pedldo de admlssao contlnuava justlflcado e pedla-nos que
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continuassemos com todos os .trunfos na
mao •.
Finalmente. em 23 de Agosto d.§ 1948 no
Congresso de ~asjleia. realizado no .Salao
da Feira das Amostras- 0 Presidente Friederich. anunciou solenemente que .0 Clube
Filatelico de Portugal pedlu a sua fmaCao ••
Surgiram algumas dificuldades. Os delegados
da Belglca. Boks e Severin. votaram para
que fOss em os aceites condicionalmenta a que
o pedido fosse ratificado no pr6ximo Congresso. 0 Dr. Eder (Austria) regozijou-se
com 0 nosso pedldo e recomendou para que
a filiar,;ao fosse aceite imediatamente. Berthelot (Franr,;a) recomendava que se ace itasse provisoriamente 0 pedido do CFP sob
a reserva de ratiflcar,;so no pr6ximo Congresso. depois de informar,;oes complementares. Posto a votar,;ao a proposta de Berthelot. foi admltida por unanimidade. com
duas abstenr,;oes. Asslm Portugal flcou admitido a titulo provis6rlo.
No Congresso de Paris. na .Casa dos
Engenheiros da Escola Central.. em 9 de
Junho de 1949. 0 CFP tendo como Delegado
o Prof. Dr. Carlos Trlncao. Portugal que tinha
sido aceite provisorlamente am 1.948. e definitivamente admitido par unanimidade como
membro da Federar,;ao Internaclonal de Filatelia. Votaram a favor todas as Federar,;oes
presentes a que reglstamos com prazer.
Foram elas a Austria. Belglca. Dinamarca.
Finlandla. Franca. Italla. Israel. Luxemburgo.
Holanda. surr,;a. Bulgaria. Croacia. Estados
Unidos. Hungrla e Checoslovaqula.
Federado 0 Clube Filatelico de Portugal.
como representante da Filatella Portuguesa.
termlnou a sua accso quando em 1954 se
formou a Federar,;ao Portuguesa de Filatelia.
Estava realizada uma vasta obra que era
necessaria continuar.
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HOMENAGEM A MAGALHAES LIMA
Homenagem

a Republica

Vao ser postas em circulac;ao em 1979,
duas series de selos, de seis valores cada
uma, em homenagem a vultos da Propaganda
Republicana.
-0 selo de Magalhaes Lima, posto em
circulac;ao no dia 7 de Dezembro de 1978,
pode-se considerar como 0 comec;o dessa
homenagem. Na verdade, Magalhaes Lima nao
faz parte de qualquer dos valores dessas series, porque data mais significativa relacionada com ele havia a comemorar - 0 50.'
aniversario da sua morte.
Magalhaes Lima nasceu no Rio de Janeiro
(Brasil) aos 30 de Maio de 1850, filho de pai
emigrante e de mae brasileira. Com apenas
cinco anos de idade, veio para Portugal. Aos
18 anos de idade perfilhou a nacionalidade
Portuguesa.
Fez em Coimbra (unica universidade portuguesa existente na epoca) os estudos superiores, onde se formou em Direito (1875).
La conviveu com os representantes da GeraC;ao de 70, que tanto impacto tiveram nos
rumos politicos do nosso Pais, e de que ele
foi um dos notavels representantes.
Desde muito novo manifesta um acentuado
ideal republicano e apenas com dezanove
an os ja assinava artigos nu!" jornal afecto
ao Partido Republicano, 0 PYf/lampo, do Porto.
Alias, 0 gosto por escrever fazia·se ja sentir em Magalhaes Lima desde os comec;os da
adolescencia, pois apenas com 12 anos fundara, com Francisco Simoes Margiochl, um
pequeno jornal no Colegio Roeder, que frequentava, Ensaios Litterarios, em Lisboa.
«Em 1879 enveredou pelo jornalismo profissional. Dirlgiu, sucessivamente, 0 Comercia de Portugal (1879·80), 0 Seculo, que fundou (1881-96), A Folha do Povo (1898) e, por
fim A Vanguarda (1898-1907) peri6dlcos bem
redigidos e combativos, em boa parte re~
ponsavels pelo avam;o da causa republl·
cana-.
Colaborou ainda em numerosos jornais entre os quais podemos salientar: Corresponpondenc/a de Co/mbra, (1872); 0 Trabalho
(1872); 0 Espectro de Juvenal (1872-73); Republica Portuguesa (1873); A Tribuna (1874);
Mosaieo (1875); A Folha Nova (1885); 0 Mundo (1911-21); A Manhii (1918-21) Portugal
(1920; A Luz (1920-28); A Batalha (1921).
Na sua actividade de escritor, devemos
mencionar as seguintes Obras: Pefa Patria e
Pefa Republica, 0 Soeialismo na Europa, A
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Obra Internaeional, 0 Prime/ro de Maio,
Epis6dios da minha vida, entre muitas outras.
Em 1874 foi inieiado na Mac;onaria, e em
1907 foi eleito Grao Mestre da Mac;onaria
Portuguesa, cargo que manteve, com sucessivas reeleic;oes, ate a sua morte (1928).
Quando do Ultimatum Ingles (1890) MagaIhaes Lima percorreu grande parte da Europa, fazendo conferencias em defesa da razao que assistia a Portugal.
Foi grac;as aos seus dotes de bom orador
e a sua acc;ao diplomatica em Franc;a e Inglaterra, que estas duas nac;oes nao intervleram quando da Revoluc;ao de 1910. 0 seu
prestigio era' tao grande que chegou a falar,
por convite e sem ser deputado, no Parlamenta belga.
Com a Republica, Magalhaes Lima fol deputado, depois senador, e em 1915 exerceu
o cargo de Ministro da Instruc;ao Publica.
Em 1919 era-Ihe atriburda a condecorac;ao
de Torre e Espada.
Em 1922 fundou em Portugal, a Liga Portuguesa dos Direitos do Homem, de que foi
o primeiro presidente.
Faleceu em Lisboa aos 7 de Dezembro
de 1928. Toda a sua vida foi um exemplo
de dignidade e defesa pela Republica, pela
Democracla, pela Liberdade e pela Fraternidade.
No dia 7 de Dezembro de 1978, Portugal
presta-Ihe a sua justa homenagem. Para alem
do selo comemorativo, e do carimbo de primeiro dla, havera alnda um carimbo no Gremio Lusitano - Palacio Mac;6nico - para asslnalar a exposic;ao ali realizada em sua homenagem.
JOAO ALVES DIAS

,

PORTUGAL GANHA PREMIO INTER'NACIONAL DE FllATELIA
Em confronto com mais 15 parses, dois
selos portugueses da serie «EUROPA - CEPT
1977 », desenhados pel os Servic;os Artrsticos
dos cn, foram considerados pelo Juri do 8.°
Premio Internacional AS/AGO os melhores e
rna is representatlvos da arte filatelica sobre
o tema «Turismo-.
o premio Asiago (Milao), considerado 0
Oscar Mundial da Filatelia, consagra nao apenas 0 valor artrstico dos selos, mas, atraves
dele, sobretudo 0 seu valor cultural. De fac·
to, a tematica filatelica sofreu nos nossos
dias uma profunda alterac;ao. Abandonando
a tradic;ao de reproduzir a efigie dos Governantes de cada pars, tornou-se um veiculo
cultural valiosrssimo, um Instrumento de divulgac;ao da Hist6ria, da Cultura e das tradi~oes artisticas de cada povo.

Os selos portugueses, justamente, estao
despertando grande interesse nos mercados
e certames filatelicos internacionais e um
dos dois agora galardoados 0 de 4S00, obtivera ja este ana 0 Grande Premia .Comunidades Europeias» - Europa 77, em Bruxelas.
Os dois selos - urn de 4$00 e outro de
8$50 - representam duas paisagens nao reais
mas em que se procura materializar a essencia das paisagens montanhosas predomlnantes nas provincias do Norte e das planuras
que constituem a maior parte das provincias
meridionais e, ao mesmo tempo, mostrar 0
modo diverso do povoamento nestes dois sistemas geograticos.
o Premio Asiago de Filatelia sobre 0 tema
«Turismo» foi entregue ao Consul Geral de
Portugal em Italia por Mariano Rumor, ex-Primeiro Ministro Italiano.

Selos de Portugal, tJltramar 8 Estranllel.a.
Novldades. Tambticos. Sobrescritos de 1.0 ella.
- - TODO 0 MA11ERIAl. FILATiLiCO -

BASTOS & CAMPOS, LDA.
R. MARIA ANDRADE, S5
LlSBOA.1

(~ORTUGALI

FILATELlSTA.- FILUMINISTA

COMPRA -

A serie .. Europa· C E P T 1977»

Telef. 834108

MANUEL ANTONIO JERONIMO
TROCA -

VENDE

R.. C(!)ELlIJO iDA :ROCHA, 112, RIC D.0
(A Campo de Ourlque)

Tell. 66 50 93 (EMIP. 6660~) LISBOA-3

5

FRANQUIA
Revista Filatelica Portuguesa. Uma revista aD se-rvil;:o do coleccionador.
Assinatura anual (11 numeros) 250$00. Envia-se exemplar amostra a
quem 0 solicite e envie 5$00. em selos. para portes e despesas de expediente. Escreva-nos. Pra(:fa Artur Portela, 2 - 5.° Dt.o - Lisboa 4 PORTUGAL
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A1. Exposioao Nacional de Maximafilia eos orgaos de Comunicaoao Social
A

A tempo e horas 0 presidente da Associacao Portuguesa de Maxlmafilia envlou um
convlte aos principals orgaos de Comunicacao Social, para estarem presentes e fazarem a cobertura da 1.' Exposicao Nacional
daquela especlalidade. Este aconteclmento
revestlu 0 malor Interesse e curiosidade, nao
s6 por se tratar de uma manlfesta<,:ao cultural nunca apreclada no nosso pals, mas tambem porque era a prlmeira vez que a Fundacao Calouste Gulbenklan abrla as suas portas para a realizacao, nos seus saloes, de
uma exposicao de caracter filatelico.
I: natural que, quanto a Imprensa, apenas
tenham sido convldados os principals jornais
da Capital; quanto as emlssoras, a Radio Renascen"a que mantem, semanalmente, um
programa sobre Filatelia e quanto ao mais
poderoso meio de Comunica"ao Soclal- a
televlsao - a unlca que temos.
De totios os convldados apenas se dignaramestar presentes um dos jornals da capital e a Radiotelevisao Portuguesa. Fol pouco, multo pouco mesmo, 0 que slnceramente
lamentamos. De tudo Isto, resultou que pouca divulga"ao fol dada ao certame, ja que
as sec"oes filatelicas de varlos jornals embora ten ham felto referenclas multo detaIhadas ao aconteclmento e tlvessem para
com a A. P' M. palavras que multo agradaram, 0 certo e que, de um modo geral, como as cr6nlcas filatelicas sao semanais, a malorla fol publicada ja depols de
encerrada a exposl<;ao. Por outro lado, a nossa T. V. embora tenha feito uma cobertura
no local muito apreclavel, apenas transmitiu
a reportagem na vespera do encerramento,

M'A CAZINE
-

isto e a um sabado numa rubrica que teve
Jugar peJas 17 horas... E evidente, que a
grande maioria do publico que asslste as
emissoes televislvas, nem sequer soube que
o evento tinha tldo lugar.
Abrlrmos aqul um parenteses para informar
os nossos estlmados leitores que, pOUCOS
dlas ap6s 0 encerramento da nossa exposi"ao, vimos na T. V., no notlclarlo das 20 ho'ras, que e, como se sabe, 0 de malor audi"ao e vi sao, uma reportagem que nos delxou
positivamente -deleltados-: nem mais nem
menos do que umas senhoras da alta sociadade portuguesa a -pentearem- os seus caezlnhos de luxe e estima"ao no unlco, julgam~s, cabeleirelro de caes que exlste neste
pals. Sem comentarlos ... No entanto, nao podemos de modo algum flcar indiferentes it
indiferent;a que os nossos orgaos de Comunlca"ao Social manlfestam perante acontecimentos que, quer queiram quer nao, tem aspectos culturals que nao podem, nao devem
e nao queremos que sejam desprezados.
Por outro lado, nao se compreende que
esses mesmos orgaos esteJam con stanteme°nte a evocar 0 obscurantlsmo e analfabetlsmo que se vlveu durante varlas decadas,
pouco fazendo, com efelto, para dlvulgar
junto do povo, aconteclmentos culturals a
que pode gratultamente assistlr. Como nota
de -reportagem- termlnamos com uma -conflssao- que 0 conhecldo e competente locutor da nossa T. V. Sr. Jose Manuel Bento
nos fez, quando reallzou a cobertura do referido certame. -Salo daqul mais rico-.
Enrico C. E. Lage Cardoso
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LISBOA-5

Por: Max Wuthrich
Introducao
Hoje em dla, ja praticamente nao existem
ramos da actlvldade human a em que nao encontremos, sob as mais dlversas formas e
cores, aquilo a que se chama materials plastlcos sintetlcos. Substancias essas, dlga-se
tambem desde ja, de que com grande dificuldade prescindiriamos agora, quanto mals nao
seja pel a simples razao de ja nao Se tratar,
como foi frequentemente 0 caso durante a
ultima guerra, de vulgares materials de substltuiCao, deslgnados pelo vocabulo pejoratlvo
-Ersatz-, mas, pelo contrario, de produtos de
sintese possulndo todo 0 seu valor e, na
maio ria dos casos, propriedades especificas
tao bem deflnldas, que serla vao procurar-Ihes equivalentes entre os materiais classlcos.
o fllatelista, tendo notado as sUas interessantes proprledades, serve-se tambem actualmente desses materials plasticos sob a forma de folhas, de tlras, etc., dotadas de uma
transparencla tao Iimpida como a do cristal
e de uma espantosa flexibllidade, nas quais
guarda com grande culdado as preciosas pecas da sua colec"ao, com 0 flm de as preservar 0 melhor posslvel de sujldade ou danos.
Infelizmente, nestes ultlmos anos verificou-se que uma tal protec"ao podia multo bem
ser perfeltamente lIus6rla em certos casas,
havendo colecclonadores que, com grande
surpresa, se deram conta de que folhas e tlras em material slntetico tlnham elas pr6prlas causado danos aos objectos das coleccoes. 0 -Journal Phllatelique Suisse- fez,
alias, repetldamente alusao a cas os desse
tlpo. Hoje em dla parece oportuno descrever
nao s6 os danos causados a certas per;as,
mas tambem tentar Indicar aos fllatelistas,
com a ajuda de alguns conselhos, como eles
podem preservar as suas coleccoes de tals
danos.
Danos assinalados

.
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-----------------------OS MATERIAlS PLASTICOS SINTETICOS
E A FILATELIA

Els, primelramente, uma breve enumera<;ao
dos danos mals Importantes, devldos a Influencla de folhas, tlras, etc., em material
slntetico, que nos foram asslnalados ate
agora:

- Colorar;ao avermelhada de sobrescritos do
1.° dla.
- Comer;o de dissolur;ao do aglutinante de
certas tlntas de impressao de selos.
- Captura de certas tintas de impressao (cores metalizadas principalmente) e do material fosforescente de selos pelas folhas,
tiras, etc., devlda ao contacto dos selos
com aqueles materials. Exemplos: a impressao em dourado em selos da serie dos
.Minnesanger- (Principado do liechtenstein); trompa postal do bloco .NABAG(1959).
-- Amareleclmento de certos selos.
-- Mudanr;a de cor, seguidamente a reacr;oes
com a cola, das margens dos selos que
foram mantidos em albuns ou em cadernos
com tlras.
Experiencias efectuadas
Os danos observados sao devidos, em
grande parte, segundo parece, a folhas, tiras,
etc., de material slntetico que contem plastl.
ficantes. Para alem dlsso ,as alteracoes revestem-se frequentemente de tal gravidade
que os selos ou objectos atingidos parecem
ter perdido praticamente todo 0 seu valor, se
nao for posslvel restaura-Ios.
No laborat6rlo de quimica da Divisao de
Pesquisas e Desenvolvlmento dos cn da
Suica, examlnou-se, pelo metodo da espectrografia em Infravermelhos, uma grande quantldade de folhas, tlras, etc., das mais diversas
materlas quanto a natureza do material sintetlco de que sao feitas e, eventual mente,
dos plastlflcantes que contem. A maior parte delas tlnha-nos sido envlada pel a Divisao
de Selos dos cn surCos, que queria que examlnassemos se elas serlam convenlentes para a colecr;ao e conservaCao duradolras de
selos, de Intelros postals, etc. Origlnalmente,
este exame nao teria lugar senao para responder a questoes surgidas no selo da pr6prla empresa dos cn suir;os. Os seus resultados mostraram, contudo, que se Impunha
esclarecer 0 publico sobre este assunto e
multo em especial os colecclonadores, a flm
de Ihes permltir precaver-se contra outros
danos. Aclma de tudo, a nossa intencao nao
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A1. Exposioao Nacional de Maximafilia eos orgaos de Comunicaoao Social
A
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poderoso meio de Comunica"ao Soclal- a
televlsao - a unlca que temos.
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M'A CAZINE
-
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era provoear a rivalidade entre as fabrieantes, mas, simplesmente, proeurar saber quais
sao, em filatelia, as folhas, as tiras, as -poehettes D , de material sintetieo que se pode
au nao se deve utilizar. t inutil dizer que nao
apareee qualquer nome de fabrieantes nos
resultados dos exames. Para efeetivar uma
verdadeira eomparac;:ao de produtos, forc;:oso
foi alhis levar mais lange ainda a analise e
eonfiar, na altura, urn tal trabalho a urn organismo neutro (par exemplo, ao Laboratorio
Federal Suic;:o de Ensaio de Materiais). 0 esseneial das nossas investigac;:oes ineidiu sabre a pesquisa das eausas da eolorac;:ao vermelha em sobreseritos do 1.° dia (FOC).
Resultados das experiencias
Materiais sintetieos analisados.
eonjunto dos materiais eompreendia:

o

- 11 amostras de PVC (eloreto de polivinilo)
- 2 amostras de polietileno
- 9 amostras de aeetato de eelulose
- 2 amostras de hidrato de eelulose
- 8 amostras de polistireno
- 1 amostra de polietileno-tereftalato
- 2 amostras de teeido de algodao com impregnac;:ao
No que se refere ao PVC, somente duas
amostras se eneontravam isentas de plastifieante ,enquanto que todas as outras eontinham urn plastifieante a base de ftalato. 0
polietileno estava isento de plastifieante, como habitualmente. Para 0 aeetato de eelulose, pede-se perfeitamente deteetar uma mistura de plastifieante a base de ftalato e de
fosfato. Nao foi possivel eneontrar aeetato de
eelulose isento de plastifieante, embora ele
deva eXistir, segundo se afirma. Hidrato de
eelulose: inexisteneia de plastifieante. Polistireno idem. 0 teeido de algodao eneontrava-se impregnado de uma substaneia de tipo
gorduroso, cera do Japao, provavelmente, e
tinha amido na face interior.
Colorac;:ao vermelha de sobreseritos do 1."
dia (FDe)
Que tinha aeonteeido? Na face - raramente no verso - destes sobreseritos, qUe tinham side eonservados em upoehettes_ transparentes, ha eoleeeionadores que notam, ao
fim de urn eerto espac;:o de tempo (apos dois
anos, aproximadamente), 0 apareeimento de
uma eolorac;:ao vermelha do papel, desigualmente distribuida. Parece que a mudanc;:a nao
eomec;:ou noutro sitio que nao fosse aquele
onde a -poehette D transparente em material
sintetieo se encontrava direetamente em eon-

