o selo portugues
e historia, e cultura,
e passado, e presente e
e distoncia.
Coleccionar
selos portugueses
descobrir este jeito
de sentir e de viver.
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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV.
Expediente -

ALMIRANTE REIS, 70, 5.° Ot.o -1100 L1SBOA -

Telet. 823936

Tert;:as e sextas·feiras, das 21 as 24 horas, e s6bados, das 16 lis 20 horas

Qualidades e quotizac;6es dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrotes) 350$00 semestrais
JUNIOR (Lisboa e Concelhos Limitrotes) 200$00 semestrais (menores 21 anos)
CORRESPONOENTE (Provincia. flhas. Macau, Estrangeiro) 500100 anuals
Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro ou selos em curso (series completas )

COMPRAMOS
COLEC~OES

DE SELOS DE TODOS
OS

PAfSES

TAMBII!M TEMATICAS

E
LOTES

DE

EDITORIAL

SII!RIES

Interessam som&nte operac;:Oes de valor
PAGAMOS A. VISTA NA MOEDA QUE PREFERIR
DirH~

suas ofertas com detalhes e prec;:o
FILATELIA

11 :

LLACH,

S.

L.

Fundada em 1915
080~

Diagonal, 489

- BJlBCE1.0HA ('Espanha)

Com aste nilmaro, 0 prlmelro de 1987, mais um ana se Inlcla na vida desta Revlsfa.
E mals uma vez, em comunhAo com a Dlrecc;Ao do Clube F:latellco de Portugal, 6 nosso
pr0p6slto publicarmos no seu decurso, sels edi96es da nossa Revlsta.
Esta perspectlva, el1contra-se, desta feita, alicerc;ada na ftPrevlsAo Orc;amentala elaborada pela Dlrec~ do CFP - ums Inovac;Ao na vida da agremlac;Ao, para a qual chamamos a atenc;Ao dos nossos cons6clos. Como e 6bvio, para a mantermos, necessltamos
de conter com OS lnd:apens6vels apolos econ6mlcos. Mas de qualquer forma, podemos
desde j6 praticamente assegurar a edi9Ao de um minima de cinco nllmeros.

*

LINDNER
o

MELHOR AT~ A DATA PARA APRESENTACAO
E PRESEHVACAO DOS SELOS NOVeS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAfSES ESTRANGEIROS

Porque a, felizmente, vasto 0 leque de leltores desta Revlsta, e porque sAo tamb6m
diverslficados os seus ramos de acc;lo e de conheclmentos , gostariamos hoje de aproveltar este aspac;o, para laru;ar urn desaflo • sua imaginac;iio crladora.
Convldamo-Io pols, a ai, partlcularmente, amigo leltor, usando da sua Imaginac;lio,
utillzando asses seus conheclmentos, a correspender, desta vez, ao convlte formulado
pelos Correlos portugueses, no sentido de Ihes proporcionarem sugest~es e temlS para
o Programa de emlas6es de selos do pr6xlmo ano.
Quem nAo se lembrou alguma vez de um 88sunto que seria Interessante desenvolver
atrav6s de uma _rle de selos postals?

PECAfy1 PRECARIOS
FOLHAS NEUTRAS, OLASSIFICADOHES E CAPAS

Quem sabe se uma efemerlde de que se recorda, a augerl'de ou nlo, 80S
nao for, par alguem, poder6 ser ingloriamente esquecida?

err e

•

Pralia Mouzlnho de Albuquerque
Centro Comerclal Brasilia
Sala 911 - 9.°
4100 PORTO

Porque gostarlamos de ter a noc;Ao da repercuSiio deate nosso convlte, poderAo os
leltores enviar as suss sugest~s para 0 CFP que as remeter' • Direcc;lio de Filatelia
doa CTT, ou sa 0 preferlrem, dlrectamente a ests entldade. Mas deverAo fazA·lo ate ao
dia 31 de Marc;o, prazo f1xado pelos Correlos para a sua recepc;Ao.
Quanto a n6a, quase nos atreverlamos a prop~r um selo para 0 Dla do Selo, se ...
A. SILVA GAMA

40

que

Pense urn pouco neste convite. Pense e declda·se a colaborar•

Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO
Agentes: Lisboa - Fllamundo
Faro - I. Coelho
Colmbra - F. Parra
Braga - F. Cramez

Be 0

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO

MANCOLISTAS

OUALOUER
TEMA
PAIS

ASSINATURAS

CONTAC:rE-NQS

NOVIDADES

BOAS HAlOES PAaA PASSAR A RECEBER
OS CATAlOGOS DOS HOSSOS lEllOES
• Somos uma firma de leilOes estabelecida hll 20 an os e que ill fez quase
250 vend as pC/blicas.
• Grande variadade de material. Cerca
de 1200 lotes diversos em cada venda
Coleccoes universals, colaccOes de
parses, lotes, peces Isoladas, rariclades, hist6ria postal, seccOes especlalizadas, etc.
• Vendas regulares.
mensals.

La'IOes

•
•
•

pC/blicos

• Licltantes por correspond€mcia, de
todo 0 mundo. A nossa experl€mcia
de n;luitos anos ajuda Os colecclonadores e os comerciantes a encontrar
exactamente 0 material de que precisam.

e
a

• Servlco eficiente e amistoso .
• Lotas descritos em pormenor para os
compl'adores que nao pod em vir examinar 0 material. Mais de 70 % dos
nossos lotes sao vendidos para 0
estrangeiro.

•

• Baixos precos de mercado no Reino
Unido; os precos estimados POr n6s

e
e

BJ·

-"-""=~ :1
2

•

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

correspondem sempre aos precos
actuais do mercado (BASES DE LICITACAO REALISTAS).
Os compradores nao pagam quaisquer
percentagens ou taxas.
Aceitamos cartOes de credlto e moeda estrangeira.
.
Oferecemos material nao 86 da Gra·
-Bretanhae Commonwealth mas tambem grandes conjuntos da Europa Ocldental e Oriental, America do Norte
e do SuI, Africa, Pr6ximo e Extremo
Oriente e OceAnia.
Grandes coleccOes como a Jordan,
C. Churchill, R. Tulliez, Globe Stamp
Co. e muitas outras.
Lotes desde £ 10 ate milhares de
fibras (valor medio de cada lote: cerca de £ 80) .
Somos membros das principais Asso·
ciacoes Profissionais.
Todos Os lancos recebidos sao Introduzldos em computador para garantia
de rigor e correCCao.
Catalogo i1ustrado, de tacil leltura.
Conservamos registo reservado das
transaccOes.

..... .. ..

I

Selos de Portugal, U1tramar
e Estrangelro
Novidades. Tem6ticos.
Sobrescritos de 1.° dla
TODO 0 MATERIAL FILATI!L1CO

BaSIOS I Campos, lda.
R. Maria Andrade, 55 -

1100 L1SBOA

and Include m)' ~ on your maillCtg hst..

TO:
INTERNATIONAL STAMP AUCTIONS
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Mercado FJlat611co de Lisboa
Rua do Cruclflxo, 28 - Telet. 324891
1100 LlSBOA
Variado sortido de series completas
e selos isolados, de Portugal
a Ultramar
Todo 0 material necess6rlo
ao FIlatellsta
Albuns de Portugal, Ultramar
EdlC;Ges Domingos do Sacramento

SELOS
PORTUGAL, EX-COLONIAS E
ESTRANGEIROS, CLASSICOS
S~RIES, ETC.

H. SanlOS Viegas

TeJ. 8341 08
PORTUGAL

RUA 1.° DEZEMBRO, 45-3.°
TELEF. 365852
1200 LISBOA

SELOS-MOEDAS

a

-.'

1'I=e nM me a 'OJ!' 0( )IJIlI' ""xt publlC .uCoon ca~,

FARO 8002

DOMINGOS DO SACRAMENTO

GRANDE STOCK DE SELOS
DESC.300/0
PREeDS MA.IS BAIXas
llRAS HAWID OESDE 160$00
ClasslflcBdores desde 22OSOO

PORTICO

SEllS E MATERIAL
FllATELICI
PACITES DE SEllS
TEMATICIS
Grande sortido
de Series completas
e Selos tematicos

SE ES

Filatelista MODERNO
(TEMATICA - MARGOFILIA - MAXIMAFILlA)
PROCURAJNOS PARA

OS DESCOBRIMENTOS
MARiTIMOS
E 0 CORREIO

INTERESSE MUTUO

por A lves Coelho

Pec;a Llstas de prec;:os gratis
'ELADIO DE SANTOS

Gasa Fundada em 1922
RUA BERNARDO LIMA, 27
TELEF.

549725

1100

Contaotem-nos!
,Rua IPlnhelroChagas, 28.2.0 E.

1100 USBOA •

TEL. 522049

L1SBOA

BOLETIM DE ANONCIOS
FRAN'C~S/INGL~S

GOMERGIO - OPORTUNIDADES
CSRRESPONO~NCIA

OS ANuNC~OS DE TROCA
GOLECQOES - CORRESPOND~NOIA AMIGAVEL REENCONTROS PARA PARTICULARES SAO GBATUITOS

Desejo correspondlmcia amlgavel para
troca de selos, postais, moedas, notas
de banco, diapositivos, etc.,
Envie 0 seu nome e morada, idade,
profissao, sexo e desejos com US$3
-or 9 IRC'S e recebera listas com
endereGos.
Aceitamos series completas novas com
desconto de 50 %.
VAN WELSENIS FRIENDS,
Postbox 63136
ROTTERDAM - WEST - 6
Holland

Todos os meios de comunicac;:ao socia/
noticiaram recentemente a crac;:ao de uma
comissao para as comemorac;:c5es dos 500
an os dos descobrimentos mar/timos portu·
gueses, sendo a primeira comemorac;:ao Ievada a efeito durante 0 ano corrente, ana

do as Tormentas em Esperanc;:a de atingir a
fndia tabulosa .
Os nossos Correios anteciparam-se na lembranc;:a do 500.° aniversario das naveQac;:c5es
ao comemorarem, em 1986, as viagens de
Diogo Cao, precursor _de Bartofomeu D:as.

FIRBr DAY COVER - New I'IIoImadI:
EERSTE DAG KOEVERT _ Nvwe PoosWupei
SOBRESCIUTO DO PRIMEIRO DlA - CarImbo Novo
Old IWt otIkc Tnc. MtfIICl . , -.J PMwavcM
.nt knu ,,"I ~I'"

~

ill w!;lrJa

CM ...... . . . . ....... M __ t-i. en Pem,ne Dee. _rfn

.u.

~irWft.5;II~:~~~"""""'"

.t
ACI ~ 'f!Ylct

'.0. "'.Q

DIFUSAO MUND'IAL
Assinatura 48 FF 1 ana ou 16 CRI
Para receber urn exemplar 12 FF ou
4 CRI

JoIoo-"""".#

ANUNCIE
NA REVISTA
em que se recorda 0 dobrar do Cabo da

CENTRE

INTERNATIONAL

ARTISTIQUE

ET D'AFFAIRES C. I.A.
93 RUE DE MAUBEUG -

38

F - 75010 PARIS

""'"

DO CLUBE FILATtLICO
DE PORTUGAL

Boa Esperanc;:a. Em 1487, Barto/omeu Dias
ultrapassou 0 Cabo Tormentoso, podendo
atingir 0 Rio do Infante (Great Fish River)
no ano seguinte; assim venceu falsas concepc;:c5es e crenc;:as aterradoras , transforman-

Num excelente desenho de Luis Filipe Abreu,
o se/o de 22$50 posto a circular em 28 /8 / 86,
sobressai um padrao, pilar de padra em
que se gravava uma cruz, as armas reais e
a data da imp/antac;:ao.
Estamos, porem, convencidos de que outros padrc5es se espa/haram a atestar a pas-

3

sagem dos portugueses pelos quatro cantos
do mundo. A medlda que se espalhavam e se
afastavam da terra mie, as necessidades de
con ~ acto agUl;adas pe/a saudade deram origem aos mais variados processos de troca
de correspondfmcia.
Dos documentos postals que possulmos
com pro vas da peregrinar;ao portuguesa,
salientamos um curioslssimo sobrescrito de
primeiro dia de emissao editado na Uniao
Sui Africana que, alem de escrito em ingl§s
e em dialecto indlgena, fala iguarmente a
nossa ffngua e recorda a passagem das
verhas naus dos securos XV e xvr pero territ6rio atingido por Barto/omeu Dias. Ali se
re: «Antiga arvore de correio, em Mossel Bay,
vendo-se a bota bota Portuguesa em que foi
meUda a primeira carta ...

o

carimbo comemorativo de 20/Xll/63
confirma a arvore como estar;ao do correio,
uma estar;ao original cujos ramos sopraram,
pero mundo, em tenue virar;ao, perfumes, so nhos, aregrias e do res, herorsmos e d,esenganos da gente lusa: "OLD POST OFFICE
TREE ...
Quanto a bota, embora os receptaculos
posta 's apresentem configurar;oes dissemerhantes, essa ideia revera um esplrito imaginativo de adaptat;ao excepclona/, enquanto
nos permite divagar sobre a re/ar;ao bota·
·caminhada-distAncia a Iigar.

o orig 'nal processo receberia, talvez, 0
baptismo de «Receptaculo Postal Volante e
Vivo .. , se ;,a epoca dos descobrimentos /a
se procurasse a classificar;iio de materiais

do correio, 0 que constitulrla um perigo para
a bota, pois a sua inclusiio num grupo acarretaria bana/idade. Fellzmente, essa bota,
a18m de f.'gurar como padriio sem armas
reais nem cruz, distingue-se como slmbolo
dos esforr;os do povo an6nimo e sofredor
das grandes /omadas.
Em Mossel Bay, onde comet;ou a civilizar;iio branca, um pouco e leste do Cabo da
Boa Esperanr;a, a primelra carta foi metida
em calr;ado a transpirar, de mod,o humanamente sublime, a vida portuguesa da epoca
dos descobrimentos.
E 0 sobrescrito de 1.° dia sul·africano cheira tanto a Portugal que, admirando a outra
face, continua a recordar-nos a acr;io d,os
portugueses. Entre Munro's Bay, onde se reaIizou 0 primeiro desembarque e a fonte que
serviu para abastecimento de agua aos primeiros navegadoras, vemos uma Ancora portuguesa que enriquece 0 Harry Gidney Park
de Mossel Bay.
Espetada em territ6rio africano a comprovar sangue, suor e lagrimas dos portugueses, 0 autor do sobrescrito tirou-Ihe qualquer
aspecto ferrugento ou desco/orido, co/ocand,o-a entre a agua da fonte e a agua da ba/a.
Esperando termos proporcionado ao leitor
um documento que multo /ison/eia a hist6ria
do nosso pals, fazemos votos para que outros
aparer;am, ainda que contributo insignificante
para uma hlst6ria postal completa.

Troco selos novos da Pol6nla e Russia por selos de Portugal, Angola e Mocambique.
Cat. Yvert 87. Corr. em ingllls
e espanhol. A. Plewa, ul. Lenina 8 a - 21 .17 - 200 Ha 1n6wka. Pol6nla.

DesBjo notas e moedas, dando em troca 0 mesmo ou selos. Correspondllncla em Ingills, franclls ou espanhol.
Juan Gil Mateu. Urb. -La
, Granja». C/ Menorca, n.o
7.43006 Tarragona. Espanha.

COMPRO-TROCO - Pecas
circuladas da Companhla de
Mocamblque, Niassa, Lourenco Marques, Quellmane, Klongao Zambezla. Respondo sempre. Paulo Sa Machado - Rua
Dlreita das Camplnas, 33 4100 PORTO.

o senhor Edgar Albornoz,
do Equador, recebe selos de '
fllatellstas e depois nao responde, ou se responde, dlz que
as suas cartas registadas perderam-se. Emilio Xandre. Plaza Espana, 2, Lloret de Mar-Gerona, Espanha.

Vendo selos de Portugal
novos e usados 45 % Catalogo E. S. (55 % de desconto) . Blocos e cartelras 50 %
de desconto. Mals Informacoes:
Jose LuIs Malheiro
Casa da Quinta
Carde
4620 Lousada.

COMPRO .. Lusradas" (Portugal), cartas, postals, ambuIAnclas, carlmbos franceses,
nomlnatlvos, ensalos, provas,
erros, blocos, paquebots.
rnscrh;~es
marglnals: Impressores e numeros de obras.

I

Resposta: Apartado 90. 2751
Cascals Codex.

Troco 150/300 selos de Espanha, Portugal, ou Ex-Provlnclas Ultramarlnas. Dou .Italla
ou Europa Ocidental. Renato
d'incecco. Via Cavour, 70.
r - 65100 Pescara rtalla.

I need correspondents to
change (obliterations - special
postmarks - Matasellos - sonderpostempel) thematlcs.
MARCOFILlA, rua Pinheiro
Chagas, 28-2.° Esq. 1000 Llsboa (Portugal) .

Troco selos temBticos, Frama labels e qullos. J. Szemered!. P. O. Box 701 . 3175 Oandenong. Australia.

Troco selos e notas de banco com todo a mundo. Base
Cat. Yvert e Albert Pick. Oct!
selos por notas. Juan Marcos
M. Ortiz. Apartado Postal, n.o
168. Santiago de Cuba. Cuba.

E /a agra uma pergunta: quem tera a prime'ra carta metida na bota?

CASA A. MOLDER
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101, 3.° -

TUDO

PARA

1200 LlSBOA -

TEI..!EF. 321514

FILATELIA

SELOS DE PORTUGA'LE NOVOS PArSES • SERVICO DE NovrDADES POR AssrNADE EXPR·ESSAO PORTUGUESA
l1URA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA -

VENDA

Execuc;:Ao r6pida de pedidos por correspondtncia

4
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PRE<;:ARro POR PArSES - '
Se V. co/ecclona qua/quer pars
estrangeiro, desde AfeganlstAo a Zimbabwe, Interessa-/he
receber este nosso precario,
rep/eto de series comp/etas
novas. Descreve mais de 280
parses e perto de 100 temas,
num total de cerca de 24.000
series dlferentes. Para 0 receber. envie Esc. 80$00, reembo/saveis no primeiro pedido.
Pa·ra 0 estrangeiro remeter 0
equivalente a $5,00 USA
(aviso). ou $2,00 USA (superficie). S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

I

Precario de series comp/eProcuro correspondentes em
novas de Portuga/- Portugal, Brasil Franca e CaAbrangendo 0 perrodo de nada para troca' de novldades,
1953 a 1985, e multas ante- se/os (s6 novos) e sobrescrlriores. Envla-se gratis. Sergio tos por Espanha. Peco serieW. de Sousa Simoes - 2500 dade. Jose Rodriguez - AparCa/das da Rainha.
tado 781.30080 Murcia. Espanha.

I tas

VocA que sabe escolher ...
pois clarol Escolhe fo/has em
formato Internaciona/ nos modelos Normal, Extra ou Luxo,
para montagem das suas coleccoes, editadas por Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Rainha. Amostras
contra esc. 80$00 para despesas, logo deduzidos na prlmelra compra.

Vende-se pela melhor oferta
o con junto dos segulntes n.··
do Boletim em edicso de luxo,
em papel couche: - 79 - 81 - 91 - 94 a 99, 101 a 178 - 180
a 191 - 194 a 199, 202 a 204,
Resposta a esta ·redaccao
ao N.o 7754.

Colecciono tema Bombeiros .
Troco selos nacionais e por
Troco au compro. Envlo mantemas. Tenho grande variedacolista. Ant6n i o Passos BarreTiras plasticas e classiflca- I de para troca. Deseio tamto. Rua do Cruzeiro. 231-r/c
dares E todo a restante bern ~orrespondentes no esDt.o 1300 Lisboa.
material filatellco. Em distrl- trangelro. L.uls M. SlIva. Larg~
o
buiCso gratuita, urn preC;ario 25 de Abril. Lt. 130-2. Dt.,
que
Ihe
sera
remetido
com
Apelacao.
2685
Sacavem.
PRECARIO TEMATICO
LOroE 1 - Selos novos das
Desde ArQueologia, Arte. As- todo 0 prazer. Sergio W. de
tro, Aves. Aviac;ao, ate Teatro, Sousa Simoes - 2500 Caldas ex-col6nlas com valor de catalogo 1.500$00 - 400$00.
Tecnolog ·a. Transportes, Tu· da Rainha.
LOTE 2 - Selos usados das
rlsmo, TelecomunicacOes, Uniex-col6nias c/ valor de cataformes, Veiculos Motorlzados
N6S NJl.O VENDEMOS APE- logo 3.000$00 - 800$00.
e Xadrez, de tudo val encontrar no precario tematlco ago- NAS PACOTES DE TIRAS I
LOTE 3 - Selos do Conra em distribuic;ao. Tern mals PLAST.ICAS, DAMOS TAM- I tinente us ados c/ valor de
de 28() palses, cerca de 100 B~M! Igualmente classiflcado- catalogo 3.000$00 - 850$00.
temas e 24 0'00 series dlferen- res, e pacotes de selos temaSelos perfeltos, pagamento
tes. Para 0 receber envle Esc. ticos (mai~ de duas dezenas em cheque ou selos correntes
80$00, reemi:iolsavels no pri- de temas dlferentesl. Peca a comemorativos novas.
Marlo Manuel Leitso. Rua H,
melro pedido. Para 0 estran- circular -QUERO RECEB·ER
geiro remeter a eQulvalente COMPLETAMEN·T.E GRATIS- . lete 19-1.· F., Casal de S.
a $5,00 USA (aviao) au $200 Fllatella S~RGIO W. DE SOU- Bras. 2700 Amadora.
USA (superflcie). S~RGIO W. SA SIMOES - 2500 CALDAS
DE SOUSA SIMOES - 2500 DA RAINHA.
CALDAS DA RAINHA.
Procuro correspondente para
tracas tematlcas Pollcia. ForSelos novas em circulacso cas Militarizadas Forc;as de
Prec;ario de Sobrescrltos do _ Em Iiquidac;ao dos seus Seguranca. Jose Rozados GoPrimelro Dia de Portugal- pedidos de selos ou material mez 36859 Vila Nova do TeSe colecciona os envelopes filatelico, pode enviar-nos se- norio - Espanha.
edltados pe/os correlos (au los das emlssOes de Portugal,
pensa colecclonar). todos com para uso na correspondAncia.
series comp/etas. nao deixe Uma boa ocasiso para desfaObliteracoes para especlade solicltar este precario. ser- , zer-se do cue tiver a mals. Iizacao de tematicas. vendo e
Sergio W. de Sousa SimOes troco . Apartado 1026 - 1001
glo W. de Sousa SimOes 2500 Ca/das da Rainha.
- 2500 Ca/das da Rainha.
Llsboa Codex.

SELOS DE ASSIST£NCIA
DA R. P. MOCAMBIQUE
por Jorge Luis P. Fernandes
Como e sabido, em Mocambique, antes e
e depois da independAncia do territ6rio.
foram utilizados, durante dilatados anos, com
caracter de obrigatoriedade em determlnadas
epocas do ano, os chamados «selos de
assistAncla ou caridade». Eram adiclonais as
taxas e portes postais, mas somente no
regime Interno; e pela sua designacao facll-

Vejamos alguns elementos da legislacao
referente a estes selos:
I)

Antes da IndependAncia de MD~ambique

- 1929: os primeiros selos de assistencia
circularam de 28 a 31 de Julho e em an os
subsequentes de 23 a 31 de Dezembro;

I
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Fig. 1
mente 56 infere qual a destino deste Imposto
Indlrecto, cobrado pela -via postal» (e telegrBtica) .

- Pelo Diploma Legislativo n.· 784, de
18/4/1942, e criado urn novo selo, agora
da taxa de $50;

5

- Pela Portaria n.O 5058, de 27/2/1943, sao
fixadas as caracteristicas dos selos de assis ·
ten cia;
- Pela Portaria n.O 15970, de 13/9/1956,
sao aprovadas as .. Tabelas Gerais de Taxas
e Partes Postais das Provlncias Ultramarinas., que estabelcem para esle caso: a)
ceO selo de assistencia ou caridade s6 pode
ser exig 'do no servit;o provincial ou 'nterno e
nos periodos que vao desde a segunda·feira
que precede 0 d.omingo de Pascoa ate ao
sabado que segue 0 mesmo domingo e desde
20 de Dezembro ate 6 de Janeiro seguinte»;

xarao de ter curso legal, porquanto foram
confeccionados para uso na provincia ultramarina de M09ambique com a leganda «Repubilca Portuguesa» . De notar que est a Portaria e omissa quanto a aerogramas, bilhetes-postais, selos de porteado, etc., referindo
apenas «se/os postais», quando a normal
seria «selos postais e outras formulas de
franquia.,. De igual modo, na altura, nao foi
pubJicada qualquer legislayao referente aos
selos de assistencia e de telecomunicayoes,
apesar de nestes f!gurar a legenda .. Provincia de Moyambique.,.

