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De facto, j6 h6 algum tempo que determinadas instAncias se empenhavam na des.
da Empresa do Jornal do Comercio embora esta estivesse dotada de excelente
parque grllifico. A firmeza dos trabalhadores foi impedindo as vIlirias tentativas de boicote
empreendldas. Mas desta feita as for(:as obscurantistas com a coniv~ncia dos responsAvels administrativos, venceram e fizeram-na encerrar perante 0 desespero daqueles que
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Qualidades e quotiza~6es dos sOclos:
mestrais
'EFECTIVO (Llsboa e Concelhos Limitrofes) 350$00 se
JONIOR (oLlsboa e Concelhos Llmitrofes) 200$00 semestrals (menores 21 enos)
CORRESPONDENiTE (Provincia , tlhas, Macau. Estrangeiro) 500$00 anuals
I
em curso (series completas)
Pagamento adlantado p~r cheque, vale, dlnhelro ou se os
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encerramento.

Fol necessario portanto voltarmos ao princlpio incluindo a procura de nova tlpografla para executar 0 trabalho, com large perca de tempo e 0 consequente atraso na
salda deste nUmero.
Tal procura tomou-se bern mais dlficultosa pols havia que aeautelar os aspectos
econ6micos. E mau grado os esfor~os dispendidos, nAo fol posslvel obter-se or~amentos
de execu~Ao ao nlvel dos que nos eram debitados no J. C. Fomos assim consideravelmente afectados por novo agravamento no pre~o da pubJica~lio - facto que coarta ou,
pelo menos, atrasa a concretiza(:Ao de alguns dos nossos projectos.
Embora, pois, alheios aos factos, apresentamos as nossas desculpas, em particular
pelo ligelro atraso com que recebem este numero.
Mas tambem manifestamos 0 nosso prop6sito de atingirmos os fins a que desde
o inlcio nos propusemos, embora sabendo que teremos de ultrapassar inumeras dlficuldades as quais contamos superar com a colabora(:iio que sempre temos encontrado por
parte da Direc~o do Clube Filatellco de Portugal.
SILVA GAMA

SUMARIO

BOLETlIl

EDITORIAL

DO

CLUBE FILATELlCO
DE

PORTUGAL

Editorial

... ................. .. ..... .... .. ...

Aveiro tem ·passado ... ...... .. .... .. .. .... .. . .

3

Revelac;Oes Filatelicas .... .... ... .. .. ...... .. .

5

Inacreditsvel e Vergonhoso .. .. .. .. ..... ..

9

Quem nAo se encontrou ja (certamente ate mals do que uma vez) perante tal
situa(:Ao?

Universo de Filatelia

12

Mesa Redonda Internacional de Filatella

15

Pois bem, para alem das dificuldades naturais que se coloeam a quem tem a responsabilidade de dirigir esta pubJiea(:Ao (como qualquer outra, alias) surgiu agora, de
repente, a circunstAncia inopinada do encerramento da empresa onde a Revista era
impressa.

Etiquetas com Impresseo de Franquia ...

17

Retlata blmestral
,D irector: DR. A. SILVA GAMA
Adminlstrador: J. RODRIGO DIAS FERREIRA
Colaboradores permanentes: DANIEL COSTA
ALVES COELHO

Propriedade do CLUBE FIUTtLlCD DE PORTUGAL
RedacQio e AdmimstraQAo ; Av. Amlrlntl R.il. 70-6.· Ota.
1tDD LI S BOA - Tilifani 123931

Dep6sito Legal N.o 1471/82
Composto e impresso; Gr6fica Rosial
Rua Manuel Soares Guedes - Lisbo8

DISTRIBUI~AO

ANO XXXIX

GRATUITA

AOS

SOClOS

Erros nos Erros -

De facto, j6 h6 algum tempo que determinadas instAncias se empenhavam na des.
da Empresa do Jornal do Comercio embora esta estivesse dotada de excelente
parque grllifico. A firmeza dos trabalhadores foi impedindo as vIlirias tentativas de boicote
empreendldas. Mas desta feita as for(:as obscurantistas com a coniv~ncia dos responsAvels administrativos, venceram e fizeram-na encerrar perante 0 desespero daqueles que
asslm ficaram em situa(:Ao desesperada.
trui~Ao

Uma pec;a filatelica que parece vulgar
e neo e ..... ....... ..... ... ...... .. ... ..... .. .

18

Ano Internacional da Juventude

20

Roteiro de 'ExposiC;Oes
_ Israphil 85 ...... .... .... .... .... ...... .. ..

Por multo s6lidas que sejam as inten~6es de cada urn de n6s, motivos de for(:a
maior, frequentemente insuspeitos e inesperados, impossibilitam 0 cumprimento ciaquilo
e que nos impusemos - ainda que com firme determlna~Ao.

21

Como e 6bvlo, tambem a nossa Revlsta sofreu. Basta dizer-se que 90 % dos textos
para este numero, j6 estavam compostos e 80 % ate prontos para entrar na maquina
quando fol consumado

N.O 331

Junho 1985

_ Cuba recebeu a Espamer 85 .... ... ..

21

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA

FElDERA~AO

PORTUGUESA DE

FI~T~LIA

S6cio n.o 451 da AsociactBO da Imprensa Neo-Dlsna

OLU'BE DE OOLECCIONADORES P.ARA OOL80GIONADORES
' AV ALMIRAN:r,E REIS, 70 , 5.° Dt.o -1100 LlSBOA- Telef. 823936
SEDE •
.
d
16 II 20 horas
Expediente _ Ter~as e sextaa-feiras, das 21 lis 24 horas, e s6bados, as
s
Qualidades e quotiza~6es dos sOclos:
mestrais
'EFECTIVO (Llsboa e Concelhos Limitrofes) 350$00 se
JONIOR (oLlsboa e Concelhos Llmitrofes) 200$00 semestrals (menores 21 enos)
CORRESPONDENiTE (Provincia , tlhas, Macau. Estrangeiro) 500$00 anuals
I
em curso (series completas)
Pagamento adlantado p~r cheque, vale, dlnhelro ou se os

0

encerramento.

Fol necessario portanto voltarmos ao princlpio incluindo a procura de nova tlpografla para executar 0 trabalho, com large perca de tempo e 0 consequente atraso na
salda deste nUmero.
Tal procura tomou-se bern mais dlficultosa pols havia que aeautelar os aspectos
econ6micos. E mau grado os esfor~os dispendidos, nAo fol posslvel obter-se or~amentos
de execu~Ao ao nlvel dos que nos eram debitados no J. C. Fomos assim consideravelmente afectados por novo agravamento no pre~o da pubJica~lio - facto que coarta ou,
pelo menos, atrasa a concretiza(:Ao de alguns dos nossos projectos.
Embora, pois, alheios aos factos, apresentamos as nossas desculpas, em particular
pelo ligelro atraso com que recebem este numero.
Mas tambem manifestamos 0 nosso prop6sito de atingirmos os fins a que desde
o inlcio nos propusemos, embora sabendo que teremos de ultrapassar inumeras dlficuldades as quais contamos superar com a colabora(:iio que sempre temos encontrado por
parte da Direc~o do Clube Filatellco de Portugal.
SILVA GAMA

P6RT[CO

Ita filatelia

'
~ BARATA DRS NEUES

Ru. d. Trlnd.de, 5 • 1.- Dt.- (Ao La,rgo do Carmo) _ 1117 LISBOA - Codex

AVEIRO TEM PASSADO

T..... am3a

por Alves Coelho

E USADOS

=

•
•
•
•
•

A . ImaginapBo do homem e fertil e a
mocldade tem disso dado largas pro vas em
todos Os tempos.

MARCOFILIA
SOBRESCRlTOS DE 1. 0 DIA
lNTEIRos POSTAIS
POSTAIS MAxlMoS
CARTAS FnATELICAS
AEROGRAMAS

o

a=

-

I II MILENARIO E BI-CENTENARIO

>

MILLENARY AND BICENTENARY

~

p08sulmos grande quantldade de
IIvros, revlstas e c'at6logos sobre
fllatella e numlsmAtlca
NACIONAL E ESTRANGEIRO

n6s, que 0 acompanhrivamos na estima tlnha
um ar de sonho igual aque/e que r~spird
vamos.

--------- ~

.-•..........•. _.....•................ ......:..:.........
~

Material filatelico
e numismatlco
NBO deverd, pOis, 0 leitor admirar-se de
que, no Ano Internacional da Juventude, dur~nte .0 qual ~e realizard a XIV Exposipao
F1Iateltca Naclonal em Aveiro recordemos
um trabalho de um iovem dos' anos 59
Naquela epocs, hIi ceres de 30 an~s 0
seu trapo era consldersdo audacioso. P~ra

Mas nao s6 0 trapo se poderia conslderar
arrojado. Maior atrevimento consistla na
enorme profusBo e variedade grdfica das
Co/ecpt3~s .de sobrescritos, a MW, 8 DITI
e 8 Collbn. as quais sucederam as arquivos filatelicos e os postais aleg6ricos.
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que, no Ano . lnternaeional da .Juventude, durante 0 qual se realizar~ ,.8 XIV Exposivao
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um trabalho de um jovem Clos anos 59.
.Naque/a ~poea, 'h~ . eerea (Je 30 anos, 0
seu travo era eonsiderado audaeioso. · Para

Mas niio s6 0 fravo se poderia eonsiderar
arrojado. Maior atrevimento eonsistia na
enorme profusao e variedade gr~fiea das
eoleevoes de sobreseritos, a MW, a DITI
e a Co/ibri, as quais sueederam os arquivos filatelieos e os postais e/eg6rieos.
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~ verdade: ate 0 postal a/eg6rico, uma
pev a de designavaO estranha para 0 colec·
cionador de hole, pois supomos que nunca
apareceu, nem coisa semelhante, em certa·
mes fi/atelicos. Estamos mesmo convencldos
de que, enquanto se mantiver a preocupav ao
de mostrar rarldades em vez de se reunir
«habi/idades», isso nao vera a luz do dia.

No entanto, consideramos oportuna a sua
divulgav ao , nao s6 porque representa um
moliceiro tlpico da vetusta cidade de Aveiro,
mas tambBm porque

a antiguidade citadina

de e/evado gosto que aguardavamos sempre
com curiosidade e prazer.
Mas nao s6 apreciavamos as suas pro·
duv oes , como igualmente procuravamos as
Ediv oes Ouro ou as do Clube Fifatelico de
Portugal, aut/}ntico pionelro dos sobrescritos
de 1.0 dia, em portugal.
Em 1959, quandO se realizou a pr/melra
ExpoSivao Fifatelica em Avelro, /s 0 nosso
Clube edifava 0 seu sobrescrito n.o 67. E,
caso curiosa, igualmente a sua ilustrar;ao
se insplrou no barco tlpico de Aveiro com

POLEMICA

REVELACOES
•

FILATELICAS

.
0 artlgo que se segue demonstra inelutavelmente como uma
Itmica conduzida por forma elevada, correcta e elegante, posslbilita a rvul.
:~~c~~:.nteressantes aspectos puramente filat611cos por multos des.

Figu~~edn:s:o~u~~~Plarimgeentcos daos consl6clfOS, Drs. Ant6nlo de Almeida

d

x::~::':!:e~ia~s

ar oso, pe a arma como apres
seus pontos de vista dlscrepantes sobre

ta

e~ora:pa~

.par Antonio de Almeida Figueiredo

Na critics que fiz ao Iivro do ,Dr. lage Car·
doso "OS C?orreios, as Se/os e a Filatelia»,
alg~mas cOlsas chocaram aquele meu Exmo.
AmIgo a qual disso me fez saber com a edu·
cac;:A~ e correcc;:Ao que sAo timbre da sua
manelra de 'proceder.
S6 !pel a .muita conslderac;:Ao que ele me
merece aqul estou a utilizar mais urn cantinho
~o nosso. Boletim, oporque 0 caso nAo tern
ImportAncla alguma.

71 • 'JI)f71S9

se en contra atestada pe/a marca do dia de
30 de Agosto de 1959 primeiro da emissao
comemorativa do milenario.

Nesse tempo, em que s6 um dedo che·
gou para contar todas as emissoes come·
morativos do ano, apenas dois selos (1$00
e 5$00) para alegrar as filatelistas. Assim,
ninguem admitia que se en/oarla e as edi·
v oes particulares mantinham os seus clien·
tes certos.
Esplrito irrequieto, 0 Arthur Alves de Ma·
tos concebia e executava inumeros trabalhos

C r p .67

color/do atraente e representavao virada para
a futuro.
Papeis ant/gos saldos da arca, realizar;oes
de jovens de ouiros tempos, atestam 0 inte·
resse e a colaborar;ao juvenil a alimentarem
a fogueira da filatelia.
Proporcionarao as jovens de hoje algum
documento relativo a Aveiro 85 que guarde·
mas com carinho como aqueloutros?
Aveiro, ap6s dezenas de anos de demons·
travoes tilatelicas, tem passado, presente; e
contia no futuro.

A primeira dlscordincla, e esta verbal e
lo~o Ime~lat~mente esclareclda, era a res·
pelto da rnsplrac;:Ao de Frel Tomaz. Qualquer
pess~a em quem nAo escasseasse em inteli·
g6n~la 0 que Jhe sobrava em ma-fit via que
aqullo era s6 com os C. T. T. que descobriram
a que eu ja tlnha escrlto vlnte e sels anos
antes nas paglnas do Boletlm, Isto e, que urn
selo nAo it ·um cartaz, e 0 dizem pel as meso
mas palaVotas, sem que Ihes cobre direitos de
autor.
que nAo os impede de oprosseg,uirem
na mesma asneira de fazerem legendas mi·
crosc6plcas, que s6 com dlticuldade se h~em
a lupa. Daqul estli a Dr. ·lage Cardoso III·
bado.
A segunda dlscordincla e no que respelta
ao valor dos selos como Investlmento.
Quando era diflcll adquirir um selo, quando
os colecclonadores a eram verdadelramente
e nAo negociantes <lisfan;:ados isso passa:
va·se.
'

°

Eu nAo tenho ganho dinheiro com selos
nem com trocas.
'
Se levo aD Clube selos da Siberia s6 la
encontro cons6cios avidos de selos do Equa·
dor; se levo selos do Canada nesse dla s6
la estao colecclonadores de selos de Austra.
lia; se levo selos de aves nAo ha duvida de
que la estAo. todos os colecclonadores de
selos de .pelxes. E assim sucessivamente.
Mas nAo ha duvlda de que para alguns os
sao urn born investlmento ... em va riDs
~ampos ...
.A tercelra discordincla merece esclareci·
mento completo.
o Dr. ,lage Cardoso nao tern qualquer res·
ponsabilidade nos comentarlos aos artlgos
5. 0 e .11.0 do Regulamento das ColeccOes
Tematlcas e de Assunto que v6m no Iivro
de 'Franz de ,Troyer, como deteituosa redac·
CAD mlnha. ·pode ter Induzldo alguem. E que·
ro delxar ISSO bern claro.
Mas, Dr. lage Cardoso se os artigos e
respectlvos comentarlos nAo estao tao con·
tusos e contradit6rlos como pode depreen·
der·se do que escrevl, entaD nem vale a
pena, a nAo ser pela sua excesslva modestla
protestar para que 0 nao julguem 0 autor
deles . .~Ao quer~r que 0 suponham autor de
um~ cOlsa que Julga tAo parfeita, it de facto
mUlto ·honestidade mas delxa·me contuso.
Eu, se fizesse versos, sentir·me-ia imensa·
~plos
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tusos e contradit6rlos como pode depreen·
der·se do que escrevl, entaD nem vale a
pena, a nAo ser pela sua excesslva modestla
protestar para que 0 nao julguem 0 autor
deles . .~Ao quer~r que 0 suponham autor de
um~ cOlsa que Julga tAo parfeita, it de facto
mUlto ·honestidade mas delxa·me contuso.
Eu, se fizesse versos, sentir·me-ia imensa·
~plos
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men·te lisongeado que me con1undissem com
urn Ant6nlo Nobre ou urn Joao de Deus,
embora me apressasse a desfazer 0 engano.
Mas, como diria a Odorlco, deixemos os
c<considerando.. e vamos aos «final mente ...
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expOs, verbal mente, e que Ihe disse nao sei
quem, e que tinham clrculado, as tais vinhetas dos prisioneiros polacos.
·E isso que tem?

Se eu Ihe disser que a certa altura, em
Franca era tal a escassez dos Intelros pastais que quem querla mandar notlclas, levava
urn postal nos so, colava·lhe um selo franc6s
e expedla-o, 0 Dr. Lage Cardoso acredlta au
rompe as gargalhadas?
Pols no segundo caso faz mal vista que
como comprovo pela gravura junta houve um
que circulou asslm (e esta a sua disposlcao para examlnar culdadosamente).

V~jamos agora alguns faclos que sAo provave mente do seu conhecimento.
1) -

A Ordem de Servic;:o n.O 95 de 28 de

~UI.ho de 1870 da AdmlnistraC;:Ao dos Correlos

.u o;, concedla a isenc;:40 de Iporteas So~~~sa f: s rdl. e Socorro, aos militares suicos e

d

. mias, na correspond~ncia
a afelto devia conter um selo
que para
cri10 S .
, ou em manustar~ , ~ .ocledade de Socorro para os MiIiS UIC;:OS». A Ordem de Servic;:o n.O 105

lCII£Il£lllUU It!U nm
ClIII·tllaE "lISE

mer 11m srrmu

de 5 de Agosto da 1870 alar ou
t
•
aos militares eSlrangeiros fe~dos~s a regalia

de~~a a ~,~ciedade nAo "'vesse selos 'pr6prios
u I Izar umas destas vinhetas de ue
se mostra algumas reproduc;:c3es.
q
Ora bem. ISlo slm.
SAo coisas oficiais sAo indispensaveis e
nao sAo menos raras:
ACd,!nselha a ~ua co/eCC;:Ao? Deita-as fora?
Ou ..-mas a mlm?