taeto com 0 papel do sobreserito. 0 Servico
Filatelico dos crr suic;:os, em Berna, foi' 0
primeiro a tomar conhecimento da existencia de tais alterac;:oes, atraves de urn eoleceionador que se queixava e queria saber de
onde tal provinha, de quem a responsabilidade e 'se era possivel ser remediado. Conseeutivamente, foram deseobertas iguais eolorac;:ees noutras colecc;:oes. Certamente que,
depois disso, muitos outros filatelistas terao
verificado 0 mesmo nas suas coiec<;oes.
Depois, os sobreseritos do 1.° dia de certos
anos-neste easo, de 1964 a 1970-tinham
sido as unicos a mudar de cor. Para encontrar a que tinha provocado a mudanc;:a de
c~r, fOi necess.ario fazer uma serie de expenencias. Exammou-se primeiro se com sobre~critos origimirios de 1964 a 1!hO, se podena produzir uma mudanC;:a aeelerada da
cor, par eontacto com PVC flexivel a temperatura elevada. Para este efeito, alguns sobreseritos foram eolocados em upochettesD
transparentes, seguidamente ao que estas ultimas foram comprimidas entre duas placas
de vidro, sendo 0 eonJunto posta numa estufa a 50° C. Ap6s tres semanas, ja se podia
notar uma fraea mudanc;:a para eor-de-rosa no
papel dos sobreseritos. Ao fim de dez semanas, interrompeu-se a experieneia, dado a
transeolorac;:ao ser ja bastante pronunciada.
Esta experieneia tinha mostrado tam bern que
a inicio da eolorac;:ao para vermelho se dava
preeisamente na cor primitivamente einzenta
no interior dos sobrescritos. Convinha agora
tentar deseobrir qual a substancia que, nas
folhas e tiras de PVC f1exivel, provoeava a
mudanc;:a do cinzento dos sobreseritos para
vermelho. Durante uma serie de experieneias
aprofundadas, todas as substancias que, duma forma ou doutra, podiam entrar em eonsiderac;:ao, foram passadas em revista: plastifieantes diversos, produtos de decomposic;:ao
de PVC e de plastifieantes, etc. Os resultados foram eompletamente negativos. As experiencias foram par fim estendidas aos estabilizadores de materiais plasticos. Aquelas
substaneias sao misturadas sob a forma de
sais metalieos organicos ao PVC na altura
da fabricac;:ao. 0 seu papel seria impedir uma
deeomposic;:ao aeelerada, sob a aec;:ao do calor, do material sintetico, com Iibertac;:ao de
aeido c/oridrico. No seguimento disto, eonseguiu-se efectivamente por em evidencia dois
estabilizadores a base de zineo, suseeptiveis
de provocar a famosa eolorac;:ao vermelha nos
sobrescritos.
A isso vern juntar-se urn outro factor, sem
o concurso do qual nao se poderia formar a
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materia colorante vermelha: 0 estabilizador
que se encontra no material sintetico nao
poderia de forma alguma entrar em eontacto
com 0 cinzento do interior dos sobrescritos
se nao existisse 0 plastifieante como veieulo
para 0 transportar.
Com efeito, 0 estabilizador chega ao einzento quando se eneontra dissolvido no plastificante. A cor vermelha que se forma entao
vai espalhar-se seguidamente atraves do papel do sobreserito, para aparecer finalmente
na superfieie exterior deste e dar-Ihe uma
colorac;:ao de aspecto desagradavel. Experiencias de elimlnac;:ao permitiram estabeleeer
que 0 papel dos sobrescritos corados continha, efectivamente, plastifieante a base de
ftalato. A quantidade absorvida pode, alias,
ser consideravel, a ponto de a branco de sobrescritos nao eorados adquirlr urn tom mais
escuro. Os papeis proteetores de cor negra
que se eneontram frequentemente inseridos
nas upochettes D transparentes continham,
tambem, uma quantidade razoavel de plastiflcante. A eliminac;:ao do plastiflcante que os
sobreseritos eontem, por meio de benzina
reetifieada, eonduz, simultaneamente, ao desapareeimento, por dissoluc;:ao, da materia eolorante vermelha. Esta verifieac;:ao dava lugar a bern eompreensivel esperanc;:a de se
poder talvez elimlnar dos sobrescritos, por
meio de tal metodo, a materia colorante vermelha, sem causar danos aos selos, aos seus
desenhos ou aos textos neles impressos. Ora,
aeonteee ser este 0 easo.
Os sobreseritos cuja cor mudou podem ser
recuperadosl
o eoleccionador que teve a pouea sorte de
os ter guardado em «pochettes D de PVC e
que vai, eertamente, apereeber-se de que as
seus sobreseritos do 1.° dia mudaram para
vermelho, podera ele proprio restaura-Ios, reeorrendo ao metoda abaixo descrito.
Conforme a numero de sobrescritos a tratar adquire-se, numa drogaria, 1 a 2 Iitros de
benzina rectifieada (exigir benzina rectificada
num reeipiente de vidro, easo eontrario, 0
trabalho de restaurac;:ao dos sobreseritos arriscar-se-ia grandemente a falhar). Deitar a
benzina rectifieada numa tigela de vidro, de
poreelana ou de ferro esmaltado - as recipientes em material sintetieo nao se aeonseIham! - suficientemente grande e pouco profunda, seguidamente eoloear 113 dentro, de
forma a que flquem totalmente imersos na
benzina, alguns sobreseritos, dos quais se
tera tido a culdado de tirar todo 0 ar neles
conti do. Em easo de neeessidade, eoloear-se-
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-a sabre as sobreseritos Uffil pequeno peso,
par exemplo, pedrinhas previamente bern lavadas e secas. Ponto capital: os sobrescritos
devem mergulhar inteiramente na benzina
rectifieada, sem a que as partes expostas ao
ar se arriseam a f1ear eobertas de manehas .
Cobrir - e preferivel- a tlgela com uma placa de vidro e deixar repousar durante eerea
de duas horas. Retil"ar, em seguida, as sobrescritos e deixa-Ios seear ao ar. Atenc;:ao:
o emprego da benzina rectificada, que e muito faeilmente inflamavel, exige a maior prudencia, particularmente durante as trabalhos
de restaurac;:ao. Assim, nao fumar em easo
algum! Nada de chama nua ou fogo nas redondezas! 0 ideal e proeeder a toda a opera<;ao de restaura<;ao ao ar livre (na varanda,
por exemplo).
A benzina rectifieada usada, Iigeiramente
avermelhada, pode ser seguldamente em pregue em eertos trabalhos grosseiros de Iimpeza (para desengordurar pec;:as de maquinas,
por exemplo), mas nao, evidentemente, para
tirar n6doas de roupa. Todavia, a mais seguro
seria levar essa benzina, agora us ada, ao local on de tinha sido eomprada.
Depois de as sobreserltos terem seeado,
nao apareee sabre eles qualquer vestigia da
benzina em que foram mergulhados. Asseguramo-nos, alhis, de que nem as selos nem
mesmo as desenhos au as textos impressos
vinham a sofrer qualquer alterac;:ao, fazendo
diversas experiencias.
o unieo vestigia visivel da operac;:ao e urn
certo esbranquic;:amento parcial do cinzento
do interior dos sobreseritos, a que nao se
nota vista de fora.
Para voltar, resumidamente, a questao de
saber a que e responsavel pelos danos observados, e-se obrigado a dizer que, neste
easo, ninguem e responsavel, visto que se
trata de uma combinac;:ao rara de varios fae"
tares (proprledade de reaec;:ao do cinzento,
estabilizador e plastifieante do material sintetieo), que levaram fortuitamente mudanc;:a,
de cor dos sobreseritos. Quem teria podidq
preyer urn tal fenomeno? Uma eoisa e eerta,
eontudo: a causa do eomec;:o do proeesso reside, em todo a easo, na eonservac;:ao de scbreseritos do 1.° dia em upoehettes D de PVC
flexivel, que nao convinham para tal uso.

a

Outros danos
Tudo leva a pensar que a PVC que eontem
plastifieante poderia, efeetivamente, ' ser ainda a causa de outros danos feitos a pec;:as
filatelicas. Com efeito, a desagregac;:ao da
tinta de impressao dos selos e a sua eaptu-
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apareee qualquer nome de fabrieantes nos
resultados dos exames. Para efeetivar uma
verdadeira eomparac;:ao de produtos, forc;:oso
foi alhis levar mais lange ainda a analise e
eonfiar, na altura, urn tal trabalho a urn organismo neutro (par exemplo, ao Laboratorio
Federal Suic;:o de Ensaio de Materiais). 0 esseneial das nossas investigac;:oes ineidiu sabre a pesquisa das eausas da eolorac;:ao vermelha em sobreseritos do 1.° dia (FOC).
Resultados das experiencias
Materiais sintetieos analisados.
eonjunto dos materiais eompreendia:

o

- 11 amostras de PVC (eloreto de polivinilo)
- 2 amostras de polietileno
- 9 amostras de aeetato de eelulose
- 2 amostras de hidrato de eelulose
- 8 amostras de polistireno
- 1 amostra de polietileno-tereftalato
- 2 amostras de teeido de algodao com impregnac;:ao
No que se refere ao PVC, somente duas
amostras se eneontravam isentas de plastifieante ,enquanto que todas as outras eontinham urn plastifieante a base de ftalato. 0
polietileno estava isento de plastifieante, como habitualmente. Para 0 aeetato de eelulose, pede-se perfeitamente deteetar uma mistura de plastifieante a base de ftalato e de
fosfato. Nao foi possivel eneontrar aeetato de
eelulose isento de plastifieante, embora ele
deva eXistir, segundo se afirma. Hidrato de
eelulose: inexisteneia de plastifieante. Polistireno idem. 0 teeido de algodao eneontrava-se impregnado de uma substaneia de tipo
gorduroso, cera do Japao, provavelmente, e
tinha amido na face interior.
Colorac;:ao vermelha de sobreseritos do 1."
dia (FDe)
Que tinha aeonteeido? Na face - raramente no verso - destes sobreseritos, qUe tinham side eonservados em upoehettes_ transparentes, ha eoleeeionadores que notam, ao
fim de urn eerto espac;:o de tempo (apos dois
anos, aproximadamente), 0 apareeimento de
uma eolorac;:ao vermelha do papel, desigualmente distribuida. Parece que a mudanc;:a nao
eomec;:ou noutro sitio que nao fosse aquele
onde a -poehette D transparente em material
sintetieo se encontrava direetamente em eon-

taeto com 0 papel do sobreserito. 0 Servico
Filatelico dos crr suic;:os, em Berna, foi' 0
primeiro a tomar conhecimento da existencia de tais alterac;:oes, atraves de urn eoleceionador que se queixava e queria saber de
onde tal provinha, de quem a responsabilidade e 'se era possivel ser remediado. Conseeutivamente, foram deseobertas iguais eolorac;:ees noutras colecc;:oes. Certamente que,
depois disso, muitos outros filatelistas terao
verificado 0 mesmo nas suas coiec<;oes.
Depois, os sobreseritos do 1.° dia de certos
anos-neste easo, de 1964 a 1970-tinham
sido as unicos a mudar de cor. Para encontrar a que tinha provocado a mudanc;:a de
c~r, fOi necess.ario fazer uma serie de expenencias. Exammou-se primeiro se com sobre~critos origimirios de 1964 a 1!hO, se podena produzir uma mudanC;:a aeelerada da
cor, par eontacto com PVC flexivel a temperatura elevada. Para este efeito, alguns sobreseritos foram eolocados em upochettesD
transparentes, seguidamente ao que estas ultimas foram comprimidas entre duas placas
de vidro, sendo 0 eonJunto posta numa estufa a 50° C. Ap6s tres semanas, ja se podia
notar uma fraea mudanc;:a para eor-de-rosa no
papel dos sobreseritos. Ao fim de dez semanas, interrompeu-se a experieneia, dado a
transeolorac;:ao ser ja bastante pronunciada.
Esta experieneia tinha mostrado tam bern que
a inicio da eolorac;:ao para vermelho se dava
preeisamente na cor primitivamente einzenta
no interior dos sobrescritos. Convinha agora
tentar deseobrir qual a substancia que, nas
folhas e tiras de PVC f1exivel, provoeava a
mudanc;:a do cinzento dos sobreseritos para
vermelho. Durante uma serie de experieneias
aprofundadas, todas as substancias que, duma forma ou doutra, podiam entrar em eonsiderac;:ao, foram passadas em revista: plastifieantes diversos, produtos de decomposic;:ao
de PVC e de plastifieantes, etc. Os resultados foram eompletamente negativos. As experiencias foram par fim estendidas aos estabilizadores de materiais plasticos. Aquelas
substaneias sao misturadas sob a forma de
sais metalieos organicos ao PVC na altura
da fabricac;:ao. 0 seu papel seria impedir uma
deeomposic;:ao aeelerada, sob a aec;:ao do calor, do material sintetico, com Iibertac;:ao de
aeido c/oridrico. No seguimento disto, eonseguiu-se efectivamente por em evidencia dois
estabilizadores a base de zineo, suseeptiveis
de provocar a famosa eolorac;:ao vermelha nos
sobrescritos.
A isso vern juntar-se urn outro factor, sem
o concurso do qual nao se poderia formar a
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materia colorante vermelha: 0 estabilizador
que se encontra no material sintetico nao
poderia de forma alguma entrar em eontacto
com 0 cinzento do interior dos sobrescritos
se nao existisse 0 plastifieante como veieulo
para 0 transportar.
Com efeito, 0 estabilizador chega ao einzento quando se eneontra dissolvido no plastificante. A cor vermelha que se forma entao
vai espalhar-se seguidamente atraves do papel do sobreserito, para aparecer finalmente
na superfieie exterior deste e dar-Ihe uma
colorac;:ao de aspecto desagradavel. Experiencias de elimlnac;:ao permitiram estabeleeer
que 0 papel dos sobrescritos corados continha, efectivamente, plastifieante a base de
ftalato. A quantidade absorvida pode, alias,
ser consideravel, a ponto de a branco de sobrescritos nao eorados adquirlr urn tom mais
escuro. Os papeis proteetores de cor negra
que se eneontram frequentemente inseridos
nas upochettes D transparentes continham,
tambem, uma quantidade razoavel de plastiflcante. A eliminac;:ao do plastiflcante que os
sobreseritos eontem, por meio de benzina
reetifieada, eonduz, simultaneamente, ao desapareeimento, por dissoluc;:ao, da materia eolorante vermelha. Esta verifieac;:ao dava lugar a bern eompreensivel esperanc;:a de se
poder talvez elimlnar dos sobrescritos, por
meio de tal metodo, a materia colorante vermelha, sem causar danos aos selos, aos seus
desenhos ou aos textos neles impressos. Ora,
aeonteee ser este 0 easo.
Os sobreseritos cuja cor mudou podem ser
recuperadosl
o eoleccionador que teve a pouea sorte de
os ter guardado em «pochettes D de PVC e
que vai, eertamente, apereeber-se de que as
seus sobreseritos do 1.° dia mudaram para
vermelho, podera ele proprio restaura-Ios, reeorrendo ao metoda abaixo descrito.
Conforme a numero de sobrescritos a tratar adquire-se, numa drogaria, 1 a 2 Iitros de
benzina rectifieada (exigir benzina rectificada
num reeipiente de vidro, easo eontrario, 0
trabalho de restaurac;:ao dos sobreseritos arriscar-se-ia grandemente a falhar). Deitar a
benzina rectifieada numa tigela de vidro, de
poreelana ou de ferro esmaltado - as recipientes em material sintetieo nao se aeonseIham! - suficientemente grande e pouco profunda, seguidamente eoloear 113 dentro, de
forma a que flquem totalmente imersos na
benzina, alguns sobreseritos, dos quais se
tera tido a culdado de tirar todo 0 ar neles
conti do. Em easo de neeessidade, eoloear-se-
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-a sabre as sobreseritos Uffil pequeno peso,
par exemplo, pedrinhas previamente bern lavadas e secas. Ponto capital: os sobrescritos
devem mergulhar inteiramente na benzina
rectifieada, sem a que as partes expostas ao
ar se arriseam a f1ear eobertas de manehas .
Cobrir - e preferivel- a tlgela com uma placa de vidro e deixar repousar durante eerea
de duas horas. Retil"ar, em seguida, as sobrescritos e deixa-Ios seear ao ar. Atenc;:ao:
o emprego da benzina rectificada, que e muito faeilmente inflamavel, exige a maior prudencia, particularmente durante as trabalhos
de restaurac;:ao. Assim, nao fumar em easo
algum! Nada de chama nua ou fogo nas redondezas! 0 ideal e proeeder a toda a opera<;ao de restaura<;ao ao ar livre (na varanda,
por exemplo).
A benzina rectifieada usada, Iigeiramente
avermelhada, pode ser seguldamente em pregue em eertos trabalhos grosseiros de Iimpeza (para desengordurar pec;:as de maquinas,
por exemplo), mas nao, evidentemente, para
tirar n6doas de roupa. Todavia, a mais seguro
seria levar essa benzina, agora us ada, ao local on de tinha sido eomprada.
Depois de as sobreserltos terem seeado,
nao apareee sabre eles qualquer vestigia da
benzina em que foram mergulhados. Asseguramo-nos, alhis, de que nem as selos nem
mesmo as desenhos au as textos impressos
vinham a sofrer qualquer alterac;:ao, fazendo
diversas experiencias.
o unieo vestigia visivel da operac;:ao e urn
certo esbranquic;:amento parcial do cinzento
do interior dos sobreseritos, a que nao se
nota vista de fora.
Para voltar, resumidamente, a questao de
saber a que e responsavel pelos danos observados, e-se obrigado a dizer que, neste
easo, ninguem e responsavel, visto que se
trata de uma combinac;:ao rara de varios fae"
tares (proprledade de reaec;:ao do cinzento,
estabilizador e plastifieante do material sintetieo), que levaram fortuitamente mudanc;:a,
de cor dos sobreseritos. Quem teria podidq
preyer urn tal fenomeno? Uma eoisa e eerta,
eontudo: a causa do eomec;:o do proeesso reside, em todo a easo, na eonservac;:ao de scbreseritos do 1.° dia em upoehettes D de PVC
flexivel, que nao convinham para tal uso.

a

Outros danos
Tudo leva a pensar que a PVC que eontem
plastifieante poderia, efeetivamente, ' ser ainda a causa de outros danos feitos a pec;:as
filatelicas. Com efeito, a desagregac;:ao da
tinta de impressao dos selos e a sua eaptu-
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ra (seguidamente a auto transposit;:ao) pelas
folhas, tiras e .pochettes- sao certamente
devidos a urn fen6meno de dissoluc;:ao do
aglutinante da tinta de impressao pelo plas·
tificante. Por falta de material adequado nao
foi possivel, ate agora ,fazer as experiencias
necessarias.
No que se refere ao amarelecimento de
certos selos estrangeiros, nao se dispunha
tambem de material ou de amostras. Uma tal
alterac;:ao pode ter diversas causas. 0 amare·
lecimento do papel pode ser devido parti·
cularmente a luz, a fen6menos de oxidac;:ao
de certos aglutinantes ou entao, novamente
aos efeitos de urn plastificante.
Para terminar, mencionemos a viragem ao
amarelo das margens de selos que tinham
igualmente sido colocados em cartoes pro·
tectores providos de bandas em acetato de
celulose, fixadas COm uma cola a base de
acetato de polivinilo. Embora a cola parec;:a
estar na origem da mudanc;:a de cor, a causa
dessa alterac;:ao nao e ainda total mente cia·
ra, continuando as pesquisas neste assunto.
Consequencias
Os danos ou as alterac;:oes notadas permi·
tern concluir imediatamente que todas as
-pochettes» e todas as tlras e folhas de PVC
flexivel devem ser consideradas como abso·
lutamente nao aconselhaveis em filatelia,
posto que 0 plastificante que contem motiva
nao s6 a mudanc;:a para vermelho de sobres·
critos do 1. dia, tal como se acabou de des·
crever, como tambem a desagregac;:ao das
tintas de impressao, a captura dessas tintas
pelo material sintetico assim como ainda,
provavelmente, 0 amarelecimento de. selos e
a colorac;:ao acastanhada da respectlva cola.
Alem disso, 0 papel dos selos ou dos sobres.
critos pode tomar urn aspecto levemente
oleoso com 0 tempo. E forc;:oso admitir, con·
sequentemente, que aparecerao danos ou al·
terac;:oes, mais tarde ou mais cedo, em to·
das as colecc;:oes guardadas em folhas, em
tiras ou em .pochettes- de PVC flexivel. Os
filatelistas deveriam banlr desde logo e 0
mais cedo possivel das suas colecc;:oes 0
materIal protector dessa natureza, substltuin.
do-o por outros materiais inteiramente apro·
priados. E escusado dizer que convem veri·
ficar na compra de novas tiras, folhas e .po·
chettes- e de novos albuns, se estes nao
contem PVC flexivel.
E quanto as outras folhas, tiras e -pochetes- que contem plastificantes? Sao tambem
prejudiciais ,ou os danos devido~ a presenc;:a
de plastificante provem excluslvamente do

