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GRANDE STOCK
NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

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

FILIADO NA F8DERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores prec;:os
REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA LIBERDADE, 157 _1.0
(Metro: AVENIDA)
1200 LIS B 0 A-Telef. 561539

S6cio n.O 451 da AssociaCao da Imprensa Nao-Dlflrla

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA GOLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.° Dt.o -1100 LlSBOA Expediente -

Terc;:as e sextas-feiras, das 21

as

Telef. 823936

24 horas, e s6bados, das 16 as 20 horas

Q:l3lidades e quotizac;:oes dos s6eios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limltrofes) 350$00 semestrais
JONIOR (Lisboa e Concelhos Limftrofes) 200$00 semestrais (menores 21 anos)
CORRESPONDENTE (Provfncia , IIhas, Macau, Estrangeiro) 500$00 anuais
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CLASSIFICADORES

PLACAS DE PROFISSDES
Autor
M. Norte de Almeida
1987
80x80 m/ m.

Ref.&

Medidas

Psg.

Bandas

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

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

16
16
32
16
32
48
64
16
32
48

96
96
192
144
288
432
576
144
288
432

640
870
1.400
1.200
1.900
2.600
3.450
1.400
2300
3.600

-

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

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

Direito
Agrlcultura
Mllsica
Industria
Pesca
Ca{:a
Mediclna

* Em estudo

MB12
MB 20
MB35
MB48
MB 80
MBMix

MB 42 R 42 moedas max . 29 mm 0
MB 24 R 24..
• 32,5.
MB 35 R 35
30 •
MB 30 R 30
• 34 ..
MB 30 RA 30
36 ..
MB 20 R 20
38 ..
MB 50 R 50
26,S
MB SET D 4
• diferentes 0

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

··
··

20 moedas max 42 mm 0
24
..
34.

1

f

PARA MOEDAS EM ESTOJOS
PLASTICO (CAPSULAS)

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALlOAOE EM: LlSBOA,
PORTO, COIMBRA, BRAG,A, LEIRIA, ETC.

Rua dos B·acalJ\oetros, 28

2

REF.& N.o de casas (forma redondal

MB 20 ,K
MB 24 K

Placas de Bronze 80 m/ m a 1200$00

1100 Llsboa

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

REPRESENTANTE
PARA
PORTUGAL

Telef.

870412·870425

JORGE M SLOPES
•

•

Rua S. Nicolau, 26-4.° Sala 3-Telef. 878360-1100 USBOA
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PRIMEIROS
Caravelle Paris-Cairo 1959 . . .. .. .. .
Paris-Ancara 1959
Paris-Roma-Atena5"lstambul . .. ... ... .. .... .. . . .. .. .
Milao-Istambul 1959 .. .
Roma-Istambul 1959 .. .
Roma-Paris 1959 . ... ... . .
Paris-Miiao-Atenas-Istambul . .. . ... . .... .. .. ..• .. ...
Florida-Porto Rico-FAM6 1929 .. .
Frankturt-Toquio Boeing 707 1973
Suecia-Los Angeles-SAS-1954 .. .. . .
Nairobi-Frank;urt Jet 720B-1962 . . .
San Francisco-Los Angeles·Balt.-Was. 1959 .. .. .. . ... . .. , .. ..... .. . .. . .
Cheyenne-Pueblo Route 1926 . .. .. .
Salte Lake Ci ly-Greybull-5 cartas
-1947 . .. . ... .. .. .. . .•. . ........ . ...
Buenos Aires·Salta e Salta-B. A.
1946 .... .. . ... ..... .. .. . .. .. ..... . ... .. .
St. Gallen,La Chaux de Fonds PA
44
. ... . .• .. .. ..... .. . .. ... .. .. .. ... .. .

vOOS

F. D. Cs.

E

500$00 Bodo"Fairbanks-Toquio-SAS - 1954
550$00 Alger-Eloued 1955 .. .. .. .. ...... ... .
Abidlan-Paris 1953 .. .... ... ........ .
550$00 Dakar-Paris 1953 . .. . ... . .. . ... .•... ..
550$00 Dakar~asablanca 1953 ... ....... . .. . .
550$00 Romenia PA 75/86-1958 - 3 cartas
550$00 Costa Rica-B1.6 dent./ n/ d s/carta
Franca PA 48 FDC . ... .. .... .. ... .. .
PA 46 FDC .. .... .... . ..... . .
550$00
1751 FDC ... .. ... .. ... ....... .
3.500$00
PA 43 FDC .. .... ...•. . ..... .
400$00
PA 44 FDC assin. grav.. . .
500$00
400$00 Polinesia PA 73 FDC ... ... ...... .. .
Nva. Caledonia PA 139 FDC .... . .
1.600$00 Portugal 688/95 FDC Registado .. .
2.400$00
ASAs de Portugal - Tatoo
1977 .... .. ...•.. . .. .. ...... .
4.100$00 Algumas pecas sao unicas. Portes

500$00
450$00
450$00
450$00
450$00
9.000$00
1.000$00
1.800$00
750$00
800$00
550$00
3.000$00
1.400$00
1.500$00
4.500$00
600$00
extra.

2.500$00

FlELIX DA COSTA ILHA

3.000$00

Telet. 44429 - 2065 ALCOENTRE

BAIRRO DA PONTE

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO

Selos de Portugal, Uaramar
e Estrangeiro
Novidades. Tem4ticos.
Sobreseritos de 1.° dia

NOVIDADES

QUALQUER

I

TODO 0 MATERIAL FILAT~L1CO

MANCOLISTAS

PAIS

BaSlos I Campos, lda.

ASSINATURAS

cONTAcrre~NOs

R. Maria Andrade, 55 1100 L1SBOA

Tel. 8341 08

TEMA

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

PORTUGAL

FARO 8002

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

TUDO

1200 LlSBOA -

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

TEI.!EF.

321514

FILATELIA

SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA• TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA -

VENDA

Exeeuc;llo rtipida de pedidos por correspondineia

EDITORIAL
Desde 0 ultimo numero desta Revlsta que, recorda-se, eorrespondendo ao m6s de
Agosto fol dlstrlbuldo por anteelpa~so, em Julho, multos aeonteelmentos se verlflearam
no espa~o fllatellel portugu6s - alguns posltlvos, outros negatlvos. Naturalmente.
E e com justlflcada satlsfa~so que eonstatamos ter e.stado 0 Clube Filatelieo de
Portugal, talvez como nunca, uma slgnlfleativa quantldade daqueles que conslderamos
como posltlvos.
Julgamos que se Justlfiea plenamente recordar alguns.
Come~mos entlo por asslnalar a coneretlza~Io do 1.° Lellso Filatellco do CFP,
desenrolado hti poucos dlas com 6xlto asslnaltivel. ~xito na quail dade das peltas propostas. ~xlto na grande abundilnela de material reeebido para ser Ineorporado na almoeda,
do que resultou uma prlmelra e Ingrata tareta: a da selecc;ao.

E nao fol esSa a unlca das dlfleuldades que se depararam aos esfor~ados organlzadores desta hasta (um aeeno de gratldao aos nossos Presldente. e Vlee-Presldente,
Fernando Carrao e Jose Rodrigo Dlas Ferreira que S·s, aevotaram com. todo 0 seu empenho
nesta tarefa a que se Impuseram). Tratava-se da primelra. rea!izac;ao d(' genero a que
o CFP metla ombros. Tudo fol ultrapasado da melhor mans Ira.
Asslm os nossos cons6elos usufrulram de mals um beneficlo pols fol-Ihes proporelonada a posslbllidade de eonsegulrem algumas P9c;as em falta nas suas colecc;oes.
Alguns obtlveram desta vez 0 que pretend lam; outros; menos afortunados agora, consegulrlo 0 que pretendem em pr6xlma oportunidade.
Vamos alnda asslnalar urn outro importante contributo do Clubs FI~atelleo de Portugal com repercussiio Indelevel em toda a Fllatella portuguesa.

cn

Referlmo-nos il proposta atempadamente felta aos
pelo CFP no sentldo de ser
devotada uma serle de selos a moderna plntura portuguesa sugestao aeelte pel a
entldade emlssora.
Asslm, os fllatellstas portugueses terao enflm os tao desejados selos de plntura.
E t6-los-ao ao longo de tres anos, tantos serao aqueles d'urante as quaIs Irao
sendo emltldas, por certo, IIndas e bem enquadradas rl!prcrlultOES dos mals slgnlflcatlvos
quadros de plntores portugueses modernlstas.

o Clube Fllatelleo de Portugal orgulha-se de ter cons:lguldo mals este relevante
sucesso.
Flnalmente, eonslderamos que nao deverlamos delxar no alvldo dols galard6es hti
pouco recebldos por esta Revlsta: uma medalha de prata na Espamar 87 e med'elha de
bronze prateado outorgada na Hafnia 87, Exposi~ao Filate'lea Mundlal, sob 0 patroelnlo
da Federa~ao Internaelonal de Filatella que he poueo decorreu no, capital da Dlnamarca.
Deve referlr·se que s6 multo raramEnte, em certames Internacionals, uma Revlsta
ultrapassa a prata.
Mals um motive para satlsfac;ao de todos n6s.
A. SILVA GAMA
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NOVOS

E USADOS

PREQARIO TEM:ATICO Desde Arqueologia, Arte, Astro, Aves. Aviaceo, ate Teatro,
Tecnologia, Transportes, Turismo, TelecomunicacOes, Unlformes, Velculos Motorizados
e Xadrez, de tudo vai encontrar no precario tematico agora em distribuiceo. Tern mais
de 280 palses. cerca de 100
temas e 24.000 series diferentes. Para 0 receber envie Esc.
80$00, reembolsavels no prlmeiro pedido. Para 0 estrangeiro remeter 0 equivalente
a $5,00 USA (avieo) Oll $200
USA (superflciel. S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

YMitfNde de,

PORTUGAL E UlrRAMAR
•
ESTRANGEIRO IInIO Polla,u.ca)
ESTRA
IPor Palsesl
NGEIRO - TEMArleOS
I. Hovoe P,icae de £tp

MARCOFUIA
SOBRESCRITOS DE 1. 0 DIA
1NTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxlMoS
CARTAS FILATELICAS
AEROGRAMAS

Precario de series completas novas de PortugalAbrangendo 0 perlodo de
1953 a 1985, e muitas anteriores. Envia-se gratis. Sergio
W. de Sousa SimOes - 2500
Caldas da Rainha .

Procuro coleccionador de
Portugal para troca de selos
das Ex·CoI6nias: Oa Checos·
lovaquia e palses da Eur.
Oriental. Eng. Jaroslav Benkovski. Fertekova 5, 18100
Praha 8 - Bohnice. Checoslovaquia.

VENDO: FDCs, postais rna.
ximos, carimbos, cartas antigas, correio aereo, provas,
erros, ensaios, prMilatelia, inteiros postais. B. F. e outros.

Precario de Sobrescritos do
COM PRO: Pre-fiiatelia, carPrimeiro Dia de PortugalSe colecclona os envelopes tas e postais maximos antieditados pelos correios (ou gos, erros, provas, ensaios,
pensa coleccionar), todos com etc. Pago bons precos.
series completas, nao deixe
. .
.
de solieitar este precario. ser- , Felix da Costa liha - Balrro
I gio W. de Sousa SimOes da Ponte - Telef. 44429 2500 Caldas da Rainha .
2065 Aieoentre.

CASA FUNDADA EM 1922
CATALOGO ELADJO DE SANTOS

A

VENDA

SELOS DE PORTUGAL, CONTINENTAL E INSULAR,
E DE MACAU
49.a Edic;:ao. 1988 ....................................... 800$00

NACIONAL E ESTRANGEIRO

Pelo Correio: Porte e registo 157$00;

Material filatelico
e numismatico

TEMOS EM .. STOCK", MILHARES DE S~RIES ESTRANGEIRAS NOVAS - iTodos os
paises. todos os temas. Denteadas, nao denteadas. Blocos.
Qualquer que seia 0 pais ou
o tema que colecclona, experimente enviar-nos a sua lista
de faltas . Filatelia S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

ELADIO DE SANTOS
-

Possl,llmos grande quantldade de
IIvros. revlstas e catAlog os sobre
fllat"elia e numlsmAtlca

Com pro sempre cartas e
postais de correio de campanha, postais de propaganda,
correia censurado da Alemanha para Portugal. Envios com
prevos a: Manfred Bunde, Wol.
fstrasse, 11. D -3410 Northeim. Alemanha.

a cobranc;:a

mais 59$00

G'rande sortldo de series compJelas e selos tematicos
Per;a listas de prelj:os gra,t is
RUA BERNARDO LIMA, 27 - TEL. 549725
1100 LJSBOA

4
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Novas emissoes de todo 0
mundo por palses e temasEsta
uma das nossas grandes especialidadesl Melhores
pre"os e desejo de servir
bern. Pe"a circular de Inscri"ao prontamente enviada. Sergio W. de Sousa Simoes2500 Caldas da Rainha.

e

COMPRO
Lotes de Selos Novos Ex-Ultramar e Insular; Lotes de
25 diferentes, Ac;:ores, Macau,
Timor, 200$00 cad a; 10 dif.
Funchal, Horta, 300$00; 10 Angra, Quelimane, 200$00; 10
Madeira, Congo, L. Marques,
100$00; 10 Ponta Delgada,
Tete, 250$00; 15 Africa, 300$;
200 Angola, India, Moc;:ambique, 800$00; 100 Cabo Verde,
Guine, S. Tome, 500$00; 10
Inhambane, 120$00; 4 Kionga
(ou usados). 600$00; 100 C."
Moc;:ambique, 400$00; 25 Niassa, 500$00, Timor, 200$00; 10
Zambezia, 90$00.
Despesas postais pagas
para valor de 3.000$00 ou superior. Ref. fornecidas se necessario.
Tony Ferreira, 27 Thomasina
St., E. Bentleigh, Vic., 3165.
Australia.
Tiras plasticas e classificadores E todo 0 restante
material filatellco. Em distribUi"iio gratuita, urn prec;:ario
que Ihe sera remetido com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa Simoes - 2500 Caldas
da Rainha.
Selos venda e compro, novos e usados. Contlnente d
ex-coI6nias. Bons prec;:os. M.
Leitiio. Rua H. Lote 19-1."
Frente. Casal S. Bras, 2700
Amadora.

Troco selos de Cuba por
selos de Portugal e ex-CoI6nias. Catalogo Yvert. Portugues ou espanhol. Miguel Prieto. Libertad 608, Santos Suarez. La Habana 5. Cuba.
Desejo trocas de selos de
Portugal e de todo 0 mundo.
Dou em troca selos de Espanha. Juan L. Blanco, c/ Aiboa,
57-3." D, 48990 Neguri (Bizkaia) Espanha.

Vendo colecc;:iio de selos
novos, series completas, algumas em quadras, de Portugal
desde 1960, ex-Col6nias desde 1950 a 1975. Porque quero
acabar como coleccionador,
fac;:o 60 % desconto sobre valor catalogo.
Contactar: Alberto Martins,
Travessa da Rua Liclnio de
Carvalho. 3880 Ovar - Telef.
056-53708.

NOS NAO VENDEMOS APENAS PACOr:ES DE TIRAS
PLASTICAS, DAMOS TAMBt:M! Igualmente classlflcadores. e pacotes de selos tematicos (mais de duas dezenas
de temas diferentes). Pec;:a a
circular .QUERO RECEBER
COMPLETAMEN:TiE GRATIS •.
Filatella St:RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

Voce que sa be escolher ...
pois claro! Escolhe folhas em
formato internacional nos modelos Normal, Extra ou Luxo,
para montagem das suas colec"oes, editadas por Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Rainha. Amostras
contra esc. 80$00 para despesas, logo deduzidos na primeira compra.

Selos novos em circula"iio
Em liquida"iio dos seus
pedidos de selos ou material
filatellco, pode envlar-nos selos das emissoes de Portugal,
para usa na correspondlmcla.
Uma boa ocasliio para des fazer-se do cue tiver a mais.
Sergio W. de Sousa Simoes
- 2500 Caldas da Rainha.
COMPRO-TROCO Pec;:as
clrculadas da Companhia de
Mo"ambique, Niassa, Lourenco Marques, Quelimane, Kiongao Zambezia. Respondo sempre. Paulo Sa Machado - Rua
Direita das Campinas, 33 4100 PORTO.
Estou interessado na troca
de selosusados em quantidades de 1OOx1 00, com filatelistas de todos os palses. Correspondencia em Portugues
ou Ingles. Abllio Fernandes
dos Santos, Av. dos Combatentes - 45-5. o-Esq. - 2900
Setubal.

PoRTICO

POUPANCA
Alves Coelho
o Gabinete de Re/ar;c5es Publicas da Caixa
Geral de Depositos tem editado um Noticiario do tema Poupanr;a com uma regularidade notavel. Desde Fevereiro de 1978, 0
seu aspecto tem melhorado progressivamente e uma das ultimas paginas publicadas, a pagina 76 correspondente a Janeiro!
/ Fevereiro do ano corrente, como as anteriores, em optimo papel, apresenta aspecto
luxuoso e co/orido surpreendente.
Em Outubro de 1978. foi editada uma lista

sentar;ao tematica de tao curioso e atraente
tema_ 0 anuncio de carimbos, de flamulas,
de se/os e blocos de todo 0 mundo oferec;e
um vasto campo de busca e permite volumoso album. Apesar disso, no intuito de ajudar ainda mais os que se dediquem ao
tema Poupanr;a, a Caixa Geral de Depositos
vai iniciar, dentro em breve, a publicar;e.o
de um catalogo ilustrado, a cores, que incluira todos os selos alusivos a esse tema
e ate agora emitidos.

Desejo selos usados de Portugal e outros paises, de 1 a
5 cada, em especial de tamanho grande, no mlnio de 200
por envio. Eu enviarei selos
usados do Chile. Esteban
Scarpa S. Casilla 16415.
- Santiago 9. - Chile.
COMPRO «Lusladast> (Portugal), cartas, postals, ambuIAnclas, carimbos fi'anceses,
nominativos, ensalos, provas,
erras, blocos, paquebots.
Inscrl"oes marglnals: Impressores e numeros de obras.
Resposta: Apartado 90.2751
Cascais Codex.
Troco selos tematicos. Frarna labels e quilos. J. Szemeredi. P. O. Box 701. 3/75 Dandenong. Australia.

