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PLACAS DE PROFISSOES 

Ref 4220 Dlrelto 
4221 Agrlcultura 
4222 MOslca 
4223- Industria 
4224- Pesca 
4225- Cac;a 
4226- Medlclna • Em estudo 

Placas de Bronze 80 m/ m a 1200S00 

Rua dos Bacalhoeiros, 28 

1100 Lisboa 

Autor 
M. Norte de Almeida 
1987 
80x80 m/ m. 

Telef. 870412·870425 

o selo portugues 
e hist6ria, e cultura, 
e passado, e presente e 
e distoncia. 

Coleccionar 
selos portugueses 
e descobrir este jeito 
de senti r e de viver. 

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Tem6ticos 
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Leuchtturm ( Farol) 

CLASSIFICADORES 
Ref.· Medidas Pig. Bandas 

L 5/8 140X 200 16 96 640 -
L 2/8 170 X 225 16 96 870 -
L 2/16 170X 225 32 192 1.400 -
L 4/8 230X305 16 144 1.200 -
L 4/16 230X305 32 288 1.9~ -
L 4/24 230 X 305 48 432 2.6 -
L 4/32 230 X 305 64 576 3.450 -
LS 4/8 B) 230 X 305 16 144 1.400 -
LS 4/16 B) 230 X 305 32 288 2.300 -
LS 4/24 B) 230 X 305 48 432 3.600 -

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL. 

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE. 

ESTOJOS PARA 

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

MB12 12 moedas max. 64 mm 0 
MB 20 20 48 • 
MB 35 35 35 · MB48 48 30 · 
MB 80 80 24 · 
MBMix 45 diferentes 

MOEDAS (FAROL) 

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

MB 42 R 42 moedas max. 29 mm 0 
MB 24 R 24 • 32,5. 
MB 35 R 35 30 • 
MB 30 R 30 
MB 30 RA 30 
MB 20 R 20 
MB 50 R 50 
MB SETO 4 

34 » 

36 » 

38 » 

» 26,5 
• diferentes 0 

MB 20 K 20 moedas max 42 mm 0 PARA MOEOAS EM ESTOJOS 
PLASTICO (CAPSULAS) MB 24 K 24 34 • 

--------------------------------
VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALlD'ADE EM: LlSBOA, 
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC, 

REPRESENTANTE JORGE M SLOPES PARA PORTUGAL • • 

Rua S. Nicolau, 26.4.° Sala 3 - Telef. 8783 60 -1100 USBOA 

SOLETIM 

DO 

CLUSE FILATELICO 
DE 

PORTU6AL 

Roylsta blmostral 

Director: DR. A. SILVA GAMA 

Administrador: J, RODRIGO DIAS FERREIRA 

Colabora<lor permanente : ALVES COELHO 

Propriedade do CLUBE FILAT~LlCO DE PDRTUGAL 
Red8c~iio e Admon,slrac;iio . Av, Almira.le Rsis, 70·5. · IltD 

1100 LIS B D A - T.I.lon. 8239311 

Numero Internacional Normalizado das Publlcar;oes 
em Serie : ISSN 0871-0309 

Oep6sito Legal N,o 1471/82 

Composto e impressa: Gr4flca Roslal 
R. Manuel Soares Guedes, 13·A/LIsboa/T. 839015/ 6 

NOMERO AVULSO: 150$00 

DISTRIBUICAO GRATUITA AOS SOCIOS 
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EFECTIVO (Lisboa e Conc-elhos Limltrofes) -450$00 semestre; e 900$00 (ano) 
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,1 • Financiamento de projectos de investimento no sector 
'1 produtivo; 
-! 

• Concessiio de credito a medio, longo e curto prazo; 

• Credito a produ~iio e a venda a prazo; 

• Credito a Exporta~iio de bens de equipamento e servi~os; 

• Opera~oes nos mercados financeiros estrangeiros, a vista ou 
a prazo; 

• Linhas de credito para importa~iio de bens de equipamento e 
servi~os; 

• Presta~iio de garantias bancarias; 

• Apoio a concep~iio e realiza~iio de opera~oes nos 
mercados fmanceiros, nomeadamente nas Bols&s de Valores; 

• Assistencia na prepara~iio e avalia~iio de projectos de 
investimento, incluindo a organiza~iio dos respectivos 
financiamentos, de origem nacional ou estrangeira 
(engenharia jinanceira); 

• Apoio a realiza~iio de "joint-ventures"; 

• Promo~iio de missoes empresariais em Portugal e no 
estrangeiro; 

• Apoio aos aforradores no sentido do encaminhamento das 
poupan~as para 0 investimento produtivo. 

filafelia 
BARATA DRS NEUES 

Rua da Trfndade, 5 _1.0 Dt.o (Ao Largo do Carmo) _ 1,17 LIS BOA - Codex 
T.'ef.387133 

• PORTUGAL E Ul TRAMAR 
It IIovvs Paieq de &pre . 

• ESTlu'NGEIRO fPor ::'~rtoguelli) 
• ESTRANGEIRO. TEMATIC~S 

• MARCOFILIA 
• SOBRESc;RITOS DE 1.0 DIA 
• lNTEmOS POSTAIS 
• POSTAIS MAxIMoS 
• CARTAS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

E USADOS 

Possl,llmos grande quantidade de 
IIvros, revlstas e caM.logos sobre 

fIIatelia e numismatica 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 
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LINDNER 
o MELHOR AT~ A DATA PARA APRESENTACAO 

E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS 

Os conjuntos de 1986 ja chegaram 

PECAM PRECARIOS 

FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO 

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

Prar,:a Mouzinho de Albuquerque 
Centro Comerelal Brasilia 

Sal a 911.9.· 
4100 PORTO 

c. SANTANA 
FILAIELIA IWlleA ou POB PAlsES 

GRANDE STOCK 

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO 
EXECUTAMOS MANCOLISTAS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 
Em series completas, novas,e .gem charneira 

NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores prec;:os 

REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consults-nos 

AV. DA LlBERDADE, 151·1.· 
(Metro: AVENIDA) 

1200 LISBOA-Telef. 561539 

EDITORIAL 
Uma aniillse efectuada com certo detalhe aos mals recentes aconteclmentos das 

esferas fllatellcas, allada ao conhecimento de perspectivas a curto e a medio prazo, 
permltem.nos conclulr que 1988 flcara consagrado como 0 ana de viragem da Filatella 
portuguesa. 

E numa raplda P4lflora,mica lendente a at:lcelJlrar a nossa CO;1c!usao referiremos em 
particular a Federa~iio 'Portug,uesa de Fllatel18!, por caber naturalmente a este organlsmo 
a dlniimlca que se Ira reflec1ir e Im'J)ulsionar a actMdacb das agremlaltOes federadas. 
Enos J:>oucos meses de trabalho da nDva Dlr.eo:;ao da FPF, 101 ·possivel anotar-s,e (com 
satlsfaltao, acentue-se) um labor poslUvo que, alrado a uma transparencla de processos, 
urna disposiltao para 0 dlalogo e LIma vontade de apE'Ziguamento, Ira conduzlr sem 

duvlda a resultados multo merlt6rlos e a um novo, desejAvel e IndlspensAvel arranque 
da Filatelia naclonal. 

Reflra.se especHh:amente, a Implementac;ao do novo Regulamento G·eral de Expo
slltOes Filatellcas Portuguesas e, princlpalmente, a imedlata dlnamizac;ao de exposlltOes 
regionais para 1989, prehidio de uma outra, a nivel naclonal, no ano seguinte. 

Aqui cabe registar que ja em mead;os do ana passado 0 Clube Filatenco de Portugal 

se tlnha candldatado a organlzac;io de uma exposlc;io regional da zona a que' pertence, 
em 1989 e uma naclonal em 1990-Ipropoatas essas aceltes pella FPF e sanclonadas 

pelos CTT. 

Mas anote-se alnda na ec'lvldade federatlva, a reallza~ao de um Semina rio, de Juven
tude par'a Junados naclonals, 0 qual se desenrolou nas noasas fnstala~oes. 

E em termos de futuro .proxlmo, anuncla a FPF a -efectlvac;ao da 1." Feira Naclonal 
de Fllatella (q .... te dlvulgantlos nesta Revlsta) eventual mente a re,peUr no Porto, um outro 
SemlnaJ'llo de actuallza~ao para Jurados Naclonals, a 16 e 17 de Abril, e ainda a revl
sao de vatlo.. dos seus Regulamenlos e dosplroprlos Estatutos- revlsOes que parece 

IraQ ser bem mals partlclpadas por aqueles a quem dlzem mals dlrectamente respelto 
do que em ocaslOes anteriores. 

Por outro lado, a reallzalj:io em Malo pr6xlmo, no Porto, da .Lubnapex 88, tambem 
sera um contributo Importante para 0 relanc;amento da nossa F~atelia. 

Pela parte do Clube Filatellco de Portugal, lambam exlste a dls .. lOsllj:ao de promo· 
ver algumas Imclatlvas que passarn contrlbulr 'para urn cada vez malor dlnamlsmo de 
nossa actua~ao. 

Asslm as actlvldades fIIat611cas possam contar com os indfspensllveis apolos, nomea
damente os econ6mlcos, em .partlcular dos que mais directamente delas bene-ficlam. 

Mas este particular sera motlvo de pr6xlm:J desenvolvlmento. 

SILNA GAMA 
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BANCO FONSECAS & BURNAY 

Breve Resumo Historico 
o Banco Fonsccas & Burnay e 0 resultado da fusao do Banco 

Fol1.'il'L"aS, S~mto!> & Vianna c do Banco Burnay, cfl'ctuada. cm 1%7. 

Por l'Scri tura de Mai 0 de 1861, foi criada a Casa Bandria 
Fonsecas, Santos & Vianna, qucemJaneiro de 1937 se passou a 

dcsignar Banco Fonsel"aS, Santos & Vianna. 

A Casa Hcnry Burnay & c.' foi tambem fundada na sc1:.'l.mda 
Illctadc do si'l-uJo XIX, vi ndo a tmnSfornl~-se cm Banco, cm 1925. 

Em 1l)67 foi i ntch'l11do no Banco Fonsecas & BlIqiay 0 Banco 
. Regional de Avciro. 

Dcpois dOl nacionaJ iza~.io das Instituic;,:Oes Blmairias, ocorrida 
cm Marc;,:o de 1l)75 foram incorporados, tambem, no Banco 

Fonsccas & Burnay a Casa Banairia Pancada Moracs & c. i1 e 0 

Banco do Alentejo. 
o Banco FonseGls & Burnay com cem Agencias, l'Sllalhadas 

pdo tcrritorio continental e RegiOes Autonomas dos Ac;,:orcs e 
Madcira e com as Sucursais de Macau e Nova lorque, e uma 

Instituic;,:ao dinamica com mais de 125 anos dc existencif!. 

Dotado de larga cxpericncia, 0 Banco Fonsecas & Burnay 
disp<lc, hoje, de adequados mcios tecnicos, casu do sistema de 
teleproccssamento em tempo real e dc lima organizac;,:ao, qlle 
garante cada vez mclhor qualidade nos servic;,:os prcstados e 

perm i te responder i ntcgml mente as n<.>ccssidadcs da CLonom ia 
ponugllcsa e aos desafios apresentados pcla conjuntura 

internacional. 

:aANCO FONSECAS & BURNAY 
UTILIZE 0 SABER ACUMULADO EM MAIS DE 125 ANOS 

Preciso Portugal usados. 
Ofere<;o us ados da Ai-emanha, 
Berlim, Holanda e Finl~ndia 
G. Ziebert, Glogauerstr. 9, 
0-4133 N euki rch en, WEST 
GERMANiY. 

Send me 100/ 200 vndama
gad used stamps from your 
country and you will receive 
the same number and quality 
of Portugal (or Western Euro
pe, if you prefer instead of). 
I accept also €xchanges stri
ctly based on topiCS. Corresp.: 
English, Russian, Swedish, Du
tch, German, French or Italian. 
My ag.e: 42 yars. 

Luis Afonso da Maia, L. 
Martins Lima 3.° dt, 4750 
Barcelos, Portugal. 

Precario de s~ries comple
tas novas de Portugal
Abrangendo a perlodo de 
1953 a 1985, e muitas ante
riores. Envia-se grc\tis. S~rgio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Rainha. 

VENDO: Revista Col6quio Ar
tes N5" 1, 7, 24, 28 ao 33, 
35 e 41 . Medalhas de partici
paGlia em 'expo de Filumenis
mo. Revista Fi !umenismo: Des· 
de a n.O 1 em anos campi etas. 
J. Campos Pereira. Ediflcio 
Carabobo, Por. A - 3.° Esq. -
- Val ega - 3000 Ovar. 

COMPRO 
Postal Maximo n.O 576 e 

584 (Eladio) . Resposta a Sa
cretaria C. F. P. n.O 33. 

FILATEUSTAS! 
DESEO PORTUGAL NUEVOS. 
DOY MUCHOS PAISES. 
A. C.INTAS. C/ PEf'iALA!RA, 
N.o 1'0 SEVillA ESPAf'iA) 

Tiras plasticas e classifica
dares - E todo a restante 
material fllat~lico. Em distri
buh,so gratuita, urn preQario 
que Ihe sera remetido com 
todo 0 prazer. Sergio W. de 
Sousa SimOes - 2500 Caldas 
da Rainha. 

Selos venda e com pro, no
vas e usados. Continente e 
ex-coI6nias. Bons precos. M. 
Leitao. Rua H. Late 19-1 .° 
Frente. Casal S. Bras, 2700 
Amadora. 

Briefmarkentausch gewuns
cht mi i Sammiern der ganzen 
Welt. Senden Sie 100/ 200 
StUck Ihres Landes, Sie erhal
ten gleiche Anzhal und Wert 
von Portugal (oder, ob Sie 
es vorziehen, ehemaligen por
tuguiesischen Kolonien). Ich 
suche auch Tauschpartner fur 
MOnzen. Korresp.: Deutsch, 
Russisch, 0 ii n i s c h, FranzO
sisch, Schwedisch, Holliindisch 
oder Englisch. Mein Alter: 42 
Jahre. 

Luis ' Afonso da Maia, L. 
Martins Lima 3.° dt, 4750 Bar
celos, Portugal. 

LlTERATURA FILAT,J:LlCA 
COMPRO 

Paulo Kruger. Av. Bras II i'a, 
6-1.0 Esq. Apela<;lio - 2685 
Sacav~m - Telef. 257 1326. 

.,....----------------------- PUBLICIDADE ---. 

GUIA DO COLECCIONADOR 
J: comum entre filatelistas a d:ficuldade 
em saber como podem e com quem 
trocar os seus selos ou outras pec;:as 
filatelicas . Tal dificuldade vira a ser 
reduzida com a publica<;iio do GUIA 
DO COLECCIONADOR que a firma 
BELACRO, LOA., ira publicar no inlcio 
de 1989 dando-Ih€ a nome de ANUA
RIO FILA"~LlCO 89. Para tal e sufi
ciente que 0 colecc,ionador preencha 0 

BOI_ETIM DE INSCRICAO enos fac;:a 
remeter 100$00 (100 Pts/ US$2,OO) em 
cheque, notas au selos novos ao facial. 
Agradece-se ainda que a filater sta indi
que se deseja vir a adquirir 0 ANUIARIO 
por 250$00, 0 qual posteriormente sera 
vendido ao prec;:o de 350$00/exemplar. 
~ ne('e~sario e urgente sabermos - quem 
somas e es' reitarmos la<;os de amizade. 

BOLEllIM DE INSCRIQAO NO 
AN UARIO FILAT,HICO 1989 

~ome ________________________ __ 

Enderec;:o e C6digo Postal _____ _ 

--------------------------
Tipo de coleccionismo: Parses, Tematl-
cas, Maxima/ilia, Ou!ros _________ __ 

em selos NOVOS ( ) USAOOS 
FDC ( ) CARIMBOS/ FLAMULAS 
INTEIROS POSTAIS ( ) IDADE 
PROFISSAO ________ _ 

Correspondo-me nas LlNGUAS ___ _ 

Estarei interessado em receber 0 meu 
ANU~RIO par rna's 250$00. Se pretende 
receber recibo comprovativo queira re
me"er carta selada e enderec;:ada. 

BELACRO, LOA. - R. MARQUeS OA FRONTEIRA, 12-A - 1000 LlSBOA - TEL. 522049 
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Novas emissoes de todo 0 
mundo por palses e temas
Esta e uma das nossas gran
des especialidadesl Melhores 
preltos e desejo de servir 
bern. Pelta circular de inscri
Itlio prontamente enviada. Ser
gio W. de Sousa Simoes-
2500 Caldas da Rainha. 

COMPRO 

TEMOS EM .. STOCK,., MI· 
LHARES DE S~RiES ESTRAN. 
GEIRAS NOVAS - Todos os 
paises. todos os temas. Den· 
teadas. nao denteadas. Blocos. 
Quaiquer que seja 0 pals ou 
o tema que colecciona, expe· 
rimente envlar·nos a sua Iista 
de faltes. Filatelia S~RGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

Com pro sempre cartas e 
postais de correio de campa
nha, postais de propaganda, 
correio censurado da Alema· 
nha para Portugal. Envios com 
prec;os a: Manfred Bunde, Wol. 
fstrasse, 11. 0-3410 Nor· 
theim. Alemanha. 

Lotes de Selos Novos Ex. 
·Ultramar e insular; Lotes de 
25 diferentes, Altores, Macau, 
Timor, 200$00 cad a; 10 dif. 
Funchal, Horta, 300$00; 10 An· 
gra, Quelimane, 200$00; 10 
Madeira, Congo, L. Marques, 
100$00; 10 Ponta Deigada, 
Tete, 250$00; 15 Africa, 300$; 
200 Angola, India, Moltambi· 
que, 800$00; 100 Cabo Verde, VEN'DO: FDCs, posta is m4. 
Guine. S. Tome, 500$00; 10 ximos, carimbos, cartas anti
Inhambane, 120$00; 4 Kionga gas, correio aereo, provas, 
(ou us ados ). 600$00; 100 c.a erros, ensaios, pre-tiiatelia, in· 
Mocambique, 400$00; 25 Nias. teiros postais. B. F. e outros. 
sa, 500$00, Timor, 200$00; 10 COMPRO: Pre.filatelia, car· 
Zambezia, 90$00. tas e postais m4ximos anti

gos, erros, provas, ensaios, 
Despesas postais pagas etc. Pago bons precos. 

par~ valor de 3.00~$00 ou suo Felix da Costa ilha _ Bairro 
penor .. Ref. lornecldas se ne- I da Ponte _ Telel. 44429 _ 
cess~no . . I 2065 Alcoentre. 

Tony Ferreira, 27 Thomasina I 
St.. E. Bentlei~h , Vic., 3165. I 

Austr~lia . 

Prec~rio de Sobrescrltos do 
Primelro Dla de Portugal
Se colecciona os envelopes 
editarlos pelos correios (ou 
pensa coleccionar), todos com 
series completas , nao delxe 
de solicitar este prec4rio. ser· 
glo W. de Sousa Simoes-
2500 Celdos de Rainha , 

NOS NAO VENDEMOS APE· 
NAS PACOTES DE TIRAS 
PLASTICAS. DAMOS TAM· 
B~M! Iguaimente c1assiflcado
res , e pacotes de selos temA. 
ticos (mais de duas dezenas 
de temas dlferentes). Peca a 
circlllar .QUERO RECEBER 
COMPLETAMENr.E GRATIS •. 
Filatelia S~RGIO W. DE SOU. 
SA SiMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Voc~ que sabe escolher ... 
Selos novos em circulaltlio oois clarol Escolhe folhas em 

- Em liquidaclio dos seus formato internaclonal nos mo· 
pedidos de selos ou material delos Normal, Extra Oll Luxo, 
filatelico, pode enviar·nos se- para montagem das sues co· 
los das emissoes de Portugal, lecltoes. editadas por Sergio 
para uso na correspondancia . W. de Sousa Simoes - 2500 
Uma boa ocasiao para desfa· Caldas da Rainha. Amostras 
zer·se do oue tiver a mals. I contra esc. 80$00 para despe· 
Sergio W. de Sousa Simoes I sas, logo deduzldos na pri· 
- 2500 Caldas ria Rainha. melra compra. 
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COMPRO-TROCO - Pecas 
clrculadas da Companhia de 
Mocambique, Niassa, Louren· 
co Marques, Quelimane, Kion· 
gao Zambezia. Respondo sem
pre. Paulo S4 Machado - Rua 
Direlta das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 

COM PRO .. Lusladas.. (Por· 
tugal,), cartas , postais, ambu· 
lanclas, carlmbos franceses, 
nomlnatlvos, ensaios, provas. 
erros, blocos. paquebots. 

Inscricoes marglnals: 1m· 
pressores e numeros de obras. 

Resposta: Apartado 90. 2751 
Cascais Codex. 

Ofereco selos, FDC's, pos· 
tais e sobrescritos da URSS. 
Mui 'o interessada ,em Portugal 
e ex-CoI6nias. Especialmente 
Fauna. Corresp . .em franc~s e 
ingl~s. Ludmila Rudenko. Lno· 
kombinatovskaja 9. 91 . 266028 
Rovno. URSS. 