Fig . 2

b) as referidos selos sao adicionais ·as
taaxs e aos partes postais das correspondancias e das encomendas postais e sao
devidos tambem nos vales 'provincia!s; c)
as taxas sao fix ad as pela legislayso 'nlerna
de cada provIncia;
- A ..Tabela Geral." a vigorar a partir de
1 de Setembro de 1966, para MOyambique,
fixa 'para as selos de assistencia, as taxas
seguintes: para cartas e vales - $50; para
outros objectos - $30; as encomendas pas·
tais estao isentas de selo de assistencia;
")

Governo de Transil;:ao

- A Portaria n.O 203/75, de 19/4/1975, do
Governo de Transiyao de MOyambique, eslabelece que.. . ceos sel-s postals.. (I) que
se en con tam em circula9ao, com excep9ao
dos que celebram 0 Acordo de Lusaka, dei-

6

III)

Republica Popular de M~ambique

- A «Tabela Geral de Portes e Sobretaxas
para Correspondancias Postais." aprovada
pela Portaria n.O 287/76, de 4/12/1976, para
vigorar a partir de 1/1/1977, diz·nos, quanto
a selos de assistencia: - Sao adicionais as
tax as e aos portes postais, a afixar em selos
no regime interno, do seguinte modo: a) nas
correspondencias postais durante os perio'
dos determinados 'por lei: nas correspondE'm·
cias L. C. (2) - $50; nas correspondencias
A. O. (3) - $30; b) nas reQuisiyoes de vales
do correia -1$00; c) nos telegramas, tambem durante os perIod os determinados por
lei-$50;
- Pela Portaria n.o 212/77, de 26/5/1977,
foram criados selos com a mesma finalidade
daqueles antes usados, mas agora designados como sendo de «ac9ao social»: - «Tor-

BOlSA FILATEllCA
Espaeo a dlsposh;:ao de todos os leitores que pod em aqui inserlr
o seu anuncio ao pre~o econ6mico de 30$00 por linha.
Se e revendedor - Temos
Preciso coleccionador em
Portugal para trocas serias. em distribulcao gratuita urn
Desejo trocar selos novos e preyario de par-otes com se·
us ados e blocos da Pol6nia los, tematicos e outros, alem
pelo mesmo de Portugal 1960- de todo a material tilatelico,
-1986. Preciso selos novas e e que natural mente Ihe lnte·
blocos de Angola, Macau S. ressa. Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
Tome, C. Verde, Guine. Timor Simoes e Mocambique. Base Yvert. Rainha .
Selos venda e compro, no· Correspondencia em Ingles.
vos e usados. Continente e Marek J. Zawadzki, ul. Urzeex·coI6nias. Bons precos. M. dnicza 9Am6, 25·729 Kielce,
Pacotes com selos tema.
Leitao. Rua H. Lote 19-1.· Pol6nia.
licos e par palses - 0 mais
Frente. Casal S. Bras, 2700
completo con junto de temas
Amadora.
lamals apresentado. Soliclte
Folhinhas com os mais be· preCario . Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
SimOes los carimbos de Portugal Novas emissoes de todo 0 Estavam editadas ate final de Rainha.
mundo por palses e temas- 1985 mais de 500 folhlnhas
Esta e uma das nossas gran· com marcas diferentes. Salvo
des especialidadesl Melhores o numero urn, esgotada (e que
Compro selos, postais, car·
precos e desejo de servlr compramos por multo bom tas, cintas de jornais, etc"
bem. Peea circular de Inscrl· preco). esta a tempo de adqul· Portugal e Ulramar, em espe·
yaO prontamente envlada. Ser- rlr todo 0 conjunto. -Em dlstrl· cial Macau, Timor, c.a Mocarn·
gio W. de Sousa Simoes- bUiyao urn catalogo·precario, bique, Nyassa, Tete, Zambezia,
2500 Caldas da Rainha.
que enviaremos gratis a sim· Kionga, Congo, Cablnda.
pies pedido, bern como amos·
J. Trindade - Tel. 2515949.
tras para quem nao as conhe· Apartado 582. Portela - 2685
TEMOS EM «STOCK", MI- ca. Sergio W. de Sousa Si· Sacavem.
LHARES DE S~RIES ESTRAN- moes - 2500 Caldas da Rai·
GEIRAS NOVAS - ,Todos os nha.
palses, todos os temas. Den·
SELOS PERFURADOS. Pago
teadas, nao denteadas. Blocos.
a catalogo au troco selos de
OualQuer que seja 0 paIs ou
Compro selos portugueses Portugal com as perfuraQoes:
o tema Que colecciona, expe· para correspondencia, 10 %
rimente enviar-nos a sua lista abaixo da facial. OualQuer ABV - AT • ATC - A. -r:ELES - CDA • CFCL • CFE • CFU •
de faltas. Filatelia S~RGIO W. Quantidade. Tel. 800687 Lis·
• CI (Jaime Nascimento AI·
DE SOUSA SIMOES - 2500 boa.
meida) CIN - CM • 'CM&I •
CALDAS DA RAINHA.
• CNN • CPM - CASA AFRI·
CAN A - CT • EI - EM - EML
Envie bons selos usados de (num crrculo) FB • GLS OUERO POSTAIS ILUSTRA· Portugal. Tera a certeza de - GECP • JCR - JNPP - MO DOS DOU SELOS OU FDC recebr melhor valor em Russia • MON • PBC - PL - RC - RI&C
PORTUGUESES EM TROCA
e Palses da ·Europa Oriental. SACOR - SF • TOTTA (41 fuMASCARENHAS
Ing. Simon N. Milkus. PO ros). WCC. JORGE VIEIRA R. Artur Ferreira Silva, 2, 2.° Box313. SU 270000 Odessa· Av. Boavista, 173-4.° Dt.· 4100 PORTO. Tel. 691526.
1885 MOSCAVIDE
·centre. URSS.
Europa de 'Leste. Ofereco
aos melhores precos series
novas tematicas ou outras,
incluindo novldades. F. Lou·
reiro, Rua Eng." Ferreira Mes·
Quita, lote A - 1.· D - 1000
Lisboa.
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,D omingos dos Sanlos Marques. Av.
Nuno A. Pereira, 6, c/ v. Dt.o 6000
CASTELO BRANCO. (M) Po. T. 60.
N. U. 1. 94.
2819 -Miroslav IM'ilanovic. p.arque Residencial Miraflores, Lote 44-5.0-Dt.°. 1495
LIS BOA. (A) Po. T. C. V. 60. N. 5A.
90,. 97.
2820 -Augusto Manuel Ferreira Pinto. Lugar do Calvario. 45'80 PAREDES. (M)
Po. Fr. In. T. C. V. 60. U. 3. Temas
94.
2821 - Joao Ant6nio Ramos Gaspar. R. Conde Monte Real, 15_1.0 Esq. 2750 Cascais. (M). C. 60 . N. U. 1. 93. 94.
Ateneu.
2823 - Jose Eduardo Caldeira dos Santos
Serpa. Av. Aim. Gago Cout:nho 57-2.0.
Esq. 1700 Lisboa. (M) Po. In. T. 60.
N. U. 1. Macau. 90. Ateneu.
2824 -Carlos Alberto C. S. Costa Ramalho.
Rua Actor Joao Rosa, 5-1. 0 Dt.°. 1900
Lisboa . (M) Fr. In. T. C. 60. N. 1.
13.18. 21.24. 90 .
2825 - Jose Joaqulm da Silva Pato. Rua Padre Luis Campos, 348. Sermoim. 4470
~aia . (M) Po. Fr. In. T. 60. N. U. 1.
2A. 15. 19. 24. 34. 55. 90. 94 .
2830 - Armando Bordalo Sanches. Rua RamaIho Ortigao, n.o 4, 2.0 Esq. Queijas.
2795 Linda-a-Velha . (A) In. T . C. 1.
IIhas. 2. Hist6ria Postal- Tema Militar (1." e 2.& Guerra) .
2832 - Jorge Luis Pereira Fernandes. Rua da
Aviacao Naval 4_1 .° Dt.o. 3800 Aveiro.
(M) Po. Fr. In. T. C. V. Literatura filatelica.
2834 - Manuel Ant6nlo Campos da Cunha.
Rua de S. Tome. 24-2 .0 Porta 4. 1100
Lisboa. (M) T. C. V. 60. N. U.
2835 - Te6filo da Cruz. 3460 Tondela. T. C.
60. N. 72. 72 A.
2B16 -

ACORES
2642 -

Eng.o Jose Manuel Pacheco Rego
Costa. Av. Gaspar Frutuoso, 6. 9500
PONTA DE;LGADA. (M) Po. Fr. Es.
In. T. 60. U. 1. 2. 2A. 28. 2C. 16.
17. 19. 21. 30. 42. Egipto. 90. 94.

ANGOLA
2801 _. Jose Adriano Ucuachali. Bairro do
28 de Maio-C. P. 1087 BENGUELA.
(,P) Po. Es. Fr. In. T. 60. 66. 74. 60
em 64.
34

2802 -

Joao Ant6nio Pereira de Carvalho
Sanches. C. P. 5763 WANDA. Po.
Fr. Es. T. C. 60. 1. 2. 2B. DC. 2B.
67. 67B. 68. 73. 79. Tema Electricidade.
28G3 -Maria Clara G. V. A. Carvalho Sanches. C. P. '5763 LUANDA. Po. Fr.
In. Es. T. C. 60. T5.
2804 - Jose Manuel G. V. Andrade. C. P.
5763 WANDA. Po. In. T. 600. T14.
T115.
2805 - Marlo Rui Pinto Pires. Largo Joso
Seca, 6-A, Maianga. LUANDA. Po.
Fr. Es. T. 60. 2B. 67 e 68 de 2B. T10
em 60 de 8 . T51 .
2806 - Nucleo Filatelico Universitario. Largo
Tristao da Cunha, 17. C. P. 2791.
LUANDA.

na·se urgente pro ceder a substituiyao do mo
delo de selo que na epoca colonial tinha a
designayao de "Selo de Assistlmcia», por um
novo mo.d el o»_. . Depois, entre outras dis po·
sicces (com destaque para a descri <;:ao e
significado do desenho unico). estabelece:
- " 1.0 Sao aprovados e postos em vigor os
novos selos das taxas de ISO, $50, 1$00,
20$00, 40$00 e 120$00 de ceAcyao Social»;
"S." Os selos de em iss des anteriores manter-se lio em circulayao ate seu completo

2822 -

lido Gomes Correia. CT Bissau. Calxa
Postal 200. Bissau. (p) Po . T. C.
V. N. U. 3.

- Finalmente, 0 longo percurso de mais de
50 an os dos ceselos de -assistencia publica»
ou «acyiio social" term ina: um Despacho datado de 11 de Outubro de 1980, assinado
pelo ministro dos Correios, Telecomun ica<;:oes e AviaCao Civil e pelo ministro das
Financas diz: - "A obrigatoriedade de aplicat;ao do selo de act;iio SOCial, tamMm co ·

REIS & IR AOS, L.DA

;~~~:~~s~~~~:~~

em

REPUBLICA DA GUINt-BISSAU

nados selos de ceacyiio soci al» sao iguais
aquelas fixadas na Porta ria n.O 287/76, ja
mencionada;
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2314 -

Abilio Rodriguez Macias. Font dels
Capellans. Bloque 16, Puerta 5-2 .°_
_2.0 08240 Manresa (Barcelona) . (A)
T. 60. N. 19 por 1, desde 1.1.79.
2827 - Fernando Mazon da Silva . C/ Doctor
Fleming. 7. Santiago de la Ribera.
30720 Murcia. (M) Fr. Po. In. Es.
T. 60. N. U. 1 desde 1910. 19. 90.
2828 - Dr. Ant6nio M. Torres. Mayor 22, 5.°.
28013 Madrid. (A) Es. In. Po. T. C . V.
60. N. U. Cartas. 2 (antigos e modernos) .
2829 - Juan Luis Blanco Guigardet. Alboa
Kalea n.O 57-3.° D. 48990 Negurl.
Getxo (Biskala). ( M) Es. In . T. 60.
U. 1. 64. 90.
2836 - Eng . Ignacio Fernandez Stordiau. Pza.
San Juan de la Cruz, n.O 1. 28003
Madrid. (M) Es. T. 60. U. 1. Acores.
Horta. Ponta Delgada. Madeira, 90.

ALEMANHA
2831 -

Rudolf Ferber. Wolsteinkamp 27. 0
2000 Hamburgo 52. (West Germany).
(A) AI. Es. Fr. In . T. 60. N. 1. 64. Da
60. N. U. 1M. BerJrm. 10B. Mancolista.
90/ 85. 97/ 86-87.
2837 -Or. Ekkehard Boehm. 1 Goebelstr. 10.
0-300 Hannover. In. AI. T.
V. 60.
1. 19. 20. e Ex-20. 46. Gibraltar. 97.
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Fig. 3

aa

consumo, independentemente
venda e
aplicat;iio simult§nea doS selos agora apro
vadas»;
- Nova .. Tabela Geral de Portes e Taxas
para 'Correspondencias Postais», a vigorar
a partir de 14 de Agosto de 1978, foi aprovada pel a Portaria n.O 160/78, de 10/ 8/ 1978.
As disposi<;:oes referentes aos agora desig-

nhecido por selo de assist~ncia publica, na
correspondencia postal e telegrafica em
determinados perlodos de cada ano,
um
meio de captat;ao de receitas inadequado,
e a sua subsist~ncia nao tem qualquer raz80
de ser na Republica Popular de Mot;ambique». ( ... ) "Onico . E revogada a obrigatoriedade de aposit;iio na correspondencia

e

postal e te/egrafica, em determinaaos perla·
dos do ana, do selo denominado de assls·
ten cia publica».
-

rada da circular;:Ao. A emissao mais utillzada
foi a de 1974, tipo «caridade crista», como
e 16gico; no entanto, tambem se encontra
o Upo «pelicano».

*

Na fig. 1 v6-se um fragmento com carimbo
datado de 24/12/195 (5); nas fig. 2 e 3
as datas dos carimbos sao, respectivamente:
24/12/1976 e 23/12/1977; na fig. 4 v6-se um
selo tipo "pelicano- carimbado em 2/1/1979.

*

*

o estudo compartivo da legislar;:ao e de·
mais elementos apresentados pode levar-nos
a diversificadas e interessantes conclusOes.
Vamos aqui referir dois ou tr€ls aspectos
que consideramos mais relevantes.
Em primeiro lugar, e facil concluir, face a
legislar;:ao mencionada, que os selos de assis·
t€lnc;a coloniais t€lm pleno cabimento na
colecr;:ao da Republica Popular de Mor;:am·

~ n
", ' " 11

•
Os selos de acr;:ao social, criados pela
Porta ria n.O 212/77, de 26/ 5/1977 (fig. 5),
para substituir os selos de assist~ncia ou

'\ .
•

\

}

.
Fig. 4

blque. Veja'se, nomeadamente, 0 n.O 3 da
Portaria 212/77, que atras se transcreve.
Contudo, somos da opiniAo de que S'6 de·
verao ser inclufdos nesta colecr;:ao selos
carimbados e com datas bem vislveis (~);
com total exclusao, portanto, de selos novos.
Cartas inteiras sao documentos muito inte·
ressantes, a preserva·r cuidadosamente.
Em teo ria todos
do peiodo colonial,
saO coleccionaveis,
sabemos, nenhuma

8

os selos de assistencia
nas condir;:oes inalicadas,
po is que, tanto quanto
destas emissOes foi ret i-

caridade do 'perlodo colonial, nao figuram
nos catalogos -portugueses. Nao com preendemos porqu61
Na realidade, podemos considerar que as
taxas de $30, $50 e 1$00 tiveram uso postal
ate ao Despacho de 11 de Outubro de 1980,
que revoga a obrigatoriedade de utilizar;:Ao
destes selos, como vim os. Lembramos que
as tabalas de portes aprovadas pelas Portarias n.OB 267/76 e 160/78, para vigorarem,
respectivamente, a partir de 1/1/1977 e
10/8/1978, regulamentam, muito concreta.
mente, a utilizar;:ao dos selos de assist6ncia
ou acr;:Ao social; nestas portarias aquelas

2582 -

Rui de Carvalho Vieira do Couto. Rua
General Justiniano Padrel, 12, 2.0·F.
1100 USBOA. (P) Po. Fr. T. V. 60.
N. U. 1. 2. 15. 54.
2583 - Luis Manuel de Sousa Fernandes.
Av. Independ€lncia Nacional, 14-2.°.
Apartado 183. 2502 CALDAS CA RAI.
NHA Codex. (A) Fr. C. 67B, 7B. Car·
tas c/ franquias. Flamulas. Tudo so·
bre 0 tema Natal. IIhas Man. Jersey.
Guernsey. 2. 90. 94.
2584 - Joaquim Goncalves da Silva. Rua
Ant6nio Enes, 25-2.°. 1000 LIS BOA.
(M) Po. Fr. In. T. C. 60. N. U. 1. 2B.
2C. 31. 37. 90. 94.
2585 -Eng.o Joaquim Lopes Trindade. Rua
C. ,Francisco Manuel de Melo, 23-A.
1092 USBOA Codex. (M) Fr. In. T.
C. V. 60. N. U. 1. 2. 93. 94.
2586 - Luiz Marreiros Faustino. Rua Dama·
so da Encarnar;:ao, Lote G - Esq."
8700 OLHAO. (M) Po. Fr. Es. In. T.
C. 60. 1. 2. (s6 ate a Independ€ln·
cia) 6·7B. Pagel as. 60 de 1. N. U.
2. U.
2587 - IFernando Botelho Antunes Moura.
Rua Padua Correia, 285-2.°. 4400
VILA NOVA DE GAIA. (M) T. C. V.
60. N. U. 1. Continente e Macau. 94.
2588 - Jose Sousa Rocha Silva. Av. de Ro·
ma, 49, 6.° Ct.o 1700 LlSBOA (P)
Po, T. C. V. 60. N. U.
2589 -Jorge AUrelio Rodrigues. Praceta Dr.
Virgilio Machado, Lote 127, 8 °-B.
2745 QUELUZ. (M) Po. Fr. In. T. 60.
N. U. 5A. 7. 67B. 90.
2590 - Major Zeferino da Costa Macedo.
!fray. de S. Juliao, 13. r/c.-Esq. 2000
SANTAIR~M. (M) Po. Es. Fr. It. T.
V. 60. N. U. 1.3. Cat. P. Saraiva.
2591 - Maria Alexandra -Duarte Nogueira.
Rua do Quatro de Infantaria, 62. 3. 0 _t=.
1300 L:lSBOA. (P) T. C. 60. N. U.
2A.94.
2592 - Jose R'odriguez Lanr;:a. Rua DiogQ
Cao, 13, 1.0-Dt.o 2900 SETOBAL. (M)
Po. Fr. 'In. Es. T. C. 60. 1.2. Irianda.
HFA. 16. 19. 24. 90. 92. 94.
2594 - Jose Manuel Damiao Lopes Padllha.
Travessa Alvaro Caldeira Castelo
Branco, 1, 2580 AL-ENQUER. (P) Po.
IFr. In. T. C. V. 60. N. U. 1. 2. Tematica .. A velocidade». 90. 94.
2596 - Eng.o Luis Ant6nio Bravo Teixeira
Leite. Av. 25 de Abril, 50, 3.0~Esq.o.
2800 ALMADA (M) In. Fr. T. C. V.
00. N. 1. O. Carlos. (Mouchon, Co16nias) 94.

Judite Maria Ve.iga Pires, Largo dos
Bombeiros Voljuntarios, V: Helena
Chiolas, 1.°. Almor;:ageme. Co!ares.
2710 Sintra. (M) Po. Es. Fr. In. T.
V. 60. N. U. 1. 2C. 90. 94.
2600 - Joao Francisco de Faro Gamboa
Alves. Hua Ant6nio da Nola, 18. 27'50
Cascais. (M) Po. Fr. In. '1". C. V. 60.
N. U. 1. 2A. 60. 28. ate 1972 90
(1980). 92. 94.
2602 - Ant6nio Manuel Men~es Cipriano Pi·
res. Rua Dr. Jose Batista de Sousa,
19, 4.0-Esq. 1500 LlSBOA. (M) In.
Fr. AI. T. C. 60. N. U. 1. 2A. 90.
(1982) 94.
2603 - Joaquim Manuel de Oliveira Bispo.
Rua Central, 17. Urgeirir;:a. 3520 CANAS DE SENHORIM. (P/M) Po. T.
C. 60. N. 1. 60. N. U. 3.
2605 -Eng.o <Fan cisco de Paula dos Santos
Nunes. Av. 29 Agosto, 46 Terrugem.
2710 SINTHA. (M) Po. Fr. In. T. C.
V. 60. N. U. 1. lOB. 16. 90. 97.
2610 - Paulo Nuno Lopes Trindade Calha.
Portela. Lote 16, 3. 0 -EsQ.o 2685 Sacavem. (P) Po. Es. Fr. T. C. 60. N.
1. Tematica de meios de transportes. 90.
2611 - Luiza Alexandra Venturinha Ferreira
Soares. Avenida Humbarto Delgado.
7'520 Sines. (P) T. C. V. 60. N. 1. 94.
2613 -Nagel Janc. Av. Duque de Loyle, 95,
4. 0·Dt.° 1000 LIS BOA. (M) Po. Fr.
In. Es. Ep. T. C. V. 60. N. U. 1. 2A.
10B. Tematicas. 67. 6-76. 6-8. 72. 73.
74. Conchas. 90. 93. 94.
2807 - Luis Jorge Vaz Santos Antunes Coelho. Avenida 31 de Janeiro, 94. 4700
IBRAGA. (1M) Po. <Fr. In. Es. T. 60.
U. 3. Colecciona: 60. U. 1. 2A. 10B.
15. 16. 19. 21. 24. 90. 94.
28:18 - Carlos Francicso Peixe de Gliveira.
Rua Antero de Quental, Lote 24-A.
1.0-Esq.o. P6voa St.° And-riao. 2675
DDIII/SLAS. (P) Fr. In. T. C. V. 60.
N. U. 1. Tematica Mei0s de Trans·
porte. 94.
2809 - ,Luis Miguel Amado Madeirl'l Silva.
Largo 25 de Abril, Lote 130, 2.0·Dt.°
Ape Iar;: ao. 2685 SACAVEM. (M) T.
C. V. 60. N. U. 1. T7. T10. SO. 94.
2810 - Oscar Augusto Marlnho. Rua Filipe
Borges, 2.0.Esq.o. 4760 B'A:HCELOS.
(M) Po. Fr. Es. T. C. Per;:as e 60.
Classicos de 1 (relevo) N. U. 94
Ateneu.
2812 - Carla Maria P61vora Cardoso Romao.
Rua do Lumi,ar, L-1283, 8.°-Dt.°. 1700
LlSBOA. (P) T. C. 60. U. 1. 94.

2598 -
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LISTA DE SOCIOS

tax as sao especificadamente referidas, como
se frizou.

DO

Basta comparar a data da portaria que
cria, ·na Republica Popular de Moc;:ambique,
os selos de acc;:eo social, com as datas das
portarias acima mencionadas, para se che·
gar a conclusao que expressamos.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBEHS LIST AL TERA~OES -

social, alem das correspondencias L. C.
($50) e A. O. ($30), passaram a ser tam·
bem obrigat6rios nas requisiC;:i5es de vales de
correio (1$00) enos telegramas ($50).
Noentanto, aparentemente, os signatarios
do despacho que revoga a obrigatoriedade
destes selos, nao repararam naq uelas dife·

L1STE DES MEMBRES

REINGRESSOS -

NOVOS SOCIOS

BF 1

PORTUGAL
239 -

Norton Tapada Borges. Av. Emidio
Navarro, 4-1.° Esq. 2750 Cascais. (M)
Po. Fr. T. C. N. U. 60. 3.
863 - rintonio M. Cardoso Nascimento. 2.'
Secc;:ao da Directoria da P. J. Rua
Gomes Freire. 1100 LlSBOA. (M') T.
C. N. U. 60. 1. 2.
1015-Dr. Ant6nio Jose Canelas de Lucena
e Sampaio. Rua Ferneo Lopes, Lote
2-4.° Esq. 3000 Coimbra. (M) T. C.
V_ N. U. de 1. 2. TemAtica de Fauna.
60 . U. 90. 93.
1087 - Amflcar Fernando Borges Mauricio.
Rua Nicolau Tolentino, n.O 4_1.°. Queijas. 2795 Linda-a-Velha. (M) T. C.
N. U. 60. 1. IIhas. 2.
1281 - Eng. Amiindio Jose Corte Real Santos. Azinhaga da Cidade, Torre B,
4.° Dt.o. 1700 Llsboa. (M) T. N. U.
60. 1.
1295 - Jose Carlos Sequeira. Impasse
Estrada de Moscavide. Lote 1725. 1.° A.
1699 - Joaquim Jose de Deus Peixe. Rua
dcf. Touros. 3700 '"-VORA. (P) Po.
T. C. 60. N. U. AstronautaS. 90. 94.
2)35 - Jorge Carlos Correia Dias Cesar. Rua
Luis Pastor de Macedo, Lote 19/31,
5.°·01.°. 1700 LlSBD-A. (M) In. Fr.
T. C. V. N. U. 60. 1. 28. 2C. Tema
Petr6leo. 94.
Olivais SuI. 1800 Lisboa.
2491 - Luis Filipe M. da Silva Ribeiro. Praceta de Sofala, 1_1.° A. Figueirinha.
2700 Oeiras. (P) Po. In. Fr. T. C. V.
N. U. 60.3.94.
2530 - Jose Carlos Basto Duarte. Rua Prof.
Sousa da Camara. 167-2.° Esq . 1000
Lisboa. (P) T. C . 60. N. U. 1. 3. 93.

a

94.
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2558 -

Alberto Pereira Gonc;:alves . Rua Ernesto Costa, Lote 1532 rIc Dt.o. 1600
Lisboa. (M) Fr. In T. C. V. 60. N. 1.
2. 2A. T. 29. 90. 94.

2564 -

Prof. Hernani Ant6nio Carmelo de
Matos, tRua de Santo Andre, 1. 7100
Estremoz. (M) Po. Fr. In. T. C. 68.
73. Bilhetes Postais dos CTT.

2565 -

Antonio Presa Barros. Rua do Arsena', 80. 1100 Lisboa. Po T. C. V. 60
N. U. Comerciante Filatelico.

2569 -

Joeo Miguel Matias Santana. Av.
Rodrigues Manito, 67, 2.° Dt. u 2900
SETOBAL. (M) Po. Fr. In. T. C. 60.
N. U. 1. 3. 9a , 93 .

...

C.P.I~q.2

• ..

Joao Maria Silva Violante Rua Gomes Leal, Lote 2C. 2750 Cascais
(M) Po. T. C. V. 60. N. U. 1. 2A.
2572 - Ant6nio Vicente Mateus. Rua dos
Soeiros, 337, 1.°_01.° 1'Sr()0 LlSBQ4.
(M) Po. Fr. In. Es. T. C. V. 60.
N. U. 3.
2573 - Joaquim Carneim Proenc;:a. Largo
dos L6ios 55. 4000 PORTO. (M) Po.
T. C. 60. Pevas filatelicas . 60. N.
1. 16. IIhas do Canal. Tematica de
Transportes.
2576 - Secc;:eo Filatelica do Clube de Cam'Jismo do Concelho de Almada. Rua
Capitao leitao, B-1.Q 2800 ALMADA.
T. C. V. 60. N. U. 3.
2578 - Ant6nio Ribeiro Gomes. Rua Nau
Trindade, 1'50, 1.°-01.°. 4000 PORTO.
(P) Po. T. C . V. 60. N. U. 119. 21.
2579 - Oscar da Grac;:a Pereira. Rua Damieo
de 'G6is, 14, 2.o_Esq.o 4700 BRAGA.
(M) Po. In. ,T. C . V. 60 N. U. 1. 2B.
2C.57 , 92. 93.
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Fig. 5

Aqui fica, portanto, a nossa chamada de
atenc;:ao para os editores de catalog os portugueses, sugerindo-Ihes que estudem 0 problema.

renc;:as ao escreverem: - ( . .. ) ,,~ um melo
de captayao de receitas inadequado, e a sua
subsistimcia nAo tem qLlalquer razao de ser
na Republica Popular de MOyambique» I . ..

Para terminar, uma nota curiosa: no pe·
rlodo colonial os selos de assistemcia eram
obrigat6rios apenas nas cartas e vales ($50)
e noutras correspondencias ($30); em Mo·
c;:ambique independente, os selos de acc;:ao

(1) 0 Eublinhada oj nosso.
(2) L. C.=I"ttres, cartes=cartas, bllhetes-potals.
(3) A. O. = Butres objects = outros ob/ectos (correspondanclas) •
(~)
Referimo-nos iI utllizac;:/io nos perIod os conslg.
nados na lal, como e evidente.
(5) Note·se a interessante erro da sobecarga, que
se apresenta vertical, em vez de horizontal.
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PLACAS DE PROFISSOES
Autor
M. Norte de Almeida
1987
80x80 m/ m.

Carimbos de Portugal e Macau =
1983. POl' Palma Leal ........... .
Carimbos da Portugal a Macau =
Suplemento 1985 = idem ..... .
A Filatelia ao Alcance. de Todos.
por Paulo Sa Machado .... . ... .
Pagel as de Portugal 1984 por
Paulo Sa Machado •... ..... ...... .
Car;mbos Numericos. por Paulo
Sa Machado .......... . .. .......... .
Estatuto Internacional da Max'ma·
filia 1982 (A. P. M.) . ....... ... .
ESI1p.cializado Salos de Portugal.
IIhas e Macau = 1987 ... . .... .
Cat. Collect First Day Covers
(!nglaterra e IIhas do Canal) ...
Cat. First Day Covers -Inglatarra
-1980 ................................ .
Cat. First Day Covers - Inglater;-a
-1981 ............................... .

180$00
80$00
50500
50S00
20$00
30$00
650$00
350$00
180$00
300$00

Collect British Stamps - Gibbons
- colorido -1980 ....... . . ... .. .
Collect British Stamps - Gibbons
- colorido -1981 ., ............. .
Collect British Stamps - Gibbons
- colorido -1982 ........... .... .
Collect British Stamps - Gibbons
- colorido -1963/ 84 ..... .... .. .
Collect Channel Islands and Isle
of Man 1964 ........... ... ... . .. .. . .
Cat. Queen Ellizabeth II Stamps
1980. por John Lister .. .. ..'. .. . . .
Hist6ria Postal das IIhas da Costa
de Fran<;a .... ..... ............ .. ... .
British Stamps - Stoneham .... . .
Conquista do Espago - Cat. Lol·
lini, 1986 .... .. ..................... .
Cat. Portugal eEspanha - Parte 2
-1980 .... ...... ... ... .... .... . ... . .

230$00
2·50$00
400$00
5)"S:J0
650$00
85"1$00
2.600$00
650S00
3200$00
1.650$00

REVISTAS
o
o

Maximafilista N.D 1 Ano 1984 .. .
Maximat:\ista N.D 2 Ano 1985 .. .

70$00
80$00

Filatelia Lusitana
N.aa 1.3·4-5/6 -Ano de 1983 cada
Numero ... .... .... .... . ............. .

50$00

Boletlm da Associac;ao Portuguesa
de Maximafilia
Ref. 4220
4221
4222
4223*
4224*
4225*
4226*

N."" 3.6·7·89·10·11'12 cad a ........ .
N.nA 13 ao 43 cada ... .... ..... .. ... .

Dlreito
Agricultura
Musica
Industria
Pesca

MARCOFILIA

Ca~

Medicina

N.DS 3 e 5 cada Numero

* Em estudo

Placas de Bronze 80 m/ m a 1200$00

50$00

ESTAMPILHA E VINnM
Do N.D 1 ao N.D 16.0 cad a ........ .
N.D 17/18 cad a .............. ...... .
N.D 19 e N.D 20 cad a

Rua dos Bacalhoelros, 28

1100 Llsboa

60$')0
50$')0

Telef.

60$00
100$00
80$00

REVIST A FRANQUIA
Do N.D 1 ao N.D 5 cad a Revista .. .
»
N.D6 ao N.D 15 cada Revista . . .
»
N.D 16 ao N.D 37 cada Revista
Encadernado - Volume I Anos de
1974/75 .......... ..... .... .......... .
Encadernado - Volume II Ano de
1976 ... .. ............... ... .. .... ... . .
Encadernado - Vclume III Ano de
1977 ........ ..... .... .. ..... .......... .

F. N. -

50$00
40$00
30$00
750$00
7505:J0
750$00

Filatelia e Numismatica

Do N.D 1 ao N.D 8 - cada revista
Do N.D 9 ao N.D 21 - cad a revista
N.D 22 - cada revista .... ... ... ..... .
Vol. I 11 Numeros (1981·82) .. .
Vol. II 11 Numeros (1982-83) .. .
Vol. III 11 Numeros (1983·84) .. .