FILATELISTAS! DESEO PORTUGAL NUEVOS. DOY MUOHOS PAISES. A. CINTAS. C/REi\iALARA, N.O 10 SEVlt!LA (ESPAi\iA)
28
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DE- SU NACIONALIZACION

- - -------de carimbos portugueses do tema "Poupanr;a», reproduzindo gravuras e mantendo a
numerar;ao utilizada no "Catalogo de Carimbos de Portugal» (1978) de F. Palma Leal.
A colecr;ao de todos os noticiarios cons·
titui hoje uma excelente achega para que
um co/eccionador consiga uma boa repre-

Estamos certos de que esse catalogo vira
aumentar 0 interesse por um tema de tao
variados motiVos. Desde os simbo/os do
aforro, como a abelha, a formiga. 0 caracol ou os mealheiros das ma's diversas formas e de materiais diferentes, ate as instituir;c5es bancarias e representar;ao de di-

5

nheiro. encontram-se aliciantes com que se
embe/eza a co/ecc;ao.
~ evidente que, alem das pec;as assina/adas por um cata/ogo, 0 co/eccionador pode procurar obter postais maximos, sobrescritos comemorativos e ffamulas que documentem a sua co/ecc;ao. Nisso reside maior
atractivo.
o sobrescrito de 1.° dia que public amos,
comemorativo do XXV aniversario da banca
cubana, por exemplo, serve para duas co-

/ecc;i5es: uma tematica da «Poupanc;a" e
uma outra de assunto muito querldo dos
numismatas: dinheiro.
Estamos tambem convencidos de que, par
mais exaustivo que um catB/ogo seia, nunca
ne/e se reproduzira tota/mente tudo 0 que
interessa a um tema.
No nosso caso de hoje, supomos que a

ffamu/a do Mea/heiro dos Empregados Te/egrafo-Postais em rarissima co/ecc;ao da
Poupanc;a figurara. E, embora nao represente
graficamente 0 mealheiro, a palavra por si
s6 basta para se inc/uir nesse grupo .
Claro que todas as co/ecc;i5es podem ter 0
desenvo/vimento que se /he quiser imprimir.
E, ja que estamos em Outubro , sugerimos
uma co/ecc;ao dedicada ao dia 31, 0 Dia
Mundia/ da Poupanc;a. S6 essa devera ser
suficiente para encher um a/bum.

Em Portugal, ainda neste ano nao sera
emitido nenhum se/o. mantendo-se os habituais carimbos comemorativos, mas em certos paises, como a /talia, a Coreia do SuI,
a Argentina, etc., t§m enaltecldo 0 Dia Mundial da Poupanc;a com selos.
Carimbos ese/os, vamos poupar?

BOlSA FllATEllCA
Espac;:o a disposic;:ao de todos os leitores que podem aqui inserlr
o seu anuncio ao pre«;o econ6mico de 30$00 por linha.
Folhinhas com os mais belos carimbos de Portugal Estavam editadas ate final de
1985 mais de 500 folhlnhas
com marcas diferentes. Salvo
a numero urn, esgotada (e que
compramos por multo born
preco), esta a tempo de ad quirlr todo a conjunto. ,Em dlstrlbuic;:ao urn catalogo-precario,
que envlaremos gratis a simples pedido, bern como amostras para quem nao as conheca. Sergio W. de Sousa SImOes - 2500 Caldas da Ralnha.

PAULO OIAS
Compro pecas filatelicas em
carta. inteiro postal Ou postal ilustrado que tenham porteado, impasto postal e (ou)
telegrMico e multa postal de
Portugal. IIhas e ~x-coI6nias.
R. Goncalves Zarco N.v 1-2.·
andar Buraca. 2700 Amadoro .
Tel. 975487. Oepois das 19.30
horas.

Pacotes com selos tematicos e por palses - 0 mais
completo conjunto de temas
jamais apresentado. Sollcite
precarlo. Sergio W. de Sousa
SimOes 2500 Caldas da
Rainha.

Procuro Material Tematica.
Animais Pre-Hist6ricos.
(FOC, Provas, Series, etc.)
Pago bern.
Vito Carioca. Rua Aariano
Cor~eia de Oliveira
7750 Mertola
Compro selos. posta is, cartas, cintas de jornais, etc.,
Portugal e Ulramar, em especial Macau. Timor, c.a Mocambique, Nyassa, Tete. Zambezia,
Kionga, Congo, Cabinda.
J. Trindade - Tel. 2515949.
Apartado 582. Portela - 2685
Sacavem .
IRLANOA
Retalho colecc;:ao, selos novas e FOCs. Felix da Costa,
IIha - Bairro da Ponte - Tel.
44429 - 2065 Alcoentre.
Oou Selos (usados)
da RFA, Berlim, Suica, Austria
e outros, Europa Ocidental e
Brasil (Iote de novos 74-84).
que tam bern vendo, contra selos portug. da m/ Mancolista.
Base Yvert. Procuro correspondentes 'em todo 0 Pa ls.
Dr. Oberacker. Tel. 71431 64.
R. C. J . Silvestre Ribeiro,
8-7.·-Dt.o 1600 Lisboa (Carnide).

Se e revendedor - Temos
em distrlbuicao gratuita urn
Europa de -Leste . Ofereco precario de pacotes com seaos mel hares precos series los, tematicos e outros, alem
novas tematicas ou outras, de todo 0 material filatelico,
Incluindo novidades. F. Lou- e que natural mente Ihe intereiro. Pro Bernardo Santareno . ressa . Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
Late 0 8. 5." O. Oamaia/2700 Simoes Rainha .
Amadora.

6

ANONCIO GRATIS na .. Collectors Forum», revista internacional de selos. Cada dispoe de 30 palavras. Nao ~em
limite de membros. Correspondencia em ingles ou alemao. Use uma carta separada
para cada anuncio. COLLECTTORS FORUM, Box 1047,
S-163 11 . Estocolmo. Suecia.

----_._---- .
PREVARIO POR PArSES Sf; V. colecciona qualquer pals
estrangeiro, desde Afeganistao a Zimbabwe, interessa-Ihe
receber este nosso preCarlo,
repleto de series campi etas
novas. Oescreve mais de 280
paises e perto de 100 temas,
num total de cerca de 24.000
series diferentes. Para 0 receber envie Esc . 80$00, reembolsaveis no primeiro pedldo.
Para 0 estrangeiro remeter a
equivalente a $5,00 USA
(aviao), ou $2,00 USA (superficie) . S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALOAS
OA RAINHA.

QUERO POSTAIS ILUSTRADOS OOU SELDS OU FOC
PORTUGUESES EM TROCA
MASCARENHAS
R. Artur Ferreira Silva, 2, 2."
1885 MOSCAVIOE
Compro selos novos sem
charneira de Portugal, 1934-60; Austria, desde 1945; liechtenstein, Suic;:a, Alemanha
Fed. - Berlim.
Respondo sempre. S6cio do
Clube. Apartado 585. L1oret-Gerona. ESPANHA.
27

2724 -

George Stechl. 4833 Milette-Pierrefonds. Que. C-H 8 Y 3 B 4 (A). In.
48. 91. 97.
2763 - B. V. Thomas. POB 23151. Vancouver
AMF BC. V7B IV6.
2876 - Bill Elder. Box 6403 Station .. F... Hamilton, Ontario. Canada 19C 6l9. In.
Es.
CHECOSLOVAQUIA TCHI!COSLOVAQUIE
CZECHOLOVAKIA

196 -

Federation of Czechoslovak Philatelists - Jindrivska 18 - Praga 1.
2750 - Ing. Vladimir Telka. M. Nespora,
24-080 01 Presov.
2541 - Dr. Pospisil Boleslav. Horacke nam
4/52. 621{)0 Brno. (A) AI. In. T. 60. 3.
2794 - Killinger Frantisek. Tilhonova 99.627
00 Brno. (A) Po. T. 60. 1. IIhas. N.
U. SO. 94. 96. 97.

ESTADOS UNIDOS DA AMI!RICA
ETATS UN IS D'AMERIQUE U. S. A.

11 -

420 457 551 697 817 SG1 -

COSTA RICA

2764 -

Jose Garcia Mora. P. O. Box 7138.
Correio Central. Zona Postal 1000.
San Jose - Costa Rica - America
Central. Es. T. 60. 3. N. 60 s/carta
Temas de 3.
2778 - Jorge E. Bolanos. P. O. Box 825. Guadalupe. 2100. Es. In. AI. Tematica de
Borboletas. 60 N. 66. 67B. Marcas
comemorativas. 90. 91.
CUBA

Lic. Emmanuel George lafita. Fed.
Filatelica de Cuba. Apdo. 2222 C. HABANA. Fr. In. Es. Po. T. 60. 678 64N.
1.19.21 Grecia. N. Unidas 24.28.30.58
T7.T10. Cosmos, D. Humanos, T14.90.
28'00 - Mario Viera. Apartado n.O 458. Mariano -15 C - HABANA. Po. Es. In.
60. N. 68. 90.
2877 - Eng. Eusebio Esteve Cuni. Avellaneda, 282 Apto. 8. Camagiiey. (A) Es.
Fr. In. T. 60. N. U. 3. 90.

1785 -

2123 -

2226 -

2265 -

2571 -

2317 -

2420 -

2500 -

2551 -

EQUADOR EQUATEUR
ECUADOR

124 -

Association Filatelica Eouatoriana
P. O. Box 201 - Quito.
2787 - Edgar Albornoz V. P. O. Box 931.
Cuenca. (M) Es. Po. 60. 3. 90.
26

2626 -

Manuel L. Gouveia - 4911, 15th Avenue, 15th Av. At. Stockton Blud Sacramento 20 - Calif6rnia .- Po.
In.
Anacleto A. Lopes - 126 Connecticut Av. Newington, Conn. 06106
- (M) Po. In. T. 60. 1. 3. 28. 90. 94.
Manuel Jose Machado 236 Alvorado Way - Tracy - Calif6rnia 95376
Edward Bettencourt - 843 Brennan
Way Livermore 94 550 Calif6rnia - In. 60. 1. 93.
Albino N. Herdade 465 No. 7th
Street Newark New Jersey
07107 - T. C. N. U. 60. 1. 2. 30. 91.
Jose A. Cardona. 8638. 11th. Ave.
Silver Spring. MD. 20903. (A) Po. In.
T. 60. N. U. 1. 30.
Joaquim O. Neves. 61 Monte Vista.
Monterev. CaHt. 93940 Colecciona: 1.
15. Macau. ·2-A ate as Independencias
C. excepto 15. 91.93.
Jose Carlos Mendes Monteiro. 123
Hancock st. Dorchester. Mass. 02125
- (M) Po. Fr. T. C. 60. N. 1. 2A.
Joao Cabral. 41 North Sharon St.
East Providence. Rhode Island. (M)
Po. T. N. U. 60. 1. 94.
Prof. Stephen Washburne. P. O. Box
1916. Philadelphia PA 19105. EUA.
(A) In. AI. Po. 60. 1. 2. (1799-1960).
91. 93.
Robert Huggins. 69 Woodland Ave.
Glen Ridge. New Jersey 07023. (A)
In. T. 60. 1. 2. 91.93.
Robert Zimmermann. 5000 N. Marine
Drive. Chicago, II 60640, USA. (P)
T. 60. N. U.
George Alevizos. 2800 28th Street.
Suite n. 323. Santa Monica. CA 90405.
Stamp Dealer.
Ram6n Ageitos. 362. Kearny N. J.
01032 (A) Es. In. T. C. V. 60. N. U.
3. T. 60. 62. N. U. 91.
Pedro Silva. 45 Bridle Path Circle.
l!udlow, Mas. 01056. (A) Po. In. T.
C. 60. N. de preferencia 1. Macau.
2A. 66. 67B. 91. 94.
Charles Ricksecker. Box 4833. St.
Thomas. U.S. Virgin Islands 00801
(A) In. Po. Hist6ria Postal do Caribe
e do Brasil.

ASTROFILATELIA

A ERA DO ESPACO
Victor Correia
INTRODUCAO

Estamos no trigesimo ano da .. Era do Espac;:o", 0 perfodo da hist6ria inaugurado pelo
lan9amento do Sputnik 1, em 1957. Com 0
decorrer do tempo, 0 estudo do espac;:o t~m
adquirido uma importiincia cad a vez malor,
nao s6 para que conhec;:amos plena mente 0
mundo em que vivemos e 0 espac;:o que nos
rodeia, como para 0 maior desenvolvimento
das ciencias exactas.
Ninguem ignora -que com a pesquisa espacial se tern conseguido avanc;:os tecnol6gicos
de extraordinaria importiincia. 0 avanc;:o dado
a electr6nica, a industria, as comunicac;:oes,
a medicina, a meteorologia e a navegac;:ao,
sao alguns exemplos on de a sua contribuic;:ao
tern sido impression ante.
Falar de Astronautica, ha trinta anos atras,
era como que entrar na antecipac;:ao cientlfica. Falar de Astrofilatelia era impensavel,
como se com preen de.
Hoje, depois do lanc;:amento dos primeiros
sate lites do primeiro homem ter dado a volta
a Terra: do primeiro homem ter descido na
lua, os programas espaciais Intercosmos ~
Space Shuttle, entraram na r.otina do quotldiano, salvo alguns aconteclmentos menos
felizes.
Para quem tern acompanhado a .. Era do
Espac;:o", desde 0 seu infcio, sera facil, em
certa medida, recordar as suas eta pas fundamentais e evolutivas. Outros, menos atentos ou que s6 agora comecem a interessar~se
por este ass unto, terao, porventura, malor
dificuldade em se aperceber do impacto que
a pesquisa espacial causou no seu infcio.
Os primeiros, por certo, recordarao, nao .s~
as reportagens jornallsticas como as televlslvas, como por exemplo a .. Alunagem", directa, via TV, na madrugada de 2~ de Julho de
1969 e outras de nao menos Interesse. Aos
segu'ndos, restara a hip6tese da leitura de
livros ou revistas da especialidade ou recorrer aos jornais da epoca.
" Rua da Arrabida. 67-1." Esq. P-l200 Llsboa

*

Mas, e com a filatelia que ambos poderao
recordar todos os passos dados, nao s6 ao
longo destes trinta anos de pesquisa, como
ir mais atras, aos prim6rdios. Para os amantes da hist6ria espacial, da tecnica e da
ciencia, e com a Astrofilatelia que en contrarao 0 prazer nao s6 de coleccionar este
apaixonante assunto, como reconstituir toda
a longa caminhada que 0 homem ja percorreu e que urn dia 0 levara a outros planetas
e, porque nao, ao encontro de outros seres.
A MENSAGEM
Quando fizemos parte da Sub-comissao de
Astrofilatelia da Federac;:ao Internacional de
Filatelia (F. I. P.). como delegado da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia (F. P. F.), elaboramos urn inventario dos coleccionadores
(s6cios do Clube Filatelico de Portugal) que
a este assunto se dedicavam, ficamos surpreen didos com 0 seu elevado numero. Contudo nunca vimos colecc;:oes expostas em
competic;:ao que justificassem aquele numero.
Porque, sinceramente, nao sabemos. Algo se
passa.
Tentando tirar da bruma aqueles que no
anonimato permanecem, e para todos eles,
e nao s6, que divulgamos as regras e directivas para poderem fazer uma colecc;:ao de
Astrofilatelia.
E aqui fica a mensagem: fac;:am as suas
colecc;:oes, exponham em competic;:ao Nacional e podera ser que urn dia, passada a
bruma, su~ja a alvorada da Astrofilatelia em
Portugal.
A ASTROFILATELIA ESTA
REGULAMENTADA

Em 5 de Novembro de 1985, no 54. 0 Congresso da F. I. P., em Roma, foi aprovado
o .. Regulamento Especial para a Avaliac;:ao
de Participac;:oes de Astrofilatelia .. em Exposit;oes F. I. P. (Secc;:ao da Comissao de
Aerofilatelia), cuja versao em Portugues, agora divulgada pela F. P. F., a seguir se transcreve:

7

LISTA DE SOCIOS

Regulamento Especial
para a Avalia~ao de Participa~oes
de Astrofilatelia
ART. 1. EXPOSIC;:OES COMftET~TlVAS
De acordo com 0 Art. 1.4. do Regula.mento Geral da FIP para a avalia(:ao de participa(:i5es na Classe de
Competi(:ao em Exposi(:i5es FIP
(GREV) este Ragulamento Especial
foi desenvolvido para complemento
daqueles principios no referente a
Astrofilatelia. Recorrer igualmente a
Directivas (guidelines) para a regu·
lamenta(:ao astrofilatelica.

DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST -

da traject6ria das naves tais
como navios e outras aeronaves
de apoio;
3.3 Algumas das pe(:as mais caracterfsticas da Astrofilatelia sao
envelopes e carti5es postais obli.
terados pela esta(:ao postal do
local e na data exacta em que
ocorreram os acontecimentos
especiais.

ALTERACOES

351 -

3.4 0 texto deve conter todos os
ART. 2. PARTICIPAC;:OES COMPETITIVAS
Uma participa(:ao de Astrofilatelia e
composta de aspectos hist6ricos
tecnicos e cientificos relacionado~
com a Pesquisa do Espa(:o e os
programas espaciais.
ART. 3. PRINCIPIOS DE COMPOSI«;:AO
DAS PARTICIPAC;:OES
~

ma!erial apropriado a uma parti·
c/pa(:ao de Astrofila:elia inclui 0
seguinte:
3.1 Documentos entregues em mao
por uma Administra(:ao Postal
para serem despachados por ba.
fi5es estratostericos, fogueti5es,
barcos de recupera(:ao, helic6p·
teros de salva(:ao e vice-versa,
e pelos seus percursores;
3.2 Selos, vinhetas e folhetos, envelopes e carti5es postais especiais, inteiros postais e corres·
pond{mcia com referencias aos
diferentes aspectos e fases dos
program as espaciais - incluindo 0 inicio, 0 vc50 e aterragem
de objectos voadores no espat;o,
e as esta(:i5es acompanhantes
8

aspectos dos dados tecnicos
datas, 0 local e 0 prop6sito d~
vc50 do foguetao inc/uindo 0
trabalho especial dos Astronautas e Cosmonautas envolvidos
no program a;
3.5 Uma participa(:ao de Astrofilatelia pode englobar todos os
aspectos relacionados com 0
assunto ou descrimina-Ios por
sec(:i5es conforme:
a) Astronomia relacionada com
pesquisa espacial;

1735 -

223B -

2422 -

2553 -

b) Hist6ria da investiga(:ao espacial;

c) Vc50s estratostericos relacionados com a pesquisa espacial;

2714 -

d) Correio por Foguete;
e) Explora(:ao da Terra - pr6xima da esfera, e dos planetas por satelites nao tripula.
dos;

f) Transmissao de noticias des·
de os tempos remotos ate
ao tempo da utilizat;ao de
sate/ites;
g) Vc50s espaciais tripulados;

REINGRESSOS -

PORTUGAL

258 -

2839 -

2840 -

L1STE DES MEMBRES

Miguel Ramalho Pinto. Rua Fonte do
Pinheiro, B0-1.0 Esq.o 2500 Caldas da
Rainha. (M) Po. Es. T. V. C. BO. N.
U. 3.90.
Eng. Ant6nio Lobo da Silva Rosa.
Rua Estevam Martins, n.O 1B·1.0 Dt.o
24BO Alcobaca. (M) T. C. N. U. BO.
1. IIhas. 2.
Fernando Dua·rte Pina da Silva Ramos. Quinta do Alto, Lt. 0, ri c. Caxias. 2780 Oeiras. (M) Es. Fr. In. T.
C. N. U. BO. 1.2. 18. 90. 92. 93. 94.
Manuel Goncalves da Silva. Avenida
de Roma, 51-7.° Dt.o 1700 Lisboa. (M)
Po. T. BO. N. U. 1. 2B. 3C. Cabo Veerde. 12. 19. 24.93. 107.
Paulo Jorge Tor;-es V'iei·ra Dias. Urbanizaciio de Arroja, lote 73-5.° Apart.
D. 2675 Odivelas. (P) Es. Fr. In. T.
C. BO. T. 7. Tematica de grandes nomeS portugueses. 94.
Prof. Vito Jose de Jesus Carioca. Rua
Adriano Correia de Oliveira. 7750
Mertola. (M) Po. Fr. In. T. C. Col·ecciona BO. 1. Tematicas Animais Pre·
·hist6r.icos e Romaniza9ao.
Ant6nio Jose Matos de Almeida. Rua
do Guarda-J6ias, 15-4.° Dt.o 1300 Lisboa. (M) Po. Fr. In. T. BO. N. U. 1.
2A.94.
Dr. Luis Fernando Pacheco Mendes
da Graca. Rua Prof. Joao Barreira,
18-7.°-1.° 1600 Lisboa. (A) Po. In. T.
C. V. BO. 1. N. !Macau. N. e variedades. 94. Ateneu.
Andre Laboreiro Ferreira Mendes da
Graca. Rua David Melgueiro, 4. 1400
Lisboa (M) T. BO. 1. U. 2B. U. 94.
Ateneu.