PRECARIO TEMATICO 
Desde Arqueologla, Arte. As· 
tro, Aves. Avlaclio, ate Teatro, 
Tecnologia, Transportes. Tu· 
rismo, Telecomunicacoes, Uni· 
formes, Veiculas Matarlzados 
e Xadrez, de tudo val encon· 
trat no prec4rlo tem~tlco ago· 
ra em distribuiclio. Tern mais 
de 2BO palses, cerca de 100 
temas e 24.000 series diferen· 
tes. Para 0 receber envie Esc. 
BO$Oo, reembals4veis no pri. 
meira pedido. Para a estran· 
geiro remeter a equlvalente 
a $5.00 USA (avilio) au $200 
USA (superflciel. S~RGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

ANUNCIE 

NA REVISTA 

DO CLUBEFILATeLICO 

D,E PORTUGAL 

rn poRTICO 

FALAR PORTUGUES 

Recentemente, a Federa~io Portuguesa· de 
Filatalia levou a e/eito um concurso para 
Jurados de Literatura. Embora 0 nome seja 
demasiado pomposo para as pretensoes, 0 
certo e que se exigiu, e na nossa opinifio 
«muito bem», uma redacr;fio aos candidatos. 

Havera quem argumente que um bom cr/· 
tico de musica nfio sera obrigado a ser um 
bom execu!ante, do mesmo modo que 0 
maior entusiasta por pintura nao e obrigato
riamente um pintor. E em face da argumen· 
tar;ao , aduzir·se·a que um apreciador dos 
escritos filatelicos nao e fon;ado a saber 
redigir. 

A lves Coelho 

e veterano Fernando Per;a 0 que e que acon· 
se1.hava aos mais novos. E 0 distinto locutor 
recomendou aos futuros e aos actuais locuto· 
res: 

- Que estudem gram~tical 
Aqui esM um conselho digno de ser se· 

guido por todos. Se 0 nao for, como e ql.ie 
um jurado pode apreciar aquilo que os 
outros escrevem? 

Nunca 0 fil6so~0 e demasia'io cientista, 
nem 0 cientista demasiado fil6sofo. Do meso 
mo modo, 0 jurado de Literatura Filatelica 
fem de apreciar 0 que se escreve e como 
se escreve, alem do substrato filatellco. 

'- ¥3A.AGA ./ 
~. -- .. .-._---_ .. _ ... _-----------

Por favor. leitor. nAo cople os maus examplos dos carlmbos. Nilo escreva .4 Exposh,Ao ..... 
mas slm -4." Exposl .. Ao ...• 

No en tanto, nds pensamos que, quer 0 
crrtico de musica, quer 0 de pintura ou 0 
da "arte» filatelica, todos e/es tem de conhe
cer regras e/ementares para a transmissao 
de conhecimentos em que se fundamentem 
as suas aprclar;oes. E 0 traquejo da lingua 
em que nos exprimimos e indispensavel. 

Por consequencia, como e que um crltico 
de «Literatura Filatelica» pode actuar se nao 
der provas de que conhece regras elemen· 
tares? 

Ese, na escrita, a apficar;ao da regras e 
fundamental , ate na fa/a se aplicam. 

Ha algum tempo, perguntaram ao i1ustre 

Se a Filatelia pretende ser um vefcu'o de 
Cultura, nao deve alhear·se de uma expres
s io correcta e clara e tem de obedecer a 
regras elementares como a da concordancia 
do s!.Jjeito com 0 predicado. 

Enten'femos que nao basla 0 aspecto lu· 
xuoso do papel e das gravuras de uma reo 
vista . Tambem se torna indispensavel escre· 
ver portugues. Ainda que "errare human!.Jm 
est", temos a obrigar;ao de fugir da repetic30 
dos erros para que nfio nos apelidem de 
«burros». 

Amemos a Filatelia, mas tantemos sempre 
fafar portugues para que malhor nos en!en· 
damos. 
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Tudo 0 que precisa de saber 
sobre segurosl II 

E 0 nosso numero de telefone! 

/ 

./ 
/ .. -

.. 
\. 

ALiANGA SEGURADORA 
R. Gonf;alo Sampaio, 39 - Telef. 668951·694031 P.P.C.A. 
Av. da Republica, 50-8 - Telef. 736014·734113 P.P.C.A. 

PORTO 
lISBOA 

BOlSA FILATEllCA 

Espaco a dlsposlca.o de todos os leitores que podem aqui inserlr 
o seu anunclo ao pre(:() econ6mico de 30$00 por linha. 

Folhinhas com os mais be· 
los carimbos de Portugal -
Estavam editadas ate final de 
1985 mais de 500 folhlnhas 
com marcas diferentes. Salvo 
o numero urn, esgotada (e que 
compramos por muito born 
preco). esta a tempo de adqul
rlr todo 0 conjunto. ,Em dlstrl· 
buicao urn catalogo-precario, 
que enviaremos gratis a sim
ples pedldo, bern como amos
tras para quem nAo as conhe
ca. Sergio W. de Sousa SI
mOes - 2500 Caldas da Ral· 
nha. 

PAULO DIAS 
Compro pacas filatelicas em 

carta. Inteiro postal ou pos· 
tal ilustrado que ten ham por
teado, imposto postal e (ou) 
telegrMico e multa postal de 
Portugal. IIhas e ex-coIOnias. 
R. Goncalves Zarco N.u 1-2." 
andar Buraca. 2700 Amadora. 
Tel. 975487. Depois das 19.30 
horas. 

Pacotes com selos tema
tlcos e por palses - 0 mals 
completo conjunto de temas 
lamals apresentado. Soli cite 
precario. Sergio W. de Sousa 
SimOes 2500 Caldas da 
Rainha. 

------------
ANuNCIO GRATIS na .. Col

lectors Forum", revista inter
nacional de selos. Cada dis
poe de 30 palavras. tNao tern 
limite de membros. Corres
pond~ncia em Ingl6s ou ale
mAo. Use uma carta separada 
para cada amincio. COLLECT
TORS FORUM, Box 1047, 
S·163 11. 'Estocolmo. Suecia. 

Compro selos, postals, car- I 
tas, cintas de jornals, etc., 
Portugal e Ulramar, em espe· 
cial Macau . Timor, c.a Mocam· 
bique, Nyassa; Tete, Zambezla, 
Kionga. Conga. Cabinda. 

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

Se e revendedor - Temos 
em distribuieao gratuita urn 
precario de pa~otes com se
los. tematlcos e outros. alem 
de todo 0 material filatelico, 
e que natural mente Ihe inte
ressa. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da 
Rainha. 

ANT6NI0 PASSOS BARRETO 
Rua do Cruzeiro n.o 251 ric 

1300 LiSBOA 
Portugal 

Deseja encontrar correspon· 
dente na R.F.A. ..Rep. Fede
ral Alema .. , «Berlim .. e D.D.A. 
«Alemanha Democratica .. para 
troca de selos. 

PRECARIO POR PArSES 
S6 V. colecciona qualquer pars 
estrangelro, desde Afeganls
tao a Zimbabwe, interessa-Ihe 
receber este nosso preearlo, 
repleto de series campi etas 
novas. Descreve mais de 280 
palses e perto de 100 temas, 
num total de cerca de 24.000 
series dlferentes. Para 0 rece
ber, envle Esc. 80$00, reem· 
bolsaveis no prlmelro pedido. 
Pa·ra 0 estrangeiro remeter 0 
equlvalente a $5,00 USA 
(aviso). ou $2,00 USA (super
flcle). S~RGIO W. DE SOU
SA SIMOES- 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

QUERO POSTAIS ILUSTRA
DOS DOU SELOS OU FDC 
PORTUGUESES EM TROCA 

MASCARENHAS 
R. Artur Ferreira Silva, 2, 2.° 

1885 MOSCAVIDE 

Com pro selos novas sem 
charneira de Portugal, 1934· 
-60; Austria, desde 1945; Ue
chtenstein, Suica, Alemanha 
Fed. -Berlim. 

Respondo sempre. SOcio do 
Clube. Apartado 585. Lloret
-Gerona. ESPANHA. 

--------------

Europa de 'Leste. Ofereco 
aos melhores precos series 
novas tematicas au outras, 
incluindo novldades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando Ii; 
Lote 8-2.° Dt.o, 2735 Cacem. 

VENDE·SE 
TEMAT.ICA ADIANiTADA 

.. OS CEREAlS .. 
R. Marqu€ls de Fronteira, 12-A 

1000 LISBOA 

TEMATICOS 
Para especializaeao vend-emos 
carimbos comemorativos dos 

rna is variao'os temaS. 
BELACRO, 'LOA. 

R. Marqu6s de Fronteira, 12-A 
1000 LlSBOA 

ANUARIO DE COLECOIONA
DORES, inscreva-se. Peea bo
letim de inscrh;ao a BELA· 
CRO, LOA .. 
R. Marqu€ls de Fronteira, 12-A 

1000 LlSBOA 
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LISTA DE SOCIOS 

DO 
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERACoES - REINGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 

4B2 - Jose Bernardino Lima Pereira. Rua 
Cravos Vermelhos, lote 229. 2955 
Pinhal Novo. (M) Po. Fr. Es. Com
preende AI. T. C. V. N. U. 60. 2. 34. 
UPU. Flora 9. C. T7. T10. 

806 - Eurico Guilherme Mauricio Valadas 
Lage Cardoso. Praceta Garcia de Re
se,nde, lote 94-5.° Esq. Alfomel. 2700 
Amadora. (M) Po. T. N. U. 60. 1. 
Tematica de Politicos. 

872 - Alexandrino S. F. Amen. Rua Poeta 
Aleixo, 22-2.° Dt.o. Apartado 47. 8100 
Lou!e. (P/M) Po. Fr. Es. T. C. V. N. 
U. 6-0. 1. 2. 19. Tematicos da Historia 
de 1. Angola. Olimpiad'as. 90. 94. 

1382 - George R. Pearson. Rua de Belem, 
475. 4300 Porto. (A) In. BO. 1. 93. 
Ateneu. 

1469 - Eng. Fernando Loureiro. Praceta D. 
Fernando II, lote 8-2.° Dt.° 2735 Ca
cern. (M) Fr. In. AI. Es. T. BO. N. U. 
3. depois de 1964. 90. 93. 

2209 - Eng. Rui Manuel Antunes Gonc;;alves 
da Rosa. Ribeira das Vinhas, Lote 
2 - Pi so 4.° Dt.o, 2750 Cascais. (P) 
T. C. 60. N. U. 1. 3. 90. 93. 

2892 - Fernando Henrique Rosado Pires de 
Azevedo. Lote 142-4.° Esq.o Urb. da 
Portela. 2685 Sacavem. (A) , IT. C. V. 
60. N. U. 1. 2A. 94. 

2893 - Jose Ant6nio Rodrigues de Almeida. 

2B 

Prac;;a de Goa n.O 2-2.° Dt.o. 3500 
Viseu . (M) Po. C. 60. N. 1. 93. 

BRASIL 

2891 - Carlos Eduardo de Freitas Savioli. 
Rua Voluntarios da Patria, 201/602. 
Rio de Janeiro. (P) Po. T. C. 60. 
N. U. 

ESPANHA 

894 - Jose Santiago Tejada. Apartado de 
COrrf'!os n.o 146. 41-080 Sevilha. (A) 
Po. Fr. Es. T. 60 de 1. 2A. N. por 
60. 19. Andorra Espanhola. 10B. Ta
malicos N. 

ALEMANHA 

2894 - Gunter Ziebert. Glogauer Str. 9 E. 
4133 Neukirchen-Vluyn. (M) In. AI. 60 
5A. 90. 97. 

AUSTRALIA 

2690 - Rev. Bryan Findlayson. 77 Parkes St. 
Helensburg 2508 N. S. W. (A) In. ;r. 
BO. 1. 2. 94. 

ISRAEL 

2328 - Albe rto Trindade Vargues. Garage 
Taavura. Ramla. (M) Po. Fr. In. T. 
N. U. 3. 7. 5. 90. 

2895 - Joao Pol6nio Guerreiro. Garage Taa
vura. Ramla. (M) Po T. C. V. 60. U. 
3. 75. 94 . 

E fJRGENTE DENUNCIAR ... 
OS FALSOS, ESSA PRAGA! 

Francisco Lemos da Silveira 

Nao podia delxar d'e cor responder ao amavel convlte do Ruben Kley 
!}8ra colaborar no nUlm:~ro esp::cial da revlsta ccTEMATICA .. com!o nume 0 

100, uma centa bonita e rara tratando-se de pubilcaltoes filat'ellcas, que 
por norma morrern d'epressa. 

E que entre nos exlste uma slmpatia e urn respeito mutuos «ad 
eternum». Detlvados d:lSse tralto comum qUe e a noSSa fldelidade ao 
estudo e invesllga(:ao das caisas filate!lcas. 

Logo, em casos como eSle, daixa de haver qualquer eventual Impe
dimento, nern existem .. 'Istas de' espera", nada. E 0 aspecto afectivo 
que vern a tona. 

Asslrn metl me, ao trabalhe, sern tardar, tendo optado pela denuncla 
duma situa(:ao perig~sa - que Interessa tambem a tematlcos, e nae 
s6 - no ambito de materia de qUe me tenho ocupado amlude: a luta 
centra os talsos. 

Julgo que podera ser urn recado litll. 

Nao e novidade, nomeadamente para os 
expositores, qua nas colecc;;5es deve estar 
presents urn dete min ado numaro de con
dit;:5es, das qua,is se aponta entre as pri
mairas a ausencia de falsificac;;oes, com 
~xeepc;;ao das que se encontrem devida· 
menta assinalad as. 

a ArLO 41.2 do .. Regulamento Geral para 
as E;<p:Jsi;6:s FIP" e claro ao afirmar que 
.. uma j:articipa, ao que contenha material 
falsiljea:\o -nao explicitamente anotado deve 
sofrer uma deseida de urn ou mais niveis 
na classificac;:ao, dependente da gravidade 
do casc". 

Por conseguinte, nunea sera demais su
blinhar que 0 coleccionador deve rodear-s's 
de todas as cautelas para evitar esse con
tratempo do .. downgrade". 

Entre oLitras, avultam estas: 

- adquirir exclusivamente em comercian
tes entendidos e da maior honorabili
dade; 

- acauteiar-se com cert ificados de ga
rantia, assinados por peritos das res· 
pecti13s area: ; 

- apetrechar-sa com as eonhecimentos 
necessarios pal a pcd;or defender se 
pelos seus proprios meios; 

- exibir unieam~nte material transparente, 
sem sombra de suspeita. 

Tcdavi:::, cemo vamos ver, por vezes nao 
e facil respeitar est as eonsideracoes e ter 
em conta estas regras muito sirl1!Jles. 

Por exemplo, urn equivoco toseo sabre 
falsos, pro!usamente difundido por interme
dio de obra de grande tiragem, induz em 
erro g;av,a aqueles que usarem tal publica
C;;ao como reiere"cia. 

Com uma ratoeira dessas acontece entao 
o pior - 0 filatelista e enganado e f.ica in
defeso 

Vejamos um caso concreto, depforavel. 
Para eomemorar a participac;:f.o de Portu

gal na ExposiC;;ao Internacional da Nova 

7 



York, toi autorizada, em Agosto de 1939, a 
aposic;:ao duma sobrecarga - com a insignia 
do certams e a legenda «Exposic;:ao/ lnter
nacional/de/ Nova Yorkj 1939-1940" - em se
los de correia a3reo emitidos no ana ante
rior e ainda em ci ~culac;:ao. Num dos valores 
de' cada colonia, dando f.orma a uma co
lecc;:ao de oito selos. 

Sao selos de pequena tiragem muito pro
curados, nao 56 por aerofilatelistas mas 
tambem par tematicos que, dedicando se a 
«Exposic;:oes Internacionais.. (,hoje, Univer
sais) os desejam incluir nas suas colecc;:oes. 

FAlSO ORIGINAL 

09 pronlo, surgiram sobrecargas talsas. 
Tipograficamente bem feitas, podiam cons
tituir um 9 <'-nde risco. Por fortuna (para 
nos!) a .. labric"-nte.. cometel! um engano 

*Esle artigo. inserlo no n.· 100, correspondenle 
a Novembro-Dezembro de 1987. da Revlsta TEMA
TIoCA, - orgao da Associa~iio Brasilelra de Filalelia 
Tematica ABRAFITE). e da Comissfto de Filalelia 
Temalca da Federa~ao Inleramerlcana de Filalelia 
(FIAF) - cujo edilor e 0 deslacado tilalelisla Ruben 
Rels Kley, toi-nos genlilmente proporcionado pelo 
seu aUlor. 0 consagrado tllatelisla Francisco Lemos da 
::;i1veira. 

A,pnoveitamos 0 ensejo pTara saudar a 
ABRAFITE lpela sua magnifica publfcacrio, e 
empai1lcular 0 Editor da sua Revlsta pelo 
sllPllflcado deste niimero 100 ora alcancrado. 
(SG) 
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grosseiro e bem visivel no desenho do logo
tipo da Exposic;:ao, facil de detectar. Como 
veremos mais a frente. 

D catalogo Yvert & Tellier, de consulta 
obrigatoria para os filatelistas brasileiros e 
portugueses (mesmo, (mica manuseado pe
los menos exigentes). trata esta emissao 
com uma lamentavel Iigeireza - para nao 
empregar uma expressao mais forte. 

Perante uma oferta torc;:osamente cons
tante (a tiragem toi de 2.000 exemplares de 
cada Selo) e uma procu ~a em permanente 
mutac;:aQ (nJtidamente ascensional, muito es
peciallTiente da responsabilidade da pressao 
dos aerofilatelistas) 0 Yvert passa inc61ume 
por estas dUas realidades e atribui-Ihes co
tac;:oes desde ha muito ultrapassadas, desen
quadradas do mercado, obviamente aquem 
da realidade. 

E, alam disso, faz questao em conferir 
cotas diferentes - que va,o de 40 a 70 fran
cos - a selos que, em qualquer andamento 
de leitura, valem rigorosamente 0 mesmo. 

D minima que pode dizer-se e que, tudo 
somado, a incompreensfvel. 

Mas, adiante. D que trouxe hoje a baifa 
esta emissao a Doisa muito mais saria. 

Veremos que 0 termo nao e exagerado. 

S6 isto! Junto do selo de Angola, 0 Yvert 
apresenta uma i1ustra<;:ao com a sob;ecarga 
que foi aplicada e, nas restantes sete col6-
nias, remete ,0 leitor para aquela prJmiera 
imagem, assim: ccavec surchage au type 
d'Angola». 

Aparentemente, uma eficacia bem compor
tada. 

Simplesmente, a gravura public ada a a de 
uma SOBRECARGA FALSAI!! 

Trocado isto par miudos significa que 
quem procura documentar-se numa so obra 
- e ainda por cima num trabalho que es
teja longe de ser perfeito, com incorrecc;:oes 
de palmat6ria - sujeita-se a c,ontrariedades 
escusadas, par culpa propria. 

Leia muito - e 0 ultimo conselho bem 
intencionado que aqui deixamos ficar. 

E um voto que se taz: que em Paris ou 
em Amiens, para a pr6xima edJcao, ponham 
na pagina de Angola 0 cliche aqui a direita 
- em vez do «criminoso" que esta 180. 

UUTEIRO DE EXPOSICoES 

FILATELIA NA ESCOLA 
Levar a FllateUa as Escolas devera ser uma tareta prlorltllrta a ter em conta no 

desejavel desenvolvlmento desta modalldade do colecclonlsmo. 

Algumas lnlclatlvas neste sentldo jil forarll levadas a cabo com maror ou menor 
sucesso. Todavla, 0 seu nume~o e frequ6ncla e consIderavelmente Menor do que 0 
desejavel. Por Isso merace urna saudacrao multo especial a d;lsposlcrao cfa Escola Secun
darla n.O 2 do Montijo e de urn grupo dos seus docentes dlnamlzado pelo nosso con
s6clo Domingos Cnavo que se prop6em levar a cabo de 19 a 29 de Abril p't6xlmo, urn 
projecto que Intltularam ccA FlI'atelia e a Escola». 

Estao para ele prevlstas vArlas realfzacroes do malor Inleresse e alcance. 

Espera-se que a Escola referlda continue a propDrclonar a este grupe de profes
sores osmelos de que necessltam para qu~ este projecto tenha a Inecessaria contlnui
dade, tornando-se como que urn modelo para as suas similares. 

LUBRAPEX 88 
Tudo se apresta para que a XII Exposic;:ao 

Fi'atelica Luso-Brasilei~a registe 0 merecido 
Sl\cesso. 

Recordamos que 0 certame cuja organiza
c; ao cabe ao Clubs N'acional de Filatelia e 
que conta com 0 patroclnio da Federac;:ao 
Portuguesa de Filatelia e dos CU, desenro
lar-se-a no Palacio de Cristal, do Porto, de 
14 a 22 de Maio pr6ximo. 

A Comissao Drganizadora ja aprontou os 
programas fiJ.atelico e social e designou 0 

corpo de jurados que Se incumbira de atri
buir as premiosem disputa. Entretanto estara 
par certo para breve 0 envio das inscric;:oes 
definHivas aos participantes, bem como a 
edic;:ao do Boletirn n.O 2. 

No pr6ximo numero desta Revista propor
cionaremos intormac;:oes mais detalhadas sa
bre a tlUBRAPEX 88, exposic;:ao que po~ certo 
muitos dos nossos leitores se aprestam para 
visitar pais a em certames de qualidade que 
mais se pode apreender. 