Jornalista Filatelico
N.D 1 - cad a revista
N.n 3 - cada ravista

70$00
80$00
90S00
1.500$00
1.600$00
1.600$00

40$00
40$00

87 04 12 • 87 04 25
PORTES EXTRA

, 10
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filafelia
BARATH DRS NEUES
NORMAS POSTAIS
DURANTE A INQUISIc;XO

Rua da Trindade, 5_1.° Dt.o (ao Largo d{J Carmo) Apa tado 2691)
1117 LlSBOA CODEX Telet. 367133

LIVROS
Selos Classicos de. Relevo de Portugal, par Eng.o Armando M.
Vieira ..... ... .... .... .. .. ... .. ..... .. .
Selos Ceres de Portugal, par Eng.o
Armando Mario Vieira e D. Portugal .. ...... ......... ..... .... .. .. ...
Marcofilia do Servico Postal Ambulante de Portugal e Ultramar
par Coronel Guedes Magahiies
Marcas POl'ltais de Angola , par
Coronel Guedes Magalhiies ...
Cartas Vindas do Brasil pelos Paquetas TransatlAnticos, par Coronel Guedes de Magalhiies •..
Marcas Postais Pre·Adesivas de
Portugal 1978
EM FICHAS
par Coronel Guedes Magalhiies
e Eng.n Andrade e Sousa .. ....
/ls Rotas do Orilmte., par Eng.n
Andrade e SOUsa .. .. ............. .
Temas de Pre F latelia Portuguesa .
por Eng.n Andrade e Sousa .. .
A Maxlmafilia de Macau , par
Jose A. Duarte Martins ........ .
Manual de Filatelia. par Joiio Alves Dias ..... .. .. .. ..... .... .... '... .. .
Classificaciio de Selos. tipo Ceres
Portugal , par Ant. n Lopes Ribe'ro
Algarve . Hist6 rifl e Turismo na
Filatelia. nor Pires dos Santos
Estudo de Carimbos Polacos no
Tema Musica, par Pires dos
Santos ....... .......... ........ .... ....
B'lhetes Postais de Portugal (Inteiros Pastais). par A. Mascarenhas Pereira ............ ..... .....
Bilhetes Pastais do Ultramar
(Inteiros Postais). por A. Mascarenhas Pe-ei ra ............... .. .
Salas Fisca's de Portugal par
Dr. Paulo Bareta """"''''' '' '''
Vinhetas Anti - Tuberculosas de
Portugal. par Dr. Paulo Barata

=

30

3.000$00
1.000$00
2.500$00
1.500S00

200$00

=

1.500$00
200$00
200$00
450$00
200$00
150$00
200$00
60$00

250$00

250$00
500$00
50$00

Flamulas de Portugal-1910/1978.
par Dr. Paulo Barata .. .. .. ......
Flamulas de Portugal- Supt.o =
1978/1982, par Dr. Paulo Barata
Classificac;:ao de Etiquetas de Registo 1 . ~ Edic;:iio. par Dr. Paulo
Barata .... ..'...... .......... .... ...... .
Classificac;:iio de Etiquetas de Registo, 2.n Ediciio par Dr. Paulo
Barata .... ......... .... ......... ... ....
Introduciio aos Inteiros Postais
par Dr. Paulo Barata .... .... .. ..
Aerogramas de Portugal, par Dr.
Paulo Barata ... .. .... .......... ......
Estac;:oes dos C. T. T. c/ Marca de
D'a. Registos, Encomendas e V.
Declarados. par Dr. Paulo Barata
A Colecc;:iio Tematica na Filatelia
par A. J. Bello Dias ............ .. .
Manual de. Ex-Librlstica, par Fausto Moreira Rata .... ...... ...... ..
Respigos das Lubrapex (1966/
/1980) par Eng.o Marques Gomes .. ...... .............................
Selos Postais Portugueses Fluorescentes e Fosforescentes, par
Eng.o Marques Gomes.... ........
Provas e Ensaios de Portugal, par
Prof. Oliveira Marques .. .......
A Maximafilia dos Primordios a
Actualidade, par Dr. Eurico Lage
Cardoso .. ........ .. ......... '...... ...
A Filatelia TemMica. Hist6ria e
Regras, par Dr. Eurico Lage
Cardoso ...........................'.. .
Manual do Coleccionador de Postais Maximos, par Dr. Eurico
Lage Cardoso .... .. ........ ...... .
Os Correios, as Selos e a Filatelia, par Dr. Eurico Lage Cardoso
Iniciac;:iio Filatelica, por Eng.o Eladio Santos ........ ... .. ............ .. .
Como Coleccionar Selos, por V. S.
e America Ribeiro .. ........... ..

100$00

par Jose R. Dias Ferreira

50$00
50$00
50$00
50$00
50$00

Deve ·se a D. Joao III, em 1536, ter in :roduzido a Inquisic;:iio no nosso pals, sendo
mesma extinta em 1821. De 17 a 20 de Fevereiro passado, na Fundac;:ao Gulbenkian,
realizou-se 0 primeiro Congresso com 0 fim de recordar os 450 an os do estabelecimento
em Portugal , do Tribunal do Santo OHcio da Inquisic;:ao.

3

Filatelicamente, s6 nos recordamos de um caso passado com 0 estafeta postal, Manuel Romao, ocorrido no sabado, 30 de Abril de 1695, e descrito primorosamente pelo
nosso saudoso amigo ehistoriador ·Godofredo Ferreira, ,no seu artigo "Urn estaf:ta a
contas com a In quisir;ao ».
Em Espanha, Napoleao suspende-a em 1808, mas torna a vigorar de 1814 a 1820.

50$00
500$00
2 500$0')
60$00
80$00
250$eO
200$00
250$00
250$00
350S0,)
150$00
100500

E sobre os Correios de Espanha que nos vamos ocupar.
Segundo 0 Regulamento de 14 de Maio de 1723, formado por acordo entre 0 "Consejo Supremo de Inquisici6n», e a Superintendemcia Geral dos Correios, que mandaI/a
observar nos "Oficios de Madrid" que todos os mac;:os que viessem 'para 0 "Consejo
de Inquisici6n", ou .«Seflor Inquiridor General", seriam ·entregues sem pagar qualquer
oorte, tanto dos Oflcios d,e Castela, Aragao e Valencia, Catalunha, flhas de Malorca,
Canarias, Reino da India e Portugal, Italia, Inglaterra, Franc;a e mais palses estrangeiros.
Alem dos mac;:os, as cartas tambem estavam isentas de pagar portes, mas somente as
enderec;:adas ao Consalho e ao Inquiridor Geral.
POTem , 0 Fiscal, 0 Secretario do Conselho Supremo da lnquisic;:l!o, a Inqu'sic;:iio da
Corte e 0 respectivo Inquiridor da 'Corte, recebiam "francas .. todos os mac;:os e cartas
nue iam dos reinos de Castel a, Aragao, Valencia, Catalunha, flhas de Malorca e Canarias, indias e Portugal, s6 paqando as correspondencias que viessem de ltalia, Ingla·
"erra, Franc;a e mais paises estrangeiros.

o decreto que e bastante extenso e repetitivo, estipula diversas ordens para ser
observadas nas Estafetas de las Ciudades y Vii/as de Espana», nomeadamente que
ficavam isentos de porte os macos e carta'3 provenientes da Inquisicao de Portugal, e
do modo como eram pagos os portes das cartas provenientes de diversos palses.
Aos interessados porestes assuntos da marcofilia antiga que queiram aorofundar
estas leves notas sobre· um tema aliciante. recomendamos a consulta da «Ordenanza
General de Carreios, pastas, caminos y demas ramos agregados a fa superintendencla
General ... Madrid en la Imprenta Real. (1794) .
A legislac;:ao atras mencionada, durou perto de um seculo sendo muito natural que
tivesse havido mais normas avulso. Ficam na ar as duvidas em como seria a contrapartida da parte portuguesa e que marcas seriam usadas tanto em Portugal como em
Espanha.
.11

CLUDE FILATELICO
DE PORTUGAL

Leuchtturm ( Farol)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
CONVOCAT6RIA

CLASSIFICADORES
Ref.&

Medidas

P6g.

Bandas

L 5/8
L 2/8
L 2/16
L 4/8
L 4/16
L 4/24
L 4/32
B)
LS 4/8
LS 4/16 B)
LS 4/ 24 B)

140X 200
170 x 225
170 X 225
230 x305
230X305
230 X 305
230 x305
230 x 305
230 x 305
230 x 305

16
16
32
16
32
48
64
16
32
48

96
96
192
144
288
432
576
144
288
432

Nos termos
Clube Filatelico
20,30 horas, em
em Lisboa, ocm
615$
800$
1275$
1150$
1850$
2450$
3200$
1280$
2100$
3350$

dos Artigos 18,° e 19,° dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral do
de Portugal a reunlr ordinariamente no dia 31 de Marc;:o de 1987, pelas
primeira convocac;:ao na Sede Social , Avenida Almlrante Reis, 70-5,0 Dt,n,
a segulnte
ORDEM DE TRABALHOS

1,° Apreciac;:ao, discussao, votac;:ao ou alterac;:ao do Relat6rio e Contas da D:recc;:ao e Parecer do Conselho Fiscal do ana de 1986;
2,° Apreclac;:ao e votac;:ao do Orc;:amento para 1987, apresentado pela Direcc;:ao;
3,° Com base no Art,O 3,0 alinea A e Art,O 22,° numero 3 eleger S6cios Honora ~ ios;
4.° Eleic;:ao dos Corpos Gerentes para 0 ana de 1987.
De acordo com 0 Artigo 17.° dos Estatutos, se a hora indicada nesta convocat6ria nao
se encontrarem presentes a maioria dos associados, a Assembleia Geral Ordina ~ ia funcionara meia hora depois, com qu:::lquer numero de presenc;:as.
Lisboa, 28 de Fevereiro de 1987.

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL.

o

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE.
ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL)

Dr. Jose J :Jaquim Jorge Oliveira

REF.& N.o de casas (fo"ma quadrada)

REF.& N.o de casas (forma redonda)

MB12

12 moedas max. 64 mm 0

MB 42 R

MB20

20

MB35

35

MB48

48

MBI:lO

80

MBMlx

45

.

48
35

.
.

.

30
24
dlferentes

·
·
·

42 moedas max. 29 mm 0

MB 24 R

24

MB 35 R

35

MB 30 R

30..

•

32,5.
30

..

34

,.

MB 30RA30

36

•

MB 20R

38

..

20

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCAT6RIA
Nos termos dos Artigos 19.° e 31.° dos Estatutos e a solicitac;:ao da Direccao, convoco a Assembleia Geral do Clube FilaMlico de Portugal, a reunir extraordinarlamente
no dla 31 de Marco de 1987 pelas 22,30 horas na Sede Social, na Avenida Almirante Reis,
70-5,° Dt.°, em Lisboa, com a segulnte
ORDEM DE TRABAILHOS
Ponto Unico: Exame e apreciacao dos Estatutos e discussao e votacao sobre alteracoes ao seu articulado, devido a nao se· encontrar actual mente em
perfeito acordo com 0 princlplo geral estatuldo na Canstitu;cao da
Republica Portuguesa ,

CADA ESTOJO MB 1.950$

REPRESENTANTE
PARA
PORTUGAL

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

JORGE M SLOPES
•

•

Nao havendo numero legal de s6cios presentes, de conformidade com 0 Artigo 17.°
a Assembleia Geral Extraordlnarla reunira meia hora depois em segunda convocacao com
qttalquer numero de presencas.
Lisboa 28 de Fevereiro de 1987.

RUB S. Nlcolau, 26·4.° Sala 3-Telef. 878360-1100 USBOA

o

Presidente da Mesa da Assemble 'a Geral
Dr. Jose Joaquim Jorge. Oliveira

12

29

PLANO DE EMISSOES FILATELICAS
PARA 1987 - NOTA

PLANO ECON6MICO
PARA 1987
Receitas Presumiveis
Quotizac;ao .. .... ........... ... ............ ........
Donativos e Subsidios ....... .. ..... ..... ... . .
Juros Bancarios ... ..... ... ... .... .. ... •.........
Leilso Flatelico •.. ..... ........ ...... .... .•. ....
Boletim do Clube ............................... ..
ServiC;o de Vend as .... .. .............. ......., ..
Vendas diversas ................................ .
Ofertas dos Associados •. " ........ ... ......... .

645.925$00
230.000$00
4.000$00
100.000$0
460.000$00
20.000$00
50.000$00
30.000$00

Oespesas de manuteny20 da Sede:
43.000$00
Telefon3 .. .. ........ ..... .
Electricidade . . .. .. ......
22.000$00
Agua ..... .. .... . ... ........
4.000$00
Renda ..... .... .. .. .. . ... ... 200.000$00
Portes de correio .. .. .................. .... .. ..
Catalogos e PUblic890es ............. .. .. .,.. .
M6veis e Utensllios ............. " ..... .. .... ... .
Beneficia90es na Sede ......... ...... ... .. .. .. .
Malerial de expediente ...................... ..
Servi90s eventuais .... .. .. , .. ............ ',' .... .
Aquisi980 de material de Estudo e Inves·
tiga9lio ........ .. .................... .. ......... .

Oespesas Presumiveis

45.000$00
5.000$00
-$50.000$00
613.000$00
5.000$00
-$-$-

-$-$-$-$-

-$-

111.000$00
40.000$00
50.000$00
95.000$00
71.000$00
55.000$00
68.000$00

1.539.925$00

1.4 77.000$00

-$-$-

Pela primeira vez no historial do nosso Clube, apresentamos urn plano econ6mico elaboracio a partir cia nos sa experiencia pratica de muitos anos, com as despesas e receitas
previsiveis para 0 ano de 1987.
B~seados nos numeros e rubricas correspondentes, procurar·se·a exaustivamente e no
ambito da presente previsao, nao nos afastarmos dos objectivQs que Se pretendem
alcanc;ar.
A DIRE'CCAO

28

por Daniel Costa
Nao, ainda, com a antecedencia que uma ProgramaC;ao ao nlve/ da CEE, em que
estamos inseridos, nem tampouco reve/ando algo do que devla ser urn planeamento qua·
Iificado que a modernidade . ate por analogia, faria pressupor, foi divulgado 0 Plano de
Emissoes 1987. Isto e, temos apenas 0 anuncio de urn conjunto de Emlssoes Postais
que os nossos Correlos irao lanr;ar no ano de 1987.

o que foi
Departamentos,
Portuguesa tern
ria importAncia
Filatelismo.

conhecldo esta muito aquem do que 0 Departamento, ou conjunto de
que compo em 0 sector regente da Fllatella da Admlnlstracao Postal
vindo a dar mostras, nos ultimos anos, expressas na vislvel compreensao
da caracteristlca comercla/ que envolve a componente s6cio·cultural do

Objectivamente, em termos modernos, boa programar;lio, para boa e atempada Informac;ao da mesma, nao e apenas 0 servh;;o de uma empresa, usufruindo excluslvldade
de serviC;os - como os Correlos - tern obrigaC;iio de prestar, mas rna Is uma forma de
mostrar capacidade administrativa.

o
269.000$00

A MARGEM

PROGRAMA -

Datas da Hist6ria de Portugal
• 500 Anos das Viagens de Bartolomeu Dlas
• 300 Anos do Papel Moeda em Portugal
• 150 Anos do Real Gabinete. de Leitura do Rio de Janeiro
• 300 Anos do Real Gabinete de teitura do Rio de Janeiro
Vultos das Letras, Artes e Pensamento
• 100 Anos do Nascimento de Amadeo de Souza Cardoso
• Castelos e Brasoes de Portugal
• 75 Anos do Turismo
• Far6is da Costa Portuguesa
• Natal
• Europa CEPT -

Arqultectura Contemporanea

• Ano Europeu do Amblente
• Centenario da Invenc;ao do Disco
Emisslo Base
• Arqultectura Popular Portuguesa (3.0 grupo)
A~ores

• Europa-CEiPT -

Arquitectura ContemporAnea
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• Janelas e Varandas dos A~ores
• Os A~ores na Hist6ria da Avia~ao
Madeira
• Europa CEPT -Arquitectura Contemporanea

BALANCETE GERAl
Em 31 de Dezembro de 1986

• Monumentos da Madeira
• Aves da Regiao

ACTIVO

DISPONfVEL
Datas de emissao·, numero de selos em cada serie, Blocos, Folhinhas, Inteiros
Postais, nomes de auto res, tiragens ou dados tecnicos, tudo continua omitido a priori.
Isto a tal adequacao que ainda fica em falta no presente Plano.
~

importante que urn plano 0 seja de facto. Planear pode ser fabricar simplicidade,
mas Ii simplifica~ao de distribuir algumas c6pias de dados mais ou menos amblguos
nao se pode chamar planeamento .
Uma coisa que me parece ter tambam a ver com planifica~ao e 0 facto de ainda
nao serem providas todas as Esta~oes Postais de selos Comemorativos. De facto,
sendo as emissoes de selos uma consequencias das necessidade postals, nao e muito
compreensivel este lapso.

Caixa .. . .. ...... .......... .. ......... .. ... .. ..... ..

Montepio Geral .... ... .. .. ......... ... ... .. ... ..
Banco Portugues do Atlantico ... ....... . .

127.373$10

133.451$80

Devedores ... '. ...... ..... .. ...... " .. .. ........ ..
232.244$90
Quotizac;:oes . ...... ..... ..... ... ..... ... .. ... . .. •
21.050$00
Boletim (anuncios) ... .. .. .. ............. .. .. ' _ _ _;:;.81..;.:.;:;.20;:;.6;;.;$;;.;0~0

334.500$90

Sobre objectividade , actualidade e oportunidade dos temas programados, tudo me
parece de importancia suficiente para Ser filatelizado . Havera, concerteza . omissoes, mas
ha que ter em conta as limita~oes que se impoem , as quais motivam as op~oes que
terao sido tomadas.

Colec~ao

• No momenlo em que recebemos esle lexlo. ainda nilo tinham sido publicadas pelos CIT as dalas
das emissaes 0 que enlrelanlo se verificou . (SG)

37$70
127.335$40

CREDITOS A CURTO PRAZO

EXlsnNCIAS

Mesmo assim nao me colbo de sugerir aos responsaveis da Programa~ao Comercial
dos Correios 0 processo de ir tambam incluindo ·nas emissoes comemorativas, selos de
taxas baixas que, erradamente quanto a mim, ja s6 aparecem nas ordinarias.

6.078$70

DEP6SITOS A ORDEM

Os filatelistas Him a experiencia de, mesmo atempadamente, nao terem sempre
a possibilidade de fazer circular as suas correspondencias com selos de. novas emissoes.
A maior parte das vezes nem sequer de obter qualquer selo comemorativo. Sei evidentemente, que em termos de correspondencia tudo e assegurado , mas selos men os vulgares e mais atractivos motivam potenciais amadores . Dentre esses, sempre saira uma
percentagem de bons aforradores, consoante a sua evolu~ao econ6mica e estabilidade
social.

E, sobre \imita~oes, nao estou de acordo com os que dizem ser exagerado 0 custo
anual das nossas emissoes . pora l1'uitas bolsas . Penso ser tempo de ponderar essas
opinioes, em face da nos sa Era conGumista, em que cromos base ados em saries televisivas, ou outros, encontram urn grande mercado entre a juventude. 0 que e preciso e
tornar possivel fazer entender ao r.~ aior numero de pesosas posslvel , a diferen~a entre
o que tern valor cultural e comercial perene como uma boa coleccao de selos e 0 que.
tera futuro mais incerto naqueles aspectos. Se a juventude gasta milhoes em cromos,
porque nao usar essas maquias ·em selos para colec~ao? Esta devera ser a pergunta que
responsaveis, a todos os niveis, pela Filatelia devem ,fazer, antes de qualquer critica
ao custo das emissoes.

6.078$70

Material Filatelico ...... · ........ .. ............. .

1.002.729$60

1.002.729$60

840.651$00

840.651$00

IMOBILIZACOES CORP6REAS
M6veis e usos ...... ...... ..... .... .... .. .... ..
iMOBILlZACOES FINANCEIRAS
de Clube . .... ...... ........ ....... ..

1$00

1$00

2311.334$40

Total do Activo ....... .... ... .

PASSIVO

EXIGIVEL
DEBITOS A CURTO PRAZO
Credores

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

294 .110$95

294.110$95

VALORES A COBRANCA
Quotiza~oes em cobranc;:a ..................
21 .050$00
Boletim idem ...... .... .. .. ........ .. .......... .. _ _--=8:..;1..:.;.2:;.:0;.;;.6;:;.$0;;.;0'--_ _ _ __

102.256$00_ _-.;1:..:;:0.::.2.::.25::..;6;.;::$=00
396.366$95

Totais do Passivo .. .. .... · ......
SITUACAO UQUIDA ACTIVA
Fundo Associativo ." .......... . .. . ........ ..
Resultado de 1986 .. ............ .. .......... ..

1.709 270$55
205.696$90
1.914.967$45_..-.:.1;.:;.9. ;. 14..;..:9::..;6;.;.7..:,$4=5
2.311 .334$40
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pelo Presidente da Direccao do Clube que
em 1985 sugeriu a serie de Azenhas e em
1987 sugeriu a serie Far6is da costa portuguesa. as quais foram aceites.
Desejamos acrescentar que outras sugestoes foram apresentadas por diversos elementos directores do Clube, sempre no desejo de uma colaboracao com a Empresa
responsavel pelas emissoes de selos em
Portugal.
DIRECTORES DEMISSIONARIOS
Muitas dificuldades se encontram quando
se trata de formar um elenco para dirigir oS
destinos do Clube e em alguns casos, como
foi 0 de 1986, verificaram-se saidas que dificilmente sao colmatadas. Foi 0 caso de
Domingos Augusto Cravo, que por motivos
do seu curso de engenharia S9 viu forcado a
abandonar, depois de um trabalhoexaustivo
com a realizacao das Mostras Filatelicas «A
Filatelia na Universidade».

a outro elemento, que se ofereceu para
colaborar com uma expontaneidade invulgar,
Joao Francisco Gamboa Alves, nem sequer chegou a tomar posse por alegados motivos de saude.
SoCIOS HONORARIOS

publicacc3es, a nossa proposta tera uma aceitacao, que nao teremoS duvida em antecipadamente a julgarmos muito positiva.

EL FILATELISTA NOVEL-

VOTOS
De pesar por todos as nossos Associados
que deixaram a vida terrena.
Propomos OS seguintes votos de agradecimento:
1) aos Correios e Telecomunicacoes-Divisao de Filatelia;
2) aoS Correios de Macau;
3) aos que nos prestaram a sua colabo-

racao;
4) aos anunciantes no nosso Boletim;

5) aos

membros do Conselho Fiscal e
Assembleia Geral.
A Direccao
Fernando Gomes Carrao
Jose Rodrigo Dias Ferreira
Dr. A. Sliva Gama
Jaime Machado Ferreira dos Santos
Jose Lima A. dos Santos Correia

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Usando da faculdade que os Estatutos concedem a Direccao, vimos propor a Assembleia Geral para que tomem em consideracao a pro posta que apresentamos para
conceder categoria de s6cios honorarios as
seguintes entidades:

Cumprindo 0 que determlnam as Estatutos,
o Conselho Fiscal constatou que, sem sombra de quaisquer duvidas, a Oireccao desenvolveu uma actividade merecedora do maior
agrado por parte dos associados e assim
se ndo apresentado 0 seu parecer, tem a
!lonra de propor:

Portuguesa Philatic Society, de Inglaterra,
e International Portuguese Philatelic
Society. dos E.U.A.

1) que mereca a aprovacao 0 Relat6rio

8aseiam-se as nossas propostas, no .facto
de ambas estas colectividades se dedicarem
ao estudo e divulgacao nao somente do selo
portugues, como tambem ao estudo profunda da historia postal relativamente a Portugal Continental, Regioes Aut6nomas, e a
todos oS territorios denominados como ex-coI6nias.
Para os nossos associados qUe conhecem
a actividade desenvolvida pela Portuguese
Philatelic Socie.ty e pela International Portuguese Philatelic Society, atraves das suaS
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e Contas da Direccao referente ao ano
de 1986;
2) que seja aprovado um voto de louvor
a Direccao pela sua dedi cacao ao Clube.
Lisboa, 31 de Dezembro de 1986.

a

Conselho Fiscal

Dr. Francisco Costa Gaspar
Dr. Jorge de Mello Vieira
Eng.o Carlos Mira da Silva
Eng.o Fernando M. Mendes Loureiro
Joao Luis de Medeiros

par J. Caballero
EI coleccionista de sell os, cuando empieza titubea, no sabe como orientarse y pide
consejos a los mas versados en la filatelia.
EI qu:ere que Ie asesoren de como se forma
una buena colecci6n, y sabe que, .para sentirse satisfecho de ella, ha de cumplir
ciertas reglas indispensables.
Cuando se empieza una colecci6n se
hace con tanta ilusi6n que no nos deja ver
can claridad que reg las se han de seguir
para que nunca lIegue· a cansarnos. Antes
de IIegar a este punta, tenemos que detenermos, reflexionar y elegir el camino a se ·
guir y este sera el que reuna las mejores
condiciones segun nuestro criteria y nos IIeve
facilmente al ex ito.
En el mundo de la filatelia se debe
entrar con plena conciencia del camino a
seguir, con i1usion de IIegar a ser un buen
filatelista, can esperanza de que sus esfuerzos se vean coronados por el exito y la
aqmiracicn de todos ios que contemplen -su
obra.
EI gran escritor y filatelista Barcelones
Puigferrat decia que "La filatelia no es una
mercancia cua/quiera, es un conjunto de be/leza y romanticismo». De la uni6n de la
belleza y el romanticismo surgen, la ilusion
el arte y mil satisfacciones mas fiI ate Ii ca·
mente hablando.
EI filatelista novel, para empezar no nece·
sita nadamas que un os cuantos sellos de su
pais, un clasificador, un album, unas pinzas
y una lupa. No compren un monton de sellos
de todo el mundo porque se ahogarian todas
las ilusiones can ellos.

•

En muchos paises, el sella viene escrito
en su idioma y esto es aveces motivo de
desconcierto para el n6vel yaque por ejem·plo: MAGYAR POSTA es Hungria, SVERIGE
es Suecia, SUOMI es Finlandia, U.A.R. es
Republica Arabe Un ida, EIRE es Irlanda, y
un largo etcetera. Esto demuestra que en
principio hay que coleccionar paises que nos
sean facilmente reconocibles.
EI mejor pais para empezar, es el de uno
mismo pero eso si, hay que procurar tener
series completas porque salvo en muy contad as ocasiones, el valor no 10 mide un
sello suelto sino la serie completa, y cuantas
mas series completas se tengan en una
coleccion, mas valor y merito tiene esta.
Lo mas aconsejable es empezar ·p or el ano
actual e ir retrocediendo hasta que nuestros
medios econ06micos nos permitan. Estos sellos se van colocando en el clasificador para
despues pasarlos al album definitivamente
con forme se tengan anos completos.
Hay que acostumbrarse desde el primer
momento a no tocarlos con los dedos, para
evitar que se man chen 0 se humedezcan y
sf a usar las pinzas especiales para el trasiego continuo de los mismos.
En cuanto a la lupa, es muy necesaria
para el coleccionista ya que es el medio de
que se dispone para intr'oducirse en el significado del sello; es el vehiculo que nos
transporta a traves de 131 y ·nos permite
escudriliar en 10 mas recondito del mismo,
pudiendo admirar toda su belleza y todo su
arte haciendonos sentirnos 'parte viviente del
mismo y ser testigos de 10 que representa,
quedando maravillados al contemplar tanta
grandeza en tan pequeno y tragi! papelito.