2871 -

2873 -

2874 -

2878 2879 -

NOVOS S6CIOS
Joao Manuel da Silva Fonseca. Pro
Artur Portela, 7_7.° Dt. o 1500 Lisboa.
(P) Po. T. C. V.BO. U. 1. 2A.
Luis de Oliveira Dias. Rua Dr. Leao
de Olivei ra, lote 2-1 .° Esq.". Belas.
2745 Queluz. (M) Po. Fr. T. C. V. N.
U. BO. 1. 5A. 15. 90.
Eng. Joao Manuel Torrado da Silva.
Av. Italia, 418. Monte Estoril. 27B5
Estoril. (M) Fr. In. Es. T. C. V. BO. 1.
Classicos de 5. 90.
Jose Camilo Pires. Quinta das Pedras, 4-2.° Esq.o. BODO Castelo Branco. (A) Po. BO. N. 1.
Prof. Horacio Maggiol\y Novais. Rua
Cidade de Cabinda, 28-7.° Esq.o. 1800
Lisboa. (M) Po. Fr. In. T. C. V. BO.
N. U. 1. 94.
CABO VERDE

881 -

Adriano Pires Ferreira de Morais.
Mindelo. S. Vicente. Po. Fr. In. It. T.
BO. N. U. 7. Novos Parses de Expres·
sao Portuguesa.

2875 -

Victor Garcia Toca. Zancajo Osorio,
3·2.° C. Santander 39009. ( M) Es. T.
BO. 1DB. 19. Andorra E. 44. 48. CoI'ecciona: BO. N. 1. 10B. 19. Andorra
E. 44. 48. 90.

ESPANHA

CANADA

559 -

Luis Fialho. 74BO Place Mozart. Brossard. Quebec. J4Y 1N4. (M) Po. Fr.
In. Compreende AI. T. N. U. BO . 1. 2.
3. em B4.
2483 - Jose Agostinho - 1585 Glen Rutley
Circle. Mississauga. Ontario L42A1.
(M) Po. BO. 1. 2. 19. 10B. 91.
25

3.6 0 plano ou a concepr;ao da par.
ticipar;ao devera ser apresen·
tado de forma clara numa expli.
car;ao introdut6ria (Ref. GREV
Art. 3.3).

LIVROS
SAO SEMPRE BENVINDOS
CENTENARIO DO SELO POSTAL

.: preciso ser·se arrojado e possuir espi·
rito aberto a divulga«;:ao dos seus conheci·
mentos para que se persista na publica«;:ao
de uma obra filatelica, ainda que em fascl·
Cllios.
Carlos Basto continua a dedicar·se ao
Centenario do Selo Postal e 0 fasclculo ago·
ra publicado, prova da continllidade de edi«;:030 cara porque tem de se apresentar com
ilustra«;:15es, vem total mente preenchido pelo
Centenario do Selo de Macau.
Apreciamos 0 habitual cuidado no forneci·
cimento de pormenores de interesse para 0
coleccionador em geral e muito especialmente para 0 tematico do Centenario, pois
o autor ate reproduziu as capas dos cata·
logos dos sal15es comemorativos.
Reparamos, porem, que Carlos Basto, tal·
vez para nao avolumar ainda mais as 7
paginas de gravuras, nao reproduziu Um
sobrescrito de 1.° dia de venda (9 de Mar«;:o
de 1954) do selo comemorativo do Cente.
nario do Selo >Portugulls. AIE~m do bonito
sobrescrito reproduzido de edi«;:ao oficial,
houve um outro particular com dois selos
impressos: 0 5 reis D. Maria " e 0 5 reis
Coroa de Macau.
Tambem notamos que 0 carimbo relativo
ao Salao Filatelico de Lisboa foi reproduzido
isoladamente, certamente porque nem os
CTT nem a Comissao Organizadora tiveram
a iniciativa de editarem um sobrescrito ou
qualquer outra pe«;:a.
Nbs aproveitamos um sobrescrito de 1.°
dia da emissao 1/3/84) e fizemo-Io circular
em 2/5/84 (primeiro dia do salao lisboeta)
e .. . «honni so it qui mal y pense» ...
Em rela«;:ao as edi«;:15es anteriores, 0 as24

pecto gratico melhorou de tal modo que a
pagela dos selos de Macau, reproduzida em
letra minuscula, se III facilmente .
Os nossos parabens! (A. C.) .
HISTORIA POSTAL DA
POVOA DE VARZIM

Cada vez e mais diflcil procurar obter «to·
dos» os selos, ainda que «todos» se refiram
a um 56 pais. Dai, a necessidade de limitar
ambi«;:15es satisfaz-se com tematicas ou colec«;:15es de assunto.
Uma obra recentemente publicada, verda·
deira monografia no mar filatelico, veio tra·
zer-nos a possibilidade de nos dedicarmos
a P6voa de Varzim .
o seu autor, Ant6nio 'Luis Pinto Fernandes,
nosso estimado cons6cio, consultouuma
vasta bibliograf.ia '6 uItrapassou 0 intuito da
«Hist6ria Postal da P6voa de Varzim» escrsvendo uma hist6ria a que nao faltou a chama
Iiteraria com que entusiasma 0 leitor, qualquer que ele seja. 0 coleccionaaor, poram,
verificara que P6voa de Varzim chega para
encher um album. Desde 0 correia pre-adesivo ate ao PORTUCALE 77, passando pelas
variedades e especialidaaes possiveis, tuClo
esta ao alcance de todos, ja que 0 autor
n30 se esqueceu de dedicar 2 paginas a
expHca«;:ao da terminologia filatalica. E che·
ga-se a conclusao de que, apesar Cle limitada a uma ddade, uma colec«;:80 de P6voa
de Varzim nao deixa de ser profunda.

ART. 4. CRlT~BIOS PABA A AVAL!A~AO
DE PARTIOJPA<;:OES

Tratamento e desenvolvimento da
participar;ao (Ref. GREV Art. 4.3);
Da·se especial valor a evolur;ao tecnica exacta e por ordem cronol6gica dos acontecimentos;
rmport~ncia da participar;ao (Ref.
GREV Art. 4.4);
Conhecimentos e Investigar;ao (Ref.
GREV Art. 4.5);
Requere-se igualmente elevados co·
nhecimentos de Hist6ria, Astronomia,
pesquisa de foguetoes e do Espaco;
Estado e Raridade (Ref. GREV Art.
4.6);
Apresentacao (Ref. GREV Art. 4.7) .
ART. 5. APRECIA<;:AO DAS PARTICIPA<;:OES

5.1 As participacoes de Astrofilatelia
serao julgadas por especialistas
qualificados na respectiva area
e de acordo com a Secr;ao V
Art. 31 a 47) d.o GREX (Regu·
lamento Geral da FIP para Exposicoes) (Ref. GREV Art. 5.1).

5.2 Para as participar;oes de Astro·
filatelia sao apontadas as gran·
dezas re/ativas seguintes, para
conduzir 0 Juri a uma avaliar;ao
equi/ibrada (Ref. GREV Art. 5.2):
Tratamento e impor.
t~ncia da partici·
par;ao
Conhecimentos e In.
vestigar;Ao
Estado e Raridade
Apresentar;ao

35
35
25
5

100
AnT. 6, DISP.OSI<;:OES FINAlS
6.1 Na eventualidade de exist~ncia
de alguma discrepancia no tex10, proveniente da tradur;ao, pre·
va/ecera 0 texto em Ingles.

6.2 0 presente Regulamento Espe·
cial para a avaliacao de partici'
pacoes de Astrofilatelia em Ex ·
posir;oes FIP, foi aprovado pe/o
54.° Congresso da Federar;ao
Internacional de Filatelia ,-eali
zado em Roma aos 5 de Novembro de 1985, e entra em
vigor para todas as Exposir;oes
Internacionais que solicitem 0
Patrocinio, Auspicios ou Apoio
da FIP, a partir desta data
(5/Nov./85), incluindo todas as
Exposir;oes a realizar durante 0
ana de 1988 e seguintes.

Edi«;:ao deveras atraente da Tipografia do
Ave, oLda., de Vila do Conde, tem prefacio
de Paulo Sa Machado que salienta 0 contributo para 0 desenvolvimento da Hist6ria
postal portuguesa.
Que outros sigam 0 bom exemplo. (A C.) .
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ROTEIRO

DE

EXPOSlf;oES
LlTERATURA FILATELICA

Magnifica presen~a portuguesa
na LUXMAX 87
Decorreu de 4 a 6 de Setembro ultimo
a LUXMAX '87 - Eltposic;:ao Internacional de
Maximafilia que teve 0 alto patr<lclnio de
Suas Altezas Reais, Herdeiros do Grao·Ducado do Luxemburgo, ·do Prlmeiro-Ministro do
Luxemburgo e de Embaixadores de varios
palses da Europa, .i ncluindo 0 de Portugal,
entre outras entidades.
Orqanlzada pel a Comissao de Maximafilia
da F••'erac;:ilo das Sociedades Filatelicas do
Grilo-Ducado do Luxemburgo, teve como pal·
co 0 magnIfico Novo Teatro do Luxemburgo
e na cerim6nia oficial de inaugurac;:ao contou
com a presenc;:a de S.A.A.. a Gril-Duquesa
herdeira, Maria Teresa, 0 Presidente da camara dos ,Deputados, 0 M'inistro das Comunicac;:Oes, 0 Arcebispo do Luxemburgo, a
Burgomestre da cidade do Luxemburgo, entidades diplomaticas e locais, responsaveis
filatelicos e muitos maximafilistas.
Na ocasiilo 0 Presidente da Comiss!!o Organizadora da LUXMAX87, proferiu um ciscurso de boas·vindas a que se Ihe seguiram
as entidades ja mencionadas, numa cerim6nia muito bem organizada, em que as intervenC;:Oes eram entrecortadas com a execuc;:ao
de trechos musicais por um quarteto de cordas e uma pequena orquestra.
Saliente-se os 6ptimos resUltaaos obtidos
pelos expositores portugueses; de facto,
prestigiaram de forma soberba a Filatelia Nacional, quer no contexto global das participac;:Oes, quer a nlvel individual, uma vez que 0
Grande Premio ~UXMAX87 foi atriburdo a
uma participacao portuguesa: "Le Monde
Geographique O'Apres Les Lusiades».
Resumindo a presenc;:a portuguesa, foi
quanto ao Palmares, como se segue (diplomas de medalha ),:
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Adu/tos -

Jovens -

1 Medalha de Ouro e Grande Premio Manuel Pedro Dias (Le
monde geographique d'apres les
Lusiades)
1 Medalha de Vermeil, M6dulo
Grande, com Premio Especial Victor 'Ramos iPereira (Chefes ae
Estado)
2 Medalhas de Vermeil com Premio Especial LuIs Ramos Pereira (A cordilheira dos Alpes) e
Joao Pedro Pinheiro da Silva
(Gouvernants du monde)
1 Medalha de Prata, M6dulo Grande, com Premio Especial - Joaquim J. Escaleira (IHistoire dtJ
Theatre)
1 Medalha de Prata, M6dulo Grande - Jorge Reis de Almeida (ole
Portugal apres 1894)
1 Medalha de Prata, com Premio
Especial - Rui Bento Dias Paulo
(Cientistas e inventores)
1 Medalha de Prata _ Jorge SUva
Paulo (Histoire de l'Aviation)

A todos os expos ito res, 6em assim aos
membros do Juri, foi oferecido um prato
ilustrado por uma serigrafia representando 0
Novo Teatro do Luxemburgo e no verso a
identificac;:ao da Exposic;:lIo.
Os visitantes acorreram em numero agradavel, dignificando 0 certame com a sua
presenc;:a.

o

apoio financeiro, loglstico e pessoal, ao
mais alto nlvel, prestado a Comissllo Organizadora da Exposic;:lIo Filatelica de Postais

NOVA EPOCA • • •
• • • NOVOS CATALGOS
CATALOGO DO ATENEU
DO PORTO

Tudo concorre para que a 4." edic;:ao do
Cats/ago de Selos Postais de Portugal, Ava'
res, Mar:Jeira e Macau, e Pr.e-Filatelicos para
1988, recentemente editado pelo Nucleo Fi.
latelico do Ateneu Comercial do Porto, constitua mais ,um 6xito.
Com apresentaC;:ilo grafica atraente de
Americo Mendes Ribeiro, saiu precisamente
no m6s habitual, em Julho, para que os
seus compradores continuem a confiar na
edic;:ao regular.
A recolha de elementos tecnicos foi confiada a varios distintos filatelistas estrangeiros e nacionais, especialistas que asseguram
a maior recolha de elementos para se obter
um catalogo completo, acesslvel a iniciados
e de util consulta pelos avanc;:ados.
A distribuic;:lIo deste catalogo foi confiada
ao experiente Barata das Neves, mais uma
garantia para 0 sucesso.
Um catalogo, como 'qualquer outra obra
de caracter consultivo ou informativo, s6
consegue a perfeic;:ilo desde que obtenha a
colaborac;:ao de todos. 0 Nucleo Filatelico
do Ateneu Comercial do Porto procura·a e
o 6xito dos seus leilOes proporciona·lhe
conhecimentos.
Por sabermos isso permita·se-nos apontar
um insignificante lapso: 0 selo n.O 722, 0
5$00 da serie do Ano Santo - 1950, esta
cotado por 200$00, o que elevaria a serie
usada para 500$00 por excesso, mas 0 catalogo valoriza-a em 2100$00.
Coisas 'que acontecem a quem se dedica
a revisOes tipograficas e n6s sabemo-Io porque nos arreliamos noutros temposl" , (A.C.)

CATALOGO ELADIO DE SANTOS

Quem eolecciona selos, arrecada, e quem
arrecada gosta de acompanhar a ' evoluc;:8.o
dos prec;:os. Habitua-se, por isso, a consoltar
todos os anos 0 ponttJaifssimo Catalogo de
Selos de Portugal Continental e Insular, e de
Macau da autoria de Eladio de Santos que
atingiu a 49." eaic;:ao.
Editado em Junho deste ano, esta pronto
para vigorar ate 1988 e merece uma obser·
vac;:ao ponderada, Parece que, na generalidade, 0 maior aumento nos prec;:os se encontra nas taxas baixas das series come·
morativas, com 0 que concoraamos.
No entanto, apesar de se manterem alguns
prec;:os e de muito poueos terem baixado, 0
coleccionador, ap6s a consulta ficara com
a certeza de que a sua colecc;:ao aumentou
ae valor.
Trabalho fastidioso e insano, 0 de estabe·
lecer cotac;:Oes, sobrecarregado com 0 de
revisOes de provas em que os algarismos
abundam e entontecem, e natural que alguns
lapsos escapem. Como resultado da nossa
consulta, supomos que houve troca nas
valorizaC;:Oes dos selos numeros 1027 e 1028
de Portugal, 0 primeiro dos quais deverS.
valer 10$ - 1'()$ e 0 segundo 90$ - 70$ e nao
do modo como se imprimiu.
Aqui fica a insignificante achega (se lal
for) para que 0 catalogo atinja uma perieiC;:80 total.
Entretanto, fazemos votos para a continuidade desle precioso auxiliar do coleccionador e para 0 reaparecimento do cats.logo
dos paises de expressao portuguesa, (A. C.)
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Esta sarie para a/em do seu interesse terriatico sera abrangida pe/o programa da
World Wildlife Fund, organizar;so internac/onal que promove todas as saries filatelicas
subordinadas a este tema e em torno de/as
desenvolve um con junto de iniciativas promocionais e de divulgar;so com 0 maior interesse filatelico e cientitico.
Plntura Portuguesa do Sec. XX
Pretende-se com esta emlssAo Inlclar um
programa onde ao longo de 3 anos se dl!
conta de aspectos slgnlflcatlv05 de Plntura
Portuguesa deste s6culo.
De subllnhar 0 grande Interesse sobretudo
a nlvel Internac!onal por este tema, e, alnda
o facto de que" flndo 0 programa proposto,
se edltara eon 1990 um IIvr(Jl sobre aste tema
de autorla 10 Prof. Jose Augusto-Franc;a.
Vestlglos da Clvlllza"Ao Romana em Portugal

Dado 0 grande interesse manitestado internacionalmente por este tema, esta sarie divulgaria alguns dos aspectos mais interessantes do nosso pais.
Entende-se tambem que a aboidagem
deste tema em posteriores emissoes poderia
possibilitar a edir;ao de uma obra temstica
design ada por "Passado Arqueol6gico de
Portugal».
AMBITO INTERNACIONAL

De sublinhar que divers os paises emitirao
se/o e que no caso portugu~s se
entende poderia tazer coincidir com a realizar;ao da pr6xima EUROPEX.
Neste momento 13 oportuno sublinhar haver
por parte da Espanha, da A/emanh'a, da
Belgica, da Franr;a e do Luxemburgo nao
apenas a intenr;so de emitir este selo mas
ainda a disponibilidade para 0 tazer simultaneamente com ,Portugal aquando da pr6xima EUROPEX em Madrid.
jd~ntico

BASE
Arqultectura Popular Portuguesa (4.0 grupo)

Continua-se 0 cicIo iniciado em 1985.
Esta serie de que agora se emite 0 4.° grupo termina em 1989 ap6s 0 que se prev{) a
edir;ao de um livro tematico designado por
«Arquitectura Popular" elaborado com a
participar;ao da Associar;fio Portuguesa de
Arquitectura.
ACORES
EUROPA CEPT

Emissao js reterida para

0

Continente.

a

Centen6rlo de Jean Monnet

No centenario do nascimento do «Pai da
Europa» propoe-se a emissao de Um selo
comemorativo a que esta associado 0 interesse das Comunidades Europeias.
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Um carimbo comemorativo do Ano Europeu para a Protecc;:Ao do Ambiente proporcionou a realizac;:Ao de varios Postais Maximos.
A finalizar, assinale-se 0 magnffico catalogo, editado para 0 certame, contendo variados artigos de interesse maxim6filo e hist6rico.