PVC? No material examinado, somente 0
acetato de celulose continha tambem plasti·
ficante (20 a 25%), mas, em todo 0 caso, me·
nos que 0 PVC (35 a 40%). Quanto aos ou·
tros materiais sinteticos, todos eram isentos
de plastificante.
o acetato de celulose e frequentemente
utilizado, desde ha anos, como fita ou tira
de protecc;:ao, sem que nos tenham jamais
assinalado a deteriorac;:ao ou a alterac;:ao das
pec;:as filatelicas com as quais estava em con·
tacto. Por outro lado, esta substancia serve,
a maior parte das vezes, de suporte a ernul·
soes fotogrlificas (filmes) de todos os tipos,
as quais devem conservar durante muito tern·
po a estabilidade. Conhece·se, todavia, cer·
tos cas os de desagregac;:ao espontanea do
acetato de celulose, com libertac;:ao de acido
acetico. A dissoluc;:ao espontanea pode produzir-se depois de 20, 30 ou mais anos, e no
que respeita a folhas, tiras e .pochettessinteticas, talvez ainda mais tarde... ou entao, absolutamente nada. Seja como for podem existir desde 0 comec;:o, no material sintetlco ,vestigios de acido acetico que, na
sequencia, farao comec;:ar 0 processo de desagregac;:ao. Interrogado sobre este assunto,
urn fabricante de acetato de celulose respondeu, simplesmente, que nao se podia dar,
para esta substancia, a garantia de uma estabilldade ilimitada no tempo.
o coleccionador prudente escolhera portan.
to, de preferencia, folhas e tlras de material
sintetico total mente isento de plastiflcante.
Na pratica, que pode 0 coleccionador fazer?
Chega-se a pergunta essencial: como pode
o coleccionador ver se ha, tambem na sua
colecc;:ao, folhas e tiras de material sintetico
de PVC? Els urn metoda que Ihe permite elucidar rapidamente a questao.
Uma folha de PVC e mole e flexivel. Contrariamente ao PVC rigido e a outros mate' rials sinteticos, isentos de plastificante, nao
da estalidos quando se esfrega. Teste da com·
bustao: urn canto da folha, posto em contaeto com uma pequena chama, arde mal, produ.
zindo fuligem e extinguindo-se por si, rapida.
mente, se afastado da chama; os gases de
combustao desprendem urn odor picante, que
provem do acido cloridrico que se forma
quando da decomposic;:ao do PVC clorado.
Pode-se estabelecer facilmente a presenc;:a
do acido cloridrico mantendo acima da chama
urn pedac;:o de urn indicador humedecido com
agua (por exemplo, indlcador universal ou
papel de tornesol), 0 qual, sob a acc;:ao dos
vapores do acido, vira para vermelho escuro.
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Todos os outros materiais sinteticos - foIhas, tiras, etc. - sem cloro, nao provocam
essa reacc;:ao.
PVC rigido - Uma folha de PVC rigido e
menos mole e menos flexivel. Quando se esfrega, surge urn esbatimento de aspecto leitoso. Teste da combustao: a folha comporta-se do mesmo modo que a de PVC flexivel,
s6 que arde ainda pi or e se extingue na al·
tura precisa em que e afastada da chama.
Que materiais sinteticos se recomendam?
Para s6 falar no PVC: 0 PVC rigido pode
ser empregue em filatelia, mesmo apesar da
sua falta de flexibilidade e a sua propriedade
de se tornar leitoso nos lugares em que foi
esfregado apresentarem alguns inconvenien·
tes. Desde h8 alguns anos, encontra-se no
comercio urn PVC de origem sufc;:a isento de
plastlficante que e urn pouco mals flexivel
que 0 PVC rigido normal. 0 nosso laborat6rio recebeu ha algum tempo amostras dessa
substancia para exame. A analise confirmou
a ausencia de plastificante, mas revelou a
presenc;:a, para alem do PVC, de urn materi~1
sintetico a base de ester, 0 qual veio, mamfestamente, fazer a vez de urn plastificante e
confere a substancia maior flexlbilidade. A
partir disso sao feitas, juntando por sold~du
ra folhas incolores ou folhas negras, tlras
transparentes e inv6lucros, tendo impressa_ a
menc;:ao -isento de plastificante- (em alemao
-weichmacherfrel» ).
Polietileno - Pelas suas propriedades, este material slntetico nao representa qualquer
perigo para os selos, mas, actualmente, nao
a ja praticamente usado, pela simples razao
de nao ser transparente como 0 vidro.
Hidrato de celulose - Empregue frequente.
mente desde ha pouco tempo na confecc;:ao
de tiras transparentes e inv6lucros, este material apresenta 0 grande inconveniente de
carecer de estabilidade no que se refere as
dimensoes, particularmente no facto de se
contralr ou se dilatar consoante 0 grau de
humidade do ar, 0 que 0 leva a tomar, a
longo prazo, uma ondulac;:ao pronunciada e
irreversfvel. Nao se recomenda, consequente·
mente ,0 usa deste material.
Polistirol- Utilizado frequentemente na
confecc;:ao de tlras protectoras. Trata-se, neste caso, de urn material que convem em fila·
telia. Contudo, a necessario fazer com que 0
polistirol nao entre em contacto com folhas,
tiras, -pochettes-, etc., em PVC flexfvel, da·
do que 0 plastificante deste ultimo pode oca·
sionar rasgoes motivados pela tensao.
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Polietilenotereftalato - Material excelente
e resistente, mas que, infelizmente, custa
bastante caro. E principal mente por esta ra;
zao que tern sido raramente utilizado em fi·
latelia ata agora.
.
E bern possivel que se encontrem no comercio folhas, tiras, etc., em materiais sinta·
ticos diferentes daqueles de que aqui se falou, posto ser urn facto 0 constante progreso
so do sector dos plasticos sinteticos e a
possibilidade de ver surgir dai uma quanti·
dade de . novas substanclas. E de desejar, todavia, que a entrada de novos materiais plas.
ticos no dominlo da filatelia seja precedida
de urn exame profundo destinado a mostrar
se se prestam a tal uso.
E evidente que, na compra de tiras trans·
parentes, de inv6lucros, de albuns, etc., urn
coleccionador nao tern possibilidade de ver
logo de que materiais sinteticos sao feitos
os objectos que 0 comerciante Ihe propoe.
Nesse caso, e sempre Importante escolher
urn material ·sintetico isento de plastificante
e exigir a garantia esc rita desse facto, tanto
quanto possivel. Por outro lado, e certo que
se pode quase sempre confiar nas marcas
que garantem a ausencla de plastificante,
marcas estas que estao impressas em certos materiais sintaticos, mesmo nao tendo
em considerac;:ao a ideia de que, actual mente,
nenhuma firma seria se permitiria utilizar
abusivamente uma marca de qualidade. Quanto mais os filatelistas Se mostrarem exigentes em relac;:ao a qualidade das suas compras, mais raramente Ihes serao propostos
materiais nao apropriados. Neste campo, os
produtos mais baratos (0 PVC flexivel, por
exemplo) sao, p~r vezes, os piores.
Conclusiio
Embora se encontre, actualmente, urn cer·
to numero de materiais sinteticos que con·
vern perfeitamente a filatelia e dos quais nao
ha que recear, de forma alguma, urn efeito
prejudicial sobre as pec;:as de colecc;:ao (selos, etc.), e preciso nao esquecer que todas
estas substancias apresentam a particularidade de serem muito pouco permeaveis ao vapor de agua. Acontece, por conseguinte, que
urn selo que seja colocado humldo sob fO"
Ihas de material plastico sintetico corre 0
risco de se estragar devido a formac;:ao de
manchas de bolor ou de humldade. A epoca
em que os selos de uma colecc;:ao nao estayam em contacto senao com papel ou com
pergaminho ja acabou h8 muito. Sucede, contudo, que 0 papel e 0 pergaminho apresentavam a vantagem de se comportar como re-
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ra (seguidamente a auto transposit;:ao) pelas
folhas, tiras e .pochettes- sao certamente
devidos a urn fen6meno de dissoluc;:ao do
aglutinante da tinta de impressao pelo plas·
tificante. Por falta de material adequado nao
foi possivel, ate agora ,fazer as experiencias
necessarias.
No que se refere ao amarelecimento de
certos selos estrangeiros, nao se dispunha
tambem de material ou de amostras. Uma tal
alterac;:ao pode ter diversas causas. 0 amare·
lecimento do papel pode ser devido parti·
cularmente a luz, a fen6menos de oxidac;:ao
de certos aglutinantes ou entao, novamente
aos efeitos de urn plastificante.
Para terminar, mencionemos a viragem ao
amarelo das margens de selos que tinham
igualmente sido colocados em cartoes pro·
tectores providos de bandas em acetato de
celulose, fixadas COm uma cola a base de
acetato de polivinilo. Embora a cola parec;:a
estar na origem da mudanc;:a de cor, a causa
dessa alterac;:ao nao e ainda total mente cia·
ra, continuando as pesquisas neste assunto.
Consequencias
Os danos ou as alterac;:oes notadas permi·
tern concluir imediatamente que todas as
-pochettes» e todas as tlras e folhas de PVC
flexivel devem ser consideradas como abso·
lutamente nao aconselhaveis em filatelia,
posto que 0 plastificante que contem motiva
nao s6 a mudanc;:a para vermelho de sobres·
critos do 1. dia, tal como se acabou de des·
crever, como tambem a desagregac;:ao das
tintas de impressao, a captura dessas tintas
pelo material sintetico assim como ainda,
provavelmente, 0 amarelecimento de. selos e
a colorac;:ao acastanhada da respectlva cola.
Alem disso, 0 papel dos selos ou dos sobres.
critos pode tomar urn aspecto levemente
oleoso com 0 tempo. E forc;:oso admitir, con·
sequentemente, que aparecerao danos ou al·
terac;:oes, mais tarde ou mais cedo, em to·
das as colecc;:oes guardadas em folhas, em
tiras ou em .pochettes- de PVC flexivel. Os
filatelistas deveriam banlr desde logo e 0
mais cedo possivel das suas colecc;:oes 0
materIal protector dessa natureza, substltuin.
do-o por outros materiais inteiramente apro·
priados. E escusado dizer que convem veri·
ficar na compra de novas tiras, folhas e .po·
chettes- e de novos albuns, se estes nao
contem PVC flexivel.
E quanto as outras folhas, tiras e -pochetes- que contem plastificantes? Sao tambem
prejudiciais ,ou os danos devido~ a presenc;:a
de plastificante provem excluslvamente do

PVC? No material examinado, somente 0
acetato de celulose continha tambem plasti·
ficante (20 a 25%), mas, em todo 0 caso, me·
nos que 0 PVC (35 a 40%). Quanto aos ou·
tros materiais sinteticos, todos eram isentos
de plastificante.
o acetato de celulose e frequentemente
utilizado, desde ha anos, como fita ou tira
de protecc;:ao, sem que nos tenham jamais
assinalado a deteriorac;:ao ou a alterac;:ao das
pec;:as filatelicas com as quais estava em con·
tacto. Por outro lado, esta substancia serve,
a maior parte das vezes, de suporte a ernul·
soes fotogrlificas (filmes) de todos os tipos,
as quais devem conservar durante muito tern·
po a estabilidade. Conhece·se, todavia, cer·
tos cas os de desagregac;:ao espontanea do
acetato de celulose, com libertac;:ao de acido
acetico. A dissoluc;:ao espontanea pode produzir-se depois de 20, 30 ou mais anos, e no
que respeita a folhas, tiras e .pochettessinteticas, talvez ainda mais tarde... ou entao, absolutamente nada. Seja como for podem existir desde 0 comec;:o, no material sintetlco ,vestigios de acido acetico que, na
sequencia, farao comec;:ar 0 processo de desagregac;:ao. Interrogado sobre este assunto,
urn fabricante de acetato de celulose respondeu, simplesmente, que nao se podia dar,
para esta substancia, a garantia de uma estabilldade ilimitada no tempo.
o coleccionador prudente escolhera portan.
to, de preferencia, folhas e tlras de material
sintetico total mente isento de plastiflcante.
Na pratica, que pode 0 coleccionador fazer?
Chega-se a pergunta essencial: como pode
o coleccionador ver se ha, tambem na sua
colecc;:ao, folhas e tiras de material sintetico
de PVC? Els urn metoda que Ihe permite elucidar rapidamente a questao.
Uma folha de PVC e mole e flexivel. Contrariamente ao PVC rigido e a outros mate' rials sinteticos, isentos de plastificante, nao
da estalidos quando se esfrega. Teste da com·
bustao: urn canto da folha, posto em contaeto com uma pequena chama, arde mal, produ.
zindo fuligem e extinguindo-se por si, rapida.
mente, se afastado da chama; os gases de
combustao desprendem urn odor picante, que
provem do acido cloridrico que se forma
quando da decomposic;:ao do PVC clorado.
Pode-se estabelecer facilmente a presenc;:a
do acido cloridrico mantendo acima da chama
urn pedac;:o de urn indicador humedecido com
agua (por exemplo, indlcador universal ou
papel de tornesol), 0 qual, sob a acc;:ao dos
vapores do acido, vira para vermelho escuro.
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Todos os outros materiais sinteticos - foIhas, tiras, etc. - sem cloro, nao provocam
essa reacc;:ao.
PVC rigido - Uma folha de PVC rigido e
menos mole e menos flexivel. Quando se esfrega, surge urn esbatimento de aspecto leitoso. Teste da combustao: a folha comporta-se do mesmo modo que a de PVC flexivel,
s6 que arde ainda pi or e se extingue na al·
tura precisa em que e afastada da chama.
Que materiais sinteticos se recomendam?
Para s6 falar no PVC: 0 PVC rigido pode
ser empregue em filatelia, mesmo apesar da
sua falta de flexibilidade e a sua propriedade
de se tornar leitoso nos lugares em que foi
esfregado apresentarem alguns inconvenien·
tes. Desde h8 alguns anos, encontra-se no
comercio urn PVC de origem sufc;:a isento de
plastlficante que e urn pouco mals flexivel
que 0 PVC rigido normal. 0 nosso laborat6rio recebeu ha algum tempo amostras dessa
substancia para exame. A analise confirmou
a ausencia de plastificante, mas revelou a
presenc;:a, para alem do PVC, de urn materi~1
sintetico a base de ester, 0 qual veio, mamfestamente, fazer a vez de urn plastificante e
confere a substancia maior flexlbilidade. A
partir disso sao feitas, juntando por sold~du
ra folhas incolores ou folhas negras, tlras
transparentes e inv6lucros, tendo impressa_ a
menc;:ao -isento de plastificante- (em alemao
-weichmacherfrel» ).
Polietileno - Pelas suas propriedades, este material slntetico nao representa qualquer
perigo para os selos, mas, actualmente, nao
a ja praticamente usado, pela simples razao
de nao ser transparente como 0 vidro.
Hidrato de celulose - Empregue frequente.
mente desde ha pouco tempo na confecc;:ao
de tiras transparentes e inv6lucros, este material apresenta 0 grande inconveniente de
carecer de estabilidade no que se refere as
dimensoes, particularmente no facto de se
contralr ou se dilatar consoante 0 grau de
humidade do ar, 0 que 0 leva a tomar, a
longo prazo, uma ondulac;:ao pronunciada e
irreversfvel. Nao se recomenda, consequente·
mente ,0 usa deste material.
Polistirol- Utilizado frequentemente na
confecc;:ao de tlras protectoras. Trata-se, neste caso, de urn material que convem em fila·
telia. Contudo, a necessario fazer com que 0
polistirol nao entre em contacto com folhas,
tiras, -pochettes-, etc., em PVC flexfvel, da·
do que 0 plastificante deste ultimo pode oca·
sionar rasgoes motivados pela tensao.
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Polietilenotereftalato - Material excelente
e resistente, mas que, infelizmente, custa
bastante caro. E principal mente por esta ra;
zao que tern sido raramente utilizado em fi·
latelia ata agora.
.
E bern possivel que se encontrem no comercio folhas, tiras, etc., em materiais sinta·
ticos diferentes daqueles de que aqui se falou, posto ser urn facto 0 constante progreso
so do sector dos plasticos sinteticos e a
possibilidade de ver surgir dai uma quanti·
dade de . novas substanclas. E de desejar, todavia, que a entrada de novos materiais plas.
ticos no dominlo da filatelia seja precedida
de urn exame profundo destinado a mostrar
se se prestam a tal uso.
E evidente que, na compra de tiras trans·
parentes, de inv6lucros, de albuns, etc., urn
coleccionador nao tern possibilidade de ver
logo de que materiais sinteticos sao feitos
os objectos que 0 comerciante Ihe propoe.
Nesse caso, e sempre Importante escolher
urn material ·sintetico isento de plastificante
e exigir a garantia esc rita desse facto, tanto
quanto possivel. Por outro lado, e certo que
se pode quase sempre confiar nas marcas
que garantem a ausencla de plastificante,
marcas estas que estao impressas em certos materiais sintaticos, mesmo nao tendo
em considerac;:ao a ideia de que, actual mente,
nenhuma firma seria se permitiria utilizar
abusivamente uma marca de qualidade. Quanto mais os filatelistas Se mostrarem exigentes em relac;:ao a qualidade das suas compras, mais raramente Ihes serao propostos
materiais nao apropriados. Neste campo, os
produtos mais baratos (0 PVC flexivel, por
exemplo) sao, p~r vezes, os piores.
Conclusiio
Embora se encontre, actualmente, urn cer·
to numero de materiais sinteticos que con·
vern perfeitamente a filatelia e dos quais nao
ha que recear, de forma alguma, urn efeito
prejudicial sobre as pec;:as de colecc;:ao (selos, etc.), e preciso nao esquecer que todas
estas substancias apresentam a particularidade de serem muito pouco permeaveis ao vapor de agua. Acontece, por conseguinte, que
urn selo que seja colocado humldo sob fO"
Ihas de material plastico sintetico corre 0
risco de se estragar devido a formac;:ao de
manchas de bolor ou de humldade. A epoca
em que os selos de uma colecc;:ao nao estayam em contacto senao com papel ou com
pergaminho ja acabou h8 muito. Sucede, contudo, que 0 papel e 0 pergaminho apresentavam a vantagem de se comportar como re-
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guladores higrometricos, ao absorver 0 excesso de humidade dos selos e expulsando-o
para 0 exterior. Dlzia-se entao que os selos
podiam «respirar-. Consequentemente, convern tomar precaw;oes e nao guardar, numa
colec,<ao ,selos em estado humido, quando 0
grau higrometrico do ar se en contra elevado
N. R:- Este artigo fol publicado no «Schweizer Briefmarken Zeitung- que
autorizou a sua publica,<ao e traduzido por Sergio Silva. A ambos
os nossos agradecimentos .

'HUMlfILARTE. LOI.
Compra e vende
SELOS
MOEDAS
MEDALHAS
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Sylvio Dias. Rua do Souto, 283 C/4.
Cascadura. Rio de Janeiro 20000. Po.
60.
Eduardo de Almeida. Rua Joiio Macedo, 99.25600. Petropolls (RJ).
Miguel Francisco Pinheiro Rodrigues
Leal. Rua Prof. Gabizo, 81-204. TiJuca.
Rio de Janeiro. (P). Po. Fr. In. T. N. U.
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-Plaui.
Augusto Manuel Rodrigues de Carva·
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CANADA
391 - Alberto Feio - 6250 Bienville n." 111 c.
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BOAS FESTAS
Urn Nata,1 muito feliz e urn prospero Ano
Novo siio os vCYtos que formulamos aos nossos estimados leitores, que siio os socios
do C. F. P. e as Ex.m •• famillas. Votos identlcos expressa a Direcc;:iio do nosso grande
Clube.
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75. 60. N. 3. Tl. T38. T2. Nus. T9.
Hlstoria Postal. Napoleao. Arte classica. Tesouros de ourlvesarla e ce-

ramlca. T26. T14. Personagens histori cos. T3. Melos de -transporte. Ordens honoriflcas. T44. T24. T40. Teatro. 90. 93. 94.
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73. Carlmbos comemoratlvos em pos·
tals.
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1988 - Ana Margarida Bandarra Faustino. Rua
Almirante Reis, 136. Olhiio. (P) Po. 60.
U. 1. 90.
1990 - Jose Alfredo Saraiva Almeida. Av. Sacadura Cabral. Peso da Regua. (P) Po.
T. C. V. U. 60. Flamulas.
1992 - Nucleo Filatelico de Alhandra. ~parta.
tado 11. Alhandra.
1993 - Dr. Antonio Jose Guerra da Cruz Barreto. Rua Saraiva de Carvalho, 64-2.·
Esq." Lisboa. (M) T. C. 60 N. U. 1.10.48
Vaticano.
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ACORES
1991 -
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- 45. Rua de Jesus, 30. Horta - Faial.
(M) Po. Fr. In. It. T. C. 60. N. U. 93. 94.