Oecidimos publicar ~sle artigo, da auloria de um Cons6cio Espanhol , na sua versAo original , pois Irala-se
de um Idioma acesslvel aos .portugueses. Se, lodavla, algum leilor ' 0 dese/ar, poderemos possibilitar-ihe
a sua Iradu"ao. (SG)
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1.0 LeiHio do Clube FilateJico de Portugal
CONDICOES
1-0 CLUBE FILAUL/CO DE PORTUGAL realiza 0 seu 1.° LEILAO FILAUL/CO no
dia 31 de OUTUBRO DE 1987, na sua Sede Social, Avenida Almirante Reis, 70·5."
Dt.", em Lisboa, com inicio as 14,30 horas;
2 - Os lotes serlio vend,dos pela melhor oferta desde que superiores aos va/ores de
reserva minima, tendo em atem,lio 0 interesse dos vendedores e compradores;
3 - Para custear os seus encargos, 0 CLUBE FILA71~LlCO DE PORTUGAL, deduzirfJ
10 % ou 15 % do valor atingido por cada lote, aos vendedores tratando·se de 86.
cios ou nlio s6cios do CLUBE FILAT£LlCO DE POR71UGAL;
4 - No caso de se receberem pe/o correio duas propostas iguais de aquisic;;lio para
o mesmo lote, sera considerada aquela que tenha sido recebida em primeiro lugar;
5 - Os lotes estarlio patentes para apreciac;;lio dos interessados nos dias 3·10·17 e 24
de Outubro de 1987, das 15 as 18 horas, na Rua 1.° de Dezembro, 31.1.°, Lisboa,
Teletone 328138 (Filamundo·Filatelia Mundia/, Lda.J.
No dia do LEI LAO podem igua/mente ser observados das 10 lis 12,30 horas na
Sede do Clube;
6 - As propostas teitas na Sala do Leilao, assim como as enviadas pelo correio, serlio
reg.das pelos lances minimos seguintes:

500$00 a Esc.:
5.000$00............ Esc.:
de Esc.:
de Esc.: 5.000$00 a Esc.: 10.000$00 ............ Esc.:
acima (ie 10.000$00 .................................... Esc.:

7-

8-

9-

10 -

11 12 -

250$00
500$00
1.000$00

Os lotes serlio entregues aos compradores ap6s a efectivac;;lio do pagamento. Os
compradores presentes podem receber os seus lotes no tim do LEILAO ap6s previa
/iquidac;;lio.
Os compradores que tizerem as SUBS ofertas pelo correio, suportBrlio para a/em dos
portes e registos, 0 seguro correspondente ao total dos va/ores atinf1idos pe/os
lotes adquiridos.
0 CLUBE FILATi:L/CO DE PORTUGAL, embora ciente da autenticidade do material
vendido, e da sua correcta descric;;ao no CATALOGO, aceita a devo/uc;;lio de qual·
quer lote, cJ.entro do prazo MAXIMO de 7 DIAS, desde que seja provado nao se
encontrar nas condic;;oes indicadas;
Somente serao aceites para este LEI LAO se/os e pec;;as filatelicas de PORTUGAL
CONTINENTAL, MADEIRA, A90RES, MACAU, [NDIA PORTUGUESA, ANGOLA,
CABO VERDE, GUlN~, M09AMBIQUE, SAO TOM~ E PRfNCIPE e TIMOR. Esta
imp/fcito , con forme se cfiz em 6, que nao sao aceites quaisquer lotes interiores a
Esc.: 500$00;
Os lotes serao recebidos ate ao dia 31 de Maio de 1987, para possibilitar a con·
fecc;;ao do catalogo bilingue (portugues e ingles) sendo 0 mesmo enviado a quem
o solicitar;
Qualquer caso niio previsto nestas CONDI90ES, sera apreciado e reso:vido pel3
Comissao Organizadora do Leillio.
Toda a correspondencia referente ao LEILAO devera ser enderec;;ada ao
CWBE FILAT~L/CO DE PORTUGAL
1.° Le'lao Filatelico
Avenida Almirante Reis, 70-5.° Dt.o
1100 Lisboa

NOTA:
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A Ger6ncia de FILAMUNDO colocou amavelmenle as suas Instala~Oes A disposl~Ao para observa~i!o
dos loles. preslando uma colabora~i!o ao Clube Filatelico de Portugal. que multo nos apraz reglstar.

livros e revistas durante 0 ano de 1986.
Justo sera distinguir a figura de J. Ell. Her·
deiros que nos ofereceu alguns catalogos
para alem de inumeras revistas.
Mais uma vez uma entidade particular nos
concedeu um subsldio importante para ex·
pressamente ser aplicada em encaderna·
coes, 0 que fizemos.
Orgulhamo·nos de possuir uma das duas
maiores e mais bem apetrechadas bibliote·
cas filatelica do Pais.
SUBSIDIOS E OFERTAS

No ano de 1986 fomos contemplados com
um subsidio de cem mil escudos con cedi.
dos pelo Governo Civil de Lisboa, depois
de interferencia da Junta de Freguesia dos
Anjos.
Na parte respeitante a ofertas temos a
destacar a doac;:ao de um aparelho de tele·
visao a preto e branco pelo nosso associa·
do e membro do Conselho Fiscal, Jose LUIS
Medeiros. Uma maquina de ·ender~ar ma·
nual, foi ofertada por Domingos Sacramento,
proprletario do Mercado Filatelico.
CONFRATERNIZAC;:Aa

Lamentavelmente, este ano nao realizamos
o tradiclonal almoc;:o ou jantar de confraternlzac;:ao entre oS nossos associados. Imponderaveis que nao conseguimos ultrapassar
nao nos permltiram levar a efeito 0 agape
que tem servido de pretexto para nos reunirmos com aquelas dezenas de associ ados
que sempre nos tem acompanhado.
Uma das razoes, senao mesmo a mais influente, foi 0 facto de Se encontrarem ausentes um numero apreciavel de s6cios
que, com os seus familiares, sempre nos
acompanham nesta iniciativa incluindo alguns elementos directivos que par motivos
de ordem particular tambem nao se encontravam em 1 de Dezembro em Lisboa.
Temos a esperanca que seja reatada esta
tradic;:ao ja no pr6ximo ano. A todos os nosSoS Amigos, apelamos para que em 1987
nao delxem de prestar a colaboracao que
vos seja pedida pel Os elementos directivos
que vao gerir os destinos do Clube, no sentide de reatarmos esta tradicional confraternizac;:ao.

EXPOSIC;:oES PARA 0 ANa DE 1987

No pr6ximo ano, de 9 a 17 de Maio, vai
realizar-se a • LUSOMAX 87.. Exposic;:ao Filatelica Internacional de Maximafilia, na cidade de Abrantes. Aceitando 0 convite que
nos foi feito, fazemos parte integrante da
Organizac;:ao, juntamente com 0 Cimax·Clube
Internacional de Maximafilia e com a APM.
Associacao Portuguesa de Maximafilia.
Este certame fOi integrado no Plano Exposional para 1987, apresentado a Federacao Portuguesa de Filatelia e aos Correios
e Telecomunicac;:oes de Portugal tendo merecido por parte. desta Empresa da concessao
de um subsidio de um milhao de escudos.
Esclarecemos a Assembleia Geral que
em face da exiguidade do subsidio concedido, foi nosSa intenc;:ao nos desligarmos, 0
que nao aconteceu porque nao queremos regatear os nossos esforcos em prol da filatelia, independentemente da disciplina.
Permanecemos na organizacao muito embora saibamos que vai ser exigido muito
trabalho aos elementos que em nome do
Clube integram a Comissao Organizadora.
o presidente da Direcc;:ao exercera 0 lugar
de Comissario Geral da Exposicao e Jose
Rodrigo Dias Ferreira sera 0 outro membro
que 0 vai coadjuvar.
Temos a convicc;:ao que ao partilharmos
os trabalhos com as colectividades acima
referenciadas, contribuiremos directamente
para a divulgacao da maximafil'a a nivel nacional e internacional.
PLANO DE EMISSoES PARA 1987

o Clube Filatelico de Portugal correspondendo ao chamamento dos Correios para
colaborar no Plano de Emissoes, apresentou
a sugestao de uma serie sobre 0 tema .Ses
e Catedrais» do nosso Pais. Foi um trabalho
que obrigou a uma larga troca de correspondencia com as mais diversas entidades
ecieslasticas, que corresponderam ao nosso
pedido com informacoes e material didactico. material esse, todo ele remetido para
a entidade emissora. Nao fomos felizes nos
nossos intentos, dado que nao fol conslderada a nossa sugestao, muito embora contlnuemos a afirmar que sendo bem executada
daria uma serie de grande nivel.
Sentimo-nos em parte recompensados,
com a aprovac;:ao de sugestoes apresentadas
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estrangeiros que nos tam honrado com a sua
colaborac;:ao, nao menosprezando os anuncios
econ6mlcos dos associ ados do Clube que
nos prestam uma ajuda que convem realc;:ar.
Fazendo uma rectrospectiva, concluimos
que com uma ou outra excepc;:ao, as pub Iicac;:oes filatalicas em Portugal tam uma vida
etemera, 0 que coloca mais em evid~ncia
a nossa Revista . que, pese embora as difjculdades apontadas tem mantido uma regularidade desde ha algum tempo.
Uma palavra de agradeclmento e devida
ao Director do Boletim e bem aSSim ao seu
Adminlstrador. 0 primeiro porque, para
alam das suas actividades profisslonais
presta alnda, semanalmente, colaborac;:ao a
diversas colunas filatelicas , 0 que 0 obriga
a um esforc;:o que nunca sera de mals realc;:ar, para manter a regularidade de publicac;:ao Iil 0 nivel grlifico da nossa Revlsta.
MOSTRAS FillAnLlCAS

Muito em bora nao posSulndo instalar,:oes
adequadas para a realizar,:ao de Mostras Filatelicas, no decorrer do ana de 1986 levamos a efeito. no m~s de Abril, em diversos
Estabelecimentos do Ensino Superior, mostras filatalicas dlrigidas unicamente ao meio
estudantil. Houve 0 cui dado da nossa parte,
nessas mostras-relampago, de apresentarmos participar,:oes adequadas ao enslno nas
mesmaS ministrado, constltuindo um ~xito
a nossa iniciativa. A Comunicac;:ao Social
deu uma vasta projecc;:ao a noSsa 'ideia e a
colaboraao dos CIT bem como dos Correios
de Macau fOi muito preciosa nao somente
com a cedencia de quadros exposltores,
como tambem com a compra de publici dade
para 0 Boletim Especial que editamos.
Tratou-se de uma organizacao do Clube
Filatelico de Portugal conluntamente com a
Assoclac;:ao Academica de Lisboa, com a colaboracao da Radio Universidade Tejo, Diario
Popular e as Associac;:oes de Estudantes do
Instituto Superior de Ciencias Socia is e PoIftlcas, Faculdade de Letras, Faculdade de
Direito, Instituto Superior do Servic;:o Social
e Instituto Superior Tecnico.
Em homenagem a .participac;:ao da selecc;:ao
portuguesa de futebol que esteve presente
no Mexico. realizamos na nossa Sede uma
pequena Mostra Filatelica do tema, em que
colaboraram OS Filatelistas Rogerio Liberato
Mendes e Alfredo Oliveira da Silva que nos
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cederam as suas partlcipac;:oes. Para esta
mostra mandamos confecclonar um carlmbo
especial que fol pago integralmente com oS
sobrescrltos que foram vendldos e que aicanc;:aram grande axlto em Espanha.

LEGlSLA(:rIO

DE

INTERESSJ:: FILATltLICO

Estivemos presentes com 0 noSso Boletlm
na Exposlr,:ao Filatelica Luso-Brasilelra Lubrapex 86 e igualmente na Europex 86, realizadas respectivamente no Rio de Janeiro
e em Lisboa.
FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELlA

Continuamos a trilhar camlnho Idtmtlco a
anos anteriores, ou seja, uma Independencia total, em relacao a entidade maxima
da filatelia naciona\.
Temos tido discordfmcias 0 que comprovamos atraves de correspond~ncla trocada. Um
dos pontoS que mals nos senslbllizou nas
nossas diverg{mcias, diz respelto Ii falta de
publicar,:ao dos novos Regulamentos Internacionais que entendemos ja devlam ser do
conhecimento publico atraves do 6rgao representativo da filatelia portuguesa.

Campilado par Jose R. Dias Ferreira

PORTARIAS

Portaria n.O 380/86. 22.7.1986. Emissao de
selos, com taria fosforescente, aluslva a
.Arquitectura Regional dos Ac;:ores-Chafarizes ...
Resoluc;:ao CM . 21.8.19~6. Aquisic;:ao pelos
CIT do Palacio Sousa Leal, onde se en contra
a Administrac;:ao e respectivos Servir,:os de
Apolo.
Portaria n.o 538/86. 20-9-1986. Emlssao de
selos, com tarja fosforesceute, alusiva aos
• Castelos e Brasoes de Portugal •.

Portaria n.o 569 / 86. 1.10.1986. Emlssao de
um bloco filatelico comemorativo da .Europex 86 • .

NORMAS PRIVATIVAS

CC 002286 DGC. 29.9.1986. Servic;:o de
RSF Internacional.
OS 009286 CA. 20.11.1986 . Reestruturac;:ao
da DGC/1 ." Fase .

Temos apresentado sugestoes nos mals
diversificados aspectos tendo sempre em
mente que e Ii Federac;:ao PortugueSa de
Filatelia que compete trac;:ar pianos e Indlcar directrizes as federadas.
Nao podemos delxar de dar conhecimento a todos os nosSoS aSsoci ados que 0 Presidente da Direcr,:ao do nosso Clube. fol
o unico elemento que, nao fazendo parte dos
6rgaos directivoS da Federacao, fez parte
da Comissao Organizaclora do Salao F;latelico uEuropex 86-, certame de larga repercussao no Pals e estrangelro, 0 que
muito nos honra.
BIBLIQTECA

Insistimos mais uma vez em Informar a
massa associativa do Clube de que nao nos
foi possivel conseguir a colaborac;:ao de
associ ados para catalogar toda a vasta obra
bibliogrlifica que possuimos, muito embora
tenhamos devidamente catalogadas as obras
que conslderamos mals importantes.
Para quando a concretizac;:iio dos desejos
das varias Direcr,:oes?
Continuamos a contar com a amizade de
s6cios e amigos do Clube que nos ofertaram

Normaliza~ao

das marcas de dia

Os CTT distribuiram as folhas das "Fichas
de Legis/at;io .. n.O 202-85, reclificadas, alegando-se "alterat;a.o do original».

- na marca do dia com a designaoAo "Terreiro do Pac;:o .. , em vez de 1200 L1SBOA.
dever's figurar 1100 L1SBOA;

Trata-se de materia relativa a normalizac;:ao
das marcas do dis, da qual publicamos uma
nota no numero 334 desta Revista, reproduzindo precisamente as directrizes emanadas
pelos OlT sobre 0 assunto.
Curiosamente, essas rectificac;:OOs dizem
respeito, precisamente, a exemplos apresenlados pelos Correios para melhor serem
entendidas essas normas.
Por isso, entendemos divulgar tambem
essas alteracoes para que os nossos leitore nao sejam induzidos em erro. Elas reportam-se a legendas de tres marcas do dia
das quais i-nserimos entao as gravuras voltando hoje a ,publica-las para melhor identif1caceo. Assim:

-

na de "Lordelo». devera figurar ..Travassos. 4830 p6VOA LANHOSO..;

-

naquela em que flgura'a legenda .. C. Ferro
Entronc. / 2330 ENTRONCAMEN.... esta
ultima designac;:ao devera ser substitulda
por .. ENTRONCAMT.o ..
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sal a por forma a que as DireccOes futuras
possam reunir as melhores condicOes para
se receberem os associados em prlvado,
sempre que Se torne necessaria.
ESTATUTOS

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable...
\X(~ offer Mail S~les wit~ extremely interesting material in the 525 - 5150 range. In
addition, our Public Auctions offer appropriately rare and specialized material.
We are always interested in buying specialized items or collections.
Our Mail ~81e an.d Public Auction catalogs are sent free to [llembers of the C/ube Fllatellco de Portugal on request.
Please specify which catalog you wish .

George

e
c.

A'evizos

2800 28th Street. Suite 323
Santa Monica, California 90405
Telephone: 213/450-2543
Cal. Aue. Lie. No. A 1229

SANTANA

FILATELIA TEMATICA OU POR PAlsES
GRANDE STOCK
NAO TEMOS l1UDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS
SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em series 'completas, ·novas, e sem charneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores preyos
R6MESSAS PARA TODe 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA L1BERDADE, 157 ·1.0
(Metro: AVENIDA)
1200 LISBOA-Telef. 561539
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Consideramos prioritaria a alteracao dos
noSsos Estatutos que se encontram desactualizadose em alguns casas contrarios a
Lei vigente . Par eSsas razoes, apresentamos
um projecto aos associados para se pronunciarem e ficamoS aguardando que no ana
de 1987 em Assembleia Geral convocada expressamente para a efeito, sejam aprovados.
Podemos garantir. sem qualquer sombra
de duvida. que essa aprovacao sera vantajosa para a colectividade. nao somente porque nos coloca ao abrigo da Lei COmo tambam nos permitira usufruir de vantagens
que ate agora se !lim encontrado limitadas.
TESOURARIA

Esta rubrica mereceu da nossa parte uma
grande atencao e. porQue nao dizll·lo. muito
trabalho. porQue a aespinha dorsal da colectividade. Sabemos Que a situalfao econ6mlca do nosso Pals, e par arrastamento
ados nossos Associados, nao teve as meIhorias desejadas. Consequentemente. nem
sempre a cobranca de quotizacao se process au em tempo adeQuado; fomos forcados
em alguns casas. em numero superior ao
Q[le contavamos. a utilizar a cobranca via
postal . onerando·a com despesas que pode.·
riam ser evitaveis se todos as associ ados
correspondessem ao apelo feito. isto e. ao
pagamento voluntarlo e atempado das quotas.
DaQui lancamos 0 nosso agradecimento
a todos as nossos Amigos Que corresponderam ao pedido.
Ficamos confiantes Que no ana Que sa
avizinha. haja uma melhoria acentuada neste
aspecto. Que nos liberte de preocupacOes.
de tempo utilizado, e bem assim de despesas
desnecessarias.
MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Entendemos Que e nosso dever expor a
massa associativa do Clube a situacao
actual. Continuou a decrescer a numero de
s6cios. nao tanto por abandono au obitua-

rio, mas antes porQue para algumas deze·
nas foi resolvida a seu cancelamenta por
falta de pagamento de Quotas.
Registamos com satisfaCao a inscricao
de um bam numero de s6cios correspon·
dentes estrangeiros comprovando-se Que a
nosso Clube alem fronteiras disfruta de um
nome. Que nao sendo resultado do trabalho
nosso. foi daQuelas muitas direclfoes Que nos
antecederam.
Estamos certos Que poderemos recuperar.
desde Que cada um dos nossos associados,
divulgando a Clube Filatelico de Portugal.
consiga. par si. propor um novo s6cio.
CONSULTORIO

Reconhecemos Que esta rubrica nao a pal·
paveL Mas foram inumeras as respostas que
demos a associados Que a n6s Se dirigiram.
Quer pessoalmente. Quer par escrito; bastas
vezes somas forcados a perda de tempo em
pesQuisas e investigacOes atravas da bibliografia de Que dlspomos. e ate em consultas
no exterior como na Biblioteca Nacional e
outras. para nos possibilitar a res posta certa
e adeQuada. Desse trabalho se tem encarregado a Director Jose Rodrigo Dias Ferreira. Que e digno de elogios. nao 5.6 pelos
conhecimentos Que possui sabre filatelia
como tambem pelo seu esprrito abnegado
de procurar corresponder as solicltacOes
feitas.
BOLETIM'

Repetidamente temos afirmado Que can·
sideramos a nos sa Revista como 0 maior
elo de liga(,:ao entre os nossos associ ados
nao residentes na area da grande Usboa. e
a Clube. Par via dlsso. continua mas a perfilhar a ideia de Que todos OS esfor(,:os sao
devidos para Que no decorrer do ano sejam
pUblicados. pelo menos seis numeros.
Nao a facil esta luta. Quer pelos custos
cad a vez mais elevados. Quer pel a falta de
colabora(,:ao especializada. Quer ainda par·
Que se torna cada vez mais ditrcil conse·
guir'se vender publicidade. a Que nao a
estranha a vida econ6mica de cada um de
n6s. Neste aspecto cabe uma referllncia
muito especial aos Correios e Telecomunicalfoes de Portugal. aoS Correios de Macau.
e bem assim aos comerciantes nacionais e
23

RELATORIO E CONTAS DA DIREC<;AO
E PARECER DO CONSELHO FISCAL-1986
INTRODU<;:AO

INSTALA<;:OES DA SEDE

Obrigam-nos OS Estatutos do Clube a apresentarmos no fim do mandato, 0 Relat6rio
e Contas, e bern assim 0 Parecer do ConseIho Fiscal sobre 0 que foi a nossa actividade durante 0 decorrer do ano em que estivemos a frente dos destinos da Colectividade por vontade expressa dos associ ados.

Concretizamos urn sonho de ha muitos
anos; finalmente, e depois de devidamente
autorizados pela proprietaria do predio onde
se encontra instalada a nOssa Sede. conseguimos 0 aumento de espaQo disponlvel, fechan do a varanda das trazeiras em alumlnio
anodizado; as chapas de vidro foram revestidas de uma pelicula especial, e procedeu-se
a ele,ctrificaQiio, pintura e alcatifamento
deste espaQo. Os custos foram sem duvida
elevados: gastamos cerca de duzentos e
cinquenta mil escudos com este melhoramento, mas estamos certos que OS vindouros
apreciaQiio devidamente todo este esforQo.

Somos repetitivos, dizendo que foi urn ana
de muito trabalho porque as actividades de
cad a urn de n6s. obrigam-nos a fazer sacrificios de varia ordem para que 0 prestigio
alcanQado se mantenha. Continuamos a lutar
com falta de elementos que queiram colaborar na tarefa ingrata de fazermos alteraQoes por forma a acompanharmos os
momentos por que passamos. Ao longo
dos nossos quarenta e quatro anos de
existencia fomos acumulando materiais filatelicos e literarios que estiio necessitados
de serem postos em ordem; por falta de
capacidade humana niio nos e possrvel encetar as alteraQoes que se justificam e que
temos adiado sucessivamente pelas razoes
que expo mos.
Niio podemos responder como seria noSso
desejo. niio 56 porque 0 tempo de que dispomos niio 0 permite como por outr~ lado,
porque alguns directores que se tern mantido
no cumprimento de varios mandatos, estiio
a ficar saturados e a niio corresponderem
a inovaQoes ou modificaQoes que entendemos
necessarias.
Resta-nos uma consoladora certeza: muito
embora a nossa capacidade humana niio seja,
como dissemos, a desejada, lanQamos a ideia
que felizmente foi muito bern acolhida, de
se realizar pel a primeira vez urn Leiliio Filatelico no ana de 1987 0 qual, esperamos,
contribua para dar urn impulso na vida do
Clube. Esta lanQada a Semente e contamos
que os nossos Associados e Amigos colaborem com a DirecQiio por forma a que germine e se col ham os frutos apetecidos, no
caso concreto, a angariaQao de fundos que
permitam urn desenvolvimento da colectividade
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RUTEIRU

DE EXPOSI(:oES

LUSOl\lAX 87
o Clube Filatelico de Portugal acedendo
ao convite que Ihe foi gentilmente endereQado pelo CIMAX-Clube Internacional de Maximafilia, participa com esta agremiaQao e
com a AssociaQiio Portugue.sa de Maximafllia, na organizaQiio da ExposiQiio Internacional de Maximafilia, a qual foi dada a sigla
LUSOMAX 87.
o certame, em cuja Comissiio Organiza, dora participam, em representaQiio do CFP,

ticular da Europa. continente on de a Maximafilia esta mais desenvolvlda.
Em stands especials, cedidos pela Camara
Municipal de Abrantes que tern prestado excelente apoio a manifestaQiio, encontra ....
-se-iio instalados durante 0 periodo da exposiQao, varios comerciantes filatelicos, os
quais contribuirao por certo para uma ainda
maior anlmaQao da LUSOMAX 87.
A LUSOMAX 87, sera uma boa razao e

os seuS Directores, Fernando Gomes Carrao
e Jose Rodrigo Oias Ferreira, desenrolar-se-a
de 9 a 17 de Maio pr6ximo, no Convento de
SBO Domingos da bonita cidade de Abrantes.
localidade onde esta sediado 0 CIMAX.

urn born motlvo para uma viSita a cldade de
de Abrantes que pode proporclonar numero50S locais de agrado certo, para alem, claro,
de se apreciar urn born lote de exce·lentes
colecQoes, por certo, das melhores existente
actual mente em todo 0 mundo.
A LUSOMAX 87 contara com quatro carimbos comemorativ,os que serao apostos
numa estaQao temporaria de Correlos que
funcionara no local do certame. (SG)

Mas niio nos quedamos por este melhoramento.
Adquirimos mais duas mesas de reuniBo,
bern como cadeiras, alargando desta forma
o espaQo de que dispunhamos para os nossos associ ados estarem mais a vontade nos
dias de reunioes.
Ainda no aspecto das instalaQoes, adquirimos tres m6veis destinados a arrumaQBo
do patrim6nio medalhrstico do Clube, constiturdo pelas medalhas atribuldas ao Clube
nas exposiQoes em que temos participado.
Urn dos m6veis destina-se a guardar 0 esp6lio medalhrstico do que foi durante muitos
anos Presidente da DirecQBo, Dr. Vasconcelos de Carvalho, pOis entendemos que a
melhor homenagem a tributar seria 0 de
perpetuarmos a sua passagem pelo Clube
com 0 que foi possivel recuperar.
Foi, em suma. urn ano repleto de melhoramentos graQas a urn trabalho de pertinacia, de economia na supressBo de despesas
em determinados serviQos que foram executados pel Os directores. Em resumo, urn ana
que consideramos dos mais fellzes.
Projectado para 0 futuro, e face aos meIhoramentos introduzidos, esta em perspectiva 0 arranjo da sala da DirecQBo. com a
aquisiQBO de uma mesa de reunioes, pintura,
electrificaQBo e alcatifamento da referlda

A LUSOMAX 87 que contara com urn
corpo de jurados internacional. regista a inscriQao de urn boni e qualificado lote de participantes provindos de varios parses, em par-

FINLANDIA 88
A ExposiQBo ' Mundial de Filatelia FINLANDIA 88, tera lugar em Helsinquia. de 1
a 12 de Junho de 1988, e conta com 0 patrocinio da Fede,raQBo Internacional de Filatelia.
Segundo os seus organizadores. a FINLANDIA 88 sera a maior manifestaQBo fila
telica ja realizada na Finlandia e uma das
mais grandiosas do mundo.
A sua organizaQBo esta a decorrer desde
1985, desejando os seus responsaveis qUE'
este certame, a semelhanQa do que naquele
pals decorreu em 1956, fique gravado naf'
mem6rias como urn acontecimento que per-

mita apreciar as colecQoes filatelicas mals
prestigiosas, num clima caloroso e beneflco
para todos.
A FINLANDIA 88 . celebrara 0 350.° anlversario 'do ServiQo Postal Finlandlls, tendo a
Sua organizaQBo sldo confiada a AssociaQBo
Finlandesa de Filatelia e a DlrecQac-Geral dos
Correios e TelecomunicaQoes.
As inscriQoes provis6rias encontram-se
aberta ate ao dia 1 de Setembro pr6ximo,
devendo OS interessados contactar com 0
Comssario para Portugal, Dr. Manuel Portocarrero, Estrada Interior da CircunvalaQBo,
9427, 4200 Porto . (SG)
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CORREIO, CORREO, CORRaO

o que corre a pe au a cavalo . No tempo de Augusto nao se chamavam assim, se nao
lIns hom ens que corriam ape, e que na rea/idade eram como hom ens de pe ..Parece,
que este Imperador foi a primeiro que pOs .. Correos», como as nossos de hOle, para
levar cartas, e para andarem mais depressa, davam·lhe carras. 0 que continuou por muito
J

POSTA CORREIO
Jose R. Dias Ferreira
Nao e estranho que quando nos debru<,amos sabre documentos antigos encontremos
termos cuja interpretat;:ao e diflcll. Felizmente que nem sempre ass 1m acontece sendo
neste caso as informat;:oes exaustivas.
Ligadas aos estudos sabre. marcofiJia antiga, existem duas palavras que sao assocladas: Posta e Correio, cujos significado devemos estar aptos a interpretar na su a
largueza.

AUTORIZADQ COlv[ EXEMPLOS

Nao sao mu:tos as autores antigos que nos legaram explicac;:oes sabre essas pala·
vras. Contudo, queremos destacar um deles: D', Rafael Bluteau autor do "Vocabulario
Portuguez e Latino» (edic;:ao de 1712).
padre Bluteau, nasceu em 1638 e morreu em
Lisboa a 14 de Fevereiro de 1714 (1),

'00$ M.£·LHORF.S ESCRITORCS POR TUGUEZES , E L.\ 1'1

°

Passando ao que mais interessa, vejamos a que ele escreveu primelro sabre Posta,
e depois sabre CorreIa.

'A ELREY DE PORTVGAI]

D.JO OV.'

'.

POSTA
Na lingua italian a e francesa, p~r esta pa/avra Posta entende·se a casa do
Correia, que aluga cavalos de Posta; e segundo Cobarrubias (2) .. os cava/os de posta se
cham am assim, porque nas estradas reais estao expostos a quem necessita deles para
chegar mais depressa a algum lugar. Mas eu derivara Posta de Posta, porque nas cava·
larir;as dos Correios estao as cavalos, como no seu posta esperando que as soltem para
correr. Na Ifngua portuguesa, Posta s6 significa a carre,ira au ourso impetuoso do oava/o
e asim se diz correr
Posta, correr em Posta, oava/o de Posta, deste aquele lugar hB
tantas Postas, etc, Segundo Xenofonte, foi Ciro a primeiro, que estabeleceu nos cami·
nhos, em certas distanoias, as casas dos Correios, que davam Cavalos de posta. $ult6,0
atribue esta invenr;ao ao Imperador Auguso. Mas queremos dar credlto a Her6doto: antes
do Reinado de Ciro havia na Persia Correios, ou postas de hom em de pe, desde 0 Mar
£geu, ou Propontida (a que hoj~ chamam Arquipelago au Mar da Marmora) ate a cida1e
de Suza, caber;a do Reina. Havia cento e onze jornadas para as Correios oada uma daB
quais distava da outra, um jornada.

