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DAVID FELDMAN S.A.
Case postale 125- (175, route de Chancy)
1213 Onex-Geneva - SwitzerlanC!
Tel. 022/572530
Telegramas : DFSTAMPS GENEVE
TELEX 422757 DFSA CH -

FAX 576498

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS
SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em seri'e scompletas, novas, e sam charneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores pre90s
REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA L1BERDADE, 1W ·1.0
(Metro: AVENIDA)
1200 LISBOA-Telef. 561539
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EDITORIAL

Leuchtturm (Farol)
CLASSIFICADORES
Ref.a

Medidas

Pig.

Bandas

L 5/8
L 2/8
L 2/16
L 4/8
L 4/16
L 4/24
L 4/32
B)
LS4/8
LS 4/16 B)
LS 4/24 B)

140x 200
170 x 225
170 X 225
230 x305
230 X305
230 X 306
230 X 305
230 X 305
230 x305
230 X305

16
16
32
16
32
48
64
16
32
48

96

96
192
144
288
432
576
144
288
432

640
870
1400
1.200
1.900
2.600
3.450
1.400
2300
3.600

o ritmo de vida actual e, na verdade, alucinante. As preocupac;oes de rndole varlada
a que poucos ou mesmo nenhuns de n6s nos furtamos, sao inexoriveis. Os dlas de
trabalhos sao cada vez mais fatigantes. As deslocac;6es sao cada vez mais morosas.

-

Por outro lado, 0 pouco tempo dlsponivel para lazer estti sujeito a inumeras e por
vezes aliciantes solicitac;6es.
Por tudo isto, nao admira que os nossos passatempos fiquem frequentemente rele·
gados para segundo plano; que as nossas leituras sejam mais apressadas.
Nesta conformidade, achamos perfeitamente plausrvel que aos nossos leltores tenha
passado despercebido 0 facto dos quatro ultimos numeros desta Revista, ou seja, os
publicados entre Outubro de 1986 e Abril de 1987 (n.os 338 a 341). terem cada um, 40
ptiginas.

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL .

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

•

REF_· N.O de casas (forma quadrada)

REF.· N.D de casas (forma redonda)

E permltimo-nos a'nda recordar que e de 32
tuc'onais da Revlsta.

MB12
MB 20
MB 35
MB 48
MB 80
MB Mix

MB 42 R
MB 24 R

Ora tal desiderato foi possivel, em primelro lugar porque dispunhamos de textos
para preenchermos condignamente essas ptiginas, e ainda devido a um considertivel
esforc;o econ6mico aceite pel a Direcc;Ao do Clube Filatelico de Portugal.

12 moedas max. 64 mm 0
48 »
20
35 »
35
48
30 »
24
80
45
dlferentes

MB 20 ·K
MB 24 K

.

20 moedas max 42 mm 0
24
34 •

42 moedas max. 29 mm 0
24
• 32,5.
MB~R
35
~
MB 30 R 30
34 ..
MB 30 RA 30
36 »
38 »
MB 20 R 20
26,5
MB 50 R 50
MB SETD 4
»
diferentes 0
PARA MOEDAS EM ESTOJOS
PLASTICO (CAPSULAS)

VENDEM·SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIAUDA!DE EM: LlSBOA,
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC.
CADA ESTOJO MB 2.150$00
REPRESENTANTE
PARA
PORTUGAL

JORGE M SLOPES

Rua S. Nicolau, 26· 4. D Sala 3 -

30

I

•

•

Telef. 8783 60 -1100 USBOA

0

numero de ptiginas, digamos. insti-

Mas entendemos que nAo devemos sobrecarregar sisternaticamente as f lnanc;as da
nossa associac;Ao. Por j'sso, julgtimos por bem que 0 presente numero nlio ultrapas·
sasse as 32 ptiginas tradicionais. E solicitamos desde iti 1105 autores dos textos retidos,
que nos relevem 0 facto.
Registe-se que a nos sa deci'sao foi reforc;ada pela circunstancia do pr6ximo numero
desta Revista, correspondente a Agosto, dever ser distribuido em finais de Julho, portanto
dentro de cerca de um mis, oPC;Ao que tomtimos tendo em vista a ausencia em vilegiatura, em Agosto, de grande numero dos nossos leitores. Esperamos pois que este
numero ainda Ihe chegue antes da sua partida.
Entretanto, aqueles que comecem a usufruir antes do seu merecido descanso anual,
aqui ficam os nos 50S votos de boas fer as.
A. SILVA GAMA
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PLACAS DE PROFISSOES
Autor
M. Norte de Almeida
1987
80x80 ml m.

Ref. 4220
4221
4222
4223*
4224*
4225*
4226*

Dlrelto
Agrlcultura
MOsica
Ind\'istrla
Pesca
Cat;a
Mediclna

* Em estudo

Placas de Bronze 80 m/m a 1200$00

Rua dos Bacalhoelros, 28
1100 Llsboa
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Telef.

870412·870425

PREOARIO POR PArSES
Se V. colecciona qualquer pafs
estrangeiro, desde Afeganistao a Zimbabwe, interessa-Ihe
receber este nosso preCario,
repleto de sllrles completas
novas. Descreve mais de 280
paises e perto de 100 temas,
num total de cerca de 24 .000
series dlferentes. Para 0 receber, envie Esc. 80$00, reembolsaveis no primeiro pedido.
Para 0 estrangelra remeter 0
equivalente a $5,00 USA
(aviao), ou $2,00 USA (superficle). S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

,Procuro sempre cartas e
I postais
do correio milltar alemao 1941-45 enviado para
Portugal. M. Bunde. Wolfstr.
11. 0-3410 Northeim. Alemanha.

I centes,
Of ere co selos nOvos e re.em series completas
I

do BrasIl.
Desejo receber material
id~nt'co de Portugal e paises
de lingua portuguesa. Tenho
catalogo Yvert.
Ronald Hautequestt de Arauio. Rua do Vintem. 6/604. Vit6ria/ES 29015. Brasil.

---

N'OS NAO VENDEMOS APENAS PACOToES DE TIRAS
PLAST,ICAS, DAM OS TAMB~M! Igualmente classlflcadores, e pacotes de selos tematlcos (mais de duas dezenas
de temas dlferentes). Peca a
circular .QUERO RECEBER
COMPLETAMENT€ GRATIS • .
Filatelia S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA .
Troco selos de Portugal e
Ex-Colonias. Augusto M. Luis
cl del Rio sIn. San Miguel.
Villablino 24100. Leon. Espanha.

Precario de series compleTroco selos tematicos. FraSelos novos em circulacao
ma labels e quilos. J. Szeme- tas novas de Portugal- Em IiquidaG80 dos seus
Abrangendo
0
perfodo
de
redi. P. O. Box 701. 3/75 Danpedidos
de selos ou material
1953 a 1985, e muitas antedenong_ Australia.
riores. Envia-se gratis. Sergio filatelico, pode enviar-nos seW. de Sousa Simoes - 2500 los das emissoes de Portugal,
para usa na correspondencla .
Caldas
da Rainha.
PRECARIO TEMATICO Uma boa ocasiao para desfaDesde Arqueologia, Arte, Aszer-se do oue tiver a mais.
tro, Aves, Aviacfio, ate Teatro,
COMPRO-TROCO - Pecas Sergio W. de Sousa Simoes
Tecnologia, Transportes, Tu- clrculadas da Companhia de - 2500 Caldas da Rainha ,
rismo, TelecomunicacOes, Unl- Mocambique, Niassa, Lourenformes, Veiculos Motorizados co Marques, Quelimane, KionCom pro ou troco. tematica
e Xadrez, de tudo val encon- gao Zambezia. Respondo semtrar no ,precario tematlco ago- pre. Paulo Sa Machado - Rua .. Ballet,, : Carimbos, flamulas,
FDC, inteiros e provas (excepra em dlstribuicao, Tem mais Direita das Campinas, 33 to FranGa). Interessa Iiteratura
de 280 parses, cerca de 100 4100 PORTO.
alusiva. Resposta a Secreta ria
temas e 24.000 series dlferendo Clube ao n.O 1001.
tes. Para 0 receber envle Esc.
Preeario de Sobrescritos do
80$00, reembolsaveis no prlmelro pedido. Para 0 estran- Primelro Dia de PortugalTEMOS EM .. STOCK .. , MIgeiro remeter 0 equlvalente Se colecciona os envelopes LHARES DE S~RIES ESTRANa $5,00 USA (aviao) ou $2,00 edltados pelos correlos (ou GEIRAS NOVAS - ;rodos os
USA (superfrcle). S~RGIO W. pensa colecclonar), todos com paises, todos os temas. DenDE SOUSA SIMOES - 2500 series completas, nBo deixe teadas, nao denteadas. Blocos .
de solicitar este precario. Ser- Qualquer que seja 0 pais ou
CALDAS DA RAINHA.
gio W. de Sousa Simoes- o tema que colecclona, expe2500 Caldas da Rainha.
rimente enviar-nos a sua lista
Voc~ que sabe escolher ...
de faltas. Filatelia S~RGIO W.
pois claro! Escolhe folhas em
COMPRO «Lusradas» (Por- DE SOUSA SIMOES - 2500
Formato Internacional nos mo- tugal), cartas, postals, ambu- CALDAS DA RAINHA.
delos Normal, Extra ou Luxo, lancias, carimbos franceses,
para mo~tagem das suas coSelos venda e compro, nolecc;:oes, editadas por Sergio , nominatlvos, ensalos, provas,
vos e usados. Continente d
W. de Sousa Simoes - 2500 erras, blocos, paquebots.
Inscrlc;:Oes • marginais: Im- , ex-coI6nias. Bans preeos. M.
Caldas da Ralnha. Amostras
contra esc. 80$00 para despe- pressores e numeros de obras' l Leitao. Rua H. Lote 19-1.°
Resposta: Apartado 90. 2751 Frente. Casal S. Bras, 2700
sas, logo deduzidos na priCascals Codex.
Amadora.
meira compra.
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Espayo a disposil;ao de todos as leitores que podem aqui inserlr
a seu anuncio ao pref;o econ6mico de 30$00 por Iinha.
Folhinhas com as mais be·
los carimbos de Portugal Estavam editadas ate final de
1985 mais de 500 folhlnhas
com marcas diferentes. Salvo
a numero um, esgotada (e que
compramos par muito born
preco), esta a tempo de adquirir todo a conjunto. -Em distrlbuicao um cataiogo-preyario,
que enviaremos gratis a simples pedido, bem como amostras para quem nao as conheca. Sergio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da Rainha.

Europa de Leste. Ofere yO
aos mel hares preyOS series
novas tematicas au outras,
incluindo novidades. F. Loureiro, Pro Bernardo Santareno,
Late 0 S, 5.0 D. Damaia/2700
Amadora,
Tiras plasticas e classificadares E todo a restante
material filatellco. Em distrlbuicao gratuita, um precario
que Ihe sera remetido com
todo a prazer. Sergio W. de
Sousa Simoes - 2500 Caldas
da Rainha.

VENDE·SE

Compro selos, postais, cartas, cintas de iornais, etc.,
Portugal e Ulramar, em especial Macau, Timor, c.a Mocambique, Nyassa, Tete, Zambezia,
Kionga, Congo, Cabinda.

dezenas de mil hares de s-a:cs
novas e usados. Resto de
stock de cas a da especialdade. Bam oreco. Inf. Benja·
min F. Castro. MOinhos- Fornos. 4520 Feira.

Pacotes com selos tematicos e par paises - 0 mais
campI eta can junto de temas
lamais apresentado. Solicite
precario. Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
Simoes Rainha.

J. Trindade - Tel. 2515949.
Apartado 582. Portela - 2685
Sacavem.

-----_._----Compro e troco as series
Icomoletas
299/329. 404/413
491/506 (ES) usadas, para a

PAULO D·IAS

minha coleccao. Se tiver algumas destas series contactar Paulo Sequeira. Rua Au·
gusto '0. Tavares, 17, ric. 7300
Portalegre.

Com pro pecas filatelicas em
carta. inteiro postal OU ;Jos·
tal ilustrado que tenham parteado, imposto postal e (au)
telegrMico e multa postal de
Portugal. IIhas e ex-coI6nias.
R. Goncalves Zarco N.u 1-2."
andar Buraca. 2700 Amadoro.,
Tel. 975487. Depois das 19.30
horas.

Se e revendedor - Temos
em distribuiyao gratuita urn
precario de pacotes com selos, tematicos e outros, alem
de todo a material filatellco,
e que natural mente Ihe interessa. Sergio W. de Sousa
Simoes 2500 Caldas da
Rainha.
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Novas emissoes de todo a
mundo par palses e temasEsta e uma das nossas grandes especialidadesl Melhores
preyOS e desejo de servir
bern. Peya circular de inscriyao prontamente enviada. Sergio W. de Sousa Simoes2500 Caldas da Rainha.

QUERO POSTAIS ILUSTRADOS DOU SELOS OU FDC
PORTUGUESES EM TROCA
MASCARENHAS

AINDA 0 TURISMO
por Alves Coelho
Vo/tamos hOje a falar sobre Turismo e
que nos perdoem 0 abuso, mas 0 75. 0 aniversario de Turismo em Portugal veio chamar a a'em;ao para os se/os como fonte de
divulgar;ao 6ptima das riquezas de um pais.

ao Turismo, recordamo-nos do entusiasmo
na propaganda atraves de vinhetas posta's
editados pe/o primitivo Conselho Naciona/
de Turismo seguido e amp/iado pelos inumerOs departamentos espalhados pe/o pais

R. Artur Ferreira Silva, 2, 2."
1885 MOSCAVIDE

---------------Ronald Hautequestt de Araujo. Rua do Vintem, 6 Apt. o 604.
29015 Vit6ria. Esp. Santo. Bra·
sil. Deseia intercambio com
filatelistas portugueses inte·
ressados na perm uta de selos
novas, em series completas .

17-11-Hl63
.,.~

...

Oferece series novas erecentes do Brasil. Deseio material identico de portugal.
Respondo a todas as cartas.

Desejo series novas de POrtugal, Alfores, Madeira, ex-Col6nias e outros paises.
Ofere co em troea selos no·
vos, FDC's e PM da Romenia
1950/ 87, Russia 1980/87. Tambern outros paises socialistas.
Catalogos Yvert, Michel ou
Zumstein. Corresp. em ingles,
frances ou alemao.
Badescu Ion Luea. B-dul N.
Balceseu. B1. L 2. Sc. D. Ap.
5·0300 Pitesti. Romenia .

1*' EXPOSI9AO
FILATELICA NACIONAL
DE TEMATICADE TURISMO

As suas paisagens, os seus monumen'os,
um facto hist6rico relevante, uma figura no·
tavel em qualquer campo cientifico ou ate
no desporto, tudo contribui para despertar
curiosidade interna e ate ultrapassar fronteiras.
Dos primeiros anos d,e funcionamento de
organismos oficiais especialmente dedicados

.\
ap6s a formar;ao do Secretariado N.aciona/
de Informar;ao, Cultura Popular e Turlsmo.
Embora essas vinhetas nao ten ham valor
postal, supomos que mereceria a pena tentar uma hist6ria de tudo 0 que se editou
em Portugal, pois atinal muitas dessas vinhetas sao primas e precursoras dos se/os
«turisticos». E nao esquecemos fac'/mente

5

o deleite povocado por quadros cheios de
luz e de cor da Made'ra, dos Ar;ores da Figueira da Foz, etc., muitos dos quais encomendados pelas Camaras Municipais.
Quanto a se/os portugueses, s6 se comer;ou a pensar em turismo como tem:Wca a
desenvolver depois de 1963, ano em que
a STAR, de co/aborar;lio com 0 Clube Filatelico de Portugal, organ izou a 1.4 Exposir;lio Filatelica Nacional.
lnscr.everam·se entlio 22 expositores, mow
!ipenas- 21 - participaram: Dr. AnibalAIr;ada
de Paiva (Turismo em Portugal), Dr. Antonio d'Almeida Figueiredo (Portugal e um
pais cie turismo), Ant6nio Ferreira Rodrigues
(Motivos tur{sticos universais) , Antonio Fer(eira. SOflfes (Motivos tur/sticos nacionais e
estr;Jngeiros) , Ant6nio Nascimento Pin ' 0
(Assuntos de turi~mo de todo 0 mundo) ,
David Lopes dos Santos (Assuntos de turismo de Portugal, Ultramar e de alguns paises da Europa), Edmundo Nunes (0 turismo
frances atraves do se/o), Eng.o Emilio Cesar Monteiro de Almeida (Vestigios de antigas civilizar;oes. Monumentos e obras de
arte mundiais, acontecimentos extraordinarios e emissoes de propaganda tur/stlca) ,
Ernesto Patricio Franco (Os monumentos de
Espanha - grande cartaz turlstico do pals
vizinho) , J . Manuel Beirao (0 tursmo e 0
selo na era do jacto. Heficoptero 0 selo e
o turismo) , Joao Carpenter Robertson (Santarem e a Feira do Ribatejo . Festivais de
Fo/c/ore) , Joao da Silva Campelo, Jorge
Alexandre Freire Garcia (Trlis dJas em Paris) , Jorge Gonr;alves Ribeiro Borralho
(Transportes e Turismo) , Eng.o Jose de Almeida Avila (Uma viagem turlstica pela Europa), Eng.o Manuel Ribeiro Marques Gomes
(A aviar;lio e 0 turismo. Documentar;ao
aerea portuguesa. Primeiros voos do Conti-

nente e uitramar) , Raul Soares (1'urismo
em Portugal, Espanha e Gibraltar), Dr. Romano Caldeira Camara (Tematica turistica
francesa) , Victor Hugo Vasques (0 turismo
no passado, no presente e no futuro), Victor
Sa Alves Coelho (Tomar, cidade d.e en canto.
Portugal atraves d.e carimbos e postais. Pos·
tais estrangeiros) e, fora de concurso,
Alhambra com centros de peregrinar;iio, ex·
posir;oes, monumentos.

2860 -

De todas estas participar;oes, aquela que
mais nos agradou foi a do Dr. Romano Caldeira Camara pela exposir;iio de assuntos de
real e variado interesse turistico: pesca,
camping . regioes vinico/as, feiras gastronom'cas, manifestar;oes artisticas e d.esportivastecnicas modernas e cidades, congress os,
museus, termas, grutas e dolmens, artigos de
luxo franceses e cristais, avioes e carreiras
comercials.

2862 -

No introito do cata/ogo, 0 Dr. A. J. de
Vasconcellos Carvalho, Presidente do Clube
Filatelico de Portugal e membro da Comissao Filatelica Nacional dos CTT, augurou
um «exito absoluto» e conservamo·/o na memoria. Ele era um entusiasta que entusias·
mava; um Homem que irradiava dinarnismo.
Como lembranr;a dessa 1.4 Exposir;iio Fi.
latefica Nacional da Tematica de Turismo,
tambem guardamos um sobrescrito come·
morativo com uma particularidade: 0 carimbo do dia da inaugurar;ao e de 17-Nov.-1963, mas a carta foi expedida sob regis!o
no dia anterior, dia 16, da Estar;iio dos Restauradores.
Resta-nos formular votos para que a nova
serie de se/os comemorativa dos 75 anos
de Turismo venha reacender a curiosidade,
o amor e dedicar;ao por um tema de que
Portugal se pode orgulhar.

