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A poupanc;a e0 motor
do desenvolvimento

As poupan9as contladas 11 CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS sao aphcadas na cna9ao de novas
tontes de nqueza Sao um motor
de desenvolvlmento do Pafs

A CAIXA GERAL DE DEPOSITOS e um
estabeleclmento de eredlto Com ralzes protundamente
portuguesas lirmadas em mals de um seculo
de aellvldade bane ana 0 seu desenvolvimento Interno,
a par do Incremento das suas rela96es InternaClonalS,
levou ja II aberlura de mals de 360 agenclas lanlo em
Portugal como no estrange"o
Com a entrada do Pais na CEE, a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS mostra sa apIa a aceltar os desahos que
e lraduzem em desenvo/vlmenlo e progresso

,fA
Ylol CAI\A GERAL DE DLP6 ~ ITOS

REF.· N.o de casas (forma quadrada)

REF.· N.o de casas (forma redonda)

MB12
MB 20
MB35
MB48
MB 80
MB Mix

MB 42 R 42 moedas max. 29 mm 0
MB 24 R 24
• 32,5»
MB 35 R 35
30
34 »
MB 30 R 30
MB30RA30
36
MB 20 R 20
38
MB 50 R 50
»
26,5
MB SETO 4
• diferentes 0

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

.

20 moedas max 42 mm 0
24
,.
34 •

MB 20 ,K
MB 24 K

} PARA MOEOAS EM ESTOJOS
PLASTICO (CAPSULAS)

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE EM: LlSBOA,
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC.

---_._----------------------------------

JORGE M. S. LOPES

REPRESENTANTE
PARA PORTUGAL

Rua S. Nicolau, 26.4.0 Sala 3-Telef. 878360-1100 USBOA
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o selo portugues

e historia, e cultura,
e passodO, e presente e
e distancia.
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COLECCIONAR
E' DESCOBRIR
Selos em Albuns, Corteiros, livros Anuais e Tem6ticos
32

FILIADO NA FEDERAC;:AO PORTUGUESA DE FILATEUA
S6clo n.O 451 da AssociavBo da Imprensa NEio-Dlarla

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLEOCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.° Dt.o -1100 L1SBOA Expedlente -

Telef. 823936

Terc;:as e sextas-felras, das 21 lis 23 horas, e s6bados, das 15 As 19 horas

Qualidades e quotlzac;:6es dos s6cios:
EFECTIVO (Usboa e ConC'elhos Llmrtrofes) -450$00 semestre; e 900$00 (ano)
J'ONIOR-500$00 ana (menores 18 anos)
CORRESPONDENTE (ProvIncia, IIhas, Macau) -700$00 ano
ESTRANGEIRO-1.000$00 (ano)
Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro ou selos em curso (series completas)

RF~nSR

PORTUGAL

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable...

-

FILATELIA

-

NUMISMATICA

-

MEDALHlSTICA -

MINERALOGIA

We offer Mail Sales with extremely interesting material in the S25 - S150 range. In
addition, our Public Auctions offer appropriately rare and specialized material.

We are a/ways interested in buying specialized items or collections.
Our Mail SBle and Public Auction catalogs are sent free to members of the C/ube Filatelico de Portugal on request.
Please spedfy which catalog you wish.

George
• ~!!7.!!~~S

ESPECIALIZADA EM SELOS E MOEDAS
DE PORTUGAL, E TAMBEM
COM GRANDE VARIEDADE
DE T0DO 0 MUNDO

Santa Monica, California 90405
Telephone: 213/450-2543
Cal. Auc. Llc. No. A1229

Todo 0 material para Filatelia
e Numismatica
o
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COMPRAMOS
DE

SELOS

COLECQOES
E

ou

GHANOES

A

QUALQUER

Os conjuntos de 1986 ja chegaram
PECAM PRECARIOS

LOCALIDIAOE.

FOLHAS NElJrTRAS, OLASSIFICAlO.oRES E CAPAS

•

PROCURE-NOS
Rua Ricardo Jorge, 53 Tetef.

2

31 3438 -

Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO

(Junto ao Cinema Trlndade)

Telefax 314994

MBLHOR AT~ A DATA PARA APRESENTACAO
E PRES:8RVACAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS

LOTES,

MOEO'AS.

OESLOOAMO-NOS

LINDNER

4000

PORTO

Agentes: Lisboa - Fllarnundo
Faro - I. Coelho
Colrnbra - F. Parra
Braga - F. Crarnez

Praca Mouzlnho de Albuquerque
Centro Cornerelaf Brasilia
Sal a 911 - 9.°
4100 PORTO
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CASA A. MOLDER

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER

RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101.3.°

NOVIDADES

1200 LlSBOA -

MANCOLISTAS

PAIS

ASSINATURAS

CONT ACTE.NOS

Telef.

321514

TUDO PARA FILATEUA
Sa.OS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
6 a nossa grande especialldade

TEMA

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

SELOS DE TODO 0 MUNDO
PARA

TODOS

OS

TEMAS

Exposh;io permanente de Selos em

15 vltrines do Atrio do r6s..cfo-chAo

e no 3.° andar (elevador)

Salas de Portugal, Ultramar
e Estrangelro
Novldades. TeIMtlcos.
Sobrescrltos de 1.° dla
TODO 0 MATERIAL FILATeUCO

COMPRA -

VENDA

Execu!;Ao rApida de pedldos
por correspondtncla

SELOS E MATERIAL
FIIATElICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

BaSlos I Campos, Ida.
R. Marla Andrade, 55 -

Tel. 8341 08

1100 USBOA

PORTUGAL

SELOS

USADOS
DE
PORTUGAL E EX-ULTRAMAR
COMPRAMOS

ELADI,O DE SAiNTOS

Comemorativos ou formato grande de
Portugal . Do ex-Ultramar tudo nos
interessa, desde mapas, fomento, Oeres, Lusladas, etc., e novos taxas
baixas em folhas. Pagamos bons prec;:os. Exemplo: Portugal comemorativos
a partir de 100$00 por 100 selos. S6
aceitamos selos perreitos sem cantos
cortados, trac;:ados a tinta ou· pertura·
dos. Tambem compramos com papel.
Aceitamos trocas por selos de Moc;:am·
bique e Africa do Sui, de que temos
bom stock. Faca as suas ofertas.