DIA MUNDIAL DA POUPANCA
Sob a eglde do Instltuto Internaclonal das
Calxes Econ6mlcas, d'o qual e membro, a
Calxa Geral de Dep6sltos promoveu uma vez
mala no passado dla 31 de OutubrDi, as eelebra,,6es do DIA MUND~A'L DA POUPANc;A.

Protec"Ao da Natureza

DIA MUNDIAL

Pedras de Armas e BrasOes A"oreanos

31 DE OUTUBRO DE 1987

DA POUPAN«;:A

corrldo os deste ana, de 31 de Outubro a 5
de Novembro, nas Instalaco es da Filial de
Viseu da CGD, slta na Rua Ccnselhelro Afonso de Melo, 37, e na Esta"ao de Correills
do Funchal, na avenlda Zarcc.

DIA
MUNDIAL
DA
POUPAN«;:A

MADEIRA
EUROPA CEPT

Emissao js reterida para
EUROPA CEPT - Melos de Transporte
e Comunlcat;:Ao
Trata-se da mais importante emissao aos
Pa1ses membros da CEPT cujo tema
detinido por grupos de trabalho daquela organizar;ao.
Esta emissao contemplars como 13 habitual
o Continente, os Ar;ores e a Madeira retratando·se meios de transporte tradicionais utilizados pe/o Correio.

mente Duarte Martins como delegado portugu~s.

No corpo de iurados deste certame, presldldo p~lo consagrado maximaflllsta luxemburgu~s Joseph Wolff, partfclpou 0 nosso consoclo Jose A.
Duarte Martins - facto que multo nos apraz reglstar pels, multo dignlflca
e prestlgla a Maximafllla portuguesa. (SG)

Emissao de caracteristicas identicas a ja
reterida para 0 Continente mas retratanao
especies endamicas dos Ar;ores.

Jogos Ollmplcos

Importante acontecimento desportivo que
a nivel mundial a evocado filatelicamente e
a que por tradir;Jao de h8 muitos an os Portugal se associa.

Maximos, LUXMAX87, sAo bem 0 exemplo da
Europa da Cultura, que perceee essa mesma
Cultura como um factor essencial de afirmac;:Ao e investimento naciona!.
Dos varios actos, ocorridos durante a Exposic;:Ao, salientaram-se a reuniAo do «Bureau" da ComissAo da Maximafilia da FIP,
na presenc;:a da Secretaria Geral da Federac;:Ao Internacional de Filatelia e um Simp6sio Internacional, em que participou activa-

0

Continente.

Aves de ReglAo (2.0 grupo)

Emissso sugerida pelas Autoridades Re·
gionais este 2.0 grupo dara continuidade ao
iniciado em 1987 e integrar-se·a no program a
da World Wildlife Fund, tal como as emissoes do Continente e Ar;ores propostas sob
a designar;ao de Protecr;ao da Natureza.
Colombo na Madeira

Emissao sugerida pelas Autoridaaes Regionais, nela se pretende evocar a estadia
do descobridor da America na Madeira.
De referir tambem qUe esta emissao se
integra no ambito das cujo tema e os Descobrimentos Portugueses.»

Entre as Inlclatlvas programadas para
a!iSlnalar 8i efemerlde, as do Ambito, do colecclonlsmo voltaram a ter lugar relevante.

o sector da F1latella mereceu um realce
especial: pela primeira vez, reallzaram-se
slmultaneamente dois saloes filatelicos do
tema POUPANc;A.
Esta dupllcat;:Ao fica a dever-se a um slgnl.
flcatlvo acresclmo do numero de colecclonadores que nos ultlmos tempos se decldlram de:votar a esta Interessante tematlca, e
tambem ao desejo da CGD da sua alnda malor
dlvulga"Ao e consequente aumento dos seus
cultores.
Por outro lado, contlnuou a manter-se a
descentrallza~lo destes eertames tendo de-

Os numeross vlsltantes, que nos locals
das exposh;6es tlveram ao seu dIspor diversas pet;:8S fllatellcas oferecldas pelo CGD
Inclulndo os carlmbos comemoratlvos destas
edh;oes, puderam consta'ar como 0 tema
POUPANc;A pode ser apresentado de formas
bem dlversas.
A Calxa Geral de Dep6Sltos escolheu VISeu e Funchal para palco das suas exposl,,6es deste ano, certamente porque se trata
(.It dUlls cldaoos onde-, existlndo fllatelistas e
ate agremla,,6es fllatellcas, se manlfesta de
extrema ImportAncla Impulslonar nelas a actlvldade fIlatalica.
Prestou pols a CG,D mals um relevante
apolo a dlvulga"ao da Cultura atraves da
fIlatelia como seu ramo especiflco.
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OS SELOS QUE TEREMOS

Em Abrantes

SIMPOSIO DE MAXIMAFILIA
No decorrer da LUSOMAX 87 - ExposlC;Ao Internaclonal de Maxlmafilia
que se desenrolou he meses em Abrantes, reallzou·se um. slmp6sl0 de
Maximafilla do qual pubJlcamos seguldamente 0 respectlvo relat6rlo.
Tendo chegado ate n6s apenas em fins de Setembro passado (por dlfl·
culdades na recolha das asslnaturas dos orlentadores da reunla.o) pen·
sames que se justlflea a sUa Inserc;Ao pela materh nele versada. (SG)

As 10h30 do dia 16 de Maio de 1987, sa·
bado, decorreu num dos sa/oes do Convento
de S. Domingos, em Abrantes, um Simp6s10
de Maximafilia, enquadrado nas actividades
da LUSOMAX87.
Presentes, 0 Senhor vice·presidente
Comite da Comissao de Maximafifia da FIP,

ao

ram. tendo sido focada a realiza9ao Cie PM
alguns anos ap6s a emiss30 do~ selos. Sobre
o a~sunto intervieram os senhores Duarte
Martins, Reis Almeida, Michel Chagniot, Ro·
berto Prieto, Greenhalgh Faria Braga e Mi·
guel Re", tendo side distinguido 0 conceito
de «retirada de venda» - em que os selos

us
Andre Sanders, os presidentes das Federa·
90es Portuguesa e Brasi/eira de Filatelia, 0
representante da Federa9ao das Sociedaaes
Filatelicas de Espanha, varios de/egados na·
cionais e maximafilistas.

o debate decorreu, em especial, na apre·
ciar;ao do projeclo do "Guia para a aprecia·
9ao das participar;oes de Maximafilia», que
havia sido redigido no SimpJ,sio de Paris,
em 7 de Dezembro de 1986. $obre 0 assun·
to intervieram os senhores Reis Almeida,
Duarte Martins, Michel Chagniot, Andre San·
ders, Miguel Angelo, Ant6nio Borralho, Gre·
enhalgh Faria Braga, Alfredo dos Passos,
Cabral Rego, Miguel Rey e Victor Pereira,
tendo sido aclarados alguns aspectos do reo
ferido projecto.
Outras e variadas interven90es decorre·
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continuam a ter poder de fran quia - e «re·
em que os se/os
tii'ada de circular;;ao» perdem 0 seu poder de franquia - ; nesta
liltima situar;;30 torna-se, obviamente, impraticavel a realizar;;ao de Postais Maximos, mesmo com uma ob/iterar;;ao comemorativa do
motivo do selo e tripla.
o Simp6sio foi encerraao pe/o sennor
Duarte Martins, cerca das 12hOO, que agradeceu ao vice-presidente, senhor Andre San·
ders, e a todos os co/egas presentes.
Andre Sanders (Vice-Presidente do Co mite
da Comissao de Maximafilia da FIP)

Apresentamos seguldamente 0 te·xto que nos fol remetldn pelos eTT
a prap6sl·o do seu program", de emlss6es de selos para n pr6xlmo anD.
Dele sallentamos com multa satlsfac;ao a emlssao PINTURA PORTU.
GUESA DO S!CULO XX Que se prolong;:re ate finals de 1991, a qual
fol proposta pelo CLUBE FILAT!1L1CO DE PORTUGAL,. 5Gb sugestao do
nosSO cons6clo Domingos Coelho.
Esta it mals uma prova da presenc;a sempre actuante do ness." Clube
- parece-nos que a mals actuante de todas as astruturas fllatellcas
portuguesas. (SG)
"Dentro da filosofia que vem sendo a ser
seguida na nossa filatelia 0 presente Plano
de Emissoes para 1988 volta a pautar'se por
um sentido de equilfbrio, que pretenae obe·
decer a um conjunto de principios informa·
dores, tais como:
a) Considerar os eventos nacionais e inter·
nacionais de maior significaao;
b) Atender a que as comemora90es ae even·
tos atraves de se/os postais deverao, em
princfpio, ter a dimensao que represente
a expressao nacional e corresponda, den·
tro do possfve/, a datas certas. nomeada·
mente 25, 50 e 75 an os e respect/vos
centenarios.
o respeito por este principio reauz as
dificuldades na se/eceao dos temas ja
que 0 nlimero de solicitacoes e sempre
muito vasto e apresenta, frequentemente,
demasiados acon'ecimentos de reconhe·
cida import§ncia, fa <;e aos quais, s6 um
criterio desta natureza. permite ultrapas'
sar os problemas da escolha.
c) Considerar 0 interesse nas emissoes Cie
§mbito documenta' e tematico que. ne·
cessariamente dao orfgem a um Plano
mais rico, diversificado e capaz de meIhor satisfazer os interesses gerais da
Filatelia.
Assim, 0 Plano de Emissoes para 1988,
06edecendo a esta linha de orientar;;ao. consrdera:
EVENTOS DE AMBITO NACIONAL
DATAS DA HISTORIA

Ant6nio Eduardo Cabral Rego (Vice·Presidente da C. O. da LUSOMAX87)

5,0 Centenerlo da Dobragem do Cabo da Boa

Jose A. Duarte Martins (DeTegaao aa FPF
a Comissao de Maximafilia da FIP)

Obedecendo a preocupar;;ao de serem evo·
cados acontecimentos hfst6ricos de relev§n ·

Esperanca e da Vie gem de Pero da CovllhA

cia, esta serie, a semelhanr;;a do que vem
acontecendo desde 1986, procura abordar
com particular destaq ue marcos fundamentais dos descobrimentos, tendo entre outros
o objectivo de que em 1991 / 1992 se possa
editar um Iivro tematico intituTado "Os Descobrimentos » da autoria do Prof. Dr. Luis
de Albuquerque.
De sublinhar tamMm que as efemerides
cuja evocat;'ao se propoe para 1988 coincidem com 0 program a da Com 'ssao Nacional
para as Comemorar;;oes dos Descobrimentos.
AMBITO DOCUMENTAL E TEMATICO
Castelos e Brasoes de Portugal (3. 0 grupo)
Este grupo de 6 castelos (Porto (Muralha
Fernandina). Santarem, Palmela, Vila Nova
de Cerveira, Chaves e Penedono) en cerra 0
CiCIO iniciado em 1985.
Refira·se que se ira em 1989, editar um
Iivro design ado por "Caste/os de Portugal"
reunindo todos os selos emitidos sobre este
tema, da autoria do Prof. Dr. Jose Ma'toso.
!vora, Patrlm6nla Mundlal
Esta emissao propoe·se diViJ/gar aspectos
de ~vora, que por decisao aa UNESCO e
de acordo com a recomendar;;ao Cio ICOMOS
(International Council on Monuments ana
$ites) foi classificada como Patrim'nio Mun ·
diaT nomeadamente ... "Como melhor exemplo de cidade do periodo de outro portugU{Js ... " e ... "porque a paisagem urbana de
~vora permite a compreensao da inf/u{Jncia
exerciiJa pela arquitectura portuguesa no
Brasil ... ".
Proteccao da Natureza
Propoe-se a realizar;;ao de uma emissao
que retrate especies animais amear;;adas ou
sob medidas especiais de protecr;;ao.
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Efectivamente, os Selos da Grande Guerra foram postos em curso como selos normais - correio ordinar:o - , atravas do Decreta-Lei n.O 23.440 de 4-1-1934 (Diario do
Governo n.O 3, I Sarie de 4·1-34), tendo sido retirados de circulac;:ao em 1 de Outubro
de 1945, atravas da Porta ria n.O 11.036 de 14 de Julho de 1945.
Apresentamos algumas pec;:as circuladas entre 1934 e 1945.
Carta remetida de Lisboa - 11.4.34 - para Braga - 12.4.34, porteada com 40 centavos - 5 C. Lusla.das + 1'J C. Selo da Grande Guerra (Azul) + 25 C. S. Ant6nio e com os selos o:Jllte'iados ,com 0 'carimbo Lisboa Norte/2." Secc;:ao (Fig. 11).

UM DESEJO FRUSTRADO

Postal remetido de Vila Real de S. Ant6nio -15.7.34 -para Lisboa -16.7.34franqueado com 25 centavos, 15 C. MarquE'ls de Pombal + 10 C. Selo da -Grande Guerra
(castanho), com osbrecarga "Ac;:ores" e com os selos obliterados com 0 carimbo
"Ambulancia/Sul H" (Fig. 12).
Carta remetida de Lisboa - 2.5.34 - para Lisboa (sem data de chegada), franqueada com 40 Centavos, 3 C. Ceres da emissjo de Londres + 3 C. e 4 C. Camilo Castelo
Branco com sobrecarga "Ac;:ores" (Azul) + 10 C. e 10 C. Selo da Grande 'Guerra do
Continente (verde e ca"mim) (Fig. 13).
Carta remetida de Lisboa -17.11.44 - para Lisboa (sem d,ata de chegada), fran queada com 50 centavos, 4 C. Templo de Diana + 30 C. Caravela + 10 C. Selo da
Grande Guerra ((carmim) + 6 C. C. Camilo Castelo Branco (Fig. 14).
Finalmente, apresentamos duas cartas invulgares, devido ao facto de 0 selo de ,porteado da Grande Guerra ($20), ter sido usado como selo do correio ordinario.
Carta remetida de Lisboa - 25.4.34 - Para 0 Porto - 26.3.34
franqueada com 40
Centavos, 10 C. Selo da Grande Guerra (azul) do Continente + 10 C. Selo da Grande
Guerra (azul) com sobrecarga "Ac;:ores» (castanho) + 20 C. Selo de porteado da Grande
Guerra (Laranja) e com os selos oblherados com 0 carimbo de Lisboa/ Central/3." Secc;:ao ('FI;g. 115).
Carta remefda de Lisboa - 13.12.44 - para Lagoa (Algarve) - 14.12.44-, franqueada com 50 Centavos, 20 C. selo de porteado da Grande Guerra (Laranja) + 3 x 10 C.
Avelar Brotero e com os selos obliterados com 0 carimbo Lisboa CentraI/2." Secc;:ao.
Par 0 carimbo batido no verso desta carta - certamente 0 da chegada a Lagoa - ser
bastante invulgar e raro, reproduzimo-Io (Fig. 16).

Blbliografia -
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Pad roes da Grande Guerra - Relat6ro Garal da Comissao;
Portugal na Grande Guerra - ,Editorial Allca.

Jose R. Dias Ferreira

Bern intencionado, -Guilhermlno Augusto de
Barros desejava em 1885 poder receber con·
dignamente os delegados ao Congresso da
Uniao Postal Universal pelo que, cerca de
dez anoS antes, comec;:ou a trabalhar para
isso.
o seu sonho era de, na altura do Congresso, terem Os correios urn ediflcio pr6prio. Das varias carrespondE'lncias sobre a
ass unto entre ele, Director Geral dos Correios, e 0 Director das Obras Publicas do
Distrito de Lisboa, a interessante recordar
para a hist6ria Postal, qUe as suas intencOes
eram as melhores e bastante avanc;:adas para
a apoca. Em 29 de Marco de 1878, respon·
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projecto para 0 ediflcio destinado ao Correia
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dos; 8. a , Esta9ao te/egrB.fica para 2 empregados; 9. a , Quarto do guarda portao e sua
residfmcia composta de cinco compartimen'
tos; 10.·, Gabinete de Administra9ao; 11.·. Ga.
bine!e do por'eiro; 12.a , Casa de arrecada9ao
para papel, ma/as, lonas e cadeados; 13.",
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do Administrador com sa/a de visit as, de jan'
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ser dispostas no pavimento terreo ...
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"No segundo pavimento, sao: 1." Gabinete
do I)irector: 2.", Reparti9ao central para 8 empregados; 3.", Arquivo da Reparti930 cen~ra/;
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para a Reparti9ao de contabi/idade' 6." Sa/a
para museu postal; 7.", Sa/a para bibli~teca;
8:, Habita9ao para 0 Director. que devers
ter casa de entrada, sa/a de visitas, cas a de
jantar, /ivraria, gabinete, 5 quartos, cozinha,
2 quartos para criados, dispensas; 9. a, Arquivo de papeis findos; 10.·, Casa de arrecada9ao.
Nas cocheiras: 1.", Um compartimento para
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Casa para arreios; 6.", Casa para limpeza;
7.", Tulha par dep6sito de grao ...
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«No entretanto concluirei chamando a sua
atenr;ao para 0 seguinte:

me do contribuinte, um elemento nas receitas
proprias.

1: 0 edificio do Correio tem de servir a
trabalhos q"e todos os dias aumentam e por
isso carece de ter desde ja mais um terr;o do
que 0 espar;o que actualmente requer, para
que possa servir no futuro, nao podendo construir-se edificios d'estes em perfodos curtos.»
Parece-nos ,que 0 assunto nao andava a
seu contento porque em 3 de Agosto de
1878, viu-se forc;:ado a confirmar a perfeic;:ao
do ante-proiecto da obra, junto do Ministro e
Secretario de Estado dos Neg6cios das Obras
Publicas, Comercio e Industria. Nesse ofrcio
argumentava:

Se, pois, 0 estado aplicar 50 contos dos
excedentes de receita do correio a construr;ao do edificio postal, nao sera necessario
recorrer ao imposto. Estes 50 contos servirao
de base para levantar um emprestimo de
311 contos, destinando-se pouco mais de 18
contos a juro deste, e 0 resto a amortizar;ao
do mesmo.

.. Tambem me parece desnecessario falar do
local, que se acha sobre as Iinhas dos tramways, proximo do Tejo, nao longe do caminho de ferro, num centro de grande movimento, na parte da cidade de Lisboa que
ten de a crescer, e que todos os dias se enriquece de novas construr;oes.