RECTIFICAOAO
Nota da Redacr;lio - No artigo inserto nesta Sec9ilo, publicado na ultima e di 9ilo
desta Revista sob 0 titulo "Turismo», foi por lapso indicado que 0 carimbo comemorativo de uma Mostra de Filatelia e Maximafilia que se desenrolou em Peniche, em
1986,era ilustrado com 0 Forte de Peniche quando, 0 que esta representado na oblitera9ao e, na verdade, a Fo/taleza de S. Joao Batista, na ilha Berlenga.
, Foi 0 nosso prezado cons6cio Jorge Louren90 quem, gentilmente, nos chamou
3 aten9ilo para 0 facto, referind'o na oportunidade que tinha side 0 responsavel pela
all,ldida Exposi9ilo' e que na ocasiilo fora editado um postal maximo triplo 0 qual, representando a Fortaleza de S. Joao Batista, nilo 0 seria se na marca postal nao figurasse
este monumento, podendo 0 lapso, dar origem a duvidas sobre a sua validade.
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Walter Magalhaes Guaycuru Sobrinho.
Rua Cel. Joao Vieira, 188. Guaratingueta SP. (M) Po. Es. In. T. C. V. 60.
N. 67B . 68/Tematicas: transportes
motorizados, aves 90. RHM.
2861 - Ronald Hautequestt de Araujo. Rua
do Vintem. 6/640. Vit6ria 29015. E.
Santo. (A) Po. In. Es. T. 60. N. 1. 5B.

595 753 -

1186 -

ESPANHA

M guel Ant6nio Ros Lourenco. Paseo
de las Acacias n.O 23-4 .° D. Madrid
28005. (M/A) Es. Po. in. T. C. 60.
N. U. 1. 19. Tema Europa. 90 . 93. 107.
2867 - Juan Garcia Solis. Pasaje Viudas, 1"'.
25244 Fondarella. (M) Po. Es . T. C.
V. 60. N. U. 5A . 7. Oceania. 90. 107.
AFRICA DO SUL -

SOUTH AFRICA

Eng. J. C. Santiago - P. O. Box 1440
-Johannesburg 2000- (M) Po. In.
T. N. U. 60. 1. 2. 92. 93.
710- Manuel Ramos. 41 Adergrove Ave.
Bonaero Park 1620. Sout Africa.
1064 - Pedro de Sousa Tomas. 3 Jannei
Court. 54 Derby Road. Bert-rams. Joahnnesburg 2191. (M) C. N. U. 60. 1.
2. Africa do SuI. 93.
2421 - inacio A. Gouveia Baptista. P. O.
Box 78525 . Sandton 2146. JOHANNESBURG . (PM) Po . In .
2466 - Joseph Joaquim Correia. P. O. Box
782349. Sandton - 2146. (A) Po. In.
60. N. 93. 94.
2521 - J. M. P. Figueira. P. O. Box 32050.
Braamfontein. 2017. (A) Po. Fr. In.
60. 1. 2. 92. 94.
2639 - Ant6nio Manuel Alves Luis. 64 Seventh Avenue, Mayfair. Joanesburgo. Africa do SuI. (M) Po. In. T.N.I.
2.8 do SuI. Tematica: Futebol. Tenis
de Mesa Conchas e Corais. 90. 92.
2719 - Nelson Silva Nogueira. 11." St. Frusquin Street. Malvern CP 2094. Joanesburgo . (M/A) In. Po. T C. V. 60.
1. N. U. Madeira "1853/1927,,. N. U.
94. Ateneu.

1388 -

1397 -

1459 -

244 -

ALEMANHA -

37 -

ALLEMAGNE -

GERMANY

Arend Leyens W.edau. 1m Sechlolder
49.,D 6230 - Frankfurt / M 80. R. F.
Alema. Po. In. Es. AI. T. C. N. U.
Especialmente Portugal e Escandinavia, antes de 1960.

1929 1974 2263 2708 2831 -

2837 -

Horst Roch. Hans Thoma Str. 6. D.
7700 Singen. Po. AI. T. 60 . 1. 2. 10.
28. 44. 94. 97.
Lutz Hohensang. Wolliner Strasse, 56.
2000 Hamburg 73. (A) In. AI. 60. T.
1. 93. 96.
Justino da Silva Cruz - 7 Stuttgart
60 Unth Stubaier - str. 31 - O. (M)
Po. AI. Es . T. C. 60. N. U. 1. 2. 15.
19. 21. 31. 90.
Jose Pais - Fulls 'chel 7. 5093 Burscheid 1. - (M) T. C. N. U. 60. 1. 10.
19. 94. 97 .
Geyers·
Nelson Fontes Carvalho ter 9. - 8 Munchen 5 (A) Po.
AI. Fr. In. It. Es. T. N. U. 60. 1. 10.
19. 31 - Cintas de charutos em 84
e isolados.
Felisberto Pinheiro, MOhlgasse, 23 .
7253 Renningen. Po. It. Es . T. 60. 1.
10. 19. 21. 90.97.
Eng . Fedor Wal ienburger. Goslarschestr. 29 a-33 Braunschweig. AI. Po.
T. 60. V. 2A. 5 CEPT. 97 .
Helder Valerio G. Loureiro, Sportplatzweg 4. 5093 Burscheid. (P) AI. Po.
T. 60. N. U. 1. 10. Ocidental.
Rainer Thiel. Siegstr. 3. D - 4100 Duisburg 1. (M) Fr. Po. AI. 60 U.1. 90.97.
Ludwig Grau, Roedernstr. 20. DDR
1160 Berl n. AI. In. Fr. 60. 1. 2A.
Lipsia.
Rudolf Ferber. Wolsteinkamp 27. 0
2000 Hamburgo 52. (West Germany).
(A) AI. Es. Fr. In. T. 60. N. 1. 64. Da
60. N. U. 10A. Berlim. 10B. Mancolista.
90/85. 97/86-87.
Dr. Ekkehard Boehm. 1 Goebelstr. 10.
D·300 Hannover. In. AI. T. C. V. 60 .
1. 19. 20. e Ex-20. 46 . Gibraltar. 97.
AUSTRIA

2 :54 -

Manuel Maria Beninger Simoes Corre'a. Bartensteingasse, 4/14. 1010
Wien. (M) Po. AI. Es . In. T. C. V. 60 .
N. U. 1. 2. 2A. 2C. 44. 48. 97.
2853 - Dr. Ronaldo Lucio Rodrigues de Moura. Halbgasse, 24/5. 1070 Wien. (A)
Po. AI. In . Fr. 60. N. U. Macau. 15.
48.97.
CHECOESLOVAQ~

2541 -

Dr. Pospnsil Boleslav. Horacke nam
4/52.62100 Brno. (A) AI. In. T. 60. 3.
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBEHS LIST AL TERA~oES -

2116 -

2314 -

2774 -

2783 -

2850 -

2851 -

2855 -

2853 -

2857 -
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Dignifica~ao

filatelica e objectivos cumpridos

LlSTE DES MEMBRES

REINGRESSOS -

Dr. Augusto Carlos Bianchi de
Aguiar. Rua .pereira Re's, 429. 4200
Porto. (M) Po. Fr. T. C. V. N. 60.
1. 2. 93.
Dr. Jose Altino Monteiro da Silva Pinto. Rua Prof." Virginia Rau, 13-7.°
Dt.o. 1600 Lisboa. (M) Po. Fr. In.
Es. T. C. V. N. U. 1. 2A. 93. 94.
Eng. Rolando Cant diano Lopes Pinto. Quinta do Souto, lote 32. Nogueira. 4700 Braga. (M) In. Fr. T. C. 60.
N. 1. 2A. 93.
Manuel Figueiredo Brilhante Damas.
Pinhao. Pindelo. 3720 O. de Azemeis.
(M) Po. T. 60. N. U. 1. 3.
Joao Luis Marques Amieiro, Rua Diu
n.U 28. 1.° Dt.n. Baixa da Banheira.
2830 Barreiro. Po. Es. Fr. T. C. V.
60. N. U. Tematicas: barcos, borboletas. fardas militares de 3. 90. 93.
Alberto Roque dos Reis. Rua Dr. Anton'o Jose d'Almeida, 75. 3000 Coimbra. (M) T. C. V. 60. N. U. 1. 2A. 94.
Ant6nio Luis Pinto Fernandes. PraQa
da Republica, 27. 4480 Vila do Conde.
(M) T. C. V. 60. N. U. uHist6ria Postal •. 73.
Frederico Maria Magalhaes de Monte
Pegado. Rua D. Joao V n.o 11-2.° Dt.o.
1200 Lisboa. (P) Po. Fr. In. T. C. V.
60. N. U. 1. 2A. 33. 37. 38. 90.
Joao Augusto Rosar:o Oliveira. Rua
Eugenio dos Santos, 7_2.0 Esq. 2780
Oeiras. (M) 60. N. U. 1. Tematicas:
crianQas e bombeiros. 90. 94.
Luis Goncalves. Rua Joaquim Jose de
Souto. Real-Souto. 4950 MonCao. (M)
Po. T. C. 60. 1. 94 ou outro.

:0858 -

2363 -

2864 -

2365 -

2863 -

1Arq. Acacio Horta da Luz. Rua Luis
Gomes. n.O 47. 2330 Entroncamento.
(M) T. c. V. 60. N. U. 1. 2A. 16. 19.
21 . Tematica de Arquitectura. 90. 94 .
Ateneu.
Miguel Angel Bautista Alvarez. Rua
Jose Dias Coelho. 32-1.0 Dt.°. 1300
Lisboa. (P) Po. Es. T. C. V. 60. N. U.
1. 2A. (ate Independancia). Ateneu.
ProP Arlette Monteiro Andrade Lopes. Estrada de Montemor. lote 2.
Canecas. 2675 Odivelas. (P) In. Fr. It.
T. C. 60 N. U. ~ematica .Hist6ria
de Arte» (T1).
Gabriel Manuel Cabrita Fonseca, Rua
Eng.o Nobre Guedes 13-7.0 Dt. o, 1500
Lisboa.
Prof. Carlos Ant6nio da Rocha. S. Mi·
guel do Pinheiro. 7750 Mertola. (P)
Po. Fr. In. T. C. 60. N. U. 1. 2A. Natal.
94. Ateneu.
REP_ POP_ DE ANGOLA

2801 -

Jose Adriano Ucuachali. Ba'rro 28 de
Maio ao Cemiterio. C. P. 1087. Benguela. (Jovem angolano). Po. Es. Fr.
In. T. 60. 67B. 74. 75. Calendarios de
bolso.
BRASIL

2031 -

por Jose Antonio Duarte Martins

NOVOS SOCIOS

PORTUGAL

589 -

DEE X P 0 S I {7 (j E 5

Placido Marques Alves de Sousa. Rua
Rozauro Zambrano, 251/201. 21940
Rio de Janeiro. (P) T. V. C. 60. U.
1. 2A. 94.
2859 - Prof. Don'zetti Fontes Calcado_ Caixa
Postal 567. Uberaba. (A) In. Po. Es.
Fr. T. C. V. 60. N. U. 3. 90. RHM.

ORGANIZA~AO E PATROCINIOS

Iniciativa do CIMAX - Clube Internacional
de Maximafilia, a LUSOMAX 87 foi por este
clube, pelo Clube Filatelico de Portugal e
pela Associac;:ao Portuguesa de Maximafilia
organizada na hospitaleira cidade de Abrantes, de 9 a 17 de Maio ultimo, tendo como
cenario 0 belo Convento de S. Domingos.

Seguindo os novos regulamentos de apreciao;:ao, aprovados pel a FIP, os jurados tiveram um trabalho intensivo na aplicac;:ao das
participac;:oes presentes.
3-