MADEIRA
1989 -Jose Alexandre Nunes de Freitas.
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REPUBLICA POPULAR DE ANGOLA
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BRASIL
232 -
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(RJ). (M.) Fr. Po. Es. T. N. U. 60. 3.
65.90.
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60.
Eduardo de Almeida. Rua Joiio Macedo, 99.25600. Petropolls (RJ).
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Leal. Rua Prof. Gabizo, 81-204. TiJuca.
Rio de Janeiro. (P). Po. Fr. In. T. N. U.
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Milton Macagnan. Rua Lima e Silva,
529. Apt. 91. 90000 Porto Alegre (RS)
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Osmir Padilha Osse Meto. Caixa Postal 685. Santo Andre. CEP 090000. Brasil. (M) Po. Es. T. C. V. U. N. 60. 1.
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C. P. 261.24.000 Niteroi - Rio de Janeiro. (M) Po. Es. Fr. In. T. 60. N.
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Sergio Mannott. Rua Rubiao Junior.
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CANADA
391 - Alberto Feio - 6250 Bienville n." 111 c.
Brossard. Quebec J4Z3J9. (P) Po. In.
T. N. U. 60. 3.
ESTADOS UNIDOS DA AMi:RICA
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Silver Spring. MD. 20. 903. (A) Po.
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BOAS FESTAS
Urn Nata,1 muito feliz e urn prospero Ano
Novo siio os vCYtos que formulamos aos nossos estimados leitores, que siio os socios
do C. F. P. e as Ex.m •• famillas. Votos identlcos expressa a Direcc;:iio do nosso grande
Clube.
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o MUSEU POSTAL FEDERAL EM FRANCFORT
Pelo Embaixador Georges Argyropoulos

o conhecido Director Geral dos Correios,
Heinrich Stephan, organizador dos Correios
alemaes e fundador da Uniao Postal Universal, determinou numa carta autografada de
24 de Agosto de 1872, dirigida a Direcc;:ao
Superior dos Correios em Berlim, a criac;:ao
dum Museu Tecnico.
o nucleo da colecc;:ao denomlnada inicialmente de -Camara de pianos e modelos D ,
que pode ser considerada como 0 primeiro
Museu Postal do Mundo, constava de alguns
desenhos de mala-postas prussianas, imagens
de fardas de postilhoes e uma pequena colecc;:ao de selos. Mais tarde, foram integradas nesta colecc;:ao, alguns modelos fabricados pela Admlnistrac;:ao dos Correlos e apresentados em 1873, na Exposic;:ao Internacional
de Viena, assim como objectos do servic;:o
postal, capias e documentos provenientes de
Museus, colecc;:oes e Bibliotecas.
Em 1878 a ja mencionada Camara, recebeu
o nome de Museu Postal, tendo nessa altura sido aberto ao publico. No mesmo ano, fOi
tambem incluida uma colecc;:ao de aparelhos
de valor historico que pertenciam ao antigo
oficio telegrafico geral.
Por falta de espac;:o, 0 Museu Postal foi
transferido 'para uma dependancla da Direcc;:ao-Geral dos Correlos, situada, na Leipziger-Str. em Berlim. Dali, 0 valioso recheio foi
obrigado a ficar armazenado durante a 2."
Guerra Mundial noutro lugar mais seguro.
Em 1958 abriu as suas portas em Francfort 0 Museu Postal Federal, que apresenta a
maior parte da existancia do antigo Museu
Postal Alemao enriquecido de muitas novas
aquisic;:oes. Francfort foi escolhida para sede
deste Museu, nao so por ser uma cidade de
tradic;:ao em materia de assuntos postais mas
ainda como sendo pela sua situac;:ao, urn entroncamento do trafego postal.
Em 1702 transferiram os Principes de
Thurn und Taxis a sua residancia de Bruxelas para Francfort, onde ficou tam bern e ate
ao ana de 1867, a Direcc;:ao-Geral dos Correios, tendo esta mesma cidade recebido em
1881 uma rede telefonica publica, sendo actualmente urn importante centro de telecomunicac;:ao alema e internacional.
Depois das perdas sofridas durante a 2."
Guerra Mundial e apos a mesma, esforc;:ou-se 0 Museu Postal Federal para completar 0

seu recheio inicial com objectos provenientes
das Administrac;:oes dos Correios de Thurn
Und TaXis e dos Correios estatais alemaes,
ficando armazenados grande parte dos mesmos.
De quando em quando, sao organizadas exposic;:oes especiais que facilitam de forma
pormenorizada a demonstrac;:ao de certos temas do ramo postal e das telecomunicac;:oes.
Para estas exposic;:oes especiais sao editados
folhetos e mesmo catalogos, distribuidos
gratultamente aos visitantes.
Alem disso e as vezes, sao organizadas
pelo Museu Postal Federal, mostras especiais de selos postais de paises diferentes
assim como de filatelia tematica. Varios aparelhos sao postos a dlsposic;:ao dos visitantes para manipulac;:ao pessoal. Urn carimbo
;especial e tambem aposto na correspondancia apresentada pelos interessados, durante estas mostras filatelicas.
Apes a guerra de 1866, a Prussia tomou
posse no dia 1 de Julho de 1867, da Administrac;:ao dos Correios de Thurn und Taxis,
contra uma indemnizac;:ao de tras mil hoes
de Taler.
Entre as preciosidades importantes do Museu Postal Federal que sao mostradas apenas de vez em quando, existem alem de
uma extensa colecc;:ao grafica, 0 arquivo e
a blblioteca, assim como convenios inter-estatais, regulamentos sobre a criac;:ao de
servic;:os de mensageiros e transporte de
pessoas e documentos pessoais. Autogramas
de pessoas proeminentes relacionadas com
o servic;:o postal e de telecomunicac;:oes, jornais que foram editados nos ultimos cinco
seculos, mapas, <ca rtas , postais ilustrados e
de felicitac;:oes, siglas, etiquetas de registo,
tarifas postais, literatura postal, livros de
viagem havendo ainda urn riquissimo conteudo sobre tados os ramos dos Correios
e das telecomunicac;:oes do interior e do
exterior.
Possui ainda 0 Museu algumas provas de
anti gas escrlturas e aparelhos. A pedra de
Rosette, replica do original existente no
British Museum de Londres, que serviu de
chave para decifrar e traduzir os hiroglifos.
A sua origem data do ana 196 A. Cr. e foi
descoberta em 1799, perto de Rosette no
delta do Nilo e transferida em 1802 para a
Inglaterra.
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Existe tam bern no Museu uma tabela em
barro da Babilonia, do ana 1900 A. Cr. que
contem urn documento de emprestimo de
cerca de 200 gramas de prata em escrita
cuneiforme e outras anti gas pec;:as de escrituras diferentes.
Tras mapas mostram a evoluc;:ao da rede
das linhas postais desde 0 Sec. XVI ate metade do Sec. XIX. Encontram-se ainda muito
exemplares de fardas de postilhoes e carteiros, cornetas e botas especiais, etc ...
Interessante e tambem urn -rolo-, que e
uma carta enrolada de cinco metros de comprimento com cerca de 240 recibos de Mosteiros diferentes, dos anos 1501-1503.
A sala 3 contem muitos coches em grande
parte sem molas, que datam do ana 1720,
assim como as armas dos postilhoes da
epoca.
Na sala 4 esta exposta a farda de gala de
Heinrich von Stephan, (1831-1897), que como
ja fOi mencionado, foi 0 organizador do Museu Postal Alemao e fundador da Uniao Postal Universal. Henrich von Stefan, foi dlstinguido pelos seus servic;:os relevantes no dominio postal, com urn titulo hereditario de
nobreza. 0 documento original desta dlstlnc;:ao pode ser visto no Museu. Durante a sua
vida, von Stefan foi agraciado com 51 condecorac;:oes, tendo sido cidadao de honra de
muitas cidades alemaes.
A atenc;:ao do visitante, e chamada, assim
que entra na sala 23, pelo aspecto curioso
de modelo de uma mala-posta dinamarquesa
chamada -Mala-Posta-Bola-, jamais usada noutro pals que nao fosse a Dinamarca.
E urn veiculo original, usado apenas para
transporte de correspondancia. Este ve:culo
tinha esta configurac;:ao afim de evitar que
juntamente com 0 correio, transportasse
viajantes clandestinoil. tendo ainda na slla
cupula espigoes de ferro, impedlndo assim
alguem de se sentar na mesma. Esteve ao
servlc;:o dos correlos dinamarqueses no espac;:o de tempo que mediou entre 1815 e
1856.
Podem-se ainda admirar inumeros escudos
de estac;:oes de correia dos seculos passados,
datando 0 mais antigo de 1686.
A colecc;:ao de marcos de correlo expostos
no Museu, e uma das mais valiosas do
Mundo. Existem tam bern balanc;:as postals
de todas as epocas, maquinas de carimbos,
automaticas de distribuic;:ao de selos, algumas delas bastante artisticas.
Esta exposto ainda 0 original do aparelho
Morse do ana de 1846, de volume super di-

17

mensionado e mais originais de diversos
aparelhos de telegrafo. Ha tambem apareIhos de telefonia dos primeiros tempos, representados em grande escala.
Existe tam bern na sala 23 uma replica do
monumento Uniao Postal Universal, que foi
erigido em Berna no ana de 1900, por ocasiao do 25." aniversario da UPU.
Aparelhos telefenicos do Mundo inteiro estao expostos numa vitrine. E interessante
verificar as diferentes cores e formas dos
mesmos, tais como dos aparelhos italianos,
canadianos e suecos. Notavel e urn modelo
da torre de televisao de Moscovo. 0 original
mede 537 mts.
A principal colecc;:ao filatelica do arquivo
de selos, e a colecc;:ao geral. A parte alema
desta colecc;:ao e especializada e contem
ainda pec;:as prefilatelicas, ensaios, provas de
impressao e carimbos das estac;:oes de correio da respectiva regiao.
A mostra contem selos novos de todos as
paises, expostos segundo a ordem cronologica. Ainda existem colecc;:oes especiaiS que
ficam inalteradas, uma colecc;:ao de inteiros,
uma colecc;:ao de folhas de selos, uma colecc;:ao de capias de carimbos e a colecc;:ao de
provas de artistas.
De dois em dois meses sao expostas mostras especiais de selos nas salas de exposic;:oes, em Bonn e Francfort.
Na Alemanha existem colecc;:oes de hist6ria postal em Berlim Oeste, Hamburgo,
Hannover e Stutgart.
Na Europa existem Museus Postais em
Belgrado, Berna, Breslau, Bruxelas, Budapeste, Haya, Helslnquia, Copenhague, Lisboa,
Oslo, Paris, Roma, Estocolmo e Vlena como
tambem em paises de outros Contlnentes.
(Ver as gravuras da -Mala-Posta
Bola, e de marcos do correia na
pagina segll'inte)

YISIT( AS

IHSTAlACO(S

DO SEU CLUBE
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MARCOFILIA

v

Contribui(:oes para 0

seu estudo
Pelo coronel A. GUEDES MAGALHAES

S'ELO FIXO DE

M~AJMBIQUE

Grac;as ao estudo t elto e publicado pelo
eminente, e ja fal ecido, filatelista Dr. Ant611io Fragoso, sao conhecidos os selos f lxos
de Angola e de S. Tome e Principe.
Muito surpreendldo flcamos quando recen·
temente topamos com 0 fragmento do sohrescrlto que reproduzimos e que 0 encon·
tramos numa colacC;ao de selos de Moc;ambique.

£ pena qua 0 antepossuidor nao tenha
conservado 0 sobrescrito Intalro, mas nao
e dificil conclulr que 0 selo fixo fol usado
em Lourenc;o Marques, em substituic;ao de
selos adesivos.
o selo fixo fol impresso a azul e ao lado
foi batlda a preto a marea do dia da DIREC·
CAO DO CORREIO /LOURENCO MARQUES
com a data de 24 Dez. 86.
(Gravura 1)

A «Mala-Posta - Bolaa

Gravura 1

UM CARIMBO IGNORA:DO
Se exceptuarmos os carimbos de flamula
amovlvel, e multo pequana a gama de ca·
rimbos publieitarlos, palo qua tam as multo

Dois interessantes "Marcos do Correlo»
expostos no Museu

g05tO em apresantar um qua ha multos anos
possuimos a que 0 supomos Inedlto na literatura fllatelJca, nao obstante terem sldo
publlcados divarsos catAlogos espaeializa·
dos em mareofllia.
(gravura 2)

TURjSMO
--=.~

CliRA
DE REPOUSD

. 1.500 ....
DE ALTITUDE
Gravura 2
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U'M CARIMBO £SQUEOI,DO
Tern sido costume montar urn posto de
correio para servir os numerosos frequentadores dos variados congressos que no
pais se tern realizado.
Como marca do correio, para alguns dos
congressos tern sido confeccionado carimbo
especial, mas com data fixa. Porem, como
alguns dos congressos se realizam em varios dias seguidos, a par do especial tern
sido usada a marca de dia que se reproduz
e que nao vemos figurar no catalogo de Palma Leal.
Segundo 0 Boletim do C. F. P. foi ela usada nos dias 18 e 19 de Maio no Congresso
Hispano-luso-AmericanQ-Filipino de Municipios; e de 29 de Junho a 4 de Julho de 1959
no 7."Congresso do Secretariado Internacional Cat6lico da Infancia.
[gravura 3)

o

N6s possuimo-Io a obliterar 0 selo de sobrescrito que nos foi remetido pel a F. P. F.
em data de 22 Maio 59.
Em alguns outros congressos foi usado,
pois que 0 conhecemos com data de 14
Jun 51, sendo interessante constatar que se
apresenta com esqueleto de modelo anterior
a 1943.

Gravura 3

P,R'IMEIIRO CAR-liMBO DO CORIt;EIO A£!REODE

Ao 1." Congresso Nacional de Filatelia,
realizado em 1966 em Aveiro, 0 cap. M. F.
Stern apresentou longa tese que intitulou
• Hist6ria e desenvolvimento do correio aereo em Mocambique».

MO~AMBIQUE

Dela extrafmos os dados que no caso
presente nos interessam.
A 13 Jul 1919 0 Aero Clube de Mocambique transportou de Lourenco Marques para
(Continua na pagina seguinte)
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o Chai-Chai urn lote de exemplares do jornal -Lourenco Marques Guardian D , mas nao
transitando pelo correio.
A partir de 1926, Mocambique foi cruzado
por Iinhas aereas que pretendiam Iigar Madagascar e a Africa do Sui a Europa. Para
esse fim a Beira, Quelimane e Tete serviam
de pontos de apoio nas 6scalas. Varias malas
de correia foram transportadas mas sem
que as correspondencias recebessem qualquer carimbo especial.
Foi em Agosto de 1929 que 0 Aero Clube
efectuou 0 1." veo postal, transportando
correia de Lourenco Marques para Inhambane e vice-versa.
A partida de Lourenco Marques teve lugar
no dia 16 de Agosto e alguma corresponden cia [a reglstada) foi entregue no correia
na vespera. 0 veo de regresso efectuou-se
no dia 21 do mesmo meso Nas correspondencias voadas fOi aposto 0 carimbo que a
figura mostra, aplicado a violeta em L. Marques e a vermelho em Inhambane.
Como a gravura mostra as correspond encias pagaram 0 porte de superficie da epoca [$50) mais 0 registo [$40).
[gravura 4)

Domingos Sacramento
Mercado Fitatelico de IUsboa
Rva do Crucifixo. 28 - Telef. 324891
L1SBOA- 2

*

VARIADO SORTIDO DE S~RIES COMPLETAS E SELOS ISOLADOS, DE PORTUGAL E UlTRAMAR

*

TODO 0 MATERIAL NECESSARIO
AO FILATELlSTA

*

ALBUNS DE PORTUGAL, UlTRAMAR,
EDiCOES SIMOES FERREIRA, DOMINGOS DO SACRAMENTO e ELADIO
DE SANTOS

---------------------.----------------------------------------------MOEDAS * SELOS * MEDALHAS
N'O TAS ANTIGAS * REL6GIOS DE COLECC;.AO
ANTIGUIDAlDES

De todo 0 mundo e de todas as epocas. Compram-se coleec;oes, lotes ou pec;as raras. Posso deslocar-me a provincia.
Atendo de segunda a sexta-feira, directamente das 15 h.
as 18,30 na Rua Pinheiro Chagas, 28, 2.0 Esq. - Lisboa
Tel.: 5751 38.
PODE CONTACTAR PELO CORREIO PARA:

H. S. CASTELO
MONTE DE CAPARICA

Dlarlamente das 20 as 22 horas pode telefonar para C? 24549 7 2
MONTE DE CAPARICA
Gravura 4

21

20

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

U'M CARIMBO £SQUEOI,DO
Tern sido costume montar urn posto de
correio para servir os numerosos frequentadores dos variados congressos que no
pais se tern realizado.
Como marca do correio, para alguns dos
congressos tern sido confeccionado carimbo
especial, mas com data fixa. Porem, como
alguns dos congressos se realizam em varios dias seguidos, a par do especial tern
sido usada a marca de dia que se reproduz
e que nao vemos figurar no catalogo de Palma Leal.
Segundo 0 Boletim do C. F. P. foi ela usada nos dias 18 e 19 de Maio no Congresso
Hispano-luso-AmericanQ-Filipino de Municipios; e de 29 de Junho a 4 de Julho de 1959
no 7."Congresso do Secretariado Internacional Cat6lico da Infancia.
[gravura 3)

o

N6s possuimo-Io a obliterar 0 selo de sobrescrito que nos foi remetido pel a F. P. F.
em data de 22 Maio 59.
Em alguns outros congressos foi usado,
pois que 0 conhecemos com data de 14
Jun 51, sendo interessante constatar que se
apresenta com esqueleto de modelo anterior
a 1943.

Gravura 3

P,R'IMEIIRO CAR-liMBO DO CORIt;EIO A£!REODE

Ao 1." Congresso Nacional de Filatelia,
realizado em 1966 em Aveiro, 0 cap. M. F.
Stern apresentou longa tese que intitulou
• Hist6ria e desenvolvimento do correio aereo em Mocambique».

MO~AMBIQUE

Dela extrafmos os dados que no caso
presente nos interessam.
A 13 Jul 1919 0 Aero Clube de Mocambique transportou de Lourenco Marques para
(Continua na pagina seguinte)

BOLETIM DO CLUBE FILAT~L1CO DE PORTUGAL
o Chai-Chai urn lote de exemplares do jornal -Lourenco Marques Guardian D , mas nao
transitando pelo correio.
A partir de 1926, Mocambique foi cruzado
por Iinhas aereas que pretendiam Iigar Madagascar e a Africa do Sui a Europa. Para
esse fim a Beira, Quelimane e Tete serviam
de pontos de apoio nas 6scalas. Varias malas
de correia foram transportadas mas sem
que as correspondencias recebessem qualquer carimbo especial.
Foi em Agosto de 1929 que 0 Aero Clube
efectuou 0 1." veo postal, transportando
correia de Lourenco Marques para Inhambane e vice-versa.
A partida de Lourenco Marques teve lugar
no dia 16 de Agosto e alguma corresponden cia [a reglstada) foi entregue no correia
na vespera. 0 veo de regresso efectuou-se
no dia 21 do mesmo meso Nas correspondencias voadas fOi aposto 0 carimbo que a
figura mostra, aplicado a violeta em L. Marques e a vermelho em Inhambane.
Como a gravura mostra as correspond encias pagaram 0 porte de superficie da epoca [$50) mais 0 registo [$40).
[gravura 4)

Domingos Sacramento
Mercado Fitatelico de IUsboa
Rva do Crucifixo. 28 - Telef. 324891
L1SBOA- 2

*

VARIADO SORTIDO DE S~RIES COMPLETAS E SELOS ISOLADOS, DE PORTUGAL E UlTRAMAR

*

TODO 0 MATERIAL NECESSARIO
AO FILATELlSTA

*

ALBUNS DE PORTUGAL, UlTRAMAR,
EDiCOES SIMOES FERREIRA, DOMINGOS DO SACRAMENTO e ELADIO
DE SANTOS

---------------------.----------------------------------------------MOEDAS * SELOS * MEDALHAS
N'O TAS ANTIGAS * REL6GIOS DE COLECC;.AO
ANTIGUIDAlDES

De todo 0 mundo e de todas as epocas. Compram-se coleec;oes, lotes ou pec;as raras. Posso deslocar-me a provincia.
Atendo de segunda a sexta-feira, directamente das 15 h.
as 18,30 na Rua Pinheiro Chagas, 28, 2.0 Esq. - Lisboa
Tel.: 5751 38.
PODE CONTACTAR PELO CORREIO PARA:

H. S. CASTELO
MONTE DE CAPARICA

Dlarlamente das 20 as 22 horas pode telefonar para C? 24549 7 2
MONTE DE CAPARICA
Gravura 4

21

22

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUSE FILATWCO DE PORTUGAL

NOTICIARIO DOS C. T. T. -

T. L. P.

Dos Servil,os de Informac;ao e Comunicac;ao dos C. T. T. - T. L. P. recebemos a seguinte noticia que, com todo 0 gosto, publi.
camos na integra:

CORREIOS EVOLUEM PARA UM
NOVO RITMO DE VIDA
-Entre as diversas acc;oes com que os
Correios Portugueses assinalaram 0 Dia Mundial da UPU (9 de Outubro), destaca-se a
abertura do Curso de Tecnicos Especialistas
Postais.
Este curso, que agora se Iniciou no Instituto de Formac;ao dos cn com a frequencia de 169 alunos, corresponde a um profundo esforc;o de actualizac;ao e valorizac,:ao
no dificll caminho da qualidade do servic,:o
postal que a Empresa tem 0 dever de prestar
ao publico.
Procura-se uma nova perspectiva de actuac;ao, menos burocnUica e mecanica, mais
consclente e dinamica. Ha que evolulr para
um novo ritmo de vida.
Os nlveis mais elevados da carreira profissional estao ao alcance de cada um, como
premio da capacidade e competencia manifestadas, e a exlstencia deste curso permite,
desde ja, 0 acesso de uma grande camada
profisslonal dos correios a niveis que ate
aqui Ihes estavam vedados por carencia de
grau universitario.
Na sessao de abertura, falando sobre 0
grande desafio que os tempos actuals poem
a activldade do correio, 0 Administrador
deste pelouro, Dr. Virgilio Mendes, falou da
mecanlzac,:ao, com a consequente compra de
maqulnarla e lanc;amento do C6digo Postal,
construc;ao de novas centrals em L1sboa,
Porto, e Coimbra, entre outras medidas.
-Estas reafizac,:oes, que hao-de fazer dos
cn uma empresa nova e eflclente, s6 serao
possivels se houver gente preparada, capaz
de diriglr e coordenar. Eis aqul a razao deste
Curso de Tecnicos Especialistas Postais que
e, por assim dizer, 0 1." passo para a criac,:ao
da Escola Superior de Correlos».
Por ultimo, 0 Dr. Norberto Pilar, Presidente
do Conselho de Administrac;ao dos CnjTLP,
que encerraria a sesseo, dlsse:
-A Administrac,:ao quis hOje estar aqui,
nao por razoes de protocolo, mas pela real
importiincla de que este curso se reveste.
Preocupa-nos especial mente a eflcacla e os
resultados.