A quest30 principal na verdade, quanto a
construr;ao, esta, sobretudo, nas receitas de
que haja de lanr;ar-se mao para obra de
tanta conveniencia publica; e por tanto desse
objecto que passo a ocupar-me.
~ sabido que 0 correio teve de excednte
de receita nos iIItimos cinco anos 0 seguinte:
1870-1871 ............ 128:287$557 reis
1871-1872 ............ 132:209$373 »
1872-1873 ............ 163:200$000 "

1873-1874
1874-1875
1875-1876
1876-1877

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

181 .O~O$OOO
183:000$000 "
180:000$000
150:000$000 "

Isto e, 0 correio deu para 0 cofre do ES'ado
um excedente de receita de 1.211:696$930
reis.
Nao se calcula aqui, como se faz na Imprensa Nacional, 0 servir;o que 0 correio
presta ao est ado pela transmissao dos ofI·
cios, mar;os e mais papeis oficials - 0 que
elevaria esta receita a mais algumas centenas de contos.
~ certo, porem, que 0 Correio da todos os
anos um nota vel excedente, posto que seja
princlpio geralmente seguido que 0 correio
nao deve ser fonte de receita directa, mas
auxflio eficaz ao trabalho nacional, e por isso
receita indirecta.
~ claro portanto que a despesa que se far;a
para melhorar este servir;o tem, sem grava·
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A Asso~iar;ao Comercial foi obrigada, pela
carta de lei de 10 de Fevereiro de 1'876, a
dar ao governo a quantia de 100 contos de
reis, a qual, junta aquela de que acima falo,
prefaz os 411 contos necessarios para a construr;ao do edificio dos correios, segundo 0
orr;amento apresentado pelo Sludido engenheiro em conformidade com as ordens da di.
rec930 das obras pub/icas do distrito de Lisboa.
.
~ de notar que este orr;amento foi feito
com certa largueza para evitar erros no fu·
turo.

Fig. 15

De resto, e sabido que 0 correio esta em
edificio avesso a toda a regularidade, onde
a fisca/izar;ao e impossivel, e 0 acesso ao
povo dificultoso, paga de renda 3:000$000
reis e de impostos 411$000 reis.
Por i odas as razoes apontadas, a imprensa,

a Asso-iar;ao Comerclal e 0 publico reclamam h8. muito a construr;ao de um ediffcio
acomodado as coisas postais.
Acresce ainda que, em quase todos os pal·
ses da Europa, se tem construldo ou se vllo
construir ediffcios com este fim. A Alemanha
possui, neste genero, construr;oes importantes, a Sufr;a e Inglaterra em muitas cidades.
A Franr;a fem os seus ante-projectos elabora.
dos, e h8. na Camara uma comissao que vai
encarregar-se deste objecto a que se destinam 12 milhoes. Nao deve pois 0 nosso pals
ficar atras deste movimento.

Sucede ainda que a /inha ferrea, que acaba
de contratar·se com a Societe Financiere de
Paris, encurta as distancias com a Europa e
vai aumentar consideravelmente 0 movimento
postal.
Por ultimo, de aqui a alguns anos virllo
de toda a EUropa e de fora dela a Lisboa
os plenipotenciarios postais das diversas partes do globo, e seria pouco digno que nao
tivessemos local proprio que oferecer-Ihes,
a fim de celebrarem as suas sessoes, e a

Fig. 16
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vista Ihes apresentassemos 0 espectaculo de
um ediffcio como 0 actual, 0 que daria do
pais uma ideia pouco conveniente.»

..A~

Esta parte final referia-se ao Congresso
da UPlU, ·que de facto se realizou em Lisboa,
sem se terem concretizado os sonhos do Director Geral. Os trabalhos do Congresso tiveram de ser realizados no ediflcio onde a
hoje 0 Supremo Tri\).unal de JustiCfa, sen do
inaugurados em 4 de Fevereiro de 1885 palo
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, Barbosa
de Bocage, que foi seu presidente honorario.
Foi um verdadeiro sucesso para Portugal. Tivemos a honra de contar com a presenCfa do
Dr. Heinrich von Stephan, fundador da
'U.P.U .
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rei D. LuIs deu uma recepCfllo e ofereceu
um banquete no Palacio da A}uda, sendo
visto a conversar com os delegados em olto
idiomas diferentes.
Seria a falta do ediflcio dos Corralos ou
outros pequenos pormenores que, segundo as
cr6nicas da apoca, obrigariam Guilhermlno
de Barros a «achar novamente incommodade

de saude»? Ou seriam efeitos da altura pessima do Congresso: estava-se em pleno Carnaval e 0 tempo mau.
De entre as anedotas que circulavam por
essa altura, uma del as, de 5 de Fevereiro de
1885, referia-se ao Delegado da India que
durante 0 Congresso dormia a sono solto. 0
seu colega entrou em sua defesa exam in ando, 0 rel6gio: ~ meio dia: e justo. ~ meia
noite na India. (1)
Evidentemente que Os correios em cem
anos muito evoluiram e que, por exemplo;
um dos sonhos, 0 do Museu Postal, esta em
vias de concretizaCfllo e no qual yllo ser Investidas algumas centenas de mil hares de
contos .
Mas 0 Palacio do~ Corraios, sonho oantenario, ainda se justlficara? Supomos Que 0
.. Furum .. nao e bem a mesma coisa. Nesse
ediflcio, no lado da Rua Tomas Ribeiro, dlz
.. tout court.... Telecomunlca~6es ...
(1)

DlArio de

~OtlCI8S

n.· 6840.

Comunicado do Clube Filatelico
~e Portugal
No decurso dos ultlmos 418ROS, terla havldo alguma 'colsa cujo: p~o
nAo tenha aumentado?
Supomos que s6 as quotas cobl"adas pelo Clube Fllate!lco de Portugal
(por Isso estamos a pensar Ir para

- 2..0 -

0

Gulness).

E porque 'aumentaram todas as desp'e.!ias obrigaf6rias do CFP, a
DlrecQAo, esperando obter a compreensAo de todos os cons6c'os, e ao
abrlgo das dlsposlQ6es estatutarlas, flxou as segulntes quotiza~Oes para
vlgorarem a partir de 1988
Efectlvos ...... .. .

Fig. 14
18

Junlores ........ .
Correspondentes ........ .
Idem, estrangelro ........ .

Esc. 450$00
Esc. 900$00
Esc. 500$00
Esc. 700$00
Esc. 1.000$00

semestre)
(ana)
(ano)
(ano)
(ano)
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PADROES DA GRANDE
GUERRA (IV)
A. Bordalo Sanches
(Continuac;:ao)
Por se tratar de um curioso e h'st6rico documento, transcrevemos
posta da firma:

0

teor da pro-

Consinta que me proponha adquirir 0 reterido saldo de se/os, atendendo a con·
vicr;;ao que tenho de que apenas tilatelicamente as aludidos selos poderao .ter a'nda
alguma estima. Sendo 0 valor facial total dos 1.788.299 selos, d.epois de deduzlda a per·
centagem de 20 % aos se/os dos Ar;;ores e respectiva a depreciar;;ao da moeda ar;;o·
reana, de Esc. 165.673$72, serve esse valor, naturalmente, de base para 0 ca/culo, mas
o que fifatelicamente importa como valor de compra e antes 0 numero de colecr;;oes
completas, para as quais existe mais taci/idade de venda . Nao e, no entanto e sempre,
de fac'I colocar;;ao em curto prazo, como seria para desejar, qua/que/1 existlJncia numerosa de colecr;;oes de selos. E tanto mais d.if{cil quanto menos vantajosamente puderem
ser oferecidos.
Quanto as series incompletas, sao de muito mais diticil venda, e s6 com 0 decorrer
dos anos, incontestave/mente, sera possivel e a muito baixo prer;;o dar·lhes saida. Per·
mito-me submeter a criteriosa apreciar;;ao dessa distinta Comissao as resumidas consi.
derar;;oes que acabo de fazer, no intuito de justificar a minha proposta, que poderia, por·
ventura, parecer mesquinha, se apenas se considerasse a cifra do valor facial. Consequen·
temente e partindo do princlpio d.e que se trata apenas de se/os em perfeito es!ado d.e
conservar;;ao, proponho·me adquirir 0 referido saldo de 1.788.299 se/os pela quant1a
de vinte mil escudos, pagamento efectuado contra entrega dos se/os... ,
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Fig 12
·Fig. 11

.. Verifica·se por esta existlJncia ser possivel organizar apenas:
678.841 colecr;;oes completas (5 valores) de .. Continente ...
109.718 co/ecr;;oes completas (5 valores) de «Ar;;ores ...
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Procurou a Comissao readquirir a posse desses selos, nos term os da ultima parte
do Decreto n.O 16.169, uma vez que os selos se encontravam em c'rculac;:ao por conta
da Administrac;:ao Geral dos Correios e Telegrafos, nao tendo deste modo sido cumprido
o disposto da ultima parte do art.O 2.0 do Decreto 16.176 - inutilizac;:ao pelo fogo dos
selos sobrantes ou aposir;;ao de urna sobrecarga - tendo no entanto sido neg ado esse
direito.
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1878, viu-se forc;:ado a confirmar a perfeic;:ao
do ante-proiecto da obra, junto do Ministro e
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Publicas, Comercio e Industria. Nesse ofrcio
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recorrer ao imposto. Estes 50 contos servirao
de base para levantar um emprestimo de
311 contos, destinando-se pouco mais de 18
contos a juro deste, e 0 resto a amortizar;ao
do mesmo.

.. Tambem me parece desnecessario falar do
local, que se acha sobre as Iinhas dos tramways, proximo do Tejo, nao longe do caminho de ferro, num centro de grande movimento, na parte da cidade de Lisboa que
ten de a crescer, e que todos os dias se enriquece de novas construr;oes.
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reis.
Nao se calcula aqui, como se faz na Imprensa Nacional, 0 servir;o que 0 correio
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Por ultimo, de aqui a alguns anos virllo
de toda a EUropa e de fora dela a Lisboa
os plenipotenciarios postais das diversas partes do globo, e seria pouco digno que nao
tivessemos local proprio que oferecer-Ihes,
a fim de celebrarem as suas sessoes, e a

Fig. 16
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Efectivamente, os Selos da Grande Guerra foram postos em curso como selos normais - correio ordinar:o - , atravas do Decreta-Lei n.O 23.440 de 4-1-1934 (Diario do
Governo n.O 3, I Sarie de 4·1-34), tendo sido retirados de circulac;:ao em 1 de Outubro
de 1945, atravas da Porta ria n.O 11.036 de 14 de Julho de 1945.
Apresentamos algumas pec;:as circuladas entre 1934 e 1945.
Carta remetida de Lisboa - 11.4.34 - para Braga - 12.4.34, porteada com 40 centavos - 5 C. Lusla.das + 1'J C. Selo da Grande Guerra (Azul) + 25 C. S. Ant6nio e com os selos o:Jllte'iados ,com 0 'carimbo Lisboa Norte/2." Secc;:ao (Fig. 11).

UM DESEJO FRUSTRADO

Postal remetido de Vila Real de S. Ant6nio -15.7.34 -para Lisboa -16.7.34franqueado com 25 centavos, 15 C. MarquE'ls de Pombal + 10 C. Selo da -Grande Guerra
(castanho), com osbrecarga "Ac;:ores" e com os selos obliterados com 0 carimbo
"Ambulancia/Sul H" (Fig. 12).
Carta remetida de Lisboa - 2.5.34 - para Lisboa (sem data de chegada), franqueada com 40 Centavos, 3 C. Ceres da emissjo de Londres + 3 C. e 4 C. Camilo Castelo
Branco com sobrecarga "Ac;:ores" (Azul) + 10 C. e 10 C. Selo da Grande 'Guerra do
Continente (verde e ca"mim) (Fig. 13).
Carta remetida de Lisboa -17.11.44 - para Lisboa (sem d,ata de chegada), fran queada com 50 centavos, 4 C. Templo de Diana + 30 C. Caravela + 10 C. Selo da
Grande Guerra ((carmim) + 6 C. C. Camilo Castelo Branco (Fig. 14).
Finalmente, apresentamos duas cartas invulgares, devido ao facto de 0 selo de ,porteado da Grande Guerra ($20), ter sido usado como selo do correio ordinario.
Carta remetida de Lisboa - 25.4.34 - Para 0 Porto - 26.3.34
franqueada com 40
Centavos, 10 C. Selo da Grande Guerra (azul) do Continente + 10 C. Selo da Grande
Guerra (azul) com sobrecarga "Ac;:ores» (castanho) + 20 C. Selo de porteado da Grande
Guerra (Laranja) e com os selos oblherados com 0 carimbo de Lisboa/ Central/3." Secc;:ao ('FI;g. 115).
Carta remefda de Lisboa - 13.12.44 - para Lagoa (Algarve) - 14.12.44-, franqueada com 50 Centavos, 20 C. selo de porteado da Grande Guerra (Laranja) + 3 x 10 C.
Avelar Brotero e com os selos obliterados com 0 carimbo Lisboa CentraI/2." Secc;:ao.
Par 0 carimbo batido no verso desta carta - certamente 0 da chegada a Lagoa - ser
bastante invulgar e raro, reproduzimo-Io (Fig. 16).

Blbliografia -
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Pad roes da Grande Guerra - Relat6ro Garal da Comissao;
Portugal na Grande Guerra - ,Editorial Allca.

Jose R. Dias Ferreira

Bern intencionado, -Guilhermlno Augusto de
Barros desejava em 1885 poder receber con·
dignamente os delegados ao Congresso da
Uniao Postal Universal pelo que, cerca de
dez anoS antes, comec;:ou a trabalhar para
isso.
o seu sonho era de, na altura do Congresso, terem Os correios urn ediflcio pr6prio. Das varias carrespondE'lncias sobre a
ass unto entre ele, Director Geral dos Correios, e 0 Director das Obras Publicas do
Distrito de Lisboa, a interessante recordar
para a hist6ria Postal, qUe as suas intencOes
eram as melhores e bastante avanc;:adas para
a apoca. Em 29 de Marco de 1878, respon·
dendo aos quesitos para a elaborac;:aa do
projecto para 0 ediflcio destinado ao Correia
Geral, ele explicava minuciosamente que
eram necessarias salas para as diferentes
reparticOes que no seu entender eram:
,,1:, Reparti9ao das cartas, em que se faz
dois servi90s, a recep9ao das ma/as e a expedi9ao, trabalhando na hora do maior expediente cerca de 40 empregados em qualquer
dos dois servi90s. Esta parte do ediflcio deve
ser a mais vasta; 2:, Reparti9ao da expedi9ao para pafses estrangeiros, tendo anexo
o arquivo dos livros de registo, onde traba·
Iham 6 a 7 empregados; 3:, Reparti9ao do
seguro e saques de vales, que ests em cons·
tante re/a9ao com 0 publico e onde trabaIham 10 empregados; 4. a, Sa/a para arquivo
ad/unto Ii sa/a n.O 3; 5. a , Repartir;30 de franquia, posta restante e correspondfmcia apartada. para servir;o directo com 0 publico,
funcionando ali 4 empregados; 6. a , Posta interna onde se reunem 64 a 70 carteiros; 7.·,
Reparti9ao de contabi/idade com espar;o para
arquivo e onde possam funcionar 6 emprega-

dos; 8. a , Esta9ao te/egrB.fica para 2 empregados; 9. a , Quarto do guarda portao e sua
residfmcia composta de cinco compartimen'
tos; 10.·, Gabinete de Administra9ao; 11.·. Ga.
bine!e do por'eiro; 12.a , Casa de arrecada9ao
para papel, ma/as, lonas e cadeados; 13.",
Sa/a de fumo e lavagem para os empregados; 14:, Sa/a com seis divisoes para 0 turno
que pernoitar no editlcio; 15." Sa/a com
igual destino que a anterior par~ continuos;
16.", Tesouraria da Direc9ao-Geral para 0
publico fora do ba/cao e para 3 empregados
no interior; 17.", Cas a forte; 18.". Resid~ncia
do Administrador com sa/a de visit as, de jan'
tar, gabinete, 5 quartos, cozinha 2 quartos de
criados, casa de banho, latrina e dispensa;
19.", Imprensa. Estas sao as casas que devem
ser dispostas no pavimento terreo ...
e continuando com a sua larga visao recomendava salas para mUseu postal, biblioteca.
~ melhor voltarmos a dar·lhe a palavra.

"No segundo pavimento, sao: 1." Gabinete
do I)irector: 2.", Reparti9ao central para 8 empregados; 3.", Arquivo da Reparti930 cen~ra/;
4.", Reparti9ao de contabilidade; 5.", Arquivo
para a Reparti9ao de contabi/idade' 6." Sa/a
para museu postal; 7.", Sa/a para bibli~teca;
8:, Habita9ao para 0 Director. que devers
ter casa de entrada, sa/a de visitas, cas a de
jantar, /ivraria, gabinete, 5 quartos, cozinha,
2 quartos para criados, dispensas; 9. a, Arquivo de papeis findos; 10.·, Casa de arrecada9ao.
Nas cocheiras: 1.", Um compartimento para
8 carruagens; 2.·, Cava/ari9a para 20 cava/os;
3. a , Palheiro; 4.·, QUartos para criados; 5. a ,
Casa para arreios; 6.", Casa para limpeza;
7.", Tulha par dep6sito de grao ...
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OS SELOS QUE TEREMOS

Em Abrantes

SIMPOSIO DE MAXIMAFILIA
No decorrer da LUSOMAX 87 - ExposlC;Ao Internaclonal de Maxlmafilia
que se desenrolou he meses em Abrantes, reallzou·se um. slmp6sl0 de
Maximafilla do qual pubJlcamos seguldamente 0 respectlvo relat6rlo.
Tendo chegado ate n6s apenas em fins de Setembro passado (por dlfl·
culdades na recolha das asslnaturas dos orlentadores da reunla.o) pen·
sames que se justlflea a sUa Inserc;Ao pela materh nele versada. (SG)

As 10h30 do dia 16 de Maio de 1987, sa·
bado, decorreu num dos sa/oes do Convento
de S. Domingos, em Abrantes, um Simp6s10
de Maximafilia, enquadrado nas actividades
da LUSOMAX87.
Presentes, 0 Senhor vice·presidente
Comite da Comissao de Maximafifia da FIP,

ao

ram. tendo sido focada a realiza9ao Cie PM
alguns anos ap6s a emiss30 do~ selos. Sobre
o a~sunto intervieram os senhores Duarte
Martins, Reis Almeida, Michel Chagniot, Ro·
berto Prieto, Greenhalgh Faria Braga e Mi·
guel Re", tendo side distinguido 0 conceito
de «retirada de venda» - em que os selos

us
Andre Sanders, os presidentes das Federa·
90es Portuguesa e Brasi/eira de Filatelia, 0
representante da Federa9ao das Sociedaaes
Filatelicas de Espanha, varios de/egados na·
cionais e maximafilistas.

o debate decorreu, em especial, na apre·
ciar;ao do projeclo do "Guia para a aprecia·
9ao das participar;oes de Maximafilia», que
havia sido redigido no SimpJ,sio de Paris,
em 7 de Dezembro de 1986. $obre 0 assun·
to intervieram os senhores Reis Almeida,
Duarte Martins, Michel Chagniot, Andre San·
ders, Miguel Angelo, Ant6nio Borralho, Gre·
enhalgh Faria Braga, Alfredo dos Passos,
Cabral Rego, Miguel Rey e Victor Pereira,
tendo sido aclarados alguns aspectos do reo
ferido projecto.
Outras e variadas interven90es decorre·
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continuam a ter poder de fran quia - e «re·
em que os se/os
tii'ada de circular;;ao» perdem 0 seu poder de franquia - ; nesta
liltima situar;;30 torna-se, obviamente, impraticavel a realizar;;ao de Postais Maximos, mesmo com uma ob/iterar;;ao comemorativa do
motivo do selo e tripla.
o Simp6sio foi encerraao pe/o sennor
Duarte Martins, cerca das 12hOO, que agradeceu ao vice-presidente, senhor Andre San·
ders, e a todos os co/egas presentes.
Andre Sanders (Vice-Presidente do Co mite
da Comissao de Maximafilia da FIP)