+

Ji:odel'AQo

Causas? Que cada um d~ a que qulser, au
que Ihe convier.
Conslderar esses selos (au vlnhetas) e
postals assimllavels aos carrel as locals au
considera-Ios como de franquia efectiva, sao
oplnloes, meras oplnioes de pessoas, par
muito respeltavels que selam.
Que a correspond~ncia dos prislonelros de
guerra nao necessitava de franqula porql'~
era encaminhada gratultamente pela Cr.\lz
Vermelha, dl-Io a pr6prio Dr. Lage Cardoso
ao dlvulgar a artlgo de Werner Ell public~tJo
em 1961 no Boletim do nosso Clube. Daqul
que conslderar como correia local, conslderar
como seml-oflciais e com valor de franquia
efectiva, vlnhetas colocadas em correspondAncia que nao a necessltava parece-me demaslado forte.
CrA a Dr. Lage Cardoso que as desgracados dos prlsloneiros nao tlnham mais que
fazer do que organizar uma distribulcao postal no opro.prio campo? Ja 'Pensou na liberdade
de clrculaC80 que Isso Ihes dava?
Vlu 0 filme Holocausto? Leu "Escolhi a
Uberdade .. , de Vitor Kravechenco, aLI a
«Arquipe/ago de Goulag .. , ou "Um dia na
vida de Ivan Denisovich.. de Soljenilzin, ou
"Medecin a Auschwitz.. do Dr. Miklos Nyiszli?

Ja sei a que vai dizer. Que a vida dos prisioneiros militares era diferente da dos prisioneiros politicos.

2) - Vejamos agora alguns selos
v~em nos catajogos a Sao alam d
que
altamente cotados.
'
e raros,

porte destinada a correspondAncia d mT
tares inlamados com a Zona 1rances~ n~~
Ocupada pelos alemAes.

Quer dizer entAo que os 15.000 oficiais
Ipolacos encontrados em Katyin enlerrados
numa vala fuzilados depois de amarrados

com arame farpado, a foram 'Par terem ficado
reprovados no concurso Ipara os correios
locais?
De reslo se esles selos sAo tAo bons porque nao v~em colados nos calalogos correntes?

o inte~namento do exercito de Bourbaki
~md Janeiro d~ .1871 /evou a Administrac;:ao
e eral a emltrr uma vinheta especial de

Estes sim, s40 indispensavais vAem
cata/ogos e .. . nao falemos em ra~idade. nos
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Vejamos agora alguns factos que sAo ,provavelmente do seu conhecimento.
1) - A Ordem de Servico n.D 95 de 28 de
Julho de 1870 da AdministracAo dos Correlos
Sui cos, concedia a isencAo de !porte 'as Sociedades de Socorro, aos militares sui cos e
suas famllias, na correSipond4ncia que para
o efeito davia conter um selo, ou em manuscrito, «Sociedade de Socorro para os MiIitares Suicos ... A Ordem de Servico n.D 105

SUIEIlEllSCiES IInS mill
CltIl·lllt( SlI"£
~IICE msa SlIZlEII

de 5 de Agosto de 1870 alargou est a regalia
aos militares estrangelros feridos.
Se It Sociedade nAo tjlvesse selos opr6prios
devia utilizar umas destas vinhetas de que
se mostra algumas' reproducOes.
Ora bem. Isto sim.
SAo coisas oficiais, sAo indispensaveis e
nAo sAo menos raras.
Aconselha a sua coleccAo? Oeita-as fora?
Ou da-mas a mim?

+

2) - Vejamos agora alguns selos que
veem nos catalog os e sAo, alam de raros,
altamente cotados.

porte destinada a correspond4ncia de militares internados com a zona francesa nAo
ocupada pelos alemAes.

o internamento do exarcito de Bourbaki
em Janeiro de ' 1871 levOu a AdministracAo
Federal a emitir uma vinheta especial de

_ Estes sim, sAo indispensaveis, v6em nos
catalogos e ... nAo falemos em raridade.
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3) _ 0 aumento do turismo e 0 encaminhamento defeituoso do correio entre as estavoes e os hoteis, dado que os transpo~es
nao eram famosos, leva ram alguns hotelelr~s
mais afastados a organizar 0 seu pr6pno
servivo de transporte de correspond~ncia
entre 0 hotel e a estavao mais ipr6xima utilizando selos que por despacho dos correios
de 26 de Setembro de 1883 deviam obedecer

a certas caracteristicas tais como nao conter as palavras «franco", «porte", nao terem
indicav ao do valor, ou tendo-o, que os desenhos dos selos nao se assemelhassem aos
dos correios, e nao serem obliterados !pelos
carimbos dos correios, mas sim por carimbos
especiais ou· dos telegrafos, 0 que nao suc&deu algumas vezes por engano.

POLEMICA

J6 hi longo tempo estavam compostos e ate paginados os artlgos
publlcados em aA CAPITAL ... referentes aos ccselos proibidos», insertos
no numero anterior desta Revista.
A sua ediC;Ao foi sendo protelada por abso'uta falta de espac;o ate
porque, sendo de nossa autoria, a sua retlrada sistem6tica nAo nos causava os problemas de consci6ncia que se nos colocariam se fossem de
qualquer outra pessoa. Mau grado 0 interesse que sempre reput6mos ter
a sua difusAo nestas p6glnas.
Destinados desde logo a secC;Ao «Polemica", mal imagin6vamos que
eles origlnassem desejados coment6rios ainda antes de serem aqul
transcritos.
Com efeito, 0 trabalho que a seguir inserimos, da autoria do distinto
filatellsta Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo, chegou·nos as maos ainda
antes cia pliblicac;lo do nosso numero 330. Uma vez mais a falta de
espac;o nlo permitiu que 0 integr6ssemos naquela edic;ao.
Esperamos que os textos anteriores e 0 presente possam motivar
artigos de outros filatelistas com mais achegas relativas a este momentoso assunto.

INACREDITAvEL E VERGONHOSO
Foram os seguintes os hoteis que emitiram
os seus pr6prios selos:
Belalp, Engelber-Sonnenberg, Glion sur
Montreux, Maderanerthal, Murren, Pi ora-TalRigi-Kaltbad, Rigi.Kulm, Rigi-Staffel, St. Go·

Ora aqui tem: necessidade absoluta, conhecimento, autorizavao e directriz oficia!. No
en tanto sao vinhetas, nao figuram nos catalogos e quanto a grau de raridade, deixemos
isso, valeu?
o que nao impede, evidentemente, que
continue a chamar selos e a aconselhar 0
seu coleccionamento, as vinhetas emitidas
pelos prisioneiros polacos, atendendo a sua
raridade.

***
QUOTAS
thard-Hotel du Mont Prosa, Sat. Moritz (Neus
Stahlbad), Kurort stoos.
Apresentam-se algumas gravuras elucidativas.
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Solicita-se a todos Os s6cios que
ten ham as suas quotas atrasadas a
sua regularizaQio urgente.

pOf

S6 pelo IIvro do Or. Lage Cardoso tomel
conhecimento de que um sr. Dvoracek - 0
checoslovaco que fol elelto Presldente da
Federac;:ao Internaclonal ' de Filatella, tlnha
revelado que a famosa IIsta de selos especulatlvos, prolblda portanto pel a F. I. P.,
nunca terla existldo.
·Esta revelac;:ao teria sido feita perante
varlas pessoas com altas responsabilidades
ciuer na Direcc;:ao da IFilatella Portuguesa,
quer, pelo menos uma delas que pessoalmente me confirmou, na Direcc;:ao de Revistas 'Filatelicas.
Ora esta notlcia, que parece ter sido
publlcado no jornal ccA Capital", nao fol
diivulgada em nenhuma das revistas filatalicas que normal mente leio.

Antonio de Almeida Figueiredo

Tambem a Federac;:ao Portuguesa da Filatella, tao pr6diga em arengas de outro tipo,
manteve um sil~ncio absoluto.

J: grave e vergonhoso que os organismos
dirigentes da Filatelia Nacional e os 6rgaos
de maior audi~ncia entre 0 publico filat9lico
ocultem 0 facto.
Os filatellstas, pobre rebanho de carnelros, 1~m uma unica finalidade para exis'ir:
pagarl Pagar as quotas, pagar os cartoes de
filatellsta, pagar as pagelas dos selos, pagar
os blocos, as folhinhas e os selos com os
F. D. C. e, agora, ate os querem convencer
a pagar tambam umas moedas, descobrlndo
uma nova galinha de ovos de ouro, que ja
estava descoberta desde 31 de Agosto de
1975, com a Exposic;:ao da Medalha Come-
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morativa Religiosa, de que se fez sobrescrito com medalha, selo e carlmbo.
Desde que pague, 0 filatelista cumprlu a
sua missao e. ·. que va a vida.
Ignoramos 0 que e que os senhores responderam ao tal checoslovaco.
Tr€ls hip6teses se podem par: ou a boa
educalfao os impediu de 0 meter na ordem
ou a subservi€lncia habitual perante quem
nao fala portugues se fez sentir; se um dia
ca vem um transmontano, portUgu€ls de gema,
mas que s6 fala dialecto mirandes temo-I o
nomeado cidadao honorario da cidade, visitante de varias entidades oficiais, jantarada
em Queluz e penduricalho ao pes COif 0 de
qualquer Ordem que esteja mais a mao.

diploma de ... ingenuoS (assim e mals suave)
aos circunstantes ouvlntes e retlrar para
o seu pais contente por ter enflado um
barrete maior do que 0 dos campinos ribatejanos.

Impoe-se que a FederalfaO Portuguesa de
Filatelia exija claras explicalfoes a F. I. P..
Sei la ... Que proponha ate a sua demissao.
Considero Impossivel que nao haja em todo
o Mundo, Federalfoes honestas e consclenciosas, que Ihe neguem 0 seu apoio.
Recordo-me de que ha uns an os houve
uma exposilfaO realizada no Palacio da Bolsa
no Porto. Pertenci ao Juri e por gentileza
dos Colegas fui eleito por unanimidade Presidente do mesmo.

Com efeito a pag, 30 do Boletim do Clube
Filatelico de Portugal n.O 55, de Oezembro
de 1955 vem uma lista de 27 selos de varios
paises, Interditos de expOr.

Deparou-se-nos desde logo, um problema
tremendo. Muitas participalfoes tinham selos
dos interdltos pela F. I. P., que agora se vem
dlzer que 0 nao sao.
Ou obrlgavamos a organlzalfao a retirar
os quadros, ou a virar nos mesmos as folhas
ao contrario, 0 que era inexequivel por falta
de tempo, ou desclassificavamos 0 concorrente que poderia, ate, ter procedido por
ignorancia e nao por ma fe. Resolvemos
adoptar uma solw;ao que, a tantos anos de
distAncia, ainda consldero a mais inteligente:
compramos fita gomada vermelha, larga, e
sobre os quadros, colocamos uma tira diagonal. Oeste modo cada expositor, e 0 publico em geral, ficou a saber que nesses
quadros havia selos que nao contavam para
a classificalfao, e que, de futuro, nao seriam
admitidos.

Dizer agora, quase 30 an os decorridos,
que tal lista nunca existiu 13 ignorar 0 que
se passa dentro da F. I. P., ou passar um

Nao obstante 0 empenho em realizar um
trabalho probo e honesto nao se podia agra-

o caso na altura chateou-me, e nao me
chateou mals porque estava, como estou,
convencido de que os caes s6 urlnam n09
postes ereclos, e que as crianlfas s6 arrumam pedras as arvores que dao frutos.

De um coleccionador me recordo eu que
escreveu, ja nao sei onde, protestando contra 0 prejulzo causado pela retirada de uns
selos seus considerados interditos, e que
algum tempo depois tinham deixado de 0 ser.

A terceira hip6tese, que tambem nao 13
de exclulr, 13 a de que nenhum dos clrcunstantes soubesse 0 suficiente para provar
que 0 tal senhor mentia descarada e despudoradamente.

Igualmente no Boletim n.O 119/120 de
Maio-Junho de 1961 se transcreve do Relat6rio Anual da F. I. P. a relalfaO de olto
. palses com varias series conslderadas prejudiciais a Filatelia.

Isto deu um trabalho doldo de multas e
muitas horas.

Selo belga incluido na lisla

dar a todos, e houve um filatellsta multo
conhecido que numa folhinha de couve, dlrigida palo Dr. Romano CAmara, lanc;:ou sobre
o Ju'ri os 'pi ores dislales.

o curioso e que 0 Dr. Romano CAmara
deu guarida as acusalfoes Injustiflcadas, mas
recusou, com argumentos capclosos, a defesa
de quem se sentia injustamente atacado .

Selo argenllno proibido

Enfim. Aguardamos com multa curlosldade 0 que 13 que os Clubes e a Federalfao
Portuguesa de Filatelia vao dlzer sobre 0
assunto e fazemos votos por que, de futuro,
salbamos as notrcias de Interesse nas reportagens publicadas nos Boletlns dos Clu·
bes Filatalicos.

N. do D. - Podemos assegurar (e os outros circunstantes citados nos artigos
de uA CAPITAL" poderAo corroborar) que foram co!ocadas ao PreSidente da Federac;Ao
Internaclonal de Filatelia, Ladislav Dvoracek, as maiores duvidas ' perante 0 que nos
acabava de afirmar.
E tal como 0 Dr. Almeida Figueiredo preconlza, julgamos tambem ser absolutamente
imperioso e urgent~ que a estrutura filatallca de cupula, ou seja, a Federa.,:Ao Portuguesa
de Filatella, requelra a FIP a sua poslC;Ao oflela1 sobre a mataria.

Por sinal que fizemos urn plano de trabaIho que nunca tinha visto antes, nem repetir
depois, e que conslstia em que cad a jurado,
isoladamente via toda a Exposllfao e tomava
as suas notas. Reunimo-nos depols e verlficamas as classificac;:oes.
Se elas diferiam em um ou dois valores,
hicil era harmonizar as coisas. Se as diferenc;:as eram maiores, ou implicavam ate
mudanlfa do premio, entao lamos todos ver
a participalfao em duvida, e ali se defendia.
com educac;:ao, cada criterio
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o Ju'ri os 'pi ores dislales.

o curioso e que 0 Dr. Romano CAmara
deu guarida as acusalfoes Injustiflcadas, mas
recusou, com argumentos capclosos, a defesa
de quem se sentia injustamente atacado .

Selo argenllno proibido

Enfim. Aguardamos com multa curlosldade 0 que 13 que os Clubes e a Federalfao
Portuguesa de Filatelia vao dlzer sobre 0
assunto e fazemos votos por que, de futuro,
salbamos as notrcias de Interesse nas reportagens publicadas nos Boletlns dos Clu·
bes Filatalicos.

N. do D. - Podemos assegurar (e os outros circunstantes citados nos artigos
de uA CAPITAL" poderAo corroborar) que foram co!ocadas ao PreSidente da Federac;Ao
Internaclonal de Filatelia, Ladislav Dvoracek, as maiores duvidas ' perante 0 que nos
acabava de afirmar.
E tal como 0 Dr. Almeida Figueiredo preconlza, julgamos tambem ser absolutamente
imperioso e urgent~ que a estrutura filatallca de cupula, ou seja, a Federa.,:Ao Portuguesa
de Filatella, requelra a FIP a sua poslC;Ao oflela1 sobre a mataria.

Por sinal que fizemos urn plano de trabaIho que nunca tinha visto antes, nem repetir
depois, e que conslstia em que cad a jurado,
isoladamente via toda a Exposllfao e tomava
as suas notas. Reunimo-nos depols e verlficamas as classificac;:oes.
Se elas diferiam em um ou dois valores,
hicil era harmonizar as coisas. Se as diferenc;:as eram maiores, ou implicavam ate
mudanlfa do premio, entao lamos todos ver
a participalfao em duvida, e ali se defendia.
com educac;:ao, cada criterio
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ERRARE HUMANUM EST

ERROS NOS ERROS
A Hlst6ria 6 um verdadeiro mananclal de factos Inusitados, uns;
inesperaclos, outros; her6lcos, multos.
Mas , tam~m motivo para vls6es dlferenclados de aconteclmentos
as quais frequentemnte geram infind6veis pol6micas.
Por outro lado, a forma como se podem Interllgar Hist6rla e Filatella, encontra-se exempliflcada no artlgo que se insere a seguir.

UNIVERSO DA FILATELIA
por A. N. de Vasconcelos

.. . Fiat justitia, ruat coelum ...
"Para a cilmcia, a unica verdade invio/avel e que nao existem verdades mv/oI;§veis - todas as suposi{:oes devem ser examinadas cuidadosamente - argumentos
de peritos sao inuteis ...
Tudo 0 que for contrario aos tactos, por muito que 0 estimemos, deve ser posto
de parte ou revisto ...
A ci~ncia e uma terramenta que, por vezes, fazem mau usa de/a, mas com esta
ferramenta vencemos 0 impossivel .. .come{:amos a explorar 0 Cosmo e as nossas
maquinas, neste momenta estao para la de Saturno ... A Voyager vai ia a caminho
das Estre/as .. .»
( - Sagan in .. COSMO .. - Serie de programas para a TV)
MICHELANGELO BUONARROTi (1475-1564)
Onde teriam, os senhores D. E. G. Irvine
e M. Seshold, ido buscar 0 texto em que
Michelangelo era apenas e tao somente
"Pintor, escultor e Arquitecto»?
Para um Pintor, de qualquer epoca, seria
um bom atestado de imbecilidade tocar apenas os instr,umentos da sua Arte; sabemos
que a tPintura, antes das ,fotografias a cOres,
era uma das Artes mais eruditas, que implicava 0 conhecimento profundo de diverl;iOS
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campos cu[turais, desde a Tinturaria a Medicina e a Anatomia ('por vezes com risco de
vid'a, pois era profbido "profanar .. os corpos
dos defuntos), desde a MecAnica a Astranomia, sem atendermos ao caracter progressista que it endemico aos Homens portadores de uma sensibilidade superior aos
outros homens, que, distrafdos, nAo se detinham em cuidar do seo pr6prio ser e vegatavam no conformismo mais abjecto. Ate nos
nossos dias, nunca nenhum Estado, por mais
capitalista que seja, poude jamais amordacar

UMANUM EST

ERROS NOS ERROS
A Hlst6rla , um verdadelro manancial de factos Inusltados, una;
Inesperados, outros; her6lcos, multos.
Mas , tamb6m motlvo para vls6es dlferenclados de aconteclmentos
as quais frequentemnte gerem Inflndiveis pol6mlcas.
Por outro lado, a forma como se podem Intarllgar Hlst6rla e Fli.
tella, encontre-se exempliflcada no artlgo que se Insere a segulr.