Oasa Fundaaa em 1922

FILAVLIS

RUA BERNARDO LIMA, %T

Loja do Colecclonlsmo
Rua Luis de Cam6es, 92· rIc
Tel. 034·721727 - 3750 AGUEDA

Grande sortido
de Series completas
e Selos temaif:icos
Pec;a Ustas de prec;08 gr68s

\I\I\N\I\N\I\MM

TELEF.
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54 97 25

1100 USBOA

EDITORIAL
o fogOo que a 25 dill Agosto destruiu urna consideravel areal da Baixa de Lisboa foi,
sem duvida. assuntOo que a todos chocou. E sentiram-no particulannente os lisboetas
e aqueles que prezavam 0 patrim6nio cultural que os e.diflcios com 0 historial e a
representatividade dos que arderam. representavam.
Agremialfso sediada em Lisboa (e ainda que 0 nso fosse) que no inlcio da sua
actividade. ha quase cinquenta anos. funcionou ate bam perto da zona devastada. nao
poderia 0 CFP lamentar a triste (e em alguns aspectos estranha) ocorrAncia.
Por outro lado. em mais uma clara demonstralfso nso s6 da universalidade da
Filatelia, mas tambem da sua ligalfso a Hist6rial. da sua inter-relalfAo com a Cultura
e das suas potenciaJidades de abordagem oportuna de. praticamente, todas as materias
imaginaveis. apresentamos neste nUmero urn apontamento da auto ria do nosso colaborador Vltor CoeJho que tem oemo base uma pelfa filateJica intima mente ligada aos
Grandes Annazens do Chi ado. precisamente uma das vitimas maiores do holocausto
que este incAndio provocou.

E porque esta verdadeira catastrofe tem side considerada par numerosos articulistas
como a que mais gravemente atingiu Ilisboa ap6s, em escala de grandeza 0 Terramoto
de 1755. inserimos igualmente um estudo elaborado por Diasl Ferreira e relacionado com
a distribuilfSO da correspondAncia apas aquela outra hecatombe. Mas desta feita. nAo
demos conta de qualquer facto que tivesse afectado as Correios a nso ser a retenlfao
dos objectos postais que se destinavam as pessoRS e empresas desalojadas pelo fogo.
E sera porventura caso para perguntar se nesse contexto nso se tara passado
algo digno de menlfso. Fica pois um convite aos estudiosos. que terao. como habitualmente. as colunas desta Revista a disposilfSO para as suas eventuais descobertas.
Ainda no contexte da baixa Iisboeta. publicamos neste numero urn interessante
trabalho de Augusto Decrook sobre a Se de Lisboa.

***

En'lretanto aproxima~se \JJll3 epoca de intensa actividade filaW!lica. Do, que se
anuncia. permitimo-nos destacar 0 pr6ximo leilso do Clube Filatelico de Portugal para
o qual solicitamos a atenlfAo e a adesso de todos os cons6cios, certos de que nele
poderso, encontrar um excepcional lote de magnificas pelfas para todas as especialidades
filatelicas. as quais poderso valorizar qualquer coleclfso.
Aguardamos. pois. a vossa indispensavel parlicipalfsO ou flsica. ou atraves de licitalfao pelo correia, hip6tese esta que dest8J feita nso cria desvantagens aos que utilizarem esta via.
Tambem chamamos a atenlfAo para a celebrBlfso do Dia do Selo que a Federalfso
Portuguesa de Filatelia organiza e para a qual exortamos igualmente os leitores il sua
participalfAo•
A. SILVA GAMA
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filatelia
~ BARATA DAS NEUES
Rua da Trlndade, 5 • 1.° Dt.o (Ao L~rgo do Carmo)
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MARCOFILIA
SOBRESCRITOS DE 1. 0 DIA
1NTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxIMoS
CARTAS FILATELICAS
AEROGRAMAS

Filatelista espanol dessa
cambiar sellos .en cantidad
1 x 1 y en cada carta 100 pero
p~r correo certificado, espero
recibir muchas cartas de filatelistas portugueses mi direcci6n - Luis -Garcia Martel Candelera 26 - 41006 Sevilla.

PAULO DIAS
Compro Pevas Filatalicas
que tenham Porteados, Multas,
Impasto Postal, Impasto Telegrafico de Portugal e Ex-CoI6nias. Tambam compro Telegrafia Elactricae Cabo Verde.
Cedo· Tracas.
Telefone 600750 au 975487
(depois das 20 h) .

Traco selos novos/ usados
e blocos Brasil, Portugal,
Alemanha, Estados Unidos,
por catalogo a definir. ForneC(o
Brasil e Universais, corresponden cia em portugues, .ingles,
alemao.
Jorge Luiz Bertoluci. Rua
Piratini 1240, 95670 Gramade - RS Brasil.

Desejo colecC(Oes tematicas
de Portugal; antigas col6nias
portuguesas e outros parses
africanos que trocarei par selos de Pol6nia, DDR, URSS,
Romania, Checoslovaquia,
etc.. Base Yvert. Correspondencia em ingles. Adam Duczek, 08-110 Siedlce 2, P. O.
Box 25, Pol6nia.

Estou interessado na troca
de selos novos e usados com
filatelistas de todos os parses.
Correspondencia ·em portugues em potugues ou frances. Rui Jorge Monteiro, Rua
31, an.o 450 - 4300 Espinho
(Portugal) .

I would like to exchange
fine used stamps Austria
against Portugal.
I'il answer to a[l letters,
please uS.e philatelic postage,
l'iI do the same. Base of
exchange at your choice.
Languages German, English.
Adress: Sarcletti Roman,
Schumpeterstr. 2A 4040 Linz/
/ Donau, Austria.