PARTIOIPA~OES E PALMARi!S

Inscreveram-se na LUSOMAX 87. 107 participac6es de 18 paises abrangendo todos os

us max
~

~emacional
~~~[~~ ~ exposic;ao

m~imafilia

Sua Excelancia 0 senhor Presidente da
Republica Portuguesa, Presidente da Comissao de Honra, fez-se representar oficialmente
na inaugurac;:ao da LUSOMAX 87, acto que
contou com a presenc;:a de bastantes personalidades e expositores.
Esta importante exposicao foi patrocinada
pelos cn, FPF e Camara Municipal de
Abrantes, para alem de varios organismos
oficiais e empresas.

2-

CORPO DE JURADOS

o Juri internacional da LUSOMAX 87 foi
composto pelos jurados portugueses Ant6nio
Borralho, Duarte Martins, Lage Cardoso e
Reis Almeida e pelos senhores Andre Sanders, da Belgica, Faria Braga, do Brasil e
Michel Chagnot, de Franc;:a.

Continentes. Foram ocupados mais de 500
'1uadros expositores pelas Classes Especial e
de Competic;:ao, que comportava varios Grupos.
De facto. a quantidade e a qualidade das
participac;:6es presentes garantiram 0 axito
intrinsico da LUSOMAX 87 e contribulram
decisivamente para 0 saito qualitativo na
apreciac;:ao da Maximafilia Lusa_

o Palmares da LUSOMAX 87, comprova a
verdadeira qualidade das participac;:oes portuguesas; para alem de algumas participac;:ces consagradas, outras estiveram presentes opela primeira vez tendo dado boas indicac;:oes.
o Grande Premio LUSOMAX '87, com medalha de ouro foi atribuido Ii participacao
"Chefes de Estado atraves dos Seculos 7

parte /I e III" de Victor Ramos Pereira, tendo assim sido a grande triunfadora do Certame. Com efeito, a completa alterac;:ao do
tratamento desta participac;:ao aliada ao invejavel conjunto de postais maximos expostos
fizeram dela, naturalmente, 0 melhor conjunto competitivo exposto.
Com naturalidade, tambem, foi a medalha
de ouro atribuida ao .. Mundo Geografico
segundo os Lusiadas" de Manuel Pedro Dias,
participaC;:iio que muito honra a Filatelia Portuguesa. Foi ainda atribulda uma terc~ira
medalha de ouro, a participaC;:iio francesa
.. Sites et Monuments de France en Cartes
Anc;ennes" de Jaques Bertin.
No Grupo da Juventude, 0 Premio maior
pertenceu a "Cientistas e Inventores Europeus" do jovem Paulo Bento Dias com medalha de prata m6dulo grande. Das quatro
participac;:oes competitivas no Grupo de Lite·
ratura, 0 muito born aspecto grafico e con·
teudo informativo distinguiram 0 .. NOTIZIARIO.. da Associac;:iio Italiana de Maximafilia,
com medalha de prata.
De relance pelo Palma res, poderemos contabilizar que no conjunto dos varios Grupos
da 'Classe de CompetiC;:iio foram atribuldas
as seguintes meaalhas:
Ouro ............... ........ ... .... ......
Prata Dourada, M6dulo Grande
Prata Dourada.... ....................
Prata, M6dulo Grande .... ........
Prata............... .... ..... . .. . ........
Bronze Ptateado . ... .. ... .. .......
Bronze... ...... .. ..... . .. .. ..... .. .....

3
1
7

7
24
24
15

Saliente-se a queda de urn tabu, ja que 0
exigente -juri atribuiu, sem complexos, tres
medal has de aura a outras tantas participac;:oes maxim6filas, que no seu julgamento 0
justificaram, sendo duas delas portuguesas,
o que acontece pela primeira vez.
4 - ACTIVIDADES DA LUSOMAX 87
Se a quanti dade e a qual idade das participac;:ces garantiu 0 exito intrlnsico da LUSOMAX 87, a presenc;:a de 'publico foi 0 condimento indispensavel para 0 exito mais global
aa exposiC;:iio.
De facto, acorreram alguns milhares de
visitantes aos saloes do Convento de S. Domingos 0 que muito gratificou os organizadores.
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Os jovens foram especialmente acarinhados, tendo sido organizado urn conjunto de
activldades (visitas comentadas, palestras,
passagem de video, ofertas de material filatelico, com predominancia para os postais
maximos e distribuiC;:iio de vario material de
lazer e de utilizac;:iio util) em colaborac;:iio
com os CTT e 0 apoio de varias empresas.

o

ponto grande das actividades dedicadas
aos jovens decorreu no Dia da Juventude
(13 de Maio) em que as varias acc;:oes foram
reforc;:adas e a presenc;:a de uma embaixada
da Escola Secundaria de Arraiolos muito
aignificou.
Urn Simp6sio de Maximafilia com a presenc;:a de urn membro do "Bureau» da Comissao de Maximafilia da FIP, de varios delegados nacionais e d.e alguns jurados e
maximafilistas foi tam bern ponto importante desta Exoposic;:ao, onde 0 Projecto
de Regras Complementares ao SREV, aprovado no Simp6sito de Paris, em Dezembro
de 1985,. foi 0 tema mais focado da reuniao.
Foi assinalada a honrosa presenc;:a dos Presidentes das Federac;:oes Filatelicas Nacionais
de Portugal e do Brasil e muito comentada a
ausencia de urn jurado e de um expositor,
por sinal presentes no Convento. Reunioes
como esta sao importantes ,para a formac;:ao
de expositores e jurados e para 0 desenvolvimento da Maximafilia. No dia seguinte,
Domingo, dia 17 de Maio, decorreu a Assembleia Geral do CIMAX - Clube Internacional
de Maximafilia, que contou com a presenc;:a
de associ ados de varios pontos do pals e
do estrangeiro.

o Almoc;:o de Palmares, que decorreu no
sabado, 16 de Maio, foi muito participado.
Mais de oitenta pessoas estiveram presentes.
A mesa de honra era constituida por representantes dos CIT, da Camara MUnicipal de
Abrantes, da FPP e da C. Organizadora. A
presenc;:a do Presidente da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, do Presidente da Federac;:ao Brasileira de Filatelia e do representante da Federac;:ao das Sociedades Filatetelicas de Espanha, senhor Roberto Prieto
emprestaram bastante dignidade filatelica ao
acto, que culminou com a entrega dos galardoes obtidos.
Urn passeio guiado pela cidade de Abrantes e uma excursao pela Regiao foram os
pontos altos do programa social da LUSOMAX 87, permitindo tomar urn melhor con he-

A EROFILATELIA

CATALOGO
DE MARCAS
AEREAS
DA
TAP-AIR PORTUGAL
Destinado a possibilitar aos aerofilatelistas,
urn ordenamento racional dos sobrescritos
com marcas aereas editados pel a Tap-Air
Portugal, que ja figuram nas suas colecc;:oes,
permitindo-Ihes, ao mesmo tempo , verificarem quais os que faltam e tentar preencher
essas lacunas, e ainda facilitar aos recem-chegados a especialidade 0 inicio de uma
colecc;:ao de primeiros voos da companhia
aerea nacional, a Direcc;:ao de Relac;:oes PUblicas daquela transportadora, acaba de editar urn .. Catalogo· de Marcas Aereas».
Da responsabilidade do conceituado especialista em aerofilatelia, F. Lemos da Silveira,
este catalogo bilingue (portugues e ingles)
apresenta uma listagem, por an os de emissao, de todas as marcas aereas mandadas
confeccionar -pela Tap, acompanhadas pelas
0 que facilita 0
respectivas reproduc;:oes seu reconhecimento e procu ra. Para alem da
indicac;:ao dos voos, proporciona ainda as
datas em que se realizaram, a cor das marcas e algumas observac;:oes de evidente utilidade para os· coleccionadores.
Acreditamos plenamente que este catalogo
ira promover 0 numero dos que se devotam
a este coleccionismo especifico, tanto mais
que, como nota simpatica, ele sera oferecido
a quantos 0 solicitarem. Os interessados poderao pois solicitar urn exemplar a Tap-Air
Portugal/DRP-I M, Att. F. Lemos da Silveira,
Apartado 5194, P-1777 Lisboa Codex.
Uma iniciativa do maior merito.

40 ANOS DO VOO
LISBOA-LUANDA-L. MARQUES
Foi ha 40 an os que os Transportes Aereos
Portug ueses efectuaram 0 1.0 voo entre Lisboa - Luanda - Lourenc;:o Marques e regresso.
Integrado nas celebrac;:oes da efemeride,
os CIT emitiram em 20 de Marc;:o passado,
urn bilhete postal com ilustrac;:ao alusiva, 0
qual foi voado por iniciativa dos TAP-AIR
PORTUGAL, em 3 de Maio (TP 223), para
Maputo, e em 5 de Maio (TP 203), para
Luanda.
Segundo informac;:ao dos CIT, foram voados nas referidas datas, 2.114 postais para
Luanda e 2.099 par Maputo.
Recorde-se aue 05 TAP-AIR PORTUGAL
editaram, por seu turno, quatro sobrescritos
que fizeram voar na data exacta do 40. 0 aniversario do seu referido 1.° servic;:o intercontinental, os quais podem ainda ser adquiridos
por 110$00 cada exemplar, junto da Direcc;:ao
de Relac;:oes Publicas daquela transportadora
(apartado 5194 -1777 LlSBOA CODEX). SG

SElOS E MATERIAL
FllATELICO
PACOTES DE SflOS
TEMATICOS
Grande sortido
de Series completas
e Selos tematicos
Pe~a

Llstas de

pr~os

gratis

ELADIO DE SANTOS
Casa Fundada em 1922
RUA BERNARDO LIMA, 27
TELEF.

5497 25

1100

LlSBOA
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DIRECC;.AO DO CFP
No passado dia 30 de Abril, teve lugar a ,primeira "euniAo da Direcc;Ao
do Clube Fllatelico de ,P ortugal, eleita na Assembleia Geral realizada em
31 de M'arc;o,
De aco"do com 0 ponto 3 do, Artlgo 27. do actual Estatuto do CFP,
toram distribuidos nessa sessao os cargos relativos it Direcc;Ao, os quais
fical1am distribuidos da seguinte forma:
0

cimento da variedade da cultura portuguesa
e entusiasmando todos, portugueses e estrangeiros.
Os quatro carimbos comemorativos concedidos pelos CIT permitiram a realizaC;:ilo de
outtos tantos postais m3ximos triplos.
Urn bern concebido catalogo e palmares
foi editado e ainda produzidos autocolantes,
esferograficas e isqueiros com 0 logotipo da
LUSOMAX 87.

Presidente - Fernando Gomes Carrao
Vice-Pr-esldente - Jose Rodrigo Dias Ferreira
Secretarlo - Dr. Ant6nio Dionisio de Almeida Sliva (Gama)
Tesoureiro - Fernando Augusto A~aujo Mendonc;a
Vogal- Jose Lima A. dos Santos Correia
Substitutos - Luis Jorge Santos Coelho e Alvaro Jose Ramos
MedeirQs

Os contactos que este certame proporQioe a divulgac;:ao que fez da Maximafilia,
sao sementes a nivel interno e frutos que
internacionalmente vilo amadurecer em breve. A Maximafilia Nacional bern pode estar
de parabens, pois demonstrou bern a sua
maturidade e deu-se, por certo, a conhecer
melhor, no circuito internacional.

flOU

A nossa presenc;:a activa e, como em qualquer outra actividade, a estrategia urgente

..,

1.0 LEILAO DO CFP
Conforme temos vindo a divulgar, 0 Clube Filatelico de Portugal vai
realizar 0 seu 1.° LEILAO FILAT~LlCO.
A almoeda tera lugar na sua Sede, no pr6ximo dia 31 de Outubro,
com inicio as 14.30 horas.
Os interessados poderao efectuar as suas licitac;:o'es quer par carrespondencia, quer por presenc;:a no local do lei lao.
Estao neste momento a decorrer os trabalhos de selecc;:ao dos lotes
que, nos foram remetidos, para elaborac;:ao do respectiv~ catalogo, 0 qual
sera remetldo gratultamente a todas os que 0 solicitarem para a Sede
do ORP.
Por outro lado, recordamos que os lotes estarao patentes para apreciac;:ao dos interJessados durante 0 mes de Outubro.
Postat Maximo do .Dia da Inaugurs9iio.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novidades. Tem4ticos.
Sobrescrltos de 1.° dia

NOVIDADES

TODO 0 MATERIAL FILATI!LlCO

MANCOLISTAS

BaSlos I Campos, lda.

ASSINATURAS

R. Maria Andrade, 55 1100 LlSBOA
24

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO

Tel. 8341 08
PORTUGAL

QUALQUER
. PAIS

1

TEMA_

CONTACITE~NOS

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002
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CONCLUSoES

A ja referida boa qualidade e quantidade
de participac;:oes maxim6fi1as e a presenc;:a
de publico foram urn garante do sucesso
para a LUSOMAX 87.
Os Comerciantes Filatelicos presentes na
Exposic;:ao encontravam-se instaJaaos em local
privilegiado e tiveram bastante actividade, 0
que e de salientar.

para que possamos, de igual para igual, competir com os nossos colegas estrangeiros.
A LUSOMAX terminou, mas os seus resul tados, esses, s6 agora se iniciaram. Foi, opiniao unanime, uma bela exposic;:ao, que descentralizou 0 acto cultural no pals e levou,
definitivamente, a Maximafilia Lusitana alem
ftonteiras.
Com a LUSOMAX 87 a Filatelia Porluguesa
saiu muito dignificada.

9

COMO COMPRAR SELOS CLASSIC OS

A segunda (Fig. 4), em virtude de ter sido posta no Correio sem 0 Selo da Grande
Guerra , em 10 de Novembro de 1925, foi porteada com 0 selo especial. 0 selo tipo
Ceres de 25 centavos, foi obliterado com a marea normal mente utilizada em Lisboa
na eorrespondemeia "multada .. , Lisboa Central - 2." Seec;ao .

por Paulo Borges Bento
Denominam-se selos classicos todos aqueles que pela sua antiguidade contam
mais de 100 anos cfe exist6ncia. No entanto, outros cotados filatelistas nao sao bem
desta opiniao e, dar, considerarem como selos classicos todos os exemplares que foram
emitidos no seculo XVIII.
Respeitemos a opiniao de uns e de outros, uma vez que a diferenc;a subsequente
3 exrgua.
Suponhamos que temos de comprar 0 selo usado de 100 reis de D. Maria II, do
ano de 1853, com um valor )a aproximado aos 200 contos, porquanto os novos nao vejo
problema na sua aquish,ao. 0 primeiro exame que se nos depara e averiguar se este
exemplar apresenta alguma deflciAncia de observat;:ao. Todo 0 cui dado e pouco e digno
de ment;:1I0, pois trata-se de uma pec;a filatelica muitrssimo rara, sendo 0 seu ·prec;o
muito oneroso. Assim e depois de um exame pormenorizado, atente-se na sua perfeic;ao,
ver'fique se possue margens largas, se voltado contra a luz do sol nao apresenta qualquer perfurat;:ao , mesmo que dissimulada.
Verifique ainda se 0 verso do selo apresenta s'ntomas de descarnado, se a obliterac;1I0 se apresenta muito limpa e suave, respeitando a effgie e a taxa, se a tinta nao
esta manchada e se nao apresenta vestlgios de dobras, vincos, ou oxidac;oes . Se a
compra foi efectuada nestas condil;:oes, pois, caro le;tor e filatelista, fica com a impressllo agradavel de ter adquirido uma preciosa pec;a para a sua colecc;so.

BILHETES POSTAIS
ESSES DESCONHECIDOS

Fig. 4
No ano seguinte - 1926 - at raves do Art.° 2." da Lei n.O 1.862 de 19 de Abril de
1926, foi lpro~rogado 0 prazo de validade do Selo dos Padroes da Grande Guerra, nos
seguintes termos:
Art,o' 2.0 _ 0 disposto no § 1." do art." 2." da Lei n.O 1.653 de 25 de Agosto de
1924, aplicar-se-a de 10 a 16 de Novembro nos an os de 1926 e 1927.
Art.o 3. 0 - Fica revogada a legis/ar;iio em contrario.
(Diario do Governo n." 83 - I Serie, de 19 de Abril de 1926)
(Continua)

por A. Decrook
Da revista ,,0 Selo.. de Abril de 1941
transcrevo, de um artigo assinado par C.
George, 0 seguinte passo:
" ( ... ) 0 3 centavos, carmim, que durou
muito pouco tempo e 0 mesmo com resposta paga. Este escasseou porque no corre;o separarm as metades e vendiam-nos
comobilhetes simples. (HI 0 sublinhado e
nosso, bem como as exclamac;oes.
Exclamat;:oes porque 0 Brig. Cunha Lamas, nas obras que escreveu sabre inteiros
postais diz s6 a pag. 102:
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" Os B.P. de 3 c. e 3 + 3 cujas tiragens
foram de 189000 e 9000 respectivamente,
foram suprimidos pel a Port. n.O 2698. de 31
de Marc;o de 1921, mas continuaram em
circular;iio ate sa extingu;rem.
No catalogo Higgins & Gage tambem nao
esta referido este caso, embora o· fac;a por
exemplo, para a sobrecarga 25 s/15 R.P. e
para 0 $25. Tudo Pela Naeso.
Bilhetes postais esses desconhecidos,
quem sabe tudo sobre eles? E quem sobre
este caso esta certo?

CASA A. MOLDER
RUA 1." DE DEZEMBRO, 101, 3 .0

TUDO

1200 LlSBOA -

-

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

TELEF.

321514

FILATELIA

• SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA aUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA -

VENDA

Execu"ao rapida de pedidos por correspond~ncia
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Art.o 7. o -Fica revogada a legislat;ao em contrario (Diario do Governo n.O 191 1.4
serie, de 25 de Agosto de 1924).
"
Ao abrigo desta Lei, foi aberto 0 concurso para a impressao do Selo da Grande
Guerra, tendo sido convidadas quatro firmas conhecidas (uma inglesa e tres portuguesas). Como a proposta Cia casa inglesa -embora adoptando os processos tecn icos
mais perfeitos - nos obrigaria a uma despesa excess iva e ·que tornaria muito falivel
o lucro liquido, alem dos d.ireitos alfandegerios cuja isenc;:ao nao seria feci! obter
optou-se pela proposta de uma das tres firmas portuguesas.
Tal opc;:ao verificou ·se depois de uma comissao especial mente constitulda para esse
efeito, ter emitido parecer ace rca do valor artfstico das .provas apresentadas, tendo deliberado .por unanimidade, que as provas da Litografia Lusitana de Vila Nova de Gaia,
eram v:sivelmene as mais perfeitas, pelo que Ihe foi adjudicada a impressao do Selo
e pelo montante de 62.100$00.
Atraves dos mapas de tesouraria da Comissao, podemos elaborar 0 seguinte resumo:

1.800$00
Trabalhos preparatorios realizadas em 1924
Despesa com a emissao em 1925 ...... .. .. .. ......... 62.100$00
Qutras despesas acess6rias em 1925 .... ....... .. ...
2.198$00
Total da despesa com a emissao ..... . .. ...... . 66.098$00
Venda de selos em 1925 ..... .. ............ .. .... ...... .. 73.372$00
Lucro obtido ... ............... .... ...... .. ......... .. .. ... -7.274$00

CARIMBOS
COMEMORATIVOS
DE PORTUGAL
Jose R. Dias Ferreira

Passamos a apresentar duas pec;:as circuladas em 1925. Uma com o . Selo da Grande
Guerra e outra ostentando 0 selo especial de ·porteado.

-..

"

Assediados por coleccionadores de ca·
rimbos comemorativos portugueses que, evocando os nossos profundos conhecimentos
do ass unto, tanto pela contribuicao para a
edic;:ao de muitos e ainda pelo facto de termos colaborado na edic;:ao de muitas centenas de sobrescr:tos, nao nos podemos furtar a daruma resposta, quase completa.
ao grande quebra.cabec;:as dos coleccionadores, a qual ·reside na inter.pretac;:ao de
muitas abreviaturas, sinais e outros elemen·
tos componentes dos mais variados carimbos. Este nosos trabalho vem, tambem, em
auxilio dos tematicos que, de posse de certos elementos pod em vir a incluir nas suas
colecc;:oes alguns dos carimbos. uma vez
que VaG encontrar neste trabalho muitas
respostas as suas duvldas.

mos mais a sua publicac;:ao, 0 nosso labor
vai dos anos de 1894 ate 1980, deixando
aos novos a sua continuidade. Engloba 0
estudo de cerCB> de mil e quatrocentos carimbos comemorativos.
Levemente falamos das nossas dificuldades para dar um trabalho completo como
seria 0 nosso desejo. As primitivas infor·
mac;:ces dos CIT eram muito escassas e
muitas das vezes nem sequer existiam. As
falhas que possam notar nao rfoi possivel
colmata-Ias porque nao conseguimos ele·
mentos, apesar de temos efectuado varios
contactos. Nao nos poupemos a esforc;:os
desde consultas na Biblioteca Nacional de
Lisboa, Hermeroteca Biblioteca do Diario Cle
Noticias e Arquivo do nosso Clube. podra·
mos optar pela nao inclusao, visto nao ter·
mos elmentos para identifcac;:ao, mas se
repararmos, as faltas sao tao poucas que
por certo nos VaG perdoar.

A nossa pesquisa e base ada nos .. Cata ·
logos de Carimbos de Portugal» de Fran·
cisco Palma Leal, editado pela firma «Filatelia Barata das Neves ... Para nao atrazar-

***
925 - Franqule espsclal ebrigatorla, cema aele ediciensl . . taxss
peatais, neB dias 8 e 9/4 e 10 e
t Lei 1853 de 25/8/241

Fig .

3

A primeira (Fig. 3), posta num receptaculo dos correios de Lisboa a 9 de Abril de
1925, foi obliterada com a marca .. Lisboa Central · 3." Secc;:ao .. , em 10 de Abril, seguindo
para Messejana.
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SIGLAS
A... .. ......................
AA ........ ............ .. ..
AAC ." .....................
ABTA ................... .
ABVPB ............. .....
A.C.O.V. .. ...... .. .....

DESIGNAQAQ
Agricultura
Associac;:ao Acaaemica
Associac;:ao Academica de Coimbra
Assoc'ac;:ao dos Bombeiros Voluntarios Progresso Bracarense
Aero Clube da Costa Verde
11

SIGLAS

DESIGNACAO

A C M •.. ............ ...
A.D.E.FA. ..............
A.D.EFACEC ..... ........
A.D P.L. ..................
AEP ........................
AGRUP ..................
AICA ......................
AIESEP .................
AIH .... :............ .. ......
AIM .. ...... .......... .. ..
A!SS ............,........
AITIT .................... ..
AlS ...... .... ..............
AM ..... ...... ...............
ANIV.o ..................
ANUFISE .......... .. ...
APCA .. ..................
APACOM ................
A.P.F.T. ..................
ARAL .......... ............
ASA .... .................
ASIC ................., ..

Assoc;ac;:iio Crista da Mocidade
Associac;:iio Desportiva <laEFACEC
Associac;:iio Desportiva daEFACEC
Administrac;:ao do Porto do Douro e LeixOes
- Associac;:ao dos Escuteiros de Portugal
Agrupamento
Associac;:ao Internacional dos Crifcos de Arte
Associac;:ao !nternacional de Escolas Superiores de Educaciio Fisica