PE-LO PADRE

·D. RAPHAEL BLUTEAU

59guem·se bastantes notas eruditas· em latim e a correspondente significac;:ao em
portuguAs, que no caso nao tern rmportAncia,
Termina dizendo, que "Posta tambem se chama a pr6prio Correia», numa interpre·
tat;:ao, referindo·se a Vieira, "Sermao nos an as da Rainha» no fim da pagina 13, onde
se l~ "Os avisos, e as pastas a correr, e a cruzar os Reinos».
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CLERIGQ REGULAR, DOUTOR NA SAGRAD A.'
Thculogia, Pregador da R aYllha de lnglaterra, Henrjque~
Maria de Fran~, & CaUficadorno f.!grado Tribunal
da Inquili~o de Lisboo.
'!)

a

Luis Hornigk, que esoreveu um /lvro sabre a origem das postas, diz que a Conde
de Taxis estabe/eoeu nil Alemanha, as pastas a sua ousta e que no ana de 1616, a
Imperador Mathias a remunerara com 0 ofloio de General das Pastas, ou Coreio M6r.
para sempre, na sua oasa e posteridade.

0 S.

F. O FFERECIDO

,

COIl\lB RA

1IJ0 Collegio das Artes da Companhia deJESUA0 00 de 17 u.
Cqm IOd,u aJ liu"f'S ",<"rINrl"',
tempo, ate que finalmente, para eTes correrem c.om mais fac:fjdade deram Ihes cavalos,
e estes tais correios foram chamados, "Veredang» palavra formada de "Veredus", que
em Marcial significa "cavaTo corredor" au "cavalo de posta».
Por nao termos mais nada a acrescentar, nao quaramos deixar de referir a locuc;:ao
lat;na qua era muito usada palos Correios nas suas comunicac;:oes com 0 publico, no
princfpio e ate mead os do sacul a 18, que tarminaram tal como nos nUt supra».
(1)

(2)

Grande Encicloptidla Portuguesa e Brasileira. Refer6ncia a Bluteau (D. Rafael).
Refere.se a Sebastian Orosco Cobarrublas . •Tesoro de la lengua castellana y

espa~ola • .

1674.

Madrid.
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princfpio e ate mead os do sacul a 18, que tarminaram tal como nos nUt supra».
(1)

(2)

Grande Encicloptidla Portuguesa e Brasileira. Refer6ncia a Bluteau (D. Rafael).
Refere.se a Sebastian Orosco Cobarrublas . •Tesoro de la lengua castellana y

espa~ola • .

1674.

Madrid.
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RELATORIO E CONTAS DA DIREC<;AO
E PARECER DO CONSELHO FISCAL-1986
INTRODU<;:AO

INSTALA<;:OES DA SEDE

Obrigam-nos OS Estatutos do Clube a apresentarmos no fim do mandato, 0 Relat6rio
e Contas, e bern assim 0 Parecer do ConseIho Fiscal sobre 0 que foi a nossa actividade durante 0 decorrer do ano em que estivemos a frente dos destinos da Colectividade por vontade expressa dos associ ados.

Concretizamos urn sonho de ha muitos
anos; finalmente, e depois de devidamente
autorizados pela proprietaria do predio onde
se encontra instalada a nOssa Sede. conseguimos 0 aumento de espaQo disponlvel, fechan do a varanda das trazeiras em alumlnio
anodizado; as chapas de vidro foram revestidas de uma pelicula especial, e procedeu-se
a ele,ctrificaQiio, pintura e alcatifamento
deste espaQo. Os custos foram sem duvida
elevados: gastamos cerca de duzentos e
cinquenta mil escudos com este melhoramento, mas estamos certos que OS vindouros
apreciaQiio devidamente todo este esforQo.

Somos repetitivos, dizendo que foi urn ana
de muito trabalho porque as actividades de
cad a urn de n6s. obrigam-nos a fazer sacrificios de varia ordem para que 0 prestigio
alcanQado se mantenha. Continuamos a lutar
com falta de elementos que queiram colaborar na tarefa ingrata de fazermos alteraQoes por forma a acompanharmos os
momentos por que passamos. Ao longo
dos nossos quarenta e quatro anos de
existencia fomos acumulando materiais filatelicos e literarios que estiio necessitados
de serem postos em ordem; por falta de
capacidade humana niio nos e possrvel encetar as alteraQoes que se justificam e que
temos adiado sucessivamente pelas razoes
que expo mos.
Niio podemos responder como seria noSso
desejo. niio 56 porque 0 tempo de que dispomos niio 0 permite como por outr~ lado,
porque alguns directores que se tern mantido
no cumprimento de varios mandatos, estiio
a ficar saturados e a niio corresponderem
a inovaQoes ou modificaQoes que entendemos
necessarias.
Resta-nos uma consoladora certeza: muito
embora a nossa capacidade humana niio seja,
como dissemos, a desejada, lanQamos a ideia
que felizmente foi muito bern acolhida, de
se realizar pel a primeira vez urn Leiliio Filatelico no ana de 1987 0 qual, esperamos,
contribua para dar urn impulso na vida do
Clube. Esta lanQada a Semente e contamos
que os nossos Associados e Amigos colaborem com a DirecQiio por forma a que germine e se col ham os frutos apetecidos, no
caso concreto, a angariaQao de fundos que
permitam urn desenvolvimento da colectividade
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RUTEIRU

DE EXPOSI(:oES

LUSOl\lAX 87
o Clube Filatelico de Portugal acedendo
ao convite que Ihe foi gentilmente endereQado pelo CIMAX-Clube Internacional de Maximafilia, participa com esta agremiaQao e
com a AssociaQiio Portugue.sa de Maximafllia, na organizaQiio da ExposiQiio Internacional de Maximafilia, a qual foi dada a sigla
LUSOMAX 87.
o certame, em cuja Comissiio Organiza, dora participam, em representaQiio do CFP,

ticular da Europa. continente on de a Maximafilia esta mais desenvolvlda.
Em stands especials, cedidos pela Camara
Municipal de Abrantes que tern prestado excelente apoio a manifestaQiio, encontra ....
-se-iio instalados durante 0 periodo da exposiQao, varios comerciantes filatelicos, os
quais contribuirao por certo para uma ainda
maior anlmaQao da LUSOMAX 87.
A LUSOMAX 87, sera uma boa razao e

os seuS Directores, Fernando Gomes Carrao
e Jose Rodrigo Oias Ferreira, desenrolar-se-a
de 9 a 17 de Maio pr6ximo, no Convento de
SBO Domingos da bonita cidade de Abrantes.
localidade onde esta sediado 0 CIMAX.

urn born motlvo para uma viSita a cldade de
de Abrantes que pode proporclonar numero50S locais de agrado certo, para alem, claro,
de se apreciar urn born lote de exce·lentes
colecQoes, por certo, das melhores existente
actual mente em todo 0 mundo.
A LUSOMAX 87 contara com quatro carimbos comemorativ,os que serao apostos
numa estaQao temporaria de Correlos que
funcionara no local do certame. (SG)

Mas niio nos quedamos por este melhoramento.
Adquirimos mais duas mesas de reuniBo,
bern como cadeiras, alargando desta forma
o espaQo de que dispunhamos para os nossos associ ados estarem mais a vontade nos
dias de reunioes.
Ainda no aspecto das instalaQoes, adquirimos tres m6veis destinados a arrumaQBo
do patrim6nio medalhrstico do Clube, constiturdo pelas medalhas atribuldas ao Clube
nas exposiQoes em que temos participado.
Urn dos m6veis destina-se a guardar 0 esp6lio medalhrstico do que foi durante muitos
anos Presidente da DirecQBo, Dr. Vasconcelos de Carvalho, pOis entendemos que a
melhor homenagem a tributar seria 0 de
perpetuarmos a sua passagem pelo Clube
com 0 que foi possivel recuperar.
Foi, em suma. urn ano repleto de melhoramentos graQas a urn trabalho de pertinacia, de economia na supressBo de despesas
em determinados serviQos que foram executados pel Os directores. Em resumo, urn ana
que consideramos dos mais fellzes.
Projectado para 0 futuro, e face aos meIhoramentos introduzidos, esta em perspectiva 0 arranjo da sala da DirecQBo. com a
aquisiQBO de uma mesa de reunioes, pintura,
electrificaQBo e alcatifamento da referlda

A LUSOMAX 87 que contara com urn
corpo de jurados internacional. regista a inscriQao de urn boni e qualificado lote de participantes provindos de varios parses, em par-

FINLANDIA 88
A ExposiQBo ' Mundial de Filatelia FINLANDIA 88, tera lugar em Helsinquia. de 1
a 12 de Junho de 1988, e conta com 0 patrocinio da Fede,raQBo Internacional de Filatelia.
Segundo os seus organizadores. a FINLANDIA 88 sera a maior manifestaQBo fila
telica ja realizada na Finlandia e uma das
mais grandiosas do mundo.
A sua organizaQBo esta a decorrer desde
1985, desejando os seus responsaveis qUE'
este certame, a semelhanQa do que naquele
pals decorreu em 1956, fique gravado naf'
mem6rias como urn acontecimento que per-

mita apreciar as colecQoes filatelicas mals
prestigiosas, num clima caloroso e beneflco
para todos.
A FINLANDIA 88 . celebrara 0 350.° anlversario 'do ServiQo Postal Finlandlls, tendo a
Sua organizaQBo sldo confiada a AssociaQBo
Finlandesa de Filatelia e a DlrecQac-Geral dos
Correios e TelecomunicaQoes.
As inscriQoes provis6rias encontram-se
aberta ate ao dia 1 de Setembro pr6ximo,
devendo OS interessados contactar com 0
Comssario para Portugal, Dr. Manuel Portocarrero, Estrada Interior da CircunvalaQBo,
9427, 4200 Porto . (SG)
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sal a por forma a que as DireccOes futuras
possam reunir as melhores condicOes para
se receberem os associados em prlvado,
sempre que Se torne necessaria.
ESTATUTOS

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable...
\X(~ offer Mail S~les wit~ extremely interesting material in the 525 - 5150 range. In
addition, our Public Auctions offer appropriately rare and specialized material.
We are always interested in buying specialized items or collections.
Our Mail ~81e an.d Public Auction catalogs are sent free to [llembers of the C/ube Fllatellco de Portugal on request.
Please specify which catalog you wish .

George

e
c.

A'evizos

2800 28th Street. Suite 323
Santa Monica, California 90405
Telephone: 213/450-2543
Cal. Aue. Lie. No. A 1229

SANTANA

FILATELIA TEMATICA OU POR PAlsES
GRANDE STOCK
NAO TEMOS l1UDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS
SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em series 'completas, ·novas, e sem charneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores preyos
R6MESSAS PARA TODe 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA L1BERDADE, 157 ·1.0
(Metro: AVENIDA)
1200 LISBOA-Telef. 561539
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Consideramos prioritaria a alteracao dos
noSsos Estatutos que se encontram desactualizadose em alguns casas contrarios a
Lei vigente . Par eSsas razoes, apresentamos
um projecto aos associados para se pronunciarem e ficamoS aguardando que no ana
de 1987 em Assembleia Geral convocada expressamente para a efeito, sejam aprovados.
Podemos garantir. sem qualquer sombra
de duvida. que essa aprovacao sera vantajosa para a colectividade. nao somente porque nos coloca ao abrigo da Lei COmo tambam nos permitira usufruir de vantagens
que ate agora se !lim encontrado limitadas.
TESOURARIA

Esta rubrica mereceu da nossa parte uma
grande atencao e. porQue nao dizll·lo. muito
trabalho. porQue a aespinha dorsal da colectividade. Sabemos Que a situalfao econ6mlca do nosso Pals, e par arrastamento
ados nossos Associados, nao teve as meIhorias desejadas. Consequentemente. nem
sempre a cobranca de quotizacao se process au em tempo adeQuado; fomos forcados
em alguns casas. em numero superior ao
Q[le contavamos. a utilizar a cobranca via
postal . onerando·a com despesas que pode.·
riam ser evitaveis se todos as associ ados
correspondessem ao apelo feito. isto e. ao
pagamento voluntarlo e atempado das quotas.
DaQui lancamos 0 nosso agradecimento
a todos as nossos Amigos Que corresponderam ao pedido.
Ficamos confiantes Que no ana Que sa
avizinha. haja uma melhoria acentuada neste
aspecto. Que nos liberte de preocupacOes.
de tempo utilizado, e bem assim de despesas
desnecessarias.
MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Entendemos Que e nosso dever expor a
massa associativa do Clube a situacao
actual. Continuou a decrescer a numero de
s6cios. nao tanto por abandono au obitua-

rio, mas antes porQue para algumas deze·
nas foi resolvida a seu cancelamenta por
falta de pagamento de Quotas.
Registamos com satisfaCao a inscricao
de um bam numero de s6cios correspon·
dentes estrangeiros comprovando-se Que a
nosso Clube alem fronteiras disfruta de um
nome. Que nao sendo resultado do trabalho
nosso. foi daQuelas muitas direclfoes Que nos
antecederam.
Estamos certos Que poderemos recuperar.
desde Que cada um dos nossos associados,
divulgando a Clube Filatelico de Portugal.
consiga. par si. propor um novo s6cio.
CONSULTORIO

Reconhecemos Que esta rubrica nao a pal·
paveL Mas foram inumeras as respostas que
demos a associados Que a n6s Se dirigiram.
Quer pessoalmente. Quer par escrito; bastas
vezes somas forcados a perda de tempo em
pesQuisas e investigacOes atravas da bibliografia de Que dlspomos. e ate em consultas
no exterior como na Biblioteca Nacional e
outras. para nos possibilitar a res posta certa
e adeQuada. Desse trabalho se tem encarregado a Director Jose Rodrigo Dias Ferreira. Que e digno de elogios. nao 5.6 pelos
conhecimentos Que possui sabre filatelia
como tambem pelo seu esprrito abnegado
de procurar corresponder as solicltacOes
feitas.
BOLETIM'

Repetidamente temos afirmado Que can·
sideramos a nos sa Revista como 0 maior
elo de liga(,:ao entre os nossos associ ados
nao residentes na area da grande Usboa. e
a Clube. Par via dlsso. continua mas a perfilhar a ideia de Que todos OS esfor(,:os sao
devidos para Que no decorrer do ano sejam
pUblicados. pelo menos seis numeros.
Nao a facil esta luta. Quer pelos custos
cad a vez mais elevados. Quer pel a falta de
colabora(,:ao especializada. Quer ainda par·
Que se torna cada vez mais ditrcil conse·
guir'se vender publicidade. a Que nao a
estranha a vida econ6mica de cada um de
n6s. Neste aspecto cabe uma referllncia
muito especial aos Correios e Telecomunicalfoes de Portugal. aoS Correios de Macau.
e bem assim aos comerciantes nacionais e
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estrangeiros que nos tam honrado com a sua
colaborac;:ao, nao menosprezando os anuncios
econ6mlcos dos associ ados do Clube que
nos prestam uma ajuda que convem realc;:ar.
Fazendo uma rectrospectiva, concluimos
que com uma ou outra excepc;:ao, as pub Iicac;:oes filatalicas em Portugal tam uma vida
etemera, 0 que coloca mais em evid~ncia
a nossa Revista . que, pese embora as difjculdades apontadas tem mantido uma regularidade desde ha algum tempo.
Uma palavra de agradeclmento e devida
ao Director do Boletim e bem aSSim ao seu
Adminlstrador. 0 primeiro porque, para
alam das suas actividades profisslonais
presta alnda, semanalmente, colaborac;:ao a
diversas colunas filatelicas , 0 que 0 obriga
a um esforc;:o que nunca sera de mals realc;:ar, para manter a regularidade de publicac;:ao Iil 0 nivel grlifico da nossa Revlsta.
MOSTRAS FillAnLlCAS

Muito em bora nao posSulndo instalar,:oes
adequadas para a realizar,:ao de Mostras Filatelicas, no decorrer do ana de 1986 levamos a efeito. no m~s de Abril, em diversos
Estabelecimentos do Ensino Superior, mostras filatalicas dlrigidas unicamente ao meio
estudantil. Houve 0 cui dado da nossa parte,
nessas mostras-relampago, de apresentarmos participar,:oes adequadas ao enslno nas
mesmaS ministrado, constltuindo um ~xito
a nossa iniciativa. A Comunicac;:ao Social
deu uma vasta projecc;:ao a noSsa 'ideia e a
colaboraao dos CIT bem como dos Correios
de Macau fOi muito preciosa nao somente
com a cedencia de quadros exposltores,
como tambem com a compra de publici dade
para 0 Boletim Especial que editamos.
Tratou-se de uma organizacao do Clube
Filatelico de Portugal conluntamente com a
Assoclac;:ao Academica de Lisboa, com a colaboracao da Radio Universidade Tejo, Diario
Popular e as Associac;:oes de Estudantes do
Instituto Superior de Ciencias Socia is e PoIftlcas, Faculdade de Letras, Faculdade de
Direito, Instituto Superior do Servic;:o Social
e Instituto Superior Tecnico.
Em homenagem a .participac;:ao da selecc;:ao
portuguesa de futebol que esteve presente
no Mexico. realizamos na nossa Sede uma
pequena Mostra Filatelica do tema, em que
colaboraram OS Filatelistas Rogerio Liberato
Mendes e Alfredo Oliveira da Silva que nos
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cederam as suas partlcipac;:oes. Para esta
mostra mandamos confecclonar um carlmbo
especial que fol pago integralmente com oS
sobrescrltos que foram vendldos e que aicanc;:aram grande axlto em Espanha.

LEGlSLA(:rIO

DE

INTERESSJ:: FILATltLICO

Estivemos presentes com 0 noSso Boletlm
na Exposlr,:ao Filatelica Luso-Brasilelra Lubrapex 86 e igualmente na Europex 86, realizadas respectivamente no Rio de Janeiro
e em Lisboa.
FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELlA

Continuamos a trilhar camlnho Idtmtlco a
anos anteriores, ou seja, uma Independencia total, em relacao a entidade maxima
da filatelia naciona\.
Temos tido discordfmcias 0 que comprovamos atraves de correspond~ncla trocada. Um
dos pontoS que mals nos senslbllizou nas
nossas diverg{mcias, diz respelto Ii falta de
publicar,:ao dos novos Regulamentos Internacionais que entendemos ja devlam ser do
conhecimento publico atraves do 6rgao representativo da filatelia portuguesa.

Campilado par Jose R. Dias Ferreira

PORTARIAS

Portaria n.O 380/86. 22.7.1986. Emissao de
selos, com taria fosforescente, aluslva a
.Arquitectura Regional dos Ac;:ores-Chafarizes ...
Resoluc;:ao CM . 21.8.19~6. Aquisic;:ao pelos
CIT do Palacio Sousa Leal, onde se en contra
a Administrac;:ao e respectivos Servir,:os de
Apolo.
Portaria n.o 538/86. 20-9-1986. Emlssao de
selos, com tarja fosforesceute, alusiva aos
• Castelos e Brasoes de Portugal •.

Portaria n.o 569 / 86. 1.10.1986. Emlssao de
um bloco filatelico comemorativo da .Europex 86 • .

NORMAS PRIVATIVAS

CC 002286 DGC. 29.9.1986. Servic;:o de
RSF Internacional.
OS 009286 CA. 20.11.1986 . Reestruturac;:ao
da DGC/1 ." Fase .

Temos apresentado sugestoes nos mals
diversificados aspectos tendo sempre em
mente que e Ii Federac;:ao PortugueSa de
Filatelia que compete trac;:ar pianos e Indlcar directrizes as federadas.
Nao podemos delxar de dar conhecimento a todos os nosSoS aSsoci ados que 0 Presidente da Direcr,:ao do nosso Clube. fol
o unico elemento que, nao fazendo parte dos
6rgaos directivoS da Federacao, fez parte
da Comissao Organizaclora do Salao F;latelico uEuropex 86-, certame de larga repercussao no Pals e estrangelro, 0 que
muito nos honra.
BIBLIQTECA

Insistimos mais uma vez em Informar a
massa associativa do Clube de que nao nos
foi possivel conseguir a colaborac;:ao de
associ ados para catalogar toda a vasta obra
bibliogrlifica que possuimos, muito embora
tenhamos devidamente catalogadas as obras
que conslderamos mals importantes.
Para quando a concretizac;:iio dos desejos
das varias Direcr,:oes?
Continuamos a contar com a amizade de
s6cios e amigos do Clube que nos ofertaram

Normaliza~ao

das marcas de dia

Os CTT distribuiram as folhas das "Fichas
de Legis/at;io .. n.O 202-85, reclificadas, alegando-se "alterat;a.o do original».

- na marca do dia com a designaoAo "Terreiro do Pac;:o .. , em vez de 1200 L1SBOA.
dever's figurar 1100 L1SBOA;

Trata-se de materia relativa a normalizac;:ao
das marcas do dis, da qual publicamos uma
nota no numero 334 desta Revista, reproduzindo precisamente as directrizes emanadas
pelos OlT sobre 0 assunto.
Curiosamente, essas rectificac;:OOs dizem
respeito, precisamente, a exemplos apresenlados pelos Correios para melhor serem
entendidas essas normas.
Por isso, entendemos divulgar tambem
essas alteracoes para que os nossos leitore nao sejam induzidos em erro. Elas reportam-se a legendas de tres marcas do dia
das quais i-nserimos entao as gravuras voltando hoje a ,publica-las para melhor identif1caceo. Assim:

-

na de "Lordelo». devera figurar ..Travassos. 4830 p6VOA LANHOSO..;

-

naquela em que flgura'a legenda .. C. Ferro
Entronc. / 2330 ENTRONCAMEN.... esta
ultima designac;:ao devera ser substitulda
por .. ENTRONCAMT.o ..
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1.0 LeiHio do Clube FilateJico de Portugal
CONDICOES
1-0 CLUBE FILAUL/CO DE PORTUGAL realiza 0 seu 1.° LEILAO FILAUL/CO no
dia 31 de OUTUBRO DE 1987, na sua Sede Social, Avenida Almirante Reis, 70·5."
Dt.", em Lisboa, com inicio as 14,30 horas;
2 - Os lotes serlio vend,dos pela melhor oferta desde que superiores aos va/ores de
reserva minima, tendo em atem,lio 0 interesse dos vendedores e compradores;
3 - Para custear os seus encargos, 0 CLUBE FILA71~LlCO DE PORTUGAL, deduzirfJ
10 % ou 15 % do valor atingido por cada lote, aos vendedores tratando·se de 86.
cios ou nlio s6cios do CLUBE FILAT£LlCO DE POR71UGAL;
4 - No caso de se receberem pe/o correio duas propostas iguais de aquisic;;lio para
o mesmo lote, sera considerada aquela que tenha sido recebida em primeiro lugar;
5 - Os lotes estarlio patentes para apreciac;;lio dos interessados nos dias 3·10·17 e 24
de Outubro de 1987, das 15 as 18 horas, na Rua 1.° de Dezembro, 31.1.°, Lisboa,
Teletone 328138 (Filamundo·Filatelia Mundia/, Lda.J.
No dia do LEI LAO podem igua/mente ser observados das 10 lis 12,30 horas na
Sede do Clube;
6 - As propostas teitas na Sala do Leilao, assim como as enviadas pelo correio, serlio
reg.das pelos lances minimos seguintes:

500$00 a Esc.:
5.000$00............ Esc.:
de Esc.:
de Esc.: 5.000$00 a Esc.: 10.000$00 ............ Esc.:
acima (ie 10.000$00 .................................... Esc.:

7-

8-

9-

10 -

11 12 -

250$00
500$00
1.000$00

Os lotes serlio entregues aos compradores ap6s a efectivac;;lio do pagamento. Os
compradores presentes podem receber os seus lotes no tim do LEILAO ap6s previa
/iquidac;;lio.
Os compradores que tizerem as SUBS ofertas pelo correio, suportBrlio para a/em dos
portes e registos, 0 seguro correspondente ao total dos va/ores atinf1idos pe/os
lotes adquiridos.
0 CLUBE FILATi:L/CO DE PORTUGAL, embora ciente da autenticidade do material
vendido, e da sua correcta descric;;ao no CATALOGO, aceita a devo/uc;;lio de qual·
quer lote, cJ.entro do prazo MAXIMO de 7 DIAS, desde que seja provado nao se
encontrar nas condic;;oes indicadas;
Somente serao aceites para este LEI LAO se/os e pec;;as filatelicas de PORTUGAL
CONTINENTAL, MADEIRA, A90RES, MACAU, [NDIA PORTUGUESA, ANGOLA,
CABO VERDE, GUlN~, M09AMBIQUE, SAO TOM~ E PRfNCIPE e TIMOR. Esta
imp/fcito , con forme se cfiz em 6, que nao sao aceites quaisquer lotes interiores a
Esc.: 500$00;
Os lotes serao recebidos ate ao dia 31 de Maio de 1987, para possibilitar a con·
fecc;;ao do catalogo bilingue (portugues e ingles) sendo 0 mesmo enviado a quem
o solicitar;
Qualquer caso niio previsto nestas CONDI90ES, sera apreciado e reso:vido pel3
Comissao Organizadora do Leillio.
Toda a correspondencia referente ao LEILAO devera ser enderec;;ada ao
CWBE FILAT~L/CO DE PORTUGAL
1.° Le'lao Filatelico
Avenida Almirante Reis, 70-5.° Dt.o
1100 Lisboa

NOTA:
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A Ger6ncia de FILAMUNDO colocou amavelmenle as suas Instala~Oes A disposl~Ao para observa~i!o
dos loles. preslando uma colabora~i!o ao Clube Filatelico de Portugal. que multo nos apraz reglstar.

livros e revistas durante 0 ano de 1986.
Justo sera distinguir a figura de J. Ell. Her·
deiros que nos ofereceu alguns catalogos
para alem de inumeras revistas.
Mais uma vez uma entidade particular nos
concedeu um subsldio importante para ex·
pressamente ser aplicada em encaderna·
coes, 0 que fizemos.
Orgulhamo·nos de possuir uma das duas
maiores e mais bem apetrechadas bibliote·
cas filatelica do Pais.
SUBSIDIOS E OFERTAS

No ano de 1986 fomos contemplados com
um subsidio de cem mil escudos con cedi.
dos pelo Governo Civil de Lisboa, depois
de interferencia da Junta de Freguesia dos
Anjos.
Na parte respeitante a ofertas temos a
destacar a doac;:ao de um aparelho de tele·
visao a preto e branco pelo nosso associa·
do e membro do Conselho Fiscal, Jose LUIS
Medeiros. Uma maquina de ·ender~ar ma·
nual, foi ofertada por Domingos Sacramento,
proprletario do Mercado Filatelico.
CONFRATERNIZAC;:Aa

Lamentavelmente, este ano nao realizamos
o tradiclonal almoc;:o ou jantar de confraternlzac;:ao entre oS nossos associados. Imponderaveis que nao conseguimos ultrapassar
nao nos permltiram levar a efeito 0 agape
que tem servido de pretexto para nos reunirmos com aquelas dezenas de associ ados
que sempre nos tem acompanhado.
Uma das razoes, senao mesmo a mais influente, foi 0 facto de Se encontrarem ausentes um numero apreciavel de s6cios
que, com os seus familiares, sempre nos
acompanham nesta iniciativa incluindo alguns elementos directivos que par motivos
de ordem particular tambem nao se encontravam em 1 de Dezembro em Lisboa.
Temos a esperanca que seja reatada esta
tradic;:ao ja no pr6ximo ano. A todos os nosSoS Amigos, apelamos para que em 1987
nao delxem de prestar a colaboracao que
vos seja pedida pel Os elementos directivos
que vao gerir os destinos do Clube, no sentide de reatarmos esta tradicional confraternizac;:ao.