Tenho selos usados Angola,
MoC(ambique e parses est rangeiras. Desejo troca ,por selos
usados parses Europa Ocidental mediante mancolista.
F. Rego - Bloco A, Lote 5,
5. 0 0 - Alto da Barra Oeiras.
Des.ejo correspondentes
para permuta de selos de
Portugal e ex-provrncias ultramarinas, novos ou usados e
tambam do Brasil e America,
e ainda da Europa principalmente Espanha, FranC(a, Inglaterra e Alemanha. Correspondencia .em Portugues,
Frances au Ingles.
Artur Baptista Ribeiro
Rua General Humberto Delgado
2580 ABRIGAOA
Procuro correspond.ente para
permuta de selos de Portugal
(Recentes·novos) e Ultramar
(Usados-antigos) par usados
de Portugal e Ultramar estes
de perrodos desde 1920). Carlos A. Oli Mesquita GonC(alves.
Prt. a Cidade de S. Toma, Lote
216. C. Cruz de Pau, 2840
Seixal.

Possl)lmos grande quanti dade de
/lvros, revlstas e catalog os sobre
flIatelia e numlsmatica
NACIONAL E ESTRANGEIRO

Material fllatelico
e numismatico

ANUNCIE

INSCREVA - SE

NA ·REVISTA

COMO SOCIO

DO CLUBE FILATI!LlCO

DO CLUBE FILATELICO

DE PORTUGAL

DE PORTUGAL
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BOlSA FILATEllCA

LEMBRANCA DO CHIADO

Espaco Ii dlsposlCao de todos os leltores que podem aqui lnserlr
o seu anClnclo ao pr~ econ6mico de 30$00 par IInha.
COMPRO-TROCO - Pecas
clrculadas da Companhia de
Mocambique, Niassa, Lourenco Marques, Quelimane, Klon·
gao Zambezla. Respondo sempre. Paulo Sa Machado - Rua
Dlrelta das Camplnas, 33 4100 PORTO.
COM PRO .. Lusrad~s.. (Portuga.1), cartas, postals , ambuIAnc~as, carlmbos franceses,
nommatlvos, ensalos, provas,
erros, blocos, paquebots.
InscrlcOes marglnals: 1m·
pressores e numeros de obras.
Resposta: Apartado 90. 2751
Cascals Codex.
TOTALMENTE ACTUALlZADO - PREQARIO DOS SOBRESCRITOS 1.° DIA DE PORTUGAL - 1950-19B7 - Envlamas gratis a pedido. S~RGIO
W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA.
Europa de Leste. Ofereco
aos melhores prec;os series
~ova~ tematlcas ou outras,
m~lumdo novldades. F. Lou·
relro, Praoceta 00 . Fernando II,
Late B-2. Dt., 2735 Cacem.
Selos venda e compro, novas e usados. Contlnente e
ex·coI6nlas . Bons precos. M.
Leitao. Rua H. Lote 19-1.0
Frente. Casal S. Bras, 2700
Amadora.

COMPRO / TROCO / VENDO
PREQARIO DOS NOVOS
Postais-Maximos de todos PAISES DE EXPRESSi\O PORos temas e nacionalidades.
TUGUESA - Acaba de surgir
L. Manuel - Rua A Bloco 24 c totalmente em dia, esta nossa
4.° 0
lista de prer;:os de ANGOLA 2745 - QUELUZ OCIDENTAL CABO VERDE - GUIN~ BISSAU - MOQAMBIQUE _ S.
Estou intel"essado na troca TOM~. Todas as emissOes
de selos novos e usados com discriminadas, numerar;:ao
filatelistas de todos os palses. Yvert e Eladio, selos denteaCorrespondencia em portu. dos, nao denteados, blocos,
gues ou frances. Ru,i Jorge ensaios de cor, sobrescritos
Montiero, Rua 31, n.O 450 ~ do 1.° dia e sobrescritos co1 4300 Espinho (Portugal).
memorativos. Alem de outras
variedades para valorizar sua
colecC;ao. S~RGIO W. DE
SE COLECCIONA TEMAS SOUSA SIMOES Selos e
OU PAISES, PREQARIO _
Material Filate1ico 2500
Contem mais de 30.000 series CALDAS DA RA'INHA.
novas de todo 0 mundo.
Aquilo que V. esperava para
TOTALMENTE ACTUALlZAfazer boas aquisir;:Oes filateliDO PREQARIO DAS S~
cas. S~RGIO W. DE SOUSA
RIES COMPLETAS NOVAS DE
SIMOES - 2500 CALDAS DA
PORTUGAL 1953-19B7 RAINHA.
Enviamos gratis a pedido.
S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
TOTALMENTE ACiTUALlZA- RAINHA.
DO _ PRECARIO DE PACOI TES COM SELOS TEMATICOS
_ 2B mati vas diferentes em '
Oferec;o: selas, FDC, sopacotes de 25 dif., 50 dif.: 100 brescritos, etc. da Russia.
dif., e muitas outros pacotes. Preciso: selos de P.ortugal e
Enviamos gratis a pedido. de tod 0 mundo. ,Llsenko N.
S~RGIO W. DE SOUSA SI- M., Box 76B. 34004B DonezkMOES 2500 CALDAS DA -4B. URSS.
RAINHA.

SE V. GOSTA DE VARIEDACompro selos, postals, car- DES EM SELOS DE PORTUtas, cintas de jornals, etc., GAL E ULTRAMAR, TEMOS
Temos
Portugal e Ulramar, em espe· ALGO PARA SI cial Macau Timor,
Moc;am· cadernos com exemplares basbique, Nyassa, Tete. Zambezia, tantes bel as, para sua coleec;eo. Proponha 0 seu envio Ii
Klonga . Congo, Cablnda.
J. Trindade - Tel. 9435949 apreciac;ao! S~RGIO W. DE
Apartado 5B2. Portela - 2685 SOUSA SIMOES _ 2500 CALSacavem.
DAS DA RAINHA •
I

c.a

TOTALMENTE ACTUALlZADO _ PREQARIO DE MATERIAL FILAT~LlCO - Inclui foIhas em formato internacional,
capas, tiras plasticas Hawid,
classificadores , pinllas, lampadas para fluor nos selos, etc.
etc. Enviamos gratis a pedido.
S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALDAs DA
RAINHA.