Postais Maximos 
LOTE DESCRIC;:AO PRE~O 

1 ARO. RELIGIOSA (50 PM) 7.500$00 
2 AVES (30 · ) 3.000$00 
3 BARCOS (25 · ) 2.500$00 
4 C~ES (25 · ) 2.500$00 
5 CEPT (50 · ) 7.500$00 
6 FAUNA (30 · ) 3.000$00 
7 FLORES (50 · ) 6.000$00 
8 FOLCLORE (15 · ) 2.000$00 
9 MONUMENTOS (30 · ) 3.500$00 

10 PEIXES (15 · ) 2.000$00 
11 PERSONALIDADES (35 · ) 3.500$00 
12 TRANSPORTES (25 · ) 3.000$00 
13 TRIPLOS (80 · ) 10.000500 
14 VARIOS (30 · ) 3.500$00 

-------
Pedidos a Secretaria do Clube 
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LEGISLA9..JO 

DE INTERESSE FILATELICO 

Compilado por Jose R. Dias Ferreira 

FLAMULAS NUMEROSAS . 
PORTARIAS 

Porlaria n.O 275/87. 1987-04-04. Emissao de 
um inteiro postal ()omemorativo dos «50 Anos 
da Radio Renascenca ... 

Portaria n.O 307/87. 1987.<J4-11 . Emissiio 
de selos com taria fosforescente come mo· 
rativa da «Europa CEPT». 

Portaria n.O 495/87. 1987-06-26. Emissao de 
selos alusiva aos «Far6is da costa portu
guesa». 

Portaria n.o 551/87. 1987-07-03. Emissiio 
de selos alusiva as «Janelas e varandas dos 
Aco:,es». 

Portaria n.O 738/87. 1987-08-27. Emissiio 
de selos, com teria fosforescente, alusiva as 
«Datas da Hist6ria de Portugal». 

Portaria n.o 801/87. 1987·09-18. Emissiio 
de selos com taria fosforescente ·alusiva aos 
.. Castelos e Brasoes de Portugal». 

Portaria n.O 823/87. 1987-10-08. Emissiio 
de selos postais com taria fosfo·resoente 
comemorativa de «Os Acores na Hist6ria da 
Aviacao». 

Portaria n.O 824/87. 1987-10-08. Emissiio 
de selos comemorativa do Centenario do Dis
co. 

Despacho. MOPTC. 1987-12-04. Novas ta
xas correspondentes aos portes de carta 
ordina ia e bilhete·postal. 

NORMAS PRIVATIVAS 

CC00078 DGC. 1987·06-11. Perfuraciio de 
selos. Autorizacoes. 

CC00086 DGC. 1987-06·11. Vinhetas. Auto· 
rizacoes de Circulaciio. 

AVISO 1987·05-29. Ma(luinas de franquia 
«Roneo Alcatel ... Aprova<;ao de mod~los. 
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OS000827. 1987-07-30. Mudanca de desi
gnacao da CTF de Maia (Doufo). 

o 1000187 DGC. 1987-07-09. Condicoes de 
aceitacao de correspond€mcias da Empresa. 

DE 001887 CA. 1987-09-03. Retirada da cir
culacao das emissoes de cartoes de Boas 
F'estas alusivas ao Natal dos an os de 1978 
a 1983. 

DE 002187 CA. 1987·10.<J1. Criacao da 
CTFU 4 a) (Amadora) . 

FLAMULAS 

MAl'OSINHOS/ CIDADE DA EUROPA. Esta· 
Cao de Correios de iMatosinhos. 1 a 30 de 
Outubro de 1987. 

AMARANTE/TERRA DE CUL.T.URA E AHTE / 
/ CENj"T;ENARIO DO NASCIMENTO/ DE AMA
DEO DE SOUZA-CARDOSO. Estaciio Central 
,d'e Correios de Lisboa e Po·rto. 1 a 30 de 
Novembro de 1987. 

6,° SALAO/ ANTIGU,IDAOES/ HQTEL MERI
DIEN PORTO/ 3/ 6 DEZEMBRO, 3 de Novem
bro a 3 de Dezembro de 1987, Estacao Cen
tral de Correios do Porto. 

COLECCIONAR/~ IDESCOBRIR. 16 de No· 
vembro de 1987 a 6 de Janeiro de 1988. Esta
r,ao Central de Correio de Lisboa. 2 de De
zembro de 1987 a 6 de Janeiro de 1988. 
EstaCao Central do Correio do Porto. 

ALARDO/AGUA MINERAL. 9 de Novembro 
a 8 de Dezembro de 1987. Estaciio de Cor
reio do Fund'ao. 

70.° ANIVERSARW/DA/FILIAL DO PORTO/ 
IBANCO PINTO & sono MAVOR/O SEU 
BANCO. 1 a 29 de Fevereiro de 1988. Esta
<;ao Central de Correio do Porto. 

AS PRIMEIRAS 
EXPOSICOES FILATELICAS 

PORTUGUESAS 

Solicilaram-nos inlormacoes sobre as pri
meiras exposicoes filatelicas que Se realiza
ram em Portugal. Dada a escassez de publi
cacoes especializadas que se editavam 
noutros tempos, a tarela torna-se muito dificH 
ate a «Primeira Exposicao Filatelica Portu
guesa", realizada em 1935, em Lisboa, no 
atrio da Camara Municipal de Lisboa. 

Na i:s'a das exposicoes, desde que se 
des:nrolou a primeira em Viena, no ana de 
1881, ate 1894 realizaram-se mais quinze e 
nenhuma delas loi efectuada em Lisboa (1). 
Proc·urando melhor, ficamos a conhecer que 
numa notfcia muito vaga, datada de Janeiro 
de 1888, sere'eria que .. Brevemente publica
remos os estatutos da Sociedade Phi/atelica 
Portugueza, e as bases para a grande expo
sir;ao de sellos projectada para 1888-89» (2). 
Se tal facto fosse possivel de confirmar, faria 
este ana um seculo que se I:nha realizado 
a primeira exposiciio filalelica, embora esla 
certamente nao se tenha efectivado. CarJos 
George, S. Ferreira e outros, que em 1935 
realizaram a primeira, ainda eram relativa
mente novos para saberem se tinha 'havido 
mais alguma e n 30 considerariam essa como 
sendo a primeira. Passados anos, essa data 
pOde ser confirmada pel a notrc:a num cata
logo de 1947, onde se pode ler .. Armindo 
Sim'5es Ferreira. Mestre que foi da Filatelia 
Nacional e um dos organizadores da 1." 
Exposir;ao Filatelica que se· realizou no 
nosso Pais» (3). 

Tambem, Portugal dispunha de um pequeno 
numero de coleccionadores, porem alguns 
muito bons, mas avessos a mostrar 0 que 
possuiam e ainda por nessas alturas pouco 
se coleccionar em folhas m6veis, expunha-se 

Jose R. Dias Ferreira 

em albuns, dos quais alguns do pr;ncipio 
do seculo que tin ham casas para todos os 
selos emitidos no mundo como por exemplo 
o de Moens. Na Biblioteca de Clube Filate
lico de Portugal e por doacoes diversas exis
tem varios exemplares. 

A exposicao do material era muito rest rita 
porque 0 que contava era 0 tamanho dos 
albuns e a quanti dade dos exemplares. Nao 
se reparava mUito no es'ado dos selos; as 
charneiras eram bocados de papel colados 
mLiitas das vezes com cola ordinar~a que 
deteriorava os exemplares, e era facil de 
ver tudo misturado, selos posta is, selos fis
cais, recortes de inteiros, cintas e outros. 

Por tudo isto, talvez se'ia parte da Justifi
caCao de s6 muito tarde terem principiado 
as eXDosicoes em Portugal, onde por exem
plo s6 no final na decada de 40 terem sido 
expostos pela primeira vez os Postais Maxi
mos, melhor na 2.a Flavex. 

De entre os primeiros certames merece 
uma referelncia especial a «2.3 Bepex .. 
(1947) onde foram expostas partes de colec
coes pelo calalogo de Portugal e Col6nias, 
quase complelas onde, por exemplo, faltavam 
3 selos (Correa Junior) e outra 16 selos 
(Francisco Cunha). que demorou Ires an os 
para obter 5 exemplares. Em 1944, faltavam
-I he 21 selos. Eo nesta exposic;:ao que apenas 
com 13 an os, expoe pela primeira vez. Ar
mando Vieira (4). que presenlemente e um 
dos nossos mais distintos f: lalelislas. 

Para melhor compreensao do que consta
ram as primeiras exposicoes, recomendamos 
a leitura dos seus cattlogos, das quais indi
camos as dalas e os respeclivos carimbos, 
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indicando-se os numeros do Catalogo Palma 
Leal W. L.). Procuramos fazer uma tentativa 
de catalogac;;ao que supomos nao estar lon
ge da verdade. Referenciamos as efectuadas 
ate 1955 (inclusive). 

1935 - Catalogo da 1." Exposic;;ao Filaterca 
Portuguesa. Lisboa, 1 a 15 de Junho. 
(:p. L. A. 8). 

1940 - Catalogo da 2.· Exposic;;ao Filatelica 
Por:uguesa. Usboa, 25 de Novembro 
a 5 de Oezembro. 

1944 - Catalogo da 3.· Exposic;;ao Filatelica 
Portuguesa .. EXFIPO". Lisboa, 20 a 
27 de Maio .. (P. L. A. 11) (5). 
Catalogo da 1.a Exposic;:ao do "Bu
reau d'~changes Philateliques.. "1." 
BEPEX". Porto, 29 a 30 de Julho. 

1947 - Ca'alogo de .. 2.· BEPEX ... 2.· Expo
sic;:ao do Bureau d',~changes Phila
teliques. Porto, 21 a 30 de Junho. 
(P. L. A 12). 

1948 - Catalo;o da Exposic;;ao da Segunda 
Flavex. Porto, 21 a 30 de Novem
bro (6). 

1950 - Catalogo da 3." Flavex. Porto, 21 a 
30 de Janeiro (p. L. A 15). 

1953 - Catalogo da Exposic;:ao Internacional 
do Centenario do Selo Portugulls. 

Lisboa, 29 de Setembro a 5 de Outu
bro (P. L. A 21 e B 35). 
Ca~alogo da 1." Exposh;:ao Filatelica 
de Vila Franca de Xira. V. F. de Xira, 
8 a 11 de Novembro (P. L. A 23). 

1954 - Catalogo da 1.· Exposic;;ao Filatelica 
Regional de Torres Vedras. T. Vedras, 
14 a 21 de Marc;;o (7). (,p. L. A 24). 
Catalogo da Exposic;ao Filatelica de 
Leiria. Leir:a de 24 de Agosto a 5 
de Setembro (P. L. A 29 e A 30) . 
Catalogo da Exposic;:ao Filatelica de 
Corporativa «Carris 1954". Lisboa, 7 
a 14 de Novembro (p. L. A 35). 

1955 - Catalogo da Quarta Exposic;:ao Fila
telica Portuguesa. Porto, 3 a 11 de 
Setembrp (1). (P. L. A 37). 

(I) Hist6ria do Selo Postal PortuguAs. Or. Oliveira 
Marques. 

(2\ 0 Philatellsta. 
(3) Catalogo da 2..' Bepex. 
(~) ExpOs .Colec<;Ao completa de blocos de Portugal 

n CoI6nias-. 
(S) Palma Lilal, Indica carimbos at6 30 de Malo. 
(6) A -1.' Flavex. fol prlvada, Fhivlo Gouveia Os6rio 

.pOs 0 nome de 2.' F/avelt. III que em tempos 
realfzou. com cardcter partfcular uma outrs do 
mesmo genero. no -Mercado Filat6l1co. n.' 33. 

(7) Nunca vlrnos descrito pelo Cor. Guedes de Ma
galhiies. 

Clube Filatelico de Portugual 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CONVOCA~AO 

Nos termos Estatutarios convoco a Assembl.eia Geral do Clube Filatelico de 
Por'ugal a reunir em sessao ordinaria, no dia 30 de Marc;:o de 1988, pelas 20.30 
horas, na Sede social na Avenida Almirante Reis, 70 - 5.0 Ot.o em Lisboa e com 
a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1.0 - Apreciac;:ao, discussao e votac;:ao do Relat6rio e Contas da Oirecc;:Ao e 
Parecer do Conselho Fiscal do ana de 1987; 

2.° - Eleic;;Ao dos Corpos Gerentes. 

Nao estando presentes a maioria dos s6cios electivos, a Assembleia reunira 
em 2.& convocac;:ao, pel as 21 .30 horas, nos termos dos 'Estatutos. 

Lisboa, 27 de Fevereiro de 1988 

o Presidente da Assembleia Geral 

Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 

LITERATURA FILATELICA 

SELOS DE RECURSO 
CIRCULADOS EM PORTUGAL 

CONTINENTAL 
o autor deste livro, 0 Eng.o Armando Mario 

O. Vieira, um nome sobejamente conhecido 
na literatura filatelica, diz, na introduC;:3o, 
que «niio e preciso ter-se grande imaginac;iio 
para se idealizar uma ou varias co/ecc;des 
deste genero, pois 0 vasto pa 'rim6nio fila
relico naciona/ esla ainda re/ativamente pou
co exp/orado. E a me/h~r forma de desbra
var caminho e, sem qua/quer duvida, 0 dar 
a conhecer 0 resultado das nossas pesqui
sas, mesmo sabendo que incomplelas ou 
pouco precisas». 

o indice inclui dois capitulos lundamen
tais : .. A falta de selos» e 0 .. Aproveitamento 
de Selos», englobando minuciosidades que 
despertam 0 desejo de busca entre os nos-
50S papeis velhos. Oeste modo, rejuvenes
cem os papeis e alimenta-se 0 espirito com 
uma curiosidade latente. 

Em no~a final, a referencia a lIti1izac;;ao 
dos selcs postais com uma func;;ao fiscal. 

Foi este 0 espirito p~r presidiu Ii elabora
c;;ao de um trabalho aliciante digno de ser 
estudado por coleccionadores avanc;:ados e 
de ser folheado pelos principiantes, pois 
estamos certos de que poderao inspirar-se 
para colecc;:c3es semelhantes ou aprenaer a 
estimar :nteiros, postais. 

Citaremos a'nda 0 AP~NOICE p~r nele se 
indicarem as datas em que alguns selos por
tugueses circularam durante certos periodos. 

Edic;;ao cui dada do Nucleo Filatelico do 
Ateneu Comercial do Porto. 

o Clube Filatelico de Portugal agradece 
o exemplar enviado pelo seu autor, ao qual 
apresen'a felicitac;:c3es. (A. C.) . 

~ 

COLECCIONISMO NA MADEIRA 
Os numerosos amadores que na Regllo AutOnoma da Madeira se dedlcam ao colee

clonlsmo tim, desde ha cerca de quatro meses, uma rubrics no Programa .. Mela da 
Tarde .. , transmltldo na RDP Madeira, que Ihes e Intelramente dedlcada. 0 apontamento, 
cia autorla de A. Sliva Gama, director desta Revlsta, val para 0 ar todas as 2·&8 felras 
pelas 14.15 horas. 

Falando-se nele de var/as form as de co/ecclonismo, a Fllatelia, pela sua Inegavel 
popular/dade, e natural mente pr/vlleglada. 

Exortam-se pols os colecclonadores madelrenses a escutarem aquela rubrica plOden· 
do nela ate Intervlrem com perguntas ou quest5es, a1raves de cartas ou de um slm~'es 
telefonema que, se efectuado II hora do programa, tera ate a posslbllldade de ser trans
mlUdo em cfirecto. 

De qualquer forma, os contactos deverao ser feltos para a RDP Madeira. 

Parabens aos colecclonadores madelrenses e urna saudal;ao especial ill RDP Ma
deira pela su'a magnifica fnlclativa desejando-se longa vida a esta nubrica e ao Programs 
"Mela de Tarde.. onde ela se Insere. 
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Alvalazere - SEGURA com data manus. 
crita em 11.2. (1840). impresso a preto. so· 
bre carta oficial. 

Celorlco de Basto-SEGURA/ BASTO im
presso a azul. sobre carta oficial de 14.4. 
1985. 

Celorlco da Belra - SEGURA/CELORICO 
impresso a sepia. em carta oficial de 21.11. 
1845. 

~ 
I~ / / '" 

(SE(~UR~\ 
.:< 

& 
" ....... . g,.~, 

:. &~'lfV ;1((' 
'~ .4 ' 

Fate - SEGURA impresso a sepia. em 
carta oficial de 31.3.1849. 

S3tUbal- SEGURA/SETOBAL impresso a 
preto. em capa de maco de 29.11.1-838. 
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SEGURO impresso a azul em capa de 
malfO de 17.1.1852. 

Tavlra - SEGURA/ TAVIRA impresso a se
pia. em carta oficial de 3.5.1828. 

Tcmar - SEGURA impresso a sepia. em 
cnrta oficial de 22.9.1838. 

Trancozo - SEGURA/TRANCOZQ impresso 
il sepia. sobre carta oficial de 26.10.1837. 

~J ')URIt. 
TA.Vln.A 

V." Franca de Xlra - SEGURA/V.'" FRAN
CA/DE XIRA impresso a azul . sobre carta 
ofieial de 14.5.1843. 

CORRESPONDENTES 
FILATELICOS· 

o QUE COLECCIONAR 

o iniciado no ramo filatelico do coleccio
nismo tematico. agora tambem conhec:do por 
Filatelia Moderna. senle mais dific·uldades 
em estrutrar a sua colec<;:80 que 0 filatelista 
",'radicional. 

E se nao vejamos. 

o coleccionador depois de seleccionar 0 
S8:.! tema deve antes de mais adquirir ou 
ja possuir conhecimentos sobre a tematica 
a desenvolver. para melhor poder estruturar 
o plano-gu:a da colecc1o. Somente depois 
de dados estes primeiros passos ele ira co
me<;:ar a procura de selos que se encaixem 
dentro do plano tematico previamente tra
cado recorrendo para isso a um Catalogo 
Universal de on de ira extrair os numeros dos 
5elos dos palses. que Ihe possam interessar: 
faz a sua mancolista como a vulgar dizer-se. 

Dados estes importantes passos. pode di
zer-se enlao que ate aqui tudo foi facil. pois 
tratou-se de um observa<;:80 ma:s ou menos 
atenta as reprodu<;:ces dos selos bem cbmo 
aos textos sobre os mesmos quando estes 
nao silo reproduzidos. 

o coleccionador vai enlrar numa nova lase. 
deparando-se-Ihe 0 problema de qual a ma
neira como adquirir os selos pelo que vulgar
mente recorre aos comerciantes da especia
li riade entrando na lase de consulta de 
abuns e classilicadores de selos estrangeiros 
na intencao de aqui, ali ou acola encontrar 
algum selo de se-u interesse. 

ESPECIALIZACAO 

o coleccionador tematico que sente aspi
ra<;:ces de competicao mostrando as suas 

LeaL e era 

colec<;:oes nas exposi<;:oes Iilatelicas. tera de 
montar a colee<;:ilo segundo regras extrafdas 
de um Regulamento inslitufdo pela Federa
<;:ao Internacional de Filatelia (FIP) . E en
tao que comecam a surgir as maiores dili
cu~dades. ja que nem s6 de selos se com poe 
a sua tematica: tera de inclu:r as ditas 
"peQas filatalicas» ou seja. as cartas e ou
tros dooumentos pos'ais. E nesta fase que 0 
coleccionador perguntara: mas onde cons~ 
guir tais pe<;:as tematicas? 

CORRESPONDENTES 

A experiemcia de 24 an os de colecciona
dor tematico. diz-me que em Portugal nao 
existem as lais pe<;:as tematicas no comer
cio da especialidade. salvo as portuguesas 
e :sso somente em duas a tres casas que pelo 
Pafs tem algo da PESQUISA que 0 tematico 
tera de fazer. 

Para colmatar tal falta tera que fazer IN
TERCAMBIOcom outros coleccionadores es
pecialmente estrangeiros. E como conseguir 
os endere<;:os de coleccionadores para fazer 
as suas trocas? 

Pessoalmente o· tema por mimi eleito apre
sen:ou numerosas diticuldades ate porque 
nao tinha outros coleccionadores nacionais a 
trabalhar no mesmo tema. TIve extrema ne
cessidade em socorrer-me de variada litera
tura. 

Comeeei por me inscrever no MEMBER· 
SH ' I") DIRECTORY. um ANUARIO DE COLEC
CIONADORES pubJ:cado na Checoslovaquia. 
bern como me inscrevi num AGRUPAMENTO 
TEMf...TICO da F:P. onde a minha tematica 
tinha cabimento. 
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No mundo novo dos Estados Unidos da 
America, onde exis ~e uma colec ~ividade a 
"AMERICAN TOPICAL ASSOCIATION" que 
agrupa mais de 40.000 associados, que edi
tou tambem urn ANUARIO dos seus associa
dos COLECCIONADORES TEMAlT,ICOS. Am
bos os ANU[J\RIOS publicavam listas de na
mes de coleccionadores agr·upados por tema
ticas de diversos parses, 0 que veio facilitar 
a tarefa de intercambio e conseguir os CA
RIMBOS COMEMORATIVOS, FLAMULAS e 
1I'~·jEIROS POSTAIS de que tanto necessi-

tava para valorizar e especializar a colec
c;:10. 