Apresentamos seguldamente 0 te·xto que nos fol remetldn pelos eTT
a prap6sl·o do seu program", de emlss6es de selos para n pr6xlmo anD.
Dele sallentamos com multa satlsfac;ao a emlssao PINTURA PORTU.
GUESA DO S!CULO XX Que se prolong;:re ate finals de 1991, a qual
fol proposta pelo CLUBE FILAT!1L1CO DE PORTUGAL,. 5Gb sugestao do
nosSO cons6clo Domingos Coelho.
Esta it mals uma prova da presenc;a sempre actuante do ness." Clube
- parece-nos que a mals actuante de todas as astruturas fllatellcas
portuguesas. (SG)
"Dentro da filosofia que vem sendo a ser
seguida na nossa filatelia 0 presente Plano
de Emissoes para 1988 volta a pautar'se por
um sentido de equilfbrio, que pretenae obe·
decer a um conjunto de principios informa·
dores, tais como:
a) Considerar os eventos nacionais e inter·
nacionais de maior significaao;
b) Atender a que as comemora90es ae even·
tos atraves de se/os postais deverao, em
princfpio, ter a dimensao que represente
a expressao nacional e corresponda, den·
tro do possfve/, a datas certas. nomeada·
mente 25, 50 e 75 an os e respect/vos
centenarios.
o respeito por este principio reauz as
dificuldades na se/eceao dos temas ja
que 0 nlimero de solicitacoes e sempre
muito vasto e apresenta, frequentemente,
demasiados acon'ecimentos de reconhe·
cida import§ncia, fa <;e aos quais, s6 um
criterio desta natureza. permite ultrapas'
sar os problemas da escolha.
c) Considerar 0 interesse nas emissoes Cie
§mbito documenta' e tematico que. ne·
cessariamente dao orfgem a um Plano
mais rico, diversificado e capaz de meIhor satisfazer os interesses gerais da
Filatelia.
Assim, 0 Plano de Emissoes para 1988,
06edecendo a esta linha de orientar;;ao. consrdera:
EVENTOS DE AMBITO NACIONAL
DATAS DA HISTORIA

Ant6nio Eduardo Cabral Rego (Vice·Presidente da C. O. da LUSOMAX87)

5,0 Centenerlo da Dobragem do Cabo da Boa

Jose A. Duarte Martins (DeTegaao aa FPF
a Comissao de Maximafilia da FIP)

Obedecendo a preocupar;;ao de serem evo·
cados acontecimentos hfst6ricos de relev§n ·

Esperanca e da Vie gem de Pero da CovllhA

cia, esta serie, a semelhanr;;a do que vem
acontecendo desde 1986, procura abordar
com particular destaq ue marcos fundamentais dos descobrimentos, tendo entre outros
o objectivo de que em 1991 / 1992 se possa
editar um Iivro tematico intituTado "Os Descobrimentos » da autoria do Prof. Dr. Luis
de Albuquerque.
De sublinhar tamMm que as efemerides
cuja evocat;'ao se propoe para 1988 coincidem com 0 program a da Com 'ssao Nacional
para as Comemorar;;oes dos Descobrimentos.
AMBITO DOCUMENTAL E TEMATICO
Castelos e Brasoes de Portugal (3. 0 grupo)
Este grupo de 6 castelos (Porto (Muralha
Fernandina). Santarem, Palmela, Vila Nova
de Cerveira, Chaves e Penedono) en cerra 0
CiCIO iniciado em 1985.
Refira·se que se ira em 1989, editar um
Iivro design ado por "Caste/os de Portugal"
reunindo todos os selos emitidos sobre este
tema, da autoria do Prof. Dr. Jose Ma'toso.
!vora, Patrlm6nla Mundlal
Esta emissao propoe·se diViJ/gar aspectos
de ~vora, que por decisao aa UNESCO e
de acordo com a recomendar;;ao Cio ICOMOS
(International Council on Monuments ana
$ites) foi classificada como Patrim'nio Mun ·
diaT nomeadamente ... "Como melhor exemplo de cidade do periodo de outro portugU{Js ... " e ... "porque a paisagem urbana de
~vora permite a compreensao da inf/u{Jncia
exerciiJa pela arquitectura portuguesa no
Brasil ... ".
Proteccao da Natureza
Propoe-se a realizar;;ao de uma emissao
que retrate especies animais amear;;adas ou
sob medidas especiais de protecr;;ao.
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Esta sarie para a/em do seu interesse terriatico sera abrangida pe/o programa da
World Wildlife Fund, organizar;so internac/onal que promove todas as saries filatelicas
subordinadas a este tema e em torno de/as
desenvolve um con junto de iniciativas promocionais e de divulgar;so com 0 maior interesse filatelico e cientitico.
Plntura Portuguesa do Sec. XX
Pretende-se com esta emlssAo Inlclar um
programa onde ao longo de 3 anos se dl!
conta de aspectos slgnlflcatlv05 de Plntura
Portuguesa deste s6culo.
De subllnhar 0 grande Interesse sobretudo
a nlvel Internac!onal por este tema, e, alnda
o facto de que" flndo 0 programa proposto,
se edltara eon 1990 um IIvr(Jl sobre aste tema
de autorla 10 Prof. Jose Augusto-Franc;a.
Vestlglos da Clvlllza"Ao Romana em Portugal

Dado 0 grande interesse manitestado internacionalmente por este tema, esta sarie divulgaria alguns dos aspectos mais interessantes do nosso pais.
Entende-se tambem que a aboidagem
deste tema em posteriores emissoes poderia
possibilitar a edir;ao de uma obra temstica
design ada por "Passado Arqueol6gico de
Portugal».
AMBITO INTERNACIONAL

De sublinhar que divers os paises emitirao
se/o e que no caso portugu~s se
entende poderia tazer coincidir com a realizar;ao da pr6xima EUROPEX.
Neste momento 13 oportuno sublinhar haver
por parte da Espanha, da A/emanh'a, da
Belgica, da Franr;a e do Luxemburgo nao
apenas a intenr;so de emitir este selo mas
ainda a disponibilidade para 0 tazer simultaneamente com ,Portugal aquando da pr6xima EUROPEX em Madrid.
jd~ntico

BASE
Arqultectura Popular Portuguesa (4.0 grupo)

Continua-se 0 cicIo iniciado em 1985.
Esta serie de que agora se emite 0 4.° grupo termina em 1989 ap6s 0 que se prev{) a
edir;ao de um livro tematico designado por
«Arquitectura Popular" elaborado com a
participar;ao da Associar;fio Portuguesa de
Arquitectura.
ACORES
EUROPA CEPT

Emissao js reterida para

0

Continente.

a

Centen6rlo de Jean Monnet

No centenario do nascimento do «Pai da
Europa» propoe-se a emissao de Um selo
comemorativo a que esta associado 0 interesse das Comunidades Europeias.
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Um carimbo comemorativo do Ano Europeu para a Protecc;:Ao do Ambiente proporcionou a realizac;:Ao de varios Postais Maximos.
A finalizar, assinale-se 0 magnffico catalogo, editado para 0 certame, contendo variados artigos de interesse maxim6filo e hist6rico.

DIA MUNDIAL DA POUPANCA
Sob a eglde do Instltuto Internaclonal das
Calxes Econ6mlcas, d'o qual e membro, a
Calxa Geral de Dep6sltos promoveu uma vez
mala no passado dla 31 de OutubrDi, as eelebra,,6es do DIA MUND~A'L DA POUPANc;A.

Protec"Ao da Natureza

DIA MUNDIAL

Pedras de Armas e BrasOes A"oreanos

31 DE OUTUBRO DE 1987

DA POUPAN«;:A

corrldo os deste ana, de 31 de Outubro a 5
de Novembro, nas Instalaco es da Filial de
Viseu da CGD, slta na Rua Ccnselhelro Afonso de Melo, 37, e na Esta"ao de Correills
do Funchal, na avenlda Zarcc.

DIA
MUNDIAL
DA
POUPAN«;:A

MADEIRA
EUROPA CEPT

Emissao js reterida para
EUROPA CEPT - Melos de Transporte
e Comunlcat;:Ao
Trata-se da mais importante emissao aos
Pa1ses membros da CEPT cujo tema
detinido por grupos de trabalho daquela organizar;ao.
Esta emissao contemplars como 13 habitual
o Continente, os Ar;ores e a Madeira retratando·se meios de transporte tradicionais utilizados pe/o Correio.

mente Duarte Martins como delegado portugu~s.

No corpo de iurados deste certame, presldldo p~lo consagrado maximaflllsta luxemburgu~s Joseph Wolff, partfclpou 0 nosso consoclo Jose A.
Duarte Martins - facto que multo nos apraz reglstar pels, multo dignlflca
e prestlgla a Maximafllla portuguesa. (SG)

Emissao de caracteristicas identicas a ja
reterida para 0 Continente mas retratanao
especies endamicas dos Ar;ores.

Jogos Ollmplcos

Importante acontecimento desportivo que
a nivel mundial a evocado filatelicamente e
a que por tradir;Jao de h8 muitos an os Portugal se associa.

Maximos, LUXMAX87, sAo bem 0 exemplo da
Europa da Cultura, que perceee essa mesma
Cultura como um factor essencial de afirmac;:Ao e investimento naciona!.
Dos varios actos, ocorridos durante a Exposic;:Ao, salientaram-se a reuniAo do «Bureau" da ComissAo da Maximafilia da FIP,
na presenc;:a da Secretaria Geral da Federac;:Ao Internacional de Filatelia e um Simp6sio Internacional, em que participou activa-

0

Continente.

Aves de ReglAo (2.0 grupo)

Emissso sugerida pelas Autoridades Re·
gionais este 2.0 grupo dara continuidade ao
iniciado em 1987 e integrar-se·a no program a
da World Wildlife Fund, tal como as emissoes do Continente e Ar;ores propostas sob
a designar;ao de Protecr;ao da Natureza.
Colombo na Madeira

Emissao sugerida pelas Autoridaaes Regionais, nela se pretende evocar a estadia
do descobridor da America na Madeira.
De referir tambem qUe esta emissao se
integra no ambito das cujo tema e os Descobrimentos Portugueses.»

Entre as Inlclatlvas programadas para
a!iSlnalar 8i efemerlde, as do Ambito, do colecclonlsmo voltaram a ter lugar relevante.

o sector da F1latella mereceu um realce
especial: pela primeira vez, reallzaram-se
slmultaneamente dois saloes filatelicos do
tema POUPANc;A.
Esta dupllcat;:Ao fica a dever-se a um slgnl.
flcatlvo acresclmo do numero de colecclonadores que nos ultlmos tempos se decldlram de:votar a esta Interessante tematlca, e
tambem ao desejo da CGD da sua alnda malor
dlvulga"Ao e consequente aumento dos seus
cultores.
Por outro lado, contlnuou a manter-se a
descentrallza~lo destes eertames tendo de-

Os numeross vlsltantes, que nos locals
das exposh;6es tlveram ao seu dIspor diversas pet;:8S fllatellcas oferecldas pelo CGD
Inclulndo os carlmbos comemoratlvos destas
edh;oes, puderam consta'ar como 0 tema
POUPANc;A pode ser apresentado de formas
bem dlversas.
A Calxa Geral de Dep6Sltos escolheu VISeu e Funchal para palco das suas exposl,,6es deste ano, certamente porque se trata
(.It dUlls cldaoos onde-, existlndo fllatelistas e
ate agremla,,6es fllatellcas, se manlfesta de
extrema ImportAncla Impulslonar nelas a actlvldade fIlatalica.
Prestou pols a CG,D mals um relevante
apolo a dlvulga"ao da Cultura atraves da
fIlatelia como seu ramo especiflco.
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ROTEIRO

DE

EXPOSlf;oES
LlTERATURA FILATELICA

Magnifica presen~a portuguesa
na LUXMAX 87
Decorreu de 4 a 6 de Setembro ultimo
a LUXMAX '87 - Eltposic;:ao Internacional de
Maximafilia que teve 0 alto patr<lclnio de
Suas Altezas Reais, Herdeiros do Grao·Ducado do Luxemburgo, ·do Prlmeiro-Ministro do
Luxemburgo e de Embaixadores de varios
palses da Europa, .i ncluindo 0 de Portugal,
entre outras entidades.
Orqanlzada pel a Comissao de Maximafilia
da F••'erac;:ilo das Sociedades Filatelicas do
Grilo-Ducado do Luxemburgo, teve como pal·
co 0 magnIfico Novo Teatro do Luxemburgo
e na cerim6nia oficial de inaugurac;:ao contou
com a presenc;:a de S.A.A.. a Gril-Duquesa
herdeira, Maria Teresa, 0 Presidente da camara dos ,Deputados, 0 M'inistro das Comunicac;:Oes, 0 Arcebispo do Luxemburgo, a
Burgomestre da cidade do Luxemburgo, entidades diplomaticas e locais, responsaveis
filatelicos e muitos maximafilistas.
Na ocasiilo 0 Presidente da Comiss!!o Organizadora da LUXMAX87, proferiu um ciscurso de boas·vindas a que se Ihe seguiram
as entidades ja mencionadas, numa cerim6nia muito bem organizada, em que as intervenC;:Oes eram entrecortadas com a execuc;:ao
de trechos musicais por um quarteto de cordas e uma pequena orquestra.
Saliente-se os 6ptimos resUltaaos obtidos
pelos expositores portugueses; de facto,
prestigiaram de forma soberba a Filatelia Nacional, quer no contexto global das participac;:Oes, quer a nlvel individual, uma vez que 0
Grande Premio ~UXMAX87 foi atriburdo a
uma participacao portuguesa: "Le Monde
Geographique O'Apres Les Lusiades».
Resumindo a presenc;:a portuguesa, foi
quanto ao Palmares, como se segue (diplomas de medalha ),:
10

Adu/tos -

Jovens -

1 Medalha de Ouro e Grande Premio Manuel Pedro Dias (Le
monde geographique d'apres les
Lusiades)
1 Medalha de Vermeil, M6dulo
Grande, com Premio Especial Victor 'Ramos iPereira (Chefes ae
Estado)
2 Medalhas de Vermeil com Premio Especial LuIs Ramos Pereira (A cordilheira dos Alpes) e
Joao Pedro Pinheiro da Silva
(Gouvernants du monde)
1 Medalha de Prata, M6dulo Grande, com Premio Especial - Joaquim J. Escaleira (IHistoire dtJ
Theatre)
1 Medalha de Prata, M6dulo Grande - Jorge Reis de Almeida (ole
Portugal apres 1894)
1 Medalha de Prata, com Premio
Especial - Rui Bento Dias Paulo
(Cientistas e inventores)
1 Medalha de Prata _ Jorge SUva
Paulo (Histoire de l'Aviation)

A todos os expos ito res, 6em assim aos
membros do Juri, foi oferecido um prato
ilustrado por uma serigrafia representando 0
Novo Teatro do Luxemburgo e no verso a
identificac;:ao da Exposic;:lIo.
Os visitantes acorreram em numero agradavel, dignificando 0 certame com a sua
presenc;:a.

o

apoio financeiro, loglstico e pessoal, ao
mais alto nlvel, prestado a Comissllo Organizadora da Exposic;:lIo Filatelica de Postais

NOVA EPOCA • • •
• • • NOVOS CATALGOS
CATALOGO DO ATENEU
DO PORTO

Tudo concorre para que a 4." edic;:ao do
Cats/ago de Selos Postais de Portugal, Ava'
res, Mar:Jeira e Macau, e Pr.e-Filatelicos para
1988, recentemente editado pelo Nucleo Fi.
latelico do Ateneu Comercial do Porto, constitua mais ,um 6xito.
Com apresentaC;:ilo grafica atraente de
Americo Mendes Ribeiro, saiu precisamente
no m6s habitual, em Julho, para que os
seus compradores continuem a confiar na
edic;:ao regular.
A recolha de elementos tecnicos foi confiada a varios distintos filatelistas estrangeiros e nacionais, especialistas que asseguram
a maior recolha de elementos para se obter
um catalogo completo, acesslvel a iniciados
e de util consulta pelos avanc;:ados.
A distribuic;:lIo deste catalogo foi confiada
ao experiente Barata das Neves, mais uma
garantia para 0 sucesso.
Um catalogo, como 'qualquer outra obra
de caracter consultivo ou informativo, s6
consegue a perfeic;:ilo desde que obtenha a
colaborac;:ao de todos. 0 Nucleo Filatelico
do Ateneu Comercial do Porto procura·a e
o 6xito dos seus leilOes proporciona·lhe
conhecimentos.
Por sabermos isso permita·se-nos apontar
um insignificante lapso: 0 selo n.O 722, 0
5$00 da serie do Ano Santo - 1950, esta
cotado por 200$00, o que elevaria a serie
usada para 500$00 por excesso, mas 0 catalogo valoriza-a em 2100$00.
Coisas 'que acontecem a quem se dedica
a revisOes tipograficas e n6s sabemo-Io porque nos arreliamos noutros temposl" , (A.C.)

CATALOGO ELADIO DE SANTOS

Quem eolecciona selos, arrecada, e quem
arrecada gosta de acompanhar a ' evoluc;:8.o
dos prec;:os. Habitua-se, por isso, a consoltar
todos os anos 0 ponttJaifssimo Catalogo de
Selos de Portugal Continental e Insular, e de
Macau da autoria de Eladio de Santos que
atingiu a 49." eaic;:ao.
Editado em Junho deste ano, esta pronto
para vigorar ate 1988 e merece uma obser·
vac;:ao ponderada, Parece que, na generalidade, 0 maior aumento nos prec;:os se encontra nas taxas baixas das series come·
morativas, com 0 que concoraamos.
No entanto, apesar de se manterem alguns
prec;:os e de muito poueos terem baixado, 0
coleccionador, ap6s a consulta ficara com
a certeza de que a sua colecc;:ao aumentou
ae valor.
Trabalho fastidioso e insano, 0 de estabe·
lecer cotac;:Oes, sobrecarregado com 0 de
revisOes de provas em que os algarismos
abundam e entontecem, e natural que alguns
lapsos escapem. Como resultado da nossa
consulta, supomos que houve troca nas
valorizaC;:Oes dos selos numeros 1027 e 1028
de Portugal, 0 primeiro dos quais deverS.
valer 10$ - 1'()$ e 0 segundo 90$ - 70$ e nao
do modo como se imprimiu.
Aqui fica a insignificante achega (se lal
for) para que 0 catalogo atinja uma perieiC;:80 total.
Entretanto, fazemos votos para a continuidade desle precioso auxiliar do coleccionador e para 0 reaparecimento do cats.logo
dos paises de expressao portuguesa, (A. C.)
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3.6 0 plano ou a concepr;ao da par.
ticipar;ao devera ser apresen·
tado de forma clara numa expli.
car;ao introdut6ria (Ref. GREV
Art. 3.3).