Associac;:ao Internacional de Hotelaria
Association Internationale de Meunerie
Associac;:iio Internacional de Seguranca Social

AJ.l' A . ..................
AVP .... .. ............ .. ..
BA.5.....................
BP ............,...........
BV .......... .............
BVP ........... ............
BW ........ .............
CAL. ..... .......... ........
C.A.P.C ............... ..

Ass. Internationale de la Savonnerie et de la Datergence
Ave Maria
Aniversario
Asociac;:ao Numismatica e Filatelica de Sesimbra
Associac;:ao .portuguesa de Cinema de Amadores
Ass.ociac;:ao de Pais Amigos de Criancas Diminuldas Mentais
Associac;:iio Portuguesa de Filatelia Tematica
Associac;:ao Recreat'va Aurora da Liber.dade
Academia de Santo Amaro
Assembleia Geral da Associaciio do Atlantico Norte
Assoc.lac;:iio de Voleibol do Porto
Base Aarea N.o 5
British Petroleum
Bomba' ros Voluntarios
Bombeiros Voluntarios do Porto
Bombeiros Voluntarios de Vizela
Companhia das Aguas de lisboa

CAR. .. ...... ............. Clube Atletico e Recreath{o da Encarnac;:iio
CAR ........ ,...... .. .... Clube Arte e Recre!o de Guimariies
C.A.T.MAIA .. .. ..... .... Centro de Alegria no Trabalho da Maia
CCCA ................... Clube de Campismo do Concalho de Almada
CCD CUFP............ Centro de Cultura e Desporto da Companhia Uniiio Fabril Portuense
CcrTir .. ........ .......... Com ita Internacional do Correio, Telegrafos e Telefones
CCl ." ................... Clube de Camp'smo de lisboa
CCP ............. ......... Clube de Campismo do Porto
CDEF ....... ............... Clube Dasportivo da Empresa Fabrll do Norte
CDP ............... ........ Clube Desportivo da P6voa
CDPA ................... Clube· Desportivo de Paco de Arcos
CE ............. ............ Casino Estoril
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PADROES DA GRANDE
GUERRA II
por A. Bordalo Sanches
(Continuac;:ao)
Realizados estes trabalhos preliminares. solicitau a Comissao ao Congresso e ao
Governo. a respectiva autorizaCao para que a emissao se realizasse. Tal autorizacao loi
prontamente concedida atraves da lei n." 1.653 de 25 de Agosto de 1924 e que pelo
seu interesse transcrevemos na Integra:

Lei n.O 1.653 de 25-8-1924
Art.· 1.°- ~ criado um se/o comemorativo da intervem;ao de Portugal na Grande
Guerra, impresso em quatro cores e com 0 valor de $10.
§ unico - Havera um se/o especial de porte ado, de COr diferente, com 0 valor
de $20.
Art.o 2.° - A emissao maxima sera de seis milhOes de selos, incluindo dois milhoes
com sobrecarga At;ores; este selo sera afixado na franquia das correspond~ncias tro·
cadas dentro do continente e nas expedit;oes do continente para as ilhas adjacentes
e col6nias portuguesas; 0 selo com sobrecarga At;ores sera destinado a correspond~ncia destas i1has para 0 continente e col6nias portuguesas.
§ 1.0_A franquia especial com este selo sera obrigat6ria, como estampilha adi·
cional as taxas ordinarias legais no servit;o postal e telegrafico, nos dias 8 e 9 de
Abril e 10 e 11 de Novembro de 1925.
§ 2.° - Do disposto no paragrafo anterior serao exceptuados Os jornais.
§ 3.° - A emissao maxima do se/o especial do porteado sera de dois mifhoes; este
selo sers destinado a correspondencia nao franqueada nos termos deste artigo e sera
cobrado aos destinatarios, revertendo 25 por cento da sua venda para a Administrat;ao
Geral dos Correios e Telegrafos.
Art.o 3.° - A correspond~ncia postal ret irada das receptaculos na primeira tiragem
dos dias 10 de Abrif e 12 de Novembro de 1925 fica isenta de franquia adicional, a que
se refere esta Lei.
Art.o 4.° - A Administrat;ao Geral dos Correios e Telegrafos requisitara a Casa da
Moeda e Valores Selados a quantidade de· estampifhas necessarias para a execut;ao
desta Lei.
Art.o 5.0 - As estampilhas devolvidas a Casa da Moeda e Valores Se/ados, por
excederam a obrigatoriedade fix ada no art.o 2. 0 , § 1.0, e 0 resto da emissao continuarao
a venda pelo seu valor facial na Casa da Moeda e Valores Selados, ate completo
esgotamento.
Atr.o 6.0 - A escolha do selo comemorativo e do selo especial porteado, bem
como as despesas da emissao, t;cam exclusivamente a cargo da Comissao Central dos
Padroes da Grande Guerra.
§ unico - 0 produto da venda reverters para os fundos da subscrit;ao nacional
promovida pela mesma Comissao, atendendo ao prescrito no § 3.0 do art? 2.0; a referida
Comissao destinara 6 % deste produto, em partes iguais, as instituit;oes, tamMm par·
ticulares que tem id~nticos objectivos morais e sao a Liga dos Combatentes da Grande
Guerra e a Casa dos Filhos dos Soldados Portugueses, da Junta Patri6tica do Norte .
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SIGLAS

TODOS PODEMOS SER
COLECCIONISTAS
por J. Caballero
Con frecuencia contemplamos algun ob·
jete que nos llama la atencion y pensamos
en las diferencias que existen entre el y
103 otres objetos similares. PUes bien, si
estos objetos los vamos reuniendo para
luego clasificarlos y conservalos adecuada
mente. estamos hacienda coleccionismo.
Por eso creo que todas las parson as ,c·
demos ser coleccionistas ya que IIevamos
dentro esa idea 0 afan de reunir obi etos
diferentes pero de la misma especie. que
siendo de nuestro agrado las contemplamos,
las ordenamos y las conservamos com ,)
coca de i nestimab~e valor.
1:'1 hacer colecciones es algo que Ie hace
a uno distraerse y evadirse de las multioles preocupaciones que hoy dla la vida
lIeva consigo. Esta evasion es como un des ·
canso, como un relax, al mismo tiempo que
una bella distraccion IIena de encanto y
fuente de cultura en sus infinitas vari·eda·
des, porque el coleccionista, IIega a pro·
fundizar tanto en sus conocimientos que
podrfa decirse que ha vivido las propias in·
vestigaciones hechas par el.
La busqueda con stante de p'ezas para su
coleccion, Ie hacen estudiar e investigar
todo cuanto concierne al tema u objectos
elegidos.
Una propriedad muy importante que tiene
el coleccion ismo, es que ademas de ampliar
la cultura general, crea lazos de amistad
enl're las diferentes personas de los distintos pueblos 0 razas formando un camino de
comprension y paz tan deseado por todos.
Para ser un buen coleccionista, se necesita armarse de paciencia V tener en
cuenta unaS cuantas reg las ind spensables
para IIevar a buen fin la intencion deseada.
lo primero y ,principal es que el tema ele·
gido sea del agrado del coleccionista, con
10 que el interes no decaera nunca, pues
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cuantos mas objetos se tienen, mas Intere·
sante es la coleccion.
Reunir las piezas de interes es tarea algo
entretenida, ya que hay que buscarlas par
todas partes con una constancia y espiritu
inquebrantables.
Cada pieza conseguida hay que estudiarla
detenidamente y a fonda, y cuando esto se
consigue, cad a adquisici6n es un verdadero
trofeo con su pequeiia 0 grande hist6ria y
por que no, alguna de elias con su anecdota.
la conservaci6n ha de ser. uno de los
motivos de nuestra atenci6n ya que muchas
veces depende de ella la coronaci6n del
exito sobretodo si se trata de objetos delicad as, entonces su conservaci6n es mas
complicada y requiere mas nuestros cuida·
dos. pero para un buen coleccionista esto
no supone impedimento alguno.
luego viene la -parte que mas satisfaccio·
nes da al coleccionista, la parte que podria·
mos decir de la recolecci6n de exitos y felicitaci6nes de cuantos pueden admirarla. Y
esta parte es la de la exposicion .
'Iodo coteccionista puede tener en su
casa un lugar que 'podriamos IIamar exposicion permanente, la cuat les hace pasar
ratos felices contemplando su obra, orde·
nando, limpiando y preparando constante·
mente para una posible a inmediata exhibi·
ci6n a algun am lgo 0 conocido a los cua ·
les, 'paso a paso va explicando el Significado
de cad a objeto, procedencia, historia, aven ·
turas y tad os los detalles concernientes a la
pieza en si y su adquis i ci6n, cualidades es·
tas que dan mas valor y merlto a los difer
rentes objetos eXDuestos, pues el buen co·
leccionista adem as del valor material que
puede tener cualquier objeto de su colecci6n, el mas importante es el sacritrcio que
aveces se hace para conseguirlo . -pues casl
siempre se tropiezan can dificultades que
hay que vencer dando tiempo al tiempo.

CEPT
CERP ..... ....... .........
CDCR
CESDA ...... .... ... ... .
CFB , .. .. ... ....... .. ....
CFNT .... .... .. . ... .... ..
CFP ....... ....... .. .......
CGD ...... ... ............
CIC .. ...... ....... . ...... ..
C.l·H.U . .. ... .... .. .. "'. ..
CIMAF ... .. ........... ..
C.I.R.l. .. ..... . .... '......
CISAC ... .. . ........... . .
CISM ... .. ... . .......... '...
CNE .... ...... .. .. .... ...
CNE .. . .. ... .. ......... ..
CONG . ... . .....'... .. ... .
C.P.C.A .l. """" ' ......
CPP ...... . ........ .... ...
CRMP ..... .. ..... .... ....
CTlR ...... .. ... . .. .. ....

crr ......... .. ............
.... ........ ....... .
............ ....
CUF ...... ...... . .........
CUFP .... '.... .. .. ... " .
CUP ......................
CUP ..... ............. .....
EBC ...... ..... .... ........
EHESE . .. ... . ... ..... .. .
EP .... .. ..... .... ......... .
ERA .. .... .... ........ .. ..
E.R.A.S. .. ........ .. .. .
ERAE .......... .. . . ..... .
EXFIMA .......... .. ...... .
EXFINAR ... .. . .... .... ..
EXP ... ....... ...... ..... .
EXPO .... ....... ..... .... . .
EXPOS .. ...... ... .... ... .
FAO .. .. ....... .. ....... ..
FEFCO ... .......... ... ..
FIA ..... ..................
C.T.T.

cn/TLP

DESIGNAvAO
Confer€mcia Europeia das Adm'nistra(:oes dos Correios e das
Telecomunica(:oes
Centro Europeu de Rela(:oes Publicas
Centro de Desporto Cultura e Recreio do Pesosal dos

cn

Clube de Futebol .Os Belenenses.
Clube oFilatelico do Nordeste Transmontano
Clube Fllatelico de Portugal
CaixB Geral de Dep6sitos
Comercial e Industrial de Colmbra
Congreso lnternacional de Habitaceo e Urbanlsmo
Clube Instru(:eo e Recreio do laranjeiro
Confer~ncia Nac!onal das Socledades de Autores e Compositores
Conselho Internacional de Desporto Militar
Congresso Naclonal de Enfermagem
Corpo Nacional de Escutas
Congresso
Cas'a do Pessoal da Companhla das Aguas de Lisboa
Credito Predial Portugu~s
Clube Recreatlvo de Minas da Panasqeira
Congresso de Turismo local e Regional
Corre'os e Telecomunica(:oes de Portugal ou Correios. Telegrafos
e Telefones
Idem
Idem/Telefones de lisboa e Porto
Companhia Unieo Fabril
Clube Unieo Futebol Portimonense
Centro Univers:tario do Porto
Clube Unieo Portimonense
European Brewery Convention
Empresa Hidro·Electrica da Serra da Estrela
DireCCeo Europe'a para a Dlrecceo de Pessoal
Escola de Regentes Agrlcolas
Escola de Regentes Agrlcolas de. Santa rem
Escola de Regentes Agrfcolas de ~vora
Exposi(:eo Filatelica de Matosinhos
1.n Exp. Filatelica Nac'onal das Colectividades de Cultura e Recreio
Exposiceo
Idem
Idem
Food & Agriculture Organisation
Feira Internaclonal de Ave:ro
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SIGLAS

DESIGNAYJ\.O

FIDEM ...................
F.\.F.A. e U.E FA ...

Federacao Internacional da Medalha
Federacao Internacional de Futebol Association e Un'ao Europeia
de Futebol Associafon
Faira Industrial de Lisboa
Filatelia
Filatelia e Turismo
Federation Internafonale Pharmaceutique
Federacao Portuguesa de. Andebol
Festival Internacional de Teatro de Expressao Iberica
Grupo Desportivo do Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa
Grupo Desporfvo do Banco Fonsecas & Burnay
Grupo Desportivo de Paco de Arcos
Groupement European des Sources d'Eaux Minerales Naturelles
Hidro-Electrica do Douro
Hidro·Electrica da Serra da Estrela
Hidro'Electrica do Cavado
Federacao Internac 'onal de Astronautica
International Advertising Association
Associac;:ao Internacional dos Museus de Transportes e Comunica·
coes
Internat'onal Bus!ness Machines
International Council of the Aeronautical Sciences
Associacao Internacional de Congressos e Conferencias

FIL ....................... .
FILAT................... .
FILTUR ................ ..
FIP ...................... ..
F.P.A ................... ..
FITEI .......................
GDBESCL .............. .
GDEBFB ............... .
GDPA ................... .
GESEM , ................ .
HED .............. . ...... .
HESE .............. .. .... ..
HICA ..................... .
IAF ............... : .... ..
IAA .................... ".. .
IATM ..................... .
IBM
ICAS
ICCA
ICCOM ................ ..
IFA ..................... .

ter em duelo quando suas intervencoes como
deputado chocaram com um opositor. Mesmo a sua nomeacao para Ministro dos Negocios Estrangeiros foi de pouca dura por·
que assinou um tratado de comercio com

ajuda necessaria ao Conde do Lavradio e
sua mulher para conseguirem 0 tratado da
Convencao Postal que por sua vez introduziram a Grande Reforma Postal Portuguesa
e consigo os selos de correio que nao SO-

Dire'to Financeiro Internacional

ilL ....................... . Instituto Industrial de Lisboa
UP ....................... ..
!.J.P.................... ..
INEF ..................... .
INMG .................. .
I.S.T.................... ..
JDLB ................. ..
JDM ..................... .
K ........................ .
L ........................ ..
LEPETIT ................ .

Instituto Industrial do Porto
Idem
Instituto Nacional de Educacao Fis'ca
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofis :ca
!nstituto Superior Tecnico
Jogos Desportivos Luso-Brasileiros
Juvantude Desport;va Monchiquense
K'wanis Club
Lions
Sociedade Quimica Lepetit SARL
M ....................... .. Metropolitano de Lisboa
ML .................... , .. . Idem
N ........................ .. Norte
NAC ...................... . Nacional
NATO
o mesmo que OTAN
N.A.T.O.
Idem
NFE .................. .. Nucleo Filatel co da Ericeira
NG ....................... . Nucleo da Guarda
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Urns das cartas (agora descobertas) enviadas por ALMEIDA GARREn
ao CONDE DO LAVRADIO relacionadas com as negociac;oes para a
entrada de Portugal na Convenc;ao Postal Internacional em 1852 .

a Franca sem 0 ter apresentado no Conse·
Iho de Min'stros. As violentas discussoes en·
tre Almeida Garrett e 0 Ministro da Fazenda,
Fontes Pereira de Melo, foram a razao da
sua sarda do Governo de Duque de Salda·
nha e ate da camara dos Pares. Mas os
meses da sua actuacao como Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros, deram a forca e

mente grande ajuda para 0 service postal
deram, mas tambem muita alegr:a a geracoes de coleccionadores.
Nada sabramos acerca da intervencao de
Almeida Garrett e do Conde do Lavradio
nesta materia. Foi 0 acaso do achado des·
las cartas que nos revelaram Os primeiros
pormeneres. Bem hajam!
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truccoes positivas a este respeito; cum·
prindo·me no entanto ponderar a V. Ex."
que em topo 0 caso as mal/as das Le,ga
Coes para 0 Governo de S. Magestade,
por qualquer das carreiras deverao ser Ii
vres de porte ... »
7) Em 17/6/52: " ... Tendo dado conhecimen·
to ao Sub.lnspector Geral dos Correios e
Postas do Reino propostas que V. Ex.c ha ,
via resolvido apresentar ao Governo Brita·
nico, com referencia a desejada Conven·
cao Postal, segundo me participava em
oftic ·o No. 61 de 26 de Maio ultimo 0 mes·
mo Sub·lnspector me dirigio OS dous ofti·
cios, por copias jun'os, e em vista do
seu conteudo ficara V. Ex.C habilite:do a
prosseguir nesta negociacao.»
8) Em 7/7/52: « .. • Peia inclusa co.oia ga nota
que em data de 5 do corrente me foi di
rigida por Sir Richard Pakenham, e mais
documentos igualmente por copia jumo!;,
vera V. Ex.'" que 0 Governo Britanico esta
disposto a entrar na negociaCao da dese.
jada Convencao Postal. Pelo proximo
paquete transmitirei portan'o a V. Ex.& os
necessarios Plenos Poderes, achando-se
V. Ex.a ja habilitado, pelos esc'a ecimentos
que Ihe tem sido comunicad.os, a encetar,
desde ja, a mesma negociacao ...
9) Em 10/ 7/ 52: « ... Pelo Paquete Ib.eda sah}do hontem deste porto transmN a V. Ex.a
copia da nO'a que Sir Richard Pakenham
me dirigia en] data de 5 do corrente com
os documentos que a acompanhavam so
bre a projectada Convencao Postal en·
tre Portugal e a Gram·Bretanha: e
achando·se mui adiantados segundo me
consta , os trabalhos da que em Hes·
panha se pretende negoc ·ar com 0
Governo Britanico, previno a V. Ex."
de que hoje me dirijo ao Ministro de S.
Majestade em Madrid, para que me trans·
m;ta todos os esclarecimentos qUe poder
obter sobre as bazes da mesma Convencao, os quais me apressarei a comunicar
a V. Ex.a para seu conhecimento. Devendo
subir a Real Assignatura de S. Majestade
o Pleno Poder que prometi a V. Ex." no
meu ultimo despacho terei a honra de 0
remeter a V. Ex." pelo paquete d,e 19 do
corrente tendo 0 Governo de S.Majestade
muito a peito a prompta conclusao desta
negociacao ».
As cartas nao falam somente de assuntos
relacionados com a Convenc;:ao Postal, mas
tambem de outros temas relacionados com
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Macau, com Sao Tome e Prfnc"pe, com urn
embargo briUmico ao Castelo da Mina com
problemas da pesca do bacalhau e c~m os
pianos da construc;:ao de caminhos de ferro
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Retrato
esposs
ajudou
cia90es

da Condessa do LAVRADIO. que. como
do 'Mini~tro Plenipotenciaro do me*no nome.
seu marldo em Londres para levar as negosobre a entrada de Portugal na Conven980
Postal de 1852·1853 a bom sucesso .

de Lisboa a Franc;:a. Muitos dos assuntos e
a forma como sao apresentados mostram·nos
o perfeito' jogo de xadrez polftico da altura
e as grandes capacidades que 0 Conde do
Lavradio e sua mulher tiveram de mostrar
para conseguirem levar as negociac;:Oes harmoniosamente a born porto. Nao foram
somente problemas tecnicos que estavam no
caminho, mas tam bern diplomaticos porque
tinham de ser evitadas fricc;:Oes e estas surgiam con stante mente quando interesses britanicos tocavam com interesses portugueses
em qualquer dos continentes.
Tanto 0 Conde do Lavradio como Almeida
Garrett eram idealistas liberais que muito sofreram de persegulc;:Oes politicas e de Ingratldao mas que sempre ocuparam os seus lugares em plena consciencia de darem 0 seu
melhor ao bern do seu pars que amaram
acima de tudo.
Almeida Garrett e hoje mais conhecido
por cauSa da sua obra literaria mas no seu
tempo esla foi somente uma das sUas diversas facetas. Era revolucionario liberal
sempre no meio dos acontecimentos e viveu
muitas vezes isolado no estrangeiro, nomea·
damente na Inglaterra. Chegou ate a comba-
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ALMEIDA GARRETT

ajudou na entrada de Portugal
na Conven~ao Postal Internacional

o que a este respeito com tanta justir;;a
pertendemos, por isso espero no seu reconhecido zelo pelo servir;;o, que nao
deixara de empregar todos os meios ao
seu alcance para trazer esle neg6cio a
solur;;ao que tanto e para deseiar_"
2) Em 8/ 3/ 52: « .•. tenho a honra de eassaf
as maos de V_ Ex." a inclusa copia do
officio que acabo de receber do Conse-

mente com 0 POST MASTER GENERAL,
estara sem duvida em progresso. Sua Ma·
gestade Ihe ha por muito recommendada
pelas grandes vantagens que d'ella se
devem esperar para os interesses do
Reino.»
4) Em 7/ 4/ 52 : « .• . Sera muito pala estimar
que V. Ex.a ahi consiga tudo quanto 0 Go.
verno de Sua Magestade deseja sobre a

por Rainer Daehnhardt
o

aeaso par vezeS brinea eonnoseo quando nos ofereee pis:as inesperadas em campos de pesquisa hist6riea que nos interessam. Vejamos
par exemplo as seguintes eoineideneias.

Uma das tematicas que de momento bastante me interessam e a forma da introdUl;;ao
dos selos na Historia Postal Portuguesa.
Assunto dificil ,para estudar visto ter ocorr;do
nos anos de 1852 e 1853 e ja nao existir
ninguem que nos possa revelar algo sobre
esta ocorrencia, na altura obviamente tratada
com 0 maior dos secretismos ate se en contrar concretisada.
De repente surge, achado por pessoa amiga num antigo arquivo familiar, um grupo
de cartas todas datadas de 1852 e enviadas 'pelo entao MINISTRO DOS NEGOCIOS
ESTRANGEIROS, Visconde ALMEIDA GAR·
REn, de Lisboa para 0 Conde do LAVRA010, na altura MINISTRO PLENIPOTENCIARIO de DONA MARIA II colocado em Londres.
o acaso curioso no meio disso e 'que me
encontro aqui sentade numa cadeira com 0
brasao de Almeida Garrett, uma das muitas
que no seculo passado Ihe pertenceram, e