DA FILATELIA
por A . N . de Vasconcelos

... Fiat justitia, ruat coelum .. .

a cirmcia, a unica verdade invio/llvel ~ que nao existem verdades invlotodas as suposivoes devem ser examinadas cuidadosamente - argumentos
sao inuteis ...
o que for contrllrio aos factos, por multo que 0 estimemos, deve ser posto
revisto ...
a uma ferramenta que, por vezes, lazem mau uso de/a, mas com esta
vencemos 0 imposslvel .. .comevllmos a explorar 0 Cosmo e as nossas
neste momento estao para III de Saturno .. . A Voyager vai jll a caminho
(_ Sagan in .. COSMO .. BUONARROTI (1475-1564)

os senhores D. E. G. Irvine
'ido busesr 0 texto em que
era apenas e tAo so mente
e Arquitecto»?
de qualquer apoca, seria
'de imbecilidade tocar apeda sua Arte; sabemos
das fotografias a cOres,
mais eruditas, que impliprofundo de diversos

Serie de 'programas 'para a TV)

campos cutturais, desde a Tinturaria a Medicina e a Anatomia ('por vezes com ·r isco de
vida, pois era 'prolbido .. profanar .. os corpos
dos defuntos), desde a MecAnica e Astronomia, sem atendermos ao caracter progresslsta que e endemico aos Homens portadores de uma sensibilidade superior aos
outros homens, que, distraldos, nAo se detinham em cuidar do seu 'pr6prio ser e vegatavam no conformismo mais abjecto. Ate nos
nossoS dias, nunca nenhum Estado, por mais
clllpitalista que seJa, poude jamais amordac;:ar

o Artista obriga-Io a curvar a cerviz: comprando-o, podera mata-Io a mlngua de pAo,
como tem ~eito diversas e incontaveis vezes
(,Gil Vicente, Bocage, Florbela Espanca, MaIhOa, Roque 'Gameiro, e tantos outros... ohl
quantos .. . ) mas 0 Artista vira irremediavelmente as paginas da Hist6ria e quAo ridlculos
parecerAo os Tiranos (pina Manique, Marqu~s de Pombal, e tantos outros pollcias
e quejandos) tAo pequenos que s6 outros
tiranos, em curtos perlodos de arbltrio, quererao ~azer-nos crer que a tirania e benefice
e a Arte, supelilua; 'porque os gigantes podem ser flsicamente abatidos mas nAo morrem .. . para desespero dos medlocresl

gravltico dos Planetas com 0 Sol orlando a
"Aurea» Sagrada do 'Deus todo Poderoso,
julgando vivos e mortos.

Michelangelo, no Sec. XV e Sec. XVI, era
como os outros Pintores e Artistas, um
Homem livre (e sO os Homens livres sao
dig nos de ser Homem ou Mulher), pr~gres
sista como nenhum outro, ·vanguarda do
pensamento da epoca e decad~ncia do sistema ·feudal, das descobertas de CQPemico
e de 'Giordano Bruno; a Contra-reform a
estava na forja, 'preparava-se 0 campo para
um. des mais 40rmidaveis com bates, ·um dos
mals tenebrosos, as fogueiras crepitavam
sob a cabec;:a de todo 0 Homem que ousasse
pensar e Michelangelo nao seria 'por certo
(a sua obra comprova-o) um imbecil.
Michelangelo ~oi tlsico e anatomista, tintureiro e mecAnico, astr6nomo e matematico. Existem obras que 0 comprovam. Tal
como Leonardo De Vinci e outros intelectuais quinhentistas nao escapou a voragem
tentadora da filosofia e da 'polltica, mas
tambem teremos de concordar que os artistas sempre foram considerados ·uns ex~n
tricos. ·Eram tolerados com complac6ncia e
bonomia pela ci~ncia olicial - uns doidos!
NAo ha registos de que Michelangelo tenha visto Marte ,por um canudo, mas as
suas obras mestras "Ju;zo Final.. e .. CriaClio.. atestam que foi a pedra angular e
fundamental na hist6ria do Nu na Arte, como
o podemos aUrmar Ipelos esboc;:os, maquetes matematicamente correctas e de proporc;:Oes geometricas; a formidavel gravitac;:Ao
de corp os num espac;:o infinito e continuo,
novo espac;:o aberto para os cor-pos musoulados de uma torrente de nus que se
despencam tragicamente da Capela Sistina
no vale de lagrimas da Terra.

o "Julzo Final .. e ·uma afirmac;:Ao da teoria
geoc6ntrica de Aristarco e de Copernico. Os
corpos evolucionando em t odo 0 esplendor
de linhas e cores, sugerindo, 0 movimento

A "Criavao» a outra obra magistral em
que vemos tornado material 0 mite epico
de quase -lodas as culturas contemporAneas
de Michelangelo e anterlores, em que, quer
'l5e trate do Deus dos Gregos - Zeus, e
~ua corte de Deusas, Ninfas, Semideuses
.ri. Homens-Her6is lendarios, ou se trate de
iSaa! Zebhu, Deus dos ltitas (Belzebu no
{. Auto da Barca do Inferno .. , Vicentino agora como representac;:Ao de om anti-Deus,
antag6nico ao Deus dos ]titas), quer se
trate de Alah e toda a sua corte de Odaliscas ,ou ainda de Javeh e toda a sua corte
de Prmetas, ' Ma·rtires e Santos - todas as
ReligiOes, excepto a Budista que ·tem um
caracter «racionalista.. e «ateu.. todas
afirmam ser a Religiao do Deus unico Governante d0S destinos e criador dos C6us,
da Luz, das Trevas e da Terra, e vivem
todos no ceu ... mas 56 0 Deus unico dirige
os destinos do ·Homem, 0 Deus das outras
religiOes ou sAo falsas {)u sAo infieis... M
qlie combaflt..las e exterminar as outras,
para que a ••Pax" do Deus unico f1oresc;:a .. .
porque nAo ambas falsasl E a paz seria
outra que nAo a dos campos de batalha?
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Michelangelo materianzou 0 mito e a lenda de todas as religioes, por isso, e <para
essas religioes que .. normal".lent~.. ~n?s
nossos dias) fazem parte da cl~nCla ohclal
desses Estados.
Michelangelo como «Descobridor do Universo» criado por Deus e dirigido por Deu~.
.: esta a inte~pretaQAo para 0 selo da Republica Arabe do Yemen.
.: evidente que de modo alg~m u'!! coleccionador tematico 0 'podera mclUlr como
descobridor do Universo, ,pois que embora
tenha feito estudo de Astronomia, Michelangelo nunca foi Astr6nomo, nem nunca se
dedicou sequer it Astroflsica. Teriam q~e
incluir nos .. Descobridores.. todos os artlstas que alguma vez pegaram num compllndio
de Astronomia para fazer os seus estudos
artisticos, tecnicos ou filos6ficos. Mas num~
tematica de polltica ideaJista cristA e a ,PrJmeira pedra do tema.
No nosso tema .. Bio/ogia Contra a Teo/ogia» Michelangelo Buonarroti tem lugar de
destaque ,pelo que foi feito it sua obra, um
ano ap6s a sua morte.
Na verdade, terminado 0 Concmo Tride~
tista S. S. 0 Papa Paulo III consumou mals
um crime contra a humanidade e a cultura:
_ Tudo 0 que e lascivo deve ser evitad5';
de tal maneira que as fig uras humanas nao
serao pintadas au ornadas de uma beleza

que incite aos apetites carnais» (sic; fim
citaQAo). Todo 0 Palnel foi mutilada com as
rdupas a encobrir todas figuras.
A pudibunda tarefa foi executada 'por um
conjunto de personalidades, destacand?-se
Pietro Aretino, 'poeta de um dos Classlcos
da Pornografia e nAo nos esqueQamos que
S. S. 0 Papa Paulo III tinha na sua documentaQiio profana 0 nome de Alexandre Farnese,
irmiio de Julia Farnese, que segundo as
mas Hnguas da epoca, in~erferiu junto de
S. S. Papa Alexandre VI (do ,qual era concubina e Ihe delL uma filha tamb~m cha-

mada Giulia B6rgia de modo a que 0 irr:n Ao ,
Alexandre, fosse nomeado Gardea!. POIS.O
B6rgia com S. S. Papa Alexandre VI, sena
excomungado pela descoberta feita (pelas
tropas de Carlos VIII quando invadia Roma.
e a Torre dos B6rgias Iprofanada por um s.oldado que nAo resistiu a contar 0 que vlra
de d'ebochante dentro do Vaticano. E Alexandre Farnese - seria nomeado Cardeal e
eleito Papa em 1534.
S6 assim se pode compreender 0 que
Erasmo de Roterdiio diz no «£/ogio da Loucura» e entendermos a sanha Papal contra
tudo 0 que fosse Arte. Ciencia ou Cultura
(0 seu exemplo permanece no sec. XX).

MESA REDONDA
INTERNACIONAL
DE FILATELIA
por Antonio de Almeida Figueiredo

Verdadeiramente notavel esse artigo, publicado no numero 328 desta Revlsta em
tradm;:iio de A. Vicente.
S6 lamentamos que nele nao se refira se as resolu!;oes tomadas ja estao em
vigor.
Ao ler as rubricas .. Ano de Emissao dos Selos .. , .. C6digo de £tica de Fllatelia»l,
ccAlfAndega e taxas sobre os selos .. , parece-me estar a reler inumeros artigos que desde
ha muito tempo tenho publicado no Boletim do Clube.
A questao da Impressiio da data nos selos foi levantado ainda nao ha muito tempo
por mim e 0 desmentido dos cn prontamente rebatido,
o prop6sito de travar a aut€mtica avalanche de emissoes de caracter puramente
especulatlvo e de alto valor facial tambam ja foi abordada. A questao da AlfAndega
e das taxas sobre os selos fOi ha longos anos tratada num artigo que mereceu pronta
resposta e satisfa!;ao dado pelo entao denominado S. N. I.
De modo que se recordar a viver. sabe-me bem recordar estes factos que nao
sao para mim novidade e aos quais nao posso deixar de dar inteiro apoio,
Ha outras coisas sobre as quais 0 apoio nao sera - e bern se ralam essas entidades
com isso ... - tao completo.
,
Claro que a F. I. P. (Federa!;ao Internacional de Filatelia) e a I. F. S. D. A.
(Federa!;ao Internacional das Associa!;oes de Comerciantes de Selos) sao as duas

Quanto ao modo de escrever Michel-Angels, esta correcto se atendermos que .todas
as legend as dos selos dos .. Des~ob"dores
do Universo» estiio ex·pressas em mgllls.
Teriam que ter esta ortowafia. caso pretendessem respeitar as naclonahdades respectivas:
Galileu - Galileo Galilei Linceo
Kopernik - Mikolaj ,Kopirnig
Ticho Brhae esta correcto
Kepler esta correcto
Quanto ao .. erro.. de KEPLER nAo ter data
(1571-1630 nAo vemos que mal venha ao
mundo - acreditamos que e Ipreferivel estar
calado do que dizer tanto disparate.

ifsda
' grandes organiza!;oes mundials da Filatelia. Que da aC!;aO conjunta advenham melhores
resultados para a Filatelia. talvez sim. Para os Filatelistas e que me parece que nao,
dado que cada entidade tem Interesses pr6prlos. e que pod em ser antag6nicos, a
defender.
Quanto ao facto de negociantes qualificados poderem fazer parte dos Juris e
uma declsao que pode comportar riscos . Nao afirmo que nao haja nenhumas pessoas
honestas e absolutamente Isentas. Nada disso. Mas a em defesa dessas mesmas pessoas que pense que os negociantes nao deveriam fazer parte dos Juris. Se 0 senhor A
comprar s6 selos na Casa B e 0 senhor C. os adquirir s6 na Casa 0, pod em levantar-se calunlosas suspeitas sempre que um seja julgado por algum da Casa onde os
nao adqulre.
Mals vale que quem vende selos nao va depois julgar e apreclar 0 que vendeu.
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CoDIGO DE nlCA SERA PARA CUMPRIR?
Quanto ao C6dlgo de t:tica, it excelente e assim se ponha em pratlca.
S6 0 ponto 1, limitara extraordinarlamente a inflaCao das coleccOes tematicas.
Que cada urn comemore 0 que tern e deixe as comemoracoes alheias para os outros .
Palses que, nem por ouvir dizer se pode afirmar que conhecam musicos, matematicos,
poetas, pintores, fil6sofos, etc., se ponham a comemora-Ios, a uma fantochada intoleravel.
Que as AdministracOes control em as modalidades das suas emissOes a fim de
evitar toda a especulaCao comercial, a verdadeiramente acertado. Ma~ que nao sejam
as pr6prias Administracoes a fazeressa especulacao comercial abuslva, por exemplo,
mandando retirar por mal desenhado urn selo, e, depois de encherem os bolsos a meia
duzia de amigos Intimos, pOrem 0 selo novamente a venda.
Que se assente clara e definitivamente se 0 valor da franquia a ilimitado no
tempo como recomendam a F. I. P., a I. F. S. D. A. e a A. S. C. A. T. (AssociaCao
Internacional dos Edltores de Catalogos), ou apenas validos para urn perlodo suficiente
o que nao nos parece preferlvel.
A emissao de selos comemorativos, ou de benefic~ncia, de elevado custo deve
ser proscrita , demais em contradiCao flagrante com 0 n.O 8 do C6digo de t:tica.
o tamanho exagerado dos blocos a insensato e a emissao de selos nao denteados s6 quando se relacionem com homenagens filatelicas, a tola e desnecessaria.
A homenagem consiste no selo em sl. 0 ser denteado ou nao a pura especulacao
e como tal deve ser proscrita.
Enfim.
Para mlm, apesar de todas as crlticas, que de resto nada importarao aos autores
do projecto, 0 C6digo de t:tica a uma necessidade urgente e imprescindlvel.
•

LOJAS DAS COLECCOES

o nosso cons6cio, Jose Manuel Castanheira da Silveira, dis/into filatelis :a de alta
craveira nacional e internaciona/, abriu um
acolhedor estabelecme'1to a que deu 0 nome
da "LOJA DAS COLECCOES».

por Paulo Sa Machado

Ha ja meia duzia de an os que surglram
em sete estacOes de correio. mais propriamente em Portlmao (1). Lisboa-Rossio (2) .
Faro (3). Lisboa-Santa MaRa (4). Vila Real
de Santo Ant6nlo (5). Albufeira (6) e Lagos
(7). sete interessantes maquinas que emltern etlquetas com impresslio de franqUia.
com valor postal, conforme na gravura se
mostra.

ESPANHA TEM ASSOCIACAO
DE MAXIMAFILIA

Em numero anterior informamos estar em
formaCao no paJs vizinho uma Associacao de
Maximafilistas.
Podemos agora divulgar que a Associa(faO Espanhola de Maximafilia - ASEMA foi legalizada no passado dia 2 de Abril.

Nome invulgarmente bem adaptado ao seu
recheio, la se encontra de tudo um pouco
e de algumas cOisas, um muito - ate selos
e outras pec;as filatelicas, com especial destaque para numerosa Iiteratura fila!elica com
um manancial de tltulos que por certo fa/tam a numerosos co/eccionadores da especialidade_

Os leltores eventual mente interessados em
aderlr a esta agremiac;:ao Doderao esc rever
para 0 apartado 254, 33280 Gijon (Asturias) ,
Espanha.

Porque la encontrariio objectos de A (azuleios) a Z (zincogravuras) e 0 sempre magnifico acolhimento do seu proprietario, justifica-se plenamente uma visita a este estabe/ecimento que se situa na Trave-sa Conde
de Soure, 29, a dois pass os do Principe
Real.

Registamos com muito pesar 0 falecimento
no mAs de Abril, de D. Marla Amalia Serra
Castanheira da Silveira, mae do distlnto fllatelista Josa Manuel Castanhelra da SlIvelfa.
A Familia enlutada e em particular aquele
nosso prezado cons6cio, apresentamos sen·
tidos pAsames.
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ETIQUETAS COM IMPRESsAo
DE FRANQUIA

DE LUTO

002

Ata aqui, tudo bern. se nao houvesse urn
mas, de espanto. para perguntar quem as
utillza, que representam de urn pals. e mais:
se tAm sido rentaveis, pois estamos em crer
que as mesmas sao do total desconheclmento do publico. tirando meia duzla de
filatelistas, que se -preocuparam com essas
maquinas. preocupa(fao essa que adveio do
facto dos nossos catalog Os as terem mencionado. Ipois caso con~rario estamos certos

que nem a esses interessariam ou mesmo
que tivessem delas conhecimento.
Que pretenderarn os CTT com a Instalaclio
dessas maquinas? Lucro. de certeza que
nao. ,pois sao os ,pr6prios elementos dos CTT
que nao as conhecem. pois que nao as obliteram. 0 que possibflita que as mesmas. slryam para urn sem numero de vezes. ,pois ja
que nao sao obllterados. poderao voltar a
circular. com igual poder de franquia. Tenho
posta no correio alguma correspondAncla
com as etiquetas em vez do selo. com 2
esperanca de ver urn dia uma carta devidamente circulada e obllterada. Pois meus caros amigos. as pOUCOs cartas que tenho
clrculadas. slio todas reglstadas e tivaram
esse carlmbo. porque gracas aos esforcos
do remetente, este Informou os funclonarlos
dos CTT. que as etiquetas funcionavam como
selos e que as mesmas deverlam ser obllteradas. Claro esta que s6 urn .. doente" como
n6s poderla fazer Isso. Estou a referir-me
claro esta. ao Amigo Mascarenhas Pereira:
que a estas co/sas e lo/sas dos correlos tern
dedicado muito do seu tempo, e que it uma
das poucas enclclopedlas abertas, filatellcas.
que alnda tern a fllatelia portuguesa.
Mas voltando as celebres maqulnas, pode.
mos dizer que elas emitem "selos .. de $10
a 999$90 0 que por certo Igualmente seria
de multa util/dade. desde que nos locals de
venda de selos e em local vislvel estivesse
colcada uma tabela de portes. Estamos em
ereI', que se esta sugestao for praticada
poderlio vir a ter a!guma utilipelos
dade estas maquinas. Ate la. achamos que
as mesmas sao pecas decorativas.