LIVROS
SAO SEMPRE BENVINDOS
CENTENARIO DO SELO POSTAL

.: preciso ser·se arrojado e possuir espi·
rito aberto a divulga«;:ao dos seus conheci·
mentos para que se persista na publica«;:ao
de uma obra filatelica, ainda que em fascl·
Cllios.
Carlos Basto continua a dedicar·se ao
Centenario do Selo Postal e 0 fasclculo ago·
ra publicado, prova da continllidade de edi«;:030 cara porque tem de se apresentar com
ilustra«;:15es, vem total mente preenchido pelo
Centenario do Selo de Macau.
Apreciamos 0 habitual cuidado no forneci·
cimento de pormenores de interesse para 0
coleccionador em geral e muito especialmente para 0 tematico do Centenario, pois
o autor ate reproduziu as capas dos cata·
logos dos sal15es comemorativos.
Reparamos, porem, que Carlos Basto, tal·
vez para nao avolumar ainda mais as 7
paginas de gravuras, nao reproduziu Um
sobrescrito de 1.° dia de venda (9 de Mar«;:o
de 1954) do selo comemorativo do Cente.
nario do Selo >Portugulls. AIE~m do bonito
sobrescrito reproduzido de edi«;:ao oficial,
houve um outro particular com dois selos
impressos: 0 5 reis D. Maria " e 0 5 reis
Coroa de Macau.
Tambem notamos que 0 carimbo relativo
ao Salao Filatelico de Lisboa foi reproduzido
isoladamente, certamente porque nem os
CTT nem a Comissao Organizadora tiveram
a iniciativa de editarem um sobrescrito ou
qualquer outra pe«;:a.
Nbs aproveitamos um sobrescrito de 1.°
dia da emissao 1/3/84) e fizemo-Io circular
em 2/5/84 (primeiro dia do salao lisboeta)
e .. . «honni so it qui mal y pense» ...
Em rela«;:ao as edi«;:15es anteriores, 0 as24

pecto gratico melhorou de tal modo que a
pagela dos selos de Macau, reproduzida em
letra minuscula, se III facilmente .
Os nossos parabens! (A. C.) .
HISTORIA POSTAL DA
POVOA DE VARZIM

Cada vez e mais diflcil procurar obter «to·
dos» os selos, ainda que «todos» se refiram
a um 56 pais. Dai, a necessidade de limitar
ambi«;:15es satisfaz-se com tematicas ou colec«;:15es de assunto.
Uma obra recentemente publicada, verda·
deira monografia no mar filatelico, veio tra·
zer-nos a possibilidade de nos dedicarmos
a P6voa de Varzim .
o seu autor, Ant6nio 'Luis Pinto Fernandes,
nosso estimado cons6cio, consultouuma
vasta bibliograf.ia '6 uItrapassou 0 intuito da
«Hist6ria Postal da P6voa de Varzim» escrsvendo uma hist6ria a que nao faltou a chama
Iiteraria com que entusiasma 0 leitor, qualquer que ele seja. 0 coleccionaaor, poram,
verificara que P6voa de Varzim chega para
encher um album. Desde 0 correia pre-adesivo ate ao PORTUCALE 77, passando pelas
variedades e especialidaaes possiveis, tuClo
esta ao alcance de todos, ja que 0 autor
n30 se esqueceu de dedicar 2 paginas a
expHca«;:ao da terminologia filatalica. E che·
ga-se a conclusao de que, apesar Cle limitada a uma ddade, uma colec«;:80 de P6voa
de Varzim nao deixa de ser profunda.

ART. 4. CRlT~BIOS PABA A AVAL!A~AO
DE PARTIOJPA<;:OES

Tratamento e desenvolvimento da
participar;ao (Ref. GREV Art. 4.3);
Da·se especial valor a evolur;ao tecnica exacta e por ordem cronol6gica dos acontecimentos;
rmport~ncia da participar;ao (Ref.
GREV Art. 4.4);
Conhecimentos e Investigar;ao (Ref.
GREV Art. 4.5);
Requere-se igualmente elevados co·
nhecimentos de Hist6ria, Astronomia,
pesquisa de foguetoes e do Espaco;
Estado e Raridade (Ref. GREV Art.
4.6);
Apresentacao (Ref. GREV Art. 4.7) .
ART. 5. APRECIA<;:AO DAS PARTICIPA<;:OES

5.1 As participacoes de Astrofilatelia
serao julgadas por especialistas
qualificados na respectiva area
e de acordo com a Secr;ao V
Art. 31 a 47) d.o GREX (Regu·
lamento Geral da FIP para Exposicoes) (Ref. GREV Art. 5.1).

5.2 Para as participar;oes de Astro·
filatelia sao apontadas as gran·
dezas re/ativas seguintes, para
conduzir 0 Juri a uma avaliar;ao
equi/ibrada (Ref. GREV Art. 5.2):
Tratamento e impor.
t~ncia da partici·
par;ao
Conhecimentos e In.
vestigar;Ao
Estado e Raridade
Apresentar;ao

35
35
25
5
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AnT. 6, DISP.OSI<;:OES FINAlS
6.1 Na eventualidade de exist~ncia
de alguma discrepancia no tex10, proveniente da tradur;ao, pre·
va/ecera 0 texto em Ingles.

6.2 0 presente Regulamento Espe·
cial para a avaliacao de partici'
pacoes de Astrofilatelia em Ex ·
posir;oes FIP, foi aprovado pe/o
54.° Congresso da Federar;ao
Internacional de Filatelia ,-eali
zado em Roma aos 5 de Novembro de 1985, e entra em
vigor para todas as Exposir;oes
Internacionais que solicitem 0
Patrocinio, Auspicios ou Apoio
da FIP, a partir desta data
(5/Nov./85), incluindo todas as
Exposir;oes a realizar durante 0
ana de 1988 e seguintes.

Edi«;:ao deveras atraente da Tipografia do
Ave, oLda., de Vila do Conde, tem prefacio
de Paulo Sa Machado que salienta 0 contributo para 0 desenvolvimento da Hist6ria
postal portuguesa.
Que outros sigam 0 bom exemplo. (A C.) .
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LISTA DE SOCIOS

Regulamento Especial
para a Avalia~ao de Participa~oes
de Astrofilatelia
ART. 1. EXPOSIC;:OES COMftET~TlVAS
De acordo com 0 Art. 1.4. do Regula.mento Geral da FIP para a avalia(:ao de participa(:i5es na Classe de
Competi(:ao em Exposi(:i5es FIP
(GREV) este Ragulamento Especial
foi desenvolvido para complemento
daqueles principios no referente a
Astrofilatelia. Recorrer igualmente a
Directivas (guidelines) para a regu·
lamenta(:ao astrofilatelica.

DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST -

da traject6ria das naves tais
como navios e outras aeronaves
de apoio;
3.3 Algumas das pe(:as mais caracterfsticas da Astrofilatelia sao
envelopes e carti5es postais obli.
terados pela esta(:ao postal do
local e na data exacta em que
ocorreram os acontecimentos
especiais.

ALTERACOES

351 -

3.4 0 texto deve conter todos os
ART. 2. PARTICIPAC;:OES COMPETITIVAS
Uma participa(:ao de Astrofilatelia e
composta de aspectos hist6ricos
tecnicos e cientificos relacionado~
com a Pesquisa do Espa(:o e os
programas espaciais.
ART. 3. PRINCIPIOS DE COMPOSI«;:AO
DAS PARTICIPAC;:OES
~

ma!erial apropriado a uma parti·
c/pa(:ao de Astrofila:elia inclui 0
seguinte:
3.1 Documentos entregues em mao
por uma Administra(:ao Postal
para serem despachados por ba.
fi5es estratostericos, fogueti5es,
barcos de recupera(:ao, helic6p·
teros de salva(:ao e vice-versa,
e pelos seus percursores;
3.2 Selos, vinhetas e folhetos, envelopes e carti5es postais especiais, inteiros postais e corres·
pond{mcia com referencias aos
diferentes aspectos e fases dos
program as espaciais - incluindo 0 inicio, 0 vc50 e aterragem
de objectos voadores no espat;o,
e as esta(:i5es acompanhantes
8

aspectos dos dados tecnicos
datas, 0 local e 0 prop6sito d~
vc50 do foguetao inc/uindo 0
trabalho especial dos Astronautas e Cosmonautas envolvidos
no program a;
3.5 Uma participa(:ao de Astrofilatelia pode englobar todos os
aspectos relacionados com 0
assunto ou descrimina-Ios por
sec(:i5es conforme:
a) Astronomia relacionada com
pesquisa espacial;

1735 -

223B -

2422 -

2553 -

b) Hist6ria da investiga(:ao espacial;

c) Vc50s estratostericos relacionados com a pesquisa espacial;

2714 -

d) Correio por Foguete;
e) Explora(:ao da Terra - pr6xima da esfera, e dos planetas por satelites nao tripula.
dos;

f) Transmissao de noticias des·
de os tempos remotos ate
ao tempo da utilizat;ao de
sate/ites;
g) Vc50s espaciais tripulados;

REINGRESSOS -

PORTUGAL

258 -

2839 -

2840 -
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ASTROFILATELIA

A ERA DO ESPACO
Victor Correia
INTRODUCAO

Estamos no trigesimo ano da .. Era do Espac;:o", 0 perfodo da hist6ria inaugurado pelo
lan9amento do Sputnik 1, em 1957. Com 0
decorrer do tempo, 0 estudo do espac;:o t~m
adquirido uma importiincia cad a vez malor,
nao s6 para que conhec;:amos plena mente 0
mundo em que vivemos e 0 espac;:o que nos
rodeia, como para 0 maior desenvolvimento
das ciencias exactas.
Ninguem ignora -que com a pesquisa espacial se tern conseguido avanc;:os tecnol6gicos
de extraordinaria importiincia. 0 avanc;:o dado
a electr6nica, a industria, as comunicac;:oes,
a medicina, a meteorologia e a navegac;:ao,
sao alguns exemplos on de a sua contribuic;:ao
tern sido impression ante.
Falar de Astronautica, ha trinta anos atras,
era como que entrar na antecipac;:ao cientlfica. Falar de Astrofilatelia era impensavel,
como se com preen de.
Hoje, depois do lanc;:amento dos primeiros
sate lites do primeiro homem ter dado a volta
a Terra: do primeiro homem ter descido na
lua, os programas espaciais Intercosmos ~
Space Shuttle, entraram na r.otina do quotldiano, salvo alguns aconteclmentos menos
felizes.
Para quem tern acompanhado a .. Era do
Espac;:o", desde 0 seu infcio, sera facil, em
certa medida, recordar as suas eta pas fundamentais e evolutivas. Outros, menos atentos ou que s6 agora comecem a interessar~se
por este ass unto, terao, porventura, malor
dificuldade em se aperceber do impacto que
a pesquisa espacial causou no seu infcio.
Os primeiros, por certo, recordarao, nao .s~
as reportagens jornallsticas como as televlslvas, como por exemplo a .. Alunagem", directa, via TV, na madrugada de 2~ de Julho de
1969 e outras de nao menos Interesse. Aos
segu'ndos, restara a hip6tese da leitura de
livros ou revistas da especialidade ou recorrer aos jornais da epoca.
" Rua da Arrabida. 67-1." Esq. P-l200 Llsboa
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Mas, e com a filatelia que ambos poderao
recordar todos os passos dados, nao s6 ao
longo destes trinta anos de pesquisa, como
ir mais atras, aos prim6rdios. Para os amantes da hist6ria espacial, da tecnica e da
ciencia, e com a Astrofilatelia que en contrarao 0 prazer nao s6 de coleccionar este
apaixonante assunto, como reconstituir toda
a longa caminhada que 0 homem ja percorreu e que urn dia 0 levara a outros planetas
e, porque nao, ao encontro de outros seres.
A MENSAGEM
Quando fizemos parte da Sub-comissao de
Astrofilatelia da Federac;:ao Internacional de
Filatelia (F. I. P.). como delegado da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia (F. P. F.), elaboramos urn inventario dos coleccionadores
(s6cios do Clube Filatelico de Portugal) que
a este assunto se dedicavam, ficamos surpreen didos com 0 seu elevado numero. Contudo nunca vimos colecc;:oes expostas em
competic;:ao que justificassem aquele numero.
Porque, sinceramente, nao sabemos. Algo se
passa.
Tentando tirar da bruma aqueles que no
anonimato permanecem, e para todos eles,
e nao s6, que divulgamos as regras e directivas para poderem fazer uma colecc;:ao de
Astrofilatelia.
E aqui fica a mensagem: fac;:am as suas
colecc;:oes, exponham em competic;:ao Nacional e podera ser que urn dia, passada a
bruma, su~ja a alvorada da Astrofilatelia em
Portugal.
A ASTROFILATELIA ESTA
REGULAMENTADA

Em 5 de Novembro de 1985, no 54. 0 Congresso da F. I. P., em Roma, foi aprovado
o .. Regulamento Especial para a Avaliac;:ao
de Participac;:oes de Astrofilatelia .. em Exposit;oes F. I. P. (Secc;:ao da Comissao de
Aerofilatelia), cuja versao em Portugues, agora divulgada pela F. P. F., a seguir se transcreve:
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nheiro. encontram-se aliciantes com que se
embe/eza a co/ecc;ao.
~ evidente que, alem das pec;as assina/adas por um cata/ogo, 0 co/eccionador pode procurar obter postais maximos, sobrescritos comemorativos e ffamulas que documentem a sua co/ecc;ao. Nisso reside maior
atractivo.
o sobrescrito de 1.° dia que public amos,
comemorativo do XXV aniversario da banca
cubana, por exemplo, serve para duas co-

/ecc;i5es: uma tematica da «Poupanc;a" e
uma outra de assunto muito querldo dos
numismatas: dinheiro.
Estamos tambem convencidos de que, par
mais exaustivo que um catB/ogo seia, nunca
ne/e se reproduzira tota/mente tudo 0 que
interessa a um tema.
No nosso caso de hoje, supomos que a

ffamu/a do Mea/heiro dos Empregados Te/egrafo-Postais em rarissima co/ecc;ao da
Poupanc;a figurara. E, embora nao represente
graficamente 0 mealheiro, a palavra por si
s6 basta para se inc/uir nesse grupo .
Claro que todas as co/ecc;i5es podem ter 0
desenvo/vimento que se /he quiser imprimir.
E, ja que estamos em Outubro , sugerimos
uma co/ecc;ao dedicada ao dia 31, 0 Dia
Mundia/ da Poupanc;a. S6 essa devera ser
suficiente para encher um a/bum.

Em Portugal, ainda neste ano nao sera
emitido nenhum se/o. mantendo-se os habituais carimbos comemorativos, mas em certos paises, como a /talia, a Coreia do SuI,
a Argentina, etc., t§m enaltecldo 0 Dia Mundial da Poupanc;a com selos.
Carimbos ese/os, vamos poupar?

BOlSA FllATEllCA
Espac;:o a disposic;:ao de todos os leitores que podem aqui inserlr
o seu anuncio ao pre«;o econ6mico de 30$00 por linha.
Folhinhas com os mais belos carimbos de Portugal Estavam editadas ate final de
1985 mais de 500 folhlnhas
com marcas diferentes. Salvo
a numero urn, esgotada (e que
compramos por multo born
preco), esta a tempo de ad quirlr todo a conjunto. ,Em dlstrlbuic;:ao urn catalogo-precario,
que envlaremos gratis a simples pedido, bern como amostras para quem nao as conheca. Sergio W. de Sousa SImOes - 2500 Caldas da Ralnha.

PAULO OIAS
Compro pecas filatelicas em
carta. inteiro postal Ou postal ilustrado que tenham porteado, impasto postal e (ou)
telegrMico e multa postal de
Portugal. IIhas e ~x-coI6nias.
R. Goncalves Zarco N.v 1-2.·
andar Buraca. 2700 Amadoro .
Tel. 975487. Oepois das 19.30
horas.

Pacotes com selos tematicos e por palses - 0 mais
completo conjunto de temas
jamais apresentado. Sollcite
precarlo. Sergio W. de Sousa
SimOes 2500 Caldas da
Rainha.

Procuro Material Tematica.
Animais Pre-Hist6ricos.
(FOC, Provas, Series, etc.)
Pago bern.
Vito Carioca. Rua Aariano
Cor~eia de Oliveira
7750 Mertola
Compro selos. posta is, cartas, cintas de jornais, etc.,
Portugal e Ulramar, em especial Macau. Timor, c.a Mocambique, Nyassa, Tete. Zambezia,
Kionga, Congo, Cabinda.
J. Trindade - Tel. 2515949.
Apartado 582. Portela - 2685
Sacavem .
IRLANOA
Retalho colecc;:ao, selos novas e FOCs. Felix da Costa,
IIha - Bairro da Ponte - Tel.
44429 - 2065 Alcoentre.
Oou Selos (usados)
da RFA, Berlim, Suica, Austria
e outros, Europa Ocidental e
Brasil (Iote de novos 74-84).
que tam bern vendo, contra selos portug. da m/ Mancolista.
Base Yvert. Procuro correspondentes 'em todo 0 Pa ls.
Dr. Oberacker. Tel. 71431 64.
R. C. J . Silvestre Ribeiro,
8-7.·-Dt.o 1600 Lisboa (Carnide).

Se e revendedor - Temos
em distrlbuicao gratuita urn
Europa de -Leste . Ofereco precario de pacotes com seaos mel hares precos series los, tematicos e outros, alem
novas tematicas ou outras, de todo 0 material filatelico,
Incluindo novidades. F. Lou- e que natural mente Ihe intereiro. Pro Bernardo Santareno . ressa . Sergio W. de Sousa
2500 Caldas da
Late 0 8. 5." O. Oamaia/2700 Simoes Rainha .
Amadora.

6

ANONCIO GRATIS na .. Collectors Forum», revista internacional de selos. Cada dispoe de 30 palavras. Nao ~em
limite de membros. Correspondencia em ingles ou alemao. Use uma carta separada
para cada anuncio. COLLECTTORS FORUM, Box 1047,
S-163 11 . Estocolmo. Suecia.

----_._---- .
PREVARIO POR PArSES Sf; V. colecciona qualquer pals
estrangeiro, desde Afeganistao a Zimbabwe, interessa-Ihe
receber este nosso preCarlo,
repleto de series campi etas
novas. Oescreve mais de 280
paises e perto de 100 temas,
num total de cerca de 24.000
series diferentes. Para 0 receber envie Esc . 80$00, reembolsaveis no primeiro pedldo.
Para 0 estrangeiro remeter a
equivalente a $5,00 USA
(aviao), ou $2,00 USA (superficie) . S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALOAS
OA RAINHA.