A lves Coelho
o dia 25 de Agosto de 1988 flcou gravado
na hlst6ria de Llsboa com letras clnzentas
em sinai de luto pela perda Irreparavel de
precloso patrim6nlo arqulteet6nico. A balxa
lisboeta foi devorada por fogo dantesco.
Numa epoes em que Os super_mercados
estao na moda, os Grandes Armazens do

rlor esquerdo da gravura, a Imagem das
.. ESCADAS MONUMENTAES INTERIORES
EM FRENTE AO CHIADO ...
Postal escrlto em 6 de Abril de 1916, he
rnais de 72 anos, embora ostente a marca
de dla de .. LISBOA-Gare .. , fol real mente ex-

r

. - CARTAO FOSTfr,L
/
0,

,.Alzes ~:>TIV.IiG~IKOS

CARTE POSTAL!!
~..... ,.,
/'I.\:o ACl:lToV\ A COKR.~"~f~ ~A
\ ..

Chiado conservavam urn aspecto grandioso,
altivo, sol ene, como nos tempos em que
necessltava de publlcldade. Fez entao um
postal ilustrado .. Edic;ao Especial Exclusiva
da SECCAO DE POSTAES E PAPELARIA
das GRANDES ARMAZENS DO CHIADO ...
No resto, a sallew.ar a Imponencia' do ad'fleio, veem-se legendas em portugu6s e
frances da Lembranc;a de Lisboa (Souvenir
de LIsbonne) do Grandloso Palacio (Le
Grand Palals). Com uma fachada de 115
metros, estendla-se a'o longo das Ruas do
Carmo e da Rua Nova do Almada e entrada
majestosa frente ao Chiado. No canto supe-

:::>

pedido palos Grandes Armazens do Chlado,
vsito que 0 selo de 1 centavo ..Ceres» sofreu a perturbaCao da maquina com as letras:

G. ADO
CHIAD
Asslm, os Grandes Armazens do Chlado
arderam. mas mantem-se vivos na nossa
mem6ria allmentada filatel1camente e no
corac;ao que nao esquece os prlmelros brlnquedos ali comprados.
Alem dlsso flcaram na Hist6rla Poslal.

5
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Fernando 'Ernesto Rodrigues Marques.
Rua Sacadura Cabral, 15-4.° Ot.o S. Joso do EstoriJ - 2765 EstoriL (M)
Po. Fr. In. T. C. V. 60. N. U. 3. 90. 94.

PORTICO
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2928 -

Eng.o Cesar Mario Pinheiro ~e Mello
Mourao Garcez Palha. Largo Pedro
Corroeia Marques, 3_5.° lOt." - 1500
lisboa. (M) T. C. 60. N. U.

2929 -

Carlos Flamrnio S'acristso Chegado.
Pract. Gomes Teixeira, 14-1.° Esq.o Casquilho 2830 Barreiro. (M) Po.
m. T. C. 60. N. U. Tematica de des·
portos motorizados. 90. 94.
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o primeiro catalogo das Page!as dos crr
foi editado por Paulo de Sa Machado em
1977 e constituiu uma chama viva no nosso
mundo dos selos.
Sendo tambem 0 primeiro passo na tentativa de cota9ao, suscitou 0 interesse de
potenciais coleccionadores, a procura de
pagelas em falta e os pre90s iniciais subiram.
Na verdade, as pagelas dos CTT tiJm
interesse: explicam e justificam os motivos
das emissoes, alem de as anunciarem, 0
que ja acontece desde 4 de Setembro de
1958.
Neste ano, por consequencia, as pagelas
atingem a idade de 30 anos, batendo a
porta dos interessados com uma regularidade
notavel e com antecedencia apreciavel. A
primeira pagela distribuida referiu·se aos se·
los comemorativos dos Sextos Congress os
Internacionais de Medicina Tropical e de
Paludismo no tempo em que se expedia uma
car'a em Portugal por 1$00. Muito procurada,
esta page/a!
Menos raros, 011 Noticiarios de carimbos
e que os CTT distribuem hoje em bilhetes
postais e come9aram a ser difundidos atrayeS de circulares pelos mesmos CTT.
An'es, porem, 0 Clube Filatelico de Portugal tera uma palavra a dizer se se pensar
em escrever uma hist6ria dos carimbos comemorativos.
Temos a impressao de que tera sido 0
nosso Clube 0 primeiro a anunciar os carimbos. Guardamos, com muito carinho, a
Circular de 16 de Fevereiro de 1952 em
que 0 CFP tinha ceo prazer de colo car. a
disposi9ao dos seus associados, um envelope comemorativo da reuniao do Pacto do
Atlantico (N.A.T.O.)>> que se estava reali·
zando em Lisboa.
6

Imagine-se como esta longe dos nossos
dias 0 acontecimento!
A circular admitia um reduzido numero de
exemplares carimbados, pelo que s6 se forneceriam 5 exemplares a cada cons6cio.
o envelope seria impresso a Duro sobre
fundo azul.
Apesar da raridade e (ja apariJncia luxuosa,
cada sobrescrito com um selo de $20 (moeda que os nossos netos ja nao conhecem
nesta data) circularia como impressos pelos
CTT e custaria apenas 2$00. Se aplicarmos
o coeficiente de desvaloriza98.0 da moeda
em rela9ao a 1952 (23,15), chegamos a
conclusao de que 0 tal sobrescrito custaria
agora 463$00, outro numero para espantar.
Em 1972, vinte anos depois do sobrescrito
ter sido editado, 0 Catalogo de Carimbos
de Portugal e Ultramar de F. Palma Leal,
edit ado por C. Santana e distribufdo por
Barata das Neves, valorizava em 15$00 0
que custara 2$00.
Mas voltemos as circulares. Se as considerarmos importantes para a Hist6ria postal,
pois nao s6 anunciavam mas tambem facilitavam a divulga9ao, supomos que se Ihes
deveria dedicar um espar;o exclusivo na Secr;ao de Literatura das Exposi90es, podendo
ainda abranger as nagelas.
Cada coleccionador, e hB bastantes, mostraria aquilo que mais desveladamente guarda. E quem sabe se nao se aprenderia algo?
Quanto a n6s, apenas eretendemos recordar 0 tempo em que se come90u a desenvolver 0 gosto pela marcofilia atraves de
uma circular relativa a um sobrescrito editado por dois jovens s6cios do CFP, Matos
e Wideaw.
Deste modo, 0 CFP acarinhou 0 trabal/1o
e a dedica9ao da juventude ao mesmo

2094 -

Ant6nio CAndido Gomes pe Almeida.
11, Hue de l'Oseraie. 10600 La Chao
pelle Saint Luc. (M) Po. Fr. T. 60.
1. 21.
29,22 -Drouin Denis. Rua Burls Four. Sorcy-6t·Martin. 5'5-190 Void Vacon. Fr.
In. AI. 60. 1. 21. 90.