Tao preciosa foi a sua consulta, que dal 
foi posslvel col her enderec;:os de varlos fila
telistas que coleccionavam 0 meu tema, alam 
de nos indicar a idade, profissao e IInguas 
em que Se correspondiam. 

Daqu: concluirmos que qualquer tematica 
levan§. alguns anos a conceber, para que 0 
coleccionador possa entrar em forc;:a na com
petic;:ao das Exposic;:oes Nacionais e Inter
nacionais, sendo portanto urn dos predlcaaos 
do Filatelista, a sua persist~ncia e paciencia. 
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CASA A. MOLD~R 
RUA 1." DE DEZEMBRO, 101, 3.° 

TUDO PARA 
1200 L1SBOA - TElEF. 321514 

FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA-

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execu~Ao r6pida de pedldos por correspond6ncia 

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable ... 
We offer Mail Sales with extremely interesting material ir the S25 - S150 range. In 

addition, our Public Auctions offer appropriately rare and spec~alized material. 
We are always interested in buying specialized items or collections. 

Our Mail Sale and Public Auction catalogs are sent free to members of the Clube Filatelico de Portugal on request. 
Please specify which catalog you wish. 

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

NOVOS CARIMBOS 

EM CARTAS SEGURAS 

Durante todo 0 perlodo pre-arl'esivo e al
gum tempo ap6s este, eram denominadas 
«seguras", as cartas registadas, Noestes ca
sos, as cartas recebiam a respctiva marca 
que podia ser, ou nao, solidaria com 0 ca-

Adelino A. MeLo CaraveLa 

Na sequ~ncia do artigo publicado nesta 
Revista, no numero 343, do passado mes de 
Agosto, sobre 0 aparecimento de novas mar
cas nominais do perlodo ore·filatelico, pre
tende-se complementar esse mesmo artigo 

,Y"I ? ./~ 
,~ t!.-///:' t~ 

~~ '~;£~G~~'_ 
" -'-.~ 

d4~7~~;;Z;--~~ ~?ti.{~)./L 

rimbo nominal e geralmente na mesma cor 
deste, embora com mais frequ€lncia a men
c;:ao fosse manuscrita pelo expedidor ou 
pelo empregado postal. 

com a publicac;:ao de novas carimbos no capi

tulo das cartas seguras, OS quais adiante se 

descriminam. 
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o CORREIO 

Um dos servic;os publicos que maior pres
tigio atingiu foi 0 do Correio. Embora ja va 
longe a apoca dos grandes perigos de assalto 
e as agruras do transito se ten ham ameni
zado, a pessoa incumbida do transporte 
de correspondencia a tao importante que se 
identifica com 0 pr6prio serviC;o. 

Podem diluir-se no tempo as diversas mao 
neiras de distribuir missivas, podemos esque
cer os aspectos que a ve5timenta do carteiro 
tem assumido, mas a missao resiste as alte
rac;oes ocasionais. A misseo distingue 0 car
teiro e 0 carteiro distingue a missao. 

o mais isolado habitante da terra. morador 
num ermo do planeta, sente 0 poder dinami· 
zador do Correio. Perante a correspondencia, 
em face das comunicac;oes palpitantes de 
vida, ve letras, soletra e ouve, sente, pensa 
e escreve a resposta, vive. 

Parar a morrer e 0 Correio chama-o, des
perta para 0 mundo; 0 solitario a levado ao 
abrac;:o simb61ico que 0 reconforta. 

E 0 correio e muito velho a ligar as pes
so as entre si. Tao velho que _ s6 com 
selos - ultrapassou os cem anos e recen
temente comec;:ou a celebrar-se 0 Dia Mun· 
dial do Correio - UPU. 

Como sfmbolo do Dia Mundial do Correio, 
adop:ou-se 0 emblema da UPU: cinco figuras 
em torno de um globo terrestre que se con
vencionou dividido em cinco continentes. 

Temo 10 visto em varios suportes mais ou 
menos i1ustrados e, ha pouco, recebemo·lo 
sobre sobrescrito branco, mas deu-se tanto 
destaque ao sfmbolo que se conseguiu um 
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Alves Coelho 

efeito imensamente agradavel. Veio de Ma· 
cau que assim comemorou 0 9 de Outubro 
de 1987. 

Numa tematica de Correio, de aspectos 
acentuadamente filatalicos (sem Correio, nao 
have ria filatelia nem a sua famflia de colee
cionismo), 0 Dia Mundial do Correio tem 
direito a um capftulo bastante desenvolvido. 

DlA 
-MU DIAL 
DO CORREIO .. UPU, 

.CrT MACAU S.10.87 I! .• _ _ __ 

Nesse tema, 0 Dia Mundial brilhara; no 
enlanlo, ndo s6 devido ao sfmbolo mas tam
bem Ii designac;ao UIPU, eslas pec;as podem 
ser inclufdas num grupo das colecc;oes dedi· 
cad as a Uniao Postal Universal. 

CORPOS SOCIAlS DA F. P. F. 
~ a seguinte a constituic;:ao dos Corpos 

Sociais da Federac;:ao Portuguesa de Filate· 
lia, eleitos no Congresso 'realizado em 14 
de Novembro passado. 

MESA DO CONGRESSO 

Presidente, Dr. Jose Joaquim Jorge Oli· 
veira; Vice-Presidente, Dr. Ant6nio Eduardo 
Cabral Rego; Seeretaria, Dr.a Maria Carla 
Ribeiro Kullberg; Secrelario, Jose Luis da 
Silva Santos, 

DIRE~AO 

Presidente, Pedro Maryal Vaz Pere/ra; 1.° 
Vice·Presidente, Jose Ant6nio Duarte Martins; 
2.° Vice-Presidente, Dr. Manuel Portocarrero; 
1,0 Secretario, Ant6nio Correia Fernandes; 
2.° Secretario, Dr. Altino Sifva Pinto; Tesou
reiro, CarlOS Calheiros da Silva; Vogal, Prof. 
Ant6nio Gonyalves Borralho; Vogal, Carlos 

Pedro Santos; Vogal, Fernando Alberto Men
des Calheiros; Vogal Suplente, Vitor Sa Alves 
Coelho; Vogal Suplente, Jose Ant6nio Rodri· 
gues Pacheco; Vogal Supfente, Jose Manuel 
dos Santos Pereira. 

CONSELHO FISCAL 

Presidente, Domingos Martins Coelho; Re
lalor, Prof. Hernani Ant6nio Carmela de Ma· 
tos; Vogal, Jose Rodrigo Dias Ferreira; 
Vogal Suplenle, Joiio Maria Violante. 

CONSELHO DISCIPLINAR 

Presidente, Dr. Joaquim Dias da Silva; 
Vagal, A!1gusto Alexandre Barjona de Freitas; 
Vogal, Dr. Jose Carlos Ribeiro Kullberg; 
Vogal Suplenle, Francisco Artur Delicadoj 
Vogal Suplenle, Carlos Joaquim Viana Gui· 
mariies. 

PRIME IRA FEIRA NACIONAL 
DE FILATELIA 

No louvAvel Intuito de dlnamlzar ~ dlwlgar 0 colecclonlsmo fllat611co e Igualmente 
no sentldo de 0 expandlr, decJdlu a lnova Dlracc;:io da ,Fed'erat;Ao Portuguesa de FDa· 
tella, levar a efello a 1.& Felra Naclonal de Fllatella, a qual decorrera\ no Hotel Roma, 
em Lisboa, nos dlas 9 e lOde Abril proximo. No prlmelro dla, 0 'horArlo setA das 14.30 
as 23 horas, e no dla seglrinte, das 10 as 19 horas. 

Esta Inlclati'la da FPF, surge no momenta em que se anota uma actua~ao dln4mlca, 
em vartos sectores, da nova Dlrect;ao federatlva - clrcunstancla que sa refere com 
multo agrado e que se augut"a plrenunclar uma fase pl)sHiva da Alatella portuguilsa. 

Espera-se pols que os comerclantes acDram massivamen1e e que tambem QS fIIate
IIslas acorram em niimero elevado a esta felra que Utes e dedlcada. 
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FLAMULAS 
A ESQUERDA OU A DIREITA 

F. Palma Leal 

Par razQes que nao nos foi posslvel averiguar, as· CTT resolveram alterar a colocac;:ao 
das flAmulas para 0 lado direito, deslocando a marca do dia para 0 lado esquerdo. 

t:: possivel que esta decisao se baseie em qualquer raziio plauslvel ou tacnica que 
gostarlamos ver divulgada. 

I'QRTtJUAl. 

As flamulas usadas na oblitera~ao mecAnica par diversos parses tem, por suposto 
objectiv~, a transmissi!.o de uma mensagem, quer dos pr6prios servic;:os, quer de divul
gac;:ao de qualquer acontecimento ou produto quando devidamente pagos. 
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fro de controlo da correspondente missao, 
respons8vel pelas operar;oes, as validas sao: 

Para os programas habitados: 

-Houston 
- Cape Canaeral, ata a GT-3. 
Para a explora~§o da Terra por saM/ites: 
- Greenbelt 
Para as sondas lunares e espaciais: 
- Pasadena, e em certos casos Moffett 

Field. 

As obliterar;oes de outras estar;oes de ras· 
treio e de navios que participaram na missao 
podem ser mostrados em complemento. Os 
sobrescritos e cartoes postais com carimbos 
oficiais sao primordiais. 

3.3.7. Os sobrescritos das missoes Apol/o, 
referentes a satelizar;ao e aterragem no solo 
lunar, serao considerados como raridades, 
assim como, os primeiros sobrescritos ofi· 
ciais dos Estados Unidos que foram trans· 
portados pe/o vai·vem espacial no voo STS·8. 

!'rogramas de pesquisa espacial na U.R. 
5.5. (UniAo Sovietica) 

3.3.8. Os sobrescritos e os cartoes pos· 
tais referindo os lanr;amentos: geralmente 
nenhuma informar;ao antecipada a feita na 
U.R.S.S. no que diz respeito ao local ou a 
data do lant;amento dum foguete ou de uma 
astronave. Assim, 0 coleccionador nao esta 
em igualdade de circunst4ncias para pro· 
curar 0 material filatalico como para os 
Estados Unidos. 

3.3.9. Ata 1975 era posslvel comprovar ou 
i1ustrar as actividades espaciais pe/os se:Qs, 
inteiros postais, sobrescritos e pe/os cart08s 
postais, reportando·se as ob/iterar;oes - nao 
pe/o local de lanr;amento - mas pe/a dura· 
r;ao do y~o. 

3.3.10. A partir de 1975 sao igualmente 
dispon 1veis , as obliterar;oes of/ciais do Cos· 
modromo de Baikonur reterindo 0 lanr;amento 
de estar;o9S espaciais, de astronaves de rea· 
bastecimento e de astronaves habitadas, e 
cujas obliterar;oes provenientes do Cosmo· 
dromo de Baikonur terao prioridade sobre 
as de uma associar;ao oficia/. 

Os principais locais de lanr;amento sao: 
Baikonur, Kapustin Yar, Plesetsk (a partir 

de 1966) . 

3.3.11. Correio c6smico; deve·se fazer a 
diferenr;a entre: 

Os sobrescritos com a ob/iterar;ao do Cos· 
modromo de Baikonur e os carimbos oflclals 
especiais, previstos para a missao, aplicados 

pe/os cosmonautas sobre os sobrescritos, a 
bordo da estar;ao espacial, que devem Ser 
considerados como raridades, e os sobres
critos comemorativos oficiais e semi·oficia;s, 
embora contendo "Correio C6smico» nao 
toram enviados ao espsr;o. 

3.3.12. Em regra geral, 0 Cosmodromo 
de Baikonur a suficiente para todos os lan
r;amentos de astronaves habitadss. 

3.3.13. 0 centro de controlo da missao 
respons8vel para os voos hsbitsdos - depois 
do lanr;amento - a Kaliningrad (Moscovo). 

As ob/iterar;c5es das estar;c5es de rastreio 
e dos navios participsndo na missao podem 
ser mostrados como complamento. 

3.3.14. Existem iguslmente sobrescritos 
contendo ob/iterac;oes com a data e 0 local 
da aterragem. 

(Continua no pr6x. numero) 

EXPOSI~ES 

- Em Gent, na Belgica, realizou-se no 
passado mes de Novembro de 1987, no Cen
Iro de Propaganda EBES, a .. COSMOSPHIL 
87,. - AERO & ASTRO PHILATELIC EXHIBI
TION, organizada pelo B. F. V. COSMOS, com 
palrJcinio da F. I. S. A. 

NEsta exposic;:ao internacional, alam de co
lecc;:ees de Aerofi I ate Ii a, estiveram expostas 
23 clocec;:ees de Astrofilatelia, tendo 0 juri, 
canstiluldo par A. S. N·ewalJ e A. Klein, para 
a Astrofilalelia, distribuldo 3 medal has de 
ouro, 4 de prata dourada, 9 de prata, 2 de 
bronze praleado, 2 de bronze e 3 diplomas, 
al~m de premios especiais para lodos os 
expositores. 

Heproduz-se ·a obliterac;:ao comemarativa do 
evento, que foi aplicada nos dias 20 e 21 
de Novembro de 1987. 
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onde tiveram lugar, e valida a obliterat;iio 
do primeiro dia uti! seguinte. 

3.3.3. Para os lant;amentos, so serao ex
postas as obliterat;oes da estat;iio de correio 
mais proxima do local do lant;amento. 

3.3.4. Sao validas as obliterat;oes das se
guin!es bases de ' lant;amento nos Estados 
Unidos: 

PC - Port Canaveral 
CC - Cape Canaveral 
PAFB - Patrick Air Force Base 
KSC - Kennedy Space Center 

a bordo do navio principal de recuperat;iio 
com a data exacta da recuperat;iio dos astro
nautas e/ou das astronaves. 

Se nao existir estat;iio de correio a bordo, 
e valida a obliterat;ao do porto' de atraca
gem ou da base de reabastec;imento mais 
proxima da chegada do navio. 

Os sobrescritos e os cartoes postais obl~
terados em PAFB, PC, CC com a data exacta 
das amaragtns (aterragens) podem ser mos
tradas para referenciar os acontecimentos 
espaciais allferiores. 

Os sobrescritos obliterados no posto de 

Sobrascrlto muito raro transportado palo val-vem espacial no voo STS-S 

EAFB - Edwards Air Force Base 
WI- Wallops Island 
WSMR - White Sands Missile Range 
VAFB - Vandenberg Air Force Base 
EAFB - Eglin Air Force Base, etc. 

Alem destas, existem obliterat;oes de ou-
fros locais de ensaio de foguetes, tais como: 

MSFC - Marshall Space Flight Center 
MF - Moffett Field, etc. 

A partir de 1965, a obliterat;iio oficial da 
NASA foi aplicada sobre varios sobrescrltos 
e cartoes postais. 

3.3.5. Os sobrescritos e as cartoes pos
tais referindo amargens (aterragens) devem 
levar a obliterat;ao da estat;ao de correio 
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correio dos navios, dos helicop:eros e/ou 
dos avioes que ten ham participado na re
c!lperat;iio, devem levar a obfiterar;;ao corres
pondente ao periodo da missiio. Carimbos 
of;ciais suplementares siio igualmente apli
cados sobre os sobrescritos dos navios de 
recuperat;ao. 

Se as aterragens das astronaves torem 
feitas em terra, as bases de aterragem siio: 

Edwards Air Force Base 

Kennedy Space Center, assim como as pre
vistas para os aterragens de socorro. 

3.3.6. Para as diferentes missoes (depois 
do lant;amento) , constantes do program a 
espacial americano, as obliterat;oes do cen-

Ora acontece que, com a decisao tomada, a mensagem que se pretende transmitir 
perde 0 seu valor, porquanto se torn a ilegrvel e sem valor. 

Daqui resultam prejulzos diversos: primeiro, os eTT nao tiram dela qualquer beneffcio 
pois a mensagem n30 atinge os seus objectivos, e no segundo, no caso de divulgac;:ao 
de acontecimentos ou produtos, 0 «pagador» e prejudicado, pois que e obrigado a liquidar 
uma soma bastante elevada por um servic;:o que jamais atingiril 0 objectivo. 

Hil ainda outro prejudicado: 0 coleccionador, 0 qual, ao receber 0 selo fica impedido 
de 0 usar na sua colecc;:ao p~r excesso de obliteracllo, e ainda aquele outro coleccio
nador de flamulas que tamMm nao a pode utilizar por falta de q.ualidade ou ilegibili

dade. 

Para superar estes inconvenientes, jil se tem side obrigada a recorrer ao expediente 
de fazer expedir a correspondencia que se deseja de boa qualidade, de estac;:oes de 
pequeno volume onde a obliterac;:ao e feita p~r processos men os danosos. 

Este problema jil foi objecto de discussllo em diversos parses e creio que a opc;:llo 
foi de facto a colocac;:lo no lado esquerdo, se se pretende atingir todos os objectiv~s 

que criaram a f1amula. 

Os exemplares ilustrados mostram bem as condic;:oes referidas acima sugerindo-se 

a atencllo das esferas competentes dos CTT. 

Selos de Portugal, U!tramar 
e Estrangelro 

Novidades. Tem6ticos. 
Sobrescrltos de 1.° dla 

TODO 0 MATERIAL FILAT!LlCO 

BaSlos • Campos, Ida. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 LlSBOA PORTUGAL 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

OUALOUER 

PAIS TEMA 

CONT ACTE-NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado. 135 - FARO 8002 

SElOS E MATERIAL 
FllATELICO 

PACOTES DE SElOS 
TEMATICOS 
Grande sortido 

de Series com pI etas 
e Selos tematicos 

P99a L1stas de prec;os grAtis 

ELADIO DE SANTOS 

Casa Fundada em 1922 

RUA BERNARDO LIMA, 27 

TELEF. 54 9725 1100 LlSBOA 
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ASTROFlLATELJA 

EXPLORER 
A RESPOSTA DOS ESTADOS UNIDOS 

A «Era Espacial» para os Estados Unidos 
chegou somente a 31 de Janeiro de 1958. 
Depois do lanc;:amento dos primeiros Sputnik 
(Sp. 1 e Sp. 2, este com 508, 3 kg de peso 
uti!) , os americanos conseguiram colocar em 
6rbi,a 0 seu primeiro sate lite. 

As 22 h e 48 m, h~ra local, daquele dia 
Hio ansiosamente esperado, um foguete Ju 
piter-C, do Exercito, construido pela equipa 
chefiada pelo Dr. Werner von Braun, elevou
-se da plataforma de lanc;:amento do Cabo 

Fig. 1 

Canaveral, 0 centto de provas de mrsseis 
dos Estados Un-idos, na costa reste da Florida. 

o Jupiter-C era constiturdo por quatro es
tagios ou and ares. 0 primeiro andar, for
mado p~r um Redstone (uma V2 me',horada) 
de 21 m de comprimento por 2 de largura, 
recebeuuma ogiva especial. Esta formava 

• RUB da Amlbida. 67-1 .' Esq . P - 1200 LisbOB. 
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um conjunto de tres and ares de pequenos 
foguetes, que um motor electrico punha em 
rotac;:ao onze minutos antes do lan(famento. 
No topo, ·um corpo cilfndrico em forma de 
bala, continna 0 satalite propriamente dito, 
o EXRLORER 1, Fig. 1. Este ultimo andar, 
satelie e foguete, tinha 2 m de comprimento 
par 1'5,24 cm de diametro e 14 kg de peso, 
sendo 8,5 uteis. 

Ao entrar em 6rbitra ocupou 0 perigeu 
a 356 km e 0 apogeu a 2548 km, formando 
330 e 14' de inclinaC;:80 sobre 0 Equador e 
com urn periodo inicial de 114 m e 57 s. 

o equipamento de radio compunha-se de 
dais emissores, alimentados por baterias de 
mercurio, que deixaram de t·uncionar em 28 
de Fevereiro e 23 de Maio de 1958. 

Fig. 2 

Este sate lite destinava,se a medir tempera
turas internas e superficiais, estudar os raios 
c6smicos e os micrometeoritos. A satura(fao 
dos contadores de particulas fez confirmat, 
pela primeira vez, a existencia das radia
(foes Van Allen (raios c6smicos de prove
niencia solar), Fig. 2, designac;:ao que pro
vem do nome do cientista que concebeu 
os ·aparelhos transportados pelo satalite para 
o estudo das radia(foes. Aradiac;:ao c6smica 

primaria, moderada na altitude do perigeu 
(nao mensuravel depois, dada a satura(f80 
pelo anel de radia(foes), sofreu variac;:oes 
bruscas em relac;:ao a actividade solar e, em 
par .icular, no dia 11 <Ie Fevereiro de 1958, 
quando auroras boreais excepcionalmente 
intensas foram entao observadas. 

A queda do Explorer 1 estava prevista 
ser muito lenta e a sua vida calculada em 
muitos anos por se encontrar numa altitude 
em que a densidadeatmostarica a muito 
fraca. 