A prestac,:ao que n6s oferecemos a este
Pais e Insuficiente, quer em correio quer em
telecomunlcac,:oes, 0 que esta a dar lugar a
muitas reclamac;oes. Temos que fazer um
grande esforc,:o para prestar um bom servlc,:o.
(J servic,:o custa caro ao utente e tambem
custa caro ao Pais porque a empresa nao
da resultados posltivos.
Ha que modificar esta situac,:ao.
E imperioso que todos n6s fac,:amos um
esforc,:o por nos valorizarmos (ja que a via
dos cursos -IF - e apenas uma das formas
ao nosso alcance).
o Mundo muda e n6s temos de estar em
permanente esforc;o de actualizac,:ao.-

NOVIDADES
SERVICO DE ASSINATURAS
SERVIMOS TUDO
OUALOUER PAIS OU TEMA
DISPOMOS DUM BOM SERV'ICO
SEM FALHAS A
PRECOS VANTAJOSOS
SOLICITE FOLHETO INFORMATIVO
SEM COMPROMISSO

23

LEGISLAc;AO
Portaria n.O 502/76
de 1 de Setembro

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Mlnistro dos Transportes e Comunlcac,:oes, que, ao abrigo das dlsposic,:oes do
artigo 27.° do Decreto-Lei n.O 42417. de 27
de Julho de 1959, seja lanc;ada em circulac,:ao,
cumulatlvamente com as que estao em Vigor.
uma emissao de selos, com tarja fosforescente [5$), alus'lva ao 4.° centenario da morte
de Pedro Nunes, com as dlmensoes de

44 mm X 32,9 mm, plcotado 12 X 11,5, flas
taxas, motivos e quantldades seguintes:
5$ - Pedro Nunes. matematico,
cosm6grafo e ge6metra . ..... 5 000 000
20$ - N6nlo e curvas de 'rumo 600 000

Ministerlo dos Transportes e Comunlcac,:oes, 8 de Agosto de 1978. - 0 Minlstro
<los Transportes e Comunlcac;oes. Manuel
Branco Ferreira Lima.

EMISSAO COMEMORATIVA
DO 4." CENTENARIO DA MORTE
DE PEDRO NUNES

I,

fXECUTAMOS MANCOLISTAS

c. Santana

I

AV. DA LlBERDADE, 157·1:
LIS BOA (Metro: Avenlda)

FACA-NOS UMA VISITA
Reproduc;ao autorlzada pelos C.T.T.
COMPRA VEND£
TROCA

colec~oes,

lotes
quantldades

- Selos novos ou usados
em Hemessas iI &colha
- Selos em quanti dade
(centos) por selos para
sua colecC;io

Apartado 1312

LlSBOA-f

Os selos cujos desenhos sao da autoria
dos Servh;:os Artfstlcos dos C T T. tem as dimensoes 44 X 32,9 mm, com a denteado de
12x",5.
Os trabalhos de Impressao foram executados em -off-set-, pela Imprensa NacionalCasa da Moeda.

o

plano da -amissao e

0

segulnte:

5$00 tlragem 5 000 000 em folhas de 50 selos
20$00
•
600 000.
•
»»
»

Sobre 0 selo de 5$00 e impressa uma tarja
fosforescente.
Fol marcada a data de 9 de Agosto de
1978, para 0 LO dla de circulac,:ao.
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Portaria

ft.O

Ian Latremoille 1095. Poirier Street. St.
Laurent Montreal. P. Quebec. Canada. Jovem
coleccionador pretende trocar selos.

592/78

de 26 de Setembro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro dos Transportes e Comunlcalfoes, que, ao abrigo das disposh;:oes do
artigo 27.0 do Decreta-Lei n.· 42 417, de 27
de Julho de 1959, seja lanlfada em circula1f80, comulativamente com as que estao em
vigor, uma emissao de selos com tarja fosforescente (5$ e 95), alusiva a pescas (cicio
de recursos naturais), com as dimensoes de
40mmx29mm, picotado 12X113/4, nas
taxas, motivos e quantidades seguintes:

55-Gestao
9$ - Fomento
12$50 - Formalfao .. .... ...
15$ -Investigalfao .........

5000000
1000000
1 000 000
600000

Ministerio dos Transportes e ComunicaIfoes, 14 de Setembro de 1978. - 0 Mlnistro
dos Transportes e Comunicalfoes, Ami/car
Jose de Gouveia Marques.

«PESCAS» (CICLO DE RECURSOS NATURAlS

M.

ALB U QUE R QUE
58, St. Marks Road
LONDON. W.10 - ENGLAND

Werner Hauenstein. Greifenhagenstrasse, 32.
6450 Hanan 9. Alemanha. Colecciona Portugal
a partir de 1929/30 ate 1960. Dei em troca
Alemanha, Berlim, Austria, SUllfa e Belgica.
Correspondencia em frances, ingles ou alemao.

Se/os oara Co/eccionadores
Inglaterra - Imperio Brltllnico
IIhas do Canal - Irlanda
PORTUGAL e EX-COLONIAS

Javier Funetes Gil. Virgen, 56, Madrigueras
(Albacete). Espanha. Deseja contactos com
colecclonadores portugueses.

Cra'n de Stock de Inteiros Postais
de .pofllugal e Territorios
Uttramarinos

Ant6nio Gomes de Almeida. 174 rue de
Preize, 10000 troyes. Franlfa. Deseja trocar
selos franceses por portugueses.

CARTAS PRE-ADESIVAS

Rosario Colaizzi. Via Girolamo Santacroce,
25.80129. Napoli. Italia. Oferece selos novos
e usados de Italia, Vaticano, S. Marino e outros palses europeus. Recebe novas e usados da Europa, Inglaterra, Suecia, Portugal,
Austria, Alemanha, etc.

Compra e Venda de Coleclfoes, Lotes,
FOe. Cateilogos Estrangeiros, Albuns
e outro material filatelico
Gonsu/te-noB au envle hole mesmo a
sua /1sta de faltas

so

Aceitamos cheques em ESCUDOS,
para pagamento dOB nossos fornecimentos

St.' Conchita Ferran Perez. Calle Sobrarbe,
9 - 11 - 13 -7.· - B. Zaragoza. Espanha. Pretende
trocas.
Os selos cujos desenhos sao da auto ria
de Leonildo Dias, tem as dimensoes 40X29
mm, com 0 denteado de 12X11X~.
OS trabalhos de impressao foram executados em -off-set-, pela Imprensa NacionalCasa da Moeda.

o

plano da emissao e 0 segulnte:

5$00 tiragem 5000000
9$00
1 000 000
12$50
1 000 000
15$00
600 000

em folhas de 50 selos
•
• •
•
• •

Faresin Mario. Via Marasca, 23.36100 Vicenza. Italia. Colecciona 0 tema "rosas».

Sobre os selos de 5$00 e 9$00 foram impressas tarjas fosforescentes.

Salomon Benzaquen. Kibutz Ein-Hashofet.
(19237) Israel. Deseja trocas com coleccionadores portugueses.

Foi marcada a data de 15 de Setembro de
1978, para 0 1.. dia de circulalfao.

SOUCITAM TROCAS
Lic. Oscar Espinosa. Calle 39 AN.· 4212.
Ap. 3. Marianao-13. Cuba. Deseja series novas
dos seguintes temas: Pintura, Fauna, Flora,
Olimpladas e Natal. Envia varios palses segundo mancolista Yvert. Membro da F. F.
Cubana com 0 n.· 2726.
Ing. Miroslav Vlzner. Tydova 2072. 43601 Litvlnov I. Chceoslovaquia. Interessado na troca
de selos. Colecciona fauna universal. Corresp.
em frances, Ingles au espanhol.

Jesus arcla Leon. San Rafael, 615 Apt.· 22.
Habana, 2. Cuba. Deseja selos de Portugal.
Envia Cuba.
Crisnacumar Jaientilal. C. Postal, 74. Inhambane. R. P. de MOlfambique. Pretende trocar
selos novos e usados e postais de todo 0
mundo. Tem grandes quantidades.
Rafael Angel Raya Sanchez. La Cruz del
Senor, 2-6.· Dcha. S. Cruz de Tenerife. Islar
Canarias. Espanha. Deseja estabelecer correspondencla e troca de selos.

Estes enderelfos sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa
parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsability on our part.
Ces adresses sont donnes sans engagement ni responsabilite de notre part.

SELDS
PORTUGAL, COLONIAS E
ESTRANGEIROS, CLASSICOS
S£RIES, ETC.

H. Santos Viegas
AOS NOSSOS COLABORADORES
RUA 1." DEZEMBRQ, 45-3."
Por absoluta falta ·de espalfo nao nos e
posslvel ,I nserir ainda neste numero diversos
originais em nosso poder. Do facto pedimos
desculpa 'aos nossos prezados colaboradores.

TELEF. 365852

LlSBOA
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Portaria

ft.O
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592/78
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«ESTAMPILHA E VIITEM»

,

ANUNCIOS ECONOMICOS
TABELA DE PUBLICIDADE

DE
COL'ECCIONIISMO

SELOS NOVOS EM CIRCULACAO - Em
de seus pedidos, pode enviar-nos
selos das emissoes nacionais, para uso na
correspondencia. Uma boa ocasiiio para se
desfazer do que tiver a mais. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
liquida~ao

ACABA DE SAl R

SELOS DE PORTUGAL SI CARTA de
1853 a 1940, compro ou troco. A. Magalliiies-Av. da Boavista, 2020/65-Porto.

Neste 1." numero colaborac;:ao do:

NOVAS EMISSOES - Fom~o novidades
de qualquer pais ou tema, nas melhores con<li~oes. Pe~a circular de inscri~o, prontamente
I"emetida. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.

Cor. A. Guedes de Magalhies
Dr. Jorge de Mello Vieira
Eng: Armando Vieira

V. QUE SABE ESCOLHER... pois clarol
Escolhe folhas em formato intemacional, modelos normal e Iuxo, para montagem das suas
colecciies, editadas por S~RGIO SIMOES CALDAS DA RAIN"".tIA. Amostras con t r a
Esc. 10$00, deduzidns na primeira compra.

e de outros grandes nomes da
FILATELIA E NUMISMATICA

PREC;O AVULSO: Esc. 40$00
Assinaturas: 6 Numeros -

PEDIDOS:

Esc. 200$00

PRACA

MOUZIHO

DE

COMPRO. F.D.C., provas, ensaios,
I"elacionados com os temas cVeiculos
torizadon, cGuerru e cRefugiados:t.
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

etc.,
MoEnRua

MATERIAL FILA'rnLiCO - Tudo 0 que
pretender. Solicite pr~os. que prontamente the serao remetidos. Fa~ remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
S~RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.

V leT 0 R S I MAR R 0

SHOPPING CENTER BRASfLA -

LOJA 47

ALBUQUERQUE -

:

Vendo FDC, postais maximos, cartas antigas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para
especializa9iio. Consulte e alguma coisa encontrara de interesse.
rnLiX DA COSTA ILHA - ALCOENTHE.

REVISTA PORTUCUESA

PO R T 0

27

OS SELOS QUE PRETENDER e 0 material filatelico que desejar, encontrara por
certo em S~RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA. P~ pre~rios.

{MINIMO, ATE 5 L1NHAS
CADA L1NHA A MAIS

25$00
5$00

100 U. S. for 100 large Portugal- MILLER,
361 E. 25th. ST. Brooklyn, N. Y. 11226.
U.S.A.
Ofer~: Italia, Vaticano e S. Marino.
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. Ing!. Aldrovani Costantino - 40.060 Villafontana.
Bologna. Ibilia.

Compro, Troco e Vendo selos cIassicos,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo aIbuns
e material filatelico. A. Borges BritoBARREmO - Portugal- Telefone 2272329.

Compro e vendo selos novos e usados,
Portugal e Col6nias. Novos Paises Lingua Lusa e Estrangeiros, assim como todos os Tamas, Blocos, Sobrescritos, etc. Remeta Listas em DUPLICADO e selo 5$00 para resposta a: SILVA PEREIRA, Rua Antonio Nobre, 43-2.°, Dt.o - LISBOA 4 ou Telefone 784816.
COMPRO TUOO: coI~es, Iotes, conjuntos, cstocks:t, novos e usados, de ,Portugal,
Ultramar e Estrangeiro. Principalmente coI~oes especializadas. interessam-me muito.
S~RGIO SIMOES - CALDAS DA RAlNHA.
Compro, vendo, selos nacionais e estrangeiros. Jorge M. S. Lopes - Rua Chibuto, lote
434-4.° E. Ret. - Olivais Sui, Lisboa 6.
WORLDWIDE FREE HOLIDAYS CLUBI Inscreva-se. Arranje correspondentes em 200 pai- .
ses dlferentes. Qualquer Idade e sexol Satisfacao garantldal Peca detalhes: Dr. Rosalind
M. Stlnchcombe. Five Continents Club.
Waitakere. Nova ZeUlndla.
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Compro, vendo, selos nacionais e estrangeiros. Jorge M. S. Lopes - Rua Chibuto, lote
434-4.° E. Ret. - Olivais Sui, Lisboa 6.
WORLDWIDE FREE HOLIDAYS CLUBI Inscreva-se. Arranje correspondentes em 200 pai- .
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Desejo ter contactos de trocas com socios
do Clube. Sou sOcio do CFP. Sinforiano Sarda. Gobemador Gonzalez, 10-1.°. Tarragona.
Espanha.

Compra selos comemorativos e ordinanos.
Resposta imediata. Guilherme dos Santos.
Av. Conde Cantanhede, 2 Tel. 22169. Elvas.

PEDRO ROS PUJOL. VILAMART 37 Pal. 2.'
- BARCELONA-15. ESPANHA. SOLICITA TROCAS DE SELOS USADOS COM TODO 0
M U N DO. CORRESPOND£NCIA EM ESPANHOL - PORTUGU£S - FRANC£S - INGL£S.

Selos. Compro e vendo.
Lotes, cstocks:., col~oes novos ou usados.
Tenho grande cstocks:. de selos cLissicos,
novas e usados, em exemplares de excepcional qualidade, bem como todos os restantes
do Continente, e series do Ultramar.
Rua da Penh a de Franca, 256-2.0 -Esq. Telefone 833878.

Com pro, selos usados da Companhia de
Mogambique, com carimbos com 0 nome da
estagao bem visivel. MARIO TORRES GOMES - Av. Conde Valbom, 67/1.° - Lisboa.

Desejo trocas de selos novas e usados
com colegas de Portugal e das suas ex-colonias. Tenho milhares de series Chilenas e
das Americas, etc. Esteban Scarpa Straboni.
Casilla 16415. Correo 9 Santiago. Chile.

PROVAS, NAO DENTEADAS. ERROS E
ENSAIOS DE COR - Esta e uma das nossas
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que
colecciona, e 0 que pretende receber para
apreciagao. S}!;RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
Desejo corresponder-me para troca de novidades com filatelistas. principal mente Italia,
Vaticano e Alemanha. Correspondo-me em ingles e portugues. Milton Macagnan. Lima e
Silva. 529. Apt.· 91. 90.000 PORTO ALEGRE
- RS. BRASIL.
Vendo pela maior oferta sene nova imp.
col., port. super. e aereo das 8 colonias. Tambern 5 series novas, peixes MOl;. coladas foIhas albuns. Juntas ou separadas. Respostas
ao n.· 3000.
Vendo c1assificadores origem estrangeira
de optima qualidade varias medidas e modelos. Eventualidade de aceitat;:ao de selos de
meu interesse em pagamento. Carta a Pedro
Jose Waddington Peters - Av. Joao Crisostomo. 81-4.· - Tel. 4 11 07 - Lisboa-1.

SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que
colecciona. Faremos envio para apreciagao.
S}!;RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
CARTAS ANTIGAS, com au sem selo,
compro, pagando bem. Paulo Sa Machado,
R. Direita das Campina~, 33 - PORTO.
Troco selos novos, usados e tematicos da
Pol6nia por selos novos de Portugal e Espanha. K. Wloszynski. ul. Chlopska 33/11 . 80-349
Gdansk Oliwa. Pol6nia .

Selos vendo e compro, novos e us ados

1949 Catalogo de selos do Japao S 4.00 U.S.
S 7.00 por Aviao ou equivalente. Resposta por
aviao 3 C.R.1. Desejo trocar series novas e
usadas (Flora, Fauna, Caminhos de Ferro,
Musica).
Base Yvert ou Scott. Dou todo a mundo.
JAPON FILA, Shogo Uji, P. O. Box 21, Shibuya, Toquio, Japao.

KAMIL FRANC. Martinakova 11. 79601 Prostejov. CSSR Tchecolovaquie.

Reinado D. Carlos. Procuro bons selos novos, cartas, inteiros, documentos, ensaios, provas, etc. Compro au traco H, Torres. Portela,
lote 96-3 E - Sacavem.
Estou interessado em 25/50 selos usados
das wtimas emissoes de Portugal, Franga,
Alemanha Ocidental, Grecia e Outros Paises
da Europa Ocidental. Isabel Portillo. Perez
GaIdos 5 p. 26 Valencia 7 - Espanha.
CATALOGO YVERT - 1979 - Agora publicado em 4 grossos volumes e descrevendo as
selos de todo 0 mundo. Pret;:o, esc. 2200$00.
Envia-se
cobrant;:a. S£RGIO SIMOES - Se·
los e Material Filatelico - CAL D A S DA
RAINHA.

a

Je desire echanger timbres-postes selon
mancoliste, Yvert, et series neufs de mon
pays, contre memes de Europe, Bresil , USA,
Nation Unies et Israel. DAVID L. SANTOS.
Praceta Avelar Brotero, 2 ric Dt.· VENDA
NOVA. (AMADORA).

C~n!inente e ex-colonias. Bons pret;:os. M:
Leltao. Lote 54-6.· B. Reboleira-Sul. Amadora.
G. G. de Miranda. C.P. 261. Niter6i. Brasil
Desejo troca de novidades (novos) de tod~
o mundo, principalmente de Africa AsIa e
Oceania, contra selos do Brasil.
'
NEDELCU EUGEN. Costache Burca N.·
13317, Constanta - 8700 - Romania. Of ere co
series completas novas e usadas da Rom·e·
nia em troca de series completas novas e
usadas de todo 0 mundo. Base Vert. Tambem
oferet;:o da Romenia em troca de estrangeiro
(10ox 100).

29

Interessado em selos comemorativos
de Portugal, em mat;:os de 100 e 1000
de cad a das seguintes taxas do catalogo Eladio: 1305/8 - 1309 - 1313 - 1315
1318 - 1319 - 1322 • 1323 - 1326 - 1327
1333 - 1336 - 1337 - 1340 - 1343 - 1345
1347 - 1349/52 - 1353 - 1357 - 1359
1361/63 - 1367 - 1376 - 1380/82
Modalidades de pagamento: em selos
novos de Portugal: 875 - 1050 - 1071.
Usados: 1151, 1160 e 1085, tudo em
quantidade. Aparelhagem de som: gravador de cassetes mar NEC mod. RMK
- 252 E, novo, valor de 15 contos
Em Iivros: catalogo Europa, Yvert-1978,
novo. Valor 500$00. Maravilhas Artisticas do Mundo, obra rara de Ferreira
de Castro, valor 5 contos
CARTA A

PEDRO JOSE WADDINGTON PETERS

Av. Joao Crisostomo, 81-4.' - Lisboa-1
Ofel'ecendo as variedades e quantidades selos comemorativos disponiveis
acima indicados e respectivos pret;:os
por cento

- Je desire timbres du tout Ie monde
100 X 100 timbres ou series completes.
'
J'peux ecrire em Frant;:ais, anglais, allemand, hongrois, italien, espagnol.
COSTEA DUMITRU, STR. LUPTEI. BLOC C,
- SC. B - AP. 22. 2400 - SIBIU ROMANIA.

VLADOIAHU MIRCEA CAL. SEVERIHULUI
NR. 59 BL. J. 3. op. 4 1100 CRAIOVA - ROUMANIE.
Troco series novas completas, maximos de
Portugal, ex-colonias portuguesas, Frant;:a,
Alemanha Ocidental, Espanha, todo mundo.
Resposta assegurada.

Cede-se -Notfcias Filatelico- n.·a 1 a 45,
pela melhor oferta. Resposta ao Clube
n.· 2060.