'cn.
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CoDIGO DE nlCA SERA PARA CUMPRIR?
Quanto ao C6dlgo de t:tica, it excelente e assim se ponha em pratlca.
S6 0 ponto 1, limitara extraordinarlamente a inflaCao das coleccOes tematicas.
Que cada urn comemore 0 que tern e deixe as comemoracoes alheias para os outros .
Palses que, nem por ouvir dizer se pode afirmar que conhecam musicos, matematicos,
poetas, pintores, fil6sofos, etc., se ponham a comemora-Ios, a uma fantochada intoleravel.
Que as AdministracOes control em as modalidades das suas emissOes a fim de
evitar toda a especulaCao comercial, a verdadeiramente acertado. Ma~ que nao sejam
as pr6prias Administracoes a fazeressa especulacao comercial abuslva, por exemplo,
mandando retirar por mal desenhado urn selo, e, depois de encherem os bolsos a meia
duzia de amigos Intimos, pOrem 0 selo novamente a venda.
Que se assente clara e definitivamente se 0 valor da franquia a ilimitado no
tempo como recomendam a F. I. P., a I. F. S. D. A. e a A. S. C. A. T. (AssociaCao
Internacional dos Edltores de Catalogos), ou apenas validos para urn perlodo suficiente
o que nao nos parece preferlvel.
A emissao de selos comemorativos, ou de benefic~ncia, de elevado custo deve
ser proscrita , demais em contradiCao flagrante com 0 n.O 8 do C6digo de t:tica.
o tamanho exagerado dos blocos a insensato e a emissao de selos nao denteados s6 quando se relacionem com homenagens filatelicas, a tola e desnecessaria.
A homenagem consiste no selo em sl. 0 ser denteado ou nao a pura especulacao
e como tal deve ser proscrita.
Enfim.
Para mlm, apesar de todas as crlticas, que de resto nada importarao aos autores
do projecto, 0 C6digo de t:tica a uma necessidade urgente e imprescindlvel.
•

LOJAS DAS COLECCOES

o nosso cons6cio, Jose Manuel Castanheira da Silveira, dis/into filatelis :a de alta
craveira nacional e internaciona/, abriu um
acolhedor estabelecme'1to a que deu 0 nome
da "LOJA DAS COLECCOES».

por Paulo Sa Machado

Ha ja meia duzia de an os que surglram
em sete estacOes de correio. mais propriamente em Portlmao (1). Lisboa-Rossio (2) .
Faro (3). Lisboa-Santa MaRa (4). Vila Real
de Santo Ant6nlo (5). Albufeira (6) e Lagos
(7). sete interessantes maquinas que emltern etlquetas com impresslio de franqUia.
com valor postal, conforme na gravura se
mostra.

ESPANHA TEM ASSOCIACAO
DE MAXIMAFILIA

Em numero anterior informamos estar em
formaCao no paJs vizinho uma Associacao de
Maximafilistas.
Podemos agora divulgar que a Associa(faO Espanhola de Maximafilia - ASEMA foi legalizada no passado dia 2 de Abril.

Nome invulgarmente bem adaptado ao seu
recheio, la se encontra de tudo um pouco
e de algumas cOisas, um muito - ate selos
e outras pec;as filatelicas, com especial destaque para numerosa Iiteratura fila!elica com
um manancial de tltulos que por certo fa/tam a numerosos co/eccionadores da especialidade_

Os leltores eventual mente interessados em
aderlr a esta agremiac;:ao Doderao esc rever
para 0 apartado 254, 33280 Gijon (Asturias) ,
Espanha.

Porque la encontrariio objectos de A (azuleios) a Z (zincogravuras) e 0 sempre magnifico acolhimento do seu proprietario, justifica-se plenamente uma visita a este estabe/ecimento que se situa na Trave-sa Conde
de Soure, 29, a dois pass os do Principe
Real.

Registamos com muito pesar 0 falecimento
no mAs de Abril, de D. Marla Amalia Serra
Castanheira da Silveira, mae do distlnto fllatelista Josa Manuel Castanhelra da SlIvelfa.
A Familia enlutada e em particular aquele
nosso prezado cons6cio, apresentamos sen·
tidos pAsames.
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ETIQUETAS COM IMPRESsAo
DE FRANQUIA

DE LUTO

002

Ata aqui, tudo bern. se nao houvesse urn
mas, de espanto. para perguntar quem as
utillza, que representam de urn pals. e mais:
se tAm sido rentaveis, pois estamos em crer
que as mesmas sao do total desconheclmento do publico. tirando meia duzla de
filatelistas, que se -preocuparam com essas
maquinas. preocupa(fao essa que adveio do
facto dos nossos catalog Os as terem mencionado. Ipois caso con~rario estamos certos

que nem a esses interessariam ou mesmo
que tivessem delas conhecimento.
Que pretenderarn os CTT com a Instalaclio
dessas maquinas? Lucro. de certeza que
nao. ,pois sao os ,pr6prios elementos dos CTT
que nao as conhecem. pois que nao as obliteram. 0 que possibflita que as mesmas. slryam para urn sem numero de vezes. ,pois ja
que nao sao obllterados. poderao voltar a
circular. com igual poder de franquia. Tenho
posta no correio alguma correspondAncla
com as etiquetas em vez do selo. com 2
esperanca de ver urn dia uma carta devidamente circulada e obllterada. Pois meus caros amigos. as pOUCOs cartas que tenho
clrculadas. slio todas reglstadas e tivaram
esse carlmbo. porque gracas aos esforcos
do remetente, este Informou os funclonarlos
dos CTT. que as etiquetas funcionavam como
selos e que as mesmas deverlam ser obllteradas. Claro esta que s6 urn .. doente" como
n6s poderla fazer Isso. Estou a referir-me
claro esta. ao Amigo Mascarenhas Pereira:
que a estas co/sas e lo/sas dos correlos tern
dedicado muito do seu tempo, e que it uma
das poucas enclclopedlas abertas, filatellcas.
que alnda tern a fllatelia portuguesa.
Mas voltando as celebres maqulnas, pode.
mos dizer que elas emitem "selos .. de $10
a 999$90 0 que por certo Igualmente seria
de multa util/dade. desde que nos locals de
venda de selos e em local vislvel estivesse
colcada uma tabela de portes. Estamos em
ereI', que se esta sugestao for praticada
poderlio vir a ter a!guma utilipelos
dade estas maquinas. Ate la. achamos que
as mesmas sao pecas decorativas.

'cn.
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UMA PECA
FILATELICA
•
QUE PARECE VULGAR ... E NAo E?
por Miguel Jose Pessanha

Como se pode ver na gravura que acompanha este texto, trata-se de um «avlso-convocat6rla- da antlga .leglAo Portu-

aquilo que acabamos de escrever e por ter
circulado, ja que documentos das antlgas
organizac;:lies paramilitares do -antes do 25

•I

gresso Internacional da Vinha e do Vinho»,
inutilizado em 1938.
Realmente, foi a partir de 1937 qu~r foram
anuladas todas as concesslies de isenc;:Ao
de franquia postal e dal 0 selo que se vA
no aviso, apesar do «S. R.».
Mas ainda nao ficamos por aqul, ja que
deparamos com a franquia mecAnlca anuncidaora do referido «Congresso da Vlnha
e do Vinho» em portuguAs e em francAs,
o que emprestava a pec;:a em causa, um
interesse relativamente maior, pel a analogi a
do selo com a dita franquia mec!nica.
Chegamos agora ao ponto que consideramos de maior interesse filatelico.
Tinhamos presente que os selos desta
emissAo s6 teriam sido postos a venda
depois de terminado 0 Congresso.
Calcule-se a nossa surpresa ao olharmos
as datas da franquia-mec!nlca que anunciavam a realizac;:ao do Congresso entre 15
a 23 de Outubro de 1938 e do carimbo circular da .2." Secc;:Ao - llsboa-Central 19.10.38 - 15 H... 0 que vinha demonstrar
que, pelo menos 0 selo de 40 centavos, ja
estava a venda em 19 de Outubro de 1938
e nAo devia haver qualquer erro, pOis 0
aviso fora escrito em 18 de Outubro de
1938, como constava do seu verso.
Pegamos entAo nos catalogos que indicam as datas de emissAo destes selos e
pudemos ler:

I '"' -

40 C. - 24 de Outubro
25 C. - 27 de Outubro
15 C. - 8 de Novembro
1$75 Esc. - 11 de Novembro

guesa - Brigada Naval - ·llsboa», do qual
C!lmitimos os nomes dos respectivos remetente e destinatario.
A pec;:a em si, numa primeira analise,
despertou-nos um certo entusiasmo, por
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de Abril- se vAo tornando cada vez mais
raros.
Mas reparemos no segulnte: 0 aviso era
um .S. R.", selado com 0 selo de 40 centavos da emissAo comemorativa do «V Con-

Confirmava-se assim, a nossa quase certeza de que estes selos s6 teriam sido emltidos depois do Congresso terminado, ja que
o primeiro a ser posto a venda 0 terla sido
em 24 de Outubro, isto e, um dia depois
do Congresso terminado.
Conclulmos assim, que os Catalogos que
havlamos consultado Incluindo 0 mals
recentemente editado estavam errados

e que esta nossa modesta pesquisa, poderia ajudar a repor a verdade que parecia
desconhecida de alguns, pelo menos.
Do erro dos catalogos tambem n6s pensavamos errado ...
Mas procuramos consultar outras fontes
e debruc;:amo-nos na obra do ilustre filatelista Prof. Ooutor A. H. Oliveira Marques
ccHIS"ORIA DO SEtO POSTAL PORTUGU~S (( PARTE.. e no capitulo XIX dedlcado a emissao do 5.° Congresso Internacional da Vinha e do Vinho - 1938. •Lemos na pagina 220: «A Casa da Moeda
comunicava ao mesmo tempo que s6 0 selo
de $40 poderia estar pronto a tempo de
entrar em curso no dia 15, 0 que era, sem
duvida, uma prova Inesperada de um esforc;:o e boa-vontade verdadeiramente louva·
vels.Mals abaixo: «A Casa da Moeda cumprlu
o que prometera, entregando em 15 de
Outubro alguns -milhares de selos de $40,
impressos em lilas rosa escuro.
Afinal foram os Correlos quem demorou
a clrculac;:ao visto que, por motivo absolutamente inexplicavel, s6 os puseram a venda em 24 desse mAs, no dia segulnte, portanto, ao do encerramento do Congressol
Os restantes valores foram sendo emltidos pouco a pouco: 0 de $25 castanho,
depois de 27 de Outubro, 0 de $15, violeta
depois de 5 e 0 de 1$75, azul, depois de
8 de Novembro de 1938 ... ».
Aqul ainda flcamos mals admlrados e
cremos nAo preclsar de escrever mals nada,
para demonstrar 0 quanto de inexacto, tem
esm afirmac;:ao do Prof. Ooutor Oliveira Marques, a quem pedlmos desculpa deste nosso
«atrevlmento».
Fica asslm demonstrado 0 enorme interesse da Filatelia, quando nos debruc;:amos,
com alguma atenc;:ao, sobre uma simples
pec;:a, que outra col sa nAo parecla ser, do
que um -aviso-convocat6ria .. , da teglAo Portuguesa, 'devldamente selado, de tempos
nAo multo remotosl
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ANO INIERNICIONAl
IA CRIANeA

Muitas vezes, 0 postal mostra pormenores
ou aumenta aspectos que 0 selo nao consegue. Numa provavel colecCao de costumes
regionais, caberia 0 postal com que i1ustramos estas linhas. 0 colorido do selo e a
sepia do postal permitem conceber a vestimenta tradicional da Moravia usada pelas
raparigas.
Mas 0 postal seduz ainda porque, alam
da veste feminina, apresenta 0 trajo masculino e a decoraCao da parede, tudo formando um conjunto harmonioso.

por A lves Coelho

Certas fases da vida do homem t6m merecido muitos louvores, inumeros ciintlcos
poesias perfumadas e pinturas famosas. O~
artistas nao esgotam fontes de inspiracao
e os polIticos afadigam-se em pr6digos carinhos.
Apesar de tudo, 0 certo e que, neste ano
internacional da juventude, as nuvens densas
nao deixam vislumbrar abundiincia de sorrisos; por mais que se diligencle por 6ptimos
testes de orientacao profissional, as diflculdades econ6micas nilo consentem grandes
esperancas de se seguir uma carreira desejada e para a qual 0 jovem se slnta encaminhado pelo currlculo escolar. E se 0 futuro
nilo se desenha iluminado, procuram-se formas de sublimaCao, como coleccionar selos.
Mas nestas andanc;:as das «.filateiias- limitadas as hip6teses de se encher c~mpleta
mente um album de selos, envereda-se por
caminhos mais econ6micos e mais sugeslivos.
~ talvez por isso que a jovem maximafilia
merece 0 entuslasmo da juventude. Tal se
constata nas e~posic;:oes.
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Foi este 0 quadro escolhido para iiustracao dos nossos votos para que 0 Ano Internacional da Juventude resulte numa gigantesca festa que celebre alegria e seguranca
no porvir. Assim interpretamos 0 contentamento dos dois jovens checoslovacos como
sinal de promessa.
Enlretanto, fiiate]jcamente falando, os jovens interessados podem pensar em reunlr
tudo 0 que as administracoes postais emitam sobre juventude durante 1985 ...
Estamos convencidos de que proporcionarao um album.

RUTEIRO

DE

EXPOSI9DES

ISRAPHIL-85
'p or Fernando Gomes Carriio
Dez horas da manha do dia 14 de Maio de
1985.
Com um atrso de cerca de dez minutos em
relacao ao horci.rio previsto, da entrada no
.. Gan Oranin-, local aprazlvel, arborlzado e
vistosamente engalanado, 0 Presldente do
Estado de Israel, Chiam Herzog, que se fazia
acompanhar pelo Ministro das Comunicacoes
e outras altas entldades de Tel-Aviv para
proceder solenemente ill abertura da EXPOSICAO MUNDIAL DE FILATELlA .. ISRAPHiL
85».
Comecando por dar as boas vindas aqueles
que honraram com a sua presenca a Inauguracao solene do certame, teve palavras de
multo apreco para os expos ito res que tornaram posslvel a exposicao, nao esquecendo
o papel preponderante dos Comissarlos nacionais dos palses representados e bem
asslm para 0 Juri Internacional que irla apreciar as partlcipacOes expostas. Por ultimo,
agradeceu a 'FIP 0 patroclnio dado e fez
votos para que aqueles que se deslocaram
a Israe! tivessem ·uma boa estadia e levassem as melhores recordacOes.
Discursaram ainda 0 Mayor da cidade de
Tel-Aviv, 0 Ministro das ComunicacOes e a
encerrar a serie de discursos, 0 Senhor Jatia, como coordenador daFIP e em substituiCao do seu Presidente, Ladislav Devoracek
que tinha ficado na Suica onde se se submeteu a uma intervencao cirurgica e somente
chegaria a Tel-Aviv no dia 16.
De citar que uma banda de musica do
Exercito foi executando diversos trechos
musicais, com a agradavel surpresa de que
os mesmos se reportavam a obras muito
conhecidas e populares da Austria, da ftalia,
da Inglaterra, dos 'Estados Unidos, da Argentina e por ultimo ,uma ra'Ps6dia com excertos
da musica de diversos palses. Assim, este
acto normal mente muito mon6tono, fol agradavel de segulr e, porque nao dlz6-lo, talvez
um exemplo a seguir entre n6s.

*

Depois foi a deslocacao aos recintos da
ExposiCao, com todos os convidados que a
percorreram demoradamente e se aperceberam de imediato da grandiosidade da .Israphil 85 ... Gerca de 4.000 quadros, expostos
em dois pavilhOes, distanciados entre si pouco mais de cem metros, no Israel Convention
Center, local muito arborizado, dotado de res·
taurantes e diversos bares a servirem refei·
c;:oes ligeiras.
Num dos pavilhOes encontravam-se as participacOes do Juri, Corte de Honra, Classe
de Honra da FiP, Filatelia Tradicional, Fila·
telia Tematica, Aerofilatelia, Hist6ria Postal
e Literatura.
No outro pavilhao, Juventude, Maximafilia,
Representacoes Oficiais das Administracoes
dos Correios e Museus, Comerciantes e igualmente standes dos diversos palses que ali
expuseram e venderam os selos que emitem.
Portugal estava representado com 'urn deles,
com uma ornamentaC;:ilo muito digna, com 0
material fllatellco bern exposto e no atendimento do -publico uma gen-til ,funcionaria,
bem como 0 Dr. Carlos Bernardo, ambos
dominando a IIng,ua inglesa, .prodigalizando-se
na atencao com que atendiam os interessados.
Muito embora desconhecendo 0 montante
das vendas, apercebemo-nos do interesse pelos nossos selos, 0 que nos leva a concluir
que 0 objectivo deva ter sido alcancado, ou
seja 0 de expansionar 0 selo portugu6s projectando-o para 0 futuro.
Nao posso deixar de fazer uma refer6ncia
a representaC;:ilo oticial do Museu dos crrI
ITLP que apresentou alguns quadros com d
reproduc;:ao dos selos portugueses de azulejos, dimensionados por forma a dar uma
ideia muito nrtida aos visitantes da "Arte
Nova- expressao artrstica caracterlstica dos
•

Comlss'rlo em Portugal da Israphll
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principios do Seculo XX. Nao temos receio
de afirmar que indubitavelmente a nossa representacao era, a longa distAncia, a mais
bela, . aquela que atrala mais presencas a
aprecia-Ia e por feliz coincid~ncia , a que Ole
encontrava mais visivel.
Quadros bern executados, espacos entre os
mesmos proporcionando uma excelente vi sao
das participac;:oes expostas e, sobretudo, urn
facto digno de nota, nao inedito e certo, mas
que facilita ao publico 0 encontrar aquilo em
que esta interessado. Referimo-nos a marcac;:ao das diversas especialidades filatelicas
em cores distintas, a todo 0 comprimento
do quadro e com uma faixa visivel desde
que se penetrava nos pavilhoes.
No decorrer dos dois primeiros dias os
visitantes foram escassos. Poram, os cons-