Atendendo a escassa aparelhagem e a 
pequenez do satalite, a descoberta da cin
tura de radiac;:oes, alam de meritosa permi
tiu ainda 0 inrcio da competi(fao espacial 
USA/tURSS, com que a ci€lncia s6 veio a 
lucrar. 

o conhecimento do espa(fo, acima dos 
'imltes ja pesquisados era de capital impor
tan cia. Interessava conhecer a sua composi
c;:ao e caracterrsticas de pressao e tempera, 
tura, a intensidade daradiac;:ao c6smica a 
oivarsas altitudes, a intensidade do campo 
magnetico, etc. S6 ampliando os conheci
mentos e que no futuro Se poderao desen
~olver outras etapas mais importantes, dar, 
o merito americano com 0 seu primeiro 
sateme, ja que permitiu uma importante des
coberta e ·caminhar para 0 passo seguinte. 
A astronautica progrediu passo a passo. 

Numa hist6ria de pesquisa esp/kial, elabo
rada segundo as regras da Astrofilatelia, este 
primeiro satalite americano tem 0 seu luga
bem destacado. A opliter.ac;:ao filatalica com 
a data exact a do acontecimento reproduz-se 
(Jan. 31/1958, Port Canaveral). 

A ELABORA~AO DUMA COLEC~AO 
DE ASTROFILATELIA 

Em face do regulamento F. I. P. para a 
Astrofilatelia (Regulamento Especial para a 
Avaliac;:ao de Participac;:oes de Astrofilatelia), 
pubricado na nossa Revista em Outubro de 
1987 (n.o 334). 0 Art,O 1 manda recorrer a 
directivas (gu'idelines) complementares. Estas 
directivas poderao ajud·ar 0 coleccionador a 
escclher 0 tema ou temas da sua preferem
cia, assim como a elaborac;:ao da colecc;:ao 
e as pec;:as a nela serem introduzidas. Dado 

• SREV - Regulamento3 especlals para avaliac;60 de 
parlicipac;6es em exposlc;6es FIP. 
GREV - Regulamento geral para avalla:;Ao de par
Iicipac;6es em exposic;6es FIP. 

que se trata de um importante documento 
para os que a esta crasse se dedicam, de 
seguida 0 apresentamos e cuja leitura atenta 
recomendamos. 

DIRECTIVAS (GUIDELINES) PARA A AVA
LIA~AO DAS COLEC~OES DE ASTROFI. 
'LATELlA 

ART. n 1: Exposic;:oes de competie; ~o 

Principio fundamental ever SREV·, GREV' 
1.1-1.4). 

1.4.1. Estas directrizes auxiliarBo os mem
bros do juri assim como os expositores a 
melhor compreenderem os artigos do ceRe
gulamento Especial para a Avalia9Bo de Par
ticipa90es de Astrotilatelia» nas exposi90eS 
da F. I. P. 

ART." 2: Participac;:oes em competiC;:8o 

Princlpio fundamental ever SREV, GREV 
2.1-2.3). 

2.1.1. Uma participa9Bo de Astrofilatelia 
compreende 0 material tilatali-o relacionado 
com a explora9Bo do espa90. Noao a 0 de
senvolvimento de um tema: a em estudo fila
talico cronol6gico. 

ART." 3: Principios de composiC;:3o da 
partici pac;:80. 

3.1. Princlpio fundamental ever SREV, 
GREV 3.1). 

3.2. Princ{p~o fundamental ever SREV, 
GREV 3.2). 

3.2.1. A p'1.rticipa9Bo pode tambem inte
grar variedades de se/os, tais como perfu
ravoes, erros de cor, sobrecargas, assim 
com ensaios raros e provas. 

3.3. PrincIpia fundamental ever SREV, 
GREV 3.3). 

No que respeita ao SREV 3.3 devem se ler 
em consideravBO os seguintes pontos: 

Proqramas de pesquisa espacial nos Esta
dos Unidos 

3.3.1. Os sobrescritos e os cartoes postais 
comprovando os lanr;amentos, a1erragens ou 
outras actividades espaciais, deverBo conter 
a data exacta em que 0 acontecimento teve 
lugar. 

3.3.2. Se a esta9Bo de correlo estiver 
fechada no mom en to dos lanvamentos, ater
ragens ou de outras actlvidades espaciais, 
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onde tiveram lugar, e valida a obliterat;iio 
do primeiro dia uti! seguinte. 

3.3.3. Para os lant;amentos, so serao ex
postas as obliterat;oes da estat;iio de correio 
mais proxima do local do lant;amento. 

3.3.4. Sao validas as obliterat;oes das se
guin!es bases de ' lant;amento nos Estados 
Unidos: 

PC - Port Canaveral 
CC - Cape Canaveral 
PAFB - Patrick Air Force Base 
KSC - Kennedy Space Center 

a bordo do navio principal de recuperat;iio 
com a data exacta da recuperat;iio dos astro
nautas e/ou das astronaves. 

Se nao existir estat;iio de correio a bordo, 
e valida a obliterat;ao do porto' de atraca
gem ou da base de reabastec;imento mais 
proxima da chegada do navio. 

Os sobrescritos e os cartoes postais obl~
terados em PAFB, PC, CC com a data exacta 
das amaragtns (aterragens) podem ser mos
tradas para referenciar os acontecimentos 
espaciais allferiores. 

Os sobrescritos obliterados no posto de 

Sobrascrlto muito raro transportado palo val-vem espacial no voo STS-S 

EAFB - Edwards Air Force Base 
WI- Wallops Island 
WSMR - White Sands Missile Range 
VAFB - Vandenberg Air Force Base 
EAFB - Eglin Air Force Base, etc. 

Alem destas, existem obliterat;oes de ou-
fros locais de ensaio de foguetes, tais como: 

MSFC - Marshall Space Flight Center 
MF - Moffett Field, etc. 

A partir de 1965, a obliterat;iio oficial da 
NASA foi aplicada sobre varios sobrescrltos 
e cartoes postais. 

3.3.5. Os sobrescritos e as cartoes pos
tais referindo amargens (aterragens) devem 
levar a obliterat;ao da estat;ao de correio 
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correio dos navios, dos helicop:eros e/ou 
dos avioes que ten ham participado na re
c!lperat;iio, devem levar a obfiterar;;ao corres
pondente ao periodo da missiio. Carimbos 
of;ciais suplementares siio igualmente apli
cados sobre os sobrescritos dos navios de 
recuperat;ao. 

Se as aterragens das astronaves torem 
feitas em terra, as bases de aterragem siio: 

Edwards Air Force Base 

Kennedy Space Center, assim como as pre
vistas para os aterragens de socorro. 

3.3.6. Para as diferentes missoes (depois 
do lant;amento) , constantes do program a 
espacial americano, as obliterat;oes do cen-

Ora acontece que, com a decisao tomada, a mensagem que se pretende transmitir 
perde 0 seu valor, porquanto se torn a ilegrvel e sem valor. 

Daqui resultam prejulzos diversos: primeiro, os eTT nao tiram dela qualquer beneffcio 
pois a mensagem n30 atinge os seus objectivos, e no segundo, no caso de divulgac;:ao 
de acontecimentos ou produtos, 0 «pagador» e prejudicado, pois que e obrigado a liquidar 
uma soma bastante elevada por um servic;:o que jamais atingiril 0 objectivo. 

Hil ainda outro prejudicado: 0 coleccionador, 0 qual, ao receber 0 selo fica impedido 
de 0 usar na sua colecc;:ao p~r excesso de obliteracllo, e ainda aquele outro coleccio
nador de flamulas que tamMm nao a pode utilizar por falta de q.ualidade ou ilegibili

dade. 

Para superar estes inconvenientes, jil se tem side obrigada a recorrer ao expediente 
de fazer expedir a correspondencia que se deseja de boa qualidade, de estac;:oes de 
pequeno volume onde a obliterac;:ao e feita p~r processos men os danosos. 

Este problema jil foi objecto de discussllo em diversos parses e creio que a opc;:llo 
foi de facto a colocac;:lo no lado esquerdo, se se pretende atingir todos os objectiv~s 

que criaram a f1amula. 

Os exemplares ilustrados mostram bem as condic;:oes referidas acima sugerindo-se 

a atencllo das esferas competentes dos CTT. 

Selos de Portugal, U!tramar 
e Estrangelro 

Novidades. Tem6ticos. 
Sobrescrltos de 1.° dla 

TODO 0 MATERIAL FILAT!LlCO 

BaSlos • Campos, Ida. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 LlSBOA PORTUGAL 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

OUALOUER 

PAIS TEMA 

CONT ACTE-NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado. 135 - FARO 8002 

SElOS E MATERIAL 
FllATELICO 

PACOTES DE SElOS 
TEMATICOS 
Grande sortido 

de Series com pI etas 
e Selos tematicos 

P99a L1stas de prec;os grAtis 

ELADIO DE SANTOS 

Casa Fundada em 1922 

RUA BERNARDO LIMA, 27 

TELEF. 54 9725 1100 LlSBOA 
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FLAMULAS 
A ESQUERDA OU A DIREITA 

F. Palma Leal 

Par razQes que nao nos foi posslvel averiguar, as· CTT resolveram alterar a colocac;:ao 
das flAmulas para 0 lado direito, deslocando a marca do dia para 0 lado esquerdo. 

t:: possivel que esta decisao se baseie em qualquer raziio plauslvel ou tacnica que 
gostarlamos ver divulgada. 

I'QRTtJUAl. 

As flamulas usadas na oblitera~ao mecAnica par diversos parses tem, por suposto 
objectiv~, a transmissi!.o de uma mensagem, quer dos pr6prios servic;:os, quer de divul
gac;:ao de qualquer acontecimento ou produto quando devidamente pagos. 
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fro de controlo da correspondente missao, 
respons8vel pelas operar;oes, as validas sao: 

Para os programas habitados: 

-Houston 
- Cape Canaeral, ata a GT-3. 
Para a explora~§o da Terra por saM/ites: 
- Greenbelt 
Para as sondas lunares e espaciais: 
- Pasadena, e em certos casos Moffett 

Field. 

As obliterar;oes de outras estar;oes de ras· 
treio e de navios que participaram na missao 
podem ser mostrados em complemento. Os 
sobrescritos e cartoes postais com carimbos 
oficiais sao primordiais. 

3.3.7. Os sobrescritos das missoes Apol/o, 
referentes a satelizar;ao e aterragem no solo 
lunar, serao considerados como raridades, 
assim como, os primeiros sobrescritos ofi· 
ciais dos Estados Unidos que foram trans· 
portados pe/o vai·vem espacial no voo STS·8. 

!'rogramas de pesquisa espacial na U.R. 
5.5. (UniAo Sovietica) 

3.3.8. Os sobrescritos e os cartoes pos· 
tais referindo os lanr;amentos: geralmente 
nenhuma informar;ao antecipada a feita na 
U.R.S.S. no que diz respeito ao local ou a 
data do lant;amento dum foguete ou de uma 
astronave. Assim, 0 coleccionador nao esta 
em igualdade de circunst4ncias para pro· 
curar 0 material filatalico como para os 
Estados Unidos. 

3.3.9. Ata 1975 era posslvel comprovar ou 
i1ustrar as actividades espaciais pe/os se:Qs, 
inteiros postais, sobrescritos e pe/os cart08s 
postais, reportando·se as ob/iterar;oes - nao 
pe/o local de lanr;amento - mas pe/a dura· 
r;ao do y~o. 

3.3.10. A partir de 1975 sao igualmente 
dispon 1veis , as obliterar;oes of/ciais do Cos· 
modromo de Baikonur reterindo 0 lanr;amento 
de estar;o9S espaciais, de astronaves de rea· 
bastecimento e de astronaves habitadas, e 
cujas obliterar;oes provenientes do Cosmo· 
dromo de Baikonur terao prioridade sobre 
as de uma associar;ao oficia/. 

Os principais locais de lanr;amento sao: 
Baikonur, Kapustin Yar, Plesetsk (a partir 

de 1966) . 

3.3.11. Correio c6smico; deve·se fazer a 
diferenr;a entre: 

Os sobrescritos com a ob/iterar;ao do Cos· 
modromo de Baikonur e os carimbos oflclals 
especiais, previstos para a missao, aplicados 

pe/os cosmonautas sobre os sobrescritos, a 
bordo da estar;ao espacial, que devem Ser 
considerados como raridades, e os sobres
critos comemorativos oficiais e semi·oficia;s, 
embora contendo "Correio C6smico» nao 
toram enviados ao espsr;o. 

3.3.12. Em regra geral, 0 Cosmodromo 
de Baikonur a suficiente para todos os lan
r;amentos de astronaves habitadss. 

3.3.13. 0 centro de controlo da missao 
respons8vel para os voos hsbitsdos - depois 
do lanr;amento - a Kaliningrad (Moscovo). 

As ob/iterar;c5es das estar;c5es de rastreio 
e dos navios participsndo na missao podem 
ser mostrados como complamento. 

3.3.14. Existem iguslmente sobrescritos 
contendo ob/iterac;oes com a data e 0 local 
da aterragem. 

(Continua no pr6x. numero) 

EXPOSI~ES 

- Em Gent, na Belgica, realizou-se no 
passado mes de Novembro de 1987, no Cen
Iro de Propaganda EBES, a .. COSMOSPHIL 
87,. - AERO & ASTRO PHILATELIC EXHIBI
TION, organizada pelo B. F. V. COSMOS, com 
palrJcinio da F. I. S. A. 

NEsta exposic;:ao internacional, alam de co
lecc;:ees de Aerofi I ate Ii a, estiveram expostas 
23 clocec;:ees de Astrofilatelia, tendo 0 juri, 
canstiluldo par A. S. N·ewalJ e A. Klein, para 
a Astrofilalelia, distribuldo 3 medal has de 
ouro, 4 de prata dourada, 9 de prata, 2 de 
bronze praleado, 2 de bronze e 3 diplomas, 
al~m de premios especiais para lodos os 
expositores. 

Heproduz-se ·a obliterac;:ao comemarativa do 
evento, que foi aplicada nos dias 20 e 21 
de Novembro de 1987. 
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o CORREIO 

Um dos servic;os publicos que maior pres
tigio atingiu foi 0 do Correio. Embora ja va 
longe a apoca dos grandes perigos de assalto 
e as agruras do transito se ten ham ameni
zado, a pessoa incumbida do transporte 
de correspondencia a tao importante que se 
identifica com 0 pr6prio serviC;o. 

Podem diluir-se no tempo as diversas mao 
neiras de distribuir missivas, podemos esque
cer os aspectos que a ve5timenta do carteiro 
tem assumido, mas a missao resiste as alte
rac;oes ocasionais. A misseo distingue 0 car
teiro e 0 carteiro distingue a missao. 

o mais isolado habitante da terra. morador 
num ermo do planeta, sente 0 poder dinami· 
zador do Correio. Perante a correspondencia, 
em face das comunicac;oes palpitantes de 
vida, ve letras, soletra e ouve, sente, pensa 
e escreve a resposta, vive. 

Parar a morrer e 0 Correio chama-o, des
perta para 0 mundo; 0 solitario a levado ao 
abrac;:o simb61ico que 0 reconforta. 

E 0 correio e muito velho a ligar as pes
so as entre si. Tao velho que _ s6 com 
selos - ultrapassou os cem anos e recen
temente comec;:ou a celebrar-se 0 Dia Mun· 
dial do Correio - UPU. 

Como sfmbolo do Dia Mundial do Correio, 
adop:ou-se 0 emblema da UPU: cinco figuras 
em torno de um globo terrestre que se con
vencionou dividido em cinco continentes. 

Temo 10 visto em varios suportes mais ou 
menos i1ustrados e, ha pouco, recebemo·lo 
sobre sobrescrito branco, mas deu-se tanto 
destaque ao sfmbolo que se conseguiu um 
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Alves Coelho 

efeito imensamente agradavel. Veio de Ma· 
cau que assim comemorou 0 9 de Outubro 
de 1987. 

Numa tematica de Correio, de aspectos 
acentuadamente filatalicos (sem Correio, nao 
have ria filatelia nem a sua famflia de colee
cionismo), 0 Dia Mundial do Correio tem 
direito a um capftulo bastante desenvolvido. 

DlA 
-MU DIAL 
DO CORREIO .. UPU, 

.CrT MACAU S.10.87 I! .• _ _ __ 

Nesse tema, 0 Dia Mundial brilhara; no 
enlanlo, ndo s6 devido ao sfmbolo mas tam
bem Ii designac;ao UIPU, eslas pec;as podem 
ser inclufdas num grupo das colecc;oes dedi· 
cad as a Uniao Postal Universal. 

CORPOS SOCIAlS DA F. P. F. 
~ a seguinte a constituic;:ao dos Corpos 

Sociais da Federac;:ao Portuguesa de Filate· 
lia, eleitos no Congresso 'realizado em 14 
de Novembro passado. 

MESA DO CONGRESSO 

Presidente, Dr. Jose Joaquim Jorge Oli· 
veira; Vice-Presidente, Dr. Ant6nio Eduardo 
Cabral Rego; Seeretaria, Dr.a Maria Carla 
Ribeiro Kullberg; Secrelario, Jose Luis da 
Silva Santos, 

DIRE~AO 

Presidente, Pedro Maryal Vaz Pere/ra; 1.° 
Vice·Presidente, Jose Ant6nio Duarte Martins; 
2.° Vice-Presidente, Dr. Manuel Portocarrero; 
1,0 Secretario, Ant6nio Correia Fernandes; 
2.° Secretario, Dr. Altino Sifva Pinto; Tesou
reiro, CarlOS Calheiros da Silva; Vogal, Prof. 
Ant6nio Gonyalves Borralho; Vogal, Carlos 

Pedro Santos; Vogal, Fernando Alberto Men
des Calheiros; Vogal Suplente, Vitor Sa Alves 
Coelho; Vogal Suplente, Jose Ant6nio Rodri· 
gues Pacheco; Vogal Supfente, Jose Manuel 
dos Santos Pereira. 

CONSELHO FISCAL 

Presidente, Domingos Martins Coelho; Re
lalor, Prof. Hernani Ant6nio Carmela de Ma· 
tos; Vogal, Jose Rodrigo Dias Ferreira; 
Vogal Suplenle, Joiio Maria Violante. 

CONSELHO DISCIPLINAR 

Presidente, Dr. Joaquim Dias da Silva; 
Vagal, A!1gusto Alexandre Barjona de Freitas; 
Vogal, Dr. Jose Carlos Ribeiro Kullberg; 
Vogal Suplenle, Francisco Artur Delicadoj 
Vogal Suplenle, Carlos Joaquim Viana Gui· 
mariies. 

PRIME IRA FEIRA NACIONAL 
DE FILATELIA 

No louvAvel Intuito de dlnamlzar ~ dlwlgar 0 colecclonlsmo fllat611co e Igualmente 
no sentldo de 0 expandlr, decJdlu a lnova Dlracc;:io da ,Fed'erat;Ao Portuguesa de FDa· 
tella, levar a efello a 1.& Felra Naclonal de Fllatella, a qual decorrera\ no Hotel Roma, 
em Lisboa, nos dlas 9 e lOde Abril proximo. No prlmelro dla, 0 'horArlo setA das 14.30 
as 23 horas, e no dla seglrinte, das 10 as 19 horas. 

Esta Inlclati'la da FPF, surge no momenta em que se anota uma actua~ao dln4mlca, 
em vartos sectores, da nova Dlrect;ao federatlva - clrcunstancla que sa refere com 
multo agrado e que se augut"a plrenunclar uma fase pl)sHiva da Alatella portuguilsa. 

Espera-se pols que os comerclantes acDram massivamen1e e que tambem QS fIIate
IIslas acorram em niimero elevado a esta felra que Utes e dedlcada. 
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No mundo novo dos Estados Unidos da 
America, onde exis ~e uma colec ~ividade a 
"AMERICAN TOPICAL ASSOCIATION" que 
agrupa mais de 40.000 associados, que edi
tou tambem urn ANUARIO dos seus associa
dos COLECCIONADORES TEMAlT,ICOS. Am
bos os ANU[J\RIOS publicavam listas de na
mes de coleccionadores agr·upados por tema
ticas de diversos parses, 0 que veio facilitar 
a tarefa de intercambio e conseguir os CA
RIMBOS COMEMORATIVOS, FLAMULAS e 
1I'~·jEIROS POSTAIS de que tanto necessi-

tava para valorizar e especializar a colec
c;:10. 

Tao preciosa foi a sua consulta, que dal 
foi posslvel col her enderec;:os de varlos fila
telistas que coleccionavam 0 meu tema, alam 
de nos indicar a idade, profissao e IInguas 
em que Se correspondiam. 

Daqu: concluirmos que qualquer tematica 
levan§. alguns anos a conceber, para que 0 
coleccionador possa entrar em forc;:a na com
petic;:ao das Exposic;:oes Nacionais e Inter
nacionais, sendo portanto urn dos predlcaaos 
do Filatelista, a sua persist~ncia e paciencia. 
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CASA A. MOLD~R 
RUA 1." DE DEZEMBRO, 101, 3.° 

TUDO PARA 
1200 L1SBOA - TElEF. 321514 

FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA-

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execu~Ao r6pida de pedldos por correspond6ncia 

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable ... 
We offer Mail Sales with extremely interesting material ir the S25 - S150 range. In 

addition, our Public Auctions offer appropriately rare and spec~alized material. 
We are always interested in buying specialized items or collections. 

Our Mail Sale and Public Auction catalogs are sent free to members of the Clube Filatelico de Portugal on request. 
Please specify which catalog you wish. 