CASA A. MOLDER

Contra 50/100 selos comemorativos vosso
Pais. Dou 70/130 comem. Italia. Europa Ocidental- Mejores por Mejores - Bertazzoni
- Via Gemito, 10. 40139 Bologna -Italia.
Vendo Yvert 1978. 3 vol. Impecavel. 900$00.
So Europa e Frant;:a 500$00. Resposta ao
Clube ao n.· 2061.

RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101-3.°
LlSBOA-2 - Te·ief. 321514

TUDO ·PARA FILATE.... A
SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR
Ii II nossa gra·nde espeeialidade

Selos de todo 0 mundo para
todos os temas.

Com pro selos ao quilo. Comemorativos.
250$00/ kg; ordinarios. 4o$00/kg. Resposta ao
Apartado n.· 21.028 - Lisboa 2.

permanente de Selos em
15 vi·trines do atrio do res-do-chao e no 3.° ","dar (elevador)

BRASIL - Oferet;:o troca de selos do Brasil.
em series novas, com todos os paises. Cata·
logo Yvert. Respondo sempre. Cartas para
Heyder Pinheiro de Moura. - Rua Joao Chaves, 943-NATAL-RN-BRASIL.

COMPRA - VENDA
£xeeu~ao rapida de peclidos
por correspondencia

Exposi~ao
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Desejo ter contactos de trocas com socios
do Clube. Sou sOcio do CFP. Sinforiano Sarda. Gobemador Gonzalez, 10-1.°. Tarragona.
Espanha.

Compra selos comemorativos e ordinanos.
Resposta imediata. Guilherme dos Santos.
Av. Conde Cantanhede, 2 Tel. 22169. Elvas.

PEDRO ROS PUJOL. VILAMART 37 Pal. 2.'
- BARCELONA-15. ESPANHA. SOLICITA TROCAS DE SELOS USADOS COM TODO 0
M U N DO. CORRESPOND£NCIA EM ESPANHOL - PORTUGU£S - FRANC£S - INGL£S.

Selos. Compro e vendo.
Lotes, cstocks:., col~oes novos ou usados.
Tenho grande cstocks:. de selos cLissicos,
novas e usados, em exemplares de excepcional qualidade, bem como todos os restantes
do Continente, e series do Ultramar.
Rua da Penh a de Franca, 256-2.0 -Esq. Telefone 833878.

Com pro, selos usados da Companhia de
Mogambique, com carimbos com 0 nome da
estagao bem visivel. MARIO TORRES GOMES - Av. Conde Valbom, 67/1.° - Lisboa.

Desejo trocas de selos novas e usados
com colegas de Portugal e das suas ex-colonias. Tenho milhares de series Chilenas e
das Americas, etc. Esteban Scarpa Straboni.
Casilla 16415. Correo 9 Santiago. Chile.

PROVAS, NAO DENTEADAS. ERROS E
ENSAIOS DE COR - Esta e uma das nossas
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que
colecciona, e 0 que pretende receber para
apreciagao. S}!;RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
Desejo corresponder-me para troca de novidades com filatelistas. principal mente Italia,
Vaticano e Alemanha. Correspondo-me em ingles e portugues. Milton Macagnan. Lima e
Silva. 529. Apt.· 91. 90.000 PORTO ALEGRE
- RS. BRASIL.
Vendo pela maior oferta sene nova imp.
col., port. super. e aereo das 8 colonias. Tambern 5 series novas, peixes MOl;. coladas foIhas albuns. Juntas ou separadas. Respostas
ao n.· 3000.
Vendo c1assificadores origem estrangeira
de optima qualidade varias medidas e modelos. Eventualidade de aceitat;:ao de selos de
meu interesse em pagamento. Carta a Pedro
Jose Waddington Peters - Av. Joao Crisostomo. 81-4.· - Tel. 4 11 07 - Lisboa-1.

SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que
colecciona. Faremos envio para apreciagao.
S}!;RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
CARTAS ANTIGAS, com au sem selo,
compro, pagando bem. Paulo Sa Machado,
R. Direita das Campina~, 33 - PORTO.
Troco selos novos, usados e tematicos da
Pol6nia por selos novos de Portugal e Espanha. K. Wloszynski. ul. Chlopska 33/11 . 80-349
Gdansk Oliwa. Pol6nia .

Selos vendo e compro, novos e us ados

1949 Catalogo de selos do Japao S 4.00 U.S.
S 7.00 por Aviao ou equivalente. Resposta por
aviao 3 C.R.1. Desejo trocar series novas e
usadas (Flora, Fauna, Caminhos de Ferro,
Musica).
Base Yvert ou Scott. Dou todo a mundo.
JAPON FILA, Shogo Uji, P. O. Box 21, Shibuya, Toquio, Japao.

KAMIL FRANC. Martinakova 11. 79601 Prostejov. CSSR Tchecolovaquie.

Reinado D. Carlos. Procuro bons selos novos, cartas, inteiros, documentos, ensaios, provas, etc. Compro au traco H, Torres. Portela,
lote 96-3 E - Sacavem.
Estou interessado em 25/50 selos usados
das wtimas emissoes de Portugal, Franga,
Alemanha Ocidental, Grecia e Outros Paises
da Europa Ocidental. Isabel Portillo. Perez
GaIdos 5 p. 26 Valencia 7 - Espanha.
CATALOGO YVERT - 1979 - Agora publicado em 4 grossos volumes e descrevendo as
selos de todo 0 mundo. Pret;:o, esc. 2200$00.
Envia-se
cobrant;:a. S£RGIO SIMOES - Se·
los e Material Filatelico - CAL D A S DA
RAINHA.

a

Je desire echanger timbres-postes selon
mancoliste, Yvert, et series neufs de mon
pays, contre memes de Europe, Bresil , USA,
Nation Unies et Israel. DAVID L. SANTOS.
Praceta Avelar Brotero, 2 ric Dt.· VENDA
NOVA. (AMADORA).

C~n!inente e ex-colonias. Bons pret;:os. M:
Leltao. Lote 54-6.· B. Reboleira-Sul. Amadora.
G. G. de Miranda. C.P. 261. Niter6i. Brasil
Desejo troca de novidades (novos) de tod~
o mundo, principalmente de Africa AsIa e
Oceania, contra selos do Brasil.
'
NEDELCU EUGEN. Costache Burca N.·
13317, Constanta - 8700 - Romania. Of ere co
series completas novas e usadas da Rom·e·
nia em troca de series completas novas e
usadas de todo 0 mundo. Base Vert. Tambem
oferet;:o da Romenia em troca de estrangeiro
(10ox 100).
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Interessado em selos comemorativos
de Portugal, em mat;:os de 100 e 1000
de cad a das seguintes taxas do catalogo Eladio: 1305/8 - 1309 - 1313 - 1315
1318 - 1319 - 1322 • 1323 - 1326 - 1327
1333 - 1336 - 1337 - 1340 - 1343 - 1345
1347 - 1349/52 - 1353 - 1357 - 1359
1361/63 - 1367 - 1376 - 1380/82
Modalidades de pagamento: em selos
novos de Portugal: 875 - 1050 - 1071.
Usados: 1151, 1160 e 1085, tudo em
quantidade. Aparelhagem de som: gravador de cassetes mar NEC mod. RMK
- 252 E, novo, valor de 15 contos
Em Iivros: catalogo Europa, Yvert-1978,
novo. Valor 500$00. Maravilhas Artisticas do Mundo, obra rara de Ferreira
de Castro, valor 5 contos
CARTA A

PEDRO JOSE WADDINGTON PETERS

Av. Joao Crisostomo, 81-4.' - Lisboa-1
Ofel'ecendo as variedades e quantidades selos comemorativos disponiveis
acima indicados e respectivos pret;:os
por cento

- Je desire timbres du tout Ie monde
100 X 100 timbres ou series completes.
'
J'peux ecrire em Frant;:ais, anglais, allemand, hongrois, italien, espagnol.
COSTEA DUMITRU, STR. LUPTEI. BLOC C,
- SC. B - AP. 22. 2400 - SIBIU ROMANIA.

VLADOIAHU MIRCEA CAL. SEVERIHULUI
NR. 59 BL. J. 3. op. 4 1100 CRAIOVA - ROUMANIE.
Troco series novas completas, maximos de
Portugal, ex-colonias portuguesas, Frant;:a,
Alemanha Ocidental, Espanha, todo mundo.
Resposta assegurada.

Cede-se -Notfcias Filatelico- n.·a 1 a 45,
pela melhor oferta. Resposta ao Clube
n.· 2060.

CASA A. MOLDER

Contra 50/100 selos comemorativos vosso
Pais. Dou 70/130 comem. Italia. Europa Ocidental- Mejores por Mejores - Bertazzoni
- Via Gemito, 10. 40139 Bologna -Italia.
Vendo Yvert 1978. 3 vol. Impecavel. 900$00.
So Europa e Frant;:a 500$00. Resposta ao
Clube ao n.· 2061.

RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101-3.°
LlSBOA-2 - Te·ief. 321514

TUDO ·PARA FILATE.... A
SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR
Ii II nossa gra·nde espeeialidade

Selos de todo 0 mundo para
todos os temas.

Com pro selos ao quilo. Comemorativos.
250$00/ kg; ordinarios. 4o$00/kg. Resposta ao
Apartado n.· 21.028 - Lisboa 2.

permanente de Selos em
15 vi·trines do atrio do res-do-chao e no 3.° ","dar (elevador)

BRASIL - Oferet;:o troca de selos do Brasil.
em series novas, com todos os paises. Cata·
logo Yvert. Respondo sempre. Cartas para
Heyder Pinheiro de Moura. - Rua Joao Chaves, 943-NATAL-RN-BRASIL.

COMPRA - VENDA
£xeeu~ao rapida de peclidos
por correspondencia

Exposi~ao
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M·ARCOFILIA DE PORTUCAL - LECISLA~AO
- EMISSoES DE SELOS E MARCOFILIA
DOS NOVOS PArSES DE EXPRESSAO PORTUCUESA
compilado por JOSI: RODRIGO DIAS FERREIRA
PORTUGAL
Carimbos de 1.0 dia de

clrcul~ao

PEDRO NUNES. Lisboa, 9 de Agosto de
1978. Carimbos identlcos em Porto (Municipio), Coimbra (ao Mercado), Funchal e Ponta
Delgada.
RECURSOS NATURAlS. PESCAS. Lisboa 15
de Setembro de 1978. Ca~imbos identicos em
Porto (Municipio), Coimbra (ao Mercado),
Funchal e Ponta Delgatia.
Carimbos Comemorativos
ESPECIFICA. Porto, 15 de Julho de 1978.
Porte de Correia no Ateneu Comercial do
Porto.
CURSO 78. Porto, 22 de Julho de 1978. Porte de Correio na A. P. F. T. Avenida Rodrigo Freitas, 11.
2.° ACAMPAMENTO NACIONAL. ASSOCIA·
<;:AO DAS GUlAS DE PORTUGAL. Bombarral,
3 de Agosto de 1978. Esta<;ao dos cn.
3.° ACAMPAMENTO DA VELHA GUARDA.
Batalha, 5 de Agosto de 1978. Posto de Correio.
3.° ACAMPAMENTO NACIONAL DO CNE.
f1havo, 6 de Agosto de 1978. Porte de Correio na Col6nia AgrIcola da Gafanha.
i.' FEIRA NACIONAL DA FRUTA, Caldas da
Ralnha, 12 de Agosto de 1978. Posto de Correio no Parque D. Carlos I.
o MAR E 0 COLECCIONISMO. Portimao, 12
de Agosto de 1978 (Inaugura<;ao). Posto de
Correio na Camara Municipal de Portlmao.
Idem, Idem, 20 de Agosto de 1978 (Encerramento).
MOSTRA FILATELICA DA ERICEIRA. Ericeira, 13 de Agosto de 1978. Posta de Correia na Junta de Turlsmo.
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGIA. L1sboa, 4 de Setembro de 1978.
Posto de Correia na Funda<;eo Gulbenkian.
BARCELOS. 50 AN OS DA ELEVA<;:AO A CIDADE. Barcelos, 6 de Setembro de 1978. Posto de Correio na Camara Municipal de Barcelos.

MOVELNOR 78. Braga, 9 de Setembro de
1978. Posto de Correio no Parque Municipal
de 6xposi<;oes.
11.° CONGRESSO DO ICAS. Lisboa 10 de
Setembro de 1978. Posto de Correio na FundaC;ao Gulbenklan. Av. de Berna.
EXPOSI<;:AO DE D1VULGA<;:AO FILATELICA.
Pac;o de Arcos, 17 tie Setembro de 1978. Posta de Correia no Salao de Festas do C. D.
de Pa<;o de Arcos.
PORTEX-78. Porto, 18 de Setembro de 1978.
Posto de Correio no Pavilhao do Palacio de
Cristal.
1.0 ANIVERSARIO DO KIWANIS CLUB. Figueira da Foz, 20 de Setembro de 1978. Estac;ao de Correio.
30.° ANIVERSARIO DO CLUSE DE CAMPISMO DE ALMADA. Almada, 22 de Setembro de 1978. Posta tie Correlo no Parque de
Campismo na Praia da Saude. Costa de Caparica.
EUROPHILA-78. Roma, 20 a 24 de Setembro
de 1978. Stand de Vendas de Portugal 'Oa
Europhila.
AGRINDOSTRIA. Gondomar, 27 de Setembro de 1978. Posto de Correia na Escola Preparat6ria JUlio Dinis.
DIA INTERNACIONAL DA MOSICA. Lisboa,
1 de Outubro de 1978. Posto de Correio na
Fundacao Gulbenkian.
XI CONFERENCIA REGIONAL DA FAO. Lisboa 2 tie Outubro de 1978. Posto de Correio
no Hotel Ritz.
23.° CONGRESSO NACIONAL DE BOMBEIROS PORTUGUESES. Estoril, 3 de Outubro
de 1978. Posto de Correio no Pavilhao dos
Congressos.
3.° ACAMPAMENTO DO ALVA. Oliveira do
Hospital, 7 de Outubro de 1978. Posto de
Correlo no Salao de Exposicoes da Camara
Municipal de Oliveira de Azemeis.
CONGRESSO MUNDIAL DE PSIQUIATRIA
SOCIAL. Lisboa, 8 de Outubro de 1978. Posta
de Correio ne Reitorla da Unlversldade Chissica de Lisboa.
SA LAO INTERNACIONAL TEMATICA DE
MEDICINA. L1sboa, 8 de Outubro de 1978.

BOLETIM DO CLUSE FllATELICO DE PORTUGAL
Posto de Correlo na Reitoria da Universidade
Classlca de Lisboa.
DIA MUNDIAL DA UPU. Lisboa, 9 de Outubro de 1978. Posto de Correlo no Museu
dos cn. Rua D. Estefania, 175.
1.' MOSTRA FILATELICA DO NORDESTE.
Cachao, 13 de Outubro de 1978. Posto de Correio no Centro Cultural e Desportivo do Cachao.
IX ANIVERSARIO DA A. P. F. T. Porto, 14
de Outubro de 1978. Posto tie Correia na
A. P. F. T. Rua Rodrigo de Freitas, 11.
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Emissio comemorativa da Exposi<;io Mundial
de Selos .. Praga - 78..
15$00 policromo

300 000

Denteado de 12.
Bloco
30$00 poflcromo

100000

Desenhos de F. Amaral.
Impressoes em Koff·set-.

NORMAS PRIVATIVAS DOS CTT
CC 00 7978 DSC. 17 - 8 - 1978. Porta ria
460/78 de 12 de Agosto. Tarifa N.o 1 - Correio - Tabela de Descontos para os grandes
utentes.
LEGISLACAO
PORTARIA N." 345/78. 29·6-1978. Emissao
de selos com tarja fosforescente, alusiva aos
-19 Municiplos de Chaves-.
PORTARIA N.o 433/78. 1-8-1978. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, alusiva a
-Desporto para todos-.

Carimbos de 1.0 dla de circulaQ80
FESTIVAL MUNDIAL DA JUVENTUDE E DOS
ESTUDANTES. Maputo, 28 de Julho de 1978.
EXPOSI<;:AO PRAGA - 78. Maputo, 8 de Setembro de 1978.

REPllBLlCA DE CABO VERDE
Segundo Informac;oes dos Servl<;os dos
C.T.T. de Cabo Verde, Praia. A aqulsl<;i!io dos
selos continua a ser felta nos mol des anteriores, isto e, remetendo a Importancla dos
selos a adqulrlr e despesas de correia com
a remessa, conjuntamente com 0 pedido.
A importlincla referlda pod era ser em qualquer moeda estrangelra ou ainda em cupoes
respostas, sofrendo os mesmos, os descontos legals na troca.
Quanto a novas emissoes, por nao haver
alnda qualquer forma de se proceder, deverao contactar COm os servic;os, soflcitando
as Informa<;oes desejadas.

FUNDADA EM 1940
Ncwidacl.. eempre _
m.."o.... Pf'IIISIOS

Materia' fif.atelico
HAWID, L:EUOHrru.RM e SAFE
EM STOCK:
MAIS DE 7.000 S~RIES OIFERENTES
DE TODO 0 MUNDO

REPllBLlCA POPULAR DE MOCAMBIQUE
Emlssio comemorativa do XI Festival Mundial
da Juventude e dos Estudantes
2$50 poflcromo
3$00
7$50
Denteado de 12.
Impresseo em -off-set-.
Desenho de F. Amaral.

300 000
300 000
300000

SERIES COMPLETAS NOVAS DE
·PORTUGAL E EX· COL6NIAS

Rua da Prata, 184-2.o -Esq.
Telefone 323508
L1S80A-2
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M·ARCOFILIA DE PORTUCAL - LECISLA~AO
- EMISSoES DE SELOS E MARCOFILIA
DOS NOVOS PArSES DE EXPRESSAO PORTUCUESA
compilado por JOSI: RODRIGO DIAS FERREIRA
PORTUGAL
Carimbos de 1.0 dia de

clrcul~ao

PEDRO NUNES. Lisboa, 9 de Agosto de
1978. Carimbos identlcos em Porto (Municipio), Coimbra (ao Mercado), Funchal e Ponta
Delgada.
RECURSOS NATURAlS. PESCAS. Lisboa 15
de Setembro de 1978. Ca~imbos identicos em
Porto (Municipio), Coimbra (ao Mercado),
Funchal e Ponta Delgatia.
Carimbos Comemorativos
ESPECIFICA. Porto, 15 de Julho de 1978.
Porte de Correia no Ateneu Comercial do
Porto.
CURSO 78. Porto, 22 de Julho de 1978. Porte de Correio na A. P. F. T. Avenida Rodrigo Freitas, 11.
2.° ACAMPAMENTO NACIONAL. ASSOCIA·
<;:AO DAS GUlAS DE PORTUGAL. Bombarral,
3 de Agosto de 1978. Esta<;ao dos cn.
3.° ACAMPAMENTO DA VELHA GUARDA.
Batalha, 5 de Agosto de 1978. Posto de Correio.
3.° ACAMPAMENTO NACIONAL DO CNE.
f1havo, 6 de Agosto de 1978. Porte de Correio na Col6nia AgrIcola da Gafanha.
i.' FEIRA NACIONAL DA FRUTA, Caldas da
Ralnha, 12 de Agosto de 1978. Posto de Correio no Parque D. Carlos I.
o MAR E 0 COLECCIONISMO. Portimao, 12
de Agosto de 1978 (Inaugura<;ao). Posto de
Correio na Camara Municipal de Portlmao.
Idem, Idem, 20 de Agosto de 1978 (Encerramento).
MOSTRA FILATELICA DA ERICEIRA. Ericeira, 13 de Agosto de 1978. Posta de Correia na Junta de Turlsmo.
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGIA. L1sboa, 4 de Setembro de 1978.
Posto de Correia na Funda<;eo Gulbenkian.
BARCELOS. 50 AN OS DA ELEVA<;:AO A CIDADE. Barcelos, 6 de Setembro de 1978. Posto de Correio na Camara Municipal de Barcelos.

MOVELNOR 78. Braga, 9 de Setembro de
1978. Posto de Correio no Parque Municipal
de 6xposi<;oes.
11.° CONGRESSO DO ICAS. Lisboa 10 de
Setembro de 1978. Posto de Correio na FundaC;ao Gulbenklan. Av. de Berna.
EXPOSI<;:AO DE D1VULGA<;:AO FILATELICA.
Pac;o de Arcos, 17 tie Setembro de 1978. Posta de Correia no Salao de Festas do C. D.
de Pa<;o de Arcos.
PORTEX-78. Porto, 18 de Setembro de 1978.
Posto de Correio no Pavilhao do Palacio de
Cristal.
1.0 ANIVERSARIO DO KIWANIS CLUB. Figueira da Foz, 20 de Setembro de 1978. Estac;ao de Correio.
30.° ANIVERSARIO DO CLUSE DE CAMPISMO DE ALMADA. Almada, 22 de Setembro de 1978. Posta tie Correlo no Parque de
Campismo na Praia da Saude. Costa de Caparica.
EUROPHILA-78. Roma, 20 a 24 de Setembro
de 1978. Stand de Vendas de Portugal 'Oa
Europhila.
AGRINDOSTRIA. Gondomar, 27 de Setembro de 1978. Posto de Correia na Escola Preparat6ria JUlio Dinis.
DIA INTERNACIONAL DA MOSICA. Lisboa,
1 de Outubro de 1978. Posto de Correio na
Fundacao Gulbenkian.
XI CONFERENCIA REGIONAL DA FAO. Lisboa 2 tie Outubro de 1978. Posto de Correio
no Hotel Ritz.
23.° CONGRESSO NACIONAL DE BOMBEIROS PORTUGUESES. Estoril, 3 de Outubro
de 1978. Posto de Correio no Pavilhao dos
Congressos.
3.° ACAMPAMENTO DO ALVA. Oliveira do
Hospital, 7 de Outubro de 1978. Posto de
Correlo no Salao de Exposicoes da Camara
Municipal de Oliveira de Azemeis.
CONGRESSO MUNDIAL DE PSIQUIATRIA
SOCIAL. Lisboa, 8 de Outubro de 1978. Posta
de Correio ne Reitorla da Unlversldade Chissica de Lisboa.
SA LAO INTERNACIONAL TEMATICA DE
MEDICINA. L1sboa, 8 de Outubro de 1978.