AS

PARTICIPA~OES

Espraiamo-nos agora urn pouco pelos ele·
mentos estatisticos do «ISRAPHIL 85" .
Estiveram expostas 605 participac;:oes, reo
presentando 37 palses, sendo 14 em Corte de
Honra, 8 colecc;:oes de jurados, 11 na classe
de Honra da FIP e as restantes divididas
pelas varias especialidades de filatelia, com
excepc;:ao da Literatura que somente a sua
parte apresentou 184 trabalhos subdivididos
por peri6dicos, jornais, livros, estudos e catalogos. Comerciantes em numero de 53,
emprestaram a sua colaborac;:ao e mais uma
vez ficou comprovado que exposic;:oes filatelicas sem comerciantes presentes, sao
exposh;oes incompletas: constituem sem duvida urn atractivo de muito peso e «arrastam - , perdoem-nos 0 termo, muitos visitantes.
As maiores representacoes pertenceram
aos Estados Unidos (110), Israel, como pais
organizador (84), Gra-Bretanha (51), Alema·
nha Federal (40), Suica (33). Espanha (27),
Argentina (26) , Italia (20), Franc;:a (19).
Turquia (18).
PORTUGAL fez-se representar por 12 participacoes, que obtiveram as seguintes clas·
sificacoes:
Filatelia Tradicional:
Eng.o Paulo Seabra Ferreira - medalha
de aura pequena e premia especial
Dr. Joso das Neves Goncalves Novomedalha de vermeil grande
Dr. Augusto Leal Bastos - medalha de
prata grande
Filatelia Tematica:

tantes .flaches. na televisao durante 0 decorrer dos programas, acabaram por resultar
frutuosos dado que comecaram a acorrer a
exposic;:ao largos milhares de visitantes e
entre estes , jovens das escolas que se
faziam acompanhar dos respectivos professores.
Ainda somos dos que alimentam a esperanca de que em Portugal este exemplo seja
seguido nao esporadicamente como temos
observado, mas massivamente para que os
nossos jovens se apercebam do grande valor
cultural que representam a Filatelia.
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Fernando Gomes Carrso - medalha de
vermeil grande
Dr. Joso Moura - medalha de vermeil
Eng.o Carlos Penha Garcia -medalha
de vermeil
Paulo de Oliveira Sa Machado - medalha de prata grande
Eurico G. Lage Cardoso - medalha de
bronze prateado
Maximafilia:
Jose A. Duarte Martins -medalha de
prata grande
Eng_o J. M. Reis Almeida - meds/hs
de prata grande

Literatura:
Jose A. Duarte Martins bronze

medalha de

De lamentar que a colecc;:ao de A. J. Almeida - Inteiros Postais - nao tivesse side
apreciada por nao ter chegado a tempo
(enviada pelo correio) mau grado os esforc;:os do Comissario e do Cap . F. Lemos da
Silveira (incansavel no auxilioj para se conseguir localizar a participacao. Lamentavel
sob todos os pontos de vista e em especial
porque se sabe do valor da coleecao dos
muitos anos de estudo do seu possuidor,
levando-nos a pensar que obteria uma classifiaccao que honraria a nossa filatelia .

o Presidente da Comissao de Aerofilatelia
da Federacao Internaeional de Filatelia Cap.
F_ Lemos da Silveira Iiderou 0 Grupo que
apreciou as participacoes daquela especialidade e para se ter uma Ideia do trabalho
do nosso dig no representanle, basla dizer que
foram atribuldas 1 medalha de aura grande,
5 medal has de aura pequenaS eom premio
especial e 11 medal has de aura pequenas.
Tivemos mais uma vez oportunidade de constatar 0 apreco em que e tido internacionalmente 0 nosso Jurado e como e dignificante
e digno de mencao 0 verificar-se a sua pronta disposicso ·para atender os eoneorrentes
com as suas opinioes e eonselhos .
Urn exemplo a seguir pelos nossos jurados e expositores, provando os primeiros que
nao receiam enearar os participantes, e os
segundos que nao vao reclamar porque e que
tiveram 0 metal x em vez do y, mas unicamente 0 desejarem esclarecimentos que Ihes
permitam melhorar as participac;:oes.
o Grande Premio Internacional foi atribuldo a L. KAPILOFF, dos Estados Unidos,
o Grande Premio Naeional a .Manuela. da
Italia, 0 'Grande Premio da Classe de Honra
a J. HEDDERGOn, da A!emanha Federal e 0
Premio de Honra da FIP a N. C. ARSNAN, da
Turquia.
o programa social nso foi 0 que usua!menIe as Comissoes Organizadoras proporeionam
aos Jurados, Comissarios e elementos da
Organizac;:ao eonstando nos bastidores, que
os meios financeiros de que a .ISRAPHIL
85 .. dispunha nao eram vultuosos.
Da parte organizativa e como acontece na
generalidade em todas as grandes expos ic;:oes, eonstatam-se pequenas falhas que neste caso, nao empanaram 0 brilhantismo do
certame.

ITALIA-85
Em 25 de Outubro pr6ximo, conforme :a
aqui divulgamos, inaugurar-se·a em Roma ,
a ExposiCao Mundial de Filatelia .. Italia 85,,_
Em 9 de Novembro do ana passado, foi
posta em circulacao pela Administrac;:ao dos
Correios italianos, uma serie constituida por
tr~s selos de propaganda desse certame .
Como nota curiosa, aponta-se 0 facto de
urn dos selos mostrar 0 slmbolo da Exposic;:ao, igualmente reproduzido no carimbo
do primeiro dia de emissao. Os outros dois
exemplares sao dedicados a Arte Etrusca .
Essa combinac;:ao selo-carimbo, ja havia
sido feita na serie de propaganda emitida
em 24 de Abril de 1984.

o plano de emissoes relativas a .. Italia
85 ... inclui, pela primeira vez nesse pais,
dois blocos: urn, que reunira os cinco valores da emissao dedicada ao selo mais significativo de cada continente, e outro que reproduzira 0 primeiro selo do mundo e 0 primeiro selo italiano.
Por outro lado, a Comissao de Imprensa
designada para a manifestac;:ao, anunciou
que publicara uma revista contendo todos
os artigos publicados sobre a .. Italia 85".
o Comissario em Portugal e 0 ,Dr. Manuel Portocarrero (Est. Int. da Circunvalac;:ao, 9427 -4200 Porto).

AMERIPEX-86
Em Chicago, de 22 de Maio a 1 de Junho
de 1986, a AMERIPEX - 86 ocupara 32 500
metros quadrados onde se arrumarao 4000
quadros (16 folhas/quadro) e 250 stands
para comerciantes e Administracoes Postais .
Os interessadosem participar deverao
dirigir-se ao Comissario para Portugal:
Prof. Ant6nio Borralho
Av. 25 de Abril, 27-6 .0 Dt.o
8500 Portimao
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Cuba recebeu a «ESPAMER-85))

por Fernando Gomes Carriio

Cemec;:amos esta cr6nica, muito sintetisada,
com a transcric;:ao de parte da saudac;:ao do
Presidente da Federac;:ao Filatelica Cubana:
.. A cidade de Havana, tao carregada de
hist6ria da America, sera Sede pela 'Primeira
vez de uma das mais importantes ex;posic;:oes
filatelicas internacionais: a ESPAMER 85.
Havana, que em seu tempofoi centro dos
correios entre a 'peninsula e a America, accIhera com carinho espontaneo, camaradagem
e hospita!idade tao carac:eristica dos cubanos, os filatelistas de toda a America, Espanha e Portugal ...
Sem duvida que assim aconteceu, visto que
tivemos a felicidade de estarmos presentes
e constatamos que a saudac;:ao acima transcrita correspondeu inteiramente, com excepc;:iio da presenc;:a dos filatelistas portugueses
ou das suas colecc;:oes.

Desnecessario se torna falar sobre os quadros, dado que eram ja nossos conhecidos
da Espanha 84 porquanto foram cedidos a
organizac;:ao cubana. Um senao sobre a maneira como estavam dispostos, porque em
algumas espcecialidades 0 espac;:o entre eles
nao facilitava uma boa visibilidade.

Jose Badia

• Grande Premio ESPAMER .pifia-Sebria (Espanha)

Antonio Per-

• Grande P.remio Nacional cha Luzzatli (Espanha)
• Grande Premio America (Bolfvia)

{jJ

19 - 24

I1J

Estiveram patenes stands de diversas administrac;:oes postais, entre eles 0 de Por·t,ugal,
com a 'presenc;:a de uma gentil e amavel
funcionaria e do Dr. Leiria Viegas, Director

Francisco LeMario Villarejos

Edmundo C. Wal-

• Grande Premio Tematico Hernan (Espanha)

Foram 222 expositores que ocuparam 1086
quadros e na classe de Literatura 25 trabaIhos divididos pelas diversas sub-divisoes.
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-Grande P.remio de Honra Salvans ( Espan ha)

• Grande Premio Europa ton (Canada)

Nao vamos responsabilizar seja quem for,
mas ~iio so mente lamentar que nao tivessemos uma representac;:ao digna da nossa filatelia.

A ESPAMER 85 decorreu entre 19 e 24 de
Marc;:o, tendo como cenario 0 bela e monumental Ho!el Havana Livre, situado no centro da cidade 0 que 'proporcionou durante os
dias em que a e){posic;:ao esteve ,patente ao
publico, um afluxo de visitantes pouco comL'm
e uma convivencia permanente .entre os expositores presentes, comissarios, jurados e elementos da Organizac;:ao visto que ,praticamente nos encontravamos todos alojados no
referido hotel.

Comercial da Divisao de Filatelia que esteve
presente em todos Os actos oficiais da ESPAMER 85.
Para alem de stands, ditos oficiais, en contravam-se tambem alguns comerciantes, poucos, que apresentaram para alem de selos e
pec;:as filatelicas, variedades numismaticas e
em um deles pequenos objectos de prata.
o Cap. Lemos da Silveira, opresidente da
Comissao de Aerofilatelia da FIP, actuou
como membro do Juri internacional, liderando 0 'Grupo que apreciou Aerofilatelia.
Os grandes premios foram atribuidos da
seguinte forma:

Jose Antonio

POR"f.UGAL esteve representado por:
'Fernando Gomes Carrao - medalha de outro ,pequena
,paulo de Oliveira Sa oMachado
- medajha de prata

A delegac;:ao cle Porto Rico apresentou os
seus designios de efectuar a Ex;posic;:ao em
San Juan, assim como ,uma delegac;:ao da
Counha. 0 Delegado de Porto Rico, em palavras muito emotivas cedeu a Corunha 0 direito de efectuar a Exposic;:ao Esopamer 1987.
Efectuaram-se algumas pequenas mOdificac;:ees ,no regulamento propostas ,pela Associac;:iio de Cronistas Filatelicos da Argentina.
A eleic;:ao da Comissao Executiva efectuou-se
sem incidentes; a transferencia da Presidlmcia do Congresso efectuou-se com a retirada
de Don Raul Gandara de Porto Rico e a
eleic;:ao de Don Ramon Garcia Valdivivia, de
Cuba.
Alguns dos assuntos focados neste Congresso ficaram para serem estudados e sarem discutidos na Corunha em 1987.
Urn comentario final: Como filatelista portugue~, pen so que se perdeu a oportunidade
de nos candidatarmos a Espamer 87, exposic;:ao que es'aria ao nosso alcance 'realiza~la
dado que as verb as necessarias, embora vultosas, estariam, segundo opiniao muito 'pessoal, dentro das nossas c8;pacidades de pais
em crise econ6mica elevada.
Foi nosso conhecimento que 0 Sr. Capitiio
Lemos da Silveira esteve como ,representante
da IFederac;:ao Portuguesa de Filatelia, convite esteque 10i feito via telefone e em cima
da hora da partida sem quaisquer directrizes
especiais, 0 que se lamenta.
•
OLYMPHJ1LEX - 85

Programa social muito vasto e variado:
visita ao Museu Postal, ao Museu Numismatico, com recepc;:ao oferecida pelo Senhor
Ministro das 'Comunicac;:cSes. Jantar e espectaculo no Famoso Cabaret 'T ropicana considerado um dos melhores do mundo, senAo
o melhor. Visita a Santa Maria del Mar, idem
ao 'Circu,jo Filatelizo Plaza de la Revoluzion,
Museu Nacional de Cuba, etc.

De 18 a 24 de Marc;:o de 1985, decorreu
pm Lausanne, a Olymphilex - 85.

No dia 23 de Marc;:o efectuou-se 0 Congresso da Espamer,a qual tivemos 0 previlegio de assistir como observador. a solicitude do Sr. Cap. Lemos da Silveira e concordAncia da Mesa, presidida p~r D. Raul
Gandara, de Porto Rico.

-15 administrac;:5es postais estrangeiras,
da Europa e Estados Unidos.

Depois das informac;:oas da Secretaria, se·
guiu-se a leitura e aprovac;:ao da acta do
anterior 'Congresso, informac;:oes sobre a actividade do ana anterior e exame de pedidos
sobre novas exposic;:oes Espamer.

Dados a meditar:

-135 colecc;:oes de selos e documentos
postais.
-

-

5 museus postais nacionais e 4 Federac;:oes Desportivas Internacionais.

Sobrescritos e postal-maximo oficiais.

Exposiciio internacional organizada pelo
Comite Internacional Olfmpico (CIO) em
colaborac;:ao com a Federaciio Internacional
de Filatelia Olfmpica (FIPO), escolheu um
ana propicio para a sua realizac;:iio, 0 da
Juventude que tanto aprecia os jog os oUmpicos e os temas desportivos. (AC)
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-I
NACIONAL CAMPISTA

Os campistas praticantes da filatelia decidiram, e muito bem, organizar uma Exposit;ao Nacional, a segunda_ Ao esco/herem
o Palacio Galveias, revelaram bom gosto
pois 0 local e propicio a encontros filatelicos_ Ao encherem 131 quadros, sem se incluir a 6ptima participar;ao do Museu dos
CTT com «0 Escutismo na Filatelia", conseguiram grande variedade de tipos de co/ecr;des e de combinar;des entre se/os, inteiros,
postais maximos, provas, sobrescritos, etc_
Tudo 0 que era necessario para um convite
a visita de indiferentes e amigos, ja que os
praticantes nao faltaram_
A Secr;ao Filatelica do Clube de Campismo de Lisboa estB, pois, de parabens e merece a nossa admirar;ao pe/o esforr;o desenvo/vido_

Ali fomos encontrar muitos dos nossos
cons6cios, trf1s dos quais constituiram 0
juri: Eng_O David Cohen, Dr_ Lage Cardoso
e Castanheira da Silveira.
Aberta ao publico desde 13 a 20 de Abril
de 1985, a Exposir;ao ficou comemorada por
um sobrescrito e por uma madalha de gravar;ao impecavel pela Gravarte_
Da tiragem de 100 medalhas, foram artibuidas 20 aos expositores da c/asse de competir;ao_
Boas lembranr;as deixou 0 Clube de Campismo de Lisboa que cumpriu aquilo a que
se propos, con forme nota da Abertura do
Cata/ogo: «De facto, os Clubes de Campismo
tambem Se interessam, :para alem do campismo como actividade desportiva, por todas
as numas de cultura.»
Oeste modo, a comemorar;ao do 40.0 aniversa rio da Federar;ao Portuguesa de Campismo, em que se integrou esta segunda
nacional, foi abrilhantada por manifestar;ao
cultural rica em colorido das imagens, 0
que comprova mais uma vez a importancia
da filatelia: refresca 0 olhar cansado de panoramas rotineiros e permite viajar atraves
de mundos divers os sem gastar dinheiro
numa epoca em que ja nao se contam os
tostdes, mas sim os contos.. . (A. C.)
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LISTA DOS SOCIOS

1.° ATENEU·85

II 'EXPOSIC;:AO FILATi!'L.ICA

o

dinlimico Nucleo ·Filatelico do Ateneu
Comercial do Porto, levou a efeito, de 19
a 21 de Abril, um Sa/ao de Filatelia Classica, 0 cc1_0 A TENEU-85" , que teve a participar;ao de extratos das co/ecr;des de Ant6·
nio Almeida, Dr. Ant6nio Felino, Eng_O Ar·
mando Vieira, Bernardo Coutinho, Domingos
Portugal, Ernesto Rangel e Dr. Mario Basto.
No dia 20, realizou·se um animado col6quio-debate acerca das referidas co/ecr;des
no qual estiveram presentes aque/es expositores.
Para assinalar 0 certame, os CTT confeccionaram um interessante carimbo que teve
como motivo, um cavaleiro medieval em
tudo semelhante a imagem utilizada no se/o
da emissao base do mesmo nome. (SG)
UNIAO DE BANCOS EXEMPLO
A SEGUIR

A Secr;ao Filatelica da Associar;ao Cultural e Desportiva dos Empregados da Uniao
de Bancos Portugueses, inaugurou as suas
novas instalar;des agora mais amplas e com
6ptimo acesso e igualmente bem localizadas, na rua da Alflindega, 156, bem junto
do Terreiro do Par;o, com uma muito positiva mostra filatelica.
o seu merito residiu primordialmente no
facto de terem sido apresentadas quase em
exclusivo, co/ecr;des de filatelistas do nucleo, resultantes do proficuo labor desses
participantes, mas tambem dos seus orien·
tadores (os mais credenciados da mesma
co/ectividade) visto que todos esses expositores eram incipientes ainda hB bem pouco
tempo - haja em vista a ainda curta existen cia do nuc/eo_
Se nesse escasso periodo foi possivel
criar, digamos assim, esse promissor conjunto de co/eccionadores, e porque houve,
de facto, um exce/ente trabalho de base
que se impde seja imitado por outras agremiar;des.
Mas para alem destes tao agradaveis
aspectos, um outro, nao menor, se revelou:
os bonitos, funcionais e s6lidos quadros q'Je
a Secr;ao idealizou e construiu laboriosamente, criando assim valiosa infraestrutura
constituindo-se, deste modo, auto-suficente_
Merece por tudo isto, uma saudar;ao muito
especial que enderer;amos nas pessoas de
Alberto Santos, Jorge Gilberto Lourenr;o e
Augusto Fernandes, dedicados seccionistas.
(SG)
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L1STE DES MEMBRES