ISRAEL
2,880 -

Alberto Manuel Vergueiro do Patrocrnio. 'Avenida Duque de Louie, 32_2.°
Esq.o - 2795 Linda-a·Velha. (A) Fr.
In. 1. 60. U. (M) T. C. 60. U. 2A.
Macau. 17. 19. 21. 90. 94.

MADEIRA
2930 -

FRAN¢A

REPOBLICA POPULAR DE ANGOLA
73-Artur Hafael da Costa. ENo.IAMIA-U.
E. E.-SOEC.Lucapa. (M) Po. In. T. C.
N. 60. 1. 2. T10. 90. 94.

ESTADOS UNIDOS DA AMi!RICA
2426 -Cheong·Too Choi. 169 Stewart Ave.
'Brooklyn NY 11237. (A) In. Macau.
Hong Kong. China.

acabam de sair:

PERU_PiROU
90 -

Carlos Alb.erto Silveira Jardim. Rua
Dr. Joso Brito CAmara, 3A1B - 9000
Funchal. Fr. In. T. C. V. 60. N. U. 5.
Egipto. 21. 26. 53. 59. Rotary Club.
T12. 90. Bale (Isra'el).

8ery Isidor. POB 4270. Hai.fa. (A) In.
Fr. AI. T. 67B. 60. 64. 66. 74. 73. 76.
79. 80. 72 Carimbos de Israel e r;ie 3.
Desejo: 5A. 1. 18A. ASia. 12. 60. 64.
66. 68. 74. T3. T5-7. T16. T18. T41.

Association Filatelica Peruana O. Box 151'0 - LillJp.

POLONIA -

POLOGNE -

P.

POLAND

1745 -

Marek J. Zawadzki. ul. Urzednicza 9
A m 6. 25-729. KIELCE. (A) In. Topical. N. 64. 90.
2516 - Andrzje Philips. Skrytka pocztowa 350
60·967. Poznan 9. It. Es. Po. Fr. In.
AI. T. C. 60. 1. 2. 21. 56. 73 de 1
Tematica: L. Camaes. Papa J. Paulo
II. 90.
2528 - Krzystof Macek. Aleja Pokoju 10.°
m 19.42-207 Czestochowa. (M) Fr. In.
Es. T. 60. N. TI. Flora. T10. Cosmos.
J. Paulo II.
2574 - Zbigniew Wysocki. P. O. ,Box 31, 99-400. Lowicz. (A) In. Rs. T.60N. FOe.
90.96.97.

------------------------------YVERT
1989

CATALOG OS

Temos para entrega imediata os os catalogos Yv.ert-1989" vendidos juntos ou
isoladamente.
Soli cite circular informativa ou encomende ja, os volumes de. que necessita

----------------------'FILATELIA
SERGIO W.
Telefone 31248 -

DE SOUSA SIMOES
2500 CALDAS DA HAINHA

----------------------em todo
lado consigo 1
0
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LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST ALTERA~OES -

tempo que p6s Ii disposi<;io ae fodos os
s6cios um so/Jrescrito que prometia va/oriza<;ao pe/a sua beleza e raridape do carimbo comemorativo.
Em 1952, os CTT fizeram dois ou tr~s
carimbos comemorativos e tudo levaria a

,

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

L1ST.E DES MEMBRES

REINGRESSOS -

NOVOS S6CIOS

Alem disso, cada sobrescrito seria talvez
mais caro para 0 coleccionador que gasta
men os procurando apenas 0 que Ihe Interessa.
Nesse tempo recuado, 0 CFP, na c/tada
circular, imprimia entre p"ar~ntesis: «FiIlado

C_.,.-"fnci.

SM.

APAIUDO No- 869

RUA OA PA LMA. 116-1 . "
L1S10A

USlOA·PotrvGIoI.

CIRCULAR

CAIIMIO COMEMOUT/VO 00 PACTO 00 ATlANTICO (d •• C. T. T"

PORTUGAL
158 -

Francisco Manuel Salvador. 2520 Peniche.
353 - Jorge Alberto Rola Pereira 8a5tos.
Quinta da Alagoa, Lote D, 39-1.0-Dt.°
2775 Parede. (P) Po. In. Fr. T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 93.
837 - Mario RUano 8astos Raposo. Quinta
da Alagoa, Lote D, 36-1.° Dt.° - Carcave los - 277'5 Parede. (P) T. 60. 3.
972 - Ant6nio Manuel Maio de Figueiredo.
Alameda das Linhas de Torres, 238,
ol.:ote 2, 6.° A - 1700 Lisboa (M) C.
N. U. 60.
975 - Andre Manuel Canova da Luz Canelhas Corr·eia. Rua Cidade de 80lama, 7-6." 'Dt.o - 1800 Lisboa. (P)
Po. In. T. C. V. 60. N. U.
1267 - Filateliae Numismatica, Sim-arro, Lda.
Pralfa M:usinl1o de Albuquerque.
Shopping Center Brasma, Sala 911,
9.° andar - 4100 Porto.
1922-An~6nio
da Piedade Sousa. Rua
Adolfo Loureiro, 60_1 .° - 3000 Coimbra. (M) C. 60. N. U. 1.28 e 2C ate
a Independ~ncia, 94.
2359 - Inocencio Pavese de Almeida Araujo.
Rua dos Uri os, 29-3.° Frente. 2775
Mem Martins. (M) Po. Fr. In. T. C. V.
60. N. Republica Italana, 1. (1963 em
diante) 90. 94. 109.
2400 - Paulo Leandro Horiz Sequeira. Rua
Prof. Hernllni Cidade, 2-6.· - G. TeIheiras - 1600 Li5boa. (P) Po. In. 60.
1. 2. 16.53.
2533-Carlos M. C. Moreira. Ruado Chao
Verde, 2 Fontainhas - 2710 Sintra.
(1M) Po. Fr. Colecciona: 60. N. U. 1.
2A. Macau. T10. T25. T27. IFranquias
mecanicas. T. :C. V. 60. s6 U.
26