lendo as suas cartas noto a importilncia que
o Primeiro-Ministro Britanico de entao, Lord
Palmerston, teve para a entrada de Portugal
na Convent;;ao Postal International. Encontra-se ao meu lado um armario com arm as de
cac;:a de pessoas significativas das cortes eu·
ropeias dos ultimos seculos e uma delas e a
espingarda de cac;:a de Lord Palmerston que
porta 0 seu timbre e brasao . .
Toda est a coincidllncia nao passava de ser
uma de tantas mais ou menos curiosas se
nao se tratasse dum caso interessante to·
16

tal mente desconhecido pelos filatelistas portugueses.
Sabemos da REFORMA POSTAL de 1853
e da introduc;:ao dos primeiros selos portugueses, a emissae de DONA MARIA II neste
mesmo ano. Tambem sabemos que houve ne·
gociac;:oes complicadas com a Gra Bretanha,
que 0 Sub-Inspector Geral dos Correios, Joao
Pinto de Magalhaes presidira a Comissao da
Reforma Postal Portuguesa e que 0 gravador
Borja Freire ,que tinha de gravar os primeiros
cunhos para os selos porlugueses de acordo
com os esboc;:os da mao do Rei Regent,
Dom Fernando II se teve de deslocar a Lon·
dres em comissao de servic;:o para trazer as
primeiras maquinas impressoras para estes
selos.
A burocracia estatal ja nesta epoca era
tao anuladora de boas vontades e iniciativas,
como hoje. Teve de haver homens fortes e
muito bem intencionados para ultrapassar
lodas as dificuldades surgidas e levar a bom
resultado as negociac;:oes entre 0 Governo
Britanico e os representantes da direc~ao·
·('eral dos Correios de Portugal.
Foi 0 achado destas cartas que pela pri.
meira vez nos eferece um pOuco mais de luz
sobre estas delicadas negociacces. Assim.
escreve, por exemplo, ALMEIDA GARREn
ao Conde do Lavradio:
1) Em 8/3/1852: ce ••• Fico sciente go que V.

Ex." diz acerca da projectada negocia·

r;;ao da Convenr;;ao Postal, mas como V.
Ex.a nao ignora quanto nos convem obter

.r
Retrato do Visconde de ALMEIDA GARREl/T, ilustre poeta e politico
portugulls que ajudou como Ministro dos Neg6cios Estrangeiros para
a entrada de Portugal na Convencao Postal de 1852-1853.

Iheiro Sub-Inspector Geral dos Correios e
Postas do Reino, com data de 6 do cor·
rente, e bem assim do Documento a que
elle se refere afim de que V. Ex.a pelo seu
conteudo possa estar ao facto d,as rectifi ·
car;;oes que aquelle Empregado entende
dever fazer em alguns pontos da informar;;ao que havia dado, e que acompanhava
o Despacho acima mencionado, sobre os
portes da correspondencia para 0 Brazil
pelos vapores transat/anticos."
3) Em 28/3/52: « .•. A negociar.ao Postal e
uma da:s mais importantes: levada ao
ponto que V. Ex." annunciou, de js ter
o consentimento do Ministro dos Neg6·
cios Esfrangeiros para 0 tratar direct·a

diminuir;;ao dos portes d.a corresponden·
cia pelos vapores transatlanticos ...
5) Em 18/5 / 52: " ... a queixa d.o embaixador
brasileiro na corte britanica sobre 0 es·
tado imperfeito do seu correio que Ihe
tinha sido transportado em paquete tran·
sat/antico britanico." ccE providencias a
tomar.»
6) Em 7/6/52 : " .. .Ao Sub Inspector Geral
dos Correios e Postas do Reino YOU
transmitir copia de que V. Ex." me comu·
nica ,sobre as propostas que tencionava
apresentar a esse Governo com referen·
cia a transmissao de correspondencia pe·
los. paquetes peninsulares e transat/anti·
cos; e'brevemente mandare' a V. Ex." ins·
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truccoes positivas a este respeito; cum·
prindo·me no entanto ponderar a V. Ex."
que em topo 0 caso as mal/as das Le,ga
Coes para 0 Governo de S. Magestade,
por qualquer das carreiras deverao ser Ii
vres de porte ... »
7) Em 17/6/52: " ... Tendo dado conhecimen·
to ao Sub.lnspector Geral dos Correios e
Postas do Reino propostas que V. Ex.c ha ,
via resolvido apresentar ao Governo Brita·
nico, com referencia a desejada Conven·
cao Postal, segundo me participava em
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Grupo Desporfvo do Banco Fonsecas & Burnay
Grupo Desportivo de Paco de Arcos
Groupement European des Sources d'Eaux Minerales Naturelles
Hidro-Electrica do Douro
Hidro·Electrica da Serra da Estrela
Hidro'Electrica do Cavado
Federacao Internac 'onal de Astronautica
International Advertising Association
Associac;:ao Internacional dos Museus de Transportes e Comunica·
coes
Internat'onal Bus!ness Machines
International Council of the Aeronautical Sciences
Associacao Internacional de Congressos e Conferencias

FIL ....................... .
FILAT................... .
FILTUR ................ ..
FIP ...................... ..
F.P.A ................... ..
FITEI .......................
GDBESCL .............. .
GDEBFB ............... .
GDPA ................... .
GESEM , ................ .
HED .............. . ...... .
HESE .............. .. .... ..
HICA ..................... .
IAF ............... : .... ..
IAA .................... ".. .
IATM ..................... .
IBM
ICAS
ICCA
ICCOM ................ ..
IFA ..................... .

ter em duelo quando suas intervencoes como
deputado chocaram com um opositor. Mesmo a sua nomeacao para Ministro dos Negocios Estrangeiros foi de pouca dura por·
que assinou um tratado de comercio com

ajuda necessaria ao Conde do Lavradio e
sua mulher para conseguirem 0 tratado da
Convencao Postal que por sua vez introduziram a Grande Reforma Postal Portuguesa
e consigo os selos de correio que nao SO-

Dire'to Financeiro Internacional

ilL ....................... . Instituto Industrial de Lisboa
UP ....................... ..
!.J.P.................... ..
INEF ..................... .
INMG .................. .
I.S.T.................... ..
JDLB ................. ..
JDM ..................... .
K ........................ .
L ........................ ..
LEPETIT ................ .

Instituto Industrial do Porto
Idem
Instituto Nacional de Educacao Fis'ca
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofis :ca
!nstituto Superior Tecnico
Jogos Desportivos Luso-Brasileiros
Juvantude Desport;va Monchiquense
K'wanis Club
Lions
Sociedade Quimica Lepetit SARL
M ....................... .. Metropolitano de Lisboa
ML .................... , .. . Idem
N ........................ .. Norte
NAC ...................... . Nacional
NATO
o mesmo que OTAN
N.A.T.O.
Idem
NFE .................. .. Nucleo Filatel co da Ericeira
NG ....................... . Nucleo da Guarda
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Urns das cartas (agora descobertas) enviadas por ALMEIDA GARREn
ao CONDE DO LAVRADIO relacionadas com as negociac;oes para a
entrada de Portugal na Convenc;ao Postal Internacional em 1852 .

a Franca sem 0 ter apresentado no Conse·
Iho de Min'stros. As violentas discussoes en·
tre Almeida Garrett e 0 Ministro da Fazenda,
Fontes Pereira de Melo, foram a razao da
sua sarda do Governo de Duque de Salda·
nha e ate da camara dos Pares. Mas os
meses da sua actuacao como Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros, deram a forca e

mente grande ajuda para 0 service postal
deram, mas tambem muita alegr:a a geracoes de coleccionadores.
Nada sabramos acerca da intervencao de
Almeida Garrett e do Conde do Lavradio
nesta materia. Foi 0 acaso do achado des·
las cartas que nos revelaram Os primeiros
pormeneres. Bem hajam!
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SIGLAS

TODOS PODEMOS SER
COLECCIONISTAS
por J. Caballero
Con frecuencia contemplamos algun ob·
jete que nos llama la atencion y pensamos
en las diferencias que existen entre el y
103 otres objetos similares. PUes bien, si
estos objetos los vamos reuniendo para
luego clasificarlos y conservalos adecuada
mente. estamos hacienda coleccionismo.
Por eso creo que todas las parson as ,c·
demos ser coleccionistas ya que IIevamos
dentro esa idea 0 afan de reunir obi etos
diferentes pero de la misma especie. que
siendo de nuestro agrado las contemplamos,
las ordenamos y las conservamos com ,)
coca de i nestimab~e valor.
1:'1 hacer colecciones es algo que Ie hace
a uno distraerse y evadirse de las multioles preocupaciones que hoy dla la vida
lIeva consigo. Esta evasion es como un des ·
canso, como un relax, al mismo tiempo que
una bella distraccion IIena de encanto y
fuente de cultura en sus infinitas vari·eda·
des, porque el coleccionista, IIega a pro·
fundizar tanto en sus conocimientos que
podrfa decirse que ha vivido las propias in·
vestigaciones hechas par el.
La busqueda con stante de p'ezas para su
coleccion, Ie hacen estudiar e investigar
todo cuanto concierne al tema u objectos
elegidos.
Una propriedad muy importante que tiene
el coleccion ismo, es que ademas de ampliar
la cultura general, crea lazos de amistad
enl're las diferentes personas de los distintos pueblos 0 razas formando un camino de
comprension y paz tan deseado por todos.
Para ser un buen coleccionista, se necesita armarse de paciencia V tener en
cuenta unaS cuantas reg las ind spensables
para IIevar a buen fin la intencion deseada.
lo primero y ,principal es que el tema ele·
gido sea del agrado del coleccionista, con
10 que el interes no decaera nunca, pues
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cuantos mas objetos se tienen, mas Intere·
sante es la coleccion.
Reunir las piezas de interes es tarea algo
entretenida, ya que hay que buscarlas par
todas partes con una constancia y espiritu
inquebrantables.
Cada pieza conseguida hay que estudiarla
detenidamente y a fonda, y cuando esto se
consigue, cad a adquisici6n es un verdadero
trofeo con su pequeiia 0 grande hist6ria y
por que no, alguna de elias con su anecdota.
la conservaci6n ha de ser. uno de los
motivos de nuestra atenci6n ya que muchas
veces depende de ella la coronaci6n del
exito sobretodo si se trata de objetos delicad as, entonces su conservaci6n es mas
complicada y requiere mas nuestros cuida·
dos. pero para un buen coleccionista esto
no supone impedimento alguno.
luego viene la -parte que mas satisfaccio·
nes da al coleccionista, la parte que podria·
mos decir de la recolecci6n de exitos y felicitaci6nes de cuantos pueden admirarla. Y
esta parte es la de la exposicion .
'Iodo coteccionista puede tener en su
casa un lugar que 'podriamos IIamar exposicion permanente, la cuat les hace pasar
ratos felices contemplando su obra, orde·
nando, limpiando y preparando constante·
mente para una posible a inmediata exhibi·
ci6n a algun am lgo 0 conocido a los cua ·
les, 'paso a paso va explicando el Significado
de cad a objeto, procedencia, historia, aven ·
turas y tad os los detalles concernientes a la
pieza en si y su adquis i ci6n, cualidades es·
tas que dan mas valor y merlto a los difer
rentes objetos eXDuestos, pues el buen co·
leccionista adem as del valor material que
puede tener cualquier objeto de su colecci6n, el mas importante es el sacritrcio que
aveces se hace para conseguirlo . -pues casl
siempre se tropiezan can dificultades que
hay que vencer dando tiempo al tiempo.

CEPT
CERP ..... ....... .........
CDCR
CESDA ...... .... ... ... .
CFB , .. .. ... ....... .. ....
CFNT .... .... .. . ... .... ..
CFP ....... ....... .. .......
CGD ...... ... ............
CIC .. ...... ....... . ...... ..
C.l·H.U . .. ... .... .. .. "'. ..
CIMAF ... .. ........... ..
C.I.R.l. .. ..... . .... '......
CISAC ... .. . ........... . .
CISM ... .. ... . .......... '...
CNE .... ...... .. .. .... ...
CNE .. . .. ... .. ......... ..
CONG . ... . .....'... .. ... .
C.P.C.A .l. """" ' ......
CPP ...... . ........ .... ...
CRMP ..... .. ..... .... ....
CTlR ...... .. ... . .. .. ....

crr ......... .. ............
.... ........ ....... .
............ ....
CUF ...... ...... . .........
CUFP .... '.... .. .. ... " .
CUP ......................
CUP ..... ............. .....
EBC ...... ..... .... ........
EHESE . .. ... . ... ..... .. .
EP .... .. ..... .... ......... .
ERA .. .... .... ........ .. ..
E.R.A.S. .. ........ .. .. .
ERAE .......... .. . . ..... .
EXFIMA .......... .. ...... .
EXFINAR ... .. . .... .... ..
EXP ... ....... ...... ..... .
EXPO .... ....... ..... .... . .
EXPOS .. ...... ... .... ... .
FAO .. .. ....... .. ....... ..
FEFCO ... .......... ... ..
FIA ..... ..................
C.T.T.

cn/TLP

DESIGNAvAO
Confer€mcia Europeia das Adm'nistra(:oes dos Correios e das
Telecomunica(:oes
Centro Europeu de Rela(:oes Publicas
Centro de Desporto Cultura e Recreio do Pesosal dos

cn

Clube de Futebol .Os Belenenses.
Clube oFilatelico do Nordeste Transmontano
Clube Fllatelico de Portugal
CaixB Geral de Dep6sitos
Comercial e Industrial de Colmbra
Congreso lnternacional de Habitaceo e Urbanlsmo
Clube Instru(:eo e Recreio do laranjeiro
Confer~ncia Nac!onal das Socledades de Autores e Compositores
Conselho Internacional de Desporto Militar
Congresso Naclonal de Enfermagem
Corpo Nacional de Escutas
Congresso
Cas'a do Pessoal da Companhla das Aguas de Lisboa
Credito Predial Portugu~s
Clube Recreatlvo de Minas da Panasqeira
Congresso de Turismo local e Regional
Corre'os e Telecomunica(:oes de Portugal ou Correios. Telegrafos
e Telefones
Idem
Idem/Telefones de lisboa e Porto
Companhia Unieo Fabril
Clube Unieo Futebol Portimonense
Centro Univers:tario do Porto
Clube Unieo Portimonense
European Brewery Convention
Empresa Hidro·Electrica da Serra da Estrela
DireCCeo Europe'a para a Dlrecceo de Pessoal
Escola de Regentes Agrlcolas
Escola de Regentes Agrlcolas de. Santa rem
Escola de Regentes Agrfcolas de ~vora
Exposi(:eo Filatelica de Matosinhos
1.n Exp. Filatelica Nac'onal das Colectividades de Cultura e Recreio
Exposiceo
Idem
Idem
Food & Agriculture Organisation
Feira Internaclonal de Ave:ro
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SIGLAS

DESIGNACAO

A C M •.. ............ ...
A.D.E.FA. ..............
A.D.EFACEC ..... ........
A.D P.L. ..................
AEP ........................
AGRUP ..................
AICA ......................
AIESEP .................
AIH .... :............ .. ......
AIM .. ...... .......... .. ..
A!SS ............,........
AITIT .................... ..
AlS ...... .... ..............
AM ..... ...... ...............
ANIV.o ..................
ANUFISE .......... .. ...
APCA .. ..................
APACOM ................
A.P.F.T. ..................
ARAL .......... ............
ASA .... .................
ASIC ................., ..

Assoc;ac;:iio Crista da Mocidade
Associac;:iio Desportiva <laEFACEC
Associac;:iio Desportiva daEFACEC
Administrac;:ao do Porto do Douro e LeixOes
- Associac;:ao dos Escuteiros de Portugal
Agrupamento
Associac;:ao Internacional dos Crifcos de Arte
Associac;:ao !nternacional de Escolas Superiores de Educaciio Fisica
Associac;:ao Internacional de Hotelaria
Association Internationale de Meunerie
Associac;:iio Internacional de Seguranca Social

AJ.l' A . ..................
AVP .... .. ............ .. ..
BA.5.....................
BP ............,...........
BV .......... .............
BVP ........... ............
BW ........ .............
CAL. ..... .......... ........
C.A.P.C ............... ..

Ass. Internationale de la Savonnerie et de la Datergence
Ave Maria
Aniversario
Asociac;:ao Numismatica e Filatelica de Sesimbra
Associac;:ao .portuguesa de Cinema de Amadores
Ass.ociac;:ao de Pais Amigos de Criancas Diminuldas Mentais
Associac;:iio Portuguesa de Filatelia Tematica
Associac;:ao Recreat'va Aurora da Liber.dade
Academia de Santo Amaro
Assembleia Geral da Associaciio do Atlantico Norte
Assoc.lac;:iio de Voleibol do Porto
Base Aarea N.o 5
British Petroleum
Bomba' ros Voluntarios
Bombeiros Voluntarios do Porto
Bombeiros Voluntarios de Vizela
Companhia das Aguas de lisboa

CAR. .. ...... ............. Clube Atletico e Recreath{o da Encarnac;:iio
CAR ........ ,...... .. .... Clube Arte e Recre!o de Guimariies
C.A.T.MAIA .. .. ..... .... Centro de Alegria no Trabalho da Maia
CCCA ................... Clube de Campismo do Concalho de Almada
CCD CUFP............ Centro de Cultura e Desporto da Companhia Uniiio Fabril Portuense
CcrTir .. ........ .......... Com ita Internacional do Correio, Telegrafos e Telefones
CCl ." ................... Clube de Camp'smo de lisboa
CCP ............. ......... Clube de Campismo do Porto
CDEF ....... ............... Clube Dasportivo da Empresa Fabrll do Norte
CDP ............... ........ Clube Desportivo da P6voa
CDPA ................... Clube· Desportivo de Paco de Arcos
CE ............. ............ Casino Estoril
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PADROES DA GRANDE
GUERRA II
por A. Bordalo Sanches
(Continuac;:ao)
Realizados estes trabalhos preliminares. solicitau a Comissao ao Congresso e ao
Governo. a respectiva autorizaCao para que a emissao se realizasse. Tal autorizacao loi
prontamente concedida atraves da lei n." 1.653 de 25 de Agosto de 1924 e que pelo
seu interesse transcrevemos na Integra:

Lei n.O 1.653 de 25-8-1924
Art.· 1.°- ~ criado um se/o comemorativo da intervem;ao de Portugal na Grande
Guerra, impresso em quatro cores e com 0 valor de $10.
§ unico - Havera um se/o especial de porte ado, de COr diferente, com 0 valor
de $20.
Art.o 2.° - A emissao maxima sera de seis milhOes de selos, incluindo dois milhoes
com sobrecarga At;ores; este selo sera afixado na franquia das correspond~ncias tro·
cadas dentro do continente e nas expedit;oes do continente para as ilhas adjacentes
e col6nias portuguesas; 0 selo com sobrecarga At;ores sera destinado a correspond~ncia destas i1has para 0 continente e col6nias portuguesas.
§ 1.0_A franquia especial com este selo sera obrigat6ria, como estampilha adi·
cional as taxas ordinarias legais no servit;o postal e telegrafico, nos dias 8 e 9 de
Abril e 10 e 11 de Novembro de 1925.
§ 2.° - Do disposto no paragrafo anterior serao exceptuados Os jornais.
§ 3.° - A emissao maxima do se/o especial do porteado sera de dois mifhoes; este
selo sers destinado a correspondencia nao franqueada nos termos deste artigo e sera
cobrado aos destinatarios, revertendo 25 por cento da sua venda para a Administrat;ao
Geral dos Correios e Telegrafos.
Art.o 3.° - A correspond~ncia postal ret irada das receptaculos na primeira tiragem
dos dias 10 de Abrif e 12 de Novembro de 1925 fica isenta de franquia adicional, a que
se refere esta Lei.
Art.o 4.° - A Administrat;ao Geral dos Correios e Telegrafos requisitara a Casa da
Moeda e Valores Selados a quantidade de· estampifhas necessarias para a execut;ao
desta Lei.
Art.o 5.0 - As estampilhas devolvidas a Casa da Moeda e Valores Se/ados, por
excederam a obrigatoriedade fix ada no art.o 2. 0 , § 1.0, e 0 resto da emissao continuarao
a venda pelo seu valor facial na Casa da Moeda e Valores Selados, ate completo
esgotamento.
Atr.o 6.0 - A escolha do selo comemorativo e do selo especial porteado, bem
como as despesas da emissao, t;cam exclusivamente a cargo da Comissao Central dos
Padroes da Grande Guerra.
§ unico - 0 produto da venda reverters para os fundos da subscrit;ao nacional
promovida pela mesma Comissao, atendendo ao prescrito no § 3.0 do art? 2.0; a referida
Comissao destinara 6 % deste produto, em partes iguais, as instituit;oes, tamMm par·
ticulares que tem id~nticos objectivos morais e sao a Liga dos Combatentes da Grande
Guerra e a Casa dos Filhos dos Soldados Portugueses, da Junta Patri6tica do Norte .
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Art.o 7. o -Fica revogada a legislat;ao em contrario (Diario do Governo n.O 191 1.4
serie, de 25 de Agosto de 1924).
"
Ao abrigo desta Lei, foi aberto 0 concurso para a impressao do Selo da Grande
Guerra, tendo sido convidadas quatro firmas conhecidas (uma inglesa e tres portuguesas). Como a proposta Cia casa inglesa -embora adoptando os processos tecn icos
mais perfeitos - nos obrigaria a uma despesa excess iva e ·que tornaria muito falivel
o lucro liquido, alem dos d.ireitos alfandegerios cuja isenc;:ao nao seria feci! obter
optou-se pela proposta de uma das tres firmas portuguesas.
Tal opc;:ao verificou ·se depois de uma comissao especial mente constitulda para esse
efeito, ter emitido parecer ace rca do valor artfstico das .provas apresentadas, tendo deliberado .por unanimidade, que as provas da Litografia Lusitana de Vila Nova de Gaia,
eram v:sivelmene as mais perfeitas, pelo que Ihe foi adjudicada a impressao do Selo
e pelo montante de 62.100$00.
Atraves dos mapas de tesouraria da Comissao, podemos elaborar 0 seguinte resumo:

1.800$00
Trabalhos preparatorios realizadas em 1924
Despesa com a emissao em 1925 ...... .. .. .. ......... 62.100$00
Qutras despesas acess6rias em 1925 .... ....... .. ...
2.198$00