EXPOSIC;:oES PARA 0 ANa DE 1987

No pr6ximo ano, de 9 a 17 de Maio, vai
realizar-se a • LUSOMAX 87.. Exposic;:ao Filatelica Internacional de Maximafilia, na cidade de Abrantes. Aceitando 0 convite que
nos foi feito, fazemos parte integrante da
Organizac;:ao, juntamente com 0 Cimax·Clube
Internacional de Maximafilia e com a APM.
Associacao Portuguesa de Maximafilia.
Este certame fOi integrado no Plano Exposional para 1987, apresentado a Federacao Portuguesa de Filatelia e aos Correios
e Telecomunicac;:oes de Portugal tendo merecido por parte. desta Empresa da concessao
de um subsidio de um milhao de escudos.
Esclarecemos a Assembleia Geral que
em face da exiguidade do subsidio concedido, foi nosSa intenc;:ao nos desligarmos, 0
que nao aconteceu porque nao queremos regatear os nossos esforcos em prol da filatelia, independentemente da disciplina.
Permanecemos na organizacao muito embora saibamos que vai ser exigido muito
trabalho aos elementos que em nome do
Clube integram a Comissao Organizadora.
o presidente da Direcc;:ao exercera 0 lugar
de Comissario Geral da Exposicao e Jose
Rodrigo Dias Ferreira sera 0 outro membro
que 0 vai coadjuvar.
Temos a convicc;:ao que ao partilharmos
os trabalhos com as colectividades acima
referenciadas, contribuiremos directamente
para a divulgacao da maximafil'a a nivel nacional e internacional.
PLANO DE EMISSoES PARA 1987

o Clube Filatelico de Portugal correspondendo ao chamamento dos Correios para
colaborar no Plano de Emissoes, apresentou
a sugestao de uma serie sobre 0 tema .Ses
e Catedrais» do nosso Pais. Foi um trabalho
que obrigou a uma larga troca de correspondencia com as mais diversas entidades
ecieslasticas, que corresponderam ao nosso
pedido com informacoes e material didactico. material esse, todo ele remetido para
a entidade emissora. Nao fomos felizes nos
nossos intentos, dado que nao fol conslderada a nossa sugestao, muito embora contlnuemos a afirmar que sendo bem executada
daria uma serie de grande nivel.
Sentimo-nos em parte recompensados,
com a aprovac;:ao de sugestoes apresentadas
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pelo Presidente da Direccao do Clube que
em 1985 sugeriu a serie de Azenhas e em
1987 sugeriu a serie Far6is da costa portuguesa. as quais foram aceites.
Desejamos acrescentar que outras sugestoes foram apresentadas por diversos elementos directores do Clube, sempre no desejo de uma colaboracao com a Empresa
responsavel pelas emissoes de selos em
Portugal.
DIRECTORES DEMISSIONARIOS
Muitas dificuldades se encontram quando
se trata de formar um elenco para dirigir oS
destinos do Clube e em alguns casos, como
foi 0 de 1986, verificaram-se saidas que dificilmente sao colmatadas. Foi 0 caso de
Domingos Augusto Cravo, que por motivos
do seu curso de engenharia S9 viu forcado a
abandonar, depois de um trabalhoexaustivo
com a realizacao das Mostras Filatelicas «A
Filatelia na Universidade».

a outro elemento, que se ofereceu para
colaborar com uma expontaneidade invulgar,
Joao Francisco Gamboa Alves, nem sequer chegou a tomar posse por alegados motivos de saude.
SoCIOS HONORARIOS

publicacc3es, a nossa proposta tera uma aceitacao, que nao teremoS duvida em antecipadamente a julgarmos muito positiva.

EL FILATELISTA NOVEL-

VOTOS
De pesar por todos as nossos Associados
que deixaram a vida terrena.
Propomos OS seguintes votos de agradecimento:
1) aos Correios e Telecomunicacoes-Divisao de Filatelia;
2) aoS Correios de Macau;
3) aos que nos prestaram a sua colabo-

racao;
4) aos anunciantes no nosso Boletim;

5) aos

membros do Conselho Fiscal e
Assembleia Geral.
A Direccao
Fernando Gomes Carrao
Jose Rodrigo Dias Ferreira
Dr. A. Sliva Gama
Jaime Machado Ferreira dos Santos
Jose Lima A. dos Santos Correia

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Usando da faculdade que os Estatutos concedem a Direccao, vimos propor a Assembleia Geral para que tomem em consideracao a pro posta que apresentamos para
conceder categoria de s6cios honorarios as
seguintes entidades:

Cumprindo 0 que determlnam as Estatutos,
o Conselho Fiscal constatou que, sem sombra de quaisquer duvidas, a Oireccao desenvolveu uma actividade merecedora do maior
agrado por parte dos associados e assim
se ndo apresentado 0 seu parecer, tem a
!lonra de propor:

Portuguesa Philatic Society, de Inglaterra,
e International Portuguese Philatelic
Society. dos E.U.A.

1) que mereca a aprovacao 0 Relat6rio

8aseiam-se as nossas propostas, no .facto
de ambas estas colectividades se dedicarem
ao estudo e divulgacao nao somente do selo
portugues, como tambem ao estudo profunda da historia postal relativamente a Portugal Continental, Regioes Aut6nomas, e a
todos oS territorios denominados como ex-coI6nias.
Para os nossos associados qUe conhecem
a actividade desenvolvida pela Portuguese
Philatelic Socie.ty e pela International Portuguese Philatelic Society, atraves das suaS
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e Contas da Direccao referente ao ano
de 1986;
2) que seja aprovado um voto de louvor
a Direccao pela sua dedi cacao ao Clube.
Lisboa, 31 de Dezembro de 1986.

a

Conselho Fiscal

Dr. Francisco Costa Gaspar
Dr. Jorge de Mello Vieira
Eng.o Carlos Mira da Silva
Eng.o Fernando M. Mendes Loureiro
Joao Luis de Medeiros

par J. Caballero
EI coleccionista de sell os, cuando empieza titubea, no sabe como orientarse y pide
consejos a los mas versados en la filatelia.
EI qu:ere que Ie asesoren de como se forma
una buena colecci6n, y sabe que, .para sentirse satisfecho de ella, ha de cumplir
ciertas reglas indispensables.
Cuando se empieza una colecci6n se
hace con tanta ilusi6n que no nos deja ver
can claridad que reg las se han de seguir
para que nunca lIegue· a cansarnos. Antes
de IIegar a este punta, tenemos que detenermos, reflexionar y elegir el camino a se ·
guir y este sera el que reuna las mejores
condiciones segun nuestro criteria y nos IIeve
facilmente al ex ito.
En el mundo de la filatelia se debe
entrar con plena conciencia del camino a
seguir, con i1usion de IIegar a ser un buen
filatelista, can esperanza de que sus esfuerzos se vean coronados por el exito y la
aqmiracicn de todos ios que contemplen -su
obra.
EI gran escritor y filatelista Barcelones
Puigferrat decia que "La filatelia no es una
mercancia cua/quiera, es un conjunto de be/leza y romanticismo». De la uni6n de la
belleza y el romanticismo surgen, la ilusion
el arte y mil satisfacciones mas fiI ate Ii ca·
mente hablando.
EI filatelista novel, para empezar no nece·
sita nadamas que un os cuantos sellos de su
pais, un clasificador, un album, unas pinzas
y una lupa. No compren un monton de sellos
de todo el mundo porque se ahogarian todas
las ilusiones can ellos.

•

En muchos paises, el sella viene escrito
en su idioma y esto es aveces motivo de
desconcierto para el n6vel yaque por ejem·plo: MAGYAR POSTA es Hungria, SVERIGE
es Suecia, SUOMI es Finlandia, U.A.R. es
Republica Arabe Un ida, EIRE es Irlanda, y
un largo etcetera. Esto demuestra que en
principio hay que coleccionar paises que nos
sean facilmente reconocibles.
EI mejor pais para empezar, es el de uno
mismo pero eso si, hay que procurar tener
series completas porque salvo en muy contad as ocasiones, el valor no 10 mide un
sello suelto sino la serie completa, y cuantas
mas series completas se tengan en una
coleccion, mas valor y merito tiene esta.
Lo mas aconsejable es empezar ·p or el ano
actual e ir retrocediendo hasta que nuestros
medios econ06micos nos permitan. Estos sellos se van colocando en el clasificador para
despues pasarlos al album definitivamente
con forme se tengan anos completos.
Hay que acostumbrarse desde el primer
momento a no tocarlos con los dedos, para
evitar que se man chen 0 se humedezcan y
sf a usar las pinzas especiales para el trasiego continuo de los mismos.
En cuanto a la lupa, es muy necesaria
para el coleccionista ya que es el medio de
que se dispone para intr'oducirse en el significado del sello; es el vehiculo que nos
transporta a traves de 131 y ·nos permite
escudriliar en 10 mas recondito del mismo,
pudiendo admirar toda su belleza y todo su
arte haciendonos sentirnos 'parte viviente del
mismo y ser testigos de 10 que representa,
quedando maravillados al contemplar tanta
grandeza en tan pequeno y tragi! papelito.

Oecidimos publicar ~sle artigo, da auloria de um Cons6cio Espanhol , na sua versAo original , pois Irala-se
de um Idioma acesslvel aos .portugueses. Se, lodavla, algum leilor ' 0 dese/ar, poderemos possibilitar-ihe
a sua Iradu"ao. (SG)
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• Janelas e Varandas dos A~ores
• Os A~ores na Hist6ria da Avia~ao
Madeira
• Europa CEPT -Arquitectura Contemporanea

BALANCETE GERAl
Em 31 de Dezembro de 1986

• Monumentos da Madeira
• Aves da Regiao

ACTIVO

DISPONfVEL
Datas de emissao·, numero de selos em cada serie, Blocos, Folhinhas, Inteiros
Postais, nomes de auto res, tiragens ou dados tecnicos, tudo continua omitido a priori.
Isto a tal adequacao que ainda fica em falta no presente Plano.
~

importante que urn plano 0 seja de facto. Planear pode ser fabricar simplicidade,
mas Ii simplifica~ao de distribuir algumas c6pias de dados mais ou menos amblguos
nao se pode chamar planeamento .
Uma coisa que me parece ter tambam a ver com planifica~ao e 0 facto de ainda
nao serem providas todas as Esta~oes Postais de selos Comemorativos. De facto,
sendo as emissoes de selos uma consequencias das necessidade postals, nao e muito
compreensivel este lapso.

Caixa .. . .. ...... .......... .. ......... .. ... .. ..... ..

Montepio Geral .... ... .. .. ......... ... ... .. ... ..
Banco Portugues do Atlantico ... ....... . .

127.373$10

133.451$80

Devedores ... '. ...... ..... .. ...... " .. .. ........ ..
232.244$90
Quotizac;:oes . ...... ..... ..... ... ..... ... .. ... . .. •
21.050$00
Boletim (anuncios) ... .. .. .. ............. .. .. ' _ _ _;:;.81..;.:.;:;.20;:;.6;;.;$;;.;0~0

334.500$90

Sobre objectividade , actualidade e oportunidade dos temas programados, tudo me
parece de importancia suficiente para Ser filatelizado . Havera, concerteza . omissoes, mas
ha que ter em conta as limita~oes que se impoem , as quais motivam as op~oes que
terao sido tomadas.

Colec~ao

• No momenlo em que recebemos esle lexlo. ainda nilo tinham sido publicadas pelos CIT as dalas
das emissaes 0 que enlrelanlo se verificou . (SG)

37$70
127.335$40

CREDITOS A CURTO PRAZO

EXlsnNCIAS

Mesmo assim nao me colbo de sugerir aos responsaveis da Programa~ao Comercial
dos Correios 0 processo de ir tambam incluindo ·nas emissoes comemorativas, selos de
taxas baixas que, erradamente quanto a mim, ja s6 aparecem nas ordinarias.

6.078$70

DEP6SITOS A ORDEM

Os filatelistas Him a experiencia de, mesmo atempadamente, nao terem sempre
a possibilidade de fazer circular as suas correspondencias com selos de. novas emissoes.
A maior parte das vezes nem sequer de obter qualquer selo comemorativo. Sei evidentemente, que em termos de correspondencia tudo e assegurado , mas selos men os vulgares e mais atractivos motivam potenciais amadores . Dentre esses, sempre saira uma
percentagem de bons aforradores, consoante a sua evolu~ao econ6mica e estabilidade
social.

E, sobre \imita~oes, nao estou de acordo com os que dizem ser exagerado 0 custo
anual das nossas emissoes . pora l1'uitas bolsas . Penso ser tempo de ponderar essas
opinioes, em face da nos sa Era conGumista, em que cromos base ados em saries televisivas, ou outros, encontram urn grande mercado entre a juventude. 0 que e preciso e
tornar possivel fazer entender ao r.~ aior numero de pesosas posslvel , a diferen~a entre
o que tern valor cultural e comercial perene como uma boa coleccao de selos e 0 que.
tera futuro mais incerto naqueles aspectos. Se a juventude gasta milhoes em cromos,
porque nao usar essas maquias ·em selos para colec~ao? Esta devera ser a pergunta que
responsaveis, a todos os niveis, pela Filatelia devem ,fazer, antes de qualquer critica
ao custo das emissoes.

6.078$70

Material Filatelico ...... · ........ .. ............. .

1.002.729$60

1.002.729$60

840.651$00

840.651$00

IMOBILIZACOES CORP6REAS
M6veis e usos ...... ...... ..... .... .... .. .... ..
iMOBILlZACOES FINANCEIRAS
de Clube . .... ...... ........ ....... ..

1$00

1$00

2311.334$40

Total do Activo ....... .... ... .

PASSIVO

EXIGIVEL
DEBITOS A CURTO PRAZO
Credores

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

294 .110$95

294.110$95

VALORES A COBRANCA
Quotiza~oes em cobranc;:a ..................
21 .050$00
Boletim idem ...... .... .. .. ........ .. .......... .. _ _--=8:..;1..:.;.2:;.:0;.;;.6;:;.$0;;.;0'--_ _ _ __

102.256$00_ _-.;1:..:;:0.::.2.::.25::..;6;.;::$=00
396.366$95

Totais do Passivo .. .. .... · ......
SITUACAO UQUIDA ACTIVA
Fundo Associativo ." .......... . .. . ........ ..
Resultado de 1986 .. ............ .. .......... ..

1.709 270$55
205.696$90
1.914.967$45_..-.:.1;.:;.9. ;. 14..;..:9::..;6;.;.7..:,$4=5
2.311 .334$40
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PLANO DE EMISSOES FILATELICAS
PARA 1987 - NOTA

PLANO ECON6MICO
PARA 1987
Receitas Presumiveis
Quotizac;ao .. .... ........... ... ............ ........
Donativos e Subsidios ....... .. ..... ..... ... . .
Juros Bancarios ... ..... ... ... .... .. ... •.........
Leilso Flatelico •.. ..... ........ ...... .... .•. ....
Boletim do Clube ............................... ..
ServiC;o de Vend as .... .. .............. ......., ..
Vendas diversas ................................ .
Ofertas dos Associados •. " ........ ... ......... .

645.925$00
230.000$00
4.000$00
100.000$0
460.000$00
20.000$00
50.000$00
30.000$00

Oespesas de manuteny20 da Sede:
43.000$00
Telefon3 .. .. ........ ..... .
Electricidade . . .. .. ......
22.000$00
Agua ..... .. .... . ... ........
4.000$00
Renda ..... .... .. .. .. . ... ... 200.000$00
Portes de correio .. .. .................. .... .. ..
Catalogos e PUblic890es ............. .. .. .,.. .
M6veis e Utensllios ............. " ..... .. .... ... .
Beneficia90es na Sede ......... ...... ... .. .. .. .
Malerial de expediente ...................... ..
Servi90s eventuais .... .. .. , .. ............ ',' .... .
Aquisi980 de material de Estudo e Inves·
tiga9lio ........ .. .................... .. ......... .

Oespesas Presumiveis

45.000$00
5.000$00
-$50.000$00
613.000$00
5.000$00
-$-$-

-$-$-$-$-

-$-

111.000$00
40.000$00
50.000$00
95.000$00
71.000$00
55.000$00
68.000$00

1.539.925$00

1.4 77.000$00

-$-$-

Pela primeira vez no historial do nosso Clube, apresentamos urn plano econ6mico elaboracio a partir cia nos sa experiencia pratica de muitos anos, com as despesas e receitas
previsiveis para 0 ano de 1987.
B~seados nos numeros e rubricas correspondentes, procurar·se·a exaustivamente e no
ambito da presente previsao, nao nos afastarmos dos objectivQs que Se pretendem
alcanc;ar.
A DIRE'CCAO
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por Daniel Costa
Nao, ainda, com a antecedencia que uma ProgramaC;ao ao nlve/ da CEE, em que
estamos inseridos, nem tampouco reve/ando algo do que devla ser urn planeamento qua·
Iificado que a modernidade . ate por analogia, faria pressupor, foi divulgado 0 Plano de
Emissoes 1987. Isto e, temos apenas 0 anuncio de urn conjunto de Emlssoes Postais
que os nossos Correlos irao lanr;ar no ano de 1987.

o que foi
Departamentos,
Portuguesa tern
ria importAncia
Filatelismo.

conhecldo esta muito aquem do que 0 Departamento, ou conjunto de
que compo em 0 sector regente da Fllatella da Admlnlstracao Postal
vindo a dar mostras, nos ultimos anos, expressas na vislvel compreensao
da caracteristlca comercla/ que envolve a componente s6cio·cultural do

Objectivamente, em termos modernos, boa programar;lio, para boa e atempada Informac;ao da mesma, nao e apenas 0 servh;;o de uma empresa, usufruindo excluslvldade
de serviC;os - como os Correlos - tern obrigaC;iio de prestar, mas rna Is uma forma de
mostrar capacidade administrativa.

o
269.000$00

A MARGEM

PROGRAMA -

Datas da Hist6ria de Portugal
• 500 Anos das Viagens de Bartolomeu Dlas
• 300 Anos do Papel Moeda em Portugal
• 150 Anos do Real Gabinete. de Leitura do Rio de Janeiro
• 300 Anos do Real Gabinete de teitura do Rio de Janeiro
Vultos das Letras, Artes e Pensamento
• 100 Anos do Nascimento de Amadeo de Souza Cardoso
• Castelos e Brasoes de Portugal
• 75 Anos do Turismo
• Far6is da Costa Portuguesa
• Natal
• Europa CEPT -

Arqultectura Contemporanea

• Ano Europeu do Amblente
• Centenario da Invenc;ao do Disco
Emisslo Base
• Arqultectura Popular Portuguesa (3.0 grupo)
A~ores

• Europa-CEiPT -

Arquitectura ContemporAnea
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CLUDE FILATELICO
DE PORTUGAL

Leuchtturm ( Farol)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
CONVOCAT6RIA

CLASSIFICADORES
Ref.&

Medidas

P6g.

Bandas

L 5/8
L 2/8
L 2/16
L 4/8
L 4/16
L 4/24
L 4/32
B)
LS 4/8
LS 4/16 B)
LS 4/ 24 B)

140X 200
170 x 225
170 X 225
230 x305
230X305
230 X 305
230 x305
230 x 305
230 x 305
230 x 305

16
16
32
16
32
48
64
16
32
48

96
96
192
144
288
432
576
144
288
432

Nos termos
Clube Filatelico
20,30 horas, em
em Lisboa, ocm
615$
800$
1275$
1150$
1850$
2450$
3200$
1280$
2100$
3350$

dos Artigos 18,° e 19,° dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral do
de Portugal a reunlr ordinariamente no dia 31 de Marc;:o de 1987, pelas
primeira convocac;:ao na Sede Social , Avenida Almlrante Reis, 70-5,0 Dt,n,
a segulnte
ORDEM DE TRABALHOS

1,° Apreciac;:ao, discussao, votac;:ao ou alterac;:ao do Relat6rio e Contas da D:recc;:ao e Parecer do Conselho Fiscal do ana de 1986;
2,° Apreclac;:ao e votac;:ao do Orc;:amento para 1987, apresentado pela Direcc;:ao;
3,° Com base no Art,O 3,0 alinea A e Art,O 22,° numero 3 eleger S6cios Honora ~ ios;
4.° Eleic;:ao dos Corpos Gerentes para 0 ana de 1987.
De acordo com 0 Artigo 17.° dos Estatutos, se a hora indicada nesta convocat6ria nao
se encontrarem presentes a maioria dos associados, a Assembleia Geral Ordina ~ ia funcionara meia hora depois, com qu:::lquer numero de presenc;:as.
Lisboa, 28 de Fevereiro de 1987.

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL.

o

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE.
ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL)

Dr. Jose J :Jaquim Jorge Oliveira

REF.& N.o de casas (fo"ma quadrada)

REF.& N.o de casas (forma redonda)

MB12

12 moedas max. 64 mm 0

MB 42 R

MB20

20

MB35

35

MB48

48

MBI:lO

80

MBMlx

45

.

48
35

.
.

.

30
24
dlferentes

·
·
·

42 moedas max. 29 mm 0

MB 24 R

24

MB 35 R

35

MB 30 R

30..

•

32,5.
30

..

34

,.

MB 30RA30

36

•

MB 20R

38

..

20

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCAT6RIA
Nos termos dos Artigos 19.° e 31.° dos Estatutos e a solicitac;:ao da Direccao, convoco a Assembleia Geral do Clube FilaMlico de Portugal, a reunir extraordinarlamente
no dla 31 de Marco de 1987 pelas 22,30 horas na Sede Social, na Avenida Almirante Reis,
70-5,° Dt.°, em Lisboa, com a segulnte
ORDEM DE TRABAILHOS
Ponto Unico: Exame e apreciacao dos Estatutos e discussao e votacao sobre alteracoes ao seu articulado, devido a nao se· encontrar actual mente em
perfeito acordo com 0 princlplo geral estatuldo na Canstitu;cao da
Republica Portuguesa ,

CADA ESTOJO MB 1.950$

REPRESENTANTE
PARA
PORTUGAL

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

JORGE M SLOPES
•

•

Nao havendo numero legal de s6cios presentes, de conformidade com 0 Artigo 17.°
a Assembleia Geral Extraordlnarla reunira meia hora depois em segunda convocacao com
qttalquer numero de presencas.
Lisboa 28 de Fevereiro de 1987.

RUB S. Nlcolau, 26·4.° Sala 3-Telef. 878360-1100 USBOA

o

Presidente da Mesa da Assemble 'a Geral
Dr. Jose Joaquim Jorge. Oliveira
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filafelia
BARATH DRS NEUES
NORMAS POSTAIS
DURANTE A INQUISIc;XO

Rua da Trindade, 5_1.° Dt.o (ao Largo d{J Carmo) Apa tado 2691)
1117 LlSBOA CODEX Telet. 367133

LIVROS
Selos Classicos de. Relevo de Portugal, par Eng.o Armando M.
Vieira ..... ... .... .... .. .. ... .. ..... .. .
Selos Ceres de Portugal, par Eng.o
Armando Mario Vieira e D. Portugal .. ...... ......... ..... .... .. .. ...
Marcofilia do Servico Postal Ambulante de Portugal e Ultramar
par Coronel Guedes Magahiies
Marcas POl'ltais de Angola , par
Coronel Guedes Magalhiies ...
Cartas Vindas do Brasil pelos Paquetas TransatlAnticos, par Coronel Guedes de Magalhiies •..
Marcas Postais Pre·Adesivas de
Portugal 1978
EM FICHAS
par Coronel Guedes Magalhiies
e Eng.n Andrade e Sousa .. ....
/ls Rotas do Orilmte., par Eng.n
Andrade e SOUsa .. .. ............. .
Temas de Pre F latelia Portuguesa .
por Eng.n Andrade e Sousa .. .
A Maxlmafilia de Macau , par
Jose A. Duarte Martins ........ .
Manual de Filatelia. par Joiio Alves Dias ..... .. .. .. ..... .... .... '... .. .
Classificaciio de Selos. tipo Ceres
Portugal , par Ant. n Lopes Ribe'ro
Algarve . Hist6 rifl e Turismo na
Filatelia. nor Pires dos Santos
Estudo de Carimbos Polacos no
Tema Musica, par Pires dos
Santos ....... .......... ........ .... ....
B'lhetes Postais de Portugal (Inteiros Pastais). par A. Mascarenhas Pereira ............ ..... .....
Bilhetes Pastais do Ultramar
(Inteiros Postais). por A. Mascarenhas Pe-ei ra ............... .. .
Salas Fisca's de Portugal par
Dr. Paulo Bareta """"''''' '' '''
Vinhetas Anti - Tuberculosas de
Portugal. par Dr. Paulo Barata

=

30

3.000$00
1.000$00
2.500$00
1.500S00

200$00

=

1.500$00
200$00
200$00
450$00
200$00
150$00
200$00
60$00

250$00

250$00
500$00
50$00

Flamulas de Portugal-1910/1978.
par Dr. Paulo Barata .. .. .. ......
Flamulas de Portugal- Supt.o =
1978/1982, par Dr. Paulo Barata
Classificac;:ao de Etiquetas de Registo 1 . ~ Edic;:iio. par Dr. Paulo
Barata .... ..'...... .......... .... ...... .
Classificac;:iio de Etiquetas de Registo, 2.n Ediciio par Dr. Paulo
Barata .... ......... .... ......... ... ....
Introduciio aos Inteiros Postais
par Dr. Paulo Barata .... .... .. ..
Aerogramas de Portugal, par Dr.
Paulo Barata ... .. .... .......... ......
Estac;:oes dos C. T. T. c/ Marca de
D'a. Registos, Encomendas e V.
Declarados. par Dr. Paulo Barata
A Colecc;:iio Tematica na Filatelia
par A. J. Bello Dias ............ .. .
Manual de. Ex-Librlstica, par Fausto Moreira Rata .... ...... ...... ..
Respigos das Lubrapex (1966/
/1980) par Eng.o Marques Gomes .. ...... .............................
Selos Postais Portugueses Fluorescentes e Fosforescentes, par
Eng.o Marques Gomes.... ........
Provas e Ensaios de Portugal, par
Prof. Oliveira Marques .. .......
A Maximafilia dos Primordios a
Actualidade, par Dr. Eurico Lage
Cardoso .. ........ .. ......... '...... ...
A Filatelia TemMica. Hist6ria e
Regras, par Dr. Eurico Lage
Cardoso ...........................'.. .
Manual do Coleccionador de Postais Maximos, par Dr. Eurico
Lage Cardoso .... .. ........ ...... .
Os Correios, as Selos e a Filatelia, par Dr. Eurico Lage Cardoso
Iniciac;:iio Filatelica, por Eng.o Eladio Santos ........ ... .. ............ .. .
Como Coleccionar Selos, por V. S.
e America Ribeiro .. ........... ..

100$00

par Jose R. Dias Ferreira

50$00
50$00
50$00
50$00
50$00

Deve ·se a D. Joao III, em 1536, ter in :roduzido a Inquisic;:iio no nosso pals, sendo
mesma extinta em 1821. De 17 a 20 de Fevereiro passado, na Fundac;:ao Gulbenkian,
realizou-se 0 primeiro Congresso com 0 fim de recordar os 450 an os do estabelecimento
em Portugal , do Tribunal do Santo OHcio da Inquisic;:ao.

3

Filatelicamente, s6 nos recordamos de um caso passado com 0 estafeta postal, Manuel Romao, ocorrido no sabado, 30 de Abril de 1695, e descrito primorosamente pelo
nosso saudoso amigo ehistoriador ·Godofredo Ferreira, ,no seu artigo "Urn estaf:ta a
contas com a In quisir;ao ».
Em Espanha, Napoleao suspende-a em 1808, mas torna a vigorar de 1814 a 1820.

50$00
500$00
2 500$0')
60$00
80$00
250$eO
200$00
250$00
250$00
350S0,)
150$00
100500

E sobre os Correios de Espanha que nos vamos ocupar.
Segundo 0 Regulamento de 14 de Maio de 1723, formado por acordo entre 0 "Consejo Supremo de Inquisici6n», e a Superintendemcia Geral dos Correios, que mandaI/a
observar nos "Oficios de Madrid" que todos os mac;:os que viessem 'para 0 "Consejo
de Inquisici6n", ou .«Seflor Inquiridor General", seriam ·entregues sem pagar qualquer
oorte, tanto dos Oflcios d,e Castela, Aragao e Valencia, Catalunha, flhas de Malorca,
Canarias, Reino da India e Portugal, Italia, Inglaterra, Franc;a e mais palses estrangeiros.
Alem dos mac;:os, as cartas tambem estavam isentas de pagar portes, mas somente as
enderec;:adas ao Consalho e ao Inquiridor Geral.
POTem , 0 Fiscal, 0 Secretario do Conselho Supremo da lnquisic;:l!o, a Inqu'sic;:iio da
Corte e 0 respectivo Inquiridor da 'Corte, recebiam "francas .. todos os mac;:os e cartas
nue iam dos reinos de Castel a, Aragao, Valencia, Catalunha, flhas de Malorca e Canarias, indias e Portugal, s6 paqando as correspondencias que viessem de ltalia, Ingla·
"erra, Franc;a e mais paises estrangeiros.

o decreto que e bastante extenso e repetitivo, estipula diversas ordens para ser
observadas nas Estafetas de las Ciudades y Vii/as de Espana», nomeadamente que
ficavam isentos de porte os macos e carta'3 provenientes da Inquisicao de Portugal, e
do modo como eram pagos os portes das cartas provenientes de diversos palses.
Aos interessados porestes assuntos da marcofilia antiga que queiram aorofundar
estas leves notas sobre· um tema aliciante. recomendamos a consulta da «Ordenanza
General de Carreios, pastas, caminos y demas ramos agregados a fa superintendencla
General ... Madrid en la Imprenta Real. (1794) .
A legislac;:ao atras mencionada, durou perto de um seculo sendo muito natural que
tivesse havido mais normas avulso. Ficam na ar as duvidas em como seria a contrapartida da parte portuguesa e que marcas seriam usadas tanto em Portugal como em
Espanha.
.11
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PLACAS DE PROFISSOES
Autor
M. Norte de Almeida
1987
80x80 m/ m.