2556 -

Antonio Henrique Azevedo Rodrigues.
Rua Nova St." Cruz, 68-1.0 'Esq.· _ 4700 8raga. (M) T. V. C. 60. N. U.
66. 6718. 68. 1. 2. 5 CEPT. 90. 94.
2745 - Luis Miguel Ferreira. Rua Sarmento
Beires, 33-6.° .Esq.o - 1900 Lisboa.
(M) Po. In. Chin~s. C. 60. N. Procuro 60 fiscal postal de Macau.
Tudo filatelico sopre Macau. 58 da
R P. da China. Formosa. Hong-Kong.
1. 66 de 1. 60. 2.
2753 - 'Carlos Alberto Lourenlfo dos Reis.
'Rua Andre de 'Gouveia, 1647-3.° E. - 1700 Lisboa. (M/A) Po. Fr. Es. It.
In. T. C. V. N. U. N., de prefer~ncia.
U, s6 muito bons. 1. 2-A. 90. 93. 94.
Ateneu.
2870 - Fernando Jose Rodrigues Santos Silva. Rua 18, n.O 5 - 8airro da Encarnalfao - 1800 Lisboa.
2889 - Seclfao Filatelica e Numismatica do
Or,feao de Ovar. Apartado 527 - 3880
Ovar. (A) Po. Fr. -Es. In. AI. T. C. V.
60. N. U. 5. A do SuI. 2A. T10. de
3. 90. 94. Ateneu.
2923 -Ant6nio Manuel da Luz Cabrita. Rua
Camilo Castelo Branco, 22 B. 5.° A. 2900 Setubal. (M) .Po. In. T. 60. N.
5CEPT. U 10853. GroneUlndia. 90.97.
2924 - Raul Manuel Henriques Coel'ho. Quinta
da Palmeira, 6'8 ric Esq.o - 8200 AlbUfeira. (M) Po. 60. N. U. T7. T10.
Tema icas de flora. Cosmos e personagens.
292'5 - Fernando Alberto de Almeida Veiga.
Hua Vale Formoso, 69-1.· Ot.° - 1900
Lisboa. (M) Po. Fr. In T. C. V. 60.
U. 108. 13. 16. 21. 28. 90.
2926 - Rui Manuel Gravata Resende. Av.
Almirante Reis, 60-2.° .Esq.o - 1100
Lisboa. (M) Po. Fr. In. Es. T. C. 60.
U. 3. 90. 94.

Lhboa. 16 de levenire de 19$2
Prtlado Con.6do :
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Idem

crer que 0 CFP poderia manter um servl<;o
eficiente de entrega de sobrescritos com
carimbos comemorativos a todos os s6cfos.
Se se mantivesse essa pretensio, 0 CFP
precfsaria de muitos empregados e de avultado capital para que 0 servir;o funcionasse.

na Federation Internationa/e de Phi/atelleFIP ...
Estava-se nos prim6rdios da ff1atelia orgenizada e fa se dava a mao aos jovens, como
aque/es da edi9ao do sobrescrlto do Pacto
do Atlantico.
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Na RDP Madeira

AS «S£S» DE LISBOA
A. Decrook
Pode dizer-se que um dos monumentos
nacionias com maior presenc;:a na nossa
filatelia a a Sa de Lisboa.
Temo-Ia em dois selos: 0 de $40 da sarie
comemorativa do 7.0 Centenario da Morte de
St. o Ant6nio e 0 de 33$50 ·da sarie co memoraliva da visita de S. S. 0 Papa J030 Paulo
(( - neste como motivo secundario.
Em inteiros posta is, esta num dos da sarie

Fig. 1

comemorativa do Centenario do Caminho Marltimo para a India, nas saries de propaganda
da C~mara Municipal de Lisboa (2." emissao
- 2. grupo), num dos da sarie «A .. e noutro
da sarie .. C».
Contudo, 0 aspecto arquitect6nico que del a
nos a apresentado nao a igual em todas
aquelas pec;:as filatalicas, 0 que pode levar
a pensar que os seus autores teriam usado
de certa fantasia ao elaborarem os seus trabalhos.
8

Na realidade a Sa passou por varias transformac;:oes da sua fachada.
Socorrendo-se de urn .. Roteiro» da «Igreja
de Santa Maria Maior - Sa de Lisboa .. que
obtive atravas do Instituto PortuguAs do Patrim6nio Cultural e tambam da prestimosa colaborac;:ao do Sr. Dr. Ellsio Summavielle, tambem daquele Instituto, a-me posslvel fazer
um pouco d,a hist6ria arquitect6nica da refe-

Fig. 2

rida Igreja. ao mesmo tempo que assim se
justificara 0 porquA das trAs .. Sas» filatalicas.
Como elemento iconografico mais antigo.
no ,referido .. Rote'iro» esta raproduzido um
selo (chancela) representando a Sa em meados do sac. XIV. com as suas torres ponteagudas e altas janelas abartas (fig. 1):
Depois. e em consequAncia de sucessivos
restauros resultantes de danos causados principalmente pelos sis mas ocorridos em 1321,
1337 e 1531. as torres apresentam ja outro
aspecto. con forme pode ver-se num painel
da primeira metade do sac. XVI, pormenor