Total da despesa com a emissao ..... . .. ...... . 66.098$00
Venda de selos em 1925 ..... .. ............ .. .... ...... .. 73.372$00
Lucro obtido ... ............... .... ...... .. ......... .. .. ... -7.274$00

CARIMBOS
COMEMORATIVOS
DE PORTUGAL
Jose R. Dias Ferreira

Passamos a apresentar duas pec;:as circuladas em 1925. Uma com o . Selo da Grande
Guerra e outra ostentando 0 selo especial de ·porteado.

-..

"

Assediados por coleccionadores de ca·
rimbos comemorativos portugueses que, evocando os nossos profundos conhecimentos
do ass unto, tanto pela contribuicao para a
edic;:ao de muitos e ainda pelo facto de termos colaborado na edic;:ao de muitas centenas de sobrescr:tos, nao nos podemos furtar a daruma resposta, quase completa.
ao grande quebra.cabec;:as dos coleccionadores, a qual ·reside na inter.pretac;:ao de
muitas abreviaturas, sinais e outros elemen·
tos componentes dos mais variados carimbos. Este nosos trabalho vem, tambem, em
auxilio dos tematicos que, de posse de certos elementos pod em vir a incluir nas suas
colecc;:oes alguns dos carimbos. uma vez
que VaG encontrar neste trabalho muitas
respostas as suas duvldas.

mos mais a sua publicac;:ao, 0 nosso labor
vai dos anos de 1894 ate 1980, deixando
aos novos a sua continuidade. Engloba 0
estudo de cerCB> de mil e quatrocentos carimbos comemorativos.
Levemente falamos das nossas dificuldades para dar um trabalho completo como
seria 0 nosso desejo. As primitivas infor·
mac;:ces dos CIT eram muito escassas e
muitas das vezes nem sequer existiam. As
falhas que possam notar nao rfoi possivel
colmata-Ias porque nao conseguimos ele·
mentos, apesar de temos efectuado varios
contactos. Nao nos poupemos a esforc;:os
desde consultas na Biblioteca Nacional de
Lisboa, Hermeroteca Biblioteca do Diario Cle
Noticias e Arquivo do nosso Clube. podra·
mos optar pela nao inclusao, visto nao ter·
mos elmentos para identifcac;:ao, mas se
repararmos, as faltas sao tao poucas que
por certo nos VaG perdoar.

A nossa pesquisa e base ada nos .. Cata ·
logos de Carimbos de Portugal» de Fran·
cisco Palma Leal, editado pela firma «Filatelia Barata das Neves ... Para nao atrazar-

***
925 - Franqule espsclal ebrigatorla, cema aele ediciensl . . taxss
peatais, neB dias 8 e 9/4 e 10 e
t Lei 1853 de 25/8/241

Fig .

3

A primeira (Fig. 3), posta num receptaculo dos correios de Lisboa a 9 de Abril de
1925, foi obliterada com a marca .. Lisboa Central · 3." Secc;:ao .. , em 10 de Abril, seguindo
para Messejana.
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SIGLAS
A... .. ......................
AA ........ ............ .. ..
AAC ." .....................
ABTA ................... .
ABVPB ............. .....
A.C.O.V. .. ...... .. .....

DESIGNAQAQ
Agricultura
Associac;:ao Acaaemica
Associac;:ao Academica de Coimbra
Assoc'ac;:ao dos Bombeiros Voluntarios Progresso Bracarense
Aero Clube da Costa Verde
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COMO COMPRAR SELOS CLASSIC OS

A segunda (Fig. 4), em virtude de ter sido posta no Correio sem 0 Selo da Grande
Guerra , em 10 de Novembro de 1925, foi porteada com 0 selo especial. 0 selo tipo
Ceres de 25 centavos, foi obliterado com a marea normal mente utilizada em Lisboa
na eorrespondemeia "multada .. , Lisboa Central - 2." Seec;ao .

por Paulo Borges Bento
Denominam-se selos classicos todos aqueles que pela sua antiguidade contam
mais de 100 anos cfe exist6ncia. No entanto, outros cotados filatelistas nao sao bem
desta opiniao e, dar, considerarem como selos classicos todos os exemplares que foram
emitidos no seculo XVIII.
Respeitemos a opiniao de uns e de outros, uma vez que a diferenc;a subsequente
3 exrgua.
Suponhamos que temos de comprar 0 selo usado de 100 reis de D. Maria II, do
ano de 1853, com um valor )a aproximado aos 200 contos, porquanto os novos nao vejo
problema na sua aquish,ao. 0 primeiro exame que se nos depara e averiguar se este
exemplar apresenta alguma deflciAncia de observat;:ao. Todo 0 cui dado e pouco e digno
de ment;:1I0, pois trata-se de uma pec;a filatelica muitrssimo rara, sendo 0 seu ·prec;o
muito oneroso. Assim e depois de um exame pormenorizado, atente-se na sua perfeic;ao,
ver'fique se possue margens largas, se voltado contra a luz do sol nao apresenta qualquer perfurat;:ao , mesmo que dissimulada.
Verifique ainda se 0 verso do selo apresenta s'ntomas de descarnado, se a obliterac;1I0 se apresenta muito limpa e suave, respeitando a effgie e a taxa, se a tinta nao
esta manchada e se nao apresenta vestlgios de dobras, vincos, ou oxidac;oes . Se a
compra foi efectuada nestas condil;:oes, pois, caro le;tor e filatelista, fica com a impressllo agradavel de ter adquirido uma preciosa pec;a para a sua colecc;so.

BILHETES POSTAIS
ESSES DESCONHECIDOS

Fig. 4
No ano seguinte - 1926 - at raves do Art.° 2." da Lei n.O 1.862 de 19 de Abril de
1926, foi lpro~rogado 0 prazo de validade do Selo dos Padroes da Grande Guerra, nos
seguintes termos:
Art,o' 2.0 _ 0 disposto no § 1." do art." 2." da Lei n.O 1.653 de 25 de Agosto de
1924, aplicar-se-a de 10 a 16 de Novembro nos an os de 1926 e 1927.
Art.o 3. 0 - Fica revogada a legis/ar;iio em contrario.
(Diario do Governo n." 83 - I Serie, de 19 de Abril de 1926)
(Continua)

por A. Decrook
Da revista ,,0 Selo.. de Abril de 1941
transcrevo, de um artigo assinado par C.
George, 0 seguinte passo:
" ( ... ) 0 3 centavos, carmim, que durou
muito pouco tempo e 0 mesmo com resposta paga. Este escasseou porque no corre;o separarm as metades e vendiam-nos
comobilhetes simples. (HI 0 sublinhado e
nosso, bem como as exclamac;oes.
Exclamat;:oes porque 0 Brig. Cunha Lamas, nas obras que escreveu sabre inteiros
postais diz s6 a pag. 102:
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" Os B.P. de 3 c. e 3 + 3 cujas tiragens
foram de 189000 e 9000 respectivamente,
foram suprimidos pel a Port. n.O 2698. de 31
de Marc;o de 1921, mas continuaram em
circular;iio ate sa extingu;rem.
No catalogo Higgins & Gage tambem nao
esta referido este caso, embora o· fac;a por
exemplo, para a sobrecarga 25 s/15 R.P. e
para 0 $25. Tudo Pela Naeso.
Bilhetes postais esses desconhecidos,
quem sabe tudo sobre eles? E quem sobre
este caso esta certo?

CASA A. MOLDER
RUA 1." DE DEZEMBRO, 101, 3 .0

TUDO

1200 LlSBOA -

-

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

TELEF.

321514

FILATELIA

• SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA aUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA -

VENDA

Execu"ao rapida de pedidos por correspond~ncia
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DIRECC;.AO DO CFP
No passado dia 30 de Abril, teve lugar a ,primeira "euniAo da Direcc;Ao
do Clube Fllatelico de ,P ortugal, eleita na Assembleia Geral realizada em
31 de M'arc;o,
De aco"do com 0 ponto 3 do, Artlgo 27. do actual Estatuto do CFP,
toram distribuidos nessa sessao os cargos relativos it Direcc;Ao, os quais
fical1am distribuidos da seguinte forma:
0

cimento da variedade da cultura portuguesa
e entusiasmando todos, portugueses e estrangeiros.
Os quatro carimbos comemorativos concedidos pelos CIT permitiram a realizaC;:ilo de
outtos tantos postais m3ximos triplos.
Urn bern concebido catalogo e palmares
foi editado e ainda produzidos autocolantes,
esferograficas e isqueiros com 0 logotipo da
LUSOMAX 87.

Presidente - Fernando Gomes Carrao
Vice-Pr-esldente - Jose Rodrigo Dias Ferreira
Secretarlo - Dr. Ant6nio Dionisio de Almeida Sliva (Gama)
Tesoureiro - Fernando Augusto A~aujo Mendonc;a
Vogal- Jose Lima A. dos Santos Correia
Substitutos - Luis Jorge Santos Coelho e Alvaro Jose Ramos
MedeirQs

Os contactos que este certame proporQioe a divulgac;:ao que fez da Maximafilia,
sao sementes a nivel interno e frutos que
internacionalmente vilo amadurecer em breve. A Maximafilia Nacional bern pode estar
de parabens, pois demonstrou bern a sua
maturidade e deu-se, por certo, a conhecer
melhor, no circuito internacional.

flOU

A nossa presenc;:a activa e, como em qualquer outra actividade, a estrategia urgente

..,

1.0 LEILAO DO CFP
Conforme temos vindo a divulgar, 0 Clube Filatelico de Portugal vai
realizar 0 seu 1.° LEILAO FILAT~LlCO.
A almoeda tera lugar na sua Sede, no pr6ximo dia 31 de Outubro,
com inicio as 14.30 horas.
Os interessados poderao efectuar as suas licitac;:o'es quer par carrespondencia, quer por presenc;:a no local do lei lao.
Estao neste momento a decorrer os trabalhos de selecc;:ao dos lotes
que, nos foram remetidos, para elaborac;:ao do respectiv~ catalogo, 0 qual
sera remetldo gratultamente a todas os que 0 solicitarem para a Sede
do ORP.
Por outro lado, recordamos que os lotes estarao patentes para apreciac;:ao dos interJessados durante 0 mes de Outubro.
Postat Maximo do .Dia da Inaugurs9iio.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novidades. Tem4ticos.
Sobrescrltos de 1.° dia

NOVIDADES

TODO 0 MATERIAL FILATI!LlCO

MANCOLISTAS

BaSlos I Campos, lda.

ASSINATURAS

R. Maria Andrade, 55 1100 LlSBOA
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PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO

Tel. 8341 08
PORTUGAL

QUALQUER
. PAIS

1

TEMA_

CONTACITE~NOS

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002
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CONCLUSoES

A ja referida boa qualidade e quantidade
de participac;:oes maxim6fi1as e a presenc;:a
de publico foram urn garante do sucesso
para a LUSOMAX 87.
Os Comerciantes Filatelicos presentes na
Exposic;:ao encontravam-se instaJaaos em local
privilegiado e tiveram bastante actividade, 0
que e de salientar.

para que possamos, de igual para igual, competir com os nossos colegas estrangeiros.
A LUSOMAX terminou, mas os seus resul tados, esses, s6 agora se iniciaram. Foi, opiniao unanime, uma bela exposic;:ao, que descentralizou 0 acto cultural no pals e levou,
definitivamente, a Maximafilia Lusitana alem
ftonteiras.
Com a LUSOMAX 87 a Filatelia Porluguesa
saiu muito dignificada.
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parte /I e III" de Victor Ramos Pereira, tendo assim sido a grande triunfadora do Certame. Com efeito, a completa alterac;:ao do
tratamento desta participac;:ao aliada ao invejavel conjunto de postais maximos expostos
fizeram dela, naturalmente, 0 melhor conjunto competitivo exposto.
Com naturalidade, tambem, foi a medalha
de ouro atribuida ao .. Mundo Geografico
segundo os Lusiadas" de Manuel Pedro Dias,
participaC;:iio que muito honra a Filatelia Portuguesa. Foi ainda atribulda uma terc~ira
medalha de ouro, a participaC;:iio francesa
.. Sites et Monuments de France en Cartes
Anc;ennes" de Jaques Bertin.
No Grupo da Juventude, 0 Premio maior
pertenceu a "Cientistas e Inventores Europeus" do jovem Paulo Bento Dias com medalha de prata m6dulo grande. Das quatro
participac;:oes competitivas no Grupo de Lite·
ratura, 0 muito born aspecto grafico e con·
teudo informativo distinguiram 0 .. NOTIZIARIO.. da Associac;:iio Italiana de Maximafilia,
com medalha de prata.
De relance pelo Palma res, poderemos contabilizar que no conjunto dos varios Grupos
da 'Classe de CompetiC;:iio foram atribuldas
as seguintes meaalhas:
Ouro ............... ........ ... .... ......
Prata Dourada, M6dulo Grande
Prata Dourada.... ....................
Prata, M6dulo Grande .... ........
Prata............... .... ..... . .. . ........
Bronze Ptateado . ... .. ... .. .......
Bronze... ...... .. ..... . .. .. ..... .. .....

3
1
7

7
24
24
15

Saliente-se a queda de urn tabu, ja que 0
exigente -juri atribuiu, sem complexos, tres
medal has de aura a outras tantas participac;:oes maxim6filas, que no seu julgamento 0
justificaram, sendo duas delas portuguesas,
o que acontece pela primeira vez.
4 - ACTIVIDADES DA LUSOMAX 87
Se a quanti dade e a qual idade das participac;:ces garantiu 0 exito intrlnsico da LUSOMAX 87, a presenc;:a de 'publico foi 0 condimento indispensavel para 0 exito mais global
aa exposiC;:iio.
De facto, acorreram alguns milhares de
visitantes aos saloes do Convento de S. Domingos 0 que muito gratificou os organizadores.
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Os jovens foram especialmente acarinhados, tendo sido organizado urn conjunto de
activldades (visitas comentadas, palestras,
passagem de video, ofertas de material filatelico, com predominancia para os postais
maximos e distribuiC;:iio de vario material de
lazer e de utilizac;:iio util) em colaborac;:iio
com os CTT e 0 apoio de varias empresas.

o

ponto grande das actividades dedicadas
aos jovens decorreu no Dia da Juventude
(13 de Maio) em que as varias acc;:oes foram
reforc;:adas e a presenc;:a de uma embaixada
da Escola Secundaria de Arraiolos muito
aignificou.
Urn Simp6sio de Maximafilia com a presenc;:a de urn membro do "Bureau» da Comissao de Maximafilia da FIP, de varios delegados nacionais e d.e alguns jurados e
maximafilistas foi tam bern ponto importante desta Exoposic;:ao, onde 0 Projecto
de Regras Complementares ao SREV, aprovado no Simp6sito de Paris, em Dezembro
de 1985,. foi 0 tema mais focado da reuniao.
Foi assinalada a honrosa presenc;:a dos Presidentes das Federac;:oes Filatelicas Nacionais
de Portugal e do Brasil e muito comentada a
ausencia de urn jurado e de um expositor,
por sinal presentes no Convento. Reunioes
como esta sao importantes ,para a formac;:ao
de expositores e jurados e para 0 desenvolvimento da Maximafilia. No dia seguinte,
Domingo, dia 17 de Maio, decorreu a Assembleia Geral do CIMAX - Clube Internacional
de Maximafilia, que contou com a presenc;:a
de associ ados de varios pontos do pals e
do estrangeiro.

o Almoc;:o de Palmares, que decorreu no
sabado, 16 de Maio, foi muito participado.
Mais de oitenta pessoas estiveram presentes.
A mesa de honra era constituida por representantes dos CIT, da Camara MUnicipal de
Abrantes, da FPP e da C. Organizadora. A
presenc;:a do Presidente da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, do Presidente da Federac;:ao Brasileira de Filatelia e do representante da Federac;:ao das Sociedades Filatetelicas de Espanha, senhor Roberto Prieto
emprestaram bastante dignidade filatelica ao
acto, que culminou com a entrega dos galardoes obtidos.
Urn passeio guiado pela cidade de Abrantes e uma excursao pela Regiao foram os
pontos altos do programa social da LUSOMAX 87, permitindo tomar urn melhor con he-

A EROFILATELIA

CATALOGO
DE MARCAS
AEREAS
DA
TAP-AIR PORTUGAL
Destinado a possibilitar aos aerofilatelistas,
urn ordenamento racional dos sobrescritos
com marcas aereas editados pel a Tap-Air
Portugal, que ja figuram nas suas colecc;:oes,
permitindo-Ihes, ao mesmo tempo , verificarem quais os que faltam e tentar preencher
essas lacunas, e ainda facilitar aos recem-chegados a especialidade 0 inicio de uma
colecc;:ao de primeiros voos da companhia
aerea nacional, a Direcc;:ao de Relac;:oes PUblicas daquela transportadora, acaba de editar urn .. Catalogo· de Marcas Aereas».
Da responsabilidade do conceituado especialista em aerofilatelia, F. Lemos da Silveira,
este catalogo bilingue (portugues e ingles)
apresenta uma listagem, por an os de emissao, de todas as marcas aereas mandadas
confeccionar -pela Tap, acompanhadas pelas
0 que facilita 0
respectivas reproduc;:oes seu reconhecimento e procu ra. Para alem da
indicac;:ao dos voos, proporciona ainda as
datas em que se realizaram, a cor das marcas e algumas observac;:oes de evidente utilidade para os· coleccionadores.
Acreditamos plenamente que este catalogo
ira promover 0 numero dos que se devotam
a este coleccionismo especifico, tanto mais
que, como nota simpatica, ele sera oferecido
a quantos 0 solicitarem. Os interessados poderao pois solicitar urn exemplar a Tap-Air
Portugal/DRP-I M, Att. F. Lemos da Silveira,
Apartado 5194, P-1777 Lisboa Codex.
Uma iniciativa do maior merito.

40 ANOS DO VOO
LISBOA-LUANDA-L. MARQUES
Foi ha 40 an os que os Transportes Aereos
Portug ueses efectuaram 0 1.0 voo entre Lisboa - Luanda - Lourenc;:o Marques e regresso.
Integrado nas celebrac;:oes da efemeride,
os CIT emitiram em 20 de Marc;:o passado,
urn bilhete postal com ilustrac;:ao alusiva, 0
qual foi voado por iniciativa dos TAP-AIR
PORTUGAL, em 3 de Maio (TP 223), para
Maputo, e em 5 de Maio (TP 203), para
Luanda.
Segundo informac;:ao dos CIT, foram voados nas referidas datas, 2.114 postais para
Luanda e 2.099 par Maputo.
Recorde-se aue 05 TAP-AIR PORTUGAL
editaram, por seu turno, quatro sobrescritos
que fizeram voar na data exacta do 40. 0 aniversario do seu referido 1.° servic;:o intercontinental, os quais podem ainda ser adquiridos
por 110$00 cada exemplar, junto da Direcc;:ao
de Relac;:oes Publicas daquela transportadora
(apartado 5194 -1777 LlSBOA CODEX). SG

SElOS E MATERIAL
FllATELICO
PACOTES DE SflOS
TEMATICOS
Grande sortido
de Series completas
e Selos tematicos
Pe~a

Llstas de

pr~os

gratis

ELADIO DE SANTOS
Casa Fundada em 1922
RUA BERNARDO LIMA, 27
TELEF.

5497 25

1100

LlSBOA
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LISTA DE SOCIOS

I~

U l' E I R 0

DO

LUSOMAX 87

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBEHS LIST AL TERA~oES -

2116 -

2314 -

2774 -

2783 -

2850 -

2851 -

2855 -

2853 -

2857 -
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Dignifica~ao

filatelica e objectivos cumpridos

LlSTE DES MEMBRES

REINGRESSOS -

Dr. Augusto Carlos Bianchi de
Aguiar. Rua .pereira Re's, 429. 4200
Porto. (M) Po. Fr. T. C. V. N. 60.
1. 2. 93.
Dr. Jose Altino Monteiro da Silva Pinto. Rua Prof." Virginia Rau, 13-7.°
Dt.o. 1600 Lisboa. (M) Po. Fr. In.
Es. T. C. V. N. U. 1. 2A. 93. 94.
Eng. Rolando Cant diano Lopes Pinto. Quinta do Souto, lote 32. Nogueira. 4700 Braga. (M) In. Fr. T. C. 60.
N. 1. 2A. 93.
Manuel Figueiredo Brilhante Damas.
Pinhao. Pindelo. 3720 O. de Azemeis.
(M) Po. T. 60. N. U. 1. 3.
Joao Luis Marques Amieiro, Rua Diu
n.U 28. 1.° Dt.n. Baixa da Banheira.
2830 Barreiro. Po. Es. Fr. T. C. V.
60. N. U. Tematicas: barcos, borboletas. fardas militares de 3. 90. 93.
Alberto Roque dos Reis. Rua Dr. Anton'o Jose d'Almeida, 75. 3000 Coimbra. (M) T. C. V. 60. N. U. 1. 2A. 94.
Ant6nio Luis Pinto Fernandes. PraQa
da Republica, 27. 4480 Vila do Conde.
(M) T. C. V. 60. N. U. uHist6ria Postal •. 73.
Frederico Maria Magalhaes de Monte
Pegado. Rua D. Joao V n.o 11-2.° Dt.o.
1200 Lisboa. (P) Po. Fr. In. T. C. V.
60. N. U. 1. 2A. 33. 37. 38. 90.
Joao Augusto Rosar:o Oliveira. Rua
Eugenio dos Santos, 7_2.0 Esq. 2780
Oeiras. (M) 60. N. U. 1. Tematicas:
crianQas e bombeiros. 90. 94.
Luis Goncalves. Rua Joaquim Jose de
Souto. Real-Souto. 4950 MonCao. (M)
Po. T. C. 60. 1. 94 ou outro.

:0858 -

2363 -

2864 -

2365 -

2863 -

1Arq. Acacio Horta da Luz. Rua Luis
Gomes. n.O 47. 2330 Entroncamento.
(M) T. c. V. 60. N. U. 1. 2A. 16. 19.
21 . Tematica de Arquitectura. 90. 94 .
Ateneu.
Miguel Angel Bautista Alvarez. Rua
Jose Dias Coelho. 32-1.0 Dt.°. 1300
Lisboa. (P) Po. Es. T. C. V. 60. N. U.
1. 2A. (ate Independancia). Ateneu.
ProP Arlette Monteiro Andrade Lopes. Estrada de Montemor. lote 2.
Canecas. 2675 Odivelas. (P) In. Fr. It.
T. C. 60 N. U. ~ematica .Hist6ria
de Arte» (T1).
Gabriel Manuel Cabrita Fonseca, Rua
Eng.o Nobre Guedes 13-7.0 Dt. o, 1500
Lisboa.
Prof. Carlos Ant6nio da Rocha. S. Mi·
guel do Pinheiro. 7750 Mertola. (P)
Po. Fr. In. T. C. 60. N. U. 1. 2A. Natal.
94. Ateneu.
REP_ POP_ DE ANGOLA

2801 -

Jose Adriano Ucuachali. Ba'rro 28 de
Maio ao Cemiterio. C. P. 1087. Benguela. (Jovem angolano). Po. Es. Fr.
In. T. 60. 67B. 74. 75. Calendarios de
bolso.
BRASIL

2031 -

por Jose Antonio Duarte Martins

NOVOS SOCIOS

PORTUGAL

589 -
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Placido Marques Alves de Sousa. Rua
Rozauro Zambrano, 251/201. 21940
Rio de Janeiro. (P) T. V. C. 60. U.
1. 2A. 94.
2859 - Prof. Don'zetti Fontes Calcado_ Caixa
Postal 567. Uberaba. (A) In. Po. Es.
Fr. T. C. V. 60. N. U. 3. 90. RHM.

ORGANIZA~AO E PATROCINIOS

Iniciativa do CIMAX - Clube Internacional
de Maximafilia, a LUSOMAX 87 foi por este
clube, pelo Clube Filatelico de Portugal e
pela Associac;:ao Portuguesa de Maximafilia
organizada na hospitaleira cidade de Abrantes, de 9 a 17 de Maio ultimo, tendo como
cenario 0 belo Convento de S. Domingos.

Seguindo os novos regulamentos de apreciao;:ao, aprovados pel a FIP, os jurados tiveram um trabalho intensivo na aplicac;:ao das
participac;:oes presentes.
3-

PARTIOIPA~OES E PALMARi!S

Inscreveram-se na LUSOMAX 87. 107 participac6es de 18 paises abrangendo todos os

us max
~

~emacional
~~~[~~ ~ exposic;ao