Joiio Duarte Mil·homens. Av. Duque
d'Avila, 2-5.° Dt.o 1000 Lisboa Codex.
(M) Po. Fr. In. T. N. U. 69. 3. 90.
186 - Jose Hip61ito Junior. Rua Dr. Jose
de Bastos, Lote 7_3.° Esq.o - 2560
Torres Vedras (P) T.V. 60. N.U.
362 - Eng. Fernando J. Parro Nogueira.
Rua Cidade Coimbra, Lote 90-A 2775 Parede - (M) Fr. In. C. N. 60.
1. 2. 93.
592 - Eng. Carlos Ornelas. Rua Com. Boaventura de Sousa, 209-1.° Dt.o 3720 Oliveira de Azemeis - (M) Po.
T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
596 - Adelino Jorge Nicolau. Av. dos Maristas, Lote 242, Carcavelos - 2775
Parede (P) Po. T. C. U. 60. 1.
2. 10. Ocid. 19. 21. 28. 94.
615 -,Gualdino Alberto Ruivo, a/c EDP.
Rua Alexandre Herculano n.O 244.
4000 Porto. (M) Po. Fr. Es. T. C. N.
60. 1. 2. Tematica de medicina. 90.
93.94.
739 - Manuel Jorge Moniz Pereira. Hotel
8200 Albufeira Montechoro (M) Po. N. 60. 1.2.
1061 --Nucleo Filatelico da Alianr;a Seguradora. Av. Defensores de Chaves,
6 - 1006 Lisboa Codex.
1306 - Dr. F. Leal Paiva Largo do Mercado, 35 8000 Faro Po. Fr.
Es. In. T. 60. 1. 2. 10. 15.21.23.52.
T. 20. 90. 94.
1459 -Felisberto Pinheiro. Sitio do PaGo
- 8650 Sag res - Po. It. Es. T. 60. 1.
10. 19. 21. 90. 97.
1742 - Eng. Bernardo Augusto Pereira Leite dos Santos. PraGa de Alvalade,
11-3.°
1700 Lisboa (M) c.
60. N. U.
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1927 -Isak J. Azirel. Apartado 1244 -1007
Lisboa Codex (M) Po. Fr. In.
T. C. 60. N. U. 1. 2-A. 34. 59. 72-A.
1934 - Jose Ricardo Dionisio da Fonseca.
Rua General Silva Freire, Lote B-5.
Olivais Norte. 1800 Lisboa.
1936 - Secr;iio Filatelica da Biblioteca Publica das Caldas da Rainha. PaviIhoes do Parque - 2500 Caldas da
Rainha T. C. V. 60. N. U. 90.
93. 94.
1940-Jose Beltriio. Prar;a D. Miguel I, 2,
2.°, Dt.o, St.o Ant6nio dos Cavaleiros
- 2670 Loures - (p) Po. Fr. In. C.
60. 1. U. ate Ceres inclusive. Depois
N. 93. 94.
1941- Monuel Joaquim Montenegro dos
Reis. Rua Egas Moniz, 347·1.° Esq.o
- 4000 Porto (M) Po. It. Es. In.
T. 60. 9. U. 60. 2A. 5. C. Belga. 9.
15. 17. 30. 57. 90. 93.
1943 - Eng.o Ant6nio Inocencio de Sousa
Coutinho. Rua Antero de Figueiredo,
1700 Lisboa (P)
4 -E-3.0 Dt.o Po. Fr. In. It. Es. T. C. 60. N. U.
1. 2A. 3. 19. 21. 90.
1947 -Ant6nio Manuel Valente de Sousa
Rua do Arieiro, Fermelii-Angeja 3850 Albergaria-a-Velha (P) T.
60. N. U. 1. 2. 2A. 3. 93.
1948 - Ant6nio ,Dias Capela. Rua Almada
Negreiros, Lote 491-9.° A. Olivais Sui
- 1800 Lisboa (M) Po. In T. C.
60. 2. 2A. 15. 16. 19. 58. 90. 94.
1950 - Manuel Joiio Pereira Bernardino. Urbanizar;iio dos Arneiros, Lote 8, rIc.
Esq. S. Joiio da Talha - 2685 Sacavern - (P) T. C. V. 60. N. U.
1951 - Arsenio da Silva Almeida. Alto de
Recardoes 3750 Agueda
Po.
Fr. In. T. C. V. 60. 90. 91. 92. 93.
94.97.
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NACIONAL CAMPISTA

Os campistas praticantes da filatelia decidiram, e muito bem, organizar uma Exposit;ao Nacional, a segunda_ Ao esco/herem
o Palacio Galveias, revelaram bom gosto
pois 0 local e propicio a encontros filatelicos_ Ao encherem 131 quadros, sem se incluir a 6ptima participar;ao do Museu dos
CTT com «0 Escutismo na Filatelia", conseguiram grande variedade de tipos de co/ecr;des e de combinar;des entre se/os, inteiros,
postais maximos, provas, sobrescritos, etc_
Tudo 0 que era necessario para um convite
a visita de indiferentes e amigos, ja que os
praticantes nao faltaram_
A Secr;ao Filatelica do Clube de Campismo de Lisboa estB, pois, de parabens e merece a nossa admirar;ao pe/o esforr;o desenvo/vido_

Ali fomos encontrar muitos dos nossos
cons6cios, trf1s dos quais constituiram 0
juri: Eng_O David Cohen, Dr_ Lage Cardoso
e Castanheira da Silveira.
Aberta ao publico desde 13 a 20 de Abril
de 1985, a Exposir;ao ficou comemorada por
um sobrescrito e por uma madalha de gravar;ao impecavel pela Gravarte_
Da tiragem de 100 medalhas, foram artibuidas 20 aos expositores da c/asse de competir;ao_
Boas lembranr;as deixou 0 Clube de Campismo de Lisboa que cumpriu aquilo a que
se propos, con forme nota da Abertura do
Cata/ogo: «De facto, os Clubes de Campismo
tambem Se interessam, :para alem do campismo como actividade desportiva, por todas
as numas de cultura.»
Oeste modo, a comemorar;ao do 40.0 aniversa rio da Federar;ao Portuguesa de Campismo, em que se integrou esta segunda
nacional, foi abrilhantada por manifestar;ao
cultural rica em colorido das imagens, 0
que comprova mais uma vez a importancia
da filatelia: refresca 0 olhar cansado de panoramas rotineiros e permite viajar atraves
de mundos divers os sem gastar dinheiro
numa epoca em que ja nao se contam os
tostdes, mas sim os contos.. . (A. C.)
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1.° ATENEU·85

II 'EXPOSIC;:AO FILATi!'L.ICA

o
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facto de terem sido apresentadas quase em
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co/ectividade) visto que todos esses expositores eram incipientes ainda hB bem pouco
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criar, digamos assim, esse promissor conjunto de co/eccionadores, e porque houve,
de facto, um exce/ente trabalho de base
que se impde seja imitado por outras agremiar;des.
Mas para alem destes tao agradaveis
aspectos, um outro, nao menor, se revelou:
os bonitos, funcionais e s6lidos quadros q'Je
a Secr;ao idealizou e construiu laboriosamente, criando assim valiosa infraestrutura
constituindo-se, deste modo, auto-suficente_
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1955 -

1959 -

Ant6nlo Manuel Antunes Lopes. RUB
Cidade Vila Cabral, lote 353·8.° B.
Ollvals Sui - 1800 Llsboa (P)
Po. In. T. C. 60. N. de 1. U. de 3.
90. 93. 94.
Jorge Daniel de Melo Tavares. Ban·
co Pinto & Sotto Mayor. 3750
Agueda (P) Fr. In. Po. T. C. V.
N. 60. N. U. 1. 2. 90. 19.90. 92. 93.

1962 - Jorge Rodrigues Pereira. Rua dos
Navegantes, 13.r/c. - 1200 Llsboa
(M) Fr. In. T. C. V. 60. N. 5.
Excluindo 29. 37. 40. 41. e P. M.
90. 94.
1971 -

1975 -

1976 -

1980 -

1982 -

1983 -

1984 -

1985 -

1986 -

1987 -
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Fernando Eduardo Mata da Palxiio.
Av. Jaime Cortesiio, 66 - 2900 Se·
tubal (P) Po. Fr. In. Es. T. C.
V. N. U. 60. 3.
Rui Vasques Carvalho . Calc;:ada da
Palma de Baixo, 10-4.° D. 1600
Lisboa - (M) Po. Fr. In. T. C. V. N.
U. 60. 1. 2. 2-A. 15. 30. 52. 93.
Jose Acacio da Silva Brito. Rua 2.
Casa Verde. Praia da Rocha - 8500
Portimao - (P) Fr. In. T. C. V. 60.
N. U. 72. 94.
Jorge Armando de Almeida Gomez
Serrano. Largo Crist6vao da Gama
1-3.°, Esq.o, Damaia de Baixo 2700 Amadora (M) C. 60. N. U.
Prof. Cesar Manuel de Andrade Rels.
Largo Republica da Turquia, 5-12-B
- 1700 Llsboa - (M) Po. Fr. T. C.
60. N. U. 1. 2A. T11. 94.
Fernando Carlos de Passos Pereira
de Castro. Rua Afonso de Paiva, 9
(M) Po. Fr. In.
- 1400 Llsboa T. C. V. 60. N. rU. 3.
'Fernando dos Santos Costa. Rua Da·
miao de G61s, 374-3.° Esq. - 4000
Porto (M) T. C. V. N. U. 60. 1.
2. 10·A. 10·B. Berlim. 13. 16. 21. 24.
28. 90. 94.
Fernando Jose Henriques. Rua Cae·
tano Ferreira, 5, ric., Ot.o - 2830
Barreiro (P) T. C. 60. N. U. 1.
2.2A.
Joao Pedro Pinheiro da Silva. Rua
Eduardo de Noronha, 13. Balrro de
Alvalade - 1700 Lisboa - (P) Po.
60. N. 1. 68. 73. Carimbos comemorativos em postais.
Alice Almeida Souto Martins. Rua
das Flores, 2·1.° C - 2765 Estoril.

1988 -

Ana Margarlda Bandarra Faustino.
Rua Almlrante Reis, 136 8700
Olhiio - (P) Po. 60 . U. 1. 90.

1991 -

Raul Leltiio Fernandes. Calxa Postal
8011 lFaro Codex (M)
398 Po. Fr. In. It. T. C. 60. N. U. 93. 94.

1992 -

Nucleo Filatelico de Alhandra. Apartado 11 - 2600 Vila Franca de Xlral
IAlhandra.

2001 -

Augusto Manuel Rodrigues de Carva·
Iho - Souto - Vermolm - 4760
Famalicao (p) Po. 60. N.

2003 -

Luis Marcelino Deslandes Nunes
Com!la. Rua Ant6nlo de Abreu, 76.
- 2750 Cascais - (P) Po. Fr. In. T.
C. 60. N. U. 1. 5. 90. 93.

2011 -

Silvino Manuel Esteves Pen a - Rua
Frederico Arouca, 45-3.° Esq. - 2750
Cascais - (M) Po. Fr. In. T. C. 60.
N. U. 1. T. 1. Gatos. N. 2. 3. 93. 94.

2016 -

2018 -

Miguel Jose de Freitas Vieira da Luz.
Rua Mouzlnho de Albuquerque, 24,
Tercena 2745 Barcarena Po.
Fr. ·Es. T. C. 60. N. U. 56. T1 da 5.
Ocldental. 90. 93.
Jose Afonso Pereira de Carvalho
Sanches . Rua Marqults de Sa da
Bandelra, 88-5.° D. - 1000 Llsboa T. 60. 10. Tematlca de Ecologla. 90 .

2020 - 'Eng.o Marlo Eduardo da Sliva e Sou·
sa. Rua Lurs de CamOes, 159-5.° 1300 Llsboa - T. C. 60. 1. N. U. 3.
IIha Man. N. T. 14. 90.
2021 - Jorge Lucas Soares. Rua MarquAs
de Pombal, 93. Alvor - 8500 Portlmao - (M) Po. Fr. In. C. Erros de
1. T. 10. S6 da 5.90.93.94.
2028- Emlllano de Castro Neto. Rua de
St .~ Teresinha, Lote 2-4.° Dt.o 2840 Selxal (M) T. C. V. N. U.
60. 90. 94.
2029 - Manuel Alberto do Nascimento Jorge
dos Santos. Rua St." Tereslnha, 2-2.°
Dt.o, Balrro Novo - 2480 Selxal (P) T. C. ,V. N. U. 60. 90. 94.
2031 - Placido Marques Alves de Sousa.
Av. Almlrante Gago Coutinho, 10 2725 Mem Martins (P) T. C. V.
60. U. 1. 2-A. 94.
2033 - Jacinto Augusto Marques Velhote.
Largo Dr. Tlto Fontes, 119-3.° 4000 Porto (P) Po. Fr. In T. C.
V. 60. N. U. 3. 94.

BOlSA FILATEllCA
Espac;:o a dlsposlc;:iio de todos os leitores que podem aqui inserlr
o seu anuncio ao pret;o econ6mico de 25$00 por linha.
Prec;:ario de Sobrescritos do
Primeiro Dia de PortugalSe colecclona os envelopes
edltados pelos correios (ou
pensa colecclonar), todos com
series completas, nao delxe
de solicitar este prec;:ario. ser·
gio W. de Sousa SimOes2500 Caldas da Rainha.
Se e revendedor - Temos
em dlstribuic;:ao gratuita urn
prec;:arlo de pacotes com se·
los, tematicos e outros, alem
de todo 0 material filatelico,
e que natural mente Ihe inte·
ressa. Sergio W. de Sousa
Simoes 2500 Caldas da
Ralnha.
Tiras plastlcas e classifica·
dores E todo 0 restante
material filatelico. Em distri·
buic;:iio gratulta, urn prec;:ario
que Ihe sera remetido com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa SimOes - 2500 Caldas
da Ralnha.
Europa de rLeste. Oferec;:o
aos melhores prec;:os series
novas tematicas ou outras,
inclulndo novldades. F. Lou·
reiro. Rua Eng.o Ferreira Mes·
quita, lote A - 1.° D - 1000
Llsboa.

Compro e vendo selos novos e usados, Portugal e Co·
16nias, Noyos Parses Lingua
Lusa e Estrangeiros, asslm
como todos os Temas, Blocos,
Sobrescrltos, etc. Remeta Lis·
tas em dupllcado e selo 20$00
para resposta a: Silva Pereira,
Rua Ant6nio Nobre. 43.2.°, Dto.
- 1500 Lisboa - Tel. 784816.
Selos novos em circulac;:ao
Em liquidac;:ao dos seus
pedldos de selos ou material
filatelico, pode enviar·nos se·
los das emlssOes de Portugal,
para uso na correspondAncia.
Uma boa ocasleo para desfszer·se do Que tiver a mals.
Sergio W. de Sousa SimOes
- 2500 Caldas da Rainha.
TEMOS EM «STOOK .. , MI.
LHARES DE S~RIES ESTRAN.
GEIRAS NOVAS - Todos os
parses, todos os temas. Den·
teadas, nao denteadas. Blocos.
Qualquer que seja 0 pals ou
o tema que colecciona, expe·
rimente enviar-nos a sua lista
de faltas. Filatelia S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS OA RAINHA.

Folhlnhas com os mais be·
los carimbos de Portugal Estavam editadas ate final de
1980, 457 folhinhas com mar·
cas dlferentes. Salvo 0 nume·
ro urn, esgotada (e que com·
pramos por muito born prec;:o),
esta a tempo de adquirir todo
o conjunto. Em dlstribulc;:iio
urn catalogo-prec;:ario. que en·
viaremos gratis a simples pe·
dido, bern como amostras para
quem nao as conhec;:a. Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Ralnha.

Jorge Vieira, Avenlda da
Boavlsta, 713-4.° Ot.o - 4110
Porto. Pretende por compra
ou troco selos perfurados de
Inglaterra, 'Franc;:a, Portugal e
Ex-CoI6nlas. Base de compra
10 % de catalogo. Tambem
pretende por troca ou compra:
provas, erros, -especlmens ..
e cartas pre·filatelicas ate
1930.
VocA que sabe escolher ...
pois clarol Escolhe folhas em
formato Internaclonal nos mo·
delos Normal, Extra ou luxo,
para montagem das suas co·
lecc;:Oes, edltadas por Sergio
W. de Sousa SimOes - 2500
Caldas da Rainha. Amostras
contra esc. '80$00 para despe·
sas, logo deduzidos na prl·
melra compra.

TROCO I COMPRO.
JOGOS OLiMPICOS - Se·
los novos s/charneira, series
completas, Blocos, FDC, Pos·
Prec;:arlo de series comple· tals maxlmos e tudo ,relaclo·
tas novas de Portugal- nado com Jogos OHmplcos.
Abrangendo 0 perrodo de Dou, em troca, Portugal, ex·
Vendo Jornals "Notrcias Fi·
1953 a 1980, e muitas ante· ·Col6nlas e Desportos.
latelico., de 1 99, de Junho
rlores. Envla·se gratis. Sergio
LUIS PEREIRA - Rua Ant6- de 1966 a Setembro de 1974.
W. de Sousa SimOes - 2500 nio Sergio, 29-3.° Esq.o 2500 Optima conservac;:ao. H. NoroCaldas da Ralnha.
Caldas da Ralnha.
nha - 9800 Velas - Ac;:ores.
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1975 -

1976 -

1980 -

1982 -

1983 -

1984 -

1985 -

1986 -

1987 -
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Fernando Eduardo Mata da Palxiio.
Av. Jaime Cortesiio, 66 - 2900 Se·
tubal (P) Po. Fr. In. Es. T. C.
V. N. U. 60. 3.
Rui Vasques Carvalho . Calc;:ada da
Palma de Baixo, 10-4.° D. 1600
Lisboa - (M) Po. Fr. In. T. C. V. N.
U. 60. 1. 2. 2-A. 15. 30. 52. 93.
Jose Acacio da Silva Brito. Rua 2.
Casa Verde. Praia da Rocha - 8500
Portimao - (P) Fr. In. T. C. V. 60.
N. U. 72. 94.
Jorge Armando de Almeida Gomez
Serrano. Largo Crist6vao da Gama
1-3.°, Esq.o, Damaia de Baixo 2700 Amadora (M) C. 60. N. U.
Prof. Cesar Manuel de Andrade Rels.
Largo Republica da Turquia, 5-12-B
- 1700 Llsboa - (M) Po. Fr. T. C.
60. N. U. 1. 2A. T11. 94.
Fernando Carlos de Passos Pereira
de Castro. Rua Afonso de Paiva, 9
(M) Po. Fr. In.
- 1400 Llsboa T. C. V. 60. N. rU. 3.
'Fernando dos Santos Costa. Rua Da·
miao de G61s, 374-3.° Esq. - 4000
Porto (M) T. C. V. N. U. 60. 1.
2. 10·A. 10·B. Berlim. 13. 16. 21. 24.
28. 90. 94.
Fernando Jose Henriques. Rua Cae·
tano Ferreira, 5, ric., Ot.o - 2830
Barreiro (P) T. C. 60. N. U. 1.
2.2A.
Joao Pedro Pinheiro da Silva. Rua
Eduardo de Noronha, 13. Balrro de
Alvalade - 1700 Lisboa - (P) Po.
60. N. 1. 68. 73. Carimbos comemorativos em postais.
Alice Almeida Souto Martins. Rua
das Flores, 2·1.° C - 2765 Estoril.

1988 -

Ana Margarlda Bandarra Faustino.
Rua Almlrante Reis, 136 8700
Olhiio - (P) Po. 60 . U. 1. 90.

1991 -

Raul Leltiio Fernandes. Calxa Postal
8011 lFaro Codex (M)
398 Po. Fr. In. It. T. C. 60. N. U. 93. 94.