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

NOVOS CARIMBOS 

EM CARTAS SEGURAS 

Durante todo 0 perlodo pre-arl'esivo e al
gum tempo ap6s este, eram denominadas 
«seguras", as cartas registadas, Noestes ca
sos, as cartas recebiam a respctiva marca 
que podia ser, ou nao, solidaria com 0 ca-

Adelino A. MeLo CaraveLa 

Na sequ~ncia do artigo publicado nesta 
Revista, no numero 343, do passado mes de 
Agosto, sobre 0 aparecimento de novas mar
cas nominais do perlodo ore·filatelico, pre
tende-se complementar esse mesmo artigo 

,Y"I ? ./~ 
,~ t!.-///:' t~ 

~~ '~;£~G~~'_ 
" -'-.~ 

d4~7~~;;Z;--~~ ~?ti.{~)./L 

rimbo nominal e geralmente na mesma cor 
deste, embora com mais frequ€lncia a men
c;:ao fosse manuscrita pelo expedidor ou 
pelo empregado postal. 

com a publicac;:ao de novas carimbos no capi

tulo das cartas seguras, OS quais adiante se 

descriminam. 
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Alvalazere - SEGURA com data manus. 
crita em 11.2. (1840). impresso a preto. so· 
bre carta oficial. 

Celorlco de Basto-SEGURA/ BASTO im
presso a azul. sobre carta oficial de 14.4. 
1985. 

Celorlco da Belra - SEGURA/CELORICO 
impresso a sepia. em carta oficial de 21.11. 
1845. 

~ 
I~ / / '" 

(SE(~UR~\ 
.:< 

& 
" ....... . g,.~, 

:. &~'lfV ;1((' 
'~ .4 ' 

Fate - SEGURA impresso a sepia. em 
carta oficial de 31.3.1849. 

S3tUbal- SEGURA/SETOBAL impresso a 
preto. em capa de maco de 29.11.1-838. 
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SEGURO impresso a azul em capa de 
malfO de 17.1.1852. 

Tavlra - SEGURA/ TAVIRA impresso a se
pia. em carta oficial de 3.5.1828. 

Tcmar - SEGURA impresso a sepia. em 
cnrta oficial de 22.9.1838. 

Trancozo - SEGURA/TRANCOZQ impresso 
il sepia. sobre carta oficial de 26.10.1837. 

~J ')URIt. 
TA.Vln.A 

V." Franca de Xlra - SEGURA/V.'" FRAN
CA/DE XIRA impresso a azul . sobre carta 
ofieial de 14.5.1843. 

CORRESPONDENTES 
FILATELICOS· 

o QUE COLECCIONAR 

o iniciado no ramo filatelico do coleccio
nismo tematico. agora tambem conhec:do por 
Filatelia Moderna. senle mais dific·uldades 
em estrutrar a sua colec<;:80 que 0 filatelista 
",'radicional. 

E se nao vejamos. 

o coleccionador depois de seleccionar 0 
S8:.! tema deve antes de mais adquirir ou 
ja possuir conhecimentos sobre a tematica 
a desenvolver. para melhor poder estruturar 
o plano-gu:a da colecc1o. Somente depois 
de dados estes primeiros passos ele ira co
me<;:ar a procura de selos que se encaixem 
dentro do plano tematico previamente tra
cado recorrendo para isso a um Catalogo 
Universal de on de ira extrair os numeros dos 
5elos dos palses. que Ihe possam interessar: 
faz a sua mancolista como a vulgar dizer-se. 

Dados estes importantes passos. pode di
zer-se enlao que ate aqui tudo foi facil. pois 
tratou-se de um observa<;:80 ma:s ou menos 
atenta as reprodu<;:ces dos selos bem cbmo 
aos textos sobre os mesmos quando estes 
nao silo reproduzidos. 

o coleccionador vai enlrar numa nova lase. 
deparando-se-Ihe 0 problema de qual a ma
neira como adquirir os selos pelo que vulgar
mente recorre aos comerciantes da especia
li riade entrando na lase de consulta de 
abuns e classilicadores de selos estrangeiros 
na intencao de aqui, ali ou acola encontrar 
algum selo de se-u interesse. 

ESPECIALIZACAO 

o coleccionador tematico que sente aspi
ra<;:ces de competicao mostrando as suas 

LeaL e era 

colec<;:oes nas exposi<;:oes Iilatelicas. tera de 
montar a colee<;:ilo segundo regras extrafdas 
de um Regulamento inslitufdo pela Federa
<;:ao Internacional de Filatelia (FIP) . E en
tao que comecam a surgir as maiores dili
cu~dades. ja que nem s6 de selos se com poe 
a sua tematica: tera de inclu:r as ditas 
"peQas filatalicas» ou seja. as cartas e ou
tros dooumentos pos'ais. E nesta fase que 0 
coleccionador perguntara: mas onde cons~ 
guir tais pe<;:as tematicas? 

CORRESPONDENTES 

A experiemcia de 24 an os de colecciona
dor tematico. diz-me que em Portugal nao 
existem as lais pe<;:as tematicas no comer
cio da especialidade. salvo as portuguesas 
e :sso somente em duas a tres casas que pelo 
Pafs tem algo da PESQUISA que 0 tematico 
tera de fazer. 

Para colmatar tal falta tera que fazer IN
TERCAMBIOcom outros coleccionadores es
pecialmente estrangeiros. E como conseguir 
os endere<;:os de coleccionadores para fazer 
as suas trocas? 

Pessoalmente o· tema por mimi eleito apre
sen:ou numerosas diticuldades ate porque 
nao tinha outros coleccionadores nacionais a 
trabalhar no mesmo tema. TIve extrema ne
cessidade em socorrer-me de variada litera
tura. 

Comeeei por me inscrever no MEMBER· 
SH ' I") DIRECTORY. um ANUARIO DE COLEC
CIONADORES pubJ:cado na Checoslovaquia. 
bern como me inscrevi num AGRUPAMENTO 
TEMf...TICO da F:P. onde a minha tematica 
tinha cabimento. 
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indicando-se os numeros do Catalogo Palma 
Leal W. L.). Procuramos fazer uma tentativa 
de catalogac;;ao que supomos nao estar lon
ge da verdade. Referenciamos as efectuadas 
ate 1955 (inclusive). 

1935 - Catalogo da 1." Exposic;;ao Filaterca 
Portuguesa. Lisboa, 1 a 15 de Junho. 
(:p. L. A. 8). 

1940 - Catalogo da 2.· Exposic;;ao Filatelica 
Por:uguesa. Usboa, 25 de Novembro 
a 5 de Oezembro. 

1944 - Catalogo da 3.· Exposic;;ao Filatelica 
Portuguesa .. EXFIPO". Lisboa, 20 a 
27 de Maio .. (P. L. A. 11) (5). 
Catalogo da 1.a Exposic;:ao do "Bu
reau d'~changes Philateliques.. "1." 
BEPEX". Porto, 29 a 30 de Julho. 

1947 - Ca'alogo de .. 2.· BEPEX ... 2.· Expo
sic;:ao do Bureau d',~changes Phila
teliques. Porto, 21 a 30 de Junho. 
(P. L. A 12). 

1948 - Catalo;o da Exposic;;ao da Segunda 
Flavex. Porto, 21 a 30 de Novem
bro (6). 

1950 - Catalogo da 3." Flavex. Porto, 21 a 
30 de Janeiro (p. L. A 15). 

1953 - Catalogo da Exposic;:ao Internacional 
do Centenario do Selo Portugulls. 

Lisboa, 29 de Setembro a 5 de Outu
bro (P. L. A 21 e B 35). 
Ca~alogo da 1." Exposh;:ao Filatelica 
de Vila Franca de Xira. V. F. de Xira, 
8 a 11 de Novembro (P. L. A 23). 

1954 - Catalogo da 1.· Exposic;;ao Filatelica 
Regional de Torres Vedras. T. Vedras, 
14 a 21 de Marc;;o (7). (,p. L. A 24). 
Catalogo da Exposic;ao Filatelica de 
Leiria. Leir:a de 24 de Agosto a 5 
de Setembro (P. L. A 29 e A 30) . 
Catalogo da Exposic;:ao Filatelica de 
Corporativa «Carris 1954". Lisboa, 7 
a 14 de Novembro (p. L. A 35). 

1955 - Catalogo da Quarta Exposic;:ao Fila
telica Portuguesa. Porto, 3 a 11 de 
Setembrp (1). (P. L. A 37). 

(I) Hist6ria do Selo Postal PortuguAs. Or. Oliveira 
Marques. 

(2\ 0 Philatellsta. 
(3) Catalogo da 2..' Bepex. 
(~) ExpOs .Colec<;Ao completa de blocos de Portugal 

n CoI6nias-. 
(S) Palma Lilal, Indica carimbos at6 30 de Malo. 
(6) A -1.' Flavex. fol prlvada, Fhivlo Gouveia Os6rio 

.pOs 0 nome de 2.' F/avelt. III que em tempos 
realfzou. com cardcter partfcular uma outrs do 
mesmo genero. no -Mercado Filat6l1co. n.' 33. 

(7) Nunca vlrnos descrito pelo Cor. Guedes de Ma
galhiies. 

Clube Filatelico de Portugual 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CONVOCA~AO 

Nos termos Estatutarios convoco a Assembl.eia Geral do Clube Filatelico de 
Por'ugal a reunir em sessao ordinaria, no dia 30 de Marc;:o de 1988, pelas 20.30 
horas, na Sede social na Avenida Almirante Reis, 70 - 5.0 Ot.o em Lisboa e com 
a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1.0 - Apreciac;:ao, discussao e votac;:ao do Relat6rio e Contas da Oirecc;:Ao e 
Parecer do Conselho Fiscal do ana de 1987; 

2.° - Eleic;;Ao dos Corpos Gerentes. 

Nao estando presentes a maioria dos s6cios electivos, a Assembleia reunira 
em 2.& convocac;:ao, pel as 21 .30 horas, nos termos dos 'Estatutos. 

Lisboa, 27 de Fevereiro de 1988 

o Presidente da Assembleia Geral 

Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 

LITERATURA FILATELICA 

SELOS DE RECURSO 
CIRCULADOS EM PORTUGAL 

CONTINENTAL 
o autor deste livro, 0 Eng.o Armando Mario 

O. Vieira, um nome sobejamente conhecido 
na literatura filatelica, diz, na introduC;:3o, 
que «niio e preciso ter-se grande imaginac;iio 
para se idealizar uma ou varias co/ecc;des 
deste genero, pois 0 vasto pa 'rim6nio fila
relico naciona/ esla ainda re/ativamente pou
co exp/orado. E a me/h~r forma de desbra
var caminho e, sem qua/quer duvida, 0 dar 
a conhecer 0 resultado das nossas pesqui
sas, mesmo sabendo que incomplelas ou 
pouco precisas». 

o indice inclui dois capitulos lundamen
tais : .. A falta de selos» e 0 .. Aproveitamento 
de Selos», englobando minuciosidades que 
despertam 0 desejo de busca entre os nos-
50S papeis velhos. Oeste modo, rejuvenes
cem os papeis e alimenta-se 0 espirito com 
uma curiosidade latente. 

Em no~a final, a referencia a lIti1izac;;ao 
dos selcs postais com uma func;;ao fiscal. 

Foi este 0 espirito p~r presidiu Ii elabora
c;;ao de um trabalho aliciante digno de ser 
estudado por coleccionadores avanc;:ados e 
de ser folheado pelos principiantes, pois 
estamos certos de que poderao inspirar-se 
para colecc;:c3es semelhantes ou aprenaer a 
estimar :nteiros, postais. 

Citaremos a'nda 0 AP~NOICE p~r nele se 
indicarem as datas em que alguns selos por
tugueses circularam durante certos periodos. 

Edic;;ao cui dada do Nucleo Filatelico do 
Ateneu Comercial do Porto. 

o Clube Filatelico de Portugal agradece 
o exemplar enviado pelo seu autor, ao qual 
apresen'a felicitac;:c3es. (A. C.) . 

~ 

COLECCIONISMO NA MADEIRA 
Os numerosos amadores que na Regllo AutOnoma da Madeira se dedlcam ao colee

clonlsmo tim, desde ha cerca de quatro meses, uma rubrics no Programa .. Mela da 
Tarde .. , transmltldo na RDP Madeira, que Ihes e Intelramente dedlcada. 0 apontamento, 
cia autorla de A. Sliva Gama, director desta Revlsta, val para 0 ar todas as 2·&8 felras 
pelas 14.15 horas. 

Falando-se nele de var/as form as de co/ecclonismo, a Fllatelia, pela sua Inegavel 
popular/dade, e natural mente pr/vlleglada. 

Exortam-se pols os colecclonadores madelrenses a escutarem aquela rubrica plOden· 
do nela ate Intervlrem com perguntas ou quest5es, a1raves de cartas ou de um slm~'es 
telefonema que, se efectuado II hora do programa, tera ate a posslbllldade de ser trans
mlUdo em cfirecto. 

De qualquer forma, os contactos deverao ser feltos para a RDP Madeira. 

Parabens aos colecclonadores madelrenses e urna saudal;ao especial ill RDP Ma
deira pela su'a magnifica fnlclativa desejando-se longa vida a esta nubrica e ao Programs 
"Mela de Tarde.. onde ela se Insere. 
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LEGISLA9..JO 

DE INTERESSE FILATELICO 

Compilado por Jose R. Dias Ferreira 

FLAMULAS NUMEROSAS . 
PORTARIAS 

Porlaria n.O 275/87. 1987-04-04. Emissao de 
um inteiro postal ()omemorativo dos «50 Anos 
da Radio Renascenca ... 

Portaria n.O 307/87. 1987.<J4-11 . Emissiio 
de selos com taria fosforescente come mo· 
rativa da «Europa CEPT». 

Portaria n.O 495/87. 1987-06-26. Emissao de 
selos alusiva aos «Far6is da costa portu
guesa». 

Portaria n.o 551/87. 1987-07-03. Emissiio 
de selos alusiva as «Janelas e varandas dos 
Aco:,es». 

Portaria n.O 738/87. 1987-08-27. Emissiio 
de selos, com teria fosforescente, alusiva as 
«Datas da Hist6ria de Portugal». 

Portaria n.o 801/87. 1987·09-18. Emissiio 
de selos com taria fosforescente ·alusiva aos 
.. Castelos e Brasoes de Portugal». 

Portaria n.O 823/87. 1987-10-08. Emissiio 
de selos postais com taria fosfo·resoente 
comemorativa de «Os Acores na Hist6ria da 
Aviacao». 

Portaria n.O 824/87. 1987-10-08. Emissiio 
de selos comemorativa do Centenario do Dis
co. 

Despacho. MOPTC. 1987-12-04. Novas ta
xas correspondentes aos portes de carta 
ordina ia e bilhete·postal. 

NORMAS PRIVATIVAS 

CC00078 DGC. 1987·06-11. Perfuraciio de 
selos. Autorizacoes. 

CC00086 DGC. 1987-06·11. Vinhetas. Auto· 
rizacoes de Circulaciio. 

AVISO 1987·05-29. Ma(luinas de franquia 
«Roneo Alcatel ... Aprova<;ao de mod~los. 
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OS000827. 1987-07-30. Mudanca de desi
gnacao da CTF de Maia (Doufo). 

o 1000187 DGC. 1987-07-09. Condicoes de 
aceitacao de correspond€mcias da Empresa. 

DE 001887 CA. 1987-09-03. Retirada da cir
culacao das emissoes de cartoes de Boas 
F'estas alusivas ao Natal dos an os de 1978 
a 1983. 

DE 002187 CA. 1987·10.<J1. Criacao da 
CTFU 4 a) (Amadora) . 

FLAMULAS 

MAl'OSINHOS/ CIDADE DA EUROPA. Esta· 
Cao de Correios de iMatosinhos. 1 a 30 de 
Outubro de 1987. 

AMARANTE/TERRA DE CUL.T.URA E AHTE / 
/ CENj"T;ENARIO DO NASCIMENTO/ DE AMA
DEO DE SOUZA-CARDOSO. Estaciio Central 
,d'e Correios de Lisboa e Po·rto. 1 a 30 de 
Novembro de 1987. 

6,° SALAO/ ANTIGU,IDAOES/ HQTEL MERI
DIEN PORTO/ 3/ 6 DEZEMBRO, 3 de Novem
bro a 3 de Dezembro de 1987, Estacao Cen
tral de Correios do Porto. 

COLECCIONAR/~ IDESCOBRIR. 16 de No· 
vembro de 1987 a 6 de Janeiro de 1988. Esta
r,ao Central de Correio de Lisboa. 2 de De
zembro de 1987 a 6 de Janeiro de 1988. 
EstaCao Central do Correio do Porto. 

ALARDO/AGUA MINERAL. 9 de Novembro 
a 8 de Dezembro de 1987. Estaciio de Cor
reio do Fund'ao. 

70.° ANIVERSARW/DA/FILIAL DO PORTO/ 
IBANCO PINTO & sono MAVOR/O SEU 
BANCO. 1 a 29 de Fevereiro de 1988. Esta
<;ao Central de Correio do Porto. 

AS PRIMEIRAS 
EXPOSICOES FILATELICAS 

PORTUGUESAS 

Solicilaram-nos inlormacoes sobre as pri
meiras exposicoes filatelicas que Se realiza
ram em Portugal. Dada a escassez de publi
cacoes especializadas que se editavam 
noutros tempos, a tarela torna-se muito dificH 
ate a «Primeira Exposicao Filatelica Portu
guesa", realizada em 1935, em Lisboa, no 
atrio da Camara Municipal de Lisboa. 

Na i:s'a das exposicoes, desde que se 
des:nrolou a primeira em Viena, no ana de 
1881, ate 1894 realizaram-se mais quinze e 
nenhuma delas loi efectuada em Lisboa (1). 
Proc·urando melhor, ficamos a conhecer que 
numa notfcia muito vaga, datada de Janeiro 
de 1888, sere'eria que .. Brevemente publica
remos os estatutos da Sociedade Phi/atelica 
Portugueza, e as bases para a grande expo
sir;ao de sellos projectada para 1888-89» (2). 
Se tal facto fosse possivel de confirmar, faria 
este ana um seculo que se I:nha realizado 
a primeira exposiciio filalelica, embora esla 
certamente nao se tenha efectivado. CarJos 
George, S. Ferreira e outros, que em 1935 
realizaram a primeira, ainda eram relativa
mente novos para saberem se tinha 'havido 
mais alguma e n 30 considerariam essa como 
sendo a primeira. Passados anos, essa data 
pOde ser confirmada pel a notrc:a num cata
logo de 1947, onde se pode ler .. Armindo 
Sim'5es Ferreira. Mestre que foi da Filatelia 
Nacional e um dos organizadores da 1." 
Exposir;ao Filatelica que se· realizou no 
nosso Pais» (3). 

Tambem, Portugal dispunha de um pequeno 
numero de coleccionadores, porem alguns 
muito bons, mas avessos a mostrar 0 que 
possuiam e ainda por nessas alturas pouco 
se coleccionar em folhas m6veis, expunha-se 

Jose R. Dias Ferreira 

em albuns, dos quais alguns do pr;ncipio 
do seculo que tin ham casas para todos os 
selos emitidos no mundo como por exemplo 
o de Moens. Na Biblioteca de Clube Filate
lico de Portugal e por doacoes diversas exis
tem varios exemplares. 

A exposicao do material era muito rest rita 
porque 0 que contava era 0 tamanho dos 
albuns e a quanti dade dos exemplares. Nao 
se reparava mUito no es'ado dos selos; as 
charneiras eram bocados de papel colados 
mLiitas das vezes com cola ordinar~a que 
deteriorava os exemplares, e era facil de 
ver tudo misturado, selos posta is, selos fis
cais, recortes de inteiros, cintas e outros. 

Por tudo isto, talvez se'ia parte da Justifi
caCao de s6 muito tarde terem principiado 
as eXDosicoes em Portugal, onde por exem
plo s6 no final na decada de 40 terem sido 
expostos pela primeira vez os Postais Maxi
mos, melhor na 2.a Flavex. 

De entre os primeiros certames merece 
uma referelncia especial a «2.3 Bepex .. 
(1947) onde foram expostas partes de colec
coes pelo calalogo de Portugal e Col6nias, 
quase complelas onde, por exemplo, faltavam 
3 selos (Correa Junior) e outra 16 selos 
(Francisco Cunha). que demorou Ires an os 
para obter 5 exemplares. Em 1944, faltavam
-I he 21 selos. Eo nesta exposic;:ao que apenas 
com 13 an os, expoe pela primeira vez. Ar
mando Vieira (4). que presenlemente e um 
dos nossos mais distintos f: lalelislas. 

Para melhor compreensao do que consta
ram as primeiras exposicoes, recomendamos 
a leitura dos seus cattlogos, das quais indi
camos as dalas e os respeclivos carimbos, 
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York, toi autorizada, em Agosto de 1939, a 
aposic;:ao duma sobrecarga - com a insignia 
do certams e a legenda «Exposic;:ao/ lnter
nacional/de/ Nova Yorkj 1939-1940" - em se
los de correia a3reo emitidos no ana ante
rior e ainda em ci ~culac;:ao. Num dos valores 
de' cada colonia, dando f.orma a uma co
lecc;:ao de oito selos. 

Sao selos de pequena tiragem muito pro
curados, nao 56 por aerofilatelistas mas 
tambem par tematicos que, dedicando se a 
«Exposic;:oes Internacionais.. (,hoje, Univer
sais) os desejam incluir nas suas colecc;:oes. 