BOLETIM DO CLUSE FllATELICO DE PORTUGAL
Posto de Correlo na Reitoria da Universidade
Classlca de Lisboa.
DIA MUNDIAL DA UPU. Lisboa, 9 de Outubro de 1978. Posto de Correlo no Museu
dos cn. Rua D. Estefania, 175.
1.' MOSTRA FILATELICA DO NORDESTE.
Cachao, 13 de Outubro de 1978. Posto de Correio no Centro Cultural e Desportivo do Cachao.
IX ANIVERSARIO DA A. P. F. T. Porto, 14
de Outubro de 1978. Posto tie Correia na
A. P. F. T. Rua Rodrigo de Freitas, 11.
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NORMAS PRIVATIVAS DOS CTT
CC 00 7978 DSC. 17 - 8 - 1978. Porta ria
460/78 de 12 de Agosto. Tarifa N.o 1 - Correio - Tabela de Descontos para os grandes
utentes.
LEGISLACAO
PORTARIA N." 345/78. 29·6-1978. Emissao
de selos com tarja fosforescente, alusiva aos
-19 Municiplos de Chaves-.
PORTARIA N.o 433/78. 1-8-1978. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, alusiva a
-Desporto para todos-.

Carimbos de 1.0 dla de circulaQ80
FESTIVAL MUNDIAL DA JUVENTUDE E DOS
ESTUDANTES. Maputo, 28 de Julho de 1978.
EXPOSI<;:AO PRAGA - 78. Maputo, 8 de Setembro de 1978.

REPllBLlCA DE CABO VERDE
Segundo Informac;oes dos Servl<;os dos
C.T.T. de Cabo Verde, Praia. A aqulsl<;i!io dos
selos continua a ser felta nos mol des anteriores, isto e, remetendo a Importancla dos
selos a adqulrlr e despesas de correia com
a remessa, conjuntamente com 0 pedido.
A importlincla referlda pod era ser em qualquer moeda estrangelra ou ainda em cupoes
respostas, sofrendo os mesmos, os descontos legals na troca.
Quanto a novas emissoes, por nao haver
alnda qualquer forma de se proceder, deverao contactar COm os servic;os, soflcitando
as Informa<;oes desejadas.

FUNDADA EM 1940
Ncwidacl.. eempre _
m.."o.... Pf'IIISIOS

Materia' fif.atelico
HAWID, L:EUOHrru.RM e SAFE
EM STOCK:
MAIS DE 7.000 S~RIES OIFERENTES
DE TODO 0 MUNDO

REPllBLlCA POPULAR DE MOCAMBIQUE
Emlssio comemorativa do XI Festival Mundial
da Juventude e dos Estudantes
2$50 poflcromo
3$00
7$50
Denteado de 12.
Impresseo em -off-set-.
Desenho de F. Amaral.

300 000
300 000
300000

SERIES COMPLETAS NOVAS DE
·PORTUGAL E EX· COL6NIAS

Rua da Prata, 184-2.o -Esq.
Telefone 323508
L1S80A-2
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. Com a de vida venia transcrevemos uma
interessante cronica, publicada em 3D de
Setembro ultimo no conceituado orgao da
imprensa Iisboeta orA Capital,,;

Exposic;6es a realizar pelo Clube Filatelico
de Portugal

1.a MOSTrRA D'E COLECCIONISMO
NAS CAiLDAS ,DA ,RA!IN lolA

Do plano exposicional aprovado pela direcc,:ao do Clube Filatelico de Portugal constam Os seguintes certames filatelicos cujas
datas da sua realiza<;:ao serao oportunamente anunciadas:

Organizada pela Secc;:ao Filatelica da Biblioteca Publica das Caldas da Rainha, a
Mostra de Coleccionismo, abriu ao publico
no dia 21 de Maio, tendo encerrado no dia 4
de Junho.
A Mostra esteve patente numa sala dos
CIT, cedida para 0 efeito.
Estiveram presentes 29 coleccionadores,
expondo quinze variedades. A saber: filatelia, numismatica, medalhistica, garrafas
minlaturas, postais, manuscritos antigos, calendarios, filumenismo, loic;:a, cinzeiros, isqueiros, copos de marca, lapis, notafilia e
porta chaves. Quanto a numeros foram apresentados 5000 selos, 260 postais, 800 embalagens de fosforos, ,20 garrafas miniatura, 311 lapis, 100 moedas, 120 porta chaves, 100 calendarios, etc.
Os CIT utilizaram no dia da inaugurac;:ao
uma interessante marca do dia comemorativa, apesar de por urn lapso apresentar urn
castelo desconhecido na zona.

2.' Mostra de Maximafilia
Mostra Comemorativa do Centenario do
Bilhete Postal
4.' Mostra de Aerofilatelia
2.' Mostra de Literatura Filatelica
V Exposic,:ao Filatelica Juvenil do Distrito
de Lisboa
Chamamos a atenc,:ao dos nossos associ ados para os referidos eventos, no sentido
de prepararem devidamente as suas participac,:oes para que 0 exito daqueles certames
seja completo.
Os interessados em concorrer devem contactar com toda a urgencia a Secretaria do
Clube, a fim de serem devidamente elucidados.

.ESTAMPILHA E VINT£M.

o CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
E 0 HORARIO DE VERAO DA SUA SEDE
Indo ao encontro do desejo manifestado
pela maioria dos socios que frequentam a
sede do nosso Clube aos sabados, a tOirecc,:ao
d0 C. F. .p. resolveu encerrar as suas portas
este ana apenas durante todo 0 mes de Agosto. Assim, a sede manteve-se aberta durante
o mes de Setembro mas apenas aos sabados.
A partir de 1 de Outubro voltou a funcionar 0
horario normal, isto e, as 3.'8 e 6.'8 feiras das
21 h as 24 h e aos sabados das 16 h as 20 h.
Felicitamos a Direcc,:ao do Clube por esta
medida pois, nestas colunas, (Boletlm n." 292
de Setembro de 1977), fizemos ampla referencia ao desagrado com que tinha sido acoIhida pelos associados do C. F. P. a medida
tomada(encerrar totalmente em Agosto e
Setembro). A soluc;:ao por nos preconizada,
naquela altura, fOi a que este ano se adoptou.
Ficamos satisfeitos se alguma influencia tivemos nesta decisao, esperando que, nos snos
futuros, a mesma se mantenha.

Editada pelo conhecido comerciante filatelico da capital nortenha, Victor Simarro,
scaba de sair 0 primeiro numero da revista
mensa!. "Estampilha e Vintem- que com secc;:oes de multo interesse, reune condic;:oes
para ser bern aceite, particularmente no
nosso meio filatelico.
Ao editor desta nova revista desejamos
as maiores felicidades.

INICIAC;AO A FILATELIA
Editado pelo Servh;:o de Edic;:ao de publicac;:oes dos C.T.T./T.L.P. recebemos uma publicac;:ao Intltulada .Iniciac;:ao a Filatelia. que
nao tendo a pretensao de ser urn manual
de colecclonlsmo filatelico, contem, no entanto, noc;:oes de filatelia mlJlito uteis di·rigklas aos jovens que se dedicam a este
benefico passatempo.
Agradecemos 0 exemplar oferecido para
a Biblioteca do nosso Clube.
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MEDALHA DEVIDA AO CLUBE FILAT~LlCO
DE PORTUGAL
cFalamos ha pouco de urn selo que reproduzia uma medalha. POis sera natural referirmo-nos tambem a urn caso absolutamente
oposto: uma medalha que reproduz urn selo.
Parece-nos ate interessante conhecer os motivos que levaram a confecc;:ao desta pec;:a.
Oesta e das seguintes, na medida em que
se trata do primeiro exemplar de uma serie.
Para Isso, importa comec,:ar por aludir ao
Clube Filatelico de Portugal- sem qualquer
sombra de duvida a agremiac,:ao filatelica
rnais importante do Pais. £ mesmo justo
que se diga que 0 Clube Filatelico pode ombrear com a grande maioria das suas mais
prestigiosas congeneres estrangeiras.
£ pois facil de calcular que uma tal associac;:ao promova numerosas iniciativas. Essas realizac;:oes situam-se, em particular, no
campo exposicional, nomeadamente mostras
e saloes ou seja, certames nao competitivos.
Mesmo assim, tendo sido sempre timbre
do Clube Filatelico brindar com uma medaIha cad a urn dos participantes das suas Iniciativas .
Para isso, ao longo dos anos 0 clube dispas de modelos proprios de medal has (nos
conhecemos dois) destinados especlalmente
a essas ofertas. Diga-se de passagem que
somos da opiniao daqueles que consideravam que essas pec;:as nao primavam pela beleza para alem de que alguns dos habltuais
expositores se queitxavam pelo facto de ana
apos ana as medal has se repetirem.
Louvavelmente, os seus dirigentes resolveram que a partir de 1978 haverla radical
mudanc;:a nesse sector. E decidlram que em
cad a ana as medal has serao dlferentes nos
seus anversos. Em colaborac;:ao com a Gravarte determinaram que anualmente serlam
reproduzidos nessa face selos postals portugueses sempre dlferentes, claro, escolhidos entre os mais famosos da nOSSa filatelia.
E para proporcionar que aqueles que nao
tenham direito a receber as medal has oficiais do c1ube as possam adquirir, foi ainda

decidido confeccionar urn numero determinado de exemplares urn pouco diferentes
daquelas. A diferenc;:a reside unicamente no
reverso: Como medalha a medalha ira surgindo uma verdadeira .Historia do Selo em
Portugal D, esta legenda figurara no rectangulo denteado que se encontra no primeiro
plano do reverso, espac;:o que nos oficiais
e exclusivamente destinada a gravac,:ao do
nome dos filatelistas aos quais elas foram
atribuidas,
Em qualquer dos casos, 0 aludido rectangulo e encimado pelo emblema do Clube
Filatelico de portugal, sendo 0 restante
campo preenchido por espac,:os denteados
a lembrar selos, dispostos em pIanos sucessivos.
Para 0 anverso da pec;:a deste ana - a primeira da serie, portanto - foi escolhida a
representac;:ao do celebre selo de 100 reis
de D. Maria, da primeira emissao postal portuguesa, se nao a mais rara, pelo menos a
mais cara das nossas estampilhas.
Deve referir-se que a SUa reproduc;:ao e
praticamente inexcedrvel a partir de urn
magnifico gesso executado primorosamente
por Vasco Costa.
Enfim, estas medal has agradam total mente
tanto aos coleccionadores de selos como
aos de medalhas.
E 0 Clube Filatelico de Portugal presta
assim mais urn (a juntar a tantos outros)
valioso servic;:o a filatelia e agora, ate a
medalhistica. Para alem de satisfazer os
seus associados numa das poucas coisas
que os desgostava.
Medalha de Duro para
de Portugal..

0

Clube Filatelico

N. da R.

A DirecC;ao do Clube Filatelico de Portugal agradece sensibillzada as amaveis referencias feitas ao nosso Clube na cronica
acima transcrita.

ccLUBRAPEX 78"
Contamos publicar no proximo numero
uma desenvolvlda reportagem sobre este
certame Luso-Brasileiro.
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. Com a de vida venia transcrevemos uma
interessante cronica, publicada em 3D de
Setembro ultimo no conceituado orgao da
imprensa Iisboeta orA Capital,,;

Exposic;6es a realizar pelo Clube Filatelico
de Portugal

1.a MOSTrRA D'E COLECCIONISMO
NAS CAiLDAS ,DA ,RA!IN lolA

Do plano exposicional aprovado pela direcc,:ao do Clube Filatelico de Portugal constam Os seguintes certames filatelicos cujas
datas da sua realiza<;:ao serao oportunamente anunciadas:

Organizada pela Secc;:ao Filatelica da Biblioteca Publica das Caldas da Rainha, a
Mostra de Coleccionismo, abriu ao publico
no dia 21 de Maio, tendo encerrado no dia 4
de Junho.
A Mostra esteve patente numa sala dos
CIT, cedida para 0 efeito.
Estiveram presentes 29 coleccionadores,
expondo quinze variedades. A saber: filatelia, numismatica, medalhistica, garrafas
minlaturas, postais, manuscritos antigos, calendarios, filumenismo, loic;:a, cinzeiros, isqueiros, copos de marca, lapis, notafilia e
porta chaves. Quanto a numeros foram apresentados 5000 selos, 260 postais, 800 embalagens de fosforos, ,20 garrafas miniatura, 311 lapis, 100 moedas, 120 porta chaves, 100 calendarios, etc.
Os CIT utilizaram no dia da inaugurac;:ao
uma interessante marca do dia comemorativa, apesar de por urn lapso apresentar urn
castelo desconhecido na zona.

2.' Mostra de Maximafilia
Mostra Comemorativa do Centenario do
Bilhete Postal
4.' Mostra de Aerofilatelia
2.' Mostra de Literatura Filatelica
V Exposic,:ao Filatelica Juvenil do Distrito
de Lisboa
Chamamos a atenc,:ao dos nossos associ ados para os referidos eventos, no sentido
de prepararem devidamente as suas participac,:oes para que 0 exito daqueles certames
seja completo.
Os interessados em concorrer devem contactar com toda a urgencia a Secretaria do
Clube, a fim de serem devidamente elucidados.

.ESTAMPILHA E VINT£M.

o CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
E 0 HORARIO DE VERAO DA SUA SEDE
Indo ao encontro do desejo manifestado
pela maioria dos socios que frequentam a
sede do nosso Clube aos sabados, a tOirecc,:ao
d0 C. F. .p. resolveu encerrar as suas portas
este ana apenas durante todo 0 mes de Agosto. Assim, a sede manteve-se aberta durante
o mes de Setembro mas apenas aos sabados.
A partir de 1 de Outubro voltou a funcionar 0
horario normal, isto e, as 3.'8 e 6.'8 feiras das
21 h as 24 h e aos sabados das 16 h as 20 h.
Felicitamos a Direcc,:ao do Clube por esta
medida pois, nestas colunas, (Boletlm n." 292
de Setembro de 1977), fizemos ampla referencia ao desagrado com que tinha sido acoIhida pelos associados do C. F. P. a medida
tomada(encerrar totalmente em Agosto e
Setembro). A soluc;:ao por nos preconizada,
naquela altura, fOi a que este ano se adoptou.
Ficamos satisfeitos se alguma influencia tivemos nesta decisao, esperando que, nos snos
futuros, a mesma se mantenha.

Editada pelo conhecido comerciante filatelico da capital nortenha, Victor Simarro,
scaba de sair 0 primeiro numero da revista
mensa!. "Estampilha e Vintem- que com secc;:oes de multo interesse, reune condic;:oes
para ser bern aceite, particularmente no
nosso meio filatelico.
Ao editor desta nova revista desejamos
as maiores felicidades.

INICIAC;AO A FILATELIA
Editado pelo Servh;:o de Edic;:ao de publicac;:oes dos C.T.T./T.L.P. recebemos uma publicac;:ao Intltulada .Iniciac;:ao a Filatelia. que
nao tendo a pretensao de ser urn manual
de colecclonlsmo filatelico, contem, no entanto, noc;:oes de filatelia mlJlito uteis di·rigklas aos jovens que se dedicam a este
benefico passatempo.
Agradecemos 0 exemplar oferecido para
a Biblioteca do nosso Clube.
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MEDALHA DEVIDA AO CLUBE FILAT~LlCO
DE PORTUGAL
cFalamos ha pouco de urn selo que reproduzia uma medalha. POis sera natural referirmo-nos tambem a urn caso absolutamente
oposto: uma medalha que reproduz urn selo.
Parece-nos ate interessante conhecer os motivos que levaram a confecc;:ao desta pec;:a.
Oesta e das seguintes, na medida em que
se trata do primeiro exemplar de uma serie.
Para Isso, importa comec,:ar por aludir ao
Clube Filatelico de Portugal- sem qualquer
sombra de duvida a agremiac,:ao filatelica
rnais importante do Pais. £ mesmo justo
que se diga que 0 Clube Filatelico pode ombrear com a grande maioria das suas mais
prestigiosas congeneres estrangeiras.
£ pois facil de calcular que uma tal associac;:ao promova numerosas iniciativas. Essas realizac;:oes situam-se, em particular, no
campo exposicional, nomeadamente mostras
e saloes ou seja, certames nao competitivos.
Mesmo assim, tendo sido sempre timbre
do Clube Filatelico brindar com uma medaIha cad a urn dos participantes das suas Iniciativas .
Para isso, ao longo dos anos 0 clube dispas de modelos proprios de medal has (nos
conhecemos dois) destinados especlalmente
a essas ofertas. Diga-se de passagem que
somos da opiniao daqueles que consideravam que essas pec;:as nao primavam pela beleza para alem de que alguns dos habltuais
expositores se queitxavam pelo facto de ana
apos ana as medal has se repetirem.
Louvavelmente, os seus dirigentes resolveram que a partir de 1978 haverla radical
mudanc;:a nesse sector. E decidlram que em
cad a ana as medal has serao dlferentes nos
seus anversos. Em colaborac;:ao com a Gravarte determinaram que anualmente serlam
reproduzidos nessa face selos postals portugueses sempre dlferentes, claro, escolhidos entre os mais famosos da nOSSa filatelia.
E para proporcionar que aqueles que nao
tenham direito a receber as medal has oficiais do c1ube as possam adquirir, foi ainda

decidido confeccionar urn numero determinado de exemplares urn pouco diferentes
daquelas. A diferenc;:a reside unicamente no
reverso: Como medalha a medalha ira surgindo uma verdadeira .Historia do Selo em
Portugal D, esta legenda figurara no rectangulo denteado que se encontra no primeiro
plano do reverso, espac;:o que nos oficiais
e exclusivamente destinada a gravac,:ao do
nome dos filatelistas aos quais elas foram
atribuidas,
Em qualquer dos casos, 0 aludido rectangulo e encimado pelo emblema do Clube
Filatelico de portugal, sendo 0 restante
campo preenchido por espac,:os denteados
a lembrar selos, dispostos em pIanos sucessivos.
Para 0 anverso da pec;:a deste ana - a primeira da serie, portanto - foi escolhida a
representac;:ao do celebre selo de 100 reis
de D. Maria, da primeira emissao postal portuguesa, se nao a mais rara, pelo menos a
mais cara das nossas estampilhas.
Deve referir-se que a SUa reproduc;:ao e
praticamente inexcedrvel a partir de urn
magnifico gesso executado primorosamente
por Vasco Costa.
Enfim, estas medal has agradam total mente
tanto aos coleccionadores de selos como
aos de medalhas.
E 0 Clube Filatelico de Portugal presta
assim mais urn (a juntar a tantos outros)
valioso servic;:o a filatelia e agora, ate a
medalhistica. Para alem de satisfazer os
seus associados numa das poucas coisas
que os desgostava.
Medalha de Duro para
de Portugal..

0

Clube Filatelico

N. da R.

A DirecC;ao do Clube Filatelico de Portugal agradece sensibillzada as amaveis referencias feitas ao nosso Clube na cronica
acima transcrita.

ccLUBRAPEX 78"
Contamos publicar no proximo numero
uma desenvolvlda reportagem sobre este
certame Luso-Brasileiro.
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Dos Servi90s de Iniorma980 e Comunica980 dos CTT - TLP, recebemos a noticia do
Plano de Emissoes de Selos para 1979, que
transcrevemos na integra:

- Servi90 Nacional de Salide
- Primeira emlssao de um cicio dedicado
a protec9ao ambiental: luta contra a
polul9ao sonora
-Natal

aD Gabinete de Imprensa dos CTT/TLP
vem informar que fol aprovado 0 segulnte
plano de emissoes extraordlnarlas de selos,
para 1979:

Quanto a serle ordinaria alnstrumentos de
Trabalho., Inlclada em 1978 serao emitidos.
no corrente ano, os restantes valores.
Alem destas emissoes de selos far-se-ao
inteiros posta is para comemora9ao dos seguintes eventos:

- Ano Internacional da Crianl;a
- 50.· Aniversario da cria9ao da UNESCO
- Europa 79 (CEPT)

- 8.· Centenario da Alfandega de Lisboa
e 4.· Centenario da Alfandega do Funchal
- 700 anos do inicio dos Estudos Pliblicos em Portugal (Alcoba9a, 1279)
- Milenarlo do Mosteiro de Santo Tirso
- 25 anos da Federa9ao Portuguesa de Filatelia.