m~imafilia

Sua Excelancia 0 senhor Presidente da
Republica Portuguesa, Presidente da Comissao de Honra, fez-se representar oficialmente
na inaugurac;:ao da LUSOMAX 87, acto que
contou com a presenc;:a de bastantes personalidades e expositores.
Esta importante exposicao foi patrocinada
pelos cn, FPF e Camara Municipal de
Abrantes, para alem de varios organismos
oficiais e empresas.

2-

CORPO DE JURADOS

o Juri internacional da LUSOMAX 87 foi
composto pelos jurados portugueses Ant6nio
Borralho, Duarte Martins, Lage Cardoso e
Reis Almeida e pelos senhores Andre Sanders, da Belgica, Faria Braga, do Brasil e
Michel Chagnot, de Franc;:a.

Continentes. Foram ocupados mais de 500
'1uadros expositores pelas Classes Especial e
de Competic;:ao, que comportava varios Grupos.
De facto. a quantidade e a qualidade das
participac;:6es presentes garantiram 0 axito
intrinsico da LUSOMAX 87 e contribulram
decisivamente para 0 saito qualitativo na
apreciac;:ao da Maximafilia Lusa_

o Palmares da LUSOMAX 87, comprova a
verdadeira qualidade das participac;:oes portuguesas; para alem de algumas participac;:ces consagradas, outras estiveram presentes opela primeira vez tendo dado boas indicac;:oes.
o Grande Premio LUSOMAX '87, com medalha de ouro foi atribuido Ii participacao
"Chefes de Estado atraves dos Seculos 7

o deleite povocado por quadros cheios de
luz e de cor da Made'ra, dos Ar;ores da Figueira da Foz, etc., muitos dos quais encomendados pelas Camaras Municipais.
Quanto a se/os portugueses, s6 se comer;ou a pensar em turismo como tem:Wca a
desenvolver depois de 1963, ano em que
a STAR, de co/aborar;lio com 0 Clube Filatelico de Portugal, organ izou a 1.4 Exposir;lio Filatelica Nacional.
lnscr.everam·se entlio 22 expositores, mow
!ipenas- 21 - participaram: Dr. AnibalAIr;ada
de Paiva (Turismo em Portugal), Dr. Antonio d'Almeida Figueiredo (Portugal e um
pais cie turismo), Ant6nio Ferreira Rodrigues
(Motivos tur{sticos universais) , Antonio Fer(eira. SOflfes (Motivos tur/sticos nacionais e
estr;Jngeiros) , Ant6nio Nascimento Pin ' 0
(Assuntos de turi~mo de todo 0 mundo) ,
David Lopes dos Santos (Assuntos de turismo de Portugal, Ultramar e de alguns paises da Europa), Edmundo Nunes (0 turismo
frances atraves do se/o), Eng.o Emilio Cesar Monteiro de Almeida (Vestigios de antigas civilizar;oes. Monumentos e obras de
arte mundiais, acontecimentos extraordinarios e emissoes de propaganda tur/stlca) ,
Ernesto Patricio Franco (Os monumentos de
Espanha - grande cartaz turlstico do pals
vizinho) , J . Manuel Beirao (0 tursmo e 0
selo na era do jacto. Heficoptero 0 selo e
o turismo) , Joao Carpenter Robertson (Santarem e a Feira do Ribatejo . Festivais de
Fo/c/ore) , Joao da Silva Campelo, Jorge
Alexandre Freire Garcia (Trlis dJas em Paris) , Jorge Gonr;alves Ribeiro Borralho
(Transportes e Turismo) , Eng.o Jose de Almeida Avila (Uma viagem turlstica pela Europa), Eng.o Manuel Ribeiro Marques Gomes
(A aviar;lio e 0 turismo. Documentar;ao
aerea portuguesa. Primeiros voos do Conti-

nente e uitramar) , Raul Soares (1'urismo
em Portugal, Espanha e Gibraltar), Dr. Romano Caldeira Camara (Tematica turistica
francesa) , Victor Hugo Vasques (0 turismo
no passado, no presente e no futuro), Victor
Sa Alves Coelho (Tomar, cidade d.e en canto.
Portugal atraves d.e carimbos e postais. Pos·
tais estrangeiros) e, fora de concurso,
Alhambra com centros de peregrinar;iio, ex·
posir;oes, monumentos.

2860 -

De todas estas participar;oes, aquela que
mais nos agradou foi a do Dr. Romano Caldeira Camara pela exposir;iio de assuntos de
real e variado interesse turistico: pesca,
camping . regioes vinico/as, feiras gastronom'cas, manifestar;oes artisticas e d.esportivastecnicas modernas e cidades, congress os,
museus, termas, grutas e dolmens, artigos de
luxo franceses e cristais, avioes e carreiras
comercials.

2862 -

No introito do cata/ogo, 0 Dr. A. J. de
Vasconcellos Carvalho, Presidente do Clube
Filatelico de Portugal e membro da Comissao Filatelica Nacional dos CTT, augurou
um «exito absoluto» e conservamo·/o na memoria. Ele era um entusiasta que entusias·
mava; um Homem que irradiava dinarnismo.
Como lembranr;a dessa 1.4 Exposir;iio Fi.
latefica Nacional da Tematica de Turismo,
tambem guardamos um sobrescrito come·
morativo com uma particularidade: 0 carimbo do dia da inaugurar;ao e de 17-Nov.-1963, mas a carta foi expedida sob regis!o
no dia anterior, dia 16, da Estar;iio dos Restauradores.
Resta-nos formular votos para que a nova
serie de se/os comemorativa dos 75 anos
de Turismo venha reacender a curiosidade,
o amor e dedicar;ao por um tema de que
Portugal se pode orgulhar.

RECTIFICAOAO
Nota da Redacr;lio - No artigo inserto nesta Sec9ilo, publicado na ultima e di 9ilo
desta Revista sob 0 titulo "Turismo», foi por lapso indicado que 0 carimbo comemorativo de uma Mostra de Filatelia e Maximafilia que se desenrolou em Peniche, em
1986,era ilustrado com 0 Forte de Peniche quando, 0 que esta representado na oblitera9ao e, na verdade, a Fo/taleza de S. Joao Batista, na ilha Berlenga.
, Foi 0 nosso prezado cons6cio Jorge Louren90 quem, gentilmente, nos chamou
3 aten9ilo para 0 facto, referind'o na oportunidade que tinha side 0 responsavel pela
all,ldida Exposi9ilo' e que na ocasiilo fora editado um postal maximo triplo 0 qual, representando a Fortaleza de S. Joao Batista, nilo 0 seria se na marca postal nao figurasse
este monumento, podendo 0 lapso, dar origem a duvidas sobre a sua validade.
6

Walter Magalhaes Guaycuru Sobrinho.
Rua Cel. Joao Vieira, 188. Guaratingueta SP. (M) Po. Es. In. T. C. V. 60.
N. 67B . 68/Tematicas: transportes
motorizados, aves 90. RHM.
2861 - Ronald Hautequestt de Araujo. Rua
do Vintem. 6/640. Vit6ria 29015. E.
Santo. (A) Po. In. Es. T. 60. N. 1. 5B.

595 753 -

1186 -

ESPANHA

M guel Ant6nio Ros Lourenco. Paseo
de las Acacias n.O 23-4 .° D. Madrid
28005. (M/A) Es. Po. in. T. C. 60.
N. U. 1. 19. Tema Europa. 90 . 93. 107.
2867 - Juan Garcia Solis. Pasaje Viudas, 1"'.
25244 Fondarella. (M) Po. Es . T. C.
V. 60. N. U. 5A . 7. Oceania. 90. 107.
AFRICA DO SUL -

SOUTH AFRICA

Eng. J. C. Santiago - P. O. Box 1440
-Johannesburg 2000- (M) Po. In.
T. N. U. 60. 1. 2. 92. 93.
710- Manuel Ramos. 41 Adergrove Ave.
Bonaero Park 1620. Sout Africa.
1064 - Pedro de Sousa Tomas. 3 Jannei
Court. 54 Derby Road. Bert-rams. Joahnnesburg 2191. (M) C. N. U. 60. 1.
2. Africa do SuI. 93.
2421 - inacio A. Gouveia Baptista. P. O.
Box 78525 . Sandton 2146. JOHANNESBURG . (PM) Po . In .
2466 - Joseph Joaquim Correia. P. O. Box
782349. Sandton - 2146. (A) Po. In.
60. N. 93. 94.
2521 - J. M. P. Figueira. P. O. Box 32050.
Braamfontein. 2017. (A) Po. Fr. In.
60. 1. 2. 92. 94.
2639 - Ant6nio Manuel Alves Luis. 64 Seventh Avenue, Mayfair. Joanesburgo. Africa do SuI. (M) Po. In. T.N.I.
2.8 do SuI. Tematica: Futebol. Tenis
de Mesa Conchas e Corais. 90. 92.
2719 - Nelson Silva Nogueira. 11." St. Frusquin Street. Malvern CP 2094. Joanesburgo . (M/A) In. Po. T C. V. 60.
1. N. U. Madeira "1853/1927,,. N. U.
94. Ateneu.

1388 -

1397 -

1459 -

244 -

ALEMANHA -

37 -

ALLEMAGNE -

GERMANY

Arend Leyens W.edau. 1m Sechlolder
49.,D 6230 - Frankfurt / M 80. R. F.
Alema. Po. In. Es. AI. T. C. N. U.
Especialmente Portugal e Escandinavia, antes de 1960.

1929 1974 2263 2708 2831 -

2837 -

Horst Roch. Hans Thoma Str. 6. D.
7700 Singen. Po. AI. T. 60 . 1. 2. 10.
28. 44. 94. 97.
Lutz Hohensang. Wolliner Strasse, 56.
2000 Hamburg 73. (A) In. AI. 60. T.
1. 93. 96.
Justino da Silva Cruz - 7 Stuttgart
60 Unth Stubaier - str. 31 - O. (M)
Po. AI. Es . T. C. 60. N. U. 1. 2. 15.
19. 21. 31. 90.
Jose Pais - Fulls 'chel 7. 5093 Burscheid 1. - (M) T. C. N. U. 60. 1. 10.
19. 94. 97 .
Geyers·
Nelson Fontes Carvalho ter 9. - 8 Munchen 5 (A) Po.
AI. Fr. In. It. Es. T. N. U. 60. 1. 10.
19. 31 - Cintas de charutos em 84
e isolados.
Felisberto Pinheiro, MOhlgasse, 23 .
7253 Renningen. Po. It. Es . T. 60. 1.
10. 19. 21. 90.97.
Eng . Fedor Wal ienburger. Goslarschestr. 29 a-33 Braunschweig. AI. Po.
T. 60. V. 2A. 5 CEPT. 97 .
Helder Valerio G. Loureiro, Sportplatzweg 4. 5093 Burscheid. (P) AI. Po.
T. 60. N. U. 1. 10. Ocidental.
Rainer Thiel. Siegstr. 3. D - 4100 Duisburg 1. (M) Fr. Po. AI. 60 U.1. 90.97.
Ludwig Grau, Roedernstr. 20. DDR
1160 Berl n. AI. In. Fr. 60. 1. 2A.
Lipsia.
Rudolf Ferber. Wolsteinkamp 27. 0
2000 Hamburgo 52. (West Germany).
(A) AI. Es. Fr. In. T. 60. N. 1. 64. Da
60. N. U. 10A. Berlim. 10B. Mancolista.
90/85. 97/86-87.
Dr. Ekkehard Boehm. 1 Goebelstr. 10.
D·300 Hannover. In. AI. T. C. V. 60 .
1. 19. 20. e Ex-20. 46 . Gibraltar. 97.
AUSTRIA

2 :54 -

Manuel Maria Beninger Simoes Corre'a. Bartensteingasse, 4/14. 1010
Wien. (M) Po. AI. Es . In. T. C. V. 60 .
N. U. 1. 2. 2A. 2C. 44. 48. 97.
2853 - Dr. Ronaldo Lucio Rodrigues de Moura. Halbgasse, 24/5. 1070 Wien. (A)
Po. AI. In . Fr. 60. N. U. Macau. 15.
48.97.
CHECOESLOVAQ~

2541 -

Dr. Pospnsil Boleslav. Horacke nam
4/52.62100 Brno. (A) AI. In. T. 60. 3.
27

BOlSA FILATEllCA

PORTICO

Espayo a disposil;ao de todos as leitores que podem aqui inserlr
a seu anuncio ao pref;o econ6mico de 30$00 por Iinha.
Folhinhas com as mais be·
los carimbos de Portugal Estavam editadas ate final de
1985 mais de 500 folhlnhas
com marcas diferentes. Salvo
a numero um, esgotada (e que
compramos par muito born
preco), esta a tempo de adquirir todo a conjunto. -Em distrlbuicao um cataiogo-preyario,
que enviaremos gratis a simples pedido, bem como amostras para quem nao as conheca. Sergio W. de Sousa Simoes - 2500 Caldas da Rainha.