FAlSO ORIGINAL 

09 pronlo, surgiram sobrecargas talsas. 
Tipograficamente bem feitas, podiam cons
tituir um 9 <'-nde risco. Por fortuna (para 
nos!) a .. labric"-nte.. cometel! um engano 

*Esle artigo. inserlo no n.· 100, correspondenle 
a Novembro-Dezembro de 1987. da Revlsta TEMA
TIoCA, - orgao da Associa~iio Brasilelra de Filalelia 
Tematica ABRAFITE). e da Comissfto de Filalelia 
Temalca da Federa~ao Inleramerlcana de Filalelia 
(FIAF) - cujo edilor e 0 deslacado tilalelisla Ruben 
Rels Kley, toi-nos genlilmente proporcionado pelo 
seu aUlor. 0 consagrado tllatelisla Francisco Lemos da 
::;i1veira. 

A,pnoveitamos 0 ensejo pTara saudar a 
ABRAFITE lpela sua magnifica publfcacrio, e 
empai1lcular 0 Editor da sua Revlsta pelo 
sllPllflcado deste niimero 100 ora alcancrado. 
(SG) 
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grosseiro e bem visivel no desenho do logo
tipo da Exposic;:ao, facil de detectar. Como 
veremos mais a frente. 

D catalogo Yvert & Tellier, de consulta 
obrigatoria para os filatelistas brasileiros e 
portugueses (mesmo, (mica manuseado pe
los menos exigentes). trata esta emissao 
com uma lamentavel Iigeireza - para nao 
empregar uma expressao mais forte. 

Perante uma oferta torc;:osamente cons
tante (a tiragem toi de 2.000 exemplares de 
cada Selo) e uma procu ~a em permanente 
mutac;:aQ (nJtidamente ascensional, muito es
peciallTiente da responsabilidade da pressao 
dos aerofilatelistas) 0 Yvert passa inc61ume 
por estas dUas realidades e atribui-Ihes co
tac;:oes desde ha muito ultrapassadas, desen
quadradas do mercado, obviamente aquem 
da realidade. 

E, alam disso, faz questao em conferir 
cotas diferentes - que va,o de 40 a 70 fran
cos - a selos que, em qualquer andamento 
de leitura, valem rigorosamente 0 mesmo. 

D minima que pode dizer-se e que, tudo 
somado, a incompreensfvel. 

Mas, adiante. D que trouxe hoje a baifa 
esta emissao a Doisa muito mais saria. 

Veremos que 0 termo nao e exagerado. 

S6 isto! Junto do selo de Angola, 0 Yvert 
apresenta uma i1ustra<;:ao com a sob;ecarga 
que foi aplicada e, nas restantes sete col6-
nias, remete ,0 leitor para aquela prJmiera 
imagem, assim: ccavec surchage au type 
d'Angola». 

Aparentemente, uma eficacia bem compor
tada. 

Simplesmente, a gravura public ada a a de 
uma SOBRECARGA FALSAI!! 

Trocado isto par miudos significa que 
quem procura documentar-se numa so obra 
- e ainda por cima num trabalho que es
teja longe de ser perfeito, com incorrecc;:oes 
de palmat6ria - sujeita-se a c,ontrariedades 
escusadas, par culpa propria. 

Leia muito - e 0 ultimo conselho bem 
intencionado que aqui deixamos ficar. 

E um voto que se taz: que em Paris ou 
em Amiens, para a pr6xima edJcao, ponham 
na pagina de Angola 0 cliche aqui a direita 
- em vez do «criminoso" que esta 180. 

UUTEIRO DE EXPOSICoES 

FILATELIA NA ESCOLA 
Levar a FllateUa as Escolas devera ser uma tareta prlorltllrta a ter em conta no 

desejavel desenvolvlmento desta modalldade do colecclonlsmo. 

Algumas lnlclatlvas neste sentldo jil forarll levadas a cabo com maror ou menor 
sucesso. Todavla, 0 seu nume~o e frequ6ncla e consIderavelmente Menor do que 0 
desejavel. Por Isso merace urna saudacrao multo especial a d;lsposlcrao cfa Escola Secun
darla n.O 2 do Montijo e de urn grupo dos seus docentes dlnamlzado pelo nosso con
s6clo Domingos Cnavo que se prop6em levar a cabo de 19 a 29 de Abril p't6xlmo, urn 
projecto que Intltularam ccA FlI'atelia e a Escola». 

Estao para ele prevlstas vArlas realfzacroes do malor Inleresse e alcance. 

Espera-se que a Escola referlda continue a propDrclonar a este grupe de profes
sores osmelos de que necessltam para qu~ este projecto tenha a Inecessaria contlnui
dade, tornando-se como que urn modelo para as suas similares. 

LUBRAPEX 88 
Tudo se apresta para que a XII Exposic;:ao 

Fi'atelica Luso-Brasilei~a registe 0 merecido 
Sl\cesso. 

Recordamos que 0 certame cuja organiza
c; ao cabe ao Clubs N'acional de Filatelia e 
que conta com 0 patroclnio da Federac;:ao 
Portuguesa de Filatelia e dos CU, desenro
lar-se-a no Palacio de Cristal, do Porto, de 
14 a 22 de Maio pr6ximo. 

A Comissao Drganizadora ja aprontou os 
programas fiJ.atelico e social e designou 0 

corpo de jurados que Se incumbira de atri
buir as premiosem disputa. Entretanto estara 
par certo para breve 0 envio das inscric;:oes 
definHivas aos participantes, bem como a 
edic;:ao do Boletirn n.O 2. 

No pr6ximo numero desta Revista propor
cionaremos intormac;:oes mais detalhadas sa
bre a tlUBRAPEX 88, exposic;:ao que po~ certo 
muitos dos nossos leitores se aprestam para 
visitar pais a em certames de qualidade que 
mais se pode apreender. 

Postais Maximos 
LOTE DESCRIC;:AO PRE~O 

1 ARO. RELIGIOSA (50 PM) 7.500$00 
2 AVES (30 · ) 3.000$00 
3 BARCOS (25 · ) 2.500$00 
4 C~ES (25 · ) 2.500$00 
5 CEPT (50 · ) 7.500$00 
6 FAUNA (30 · ) 3.000$00 
7 FLORES (50 · ) 6.000$00 
8 FOLCLORE (15 · ) 2.000$00 
9 MONUMENTOS (30 · ) 3.500$00 

10 PEIXES (15 · ) 2.000$00 
11 PERSONALIDADES (35 · ) 3.500$00 
12 TRANSPORTES (25 · ) 3.000$00 
13 TRIPLOS (80 · ) 10.000500 
14 VARIOS (30 · ) 3.500$00 

-------
Pedidos a Secretaria do Clube 
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LISTA DE SOCIOS 

DO 
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERACoES - REINGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 

4B2 - Jose Bernardino Lima Pereira. Rua 
Cravos Vermelhos, lote 229. 2955 
Pinhal Novo. (M) Po. Fr. Es. Com
preende AI. T. C. V. N. U. 60. 2. 34. 
UPU. Flora 9. C. T7. T10. 

806 - Eurico Guilherme Mauricio Valadas 
Lage Cardoso. Praceta Garcia de Re
se,nde, lote 94-5.° Esq. Alfomel. 2700 
Amadora. (M) Po. T. N. U. 60. 1. 
Tematica de Politicos. 

872 - Alexandrino S. F. Amen. Rua Poeta 
Aleixo, 22-2.° Dt.o. Apartado 47. 8100 
Lou!e. (P/M) Po. Fr. Es. T. C. V. N. 
U. 6-0. 1. 2. 19. Tematicos da Historia 
de 1. Angola. Olimpiad'as. 90. 94. 

1382 - George R. Pearson. Rua de Belem, 
475. 4300 Porto. (A) In. BO. 1. 93. 
Ateneu. 

1469 - Eng. Fernando Loureiro. Praceta D. 
Fernando II, lote 8-2.° Dt.° 2735 Ca
cern. (M) Fr. In. AI. Es. T. BO. N. U. 
3. depois de 1964. 90. 93. 

2209 - Eng. Rui Manuel Antunes Gonc;;alves 
da Rosa. Ribeira das Vinhas, Lote 
2 - Pi so 4.° Dt.o, 2750 Cascais. (P) 
T. C. 60. N. U. 1. 3. 90. 93. 

2892 - Fernando Henrique Rosado Pires de 
Azevedo. Lote 142-4.° Esq.o Urb. da 
Portela. 2685 Sacavem. (A) , IT. C. V. 
60. N. U. 1. 2A. 94. 

2893 - Jose Ant6nio Rodrigues de Almeida. 

2B 

Prac;;a de Goa n.O 2-2.° Dt.o. 3500 
Viseu . (M) Po. C. 60. N. 1. 93. 

BRASIL 

2891 - Carlos Eduardo de Freitas Savioli. 
Rua Voluntarios da Patria, 201/602. 
Rio de Janeiro. (P) Po. T. C. 60. 
N. U. 

ESPANHA 

894 - Jose Santiago Tejada. Apartado de 
COrrf'!os n.o 146. 41-080 Sevilha. (A) 
Po. Fr. Es. T. 60 de 1. 2A. N. por 
60. 19. Andorra Espanhola. 10B. Ta
malicos N. 

ALEMANHA 

2894 - Gunter Ziebert. Glogauer Str. 9 E. 
4133 Neukirchen-Vluyn. (M) In. AI. 60 
5A. 90. 97. 

AUSTRALIA 

2690 - Rev. Bryan Findlayson. 77 Parkes St. 
Helensburg 2508 N. S. W. (A) In. ;r. 
BO. 1. 2. 94. 

ISRAEL 

2328 - Albe rto Trindade Vargues. Garage 
Taavura. Ramla. (M) Po. Fr. In. T. 
N. U. 3. 7. 5. 90. 

2895 - Joao Pol6nio Guerreiro. Garage Taa
vura. Ramla. (M) Po T. C. V. 60. U. 
3. 75. 94 . 

E fJRGENTE DENUNCIAR ... 
OS FALSOS, ESSA PRAGA! 

Francisco Lemos da Silveira 

Nao podia delxar d'e cor responder ao amavel convlte do Ruben Kley 
!}8ra colaborar no nUlm:~ro esp::cial da revlsta ccTEMATICA .. com!o nume 0 

100, uma centa bonita e rara tratando-se de pubilcaltoes filat'ellcas, que 
por norma morrern d'epressa. 

E que entre nos exlste uma slmpatia e urn respeito mutuos «ad 
eternum». Detlvados d:lSse tralto comum qUe e a noSSa fldelidade ao 
estudo e invesllga(:ao das caisas filate!lcas. 

Logo, em casos como eSle, daixa de haver qualquer eventual Impe
dimento, nern existem .. 'Istas de' espera", nada. E 0 aspecto afectivo 
que vern a tona. 

Asslrn metl me, ao trabalhe, sern tardar, tendo optado pela denuncla 
duma situa(:ao perig~sa - que Interessa tambem a tematlcos, e nae 
s6 - no ambito de materia de qUe me tenho ocupado amlude: a luta 
centra os talsos. 

Julgo que podera ser urn recado litll. 

Nao e novidade, nomeadamente para os 
expositores, qua nas colecc;;5es deve estar 
presents urn dete min ado numaro de con
dit;:5es, das qua,is se aponta entre as pri
mairas a ausencia de falsificac;;oes, com 
~xeepc;;ao das que se encontrem devida· 
menta assinalad as. 

a ArLO 41.2 do .. Regulamento Geral para 
as E;<p:Jsi;6:s FIP" e claro ao afirmar que 
.. uma j:articipa, ao que contenha material 
falsiljea:\o -nao explicitamente anotado deve 
sofrer uma deseida de urn ou mais niveis 
na classificac;:ao, dependente da gravidade 
do casc". 

Por conseguinte, nunea sera demais su
blinhar que 0 coleccionador deve rodear-s's 
de todas as cautelas para evitar esse con
tratempo do .. downgrade". 

Entre oLitras, avultam estas: 

- adquirir exclusivamente em comercian
tes entendidos e da maior honorabili
dade; 

- acauteiar-se com cert ificados de ga
rantia, assinados por peritos das res· 
pecti13s area: ; 

- apetrechar-sa com as eonhecimentos 
necessarios pal a pcd;or defender se 
pelos seus proprios meios; 

- exibir unieam~nte material transparente, 
sem sombra de suspeita. 

Tcdavi:::, cemo vamos ver, por vezes nao 
e facil respeitar est as eonsideracoes e ter 
em conta estas regras muito sirl1!Jles. 

Por exemplo, urn equivoco toseo sabre 
falsos, pro!usamente difundido por interme
dio de obra de grande tiragem, induz em 
erro g;av,a aqueles que usarem tal publica
C;;ao como reiere"cia. 

Com uma ratoeira dessas acontece entao 
o pior - 0 filatelista e enganado e f.ica in
defeso 

Vejamos um caso concreto, depforavel. 
Para eomemorar a participac;:f.o de Portu

gal na ExposiC;;ao Internacional da Nova 

7 



.. --- ......... 
./ 

Tudo 0 que precisa de saber 
sobre segurosl II 

E 0 nosso numero de telefone! 

/ 

./ 
/ .. -

.. 
\. 

ALiANGA SEGURADORA 
R. Gonf;alo Sampaio, 39 - Telef. 668951·694031 P.P.C.A. 
Av. da Republica, 50-8 - Telef. 736014·734113 P.P.C.A. 

PORTO 
lISBOA 

BOlSA FILATEllCA 

Espaco a dlsposlca.o de todos os leitores que podem aqui inserlr 
o seu anunclo ao pre(:() econ6mico de 30$00 por linha. 

Folhinhas com os mais be· 
los carimbos de Portugal -
Estavam editadas ate final de 
1985 mais de 500 folhlnhas 
com marcas diferentes. Salvo 
o numero urn, esgotada (e que 
compramos por muito born 
preco). esta a tempo de adqul
rlr todo 0 conjunto. ,Em dlstrl· 
buicao urn catalogo-precario, 
que enviaremos gratis a sim
ples pedldo, bern como amos
tras para quem nAo as conhe
ca. Sergio W. de Sousa SI
mOes - 2500 Caldas da Ral· 
nha. 

PAULO DIAS 
Compro pacas filatelicas em 

carta. Inteiro postal ou pos· 
tal ilustrado que ten ham por
teado, imposto postal e (ou) 
telegrMico e multa postal de 
Portugal. IIhas e ex-coIOnias. 
R. Goncalves Zarco N.u 1-2." 
andar Buraca. 2700 Amadora. 
Tel. 975487. Depois das 19.30 
horas. 

Pacotes com selos tema
tlcos e por palses - 0 mals 
completo conjunto de temas 
lamals apresentado. Soli cite 
precario. Sergio W. de Sousa 
SimOes 2500 Caldas da 
Rainha. 

------------
ANuNCIO GRATIS na .. Col

lectors Forum", revista inter
nacional de selos. Cada dis
poe de 30 palavras. tNao tern 
limite de membros. Corres
pond~ncia em Ingl6s ou ale
mAo. Use uma carta separada 
para cada amincio. COLLECT
TORS FORUM, Box 1047, 
S·163 11. 'Estocolmo. Suecia. 

Compro selos, postals, car- I 
tas, cintas de jornals, etc., 
Portugal e Ulramar, em espe· 
cial Macau . Timor, c.a Mocam· 
bique, Nyassa; Tete, Zambezla, 
Kionga. Conga. Cabinda. 

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

Se e revendedor - Temos 
em distribuieao gratuita urn 
precario de pa~otes com se
los. tematlcos e outros. alem 
de todo 0 material filatelico, 
e que natural mente Ihe inte
ressa. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da 
Rainha. 

ANT6NI0 PASSOS BARRETO 
Rua do Cruzeiro n.o 251 ric 

1300 LiSBOA 
Portugal 

Deseja encontrar correspon· 
dente na R.F.A. ..Rep. Fede
ral Alema .. , «Berlim .. e D.D.A. 
«Alemanha Democratica .. para 
troca de selos. 

PRECARIO POR PArSES 
S6 V. colecciona qualquer pars 
estrangelro, desde Afeganls
tao a Zimbabwe, interessa-Ihe 
receber este nosso preearlo, 
repleto de series campi etas 
novas. Descreve mais de 280 
palses e perto de 100 temas, 
num total de cerca de 24.000 
series dlferentes. Para 0 rece
ber, envle Esc. 80$00, reem· 
bolsaveis no prlmelro pedido. 
Pa·ra 0 estrangeiro remeter 0 
equlvalente a $5,00 USA 
(aviso). ou $2,00 USA (super
flcle). S~RGIO W. DE SOU
SA SIMOES- 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

QUERO POSTAIS ILUSTRA
DOS DOU SELOS OU FDC 
PORTUGUESES EM TROCA 

MASCARENHAS 
R. Artur Ferreira Silva, 2, 2.° 

1885 MOSCAVIDE 

Com pro selos novas sem 
charneira de Portugal, 1934· 
-60; Austria, desde 1945; Ue
chtenstein, Suica, Alemanha 
Fed. -Berlim. 

Respondo sempre. SOcio do 
Clube. Apartado 585. Lloret
-Gerona. ESPANHA. 

--------------

Europa de 'Leste. Ofereco 
aos melhores precos series 
novas tematicas au outras, 
incluindo novldades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando Ii; 
Lote 8-2.° Dt.o, 2735 Cacem. 

VENDE·SE 
TEMAT.ICA ADIANiTADA 

.. OS CEREAlS .. 
R. Marqu€ls de Fronteira, 12-A 

1000 LISBOA 

TEMATICOS 
Para especializaeao vend-emos 
carimbos comemorativos dos 

rna is variao'os temaS. 
BELACRO, 'LOA. 

R. Marqu6s de Fronteira, 12-A 
1000 LlSBOA 

ANUARIO DE COLECOIONA
DORES, inscreva-se. Peea bo
letim de inscrh;ao a BELA· 
CRO, LOA .. 
R. Marqu€ls de Fronteira, 12-A 

1000 LlSBOA 
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Novas emissoes de todo 0 
mundo por palses e temas
Esta e uma das nossas gran
des especialidadesl Melhores 
preltos e desejo de servir 
bern. Pelta circular de inscri
Itlio prontamente enviada. Ser
gio W. de Sousa Simoes-
2500 Caldas da Rainha. 

COMPRO 

TEMOS EM .. STOCK,., MI· 
LHARES DE S~RiES ESTRAN. 
GEIRAS NOVAS - Todos os 
paises. todos os temas. Den· 
teadas. nao denteadas. Blocos. 
Quaiquer que seja 0 pals ou 
o tema que colecciona, expe· 
rimente envlar·nos a sua Iista 
de faltes. Filatelia S~RGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

Com pro sempre cartas e 
postais de correio de campa
nha, postais de propaganda, 
correio censurado da Alema· 
nha para Portugal. Envios com 
prec;os a: Manfred Bunde, Wol. 
fstrasse, 11. 0-3410 Nor· 
theim. Alemanha. 

Lotes de Selos Novos Ex. 
·Ultramar e insular; Lotes de 
25 diferentes, Altores, Macau, 
Timor, 200$00 cad a; 10 dif. 
Funchal, Horta, 300$00; 10 An· 
gra, Quelimane, 200$00; 10 
Madeira, Congo, L. Marques, 
100$00; 10 Ponta Deigada, 
Tete, 250$00; 15 Africa, 300$; 
200 Angola, India, Moltambi· 
que, 800$00; 100 Cabo Verde, VEN'DO: FDCs, posta is m4. 
Guine. S. Tome, 500$00; 10 ximos, carimbos, cartas anti
Inhambane, 120$00; 4 Kionga gas, correio aereo, provas, 
(ou us ados ). 600$00; 100 c.a erros, ensaios, pre-tiiatelia, in· 
Mocambique, 400$00; 25 Nias. teiros postais. B. F. e outros. 
sa, 500$00, Timor, 200$00; 10 COMPRO: Pre.filatelia, car· 
Zambezia, 90$00. tas e postais m4ximos anti

gos, erros, provas, ensaios, 
Despesas postais pagas etc. Pago bons precos. 

par~ valor de 3.00~$00 ou suo Felix da Costa ilha _ Bairro 
penor .. Ref. lornecldas se ne- I da Ponte _ Telel. 44429 _ 
cess~no . . I 2065 Alcoentre. 

Tony Ferreira, 27 Thomasina I 
St.. E. Bentlei~h , Vic., 3165. I 

Austr~lia . 