ELEITO 0 MAIS BELO SELO
DA MADEIRA DE 1987
Tal como divulgamos oportunamente, a
rubrica .. Coleccionando» inserta no Programa .. Meia da Tarde .. , na RDP Madeira, promoveu a eleic;:ao do mais bela selo emitido
em 1987 para a Regiao AU l 6noma da Ma:deira.
Pois no programa do passado dia 30 de
Maio ·foi de'svendado 0 selo que alcanc;:ou
maior numero de votos: Foi precisamente 0
exemplar de 51$0,0 da serie .. Monumentos
da Madeira.. que, recorde·se, representa a
Sa Catedral do Funcha!. Com desen-ho da
autoria de Ant6nio Pimentel, foj emitido a
1 de Jutho de 1987, juntamente com outro
de 7'4$50 no qual fig,uram as antigos Pac;:os
do Com:elho de Santa Cruz.
Hegiste-se des de ja que foiconsideravel
a diferenc;:a en .re 0 vencedro e 0 segundo
classificado, 0 selo de 25$00 da sarie «Aves
da Regiao", ilustrado com 0 bisbis. Ja entre este e '0 ~ue se situou imediatamente a
seguir, a selo' de '5 7$00 da mesma sarie no
qual ~igur,a um pombo trocaz, a diferenc;:a
foi deapenas um voto.
Na quarta poslc;:ao encontramos 0 selo de
74$50, ainda da me sma sarie. que 1em como
motivoa coruja. Com a mesmo numero de
votos surgem seguidamente os selos de
125$00 da serie .. Aves» e 0 exemplar .. Europa-Madeira -GEPT ... Fecha 0 cortejo a estampilha de 74$50 pertencente a sarie do
selo vencedor.
Portanto, curjosamente, 0 'conjunto «Mo·
numentos da Madeira.. forneceu 0 selo ganhador e 0 que recolheu menor numero de
sufragios.
Registe-se igualmente que, ·como sera de
preyer pelaclassificac;:ao que referimos. no
seu conjunto. foi a sarie .. Aves da Madeira ..
que alcanc;:cu a preferAncia dos votantes.
suplantado com certa margema do selo
vencedor.

CONTINENTAlS E INSULARES
COM GOSTOS SEMELHANTES

Para alam da divulgac;:ao na Madeira, a
iniciativa foi tam bam anunciada em varios
6rgaos de Comunicac;:ao Social do Continente. Por isso. nao admira que 0 ..Meia da
Tarde» tenha recebido de igual forma numerosos votos provindos de todo 0 pals. Mas
curiosamente. as prsferAncias de uns e de
outros foram muito semelhantes. Com efeito.
quanto ao vencedor, foi ele que recolheu a
maioria tanto dos madeirenses como dos
continentais. 'DepoiS. os segundos e terceiros classificados foram os mesmos se.los
para ambos, embora em posic;:ao inversa. A
escolha do ul.imo tam bam foi unanime, tando a maior diferenc;:a residido em relac;:ao ao
selo .. Europa» que os votantes do Continente colocariam em Quarto lugar, se con_
tados os seus votos jsoladamente. e os madeirenses em satimo e ultimo.
Convam referir de igual maneira que cinco
votantes foram contemplados com pramios
especiais. dois dos quais toram sorteados
entre as que escolheram a selo vencedor,
oU'.ros tantos entre topos as que seleccionaram um dos selos da sarie que contou
com maior audiencia e 0 ultimo, entre todos
os que remeteram 0 seu voto qualquer que
ele ,fosse.
Terminada esta prjmeiraedic;:ao do aliciante concurso, comec;:a ja a ser preparada
a do pr6ximo ano. para a qual se procura
,uma ainda mais ampla e eficaz divulgac;:ao
e um leque mais alargado de premios para
corresponder ao previslvel aumento do numero de participantes, para ,alam de alguns
deles peverem ser verdadeiramente aliciantes.
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lO'ois factos que reputo de muito interesse para a fi!atelia portuguesa e por isso
merecedores de serem focados: no decorrer
da ,ExposiCa(} Mundial .. Praga 88.. procederamose a elejcoes para as divers-as Comissoes -FiIP (Bureau) e nao constituiu surpr-esa constatar-se que Francisco Lemos da
Silveira foi reelei! o para 0 lugar de Presidente da Comissao de Aerofilatelia com
uma diferenca substancial de votos em relacao ao seu opositor, prova inequlvoca dos
seus conhecidos dotes na especialidade e
da consideracao em que a tido por todos,

pel a justeza das suas apreciac;:oes quando
actua como Jurado FIP.
Surpreendeu-nos, isso slm, a nomeac;:ao
de Jose Ant6nio Duarte Martins para a Comissao de Maximafilia com uma vO'acao
superior a todos os restantes elementos,
com excepcao do Presidente. Este filatelista portuguas, que actuou como Jurado
Aprendiz, desenvolveu uma actividade digna
de registo em prol da Maximafilia.
Mais havera a dizer sobre a Praga 88 e
aqui fica a promessa que voltarei no pr6ximo ntimero.

****
COM ,P RO
L1-rEHATURA FILAT~UCA

Fig. 3a

DE LUTO

MAGAZINE Fll.AIl1~L100 N." 0, 1, 5, 7, 11, 14,
27, 28 e 38
ESPECIFICA N." 2, 3 e 4
JORNALISTIA FILAnLlCO (2." S6rle) N." 2,
4, 5 e 6
lEllOES 00 Af1!EJlaEU C. DO ,PORTO 1, 9 e
segulnles
FILATELlA PARA ,TODOS -III." 3
BOlET.JM (Empregados da U.B.'P.) N." 1 e 2
FN No.2, 5, 10, 12, 16, 18, 22 e 36
ESTAMPl,uHA E VIN,To~M N." 3, 4, 5, 6, 7, 8,
16, 17, 18 e 21
GAZ!81'A DO COliECCIONoADOR N." 3, 4, 5, 8
e seQulnles
GABRIEL N." 1, 3, 4, 5, 35 e segulntes
FILAT.ELlA T:EMAToICA til." 35, 65, 74, 75, 80,
112, 116, 130. 131, 133 e segulntes
JORN1Al FILAIl'~L100 No." 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
51. 55, 84 e segulntes
N01iICIAS -FILAl1~L1CO N." 103

de uma vista de Lisboa, existente na Universidade ete Leyden (Holanda), agora com torres sineiras. (fig. 2).
Ocorre entao 0 terramoto de 1755 que
quase destr6i total mente as duas torres, pelo