- 30.0 Aniversario da assinatura do Tratado Atlantico Norte

- 4.· Centenario da morte de Luis de
Camoes
- 35.

0

Aniversario dos TAP

- Emigrante Portugues
-

Grandes vultos do pensamento Republicano

-

Deficiente mental: cidadao com direitos

Em breve sera divulgado 0 calendarlo da
execu9ao destas emissoes .•

r--·---------------------·--·----------l
FILATELIA • NUMISMATICA • MEDALHISTICA
Selos de Portugal e Ultramar, novos e usados - selos temeticos - erros e variedades - inteiros-postais - aerogramas
- FOC e comemorativos.

•
•

Classificadores - Catelogos Nacionai'S e estrangeirosalbuns - lupas - pinc;:as, etc ...
Moedas de Portugal e Ultramar - moedas estrangeirasmedalhas e placas comemorativas - capas e folhas para
moedas.

CALERIA FILATELICA E NUMISM'ATICA DO PORTO
RUB

do Almada, 323 - PORTO

AGRAOECEMOS A SUA VISITA

.--------------------------------------~------------~
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MAXIMAFILIA
Sec~o

COMENTARIOS SOBRE 0 ESTATUTO
INTERNACIONAL DA MAXIMAFILIA

No numero 292 deste Boletim referente
a Setembro do ana transacto publicamos a
defini9ao e caracteristicas da Maximafilia
Inserta no Estatuto Internacional da Maxlmafilia.
Apresentamos agora alguns comentarlos
sobre 0 aludldo Estatuto.
Habitualmente, entre os elementos consde um postal-maximo, dois sao postals: 0 selo e a oblitera9ao. Nos Paises em
que a administra9ao postal edita tambem
postais ilustrados sob a forma de intelro
postal, ter-se-a uma pe9a filatelica com
100 % de caracter postal (todos os elementos constitutivos serao postais).
Ao explicar as caracteristicas dos tres
elementos constitutivos bem especificados
no Estatuto, deve-se acentuar a Importancia do respeito das tres concordanclas que
levaram a denomina9ao do objecto realizado
e coleccionado, isto e, 0 postal-maximo.
A grada9ao das concordancias de motivo,
de tempo e de lugar, pode oferecer uma
gama variada de realiza90es com qualiflcativos desde asuficiente. (bastante bem) ate
aexcepcional., isto e, 0 maximo de con·
cordancia entre os elementos constitutivos .
Desde 0 principio deve-se sublinhar que
o respelto das tres concordancias constit~i uma obriga9ao asine qua non •. A inten9ao de renunciar a estes principios, mesmo
parcialmente, constitui um atentado a mao
ximafilia, esta paixao que oferece ao coleccionador a maravilhosa ocasiao de ser ele
pr~p~lo realizador, logo criador de postais·maxlmos .
A maximafilia que, para multa gente, nao
tem certidao oflcial de nascimento pode
desenvolver-se, afirmar-se e Impor-s~ pelo
respeito rigoroso de certas regras:
ti~utivos

a) Concordiincia de motivo:
. Deve aparecer entre 0 selo e 0 postal
Ilustrado e pode ser completada em multos casos, pela oblitera9ao postal (quando
esta e ilustrada ou quando contem um texto
com rela9ao ao conjunto selo-postal.
A concordiincia de motivo pode variar do
-minimo. ao -maximo-, pelo acordo de

a cargo do Eng. A. FURTADO

qualificativos desde asuficiente. a -excepcional •. Presentemente exlste a opinlao, espalhada sobretudo em filatelia tematica, que
c postal-maximo deve conter mais elementos em rela9ao com 0 selo, isto e: quer no
postal (no caso do selo reproduzir urn pormenor ou urn fragmento de uma imagem),
qlier pela oblitera9iio (a localidade ou um
carimbo ilustrado relaclonado com 0 tema
ou com 0 motivo coleccionado).

b) Concordiincia de lugar:
Obtem-se pelo nome da localidade inscrita no carlmbo. Esta deve ter rela9ao directa com 0 motivo do selo e do postal
ilustrado.
Se, pelo que respeita aos monumentos e
paisagens (sitios), uma s6 localidade e admiti.da p~ra ~bter a concordiincia desejada, a
sltua9ao dlfere para as apersonalidades.,
a~ontecimentos hist6ricos ou outros, especles de flora e fauna de urn Pais assim
como diversas modalidades desportivas.
No caso de uma personalidade do Pais
que emitiu 0 selo escolher-se-a a oblitera9ao da localidade' relaclonada com 0 acontecimento comemorado: naSCimento, morte,
obra ou aspecto da SUa actividade. No liltimo caso dar-se-a preferencia ao carimbo da
localidade com 0 nome da personalidade
em causa.
Quando 0 selo e consagrado a certos
acontecimentos, a oblitera9ao sera feita no
lugar relacionado com este acontecimento:
este> relacao pode ser de circunstancia.
N~\ caso das especies de fauna e de flora
de urn Pais, 0 postal-maximo sera obliterado nas zonas geograticas onde se encontrem essas especles.
Os postais-maximos que representam ..Jiversas actividades desportivas serao obliterados de preferencla nas localidades onde
se praticam esses desportos (desportos de
inverno, nauticos, etc.).
Quanto ao carimbo .primeiro dia. sera
utilizado apenas quando houver concordancia de lugar com 0 motlvo do selo.
Os _postais -maximos que representem
.obras de arte., tais como pinturas, escult~ras , mosaicos, esmaltes, vitrals, tape9anas e, de uma forma geral, todos os objectos que figurem em muse us ou colec90es
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Dos Servi90s de Iniorma980 e Comunica980 dos CTT - TLP, recebemos a noticia do
Plano de Emissoes de Selos para 1979, que
transcrevemos na integra:

- Servi90 Nacional de Salide
- Primeira emlssao de um cicio dedicado
a protec9ao ambiental: luta contra a
polul9ao sonora
-Natal

aD Gabinete de Imprensa dos CTT/TLP
vem informar que fol aprovado 0 segulnte
plano de emissoes extraordlnarlas de selos,
para 1979:

Quanto a serle ordinaria alnstrumentos de
Trabalho., Inlclada em 1978 serao emitidos.
no corrente ano, os restantes valores.
Alem destas emissoes de selos far-se-ao
inteiros posta is para comemora9ao dos seguintes eventos:

- Ano Internacional da Crianl;a
- 50.· Aniversario da cria9ao da UNESCO
- Europa 79 (CEPT)

- 8.· Centenario da Alfandega de Lisboa
e 4.· Centenario da Alfandega do Funchal
- 700 anos do inicio dos Estudos Pliblicos em Portugal (Alcoba9a, 1279)
- Milenarlo do Mosteiro de Santo Tirso
- 25 anos da Federa9ao Portuguesa de Filatelia.

- 30.0 Aniversario da assinatura do Tratado Atlantico Norte

- 4.· Centenario da morte de Luis de
Camoes
- 35.

0

Aniversario dos TAP

- Emigrante Portugues
-

Grandes vultos do pensamento Republicano

-

Deficiente mental: cidadao com direitos

Em breve sera divulgado 0 calendarlo da
execu9ao destas emissoes .•
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FILATELIA • NUMISMATICA • MEDALHISTICA
Selos de Portugal e Ultramar, novos e usados - selos temeticos - erros e variedades - inteiros-postais - aerogramas
- FOC e comemorativos.

•
•

Classificadores - Catelogos Nacionai'S e estrangeirosalbuns - lupas - pinc;:as, etc ...
Moedas de Portugal e Ultramar - moedas estrangeirasmedalhas e placas comemorativas - capas e folhas para
moedas.

CALERIA FILATELICA E NUMISM'ATICA DO PORTO
RUB

do Almada, 323 - PORTO

AGRAOECEMOS A SUA VISITA

.--------------------------------------~------------~
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MAXIMAFILIA
Sec~o

COMENTARIOS SOBRE 0 ESTATUTO
INTERNACIONAL DA MAXIMAFILIA

No numero 292 deste Boletim referente
a Setembro do ana transacto publicamos a
defini9ao e caracteristicas da Maximafilia
Inserta no Estatuto Internacional da Maxlmafilia.
Apresentamos agora alguns comentarlos
sobre 0 aludldo Estatuto.
Habitualmente, entre os elementos consde um postal-maximo, dois sao postals: 0 selo e a oblitera9ao. Nos Paises em
que a administra9ao postal edita tambem
postais ilustrados sob a forma de intelro
postal, ter-se-a uma pe9a filatelica com
100 % de caracter postal (todos os elementos constitutivos serao postais).
Ao explicar as caracteristicas dos tres
elementos constitutivos bem especificados
no Estatuto, deve-se acentuar a Importancia do respeito das tres concordanclas que
levaram a denomina9ao do objecto realizado
e coleccionado, isto e, 0 postal-maximo.
A grada9ao das concordancias de motivo,
de tempo e de lugar, pode oferecer uma
gama variada de realiza90es com qualiflcativos desde asuficiente. (bastante bem) ate
aexcepcional., isto e, 0 maximo de con·
cordancia entre os elementos constitutivos .
Desde 0 principio deve-se sublinhar que
o respelto das tres concordancias constit~i uma obriga9ao asine qua non •. A inten9ao de renunciar a estes principios, mesmo
parcialmente, constitui um atentado a mao
ximafilia, esta paixao que oferece ao coleccionador a maravilhosa ocasiao de ser ele
pr~p~lo realizador, logo criador de postais·maxlmos .
A maximafilia que, para multa gente, nao
tem certidao oflcial de nascimento pode
desenvolver-se, afirmar-se e Impor-s~ pelo
respeito rigoroso de certas regras:
ti~utivos

a) Concordiincia de motivo:
. Deve aparecer entre 0 selo e 0 postal
Ilustrado e pode ser completada em multos casos, pela oblitera9ao postal (quando
esta e ilustrada ou quando contem um texto
com rela9ao ao conjunto selo-postal.
A concordiincia de motivo pode variar do
-minimo. ao -maximo-, pelo acordo de

a cargo do Eng. A. FURTADO

qualificativos desde asuficiente. a -excepcional •. Presentemente exlste a opinlao, espalhada sobretudo em filatelia tematica, que
c postal-maximo deve conter mais elementos em rela9ao com 0 selo, isto e: quer no
postal (no caso do selo reproduzir urn pormenor ou urn fragmento de uma imagem),
qlier pela oblitera9iio (a localidade ou um
carimbo ilustrado relaclonado com 0 tema
ou com 0 motivo coleccionado).

b) Concordiincia de lugar:
Obtem-se pelo nome da localidade inscrita no carlmbo. Esta deve ter rela9ao directa com 0 motivo do selo e do postal
ilustrado.
Se, pelo que respeita aos monumentos e
paisagens (sitios), uma s6 localidade e admiti.da p~ra ~bter a concordiincia desejada, a
sltua9ao dlfere para as apersonalidades.,
a~ontecimentos hist6ricos ou outros, especles de flora e fauna de urn Pais assim
como diversas modalidades desportivas.
No caso de uma personalidade do Pais
que emitiu 0 selo escolher-se-a a oblitera9ao da localidade' relaclonada com 0 acontecimento comemorado: naSCimento, morte,
obra ou aspecto da SUa actividade. No liltimo caso dar-se-a preferencia ao carimbo da
localidade com 0 nome da personalidade
em causa.
Quando 0 selo e consagrado a certos
acontecimentos, a oblitera9ao sera feita no
lugar relacionado com este acontecimento:
este> relacao pode ser de circunstancia.
N~\ caso das especies de fauna e de flora
de urn Pais, 0 postal-maximo sera obliterado nas zonas geograticas onde se encontrem essas especles.
Os postais-maximos que representam ..Jiversas actividades desportivas serao obliterados de preferencla nas localidades onde
se praticam esses desportos (desportos de
inverno, nauticos, etc.).
Quanto ao carimbo .primeiro dia. sera
utilizado apenas quando houver concordancia de lugar com 0 motlvo do selo.
Os _postais -maximos que representem
.obras de arte., tais como pinturas, escult~ras , mosaicos, esmaltes, vitrals, tape9anas e, de uma forma geral, todos os objectos que figurem em muse us ou colec90es
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de arte, serao obliterados na localidade onde se encontram.
Os selos que representem assuntos - se·
jam eles quais forem - situados fora do
Pais de emissao, levantam um problema especial:
- se se tlata de reprodugoes de arte, de
personalidades celebres ou de assuntos que
se relacionem com 0 cosmos, tendo em vista 0 seu caracter universal, pode-se aceitar,
como excepcao, a obliteracao no Pais emissor do selo, de preferencia na capital e,
eventualmente, 0 carimbo .primeiro dia.,
sobretudo se estiver relacionado com 0 fim
da emissao.
- no caso em que 0 selo emitido comemora um acontecimento ou reproduz uma
paisagem ou um monumento de um outr~
Pais, considera-se que a realizacao do postal-maximo nao e possivel, por faltar a concordancia de lugar. Estes selos nao se prestam a realizacao de postais-maximos: esta
regra e absolutamente imperativa.

c) Concoi'dincia de tempo:

o postal-maximo so pode ser obliterado
durante 0 per[odo em que 0 selo tem poder
de franquia. As obliteracoes que possam ser
obtidas posteriormente, lsto e, depois do
selo retirado da circulacao, sao consideradas .de favor. e portanto nao admitidas.
Durante 0 periodo de validade do seloque em numerosos Paises e indefinidaas oblitefacoes podem ser obtidas:
1) Durante 0 periodo de .venda nos postigos., isto e entre 0 .primeiro dia de emissao. e 0 dia de «retirada de circulacao u.
A concordancia e entao .maxima» se a obliteracao e aposta no dia do aniversario do
aconteclmento comemorado ou da personaIidade lembrada, «muita boau com a obliteracao do primeiro dia (com a condicao que
haja tambem concordancia de lugar), -suficiente. em qualquer outra data.
2) Depois da «retirada de circulacao. do
selo a concordancia e -mediocre" e a obliteracao e por vezes qualiflcada de oretardatariaD excepto quando 0 seu texto ou a sua
i1ustracao se referem lntimamente ao motivo do .:;elo, qualificando-se entao de -boaD.
Quando a -data de retiradaD nao e conhecida oficialmente - caso geral - admite-se
que ap6s um periodo de cinco anos depois
da emissao do selo, a obliteracao de um
postal-maximo (salvo no caso da excepcao
acima torna-se igualmente -mediocre •.
Em funcao da qualidade dos elementos
constltutivos e do respeito das tres concor-

dancias, estabelece-se 0 -valor maximofilo.
de um postal-maximo, isto e 0 seu valor no
plano das trocas e a sua pontuacao em exposicoes. Depende isso:
- da cotacao do selo no catalogo, cotacao estabelecida em funcao do valor facial
e da sua rarldade.
- do facto de haver no postal elementos
que completem a imagem do selo, no caso
em que este apresenta um pormenor ou
fragmento do motivo.
- do caracter da obliteraltao postal: se
ela e mais antiga e apresenta uma boa concordancia.
- dos carimbos ilustrados ou que tenham
um texto em relagao com 0 motivo do selo.
Tendo a sua disposiCao um -Estatuto da
Maximafiliau juntamente com uma -definicao de postal-maximo., unanimemente ace ites, conhecendo bem a significacao dos tres
elementos constitutivos e respeltando rigorosamente as concordancias de motiv~, de
tempo e de lugar, pode-se coleccionar e reaIizar postais-maximos perfeitos e portanto
de interesse certo.
Assim poder-se-a conferir a maximafilia
um caracter de indiscutivel sobriedade e originalidade, assegurando-Ihe, por isso mesmo, 0 lugar que merece na grande familia
da filatelia.
FEDERA~AO

PORTUGUESA
DE FILATELIA

A SEVERA
Telef. 34006
PORTUGAL

RESTAURANTE

TIPICO

*

FILIADA NA FEDERACAO
INTERNACIONAL DE FILATELlA

*

*

RUA DAS CAVEAS,
BAIRRO ALTO

55 - 57
LlSBOA - 2

Avenida Almirante Reis, 70-5. 0 D.o
LISBOA

RESTAURANT

TYPIQUE

A Federacao Portuguesa de Filatelia
e uma associacao cultural de agremiacoes filatelicas portuguesas destlnada,
fundamental mente, a:
Promover a propaganda da Filatelia
em todo 0 territorlo naclonal;
Defender os interesses da Filatelia
Portuguesa;
Apoiar de forma efectiva, mostras,
exposicoes e toda e qualquer iniclativa
valida que se relaclone com a Filatelia;
Intenslficar 0 estreitamento de relacoes entre as agremiacoes filatelicas;
Combater, por tados os melos ao seu
alcance, as fraudes e falsiflcacoes.

TYPICAL

RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE

*

OUVERT TOUT LA NUIT

*

OPEN ALL NIGHT
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Pais, considera-se que a realizacao do postal-maximo nao e possivel, por faltar a concordancia de lugar. Estes selos nao se prestam a realizacao de postais-maximos: esta
regra e absolutamente imperativa.

c) Concoi'dincia de tempo:

o postal-maximo so pode ser obliterado
durante 0 per[odo em que 0 selo tem poder
de franquia. As obliteracoes que possam ser
obtidas posteriormente, lsto e, depois do
selo retirado da circulacao, sao consideradas .de favor. e portanto nao admitidas.
Durante 0 periodo de validade do seloque em numerosos Paises e indefinidaas oblitefacoes podem ser obtidas:
1) Durante 0 periodo de .venda nos postigos., isto e entre 0 .primeiro dia de emissao. e 0 dia de «retirada de circulacao u.
A concordancia e entao .maxima» se a obliteracao e aposta no dia do aniversario do
aconteclmento comemorado ou da personaIidade lembrada, «muita boau com a obliteracao do primeiro dia (com a condicao que
haja tambem concordancia de lugar), -suficiente. em qualquer outra data.
2) Depois da «retirada de circulacao. do
selo a concordancia e -mediocre" e a obliteracao e por vezes qualiflcada de oretardatariaD excepto quando 0 seu texto ou a sua
i1ustracao se referem lntimamente ao motivo do .:;elo, qualificando-se entao de -boaD.
Quando a -data de retiradaD nao e conhecida oficialmente - caso geral - admite-se
que ap6s um periodo de cinco anos depois
da emissao do selo, a obliteracao de um
postal-maximo (salvo no caso da excepcao
acima torna-se igualmente -mediocre •.
Em funcao da qualidade dos elementos
constltutivos e do respeito das tres concor-

dancias, estabelece-se 0 -valor maximofilo.
de um postal-maximo, isto e 0 seu valor no
plano das trocas e a sua pontuacao em exposicoes. Depende isso:
- da cotacao do selo no catalogo, cotacao estabelecida em funcao do valor facial
e da sua rarldade.
- do facto de haver no postal elementos
que completem a imagem do selo, no caso
em que este apresenta um pormenor ou
fragmento do motivo.
- do caracter da obliteraltao postal: se
ela e mais antiga e apresenta uma boa concordancia.
- dos carimbos ilustrados ou que tenham
um texto em relagao com 0 motivo do selo.
Tendo a sua disposiCao um -Estatuto da
Maximafiliau juntamente com uma -definicao de postal-maximo., unanimemente ace ites, conhecendo bem a significacao dos tres
elementos constitutivos e respeltando rigorosamente as concordancias de motiv~, de
tempo e de lugar, pode-se coleccionar e reaIizar postais-maximos perfeitos e portanto
de interesse certo.
Assim poder-se-a conferir a maximafilia
um caracter de indiscutivel sobriedade e originalidade, assegurando-Ihe, por isso mesmo, 0 lugar que merece na grande familia
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VISITE 0
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MUSEU

VISITEZ Ie MUSEE des PTT

DOS

crr

VISIT THE PORTUGUESE
POSTAL MUSEUM

ENTRADA GRATUITA
ENTR£E L1BRE
FREE ADMISSION

HORARIO
ABERTO de Terca-feira a S6bado,
das 10 as 12 e das 15 as 18 h.
FECHADO aos Domingos, Segundas e Feriados

HORA(RE
OUVERT du Mardi au Samedl, de
10 a 12 h. et de 15 a 18 heures.
FERMiO les Dlmanches, les Lundis et les Conges

TIMETABLE

RUA DE DONA ESTEFAN lA, 175

OPEN Tuesday to Saturday from
10 to 12 and 15 to 18.
CLOSED Sundays, Mondays and
Holidays

•
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COLECCIONE
SELOS
PORTUGUESES

PARA INFORMAC;OES DE SAIOA DE NOVAS

~ISSOES

E PAGELAS DIRIJA-SE AOS SERVIC;OS DE FILATELIA DOS C. T. T.
RUA ALV£S
nn
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, ~EDOL,
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9-1.°

LISBOA