Prec~rio de Sobrescrltos do 
Primelro Dla de Portugal
Se colecciona os envelopes 
editarlos pelos correios (ou 
pensa coleccionar), todos com 
series completas , nao delxe 
de solicitar este prec4rio. ser· 
glo W. de Sousa Simoes-
2500 Celdos de Rainha , 

NOS NAO VENDEMOS APE· 
NAS PACOTES DE TIRAS 
PLASTICAS. DAMOS TAM· 
B~M! Iguaimente c1assiflcado
res , e pacotes de selos temA. 
ticos (mais de duas dezenas 
de temas dlferentes). Peca a 
circlllar .QUERO RECEBER 
COMPLETAMENr.E GRATIS •. 
Filatelia S~RGIO W. DE SOU. 
SA SiMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Voc~ que sabe escolher ... 
Selos novos em circulaltlio oois clarol Escolhe folhas em 

- Em liquidaclio dos seus formato internaclonal nos mo· 
pedidos de selos ou material delos Normal, Extra Oll Luxo, 
filatelico, pode enviar·nos se- para montagem das sues co· 
los das emissoes de Portugal, lecltoes. editadas por Sergio 
para uso na correspondancia . W. de Sousa Simoes - 2500 
Uma boa ocasiao para desfa· Caldas da Rainha. Amostras 
zer·se do oue tiver a mals. I contra esc. 80$00 para despe· 
Sergio W. de Sousa Simoes I sas, logo deduzldos na pri· 
- 2500 Caldas ria Rainha. melra compra. 
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COMPRO-TROCO - Pecas 
clrculadas da Companhia de 
Mocambique, Niassa, Louren· 
co Marques, Quelimane, Kion· 
gao Zambezia. Respondo sem
pre. Paulo S4 Machado - Rua 
Direlta das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 

COM PRO .. Lusladas.. (Por· 
tugal,), cartas , postais, ambu· 
lanclas, carlmbos franceses, 
nomlnatlvos, ensaios, provas. 
erros, blocos. paquebots. 

Inscricoes marglnals: 1m· 
pressores e numeros de obras. 

Resposta: Apartado 90. 2751 
Cascais Codex. 

Ofereco selos, FDC's, pos· 
tais e sobrescritos da URSS. 
Mui 'o interessada ,em Portugal 
e ex-CoI6nias. Especialmente 
Fauna. Corresp . .em franc~s e 
ingl~s. Ludmila Rudenko. Lno· 
kombinatovskaja 9. 91 . 266028 
Rovno. URSS. 

PRECARIO TEMATICO 
Desde Arqueologla, Arte. As· 
tro, Aves. Avlaclio, ate Teatro, 
Tecnologia, Transportes. Tu· 
rismo, Telecomunicacoes, Uni· 
formes, Veiculas Matarlzados 
e Xadrez, de tudo val encon· 
trat no prec4rlo tem~tlco ago· 
ra em distribuiclio. Tern mais 
de 2BO palses, cerca de 100 
temas e 24.000 series diferen· 
tes. Para 0 receber envie Esc. 
BO$Oo, reembals4veis no pri. 
meira pedido. Para a estran· 
geiro remeter a equlvalente 
a $5.00 USA (avilio) au $200 
USA (superflciel. S~RGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

ANUNCIE 

NA REVISTA 

DO CLUBEFILATeLICO 

D,E PORTUGAL 

rn poRTICO 

FALAR PORTUGUES 

Recentemente, a Federa~io Portuguesa· de 
Filatalia levou a e/eito um concurso para 
Jurados de Literatura. Embora 0 nome seja 
demasiado pomposo para as pretensoes, 0 
certo e que se exigiu, e na nossa opinifio 
«muito bem», uma redacr;fio aos candidatos. 

Havera quem argumente que um bom cr/· 
tico de musica nfio sera obrigado a ser um 
bom execu!ante, do mesmo modo que 0 
maior entusiasta por pintura nao e obrigato
riamente um pintor. E em face da argumen· 
tar;ao , aduzir·se·a que um apreciador dos 
escritos filatelicos nao e fon;ado a saber 
redigir. 

A lves Coelho 

e veterano Fernando Per;a 0 que e que acon· 
se1.hava aos mais novos. E 0 distinto locutor 
recomendou aos futuros e aos actuais locuto· 
res: 

- Que estudem gram~tical 
Aqui esM um conselho digno de ser se· 

guido por todos. Se 0 nao for, como e ql.ie 
um jurado pode apreciar aquilo que os 
outros escrevem? 

Nunca 0 fil6so~0 e demasia'io cientista, 
nem 0 cientista demasiado fil6sofo. Do meso 
mo modo, 0 jurado de Literatura Filatelica 
fem de apreciar 0 que se escreve e como 
se escreve, alem do substrato filatellco. 

'- ¥3A.AGA ./ 
~. -- .. .-._---_ .. _ ... _-----------

Por favor. leitor. nAo cople os maus examplos dos carlmbos. Nilo escreva .4 Exposh,Ao ..... 
mas slm -4." Exposl .. Ao ...• 

No en tanto, nds pensamos que, quer 0 
crrtico de musica, quer 0 de pintura ou 0 
da "arte» filatelica, todos e/es tem de conhe
cer regras e/ementares para a transmissao 
de conhecimentos em que se fundamentem 
as suas aprclar;oes. E 0 traquejo da lingua 
em que nos exprimimos e indispensavel. 

Por consequencia, como e que um crltico 
de «Literatura Filatelica» pode actuar se nao 
der provas de que conhece regras elemen· 
tares? 

Ese, na escrita, a apficar;ao da regras e 
fundamental , ate na fa/a se aplicam. 

Ha algum tempo, perguntaram ao i1ustre 

Se a Filatelia pretende ser um vefcu'o de 
Cultura, nao deve alhear·se de uma expres
s io correcta e clara e tem de obedecer a 
regras elementares como a da concordancia 
do s!.Jjeito com 0 predicado. 

Enten'femos que nao basla 0 aspecto lu· 
xuoso do papel e das gravuras de uma reo 
vista . Tambem se torna indispensavel escre· 
ver portugues. Ainda que "errare human!.Jm 
est", temos a obrigar;ao de fugir da repetic30 
dos erros para que nfio nos apelidem de 
«burros». 

Amemos a Filatelia, mas tantemos sempre 
fafar portugues para que malhor nos en!en· 
damos. 
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BANCO FONSECAS & BURNAY 

Breve Resumo Historico 
o Banco Fonsccas & Burnay e 0 resultado da fusao do Banco 

Fol1.'il'L"aS, S~mto!> & Vianna c do Banco Burnay, cfl'ctuada. cm 1%7. 

Por l'Scri tura de Mai 0 de 1861, foi criada a Casa Bandria 
Fonsecas, Santos & Vianna, qucemJaneiro de 1937 se passou a 

dcsignar Banco Fonsel"aS, Santos & Vianna. 

A Casa Hcnry Burnay & c.' foi tambem fundada na sc1:.'l.mda 
Illctadc do si'l-uJo XIX, vi ndo a tmnSfornl~-se cm Banco, cm 1925. 

Em 1l)67 foi i ntch'l11do no Banco Fonsecas & BlIqiay 0 Banco 
. Regional de Avciro. 

Dcpois dOl nacionaJ iza~.io das Instituic;,:Oes Blmairias, ocorrida 
cm Marc;,:o de 1l)75 foram incorporados, tambem, no Banco 

Fonsccas & Burnay a Casa Banairia Pancada Moracs & c. i1 e 0 

Banco do Alentejo. 
o Banco FonseGls & Burnay com cem Agencias, l'Sllalhadas 

pdo tcrritorio continental e RegiOes Autonomas dos Ac;,:orcs e 
Madcira e com as Sucursais de Macau e Nova lorque, e uma 

Instituic;,:ao dinamica com mais de 125 anos dc existencif!. 

Dotado de larga cxpericncia, 0 Banco Fonsecas & Burnay 
disp<lc, hoje, de adequados mcios tecnicos, casu do sistema de 
teleproccssamento em tempo real e dc lima organizac;,:ao, qlle 
garante cada vez mclhor qualidade nos servic;,:os prcstados e 

perm i te responder i ntcgml mente as n<.>ccssidadcs da CLonom ia 
ponugllcsa e aos desafios apresentados pcla conjuntura 

internacional. 

:aANCO FONSECAS & BURNAY 
UTILIZE 0 SABER ACUMULADO EM MAIS DE 125 ANOS 

Preciso Portugal usados. 
Ofere<;o us ados da Ai-emanha, 
Berlim, Holanda e Finl~ndia 
G. Ziebert, Glogauerstr. 9, 
0-4133 N euki rch en, WEST 
GERMANiY. 

Send me 100/ 200 vndama
gad used stamps from your 
country and you will receive 
the same number and quality 
of Portugal (or Western Euro
pe, if you prefer instead of). 
I accept also €xchanges stri
ctly based on topiCS. Corresp.: 
English, Russian, Swedish, Du
tch, German, French or Italian. 
My ag.e: 42 yars. 

Luis Afonso da Maia, L. 
Martins Lima 3.° dt, 4750 
Barcelos, Portugal. 

Precario de s~ries comple
tas novas de Portugal
Abrangendo a perlodo de 
1953 a 1985, e muitas ante
riores. Envia-se grc\tis. S~rgio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Rainha. 

VENDO: Revista Col6quio Ar
tes N5" 1, 7, 24, 28 ao 33, 
35 e 41 . Medalhas de partici
paGlia em 'expo de Filumenis
mo. Revista Fi !umenismo: Des· 
de a n.O 1 em anos campi etas. 
J. Campos Pereira. Ediflcio 
Carabobo, Por. A - 3.° Esq. -
- Val ega - 3000 Ovar. 

COMPRO 
Postal Maximo n.O 576 e 

584 (Eladio) . Resposta a Sa
cretaria C. F. P. n.O 33. 

FILATEUSTAS! 
DESEO PORTUGAL NUEVOS. 
DOY MUCHOS PAISES. 
A. C.INTAS. C/ PEf'iALA!RA, 
N.o 1'0 SEVillA ESPAf'iA) 

Tiras plasticas e classifica
dares - E todo a restante 
material fllat~lico. Em distri
buh,so gratuita, urn preQario 
que Ihe sera remetido com 
todo 0 prazer. Sergio W. de 
Sousa SimOes - 2500 Caldas 
da Rainha. 

Selos venda e com pro, no
vas e usados. Continente e 
ex-coI6nias. Bons precos. M. 
Leitao. Rua H. Late 19-1 .° 
Frente. Casal S. Bras, 2700 
Amadora. 

Briefmarkentausch gewuns
cht mi i Sammiern der ganzen 
Welt. Senden Sie 100/ 200 
StUck Ihres Landes, Sie erhal
ten gleiche Anzhal und Wert 
von Portugal (oder, ob Sie 
es vorziehen, ehemaligen por
tuguiesischen Kolonien). Ich 
suche auch Tauschpartner fur 
MOnzen. Korresp.: Deutsch, 
Russisch, 0 ii n i s c h, FranzO
sisch, Schwedisch, Holliindisch 
oder Englisch. Mein Alter: 42 
Jahre. 

Luis ' Afonso da Maia, L. 
Martins Lima 3.° dt, 4750 Bar
celos, Portugal. 

LlTERATURA FILAT,J:LlCA 
COMPRO 

Paulo Kruger. Av. Bras II i'a, 
6-1.0 Esq. Apela<;lio - 2685 
Sacav~m - Telef. 257 1326. 

.,....----------------------- PUBLICIDADE ---. 

GUIA DO COLECCIONADOR 
J: comum entre filatelistas a d:ficuldade 
em saber como podem e com quem 
trocar os seus selos ou outras pec;:as 
filatelicas . Tal dificuldade vira a ser 
reduzida com a publica<;iio do GUIA 
DO COLECCIONADOR que a firma 
BELACRO, LOA., ira publicar no inlcio 
de 1989 dando-Ih€ a nome de ANUA
RIO FILA"~LlCO 89. Para tal e sufi
ciente que 0 colecc,ionador preencha 0 

BOI_ETIM DE INSCRICAO enos fac;:a 
remeter 100$00 (100 Pts/ US$2,OO) em 
cheque, notas au selos novos ao facial. 
Agradece-se ainda que a filater sta indi
que se deseja vir a adquirir 0 ANUIARIO 
por 250$00, 0 qual posteriormente sera 
vendido ao prec;:o de 350$00/exemplar. 
~ ne('e~sario e urgente sabermos - quem 
somas e es' reitarmos la<;os de amizade. 

BOLEllIM DE INSCRIQAO NO 
AN UARIO FILAT,HICO 1989 

~ome ________________________ __ 

Enderec;:o e C6digo Postal _____ _ 

--------------------------
Tipo de coleccionismo: Parses, Tematl-
cas, Maxima/ilia, Ou!ros _________ __ 

em selos NOVOS ( ) USAOOS 
FDC ( ) CARIMBOS/ FLAMULAS 
INTEIROS POSTAIS ( ) IDADE 
PROFISSAO ________ _ 

Correspondo-me nas LlNGUAS ___ _ 

Estarei interessado em receber 0 meu 
ANU~RIO par rna's 250$00. Se pretende 
receber recibo comprovativo queira re
me"er carta selada e enderec;:ada. 

BELACRO, LOA. - R. MARQUeS OA FRONTEIRA, 12-A - 1000 LlSBOA - TEL. 522049 
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LINDNER 
o MELHOR AT~ A DATA PARA APRESENTACAO 

E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS 

Os conjuntos de 1986 ja chegaram 

PECAM PRECARIOS 

FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO 

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

Prar,:a Mouzinho de Albuquerque 
Centro Comerelal Brasilia 

Sal a 911.9.· 
4100 PORTO 

c. SANTANA 
FILAIELIA IWlleA ou POB PAlsES 

GRANDE STOCK 

NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO 
EXECUTAMOS MANCOLISTAS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 
Em series completas, novas,e .gem charneira 

NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores prec;:os 

REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consults-nos 

AV. DA LlBERDADE, 151·1.· 
(Metro: AVENIDA) 

1200 LISBOA-Telef. 561539 

EDITORIAL 
Uma aniillse efectuada com certo detalhe aos mals recentes aconteclmentos das 

esferas fllatellcas, allada ao conhecimento de perspectivas a curto e a medio prazo, 
permltem.nos conclulr que 1988 flcara consagrado como 0 ana de viragem da Filatella 
portuguesa. 

E numa raplda P4lflora,mica lendente a at:lcelJlrar a nossa CO;1c!usao referiremos em 
particular a Federa~iio 'Portug,uesa de Fllatel18!, por caber naturalmente a este organlsmo 
a dlniimlca que se Ira reflec1ir e Im'J)ulsionar a actMdacb das agremlaltOes federadas. 
Enos J:>oucos meses de trabalho da nDva Dlr.eo:;ao da FPF, 101 ·possivel anotar-s,e (com 
satlsfaltao, acentue-se) um labor poslUvo que, alrado a uma transparencla de processos, 
urna disposiltao para 0 dlalogo e LIma vontade de apE'Ziguamento, Ira conduzlr sem 

duvlda a resultados multo merlt6rlos e a um novo, desejAvel e IndlspensAvel arranque 
da Filatelia naclonal. 

Reflra.se especHh:amente, a Implementac;ao do novo Regulamento G·eral de Expo
slltOes Filatellcas Portuguesas e, princlpalmente, a imedlata dlnamizac;ao de exposlltOes 
regionais para 1989, prehidio de uma outra, a nivel naclonal, no ano seguinte. 

Aqui cabe registar que ja em mead;os do ana passado 0 Clube Filatenco de Portugal 

se tlnha candldatado a organlzac;io de uma exposlc;io regional da zona a que' pertence, 
em 1989 e uma naclonal em 1990-Ipropoatas essas aceltes pella FPF e sanclonadas 

pelos CTT. 

Mas anote-se alnda na ec'lvldade federatlva, a reallza~ao de um Semina rio, de Juven
tude par'a Junados naclonals, 0 qual se desenrolou nas noasas fnstala~oes. 

E em termos de futuro .proxlmo, anuncla a FPF a -efectlvac;ao da 1." Feira Naclonal 
de Fllatella (q .... te dlvulgantlos nesta Revlsta) eventual mente a re,peUr no Porto, um outro 
SemlnaJ'llo de actuallza~ao para Jurados Naclonals, a 16 e 17 de Abril, e ainda a revl
sao de vatlo.. dos seus Regulamenlos e dosplroprlos Estatutos- revlsOes que parece 

IraQ ser bem mals partlclpadas por aqueles a quem dlzem mals dlrectamente respelto 
do que em ocaslOes anteriores. 

Por outro lado, a reallzalj:io em Malo pr6xlmo, no Porto, da .Lubnapex 88, tambem 
sera um contributo Importante para 0 relanc;amento da nossa F~atelia. 

Pela parte do Clube Filatellco de Portugal, lambam exlste a dls .. lOsllj:ao de promo· 
ver algumas Imclatlvas que passarn contrlbulr 'para urn cada vez malor dlnamlsmo de 
nossa actua~ao. 

Asslm as actlvldades fIIat611cas possam contar com os indfspensllveis apolos, nomea
damente os econ6mlcos, em .partlcular dos que mais directamente delas bene-ficlam. 

Mas este particular sera motlvo de pr6xlm:J desenvolvlmento. 

SILNA GAMA 
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,1 • Financiamento de projectos de investimento no sector 
'1 produtivo; 
-! 

• Concessiio de credito a medio, longo e curto prazo; 

• Credito a produ~iio e a venda a prazo; 

• Credito a Exporta~iio de bens de equipamento e servi~os; 

• Opera~oes nos mercados financeiros estrangeiros, a vista ou 
a prazo; 

• Linhas de credito para importa~iio de bens de equipamento e 
servi~os; 

• Presta~iio de garantias bancarias; 

• Apoio a concep~iio e realiza~iio de opera~oes nos 
mercados fmanceiros, nomeadamente nas Bols&s de Valores; 

• Assistencia na prepara~iio e avalia~iio de projectos de 
investimento, incluindo a organiza~iio dos respectivos 
financiamentos, de origem nacional ou estrangeira 
(engenharia jinanceira); 

• Apoio a realiza~iio de "joint-ventures"; 

• Promo~iio de missoes empresariais em Portugal e no 
estrangeiro; 

• Apoio aos aforradores no sentido do encaminhamento das 
poupan~as para 0 investimento produtivo. 

filafelia 
BARATA DRS NEUES 

Rua da Trfndade, 5 _1.0 Dt.o (Ao Largo do Carmo) _ 1,17 LIS BOA - Codex 
T.'ef.387133 

• PORTUGAL E Ul TRAMAR 
It IIovvs Paieq de &pre . 

• ESTlu'NGEIRO fPor ::'~rtoguelli) 
• ESTRANGEIRO. TEMATIC~S 

• MARCOFILIA 
• SOBRESc;RITOS DE 1.0 DIA 
• lNTEmOS POSTAIS 
• POSTAIS MAxIMoS 
• CARTAS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

E USADOS 

Possl,llmos grande quantidade de 
IIvros, revlstas e caM.logos sobre 

fIIatelia e numismatica 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 
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Leuchtturm ( Farol) 

CLASSIFICADORES 
Ref.· Medidas Pig. Bandas 

L 5/8 140X 200 16 96 640 -
L 2/8 170 X 225 16 96 870 -
L 2/16 170X 225 32 192 1.400 -
L 4/8 230X305 16 144 1.200 -
L 4/16 230X305 32 288 1.9~ -
L 4/24 230 X 305 48 432 2.6 -
L 4/32 230 X 305 64 576 3.450 -
LS 4/8 B) 230 X 305 16 144 1.400 -
LS 4/16 B) 230 X 305 32 288 2.300 -
LS 4/24 B) 230 X 305 48 432 3.600 -

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL. 

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE. 

ESTOJOS PARA 

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

MB12 12 moedas max. 64 mm 0 
MB 20 20 48 • 
MB 35 35 35 · MB48 48 30 · 
MB 80 80 24 · 
MBMix 45 diferentes 

MOEDAS (FAROL) 

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

MB 42 R 42 moedas max. 29 mm 0 
MB 24 R 24 • 32,5. 
MB 35 R 35 30 • 
MB 30 R 30 
MB 30 RA 30 
MB 20 R 20 
MB 50 R 50 
MB SETO 4 

34 » 

36 » 

38 » 

» 26,5 
• diferentes 0 

MB 20 K 20 moedas max 42 mm 0 PARA MOEOAS EM ESTOJOS 
PLASTICO (CAPSULAS) MB 24 K 24 34 • 

--------------------------------
VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALlD'ADE EM: LlSBOA, 
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC, 

REPRESENTANTE JORGE M SLOPES PARA PORTUGAL • • 

Rua S. Nicolau, 26.4.° Sala 3 - Telef. 8783 60 -1100 USBOA 

SOLETIM 

DO 

CLUSE FILATELICO 
DE 

PORTU6AL 

Roylsta blmostral 

Director: DR. A. SILVA GAMA 

Administrador: J, RODRIGO DIAS FERREIRA 

Colabora<lor permanente : ALVES COELHO 

Propriedade do CLUBE FILAT~LlCO DE PDRTUGAL 
Red8c~iio e Admon,slrac;iio . Av, Almira.le Rsis, 70·5. · IltD 

1100 LIS B D A - T.I.lon. 8239311 

Numero Internacional Normalizado das Publlcar;oes 
em Serie : ISSN 0871-0309 

Oep6sito Legal N,o 1471/82 
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Qualidades e quotiza(:Oes dos s6cios: 
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PLACAS DE PROFISSOES 

Ref 4220 Dlrelto 
4221 Agrlcultura 
4222 MOslca 
4223- Industria 
4224- Pesca 
4225- Cac;a 
4226- Medlclna • Em estudo 

Placas de Bronze 80 m/ m a 1200S00 

Rua dos Bacalhoeiros, 28 

1100 Lisboa 

Autor 
M. Norte de Almeida 
1987 
80x80 m/ m. 

Telef. 870412·870425 

o selo portugues 
e hist6ria, e cultura, 
e passado, e presente e 
e distoncia. 

Coleccionar 
selos portugueses 
e descobrir este jeito 
de senti r e de viver. 

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Tem6ticos 
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