1992 -

Nucleo Filatelico de Alhandra. Apartado 11 - 2600 Vila Franca de Xlral
IAlhandra.

2001 -

Augusto Manuel Rodrigues de Carva·
Iho - Souto - Vermolm - 4760
Famalicao (p) Po. 60. N.

2003 -

Luis Marcelino Deslandes Nunes
Com!la. Rua Ant6nlo de Abreu, 76.
- 2750 Cascais - (P) Po. Fr. In. T.
C. 60. N. U. 1. 5. 90. 93.

2011 -

Silvino Manuel Esteves Pen a - Rua
Frederico Arouca, 45-3.° Esq. - 2750
Cascais - (M) Po. Fr. In. T. C. 60.
N. U. 1. T. 1. Gatos. N. 2. 3. 93. 94.

2016 -

2018 -

Miguel Jose de Freitas Vieira da Luz.
Rua Mouzlnho de Albuquerque, 24,
Tercena 2745 Barcarena Po.
Fr. ·Es. T. C. 60. N. U. 56. T1 da 5.
Ocldental. 90. 93.
Jose Afonso Pereira de Carvalho
Sanches . Rua Marqults de Sa da
Bandelra, 88-5.° D. - 1000 Llsboa T. 60. 10. Tematlca de Ecologla. 90 .

2020 - 'Eng.o Marlo Eduardo da Sliva e Sou·
sa. Rua Lurs de CamOes, 159-5.° 1300 Llsboa - T. C. 60. 1. N. U. 3.
IIha Man. N. T. 14. 90.
2021 - Jorge Lucas Soares. Rua MarquAs
de Pombal, 93. Alvor - 8500 Portlmao - (M) Po. Fr. In. C. Erros de
1. T. 10. S6 da 5.90.93.94.
2028- Emlllano de Castro Neto. Rua de
St .~ Teresinha, Lote 2-4.° Dt.o 2840 Selxal (M) T. C. V. N. U.
60. 90. 94.
2029 - Manuel Alberto do Nascimento Jorge
dos Santos. Rua St." Tereslnha, 2-2.°
Dt.o, Balrro Novo - 2480 Selxal (P) T. C. ,V. N. U. 60. 90. 94.
2031 - Placido Marques Alves de Sousa.
Av. Almlrante Gago Coutinho, 10 2725 Mem Martins (P) T. C. V.
60. U. 1. 2-A. 94.
2033 - Jacinto Augusto Marques Velhote.
Largo Dr. Tlto Fontes, 119-3.° 4000 Porto (P) Po. Fr. In T. C.
V. 60. N. U. 3. 94.

BOlSA FILATEllCA
Espac;:o a dlsposlc;:iio de todos os leitores que podem aqui inserlr
o seu anuncio ao pret;o econ6mico de 25$00 por linha.
Prec;:ario de Sobrescritos do
Primeiro Dia de PortugalSe colecclona os envelopes
edltados pelos correios (ou
pensa colecclonar), todos com
series completas, nao delxe
de solicitar este prec;:ario. ser·
gio W. de Sousa SimOes2500 Caldas da Rainha.
Se e revendedor - Temos
em dlstribuic;:ao gratuita urn
prec;:arlo de pacotes com se·
los, tematicos e outros, alem
de todo 0 material filatelico,
e que natural mente Ihe inte·
ressa. Sergio W. de Sousa
Simoes 2500 Caldas da
Ralnha.
Tiras plastlcas e classifica·
dores E todo 0 restante
material filatelico. Em distri·
buic;:iio gratulta, urn prec;:ario
que Ihe sera remetido com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa SimOes - 2500 Caldas
da Ralnha.
Europa de rLeste. Oferec;:o
aos melhores prec;:os series
novas tematicas ou outras,
inclulndo novldades. F. Lou·
reiro. Rua Eng.o Ferreira Mes·
quita, lote A - 1.° D - 1000
Llsboa.

Compro e vendo selos novos e usados, Portugal e Co·
16nias, Noyos Parses Lingua
Lusa e Estrangeiros, asslm
como todos os Temas, Blocos,
Sobrescrltos, etc. Remeta Lis·
tas em dupllcado e selo 20$00
para resposta a: Silva Pereira,
Rua Ant6nio Nobre. 43.2.°, Dto.
- 1500 Lisboa - Tel. 784816.
Selos novos em circulac;:ao
Em liquidac;:ao dos seus
pedldos de selos ou material
filatelico, pode enviar·nos se·
los das emlssOes de Portugal,
para uso na correspondAncia.
Uma boa ocasleo para desfszer·se do Que tiver a mals.
Sergio W. de Sousa SimOes
- 2500 Caldas da Rainha.
TEMOS EM «STOOK .. , MI.
LHARES DE S~RIES ESTRAN.
GEIRAS NOVAS - Todos os
parses, todos os temas. Den·
teadas, nao denteadas. Blocos.
Qualquer que seja 0 pals ou
o tema que colecciona, expe·
rimente enviar-nos a sua lista
de faltas. Filatelia S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS OA RAINHA.

Folhlnhas com os mais be·
los carimbos de Portugal Estavam editadas ate final de
1980, 457 folhinhas com mar·
cas dlferentes. Salvo 0 nume·
ro urn, esgotada (e que com·
pramos por muito born prec;:o),
esta a tempo de adquirir todo
o conjunto. Em dlstribulc;:iio
urn catalogo-prec;:ario. que en·
viaremos gratis a simples pe·
dido, bern como amostras para
quem nao as conhec;:a. Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Ralnha.

Jorge Vieira, Avenlda da
Boavlsta, 713-4.° Ot.o - 4110
Porto. Pretende por compra
ou troco selos perfurados de
Inglaterra, 'Franc;:a, Portugal e
Ex-CoI6nlas. Base de compra
10 % de catalogo. Tambem
pretende por troca ou compra:
provas, erros, -especlmens ..
e cartas pre·filatelicas ate
1930.
VocA que sabe escolher ...
pois clarol Escolhe folhas em
formato Internaclonal nos mo·
delos Normal, Extra ou luxo,
para montagem das suas co·
lecc;:Oes, edltadas por Sergio
W. de Sousa SimOes - 2500
Caldas da Rainha. Amostras
contra esc. '80$00 para despe·
sas, logo deduzidos na prl·
melra compra.

TROCO I COMPRO.
JOGOS OLiMPICOS - Se·
los novos s/charneira, series
completas, Blocos, FDC, Pos·
Prec;:arlo de series comple· tals maxlmos e tudo ,relaclo·
tas novas de Portugal- nado com Jogos OHmplcos.
Abrangendo 0 perrodo de Dou, em troca, Portugal, ex·
Vendo Jornals "Notrcias Fi·
1953 a 1980, e muitas ante· ·Col6nlas e Desportos.
latelico., de 1 99, de Junho
rlores. Envla·se gratis. Sergio
LUIS PEREIRA - Rua Ant6- de 1966 a Setembro de 1974.
W. de Sousa SimOes - 2500 nio Sergio, 29-3.° Esq.o 2500 Optima conservac;:ao. H. NoroCaldas da Ralnha.
Caldas da Ralnha.
nha - 9800 Velas - Ac;:ores.
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Pacotes com selos temaSelos vendo e compro, no
A. MASCARENHAS PEREIRA
tlcos e por palses - 0 mais vos e usados. Continente e
R. Artur ·Ferreira da Silva,
completo conjunto de temas ex-coI6nias. Bons precos. M. 2-2.° Dt.o.
jamais apresentado. Solicite Leitao. Rua H. Lote 19-1.0
1885 Moscavide.
precarlo. Sergio W. de Sousa Frente. Casal S. Bras, 2700
TROCO COM PRO SimOes 2500 Caldas da Amadora.
VENDO.
Ranlha.
BILHETES POSTAIS, CARTAS, ACVOES, ETC. RESPONDO SEMPRE A TODAS AS
VENDO; FDCs, posta is ma- RESPOSTAS DEVIDAMENTE
N6S NAO VENDEMOS APE- ximos, carimbos, cartas anti- VALORIZADAS.
NAS PACOTES DE TIRAS gas, correlo aereo, provas,
PLASTrCAS. DAMOS TAM- erros, ensaios, pre-filatelia, in·
BI!MI Igualmente classificado- teiros postals. B. F. e outros.
COMPRO .. Lusladas .. (Porres, e pacotes de selos temaCOMPRO: Pre.tilatelia, carticos (mais de duas dezenas tas e postals maximos anti- tugal), cartas, postais, ambude temas diferentes). Peca a gos, erros, provas, ensaios, lancias, carimbos franceses,
nominativos, ensaios, provas,
circular .. OUERO RECEBER etc. Pago bons precos.
erros, blocos, paquebots.
COMPLETAMENTE GRATIS ...
Felix da Costa IIha - Bairro
InscricOes marginais: imFllatelia SI!RGIO W. DE SOU- da Ponte - Telet. 44429 pressores e numeros de obras.
SA SIMOES - 2500 CALDAS 2065 Alcoentre.
Resposta: Apartado 90. 2751
DA RAINHA.
Cascais Codex.

CZECHOSLOVAKIA PHILATELIC CLUB. Troca selos novos e usados. FDC. Series
completas. Servico de Novldades. Especiais. 100/100
Flora, Fauna, Desportos, Pintura, etc. Especializado em
Portugal. Dept. Eng. Olejnik.
Klacno, BL.C/C-15, 034 01
Ruzomberok 1. Checoslovaquia.

ATEN\:AO COLECCIONADORES ifEMATlCOSI Ja temos em dlstrlbui<;eo a segunda parte do PREOARIO DE
SI!RIES NOVAS ESTRANGEIRAS, abrangendo palses compreendidos entre as letras I e
Z. Cerca de 10 000 series descrlminadas e varias dezenas de
temas. Para 0 receber, envienos 65$00 como compartlclpaceo nos gastos de envio e
que pode descontar no seu
primeiro pedido. Diga-nos se
recebeu a 1.& parte deste pre<;arlo (A-H). SI!RGIO W. DE
SOUSA SIMOES - Telefone
31248 - 2500 Caldas da Rai.
nha.
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COMPRO-TROCO - Pecas
Gostaria de obter selos de
circuladas da Companhia de
Mocambique, Niassa, Louren- Macau ( 1945 - ). Posso com<;0 Marques, Ouelimane, Kion- prar ou trocar por selos de
ga, Zambezia. Respondo sem- varios palses. Desejo Igualpre :Paulo Sa Machado - Rua mente selos da R. P. China
(novos., usados ou sobre carDlreita das Campinas, 33 4100 PORTO.
ta) bern como de outros palses aslaticos. Hans Lewlnson,
8 Munchen-70, Sauerbruchstr.·8-5 .
Novas emissoes de to do 0
mundo por palses e temasEsta e uma das nossas granDesejo trocar selos novos,
des especialidadesl Melhores
pre cos e desejo de servir bilhetes-postais, carimbos cobern. Peca circular de Inscri- memoratlvos de Portugal e de
cao prontamente enviada. Ser- outros palses. Ofere co 0 mesgio W. de Sousa Simoes- mo material da Pol6nia, URSS ,
DDR, Cuba, Vietnam etc. Cor2500 Caldas da Rainha.
respond6ncia em portugu6s,
espanhol, italiano, alemao, in·
gl6s, franc6s. polaco e russo.
Compro series usadas, com. Andre PHILIPS, skrytka poczpletas, de Portugal, desde towa 350, 60·967 Poznan 9,
1938 a 1961, inclusive. Vendo Pol6nia.
blocos de Portugal N.os 15, 16,
17, 19, 22, 23, 28, 29, 32, 42,
45, 60. ifambem vendo page.
Troco selos novos e usados
las de Portugal desde 1961 da Pol6nia, Alemanha Or., Rusate ao N.o 209, de 24/7/81. sia por seles novos de PortuCondiCOes a combinar. Carta gal, CEPT e outros. Corr. em
a Pedro Jose Waddington Pe- Ingl6s ou alemeo. Base Yvert
ters - Av. JOBO Cris6stomo, ou Michel. A. Weinert 60 870
81-4.° -1000 LIsboa.
Poznan 6, Box 2 . Poland.

Procuro cartas antlgas, in·
Envie·me 60n'<l0 ereceberli
telros postals antlgos e selos 100 selos comemorativos do
antigos de melhor categorla Canada.
de Timor, Macau e S. Tome,
George Stechi - 4833 Mil·
s6 selos usados. Agradecla lette - Pierrefonds/Que.
que escrevessem em lingua
Canada H8Y 3B4.
inglesa ou alemA. Resposta a
MARKUS BUSCHE, ALT·ZEIL.
SHEIM 44, D-6230 FRANK·
Dou novidades, tambem x
FURT/M. 80, ALEMANHA FE· pelos blocos-folhas dos Pal.
DERAL.
ses da Europa e Africa, etc.
Desejo todas as novldades e
as folhas de Portugal e EspaDesejo selos de Portugal, nha. Tambsm tudo , de Arte,
Angola, C. Verde, Gulne e Mo- Ouadros, ·Pintura
todo 0
<;ambique. Of ere co Argentina. Mundo. Escrever a Constan.
Novos e usados, 1 x 1 ou tino de Palma.
Yvert Raul Adolfo Ranone.
Via Roma V. Teverole. Provo
Luis Maria Drago n.o 785.2000 Ce. 81030.
Rosario. Argentina. SA.
Italia.

Vendo ou troco series completas de Portugal, novas ou
usadas com 50 % de des·
conto.
Blocos, folhinhas, etc.
Tambem troco selos de
Australia, Canada, Inglaterra,
Alemanha, Franca e Holanda.
Garibaldi S. Santos - Rua
da Pranchlnha, 14 9500
Ponta Oelgada - S. Miguel
- Acores.

db

Sobrescrltos do CFP n.O873
(DinamizacAo Cultural) carlm·
bos Llsboa e Porto. Sabres·
crltos do CFP n.O 876 (1.° aniversarlo 25 de Abril) carlm·
bos L1sboa e Colmbra. Com·
pro. Vltor Coeho - Resposta
ao cuidado do CFP.
Desejo selos novos e blo·
cos de Portugal, Espanha, S.
Tome e Prfncipe e de tematlcas algumas series usadfl'
Colec.Glono Aerogramas e Prl·
melos VQOS de todo 0 mundo.
Oferel,:o em troca selos e blo·
cos dB URSS, DDR, Pol6nia,
Checoslovaqula e outras. Alnda, FDC'S e Maxlmas da
URSS. Trocas serias. Corres·
pondllncla em Ingills ou Ale·
mAo.
AREFYEV SERGEI.
Gagarin Str. 8 b/28
266028 Rowno. U. R. S. S.

DESEJO POR TROCA selos
usados de Portugal, Col6nlas,
Espanha, Fran<;a, Belglca, Alemanhas, Gra-Bretanha, Bulgaria, Eglpto e America do Norte. Of ere co destes e do resto
PREQARIO DE SI!RIES NO·
VAS ESTRANGEIRAS _ 2.- do mundo. Cat610gos Eladio
Santos e Yvert - Envlo manPARTE (I.Z). Acaba de apa·
colista Correspond6ncla
recer Contsm a descrimlna·
Portugu6s, Franclls, Ingills.
<;ao de cerca de 10000 series
Eng.o Jose Manuel Rego
de palses compreendidos en·
tre as letras 1 a Z. Dezenas Costa, Av. Gaspar IFrutuoso, 6
de temas especiflcados, mals - 9500 Ponta ·Delgada Acode cern palsesl Para 0 rece· res-Portugal.
ber envie 65$00 (estrangeiro
o equivalente a $2.00 USA)
mesmo em selos como com·
participacao nos gastos de
Revlsta de
CAPRIPHIL envio, e que pode descontar colecclonadores ofl nl andesa,
no seu primeiro pedido. Diga· publica ,GRATUITAMENTE 0
·nas se recebeu a 1.- parte seu anunclo de compra, venA
deste precario. (A-H). SI!R. da ou troca, ·em 2 a 4 dos
GIO W. DE SOUSA SIMOES seus numeros, colocando a
Telefone 31248 2500 sua disposi<;ao urn espaco de
Caldas da Rainha.
120 x 25 mlllmetros. Envie 0
seu texto no idioma que de·
se/ar a CAPRIPHIL-FILFIN. P.
Troco selos 100/100. Visi- O.Box 79 - SF-00371 Hel·
tas do Papa JoAo Paulo II a slnki 37, Finland.
Portugal e outras partes do
mundo. Jacek Maciag. P. O.
Box 251.PL-90-950 Lodz 1. Po16nia.

Selos de Portugal e ex·pro·
vinci as ultramarlnas vendo
IVendo born lote de moedas
com grande desconto. Tam· das ex-col6nias, outros Palses
bern permuto pelo valor do e Portuguesas. 6ptimos pre·
cataolgo.
<;os. Envlo listas. Fausto
Apartado 46, 2600 Vila Fran· ·Eduardo G. Figueir~do, Apar·
ca de Xlra.
tado 32, 2670 - Loures.

ANUNCIE
NO

BOLETIM DO CLUBE
FILA"aLICO DE
PORTUGAL
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Pacotes com selos temaSelos vendo e compro, no
A. MASCARENHAS PEREIRA
tlcos e por palses - 0 mais vos e usados. Continente e
R. Artur ·Ferreira da Silva,
completo conjunto de temas ex-coI6nias. Bons precos. M. 2-2.° Dt.o.
jamais apresentado. Solicite Leitao. Rua H. Lote 19-1.0
1885 Moscavide.
precarlo. Sergio W. de Sousa Frente. Casal S. Bras, 2700
TROCO COM PRO SimOes 2500 Caldas da Amadora.
VENDO.
Ranlha.
BILHETES POSTAIS, CARTAS, ACVOES, ETC. RESPONDO SEMPRE A TODAS AS
VENDO; FDCs, posta is ma- RESPOSTAS DEVIDAMENTE
N6S NAO VENDEMOS APE- ximos, carimbos, cartas anti- VALORIZADAS.
NAS PACOTES DE TIRAS gas, correlo aereo, provas,
PLASTrCAS. DAMOS TAM- erros, ensaios, pre-filatelia, in·
BI!MI Igualmente classificado- teiros postals. B. F. e outros.
COMPRO .. Lusladas .. (Porres, e pacotes de selos temaCOMPRO: Pre.tilatelia, carticos (mais de duas dezenas tas e postals maximos anti- tugal), cartas, postais, ambude temas diferentes). Peca a gos, erros, provas, ensaios, lancias, carimbos franceses,
nominativos, ensaios, provas,
circular .. OUERO RECEBER etc. Pago bons precos.
erros, blocos, paquebots.
COMPLETAMENTE GRATIS ...
Felix da Costa IIha - Bairro
InscricOes marginais: imFllatelia SI!RGIO W. DE SOU- da Ponte - Telet. 44429 pressores e numeros de obras.
SA SIMOES - 2500 CALDAS 2065 Alcoentre.
Resposta: Apartado 90. 2751
DA RAINHA.
Cascais Codex.