Carimbos de Portugal e Macau =
1983. POl' Palma Leal ........... .
Carimbos da Portugal a Macau =
Suplemento 1985 = idem ..... .
A Filatelia ao Alcance. de Todos.
por Paulo Sa Machado .... . ... .
Pagel as de Portugal 1984 por
Paulo Sa Machado •... ..... ...... .
Car;mbos Numericos. por Paulo
Sa Machado .......... . .. .......... .
Estatuto Internacional da Max'ma·
filia 1982 (A. P. M.) . ....... ... .
ESI1p.cializado Salos de Portugal.
IIhas e Macau = 1987 ... . .... .
Cat. Collect First Day Covers
(!nglaterra e IIhas do Canal) ...
Cat. First Day Covers -Inglatarra
-1980 ................................ .
Cat. First Day Covers - Inglater;-a
-1981 ............................... .

180$00
80$00
50500
50S00
20$00
30$00
650$00
350$00
180$00
300$00

Collect British Stamps - Gibbons
- colorido -1980 ....... . . ... .. .
Collect British Stamps - Gibbons
- colorido -1981 ., ............. .
Collect British Stamps - Gibbons
- colorido -1982 ........... .... .
Collect British Stamps - Gibbons
- colorido -1963/ 84 ..... .... .. .
Collect Channel Islands and Isle
of Man 1964 ........... ... ... . .. .. . .
Cat. Queen Ellizabeth II Stamps
1980. por John Lister .. .. ..'. .. . . .
Hist6ria Postal das IIhas da Costa
de Fran<;a .... ..... ............ .. ... .
British Stamps - Stoneham .... . .
Conquista do Espago - Cat. Lol·
lini, 1986 .... .. ..................... .
Cat. Portugal eEspanha - Parte 2
-1980 .... ...... ... ... .... .... . ... . .

230$00
2·50$00
400$00
5)"S:J0
650$00
85"1$00
2.600$00
650S00
3200$00
1.650$00

REVISTAS
o
o

Maximafilista N.D 1 Ano 1984 .. .
Maximat:\ista N.D 2 Ano 1985 .. .

70$00
80$00

Filatelia Lusitana
N.aa 1.3·4-5/6 -Ano de 1983 cada
Numero ... .... .... .... . ............. .

50$00

Boletlm da Associac;ao Portuguesa
de Maximafilia
Ref. 4220
4221
4222
4223*
4224*
4225*
4226*

N."" 3.6·7·89·10·11'12 cad a ........ .
N.nA 13 ao 43 cada ... .... ..... .. ... .

Dlreito
Agricultura
Musica
Industria
Pesca

MARCOFILIA

Ca~

Medicina

N.DS 3 e 5 cada Numero

* Em estudo

Placas de Bronze 80 m/ m a 1200$00

50$00

ESTAMPILHA E VINnM
Do N.D 1 ao N.D 16.0 cad a ........ .
N.D 17/18 cad a .............. ...... .
N.D 19 e N.D 20 cad a

Rua dos Bacalhoelros, 28

1100 Llsboa

60$')0
50$')0

Telef.

60$00
100$00
80$00

REVIST A FRANQUIA
Do N.D 1 ao N.D 5 cad a Revista .. .
»
N.D6 ao N.D 15 cada Revista . . .
»
N.D 16 ao N.D 37 cada Revista
Encadernado - Volume I Anos de
1974/75 .......... ..... .... .......... .
Encadernado - Volume II Ano de
1976 ... .. ............... ... .. .... ... . .
Encadernado - Vclume III Ano de
1977 ........ ..... .... .. ..... .......... .

F. N. -

50$00
40$00
30$00
750$00
7505:J0
750$00

Filatelia e Numismatica

Do N.D 1 ao N.D 8 - cada revista
Do N.D 9 ao N.D 21 - cad a revista
N.D 22 - cada revista .... ... ... ..... .
Vol. I 11 Numeros (1981·82) .. .
Vol. II 11 Numeros (1982-83) .. .
Vol. III 11 Numeros (1983·84) .. .

Jornalista Filatelico
N.D 1 - cad a revista
N.n 3 - cada ravista

70$00
80$00
90S00
1.500$00
1.600$00
1.600$00

40$00
40$00

87 04 12 • 87 04 25
PORTES EXTRA
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LISTA DE SOCIOS

tax as sao especificadamente referidas, como
se frizou.

DO

Basta comparar a data da portaria que
cria, ·na Republica Popular de Moc;:ambique,
os selos de acc;:eo social, com as datas das
portarias acima mencionadas, para se che·
gar a conclusao que expressamos.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBEHS LIST AL TERA~OES -

social, alem das correspondencias L. C.
($50) e A. O. ($30), passaram a ser tam·
bem obrigat6rios nas requisiC;:i5es de vales de
correio (1$00) enos telegramas ($50).
Noentanto, aparentemente, os signatarios
do despacho que revoga a obrigatoriedade
destes selos, nao repararam naq uelas dife·

L1STE DES MEMBRES

REINGRESSOS -

NOVOS SOCIOS

BF 1

PORTUGAL
239 -

Norton Tapada Borges. Av. Emidio
Navarro, 4-1.° Esq. 2750 Cascais. (M)
Po. Fr. T. C. N. U. 60. 3.
863 - rintonio M. Cardoso Nascimento. 2.'
Secc;:ao da Directoria da P. J. Rua
Gomes Freire. 1100 LlSBOA. (M') T.
C. N. U. 60. 1. 2.
1015-Dr. Ant6nio Jose Canelas de Lucena
e Sampaio. Rua Ferneo Lopes, Lote
2-4.° Esq. 3000 Coimbra. (M) T. C.
V_ N. U. de 1. 2. TemAtica de Fauna.
60 . U. 90. 93.
1087 - Amflcar Fernando Borges Mauricio.
Rua Nicolau Tolentino, n.O 4_1.°. Queijas. 2795 Linda-a-Velha. (M) T. C.
N. U. 60. 1. IIhas. 2.
1281 - Eng. Amiindio Jose Corte Real Santos. Azinhaga da Cidade, Torre B,
4.° Dt.o. 1700 Llsboa. (M) T. N. U.
60. 1.
1295 - Jose Carlos Sequeira. Impasse
Estrada de Moscavide. Lote 1725. 1.° A.
1699 - Joaquim Jose de Deus Peixe. Rua
dcf. Touros. 3700 '"-VORA. (P) Po.
T. C. 60. N. U. AstronautaS. 90. 94.
2)35 - Jorge Carlos Correia Dias Cesar. Rua
Luis Pastor de Macedo, Lote 19/31,
5.°·01.°. 1700 LlSBD-A. (M) In. Fr.
T. C. V. N. U. 60. 1. 28. 2C. Tema
Petr6leo. 94.
Olivais SuI. 1800 Lisboa.
2491 - Luis Filipe M. da Silva Ribeiro. Praceta de Sofala, 1_1.° A. Figueirinha.
2700 Oeiras. (P) Po. In. Fr. T. C. V.
N. U. 60.3.94.
2530 - Jose Carlos Basto Duarte. Rua Prof.
Sousa da Camara. 167-2.° Esq . 1000
Lisboa. (P) T. C . 60. N. U. 1. 3. 93.

a

94.
32

2558 -

Alberto Pereira Gonc;:alves . Rua Ernesto Costa, Lote 1532 rIc Dt.o. 1600
Lisboa. (M) Fr. In T. C. V. 60. N. 1.
2. 2A. T. 29. 90. 94.

2564 -

Prof. Hernani Ant6nio Carmelo de
Matos, tRua de Santo Andre, 1. 7100
Estremoz. (M) Po. Fr. In. T. C. 68.
73. Bilhetes Postais dos CTT.

2565 -

Antonio Presa Barros. Rua do Arsena', 80. 1100 Lisboa. Po T. C. V. 60
N. U. Comerciante Filatelico.

2569 -

Joeo Miguel Matias Santana. Av.
Rodrigues Manito, 67, 2.° Dt. u 2900
SETOBAL. (M) Po. Fr. In. T. C. 60.
N. U. 1. 3. 9a , 93 .

...

C.P.I~q.2

• ..

Joao Maria Silva Violante Rua Gomes Leal, Lote 2C. 2750 Cascais
(M) Po. T. C. V. 60. N. U. 1. 2A.
2572 - Ant6nio Vicente Mateus. Rua dos
Soeiros, 337, 1.°_01.° 1'Sr()0 LlSBQ4.
(M) Po. Fr. In. Es. T. C. V. 60.
N. U. 3.
2573 - Joaquim Carneim Proenc;:a. Largo
dos L6ios 55. 4000 PORTO. (M) Po.
T. C. 60. Pevas filatelicas . 60. N.
1. 16. IIhas do Canal. Tematica de
Transportes.
2576 - Secc;:eo Filatelica do Clube de Cam'Jismo do Concelho de Almada. Rua
Capitao leitao, B-1.Q 2800 ALMADA.
T. C. V. 60. N. U. 3.
2578 - Ant6nio Ribeiro Gomes. Rua Nau
Trindade, 1'50, 1.°-01.°. 4000 PORTO.
(P) Po. T. C . V. 60. N. U. 119. 21.
2579 - Oscar da Grac;:a Pereira. Rua Damieo
de 'G6is, 14, 2.o_Esq.o 4700 BRAGA.
(M) Po. In. ,T. C . V. 60 N. U. 1. 2B.
2C.57 , 92. 93.

..

--

, 11v.-,~~CI~~~~'''''jr.R~~ :J~ J~ ..... ,.\.~ .- ..

.

..

.

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

~

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

. ..

.

.. . .......

d

.

"

. . . . . . . . . . . . . . . . .• •••• _ . · . · · . · •• •

~

.
....... .. ... ........ • _ ..... .>f...

• • • • • • • • • .. •

. ........ - ....... . .

. ...... . .

.... .

8.E:I'i?A ~,-, ......~. . .,. .

2570 -

Fig. 5

Aqui fica, portanto, a nossa chamada de
atenc;:ao para os editores de catalog os portugueses, sugerindo-Ihes que estudem 0 problema.

renc;:as ao escreverem: - ( . .. ) ,,~ um melo
de captayao de receitas inadequado, e a sua
subsistimcia nAo tem qLlalquer razao de ser
na Republica Popular de MOyambique» I . ..

Para terminar, uma nota curiosa: no pe·
rlodo colonial os selos de assistemcia eram
obrigat6rios apenas nas cartas e vales ($50)
e noutras correspondencias ($30); em Mo·
c;:ambique independente, os selos de acc;:ao

(1) 0 Eublinhada oj nosso.
(2) L. C.=I"ttres, cartes=cartas, bllhetes-potals.
(3) A. O. = Butres objects = outros ob/ectos (correspondanclas) •
(~)
Referimo-nos iI utllizac;:/io nos perIod os conslg.
nados na lal, como e evidente.
(5) Note·se a interessante erro da sobecarga, que
se apresenta vertical, em vez de horizontal.

9

postal e te/egrafica, em determinaaos perla·
dos do ana, do selo denominado de assls·
ten cia publica».
-

rada da circular;:Ao. A emissao mais utillzada
foi a de 1974, tipo «caridade crista», como
e 16gico; no entanto, tambem se encontra
o Upo «pelicano».

*

Na fig. 1 v6-se um fragmento com carimbo
datado de 24/12/195 (5); nas fig. 2 e 3
as datas dos carimbos sao, respectivamente:
24/12/1976 e 23/12/1977; na fig. 4 v6-se um
selo tipo "pelicano- carimbado em 2/1/1979.

*

*

o estudo compartivo da legislar;:ao e de·
mais elementos apresentados pode levar-nos
a diversificadas e interessantes conclusOes.
Vamos aqui referir dois ou tr€ls aspectos
que consideramos mais relevantes.
Em primeiro lugar, e facil concluir, face a
legislar;:ao mencionada, que os selos de assis·
t€lnc;a coloniais t€lm pleno cabimento na
colecr;:ao da Republica Popular de Mor;:am·

~ n
", ' " 11

•
Os selos de acr;:ao social, criados pela
Porta ria n.O 212/77, de 26/ 5/1977 (fig. 5),
para substituir os selos de assist~ncia ou

'\ .
•

\

}

.
Fig. 4

blque. Veja'se, nomeadamente, 0 n.O 3 da
Portaria 212/77, que atras se transcreve.
Contudo, somos da opiniAo de que S'6 de·
verao ser inclufdos nesta colecr;:ao selos
carimbados e com datas bem vislveis (~);
com total exclusao, portanto, de selos novos.
Cartas inteiras sao documentos muito inte·
ressantes, a preserva·r cuidadosamente.
Em teo ria todos
do peiodo colonial,
saO coleccionaveis,
sabemos, nenhuma

8

os selos de assistencia
nas condir;:oes inalicadas,
po is que, tanto quanto
destas emissOes foi ret i-

caridade do 'perlodo colonial, nao figuram
nos catalogos -portugueses. Nao com preendemos porqu61
Na realidade, podemos considerar que as
taxas de $30, $50 e 1$00 tiveram uso postal
ate ao Despacho de 11 de Outubro de 1980,
que revoga a obrigatoriedade de utilizar;:Ao
destes selos, como vim os. Lembramos que
as tabalas de portes aprovadas pelas Portarias n.OB 267/76 e 160/78, para vigorarem,
respectivamente, a partir de 1/1/1977 e
10/8/1978, regulamentam, muito concreta.
mente, a utilizar;:ao dos selos de assist6ncia
ou acr;:Ao social; nestas portarias aquelas

2582 -

Rui de Carvalho Vieira do Couto. Rua
General Justiniano Padrel, 12, 2.0·F.
1100 USBOA. (P) Po. Fr. T. V. 60.
N. U. 1. 2. 15. 54.
2583 - Luis Manuel de Sousa Fernandes.
Av. Independ€lncia Nacional, 14-2.°.
Apartado 183. 2502 CALDAS CA RAI.
NHA Codex. (A) Fr. C. 67B, 7B. Car·
tas c/ franquias. Flamulas. Tudo so·
bre 0 tema Natal. IIhas Man. Jersey.
Guernsey. 2. 90. 94.
2584 - Joaquim Goncalves da Silva. Rua
Ant6nio Enes, 25-2.°. 1000 LIS BOA.
(M) Po. Fr. In. T. C. 60. N. U. 1. 2B.
2C. 31. 37. 90. 94.
2585 -Eng.o Joaquim Lopes Trindade. Rua
C. ,Francisco Manuel de Melo, 23-A.
1092 USBOA Codex. (M) Fr. In. T.
C. V. 60. N. U. 1. 2. 93. 94.
2586 - Luiz Marreiros Faustino. Rua Dama·
so da Encarnar;:ao, Lote G - Esq."
8700 OLHAO. (M) Po. Fr. Es. In. T.
C. 60. 1. 2. (s6 ate a Independ€ln·
cia) 6·7B. Pagel as. 60 de 1. N. U.
2. U.
2587 - IFernando Botelho Antunes Moura.
Rua Padua Correia, 285-2.°. 4400
VILA NOVA DE GAIA. (M) T. C. V.
60. N. U. 1. Continente e Macau. 94.
2588 - Jose Sousa Rocha Silva. Av. de Ro·
ma, 49, 6.° Ct.o 1700 LlSBOA (P)
Po, T. C. V. 60. N. U.
2589 -Jorge AUrelio Rodrigues. Praceta Dr.
Virgilio Machado, Lote 127, 8 °-B.
2745 QUELUZ. (M) Po. Fr. In. T. 60.
N. U. 5A. 7. 67B. 90.
2590 - Major Zeferino da Costa Macedo.
!fray. de S. Juliao, 13. r/c.-Esq. 2000
SANTAIR~M. (M) Po. Es. Fr. It. T.
V. 60. N. U. 1.3. Cat. P. Saraiva.
2591 - Maria Alexandra -Duarte Nogueira.
Rua do Quatro de Infantaria, 62. 3. 0 _t=.
1300 L:lSBOA. (P) T. C. 60. N. U.
2A.94.
2592 - Jose R'odriguez Lanr;:a. Rua DiogQ
Cao, 13, 1.0-Dt.o 2900 SETOBAL. (M)
Po. Fr. 'In. Es. T. C. 60. 1.2. Irianda.
HFA. 16. 19. 24. 90. 92. 94.
2594 - Jose Manuel Damiao Lopes Padllha.
Travessa Alvaro Caldeira Castelo
Branco, 1, 2580 AL-ENQUER. (P) Po.
IFr. In. T. C. V. 60. N. U. 1. 2. Tematica .. A velocidade». 90. 94.
2596 - Eng.o Luis Ant6nio Bravo Teixeira
Leite. Av. 25 de Abril, 50, 3.0~Esq.o.
2800 ALMADA (M) In. Fr. T. C. V.
00. N. 1. O. Carlos. (Mouchon, Co16nias) 94.

Judite Maria Ve.iga Pires, Largo dos
Bombeiros Voljuntarios, V: Helena
Chiolas, 1.°. Almor;:ageme. Co!ares.
2710 Sintra. (M) Po. Es. Fr. In. T.
V. 60. N. U. 1. 2C. 90. 94.
2600 - Joao Francisco de Faro Gamboa
Alves. Hua Ant6nio da Nola, 18. 27'50
Cascais. (M) Po. Fr. In. '1". C. V. 60.
N. U. 1. 2A. 60. 28. ate 1972 90
(1980). 92. 94.
2602 - Ant6nio Manuel Men~es Cipriano Pi·
res. Rua Dr. Jose Batista de Sousa,
19, 4.0-Esq. 1500 LlSBOA. (M) In.
Fr. AI. T. C. 60. N. U. 1. 2A. 90.
(1982) 94.
2603 - Joaquim Manuel de Oliveira Bispo.
Rua Central, 17. Urgeirir;:a. 3520 CANAS DE SENHORIM. (P/M) Po. T.
C. 60. N. 1. 60. N. U. 3.
2605 -Eng.o <Fan cisco de Paula dos Santos
Nunes. Av. 29 Agosto, 46 Terrugem.
2710 SINTHA. (M) Po. Fr. In. T. C.
V. 60. N. U. 1. lOB. 16. 90. 97.
2610 - Paulo Nuno Lopes Trindade Calha.
Portela. Lote 16, 3. 0 -EsQ.o 2685 Sacavem. (P) Po. Es. Fr. T. C. 60. N.
1. Tematica de meios de transportes. 90.
2611 - Luiza Alexandra Venturinha Ferreira
Soares. Avenida Humbarto Delgado.
7'520 Sines. (P) T. C. V. 60. N. 1. 94.
2613 -Nagel Janc. Av. Duque de Loyle, 95,
4. 0·Dt.° 1000 LIS BOA. (M) Po. Fr.
In. Es. Ep. T. C. V. 60. N. U. 1. 2A.
10B. Tematicas. 67. 6-76. 6-8. 72. 73.
74. Conchas. 90. 93. 94.
2807 - Luis Jorge Vaz Santos Antunes Coelho. Avenida 31 de Janeiro, 94. 4700
IBRAGA. (1M) Po. <Fr. In. Es. T. 60.
U. 3. Colecciona: 60. U. 1. 2A. 10B.
15. 16. 19. 21. 24. 90. 94.
28:18 - Carlos Francicso Peixe de Gliveira.
Rua Antero de Quental, Lote 24-A.
1.0-Esq.o. P6voa St.° And-riao. 2675
DDIII/SLAS. (P) Fr. In. T. C. V. 60.
N. U. 1. Tematica Mei0s de Trans·
porte. 94.
2809 - ,Luis Miguel Amado Madeirl'l Silva.
Largo 25 de Abril, Lote 130, 2.0·Dt.°
Ape Iar;: ao. 2685 SACAVEM. (M) T.
C. V. 60. N. U. 1. T7. T10. SO. 94.
2810 - Oscar Augusto Marlnho. Rua Filipe
Borges, 2.0.Esq.o. 4760 B'A:HCELOS.
(M) Po. Fr. Es. T. C. Per;:as e 60.
Classicos de 1 (relevo) N. U. 94
Ateneu.
2812 - Carla Maria P61vora Cardoso Romao.
Rua do Lumi,ar, L-1283, 8.°-Dt.°. 1700
LlSBOA. (P) T. C. 60. U. 1. 94.

2598 -
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,D omingos dos Sanlos Marques. Av.
Nuno A. Pereira, 6, c/ v. Dt.o 6000
CASTELO BRANCO. (M) Po. T. 60.
N. U. 1. 94.
2819 -Miroslav IM'ilanovic. p.arque Residencial Miraflores, Lote 44-5.0-Dt.°. 1495
LIS BOA. (A) Po. T. C. V. 60. N. 5A.
90,. 97.
2820 -Augusto Manuel Ferreira Pinto. Lugar do Calvario. 45'80 PAREDES. (M)
Po. Fr. In. T. C. V. 60. U. 3. Temas
94.
2821 - Joao Ant6nio Ramos Gaspar. R. Conde Monte Real, 15_1.0 Esq. 2750 Cascais. (M). C. 60 . N. U. 1. 93. 94.
Ateneu.
2823 - Jose Eduardo Caldeira dos Santos
Serpa. Av. Aim. Gago Cout:nho 57-2.0.
Esq. 1700 Lisboa. (M) Po. In. T. 60.
N. U. 1. Macau. 90. Ateneu.
2824 -Carlos Alberto C. S. Costa Ramalho.
Rua Actor Joao Rosa, 5-1. 0 Dt.°. 1900
Lisboa . (M) Fr. In. T. C. 60. N. 1.
13.18. 21.24. 90 .
2825 - Jose Joaqulm da Silva Pato. Rua Padre Luis Campos, 348. Sermoim. 4470
~aia . (M) Po. Fr. In. T. 60. N. U. 1.
2A. 15. 19. 24. 34. 55. 90. 94 .
2830 - Armando Bordalo Sanches. Rua RamaIho Ortigao, n.o 4, 2.0 Esq. Queijas.
2795 Linda-a-Velha . (A) In. T . C. 1.
IIhas. 2. Hist6ria Postal- Tema Militar (1." e 2.& Guerra) .
2832 - Jorge Luis Pereira Fernandes. Rua da
Aviacao Naval 4_1 .° Dt.o. 3800 Aveiro.
(M) Po. Fr. In. T. C. V. Literatura filatelica.
2834 - Manuel Ant6nlo Campos da Cunha.
Rua de S. Tome. 24-2 .0 Porta 4. 1100
Lisboa. (M) T. C. V. 60. N. U.
2835 - Te6filo da Cruz. 3460 Tondela. T. C.
60. N. 72. 72 A.
2B16 -

ACORES
2642 -

Eng.o Jose Manuel Pacheco Rego
Costa. Av. Gaspar Frutuoso, 6. 9500
PONTA DE;LGADA. (M) Po. Fr. Es.
In. T. 60. U. 1. 2. 2A. 28. 2C. 16.
17. 19. 21. 30. 42. Egipto. 90. 94.

ANGOLA
2801 _. Jose Adriano Ucuachali. Bairro do
28 de Maio-C. P. 1087 BENGUELA.
(,P) Po. Es. Fr. In. T. 60. 66. 74. 60
em 64.
34

2802 -

Joao Ant6nio Pereira de Carvalho
Sanches. C. P. 5763 WANDA. Po.
Fr. Es. T. C. 60. 1. 2. 2B. DC. 2B.
67. 67B. 68. 73. 79. Tema Electricidade.
28G3 -Maria Clara G. V. A. Carvalho Sanches. C. P. '5763 LUANDA. Po. Fr.
In. Es. T. C. 60. T5.
2804 - Jose Manuel G. V. Andrade. C. P.
5763 WANDA. Po. In. T. 600. T14.
T115.
2805 - Marlo Rui Pinto Pires. Largo Joso
Seca, 6-A, Maianga. LUANDA. Po.
Fr. Es. T. 60. 2B. 67 e 68 de 2B. T10
em 60 de 8 . T51 .
2806 - Nucleo Filatelico Universitario. Largo
Tristao da Cunha, 17. C. P. 2791.
LUANDA.

na·se urgente pro ceder a substituiyao do mo
delo de selo que na epoca colonial tinha a
designayao de "Selo de Assistlmcia», por um
novo mo.d el o»_. . Depois, entre outras dis po·
sicces (com destaque para a descri <;:ao e
significado do desenho unico). estabelece:
- " 1.0 Sao aprovados e postos em vigor os
novos selos das taxas de ISO, $50, 1$00,
20$00, 40$00 e 120$00 de ceAcyao Social»;
"S." Os selos de em iss des anteriores manter-se lio em circulayao ate seu completo

2822 -

lido Gomes Correia. CT Bissau. Calxa
Postal 200. Bissau. (p) Po . T. C.
V. N. U. 3.

- Finalmente, 0 longo percurso de mais de
50 an os dos ceselos de -assistencia publica»
ou «acyiio social" term ina: um Despacho datado de 11 de Outubro de 1980, assinado
pelo ministro dos Correios, Telecomun ica<;:oes e AviaCao Civil e pelo ministro das
Financas diz: - "A obrigatoriedade de aplicat;ao do selo de act;iio SOCial, tamMm co ·
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nados selos de ceacyiio soci al» sao iguais
aquelas fixadas na Porta ria n.O 287/76, ja
mencionada;
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2314 -

Abilio Rodriguez Macias. Font dels
Capellans. Bloque 16, Puerta 5-2 .°_
_2.0 08240 Manresa (Barcelona) . (A)
T. 60. N. 19 por 1, desde 1.1.79.
2827 - Fernando Mazon da Silva . C/ Doctor
Fleming. 7. Santiago de la Ribera.
30720 Murcia. (M) Fr. Po. In. Es.
T. 60. N. U. 1 desde 1910. 19. 90.
2828 - Dr. Ant6nio M. Torres. Mayor 22, 5.°.
28013 Madrid. (A) Es. In. Po. T. C . V.
60. N. U. Cartas. 2 (antigos e modernos) .
2829 - Juan Luis Blanco Guigardet. Alboa
Kalea n.O 57-3.° D. 48990 Negurl.
Getxo (Biskala). ( M) Es. In . T. 60.
U. 1. 64. 90.
2836 - Eng . Ignacio Fernandez Stordiau. Pza.
San Juan de la Cruz, n.O 1. 28003
Madrid. (M) Es. T. 60. U. 1. Acores.
Horta. Ponta Delgada. Madeira, 90.

ALEMANHA
2831 -

Rudolf Ferber. Wolsteinkamp 27. 0
2000 Hamburgo 52. (West Germany).
(A) AI. Es. Fr. In . T. 60. N. 1. 64. Da
60. N. U. 1M. BerJrm. 10B. Mancolista.
90/ 85. 97/ 86-87.
2837 -Or. Ekkehard Boehm. 1 Goebelstr. 10.
0-300 Hannover. In. AI. T.
V. 60.
1. 19. 20. e Ex-20. 46. Gibraltar. 97.
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consumo, independentemente
venda e
aplicat;iio simult§nea doS selos agora apro
vadas»;
- Nova .. Tabela Geral de Portes e Taxas
para 'Correspondencias Postais», a vigorar
a partir de 14 de Agosto de 1978, foi aprovada pel a Portaria n.O 160/78, de 10/ 8/ 1978.
As disposi<;:oes referentes aos agora desig-

nhecido por selo de assist~ncia publica, na
correspondencia postal e telegrafica em
determinados perlodos de cada ano,
um
meio de captat;ao de receitas inadequado,
e a sua subsist~ncia nao tem qualquer raz80
de ser na Republica Popular de Mot;ambique». ( ... ) "Onico . E revogada a obrigatoriedade de aposit;iio na correspondencia

e

- Pela Portaria n.O 5058, de 27/2/1943, sao
fixadas as caracteristicas dos selos de assis ·
ten cia;
- Pela Portaria n.O 15970, de 13/9/1956,
sao aprovadas as .. Tabelas Gerais de Taxas
e Partes Postais das Provlncias Ultramarinas., que estabelcem para esle caso: a)
ceO selo de assistencia ou caridade s6 pode
ser exig 'do no servit;o provincial ou 'nterno e
nos periodos que vao desde a segunda·feira
que precede 0 d.omingo de Pascoa ate ao
sabado que segue 0 mesmo domingo e desde
20 de Dezembro ate 6 de Janeiro seguinte»;

xarao de ter curso legal, porquanto foram
confeccionados para uso na provincia ultramarina de M09ambique com a leganda «Repubilca Portuguesa» . De notar que est a Portaria e omissa quanto a aerogramas, bilhetes-postais, selos de porteado, etc., referindo
apenas «se/os postais», quando a normal
seria «selos postais e outras formulas de
franquia.,. De igual modo, na altura, nao foi
pubJicada qualquer legislayao referente aos
selos de assistencia e de telecomunicayoes,
apesar de nestes f!gurar a legenda .. Provincia de Moyambique.,.