QUERO POSTAIS ILUSTRADOS OOU SELDS OU FOC
PORTUGUESES EM TROCA
MASCARENHAS
R. Artur Ferreira Silva, 2, 2."
1885 MOSCAVIOE
Compro selos novos sem
charneira de Portugal, 1934-60; Austria, desde 1945; liechtenstein, Suic;:a, Alemanha
Fed. - Berlim.
Respondo sempre. S6cio do
Clube. Apartado 585. L1oret-Gerona. ESPANHA.
27

Novas emissoes de todo 0
mundo por palses e temasEsta
uma das nossas grandes especialidadesl Melhores
pre"os e desejo de servir
bern. Pe"a circular de Inscri"ao prontamente enviada. Sergio W. de Sousa Simoes2500 Caldas da Rainha.

e

COMPRO
Lotes de Selos Novos Ex-Ultramar e Insular; Lotes de
25 diferentes, Ac;:ores, Macau,
Timor, 200$00 cad a; 10 dif.
Funchal, Horta, 300$00; 10 Angra, Quelimane, 200$00; 10
Madeira, Congo, L. Marques,
100$00; 10 Ponta Delgada,
Tete, 250$00; 15 Africa, 300$;
200 Angola, India, Moc;:ambique, 800$00; 100 Cabo Verde,
Guine, S. Tome, 500$00; 10
Inhambane, 120$00; 4 Kionga
(ou usados). 600$00; 100 C."
Moc;:ambique, 400$00; 25 Niassa, 500$00, Timor, 200$00; 10
Zambezia, 90$00.
Despesas postais pagas
para valor de 3.000$00 ou superior. Ref. fornecidas se necessario.
Tony Ferreira, 27 Thomasina
St., E. Bentleigh, Vic., 3165.
Australia.
Tiras plasticas e classificadores E todo 0 restante
material filatellco. Em distribUi"iio gratuita, urn prec;:ario
que Ihe sera remetido com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa Simoes - 2500 Caldas
da Rainha.
Selos venda e compro, novos e usados. Contlnente d
ex-coI6nias. Bons prec;:os. M.
Leitiio. Rua H. Lote 19-1."
Frente. Casal S. Bras, 2700
Amadora.

Troco selos de Cuba por
selos de Portugal e ex-CoI6nias. Catalogo Yvert. Portugues ou espanhol. Miguel Prieto. Libertad 608, Santos Suarez. La Habana 5. Cuba.
Desejo trocas de selos de
Portugal e de todo 0 mundo.
Dou em troca selos de Espanha. Juan L. Blanco, c/ Aiboa,
57-3." D, 48990 Neguri (Bizkaia) Espanha.

Vendo colecc;:iio de selos
novos, series completas, algumas em quadras, de Portugal
desde 1960, ex-Col6nias desde 1950 a 1975. Porque quero
acabar como coleccionador,
fac;:o 60 % desconto sobre valor catalogo.
Contactar: Alberto Martins,
Travessa da Rua Liclnio de
Carvalho. 3880 Ovar - Telef.
056-53708.

NOS NAO VENDEMOS APENAS PACOr:ES DE TIRAS
PLASTICAS, DAMOS TAMBt:M! Igualmente classlflcadores. e pacotes de selos tematicos (mais de duas dezenas
de temas diferentes). Pec;:a a
circular .QUERO RECEBER
COMPLETAMEN:TiE GRATIS •.
Filatella St:RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

Voce que sa be escolher ...
pois claro! Escolhe folhas em
formato internacional nos modelos Normal, Extra ou Luxo,
para montagem das suas colec"oes, editadas por Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Rainha. Amostras
contra esc. 80$00 para despesas, logo deduzidos na primeira compra.

Selos novos em circula"iio
Em liquida"iio dos seus
pedidos de selos ou material
filatellco, pode envlar-nos selos das emissoes de Portugal,
para usa na correspondlmcla.
Uma boa ocasliio para des fazer-se do cue tiver a mais.
Sergio W. de Sousa Simoes
- 2500 Caldas da Rainha.
COMPRO-TROCO Pec;:as
clrculadas da Companhia de
Mo"ambique, Niassa, Lourenco Marques, Quelimane, Kiongao Zambezia. Respondo sempre. Paulo Sa Machado - Rua
Direita das Campinas, 33 4100 PORTO.
Estou interessado na troca
de selosusados em quantidades de 1OOx1 00, com filatelistas de todos os palses. Correspondencia em Portugues
ou Ingles. Abllio Fernandes
dos Santos, Av. dos Combatentes - 45-5. o-Esq. - 2900
Setubal.

PoRTICO

POUPANCA
Alves Coelho
o Gabinete de Re/ar;c5es Publicas da Caixa
Geral de Depositos tem editado um Noticiario do tema Poupanr;a com uma regularidade notavel. Desde Fevereiro de 1978, 0
seu aspecto tem melhorado progressivamente e uma das ultimas paginas publicadas, a pagina 76 correspondente a Janeiro!
/ Fevereiro do ano corrente, como as anteriores, em optimo papel, apresenta aspecto
luxuoso e co/orido surpreendente.
Em Outubro de 1978. foi editada uma lista

sentar;ao tematica de tao curioso e atraente
tema_ 0 anuncio de carimbos, de flamulas,
de se/os e blocos de todo 0 mundo oferec;e
um vasto campo de busca e permite volumoso album. Apesar disso, no intuito de ajudar ainda mais os que se dediquem ao
tema Poupanr;a, a Caixa Geral de Depositos
vai iniciar, dentro em breve, a publicar;e.o
de um catalogo ilustrado, a cores, que incluira todos os selos alusivos a esse tema
e ate agora emitidos.

Desejo selos usados de Portugal e outros paises, de 1 a
5 cada, em especial de tamanho grande, no mlnio de 200
por envio. Eu enviarei selos
usados do Chile. Esteban
Scarpa S. Casilla 16415.
- Santiago 9. - Chile.
COMPRO «Lusladast> (Portugal), cartas, postals, ambuIAnclas, carimbos fi'anceses,
nominativos, ensalos, provas,
erras, blocos, paquebots.
Inscrl"oes marglnals: Impressores e numeros de obras.
Resposta: Apartado 90.2751
Cascais Codex.
Troco selos tematicos. Frarna labels e quilos. J. Szemeredi. P. O. Box 701. 3/75 Dandenong. Australia.

FILATELISTAS! DESEO PORTUGAL NUEVOS. DOY MUOHOS PAISES. A. CINTAS. C/REi\iALARA, N.O 10 SEVlt!LA (ESPAi\iA)
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DE- SU NACIONALIZACION

- - -------de carimbos portugueses do tema "Poupanr;a», reproduzindo gravuras e mantendo a
numerar;ao utilizada no "Catalogo de Carimbos de Portugal» (1978) de F. Palma Leal.
A colecr;ao de todos os noticiarios cons·
titui hoje uma excelente achega para que
um co/eccionador consiga uma boa repre-

Estamos certos de que esse catalogo vira
aumentar 0 interesse por um tema de tao
variados motiVos. Desde os simbo/os do
aforro, como a abelha, a formiga. 0 caracol ou os mealheiros das ma's diversas formas e de materiais diferentes, ate as instituir;c5es bancarias e representar;ao de di-

5

filatelia
BARATA DAS NEUES

Rua da Trlndade. 5 _1.0 01.° (Ao La.rgo do Canno)

_

1117 LIS BOA - Codex

Tole!. 387133
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NOVOS

E USADOS

PREQARIO TEM:ATICO Desde Arqueologia, Arte, Astro, Aves. Aviaceo, ate Teatro,
Tecnologia, Transportes, Turismo, TelecomunicacOes, Unlformes, Velculos Motorizados
e Xadrez, de tudo vai encontrar no precario tematico agora em distribuiceo. Tern mais
de 280 palses. cerca de 100
temas e 24.000 series diferentes. Para 0 receber envie Esc.
80$00, reembolsavels no prlmeiro pedido. Para 0 estrangeiro remeter 0 equivalente
a $5,00 USA (avieo) Oll $200
USA (superflciel. S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

YMitfNde de,

PORTUGAL E UlrRAMAR
•
ESTRANGEIRO IInIO Polla,u.ca)
ESTRA
IPor Palsesl
NGEIRO - TEMArleOS
I. Hovoe P,icae de £tp

MARCOFUIA
SOBRESCRITOS DE 1. 0 DIA
1NTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxlMoS
CARTAS FILATELICAS
AEROGRAMAS

Precario de series completas novas de PortugalAbrangendo 0 perlodo de
1953 a 1985, e muitas anteriores. Envia-se gratis. Sergio
W. de Sousa SimOes - 2500
Caldas da Rainha .

Procuro coleccionador de
Portugal para troca de selos
das Ex·CoI6nias: Oa Checos·
lovaquia e palses da Eur.
Oriental. Eng. Jaroslav Benkovski. Fertekova 5, 18100
Praha 8 - Bohnice. Checoslovaquia.

VENDO: FDCs, postais rna.
ximos, carimbos, cartas antigas, correio aereo, provas,
erros, ensaios, prMilatelia, inteiros postais. B. F. e outros.

Precario de Sobrescritos do
COM PRO: Pre-fiiatelia, carPrimeiro Dia de PortugalSe colecclona os envelopes tas e postais maximos antieditados pelos correios (ou gos, erros, provas, ensaios,
pensa coleccionar), todos com etc. Pago bons precos.
series completas, nao deixe
. .
.
de solieitar este precario. ser- , Felix da Costa liha - Balrro
I gio W. de Sousa SimOes da Ponte - Telef. 44429 2500 Caldas da Rainha .
2065 Aieoentre.

CASA FUNDADA EM 1922
CATALOGO ELADJO DE SANTOS

A

VENDA

SELOS DE PORTUGAL, CONTINENTAL E INSULAR,
E DE MACAU
49.a Edic;:ao. 1988 ....................................... 800$00

NACIONAL E ESTRANGEIRO

Pelo Correio: Porte e registo 157$00;

Material filatelico
e numismatico

TEMOS EM .. STOCK", MILHARES DE S~RIES ESTRANGEIRAS NOVAS - iTodos os
paises. todos os temas. Denteadas, nao denteadas. Blocos.
Qualquer que seia 0 pais ou
o tema que colecclona, experimente enviar-nos a sua lista
de faltas . Filatelia S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

ELADIO DE SANTOS
-

Possl,llmos grande quantldade de
IIvros. revlstas e catAlog os sobre
fllat"elia e numlsmAtlca

Com pro sempre cartas e
postais de correio de campanha, postais de propaganda,
correia censurado da Alemanha para Portugal. Envios com
prevos a: Manfred Bunde, Wol.
fstrasse, 11. D -3410 Northeim. Alemanha.

a cobranc;:a

mais 59$00

G'rande sortldo de series compJelas e selos tematicos
Per;a listas de prelj:os gra,t is
RUA BERNARDO LIMA, 27 - TEL. 549725
1100 LJSBOA

4
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PRIMEIROS
Caravelle Paris-Cairo 1959 . . .. .. .. .
Paris-Ancara 1959
Paris-Roma-Atena5"lstambul . .. ... ... .. .... .. . . .. .. .
Milao-Istambul 1959 .. .
Roma-Istambul 1959 .. .
Roma-Paris 1959 . ... ... . .
Paris-Miiao-Atenas-Istambul . .. . ... . .... .. .. ..• .. ...
Florida-Porto Rico-FAM6 1929 .. .
Frankturt-Toquio Boeing 707 1973
Suecia-Los Angeles-SAS-1954 .. .. . .
Nairobi-Frank;urt Jet 720B-1962 . . .
San Francisco-Los Angeles·Balt.-Was. 1959 .. .. .. . ... . .. , .. ..... .. . .. . .
Cheyenne-Pueblo Route 1926 . .. .. .
Salte Lake Ci ly-Greybull-5 cartas
-1947 . .. . ... .. .. .. . .•. . ........ . ...
Buenos Aires·Salta e Salta-B. A.
1946 .... .. . ... ..... .. .. . .. .. ..... . ... .. .
St. Gallen,La Chaux de Fonds PA
44
. ... . .• .. .. ..... .. . .. ... .. .. .. ... .. .

vOOS

F. D. Cs.

E

500$00 Bodo"Fairbanks-Toquio-SAS - 1954
550$00 Alger-Eloued 1955 .. .. .. .. ...... ... .
Abidlan-Paris 1953 .. .... ... ........ .
550$00 Dakar-Paris 1953 . .. . ... . .. . ... .•... ..
550$00 Dakar~asablanca 1953 ... ....... . .. . .
550$00 Romenia PA 75/86-1958 - 3 cartas
550$00 Costa Rica-B1.6 dent./ n/ d s/carta
Franca PA 48 FDC . ... .. .... .. ... .. .
PA 46 FDC .. .... .... . ..... . .
550$00
1751 FDC ... .. ... .. ... ....... .
3.500$00
PA 43 FDC .. .... ...•. . ..... .
400$00
PA 44 FDC assin. grav.. . .
500$00
400$00 Polinesia PA 73 FDC ... ... ...... .. .
Nva. Caledonia PA 139 FDC .... . .
1.600$00 Portugal 688/95 FDC Registado .. .
2.400$00
ASAs de Portugal - Tatoo
1977 .... .. ...•.. . .. .. ...... .
4.100$00 Algumas pecas sao unicas. Portes

500$00
450$00
450$00
450$00
450$00
9.000$00
1.000$00
1.800$00
750$00
800$00
550$00
3.000$00
1.400$00
1.500$00
4.500$00
600$00
extra.

2.500$00

FlELIX DA COSTA ILHA

3.000$00

Telet. 44429 - 2065 ALCOENTRE

BAIRRO DA PONTE

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO

Selos de Portugal, Uaramar
e Estrangeiro
Novidades. Tem4ticos.
Sobreseritos de 1.° dia

NOVIDADES

QUALQUER

I

TODO 0 MATERIAL FILAT~L1CO

MANCOLISTAS

PAIS

BaSlos I Campos, lda.

ASSINATURAS

cONTAcrre~NOs

R. Maria Andrade, 55 1100 L1SBOA

Tel. 8341 08

TEMA

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

PORTUGAL

FARO 8002

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

TUDO

1200 LlSBOA -

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

TEI.!EF.

321514

FILATELIA

SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA• TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA -

VENDA

Exeeuc;llo rtipida de pedidos por correspondineia

EDITORIAL
Desde 0 ultimo numero desta Revlsta que, recorda-se, eorrespondendo ao m6s de
Agosto fol dlstrlbuldo por anteelpa~so, em Julho, multos aeonteelmentos se verlflearam
no espa~o fllatellel portugu6s - alguns posltlvos, outros negatlvos. Naturalmente.
E e com justlflcada satlsfa~so que eonstatamos ter e.stado 0 Clube Filatelieo de
Portugal, talvez como nunca, uma slgnlfleativa quantldade daqueles que conslderamos
como posltlvos.
Julgamos que se Justlfiea plenamente recordar alguns.
Come~mos entlo por asslnalar a coneretlza~Io do 1.° Lellso Filatellco do CFP,
desenrolado hti poucos dlas com 6xlto asslnaltivel. ~xito na quail dade das peltas propostas. ~xlto na grande abundilnela de material reeebido para ser Ineorporado na almoeda,
do que resultou uma prlmelra e Ingrata tareta: a da selecc;ao.

E nao fol esSa a unlca das dlfleuldades que se depararam aos esfor~ados organlzadores desta hasta (um aeeno de gratldao aos nossos Presldente. e Vlee-Presldente,
Fernando Carrao e Jose Rodrigo Dlas Ferreira que S·s, aevotaram com. todo 0 seu empenho
nesta tarefa a que se Impuseram). Tratava-se da primelra. rea!izac;ao d(' genero a que
o CFP metla ombros. Tudo fol ultrapasado da melhor mans Ira.
Asslm os nossos cons6elos usufrulram de mals um beneficlo pols fol-Ihes proporelonada a posslbllidade de eonsegulrem algumas P9c;as em falta nas suas colecc;oes.
Alguns obtlveram desta vez 0 que pretend lam; outros; menos afortunados agora, consegulrlo 0 que pretendem em pr6xlma oportunidade.
Vamos alnda asslnalar urn outro importante contributo do Clubs FI~atelleo de Portugal com repercussiio Indelevel em toda a Fllatella portuguesa.

cn

Referlmo-nos il proposta atempadamente felta aos
pelo CFP no sentldo de ser
devotada uma serle de selos a moderna plntura portuguesa sugestao aeelte pel a
entldade emlssora.
Asslm, os fllatellstas portugueses terao enflm os tao desejados selos de plntura.
E t6-los-ao ao longo de tres anos, tantos serao aqueles d'urante as quaIs Irao
sendo emltldas, por certo, IIndas e bem enquadradas rl!prcrlultOES dos mals slgnlflcatlvos
quadros de plntores portugueses modernlstas.

o Clube Fllatelleo de Portugal orgulha-se de ter cons:lguldo mals este relevante
sucesso.
Flnalmente, eonslderamos que nao deverlamos delxar no alvldo dols galard6es hti
pouco recebldos por esta Revlsta: uma medalha de prata na Espamar 87 e med'elha de
bronze prateado outorgada na Hafnia 87, Exposi~ao Filate'lea Mundlal, sob 0 patroelnlo
da Federa~ao Internaelonal de Filatella que he poueo decorreu no, capital da Dlnamarca.
Deve referlr·se que s6 multo raramEnte, em certames Internacionals, uma Revlsta
ultrapassa a prata.
Mals um motive para satlsfac;ao de todos n6s.
A. SILVA GAMA
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Leuchtturm ( Farol)

LH£llY to LH IT [E
9yavadarlZS"

CLASSIFICADORES

PLACAS DE PROFISSDES
Autor
M. Norte de Almeida
1987
80x80 m/ m.

Ref.&

Medidas

Psg.

Bandas

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

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

16
16
32
16
32
48
64
16
32
48

96
96
192
144
288
432
576
144
288
432

640
870
1.400
1.200
1.900
2.600
3.450
1.400
2300
3.600

-

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

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

Direito
Agrlcultura
Mllsica
Industria
Pesca
Ca{:a
Mediclna

* Em estudo

MB12
MB 20
MB35
MB48
MB 80
MBMix

MB 42 R 42 moedas max . 29 mm 0
MB 24 R 24..
• 32,5.
MB 35 R 35
30 •
MB 30 R 30
• 34 ..
MB 30 RA 30
36 ..
MB 20 R 20
38 ..
MB 50 R 50
26,S
MB SET D 4
• diferentes 0

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

··
··

20 moedas max 42 mm 0
24
..
34.

1

f

PARA MOEDAS EM ESTOJOS
PLASTICO (CAPSULAS)

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALlOAOE EM: LlSBOA,
PORTO, COIMBRA, BRAG,A, LEIRIA, ETC.

Rua dos B·acalJ\oetros, 28

2

REF.& N.o de casas (forma redondal

MB 20 ,K
MB 24 K

Placas de Bronze 80 m/ m a 1200$00

1100 Llsboa

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

REPRESENTANTE
PARA
PORTUGAL

Telef.

870412·870425

JORGE M SLOPES
•

•

Rua S. Nicolau, 26-4.° Sala 3-Telef. 878360-1100 USBOA
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o MEILHOR AT~ A DATA PARA APRESENTAQAO

ClUBE FILATELICO
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