CZECHOSLOVAKIA PHILATELIC CLUB. Troca selos novos e usados. FDC. Series
completas. Servico de Novldades. Especiais. 100/100
Flora, Fauna, Desportos, Pintura, etc. Especializado em
Portugal. Dept. Eng. Olejnik.
Klacno, BL.C/C-15, 034 01
Ruzomberok 1. Checoslovaquia.

ATEN\:AO COLECCIONADORES ifEMATlCOSI Ja temos em dlstrlbui<;eo a segunda parte do PREOARIO DE
SI!RIES NOVAS ESTRANGEIRAS, abrangendo palses compreendidos entre as letras I e
Z. Cerca de 10 000 series descrlminadas e varias dezenas de
temas. Para 0 receber, envienos 65$00 como compartlclpaceo nos gastos de envio e
que pode descontar no seu
primeiro pedido. Diga-nos se
recebeu a 1.& parte deste pre<;arlo (A-H). SI!RGIO W. DE
SOUSA SIMOES - Telefone
31248 - 2500 Caldas da Rai.
nha.
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COMPRO-TROCO - Pecas
Gostaria de obter selos de
circuladas da Companhia de
Mocambique, Niassa, Louren- Macau ( 1945 - ). Posso com<;0 Marques, Ouelimane, Kion- prar ou trocar por selos de
ga, Zambezia. Respondo sem- varios palses. Desejo Igualpre :Paulo Sa Machado - Rua mente selos da R. P. China
(novos., usados ou sobre carDlreita das Campinas, 33 4100 PORTO.
ta) bern como de outros palses aslaticos. Hans Lewlnson,
8 Munchen-70, Sauerbruchstr.·8-5 .
Novas emissoes de to do 0
mundo por palses e temasEsta e uma das nossas granDesejo trocar selos novos,
des especialidadesl Melhores
pre cos e desejo de servir bilhetes-postais, carimbos cobern. Peca circular de Inscri- memoratlvos de Portugal e de
cao prontamente enviada. Ser- outros palses. Ofere co 0 mesgio W. de Sousa Simoes- mo material da Pol6nia, URSS ,
DDR, Cuba, Vietnam etc. Cor2500 Caldas da Rainha.
respond6ncia em portugu6s,
espanhol, italiano, alemao, in·
gl6s, franc6s. polaco e russo.
Compro series usadas, com. Andre PHILIPS, skrytka poczpletas, de Portugal, desde towa 350, 60·967 Poznan 9,
1938 a 1961, inclusive. Vendo Pol6nia.
blocos de Portugal N.os 15, 16,
17, 19, 22, 23, 28, 29, 32, 42,
45, 60. ifambem vendo page.
Troco selos novos e usados
las de Portugal desde 1961 da Pol6nia, Alemanha Or., Rusate ao N.o 209, de 24/7/81. sia por seles novos de PortuCondiCOes a combinar. Carta gal, CEPT e outros. Corr. em
a Pedro Jose Waddington Pe- Ingl6s ou alemeo. Base Yvert
ters - Av. JOBO Cris6stomo, ou Michel. A. Weinert 60 870
81-4.° -1000 LIsboa.
Poznan 6, Box 2 . Poland.

Procuro cartas antlgas, in·
Envie·me 60n'<l0 ereceberli
telros postals antlgos e selos 100 selos comemorativos do
antigos de melhor categorla Canada.
de Timor, Macau e S. Tome,
George Stechi - 4833 Mil·
s6 selos usados. Agradecla lette - Pierrefonds/Que.
que escrevessem em lingua
Canada H8Y 3B4.
inglesa ou alemA. Resposta a
MARKUS BUSCHE, ALT·ZEIL.
SHEIM 44, D-6230 FRANK·
Dou novidades, tambem x
FURT/M. 80, ALEMANHA FE· pelos blocos-folhas dos Pal.
DERAL.
ses da Europa e Africa, etc.
Desejo todas as novldades e
as folhas de Portugal e EspaDesejo selos de Portugal, nha. Tambsm tudo , de Arte,
Angola, C. Verde, Gulne e Mo- Ouadros, ·Pintura
todo 0
<;ambique. Of ere co Argentina. Mundo. Escrever a Constan.
Novos e usados, 1 x 1 ou tino de Palma.
Yvert Raul Adolfo Ranone.
Via Roma V. Teverole. Provo
Luis Maria Drago n.o 785.2000 Ce. 81030.
Rosario. Argentina. SA.
Italia.

Vendo ou troco series completas de Portugal, novas ou
usadas com 50 % de des·
conto.
Blocos, folhinhas, etc.
Tambem troco selos de
Australia, Canada, Inglaterra,
Alemanha, Franca e Holanda.
Garibaldi S. Santos - Rua
da Pranchlnha, 14 9500
Ponta Oelgada - S. Miguel
- Acores.

db

Sobrescrltos do CFP n.O873
(DinamizacAo Cultural) carlm·
bos Llsboa e Porto. Sabres·
crltos do CFP n.O 876 (1.° aniversarlo 25 de Abril) carlm·
bos L1sboa e Colmbra. Com·
pro. Vltor Coeho - Resposta
ao cuidado do CFP.
Desejo selos novos e blo·
cos de Portugal, Espanha, S.
Tome e Prfncipe e de tematlcas algumas series usadfl'
Colec.Glono Aerogramas e Prl·
melos VQOS de todo 0 mundo.
Oferel,:o em troca selos e blo·
cos dB URSS, DDR, Pol6nia,
Checoslovaqula e outras. Alnda, FDC'S e Maxlmas da
URSS. Trocas serias. Corres·
pondllncla em Ingills ou Ale·
mAo.
AREFYEV SERGEI.
Gagarin Str. 8 b/28
266028 Rowno. U. R. S. S.

DESEJO POR TROCA selos
usados de Portugal, Col6nlas,
Espanha, Fran<;a, Belglca, Alemanhas, Gra-Bretanha, Bulgaria, Eglpto e America do Norte. Of ere co destes e do resto
PREQARIO DE SI!RIES NO·
VAS ESTRANGEIRAS _ 2.- do mundo. Cat610gos Eladio
Santos e Yvert - Envlo manPARTE (I.Z). Acaba de apa·
colista Correspond6ncla
recer Contsm a descrimlna·
Portugu6s, Franclls, Ingills.
<;ao de cerca de 10000 series
Eng.o Jose Manuel Rego
de palses compreendidos en·
tre as letras 1 a Z. Dezenas Costa, Av. Gaspar IFrutuoso, 6
de temas especiflcados, mals - 9500 Ponta ·Delgada Acode cern palsesl Para 0 rece· res-Portugal.
ber envie 65$00 (estrangeiro
o equivalente a $2.00 USA)
mesmo em selos como com·
participacao nos gastos de
Revlsta de
CAPRIPHIL envio, e que pode descontar colecclonadores ofl nl andesa,
no seu primeiro pedido. Diga· publica ,GRATUITAMENTE 0
·nas se recebeu a 1.- parte seu anunclo de compra, venA
deste precario. (A-H). SI!R. da ou troca, ·em 2 a 4 dos
GIO W. DE SOUSA SIMOES seus numeros, colocando a
Telefone 31248 2500 sua disposi<;ao urn espaco de
Caldas da Rainha.
120 x 25 mlllmetros. Envie 0
seu texto no idioma que de·
se/ar a CAPRIPHIL-FILFIN. P.
Troco selos 100/100. Visi- O.Box 79 - SF-00371 Hel·
tas do Papa JoAo Paulo II a slnki 37, Finland.
Portugal e outras partes do
mundo. Jacek Maciag. P. O.
Box 251.PL-90-950 Lodz 1. Po16nia.

Selos de Portugal e ex·pro·
vinci as ultramarlnas vendo
IVendo born lote de moedas
com grande desconto. Tam· das ex-col6nias, outros Palses
bern permuto pelo valor do e Portuguesas. 6ptimos pre·
cataolgo.
<;os. Envlo listas. Fausto
Apartado 46, 2600 Vila Fran· ·Eduardo G. Figueir~do, Apar·
ca de Xlra.
tado 32, 2670 - Loures.

ANUNCIE
NO

BOLETIM DO CLUBE
FILA"aLICO DE
PORTUGAL
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c.

SANTANA

FILATELIA TEMATICA OU POR PAlsES
GRANDE STOCK
NAO TEMOS :nUOO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MlANCOLISTAS

LINDNER
o

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAISES ESTRANGEIROS
PEQAM PHEQAHIOS
FOlHAS NEUToRAS, CLASSilFICADORES E -CAPAS

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em series 'completas, -novas, e sem 'charneira

•

NOVIDADES MUNDIAISaos melhores preyos

Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO

REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA LlBERDADE, 1~7 ·1.0
(Metro: AVENIDA)
1200 LISBOA-Telef. 561539

SOMOS ESPECIALISTAS
em peyas 'olassi-cas e series antigas
e modernas de todos Os pais:es .
Temos estabelecido um Serviyo de a:bono
a Novidades

FllATELIA lLACH, S. l.
Fundada em 1915 70 anos odeexper-iencia
Diagonal, 489 - 08029 ·BA:RCELONA (ESP,Af'JA)
Colecciono ___ ' ___ ' __ "_"_' __ ' __ '_"_"_'" ._ .. __ .. _.. _. _... . _.. _.. __ .. ____ . __ . ______ . _____ . ___ . __ .
No'me _____ . ___ .. _._ .. _. ____ . __ .. _.. _. __ . __ ... ___ ... ... _.. __. __._.. _. __ .. _.. __ __ .. _. __ .. _.. __ . __ . __ .. __
Domicflio __ .. __ ._ .. _.. _._ .. _.. __ ._ .. _.. _...... _........ __... __ .. ___ _._._. __ . __ .. __._ .. _. __ . ____ . __ ._
LocaHdade ._. __ .. _. __ . __ . __ .. ___ .. __ . ___ .. _._ .. __ ._.. _.. _.. _.. _. __ . __ .. __ _____ .. _.. __ . ______ ._. ___ .
Assinatur-a _. __ .... __ .. _.. ___ .. _.. _.. _..... _._. ___ . __ ._ .. __ ._. __ ._ ..... __ ._ .. _..... ___ ._. __ .. _... _. __

Praca Mouzlnho de Albuquerque
Centro Comerelal Brasilia
Sal a 911 - 9.°
4100 PORTO

Agentes: Lisboa - Filamundo
Faro - I. Coelho
Coimbra - F. Parra
Braga - F. Cramez

SELOS·MOEDAS

!!!UI)lI1~.u.l?':-4<

COMPRA

SoHcite 0 envio GRATU'ITO dos nossos
.cata·logos de venda quinzenais

32

M8LHOR AT~ A DATA PARA AlPRESENTACAiO
E PRESBRVACAO DOS SELOS NOVOS

a

-

VENDE

,,\\'>.z~4r;~1'
.;?··••r~ -,.L~~'R:Jt:··~;'

(!t~m:l"p*~)

GRANDE STOCK DE SELOS
DESC. 30%
'%~<;
~ T~ 'F.0~f
-"9 (t."~ .. r\......~~
PRECOS

MAIS BAIXOS

TIRAS HAWID DESDE /60$00
C/ns/flcadores desde 22OSOO

Albun., Nota. ou Envelopes, 1." die 6OOSOO
LUPAS 250$00

PINCAS 60$00

Env/amoll 11 Cobran98

~if'Hoa·tj'~·:·
w.lll!JWJh, ,' ,I"
llIIIJlV1llltth

.~\ll\l~~:! :! !J :'-''-'~

.f,.-::!.~

"='

~"".'7' ~-&

:; Cl

\.:

~ .,:..;~

r;;Ji l-i~

'':-~

numl·fl"l~rf~,
u
\. L~~~tF'Rt~'
Vu. '?~l~! -!.J!"7>.~~

11

Cal~ada

.il!

do Carmo, 25, slloja Esq.
Junto

80

"'-<W1Iil/Jwjml\

Rosslo

Telef. 365207 - 323513 -

1200 LI SBOA
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c.
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Malerial Filalellco
(Farol)

ELADIO DE SANTOS

Album de Portugal e estrangeiro,
capas, estojos, classlficadores, folhas
soltas, expositores, pinc;:as, e todo 0
material desta conhecida marca alema
podeni encontrar no representante em
PORTUGAL

CASA FUNDADA EM 1922
CATALOGOS ELADIO DE SANTOS PARA 1986
47.a
A

EDI~AO

VENDA

1.° Volum!!

-

JORGE M. S. LOPES

SEiLOS DE POR/TUGAL, OONmlNENrrAL oE rlNSULAR , E DE MACAU ........ .... .. ... .. .. ....... ..... .. ... .
Pelo Correlo : Porte e registo 95$00;

o 2.° Volume
,I

a cobranc;:a

600$00

RUA BERNAROO UMA, 27 'TiEL. 549725
1100 LISBOA

1100 L1SBOA -

Sala 3
Telefone 878380

SELOS
PORTU GAL, EX-OOLONIAS 'E
ESTRANGEIROS, 'CLASSICOS
SbRIES, EliC.

H. Sanlos Viegas
CASA

1200 LlSBOA -

FUNDADA 'E M 1940

saos

DE PORTUGAL E ULTRAMAR

e a nossa grande especialldade
SELOS DE TODO 0 MUNDO
PARA TODOS OS TEMAS

Exposlr;io permanente de Selos em
15 vitrlne& do 6trio do res..cfCH:hAo
e no 3.° andar (elevador)
COMPRA -

VENDA

Execur;Ao r6pida de pedldos
por correspondtncla

34

I. ELL (Herdeiros)

RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101· 3.°

TUDO PARA FILATELIA

A -rODOS OS OLIENl1ES
E AMIGOS P IEQO 0
FAVOR DE AN OTAIREM
NOVA MORADA

*

mals 47$50

SELOS DO EX-ULTRAMAlR PORTUGUES -E DOS
NOVOS PArSES rOE E~PR-ESSAO PORi11UGUESA

Telet. 321514

LON ORES

Rua S. Nicolau, 26· 4.° -

a salr em Novembro, Inclulr6:

CASA A. MOLDER

M. ALBUQUERQUE

FILA_ICA

RUA 1.° DEZEMBRO, 45-3.°
TELEF. 36 58 52
1200 LISBOA

Excursao a "Aveiro - 85"

DESCONTOS ESPECIAIS

gramar a organizar;io de um autocarro especial a Avelro, por ocasiio da XIV Exposlr;io
Filatelica Naclonal que, como temos vlndo
a notlciar, se realizarA naquela cldade de
4 a 13 de Outubro pr6xlmo.
Aqueles que estiverem eventual mente inte·
ressados em participar nesta jornada de salu·
tar convlvlo filatelico, poderio solicltar des·
de IA Informar;6es, iI Secreta ria do Clube
Filatellco de Portugal.

--*-Rua da Prata, 184 - 2.° Esq.
Telefone 877508

1100 LISBOA

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER

NOVIDADES

PAIS

MANCOLISTAS

I TEMA

CONTACtTe.NOS

ASSINATURAS

Apartado. 135 -

Series completas novas de Portugal.
Temos em stock quase todas as
series de 1940 ate 1 data.

SUPERIOR A 10000$00

ENGLAND

I. COELHO, FILATELIA

--*--

PARA COMPRAS DE VALOO

15 EDENHAM WAY
LONDON W. 10

o Clube Filatelico de Portugal estj a pro-

FARO 8002

DOMINGOS DO SACRAMENTO
Mercado Filatelico de Lisboa
Telef. 324891

Rua do Cruclfixo, 28 -

1100

LISBOA

Variado sortido de series corniJllletas
e selos lsolados, de Portugal
e Ultramar

Todo

0

material necessArio
ao Filatellsta

Albuns de Portugal, Ultramar

Edir;6es Domingos do Sacramento
35
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FILATELIA ENUMISMATICA
SIMARRO, LOA.
SELOS

-

MOEDAS

-

OBJECTOS

MEDALHAS
DE

-

NOTAS

COLEC«;:AO

*
Catalogos nacionais e ,estrangeiros
Classificadores -

Folhas para .Albuns -

Lupas -

Pln~as

-

Capas -

Charnelras

Guilhotinas

Tiras plasticas ccHAWIDI) -

etc.

*
A"ENID8MOS LlSTAS OE FALiTAS EM
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
novose tUsados ate 50 % de desconto

*
PRA«;:A DE MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 113
CENTRO COMERCIAL BRASrLlA
4100

36

PORTO

*

*

SALA 911-9.°

TELEFONE

69 86 38

FILATELIA ENUMISMATICA
SIMARRO, LOA.
SELOS

-

MOEDAS

-

OBJECTOS

MEDALHAS
DE

-

NOTAS

COLEC«;:AO

*
Catalogos nacionais e ,estrangeiros
Classificadores -

Folhas para .Albuns -

Lupas -

Pln~as

-

Capas -

Charnelras

Guilhotinas

Tiras plasticas ccHAWIDI) -

etc.

*
A"ENID8MOS LlSTAS OE FALiTAS EM
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
novose tUsados ate 50 % de desconto

*
PRA«;:A DE MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 113
CENTRO COMERCIAL BRASrLlA
4100

36

PORTO

*

*

SALA 911-9.°

TELEFONE

69 86 38

CoIIIccIaI... IieIaiJ ~ • ~
P-onug& PartiI JIIII1I _
dMCObei1i cam . . . .
IIvro oi'IgIn8I 011 cam _ c.tIIIW AnIIIIIa doe

CorrwIoL
Portugllllm s.Io&IIn SIIImpII. 0 IIvrDque convIctII
• .., • • !fill' OS -.ioa ~ como .
••prado de cullura. EdI9io bjllngue. Um
p - u de pralfglO In..ni.clollel.
CIIrtelru AnuM doe CornIIoL 0. _ _ de todo
o 8110, de _
e6 ¥lIZ, !*II . . IMIa f60Il
caltlcc~. Um " ' - ' - !*II quIIIqUer Idedlt.