Europa de Leste. Ofere yO
aos mel hares preyOS series
novas tematicas au outras,
incluindo novidades. F. Loureiro, Pro Bernardo Santareno,
Late 0 S, 5.0 D. Damaia/2700
Amadora,
Tiras plasticas e classificadares E todo a restante
material filatellco. Em distrlbuicao gratuita, um precario
que Ihe sera remetido com
todo a prazer. Sergio W. de
Sousa Simoes - 2500 Caldas
da Rainha.

VENDE·SE

Compro selos, postais, cartas, cintas de iornais, etc.,
Portugal e Ulramar, em especial Macau, Timor, c.a Mocambique, Nyassa, Tete, Zambezia,
Kionga, Congo, Cabinda.

dezenas de mil hares de s-a:cs
novas e usados. Resto de
stock de cas a da especialdade. Bam oreco. Inf. Benja·
min F. Castro. MOinhos- Fornos. 4520 Feira.

Pacotes com selos tematicos e par paises - 0 mais
campI eta can junto de temas
lamais apresentado. Solicite
precario. Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
Simoes Rainha.

J. Trindade - Tel. 2515949.
Apartado 582. Portela - 2685
Sacavem.

-----_._----Compro e troco as series
Icomoletas
299/329. 404/413
491/506 (ES) usadas, para a

PAULO D·IAS

minha coleccao. Se tiver algumas destas series contactar Paulo Sequeira. Rua Au·
gusto '0. Tavares, 17, ric. 7300
Portalegre.

Com pro pecas filatelicas em
carta. inteiro postal OU ;Jos·
tal ilustrado que tenham parteado, imposto postal e (au)
telegrMico e multa postal de
Portugal. IIhas e ex-coI6nias.
R. Goncalves Zarco N.u 1-2."
andar Buraca. 2700 Amadoro.,
Tel. 975487. Depois das 19.30
horas.

Se e revendedor - Temos
em distribuiyao gratuita urn
precario de pacotes com selos, tematicos e outros, alem
de todo a material filatellco,
e que natural mente Ihe interessa. Sergio W. de Sousa
Simoes 2500 Caldas da
Rainha.
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Novas emissoes de todo a
mundo par palses e temasEsta e uma das nossas grandes especialidadesl Melhores
preyOS e desejo de servir
bern. Peya circular de inscriyao prontamente enviada. Sergio W. de Sousa Simoes2500 Caldas da Rainha.

QUERO POSTAIS ILUSTRADOS DOU SELOS OU FDC
PORTUGUESES EM TROCA
MASCARENHAS

AINDA 0 TURISMO
por Alves Coelho
Vo/tamos hOje a falar sobre Turismo e
que nos perdoem 0 abuso, mas 0 75. 0 aniversario de Turismo em Portugal veio chamar a a'em;ao para os se/os como fonte de
divulgar;ao 6ptima das riquezas de um pais.

ao Turismo, recordamo-nos do entusiasmo
na propaganda atraves de vinhetas posta's
editados pe/o primitivo Conselho Naciona/
de Turismo seguido e amp/iado pelos inumerOs departamentos espalhados pe/o pais

R. Artur Ferreira Silva, 2, 2."
1885 MOSCAVIDE

---------------Ronald Hautequestt de Araujo. Rua do Vintem, 6 Apt. o 604.
29015 Vit6ria. Esp. Santo. Bra·
sil. Deseia intercambio com
filatelistas portugueses inte·
ressados na perm uta de selos
novas, em series completas .

17-11-Hl63
.,.~

...

Oferece series novas erecentes do Brasil. Deseio material identico de portugal.
Respondo a todas as cartas.

Desejo series novas de POrtugal, Alfores, Madeira, ex-Col6nias e outros paises.
Ofere co em troea selos no·
vos, FDC's e PM da Romenia
1950/ 87, Russia 1980/87. Tambern outros paises socialistas.
Catalogos Yvert, Michel ou
Zumstein. Corresp. em ingles,
frances ou alemao.
Badescu Ion Luea. B-dul N.
Balceseu. B1. L 2. Sc. D. Ap.
5·0300 Pitesti. Romenia .

1*' EXPOSI9AO
FILATELICA NACIONAL
DE TEMATICADE TURISMO

As suas paisagens, os seus monumen'os,
um facto hist6rico relevante, uma figura no·
tavel em qualquer campo cientifico ou ate
no desporto, tudo contribui para despertar
curiosidade interna e ate ultrapassar fronteiras.
Dos primeiros anos d,e funcionamento de
organismos oficiais especialmente dedicados

.\
ap6s a formar;ao do Secretariado N.aciona/
de Informar;ao, Cultura Popular e Turlsmo.
Embora essas vinhetas nao ten ham valor
postal, supomos que mereceria a pena tentar uma hist6ria de tudo 0 que se editou
em Portugal, pois atinal muitas dessas vinhetas sao primas e precursoras dos se/os
«turisticos». E nao esquecemos fac'/mente

5
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~
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PLACAS DE PROFISSOES
Autor
M. Norte de Almeida
1987
80x80 ml m.

Ref. 4220
4221
4222
4223*
4224*
4225*
4226*

Dlrelto
Agrlcultura
MOsica
Ind\'istrla
Pesca
Cat;a
Mediclna

* Em estudo

Placas de Bronze 80 m/m a 1200$00

Rua dos Bacalhoelros, 28
1100 Llsboa

4

Telef.

870412·870425

PREOARIO POR PArSES
Se V. colecciona qualquer pafs
estrangeiro, desde Afeganistao a Zimbabwe, interessa-Ihe
receber este nosso preCario,
repleto de sllrles completas
novas. Descreve mais de 280
paises e perto de 100 temas,
num total de cerca de 24 .000
series dlferentes. Para 0 receber, envie Esc. 80$00, reembolsaveis no primeiro pedido.
Para 0 estrangelra remeter 0
equivalente a $5,00 USA
(aviao), ou $2,00 USA (superficle). S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

,Procuro sempre cartas e
I postais
do correio milltar alemao 1941-45 enviado para
Portugal. M. Bunde. Wolfstr.
11. 0-3410 Northeim. Alemanha.

I centes,
Of ere co selos nOvos e re.em series completas
I

do BrasIl.
Desejo receber material
id~nt'co de Portugal e paises
de lingua portuguesa. Tenho
catalogo Yvert.
Ronald Hautequestt de Arauio. Rua do Vintem. 6/604. Vit6ria/ES 29015. Brasil.

---

N'OS NAO VENDEMOS APENAS PACOToES DE TIRAS
PLAST,ICAS, DAM OS TAMB~M! Igualmente classlflcadores, e pacotes de selos tematlcos (mais de duas dezenas
de temas dlferentes). Peca a
circular .QUERO RECEBER
COMPLETAMENT€ GRATIS • .
Filatelia S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA .
Troco selos de Portugal e
Ex-Colonias. Augusto M. Luis
cl del Rio sIn. San Miguel.
Villablino 24100. Leon. Espanha.

Precario de series compleTroco selos tematicos. FraSelos novos em circulacao
ma labels e quilos. J. Szeme- tas novas de Portugal- Em IiquidaG80 dos seus
Abrangendo
0
perfodo
de
redi. P. O. Box 701. 3/75 Danpedidos
de selos ou material
1953 a 1985, e muitas antedenong_ Australia.
riores. Envia-se gratis. Sergio filatelico, pode enviar-nos seW. de Sousa Simoes - 2500 los das emissoes de Portugal,
para usa na correspondencla .
Caldas
da Rainha.
PRECARIO TEMATICO Uma boa ocasiao para desfaDesde Arqueologia, Arte, Aszer-se do oue tiver a mais.
tro, Aves, Aviacfio, ate Teatro,
COMPRO-TROCO - Pecas Sergio W. de Sousa Simoes
Tecnologia, Transportes, Tu- clrculadas da Companhia de - 2500 Caldas da Rainha ,
rismo, TelecomunicacOes, Unl- Mocambique, Niassa, Lourenformes, Veiculos Motorizados co Marques, Quelimane, KionCom pro ou troco. tematica
e Xadrez, de tudo val encon- gao Zambezia. Respondo semtrar no ,precario tematlco ago- pre. Paulo Sa Machado - Rua .. Ballet,, : Carimbos, flamulas,
FDC, inteiros e provas (excepra em dlstribuicao, Tem mais Direita das Campinas, 33 to FranGa). Interessa Iiteratura
de 280 parses, cerca de 100 4100 PORTO.
alusiva. Resposta a Secreta ria
temas e 24.000 series dlferendo Clube ao n.O 1001.
tes. Para 0 receber envle Esc.
Preeario de Sobrescritos do
80$00, reembolsaveis no prlmelro pedido. Para 0 estran- Primelro Dia de PortugalTEMOS EM .. STOCK .. , MIgeiro remeter 0 equlvalente Se colecciona os envelopes LHARES DE S~RIES ESTRANa $5,00 USA (aviao) ou $2,00 edltados pelos correlos (ou GEIRAS NOVAS - ;rodos os
USA (superfrcle). S~RGIO W. pensa colecclonar), todos com paises, todos os temas. DenDE SOUSA SIMOES - 2500 series completas, nBo deixe teadas, nao denteadas. Blocos .
de solicitar este precario. Ser- Qualquer que seja 0 pais ou
CALDAS DA RAINHA.
gio W. de Sousa Simoes- o tema que colecclona, expe2500 Caldas da Rainha.
rimente enviar-nos a sua lista
Voc~ que sabe escolher ...
de faltas. Filatelia S~RGIO W.
pois claro! Escolhe folhas em
COMPRO «Lusradas» (Por- DE SOUSA SIMOES - 2500
Formato Internacional nos mo- tugal), cartas, postals, ambu- CALDAS DA RAINHA.
delos Normal, Extra ou Luxo, lancias, carimbos franceses,
para mo~tagem das suas coSelos venda e compro, nolecc;:oes, editadas por Sergio , nominatlvos, ensalos, provas,
vos e usados. Continente d
W. de Sousa Simoes - 2500 erras, blocos, paquebots.
Inscrlc;:Oes • marginais: Im- , ex-coI6nias. Bans preeos. M.
Caldas da Ralnha. Amostras
contra esc. 80$00 para despe- pressores e numeros de obras' l Leitao. Rua H. Lote 19-1.°
Resposta: Apartado 90. 2751 Frente. Casal S. Bras, 2700
sas, logo deduzidos na priCascals Codex.
Amadora.
meira compra.
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EDITORIAL

Leuchtturm (Farol)
CLASSIFICADORES
Ref.a

Medidas

Pig.

Bandas

L 5/8
L 2/8
L 2/16
L 4/8
L 4/16
L 4/24
L 4/32
B)
LS4/8
LS 4/16 B)
LS 4/24 B)

140x 200
170 x 225
170 X 225
230 x305
230 X305
230 X 306
230 X 305
230 X 305
230 x305
230 X305

16
16
32
16
32
48
64
16
32
48

96

96
192
144
288
432
576
144
288
432

640
870
1400
1.200
1.900
2.600
3.450
1.400
2300
3.600

o ritmo de vida actual e, na verdade, alucinante. As preocupac;oes de rndole varlada
a que poucos ou mesmo nenhuns de n6s nos furtamos, sao inexoriveis. Os dlas de
trabalhos sao cada vez mais fatigantes. As deslocac;6es sao cada vez mais morosas.

-

Por outro lado, 0 pouco tempo dlsponivel para lazer estti sujeito a inumeras e por
vezes aliciantes solicitac;6es.
Por tudo isto, nao admira que os nossos passatempos fiquem frequentemente rele·
gados para segundo plano; que as nossas leituras sejam mais apressadas.
Nesta conformidade, achamos perfeitamente plausrvel que aos nossos leltores tenha
passado despercebido 0 facto dos quatro ultimos numeros desta Revista, ou seja, os
publicados entre Outubro de 1986 e Abril de 1987 (n.os 338 a 341). terem cada um, 40
ptiginas.

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL .

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

•

REF_· N.O de casas (forma quadrada)

REF.· N.D de casas (forma redonda)

E permltimo-nos a'nda recordar que e de 32
tuc'onais da Revlsta.

MB12
MB 20
MB 35
MB 48
MB 80
MB Mix

MB 42 R
MB 24 R

Ora tal desiderato foi possivel, em primelro lugar porque dispunhamos de textos
para preenchermos condignamente essas ptiginas, e ainda devido a um considertivel
esforc;o econ6mico aceite pel a Direcc;Ao do Clube Filatelico de Portugal.

12 moedas max. 64 mm 0
48 »
20
35 »
35
48
30 »
24
80
45
dlferentes

MB 20 ·K
MB 24 K

.

20 moedas max 42 mm 0
24
34 •

42 moedas max. 29 mm 0
24
• 32,5.
MB~R
35
~
MB 30 R 30
34 ..
MB 30 RA 30
36 »
38 »
MB 20 R 20
26,5
MB 50 R 50
MB SETD 4
»
diferentes 0
PARA MOEDAS EM ESTOJOS
PLASTICO (CAPSULAS)

VENDEM·SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIAUDA!DE EM: LlSBOA,
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC.
CADA ESTOJO MB 2.150$00
REPRESENTANTE
PARA
PORTUGAL

JORGE M SLOPES

Rua S. Nicolau, 26· 4. D Sala 3 -

30

I

•

•

Telef. 8783 60 -1100 USBOA

0

numero de ptiginas, digamos. insti-

Mas entendemos que nAo devemos sobrecarregar sisternaticamente as f lnanc;as da
nossa associac;Ao. Por j'sso, julgtimos por bem que 0 presente numero nlio ultrapas·
sasse as 32 ptiginas tradicionais. E solicitamos desde iti 1105 autores dos textos retidos,
que nos relevem 0 facto.
Registe-se que a nos sa deci'sao foi reforc;ada pela circunstancia do pr6ximo numero
desta Revista, correspondente a Agosto, dever ser distribuido em finais de Julho, portanto
dentro de cerca de um mis, oPC;Ao que tomtimos tendo em vista a ausencia em vilegiatura, em Agosto, de grande numero dos nossos leitores. Esperamos pois que este
numero ainda Ihe chegue antes da sua partida.
Entretanto, aqueles que comecem a usufruir antes do seu merecido descanso anual,
aqui ficam os nos 50S votos de boas fer as.
A. SILVA GAMA

LINDNER

16-21 de Novembro 1987

Hotel Internaoional Zurique

o

MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTAQAO
E PRESERVAQAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAISES ESTRANGEIROS

LEILAo

PEQAM PREQARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS

•

5elos e Hist6ria Postal Mundial

Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO
Importantes sec90es ja garantidas :
Commonwealth: Falklands, Granada, Gra Bretanha, Papua e
Nova Guine, etc.
Australia: Grande Premio Vict6ria, Estados Australianos
(catalogo especial)
Austria e Levante, Hungria (J.. Klein - I) parte)
Servia e B6snia (Colec9ao Raphael), Montenegro
Medio Ori'e nte: Palestina, Arabia Saud ita, Afeganistao
Col6nias Francesas, Portugal e ex-Col6nias, Escandinavia,
S ui 9a
Colec90es de parses e Lotes

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

c.

Pra9a Mouzinho de Albuquerque
Centro Comerelal Brasilia
Sala 911 - 9.°
4100 PORTO

SANTANA

FILAIELIA IEMAlleA ou POR PAISES
GRANDE STOCK

Prazo para recep~ao de lotes: 6 de Julho 1987
Agradecemos que nos solicitem informa90es sobre Os catalogos (disponiveis a
partir de Setembro de 1987) indieando as areas do vosso interesse

e
2

DAVID FELDMAN S.A.
Case postale 125- (175, route de Chancy)
1213 Onex-Geneva - SwitzerlanC!
Tel. 022/572530
Telegramas : DFSTAMPS GENEVE
TELEX 422757 DFSA CH -

FAX 576498

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS
SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em seri'e scompletas, novas, e sam charneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores pre90s
REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA L1BERDADE, 1W ·1.0
(Metro: AVENIDA)
1200 LISBOA-Telef. 561539
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MARCOFILIA
SOBRESCRITOS DE 1. 0 DIA
lNTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxlMoS
CARTAS FlLATELICAS
AEROGRAMAS
possulmos grande quantidade de
IIvros, revlstas e cat~logos sobre
fllat'ella e numism~tica
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S6CIOS
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CLUBE FI LATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

NACIONAL E ESTRANGEIRO

Soclo n.D 451 da Associac,:ao da Imprensa Nao-Dlaria

Material filatelico
e numismatico

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV.
Expedlente -

ALMIRANTE REIS. 70, 5.° Dt.D-1100 LlSBOA-Telef. 823936

Terc,:as e sextas·feiras, das 21 as 24 horas, e s6bados, das 16 as 20 horas

Qualidades e quotizac,:oes dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) 350$00 semestrais
JUNIOR (Lisboa e Concelhos Limitrofes) 200$00 semestrais (menores 21 anos)
CORRESPONDEN~E
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(Provincia, IIhas. Macau, Estrangeiro) 500$00 anuais

Pagamcnto adiantado por cheque. vale, dinheiro ou selos em curso (series completas)

-=------~~~----------------------------------------

- ------,------

POUPANCA
, PRESENTE
INVESTIMENTO DE FUTURO

o selo portugues
e historio, e culturo,
e possodo, e presente e

e distoncio.

Coleccionor
selos portugueses
descobrir este jeito
de sentir e de viver.

e

4~ ~~~:?b"?~59~~~~~~~07~:~!5~~A~}P
Delegac;:oes: Avelro. Bela. Braga. Braganc;:a .Castelo Blan 0 .Colmbra. Evora .Faro
Funchal • Guarda • Leilia. Lisboa . Ponta Delgada . Portalegre . Porto. Santarem
Setubal. Viana do Castelo. Vila Real. V,seu

COLECCIONAR
E' DESCOBRIR
Selos em Albuns, Corteiros, Livros Anuois e Temdticos
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Almeida Garrett 'ajudou a entrada de Portugal
na Conven v80 Postal Internacional

ANO X I

N." 342

Junho 1987

120$00