Fig . 2

b) as referidos selos sao adicionais ·as
taaxs e aos partes postais das correspondancias e das encomendas postais e sao
devidos tambem nos vales 'provincia!s; c)
as taxas sao fix ad as pela legislayso 'nlerna
de cada provIncia;
- A ..Tabela Geral." a vigorar a partir de
1 de Setembro de 1966, para MOyambique,
fixa 'para as selos de assistencia, as taxas
seguintes: para cartas e vales - $50; para
outros objectos - $30; as encomendas pas·
tais estao isentas de selo de assistencia;
")

Governo de Transil;:ao

- A Portaria n.O 203/75, de 19/4/1975, do
Governo de Transiyao de MOyambique, eslabelece que.. . ceos sel-s postals.. (I) que
se en con tam em circula9ao, com excep9ao
dos que celebram 0 Acordo de Lusaka, dei-

6

III)

Republica Popular de M~ambique

- A «Tabela Geral de Portes e Sobretaxas
para Correspondancias Postais." aprovada
pela Portaria n.O 287/76, de 4/12/1976, para
vigorar a partir de 1/1/1977, diz·nos, quanto
a selos de assistencia: - Sao adicionais as
tax as e aos portes postais, a afixar em selos
no regime interno, do seguinte modo: a) nas
correspondencias postais durante os perio'
dos determinados 'por lei: nas correspondE'm·
cias L. C. (2) - $50; nas correspondencias
A. O. (3) - $30; b) nas reQuisiyoes de vales
do correia -1$00; c) nos telegramas, tambem durante os perIod os determinados por
lei-$50;
- Pela Portaria n.o 212/77, de 26/5/1977,
foram criados selos com a mesma finalidade
daqueles antes usados, mas agora designados como sendo de «ac9ao social»: - «Tor-

BOlSA FILATEllCA
Espaeo a dlsposh;:ao de todos os leitores que pod em aqui inserlr
o seu anuncio ao pre~o econ6mico de 30$00 por linha.
Se e revendedor - Temos
Preciso coleccionador em
Portugal para trocas serias. em distribulcao gratuita urn
Desejo trocar selos novos e preyario de par-otes com se·
us ados e blocos da Pol6nia los, tematicos e outros, alem
pelo mesmo de Portugal 1960- de todo a material tilatelico,
-1986. Preciso selos novas e e que natural mente Ihe lnte·
blocos de Angola, Macau S. ressa. Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
Tome, C. Verde, Guine. Timor Simoes e Mocambique. Base Yvert. Rainha .
Selos venda e compro, no· Correspondencia em Ingles.
vos e usados. Continente e Marek J. Zawadzki, ul. Urzeex·coI6nias. Bons precos. M. dnicza 9Am6, 25·729 Kielce,
Pacotes com selos tema.
Leitao. Rua H. Lote 19-1.· Pol6nia.
licos e par palses - 0 mais
Frente. Casal S. Bras, 2700
completo con junto de temas
Amadora.
lamals apresentado. Soliclte
Folhinhas com os mais be· preCario . Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
SimOes los carimbos de Portugal Novas emissoes de todo 0 Estavam editadas ate final de Rainha.
mundo por palses e temas- 1985 mais de 500 folhlnhas
Esta e uma das nossas gran· com marcas diferentes. Salvo
des especialidadesl Melhores o numero urn, esgotada (e que
Compro selos, postais, car·
precos e desejo de servlr compramos por multo bom tas, cintas de jornais, etc"
bem. Peea circular de Inscrl· preco). esta a tempo de adqul· Portugal e Ulramar, em espe·
yaO prontamente envlada. Ser- rlr todo 0 conjunto. -Em dlstrl· cial Macau, Timor, c.a Mocarn·
gio W. de Sousa Simoes- bUiyao urn catalogo·precario, bique, Nyassa, Tete, Zambezia,
2500 Caldas da Rainha.
que enviaremos gratis a sim· Kionga, Congo, Cablnda.
pies pedido, bern como amos·
J. Trindade - Tel. 2515949.
tras para quem nao as conhe· Apartado 582. Portela - 2685
TEMOS EM «STOCK", MI- ca. Sergio W. de Sousa Si· Sacavem.
LHARES DE S~RIES ESTRAN- moes - 2500 Caldas da Rai·
GEIRAS NOVAS - ,Todos os nha.
palses, todos os temas. Den·
SELOS PERFURADOS. Pago
teadas, nao denteadas. Blocos.
a catalogo au troco selos de
OualQuer que seja 0 paIs ou
Compro selos portugueses Portugal com as perfuraQoes:
o tema Que colecciona, expe· para correspondencia, 10 %
rimente enviar-nos a sua lista abaixo da facial. OualQuer ABV - AT • ATC - A. -r:ELES - CDA • CFCL • CFE • CFU •
de faltas. Filatelia S~RGIO W. Quantidade. Tel. 800687 Lis·
• CI (Jaime Nascimento AI·
DE SOUSA SIMOES - 2500 boa.
meida) CIN - CM • 'CM&I •
CALDAS DA RAINHA.
• CNN • CPM - CASA AFRI·
CAN A - CT • EI - EM - EML
Envie bons selos usados de (num crrculo) FB • GLS OUERO POSTAIS ILUSTRA· Portugal. Tera a certeza de - GECP • JCR - JNPP - MO DOS DOU SELOS OU FDC recebr melhor valor em Russia • MON • PBC - PL - RC - RI&C
PORTUGUESES EM TROCA
e Palses da ·Europa Oriental. SACOR - SF • TOTTA (41 fuMASCARENHAS
Ing. Simon N. Milkus. PO ros). WCC. JORGE VIEIRA R. Artur Ferreira Silva, 2, 2.° Box313. SU 270000 Odessa· Av. Boavista, 173-4.° Dt.· 4100 PORTO. Tel. 691526.
1885 MOSCAVIDE
·centre. URSS.
Europa de 'Leste. Ofereco
aos melhores precos series
novas tematicas ou outras,
incluindo novldades. F. Lou·
reiro, Rua Eng." Ferreira Mes·
Quita, lote A - 1.· D - 1000
Lisboa.
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PRE<;:ARro POR PArSES - '
Se V. co/ecclona qua/quer pars
estrangeiro, desde AfeganlstAo a Zimbabwe, Interessa-/he
receber este nosso precario,
rep/eto de series comp/etas
novas. Descreve mais de 280
parses e perto de 100 temas,
num total de cerca de 24.000
series dlferentes. Para 0 receber. envie Esc. 80$00, reembo/saveis no primeiro pedido.
Pa·ra 0 estrangeiro remeter 0
equivalente a $5,00 USA
(aviso). ou $2,00 USA (superficie). S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

I

Precario de series comp/eProcuro correspondentes em
novas de Portuga/- Portugal, Brasil Franca e CaAbrangendo 0 perrodo de nada para troca' de novldades,
1953 a 1985, e multas ante- se/os (s6 novos) e sobrescrlriores. Envla-se gratis. Sergio tos por Espanha. Peco serieW. de Sousa Simoes - 2500 dade. Jose Rodriguez - AparCa/das da Rainha.
tado 781.30080 Murcia. Espanha.

I tas

VocA que sabe escolher ...
pois clarol Escolhe fo/has em
formato Internaciona/ nos modelos Normal, Extra ou Luxo,
para montagem das suas coleccoes, editadas por Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Rainha. Amostras
contra esc. 80$00 para despesas, logo deduzidos na prlmelra compra.

Vende-se pela melhor oferta
o con junto dos segulntes n.··
do Boletim em edicso de luxo,
em papel couche: - 79 - 81 - 91 - 94 a 99, 101 a 178 - 180
a 191 - 194 a 199, 202 a 204,
Resposta a esta ·redaccao
ao N.o 7754.

Colecciono tema Bombeiros .
Troco selos nacionais e por
Troco au compro. Envlo mantemas. Tenho grande variedacolista. Ant6n i o Passos BarreTiras plasticas e classiflca- I de para troca. Deseio tamto. Rua do Cruzeiro. 231-r/c
dares E todo a restante bern ~orrespondentes no esDt.o 1300 Lisboa.
material filatellco. Em distrl- trangelro. L.uls M. SlIva. Larg~
o
buiCso gratuita, urn preC;ario 25 de Abril. Lt. 130-2. Dt.,
que
Ihe
sera
remetido
com
Apelacao.
2685
Sacavem.
PRECARIO TEMATICO
LOroE 1 - Selos novos das
Desde ArQueologia, Arte. As- todo 0 prazer. Sergio W. de
tro, Aves. Aviac;ao, ate Teatro, Sousa Simoes - 2500 Caldas ex-col6nlas com valor de catalogo 1.500$00 - 400$00.
Tecnolog ·a. Transportes, Tu· da Rainha.
LOTE 2 - Selos usados das
rlsmo, TelecomunicacOes, Uniex-col6nias c/ valor de cataformes, Veiculos Motorlzados
N6S NJl.O VENDEMOS APE- logo 3.000$00 - 800$00.
e Xadrez, de tudo val encontrar no precario tematlco ago- NAS PACOTES DE TIRAS I
LOTE 3 - Selos do Conra em distribuic;ao. Tern mals PLAST.ICAS, DAMOS TAM- I tinente us ados c/ valor de
de 28() palses, cerca de 100 B~M! Igualmente classiflcado- catalogo 3.000$00 - 850$00.
temas e 24 0'00 series dlferen- res, e pacotes de selos temaSelos perfeltos, pagamento
tes. Para 0 receber envle Esc. ticos (mai~ de duas dezenas em cheque ou selos correntes
80$00, reemi:iolsavels no pri- de temas dlferentesl. Peca a comemorativos novas.
Marlo Manuel Leitso. Rua H,
melro pedido. Para 0 estran- circular -QUERO RECEB·ER
geiro remeter a eQulvalente COMPLETAMEN·T.E GRATIS- . lete 19-1.· F., Casal de S.
a $5,00 USA (aviao) au $200 Fllatella S~RGIO W. DE SOU- Bras. 2700 Amadora.
USA (superflcie). S~RGIO W. SA SIMOES - 2500 CALDAS
DE SOUSA SIMOES - 2500 DA RAINHA.
CALDAS DA RAINHA.
Procuro correspondente para
tracas tematlcas Pollcia. ForSelos novas em circulacso cas Militarizadas Forc;as de
Prec;ario de Sobrescrltos do _ Em Iiquidac;ao dos seus Seguranca. Jose Rozados GoPrimelro Dia de Portugal- pedidos de selos ou material mez 36859 Vila Nova do TeSe colecciona os envelopes filatelico, pode enviar-nos se- norio - Espanha.
edltados pe/os correlos (au los das emlssOes de Portugal,
pensa colecclonar). todos com para uso na correspondAncia.
series comp/etas. nao deixe Uma boa ocasiso para desfaObliteracoes para especlade solicltar este precario. ser- , zer-se do cue tiver a mals. Iizacao de tematicas. vendo e
Sergio W. de Sousa SimOes troco . Apartado 1026 - 1001
glo W. de Sousa SimOes 2500 Ca/das da Rainha.
- 2500 Ca/das da Rainha.
Llsboa Codex.

SELOS DE ASSIST£NCIA
DA R. P. MOCAMBIQUE
por Jorge Luis P. Fernandes
Como e sabido, em Mocambique, antes e
e depois da independAncia do territ6rio.
foram utilizados, durante dilatados anos, com
caracter de obrigatoriedade em determlnadas
epocas do ano, os chamados «selos de
assistAncla ou caridade». Eram adiclonais as
taxas e portes postais, mas somente no
regime Interno; e pela sua designacao facll-

Vejamos alguns elementos da legislacao
referente a estes selos:
I)

Antes da IndependAncia de MD~ambique

- 1929: os primeiros selos de assistencia
circularam de 28 a 31 de Julho e em an os
subsequentes de 23 a 31 de Dezembro;

I
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Fig. 1
mente 56 infere qual a destino deste Imposto
Indlrecto, cobrado pela -via postal» (e telegrBtica) .

- Pelo Diploma Legislativo n.· 784, de
18/4/1942, e criado urn novo selo, agora
da taxa de $50;

5

sagem dos portugueses pelos quatro cantos
do mundo. A medlda que se espalhavam e se
afastavam da terra mie, as necessidades de
con ~ acto agUl;adas pe/a saudade deram origem aos mais variados processos de troca
de correspondfmcia.
Dos documentos postals que possulmos
com pro vas da peregrinar;ao portuguesa,
salientamos um curioslssimo sobrescrito de
primeiro dia de emissao editado na Uniao
Sui Africana que, alem de escrito em ingl§s
e em dialecto indlgena, fala iguarmente a
nossa ffngua e recorda a passagem das
verhas naus dos securos XV e xvr pero territ6rio atingido por Barto/omeu Dias. Ali se
re: «Antiga arvore de correio, em Mossel Bay,
vendo-se a bota bota Portuguesa em que foi
meUda a primeira carta ...

o

carimbo comemorativo de 20/Xll/63
confirma a arvore como estar;ao do correio,
uma estar;ao original cujos ramos sopraram,
pero mundo, em tenue virar;ao, perfumes, so nhos, aregrias e do res, herorsmos e d,esenganos da gente lusa: "OLD POST OFFICE
TREE ...
Quanto a bota, embora os receptaculos
posta 's apresentem configurar;oes dissemerhantes, essa ideia revera um esplrito imaginativo de adaptat;ao excepclona/, enquanto
nos permite divagar sobre a re/ar;ao bota·
·caminhada-distAncia a Iigar.

o orig 'nal processo receberia, talvez, 0
baptismo de «Receptaculo Postal Volante e
Vivo .. , se ;,a epoca dos descobrimentos /a
se procurasse a classificar;iio de materiais

do correio, 0 que constitulrla um perigo para
a bota, pois a sua inclusiio num grupo acarretaria bana/idade. Fellzmente, essa bota,
a18m de f.'gurar como padriio sem armas
reais nem cruz, distingue-se como slmbolo
dos esforr;os do povo an6nimo e sofredor
das grandes /omadas.
Em Mossel Bay, onde comet;ou a civilizar;iio branca, um pouco e leste do Cabo da
Boa Esperanr;a, a primelra carta foi metida
em calr;ado a transpirar, de mod,o humanamente sublime, a vida portuguesa da epoca
dos descobrimentos.
E 0 sobrescrito de 1.° dia sul·africano cheira tanto a Portugal que, admirando a outra
face, continua a recordar-nos a acr;io d,os
portugueses. Entre Munro's Bay, onde se reaIizou 0 primeiro desembarque e a fonte que
serviu para abastecimento de agua aos primeiros navegadoras, vemos uma Ancora portuguesa que enriquece 0 Harry Gidney Park
de Mossel Bay.
Espetada em territ6rio africano a comprovar sangue, suor e lagrimas dos portugueses, 0 autor do sobrescrito tirou-Ihe qualquer
aspecto ferrugento ou desco/orido, co/ocand,o-a entre a agua da fonte e a agua da ba/a.
Esperando termos proporcionado ao leitor
um documento que multo /ison/eia a hist6ria
do nosso pals, fazemos votos para que outros
aparer;am, ainda que contributo insignificante
para uma hlst6ria postal completa.

Troco selos novos da Pol6nla e Russia por selos de Portugal, Angola e Mocambique.
Cat. Yvert 87. Corr. em ingllls
e espanhol. A. Plewa, ul. Lenina 8 a - 21 .17 - 200 Ha 1n6wka. Pol6nla.

DesBjo notas e moedas, dando em troca 0 mesmo ou selos. Correspondllncla em Ingills, franclls ou espanhol.
Juan Gil Mateu. Urb. -La
, Granja». C/ Menorca, n.o
7.43006 Tarragona. Espanha.

COMPRO-TROCO - Pecas
circuladas da Companhla de
Mocamblque, Niassa, Lourenco Marques, Quellmane, Klongao Zambezla. Respondo sempre. Paulo Sa Machado - Rua
Dlreita das Camplnas, 33 4100 PORTO.

o senhor Edgar Albornoz,
do Equador, recebe selos de '
fllatellstas e depois nao responde, ou se responde, dlz que
as suas cartas registadas perderam-se. Emilio Xandre. Plaza Espana, 2, Lloret de Mar-Gerona, Espanha.

Vendo selos de Portugal
novos e usados 45 % Catalogo E. S. (55 % de desconto) . Blocos e cartelras 50 %
de desconto. Mals Informacoes:
Jose LuIs Malheiro
Casa da Quinta
Carde
4620 Lousada.

COMPRO .. Lusradas" (Portugal), cartas, postals, ambuIAnclas, carlmbos franceses,
nomlnatlvos, ensalos, provas,
erros, blocos, paquebots.
rnscrh;~es
marglnals: Impressores e numeros de obras.

I

Resposta: Apartado 90. 2751
Cascals Codex.

Troco 150/300 selos de Espanha, Portugal, ou Ex-Provlnclas Ultramarlnas. Dou .Italla
ou Europa Ocidental. Renato
d'incecco. Via Cavour, 70.
r - 65100 Pescara rtalla.

I need correspondents to
change (obliterations - special
postmarks - Matasellos - sonderpostempel) thematlcs.
MARCOFILlA, rua Pinheiro
Chagas, 28-2.° Esq. 1000 Llsboa (Portugal) .

Troco selos temBticos, Frama labels e qullos. J. Szemered!. P. O. Box 701 . 3175 Oandenong. Australia.

Troco selos e notas de banco com todo a mundo. Base
Cat. Yvert e Albert Pick. Oct!
selos por notas. Juan Marcos
M. Ortiz. Apartado Postal, n.o
168. Santiago de Cuba. Cuba.

E /a agra uma pergunta: quem tera a prime'ra carta metida na bota?

CASA A. MOLDER
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101, 3.° -

TUDO

PARA

1200 LlSBOA -

TEI..!EF. 321514

FILATELIA

SELOS DE PORTUGA'LE NOVOS PArSES • SERVICO DE NovrDADES POR AssrNADE EXPR·ESSAO PORTUGUESA
l1URA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA -

VENDA

Execuc;:Ao r6pida de pedidos por correspondtncia

4

37

PORTICO

SEllS E MATERIAL
FllATELICI
PACITES DE SEllS
TEMATICIS
Grande sortido
de Series completas
e Selos tematicos

SE ES

Filatelista MODERNO
(TEMATICA - MARGOFILIA - MAXIMAFILlA)
PROCURAJNOS PARA

OS DESCOBRIMENTOS
MARiTIMOS
E 0 CORREIO

INTERESSE MUTUO

por A lves Coelho

Pec;a Llstas de prec;:os gratis
'ELADIO DE SANTOS

Gasa Fundada em 1922
RUA BERNARDO LIMA, 27
TELEF.

549725

1100

Contaotem-nos!
,Rua IPlnhelroChagas, 28.2.0 E.

1100 USBOA •

TEL. 522049

L1SBOA

BOLETIM DE ANONCIOS
FRAN'C~S/INGL~S

GOMERGIO - OPORTUNIDADES
CSRRESPONO~NCIA

OS ANuNC~OS DE TROCA
GOLECQOES - CORRESPOND~NOIA AMIGAVEL REENCONTROS PARA PARTICULARES SAO GBATUITOS

Desejo correspondlmcia amlgavel para
troca de selos, postais, moedas, notas
de banco, diapositivos, etc.,
Envie 0 seu nome e morada, idade,
profissao, sexo e desejos com US$3
-or 9 IRC'S e recebera listas com
endereGos.
Aceitamos series completas novas com
desconto de 50 %.
VAN WELSENIS FRIENDS,
Postbox 63136
ROTTERDAM - WEST - 6
Holland

Todos os meios de comunicac;:ao socia/
noticiaram recentemente a crac;:ao de uma
comissao para as comemorac;:c5es dos 500
an os dos descobrimentos mar/timos portu·
gueses, sendo a primeira comemorac;:ao Ievada a efeito durante 0 ano corrente, ana

do as Tormentas em Esperanc;:a de atingir a
fndia tabulosa .
Os nossos Correios anteciparam-se na lembranc;:a do 500.° aniversario das naveQac;:c5es
ao comemorarem, em 1986, as viagens de
Diogo Cao, precursor _de Bartofomeu D:as.

FIRBr DAY COVER - New I'IIoImadI:
EERSTE DAG KOEVERT _ Nvwe PoosWupei
SOBRESCIUTO DO PRIMEIRO DlA - CarImbo Novo
Old IWt otIkc Tnc. MtfIICl . , -.J PMwavcM
.nt knu ,,"I ~I'"

~

ill w!;lrJa

CM ...... . . . . ....... M __ t-i. en Pem,ne Dee. _rfn

.u.

~irWft.5;II~:~~~"""""'"

.t
ACI ~ 'f!Ylct

'.0. "'.Q

DIFUSAO MUND'IAL
Assinatura 48 FF 1 ana ou 16 CRI
Para receber urn exemplar 12 FF ou
4 CRI

JoIoo-"""".#

ANUNCIE
NA REVISTA
em que se recorda 0 dobrar do Cabo da

CENTRE

INTERNATIONAL

ARTISTIQUE

ET D'AFFAIRES C. I.A.
93 RUE DE MAUBEUG -

38

F - 75010 PARIS

""'"

DO CLUBE FILATtLICO
DE PORTUGAL

Boa Esperanc;:a. Em 1487, Barto/omeu Dias
ultrapassou 0 Cabo Tormentoso, podendo
atingir 0 Rio do Infante (Great Fish River)
no ano seguinte; assim venceu falsas concepc;:c5es e crenc;:as aterradoras , transforman-

Num excelente desenho de Luis Filipe Abreu,
o se/o de 22$50 posto a circular em 28 /8 / 86,
sobressai um padrao, pilar de padra em
que se gravava uma cruz, as armas reais e
a data da imp/antac;:ao.
Estamos, porem, convencidos de que outros padrc5es se espa/haram a atestar a pas-

3

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO

MANCOLISTAS

OUALOUER
TEMA
PAIS

ASSINATURAS

CONTAC:rE-NQS

NOVIDADES

BOAS HAlOES PAaA PASSAR A RECEBER
OS CATAlOGOS DOS HOSSOS lEllOES
• Somos uma firma de leilOes estabelecida hll 20 an os e que ill fez quase
250 vend as pC/blicas.
• Grande variadade de material. Cerca
de 1200 lotes diversos em cada venda
Coleccoes universals, colaccOes de
parses, lotes, peces Isoladas, rariclades, hist6ria postal, seccOes especlalizadas, etc.
• Vendas regulares.
mensals.

La'IOes

•
•
•

pC/blicos

• Licltantes por correspond€mcia, de
todo 0 mundo. A nossa experl€mcia
de n;luitos anos ajuda Os colecclonadores e os comerciantes a encontrar
exactamente 0 material de que precisam.

e
a

• Servlco eficiente e amistoso .
• Lotas descritos em pormenor para os
compl'adores que nao pod em vir examinar 0 material. Mais de 70 % dos
nossos lotes sao vendidos para 0
estrangeiro.

•

• Baixos precos de mercado no Reino
Unido; os precos estimados POr n6s

e
e

BJ·

-"-""=~ :1
2

•

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

correspondem sempre aos precos
actuais do mercado (BASES DE LICITACAO REALISTAS).
Os compradores nao pagam quaisquer
percentagens ou taxas.
Aceitamos cartOes de credlto e moeda estrangeira.
.
Oferecemos material nao 86 da Gra·
-Bretanhae Commonwealth mas tambem grandes conjuntos da Europa Ocldental e Oriental, America do Norte
e do SuI, Africa, Pr6ximo e Extremo
Oriente e OceAnia.
Grandes coleccOes como a Jordan,
C. Churchill, R. Tulliez, Globe Stamp
Co. e muitas outras.
Lotes desde £ 10 ate milhares de
fibras (valor medio de cada lote: cerca de £ 80) .
Somos membros das principais Asso·
ciacoes Profissionais.
Todos Os lancos recebidos sao Introduzldos em computador para garantia
de rigor e correCCao.
Catalogo i1ustrado, de tacil leltura.
Conservamos registo reservado das
transaccOes.

..... .. ..

I

Selos de Portugal, U1tramar
e Estrangelro
Novidades. Tem6ticos.
Sobrescritos de 1.° dla
TODO 0 MATERIAL FILATI!L1CO

BaSIOS I Campos, lda.
R. Maria Andrade, 55 -

1100 L1SBOA

and Include m)' ~ on your maillCtg hst..

TO:
INTERNATIONAL STAMP AUCTIONS

19

Mercado FJlat611co de Lisboa
Rua do Cruclflxo, 28 - Telet. 324891
1100 LlSBOA
Variado sortido de series completas
e selos isolados, de Portugal
a Ultramar
Todo 0 material necess6rlo
ao FIlatellsta
Albuns de Portugal, Ultramar
EdlC;Ges Domingos do Sacramento

SELOS
PORTUGAL, EX-COLONIAS E
ESTRANGEIROS, CLASSICOS
S~RIES, ETC.

H. SanlOS Viegas

TeJ. 8341 08
PORTUGAL

RUA 1.° DEZEMBRO, 45-3.°
TELEF. 365852
1200 LISBOA

SELOS-MOEDAS

a

-.'

1'I=e nM me a 'OJ!' 0( )IJIlI' ""xt publlC .uCoon ca~,

FARO 8002

DOMINGOS DO SACRAMENTO

GRANDE STOCK DE SELOS
DESC.300/0
PREeDS MA.IS BAIXas
llRAS HAWID OESDE 160$00
ClasslflcBdores desde 22OSOO

COMPRAMOS
COLEC~OES

DE SELOS DE TODOS
OS

PAfSES

TAMBII!M TEMATICAS

E
LOTES

DE

EDITORIAL

SII!RIES

Interessam som&nte operac;:Oes de valor
PAGAMOS A. VISTA NA MOEDA QUE PREFERIR
DirH~

suas ofertas com detalhes e prec;:o
FILATELIA

11 :

LLACH,

S.

L.

Fundada em 1915
080~

Diagonal, 489

- BJlBCE1.0HA ('Espanha)

Com aste nilmaro, 0 prlmelro de 1987, mais um ana se Inlcla na vida desta Revlsfa.
E mals uma vez, em comunhAo com a Dlrecc;Ao do Clube F:latellco de Portugal, 6 nosso
pr0p6slto publicarmos no seu decurso, sels edi96es da nossa Revlsta.
Esta perspectlva, el1contra-se, desta feita, alicerc;ada na ftPrevlsAo Orc;amentala elaborada pela Dlrec~ do CFP - ums Inovac;Ao na vida da agremlac;Ao, para a qual chamamos a atenc;Ao dos nossos cons6clos. Como e 6bvio, para a mantermos, necessltamos
de conter com OS lnd:apens6vels apolos econ6mlcos. Mas de qualquer forma, podemos
desde j6 praticamente assegurar a edi9Ao de um minima de cinco nllmeros.

*

LINDNER
o

MELHOR AT~ A DATA PARA APRESENTACAO
E PRESEHVACAO DOS SELOS NOVeS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAfSES ESTRANGEIROS

Porque a, felizmente, vasto 0 leque de leltores desta Revlsta, e porque sAo tamb6m
diverslficados os seus ramos de acc;lo e de conheclmentos , gostariamos hoje de aproveltar este aspac;o, para laru;ar urn desaflo • sua imaginac;iio crladora.
Convldamo-Io pols, a ai, partlcularmente, amigo leltor, usando da sua Imaginac;lio,
utillzando asses seus conheclmentos, a correspender, desta vez, ao convlte formulado
pelos Correlos portugueses, no sentido de Ihes proporcionarem sugest~es e temlS para
o Programa de emlas6es de selos do pr6xlmo ano.
Quem nAo se lembrou alguma vez de um 88sunto que seria Interessante desenvolver
atrav6s de uma _rle de selos postals?

PECAfy1 PRECARIOS
FOLHAS NEUTRAS, OLASSIFICADOHES E CAPAS

Quem sabe se uma efemerlde de que se recorda, a augerl'de ou nlo, 80S
nao for, par alguem, poder6 ser ingloriamente esquecida?

err e

•

Pralia Mouzlnho de Albuquerque
Centro Comerclal Brasilia
Sala 911 - 9.°
4100 PORTO

Porque gostarlamos de ter a noc;Ao da repercuSiio deate nosso convlte, poderAo os
leltores enviar as suss sugest~s para 0 CFP que as remeter' • Direcc;lio de Filatelia
doa CTT, ou sa 0 preferlrem, dlrectamente a ests entldade. Mas deverAo fazA·lo ate ao
dia 31 de Marc;o, prazo f1xado pelos Correlos para a sua recepc;Ao.
Quanto a n6a, quase nos atreverlamos a prop~r um selo para 0 Dla do Selo, se ...
A. SILVA GAMA

40

que

Pense urn pouco neste convite. Pense e declda·se a colaborar•

Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO
Agentes: Lisboa - Fllamundo
Faro - I. Coelho
Colmbra - F. Parra
Braga - F. Cramez

Be 0
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CLUBE 'FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA
S6cio n.o 451 da Associac;:ao da Imprensa Nao-Olaria

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV.
Expediente -

ALMIRANTE REIS, 70, 5.° Ot.o -1100 L1SBOA -

Telet. 823936

Tert;:as e sextas·feiras, das 21 as 24 horas, e s6bados, das 16 lis 20 horas

Qualidades e quotizac;6es dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrotes) 350$00 semestrais
JUNIOR (Lisboa e Concelhos Limitrotes) 200$00 semestrais (menores 21 anos)
CORRESPONOENTE (Provincia. flhas. Macau, Estrangeiro) 500100 anuals
Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro ou selos em curso (series completas )

o selo portugues
e historia, e cultura,
e passado, e presente e
e distoncia.
Coleccionar
selos portugueses
descobrir este jeito
de sentir e de viver.

e

BOlEllM
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

COLECCIONi\R
E' DESCOBRIR
Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Temdticos
N.- 340

Feverelro 1187