Foi com a mais profunda magoa que tomamos conhecimento do falecimento no passado dia 30 de Setembro do nosso mUlto
eslimado cons6cio Joao Baptista Pereira.
Este dedicado tilatelista ha longos anos
habiluara-nos a sua presenc;:a nas reunioes
de trocas que se realizam aos sabados na
nossa Sede, sen do muito raras as semanas
em que nao acompanhava essas sessoes.
Foram numerosas as ocasioes em que manifestou de torma con creta a sua dedicacao
a esle Clube.

que, ap6s a respectiva reconstruc;:ao, volta
a sua fachada a sofrer novas alterac;:oes, passando as torres a terminarem em varandim
apoiado em colunetas como se pode ver
numa pintura oitocentista que se encontra
no Museu da Cidade ete Lisboa (fig. 3a). E
esla e a .. Sa.. do postal do Centenario da
fndia (fig. 3b) perfeitamente concordantes
- pintura oitocentista e emissao do postal
em 1898.
Ja no inlcio do presente saculo e segundo

a Sa tinha quando em 1934 0 artlsta J't ilio
Alves desenhou 0 selo de $40 do Centenario
de St. o Ant6nio (Fig . 4a e 4b).
A Sa passa a ter 0 seu actual «figurino ..
quando em 1929/1930 se processaram as

Fig. 3 b

novas e derradeiras obras dirigidas pelo Arq,
Anl6nio Couto e a a que esta reproduzida
no selo do Papa e nos I. P. ja citados, emissao da C.M.L. e series .. A .. e "C'"

A Famflia enlutada, 0 Clube Filatalic(} de
Portugal apresenta as suas sentidas condolancias.

PAULO KROGER
Av. Brasilia. 6_1.0 Esq.· Apela~o
2685 SACAVItM - TELEF. 9471326

..::=,,:,,,-.u.;.~J.~
1.. :2,("1''')

novo!

A1f,,+ k

PRE~ARIO

DE SERES COMPLETAS NOVAS DOS PArSES
COMPREENDIDO'S ENTRE IFNI E ZIMBABWE

Esta em distribuiCao gratuita a lista de prec;:os n.D 7, com os palses de I-Z. MNhares
de ofertas por palses e temas, a prec;:os sensacionais.

FILATELIA
Sr:RGIO W.
Telefone 31248 -

DE SOUSA SIMOES
2500 OALDAS DA RAINHA

... aonde chegar
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correio, chegaremos!

J,. _J:';'"
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•
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.J,...~.

Sa de Usboa
urn projecto do Eng. Fuschini, foram uma vez
mais efectuadas ol>.ras ete restauro com alterac;:ao do .. visual .. das torres que passaram
por grandes transformac;:oes com a construc;:ao de um corucheu encimando a torre nort.e
e a alteraCao da rosacea, aspecto que entao

Fig. 4a e 4 b
Creio ter contribuido com este apontamento, despretencioso, para que alguns filatelistas que nao len ham tido possibilidades de
consulta para estudo, saibam por que a que
ha tr~s Sas diferentes, na filatelia portuguesa,
e etaquela que, quem por la passar, conhece.

9

2. Leilio do Clube
Filatelico de Portugual
0

I}

•
Os premios e pouco malS.
••

«PRAGA 88»
EXPOSI<;AO MUNDIAL DE FILATELIA

CONDIC;oES
1-

0 CLUBE FILATl:L1CO DE PORTUGAL realiza 0 seu ,2.0 LEILAO FILA7ftLlCO no dia
5 de NOVEMBRO de 1988, na sua Sede Social, Avenida Almirante Reis, 70-5. 0
Dto., em Lisboa, com inicio as 10 horas.
2 - Os lotes serao vendidos pelo melhor lance desde que superior aos valores de
reserva minima. No caso de licitat;oes por correspondencia, cada lote sera atribuido a quem tiver oferecido 0 lance mais alto que 0 recebera pelo montante do
ultimo lance antes do seu, que ele recolheu, acrescido do valor de 1 lance.
Exemplo: um lote que registou ofertas de 5.000$00, 6.000$00 e 8.000$00 sera
atribuido a quem ofereceu 8.000$00 que pagara somente 6.500$00, ou seja, 6.000$00
(0 ultimo lance antes do seu) mais 0 valor de um lance correspondente.
3-Para custear os seus encargos, 0 CLUBE FILA71£LlCO DE PORTUGAL, deduzira
aos vendedores 10 % ou 15 % do valor atingido por cada lote, tratando-se de
s6cios ou nao s6cios do CLUBE FILATl:L1CO DE PORTUGAL.
4 - No caso de se receberem pelo correio duas propostas iguais de aquisit;ao para
o mesmo lote, sera considerada aquela que tenha sido recebida em primeiro lugar.
5 - Os lotes estarao patentes para apreciat;ao dos interessados nos dias 15, 22 e 29
de Outubro das 21 as 23 horas e no dia 4 de Novembro das 15 as 20 e' das 21
as 23 horas na Sede do Clube, Avenida Almirante Reis n.O 70-5.° Dto., em Lisboa
(Te/efone 82 39 36).
6 - As propostas feitas na Sa/a do Lei/ao, assim como as enviadas pelo correio, serao
regidas pe/os lances minimos seguintes:
500$00 a Esc.
5 000$00 ...... .... ..... . ..
de Esc.
de Esc. 5000$00 a Esc. 10000$00 ..... .............
De Esc. 10000$00 a Esc. 100000$00 .. ..... ..... .. ....
acima de Esc. 100 000$00 ..... ... ..... ... ..... .... ..... ...

7-

8-

9-

10 -

Instado pelo Director do Boletim para escrever sobre este certame, naD me escusei
a corresponder a sua solicitac;:ao, fazendo-o
em genero de telegrama, dado 0 tempo de
que disponho, face a ausentar-me de Lisboa.
Assim, passo a indicar sumariamente os
filatelistas portugueses que represen: aram 0

Jose Manuel dos Santos Pereira
«Selos do reinado de D. Manuel II ..
Medalha de Prata Grande
Carlos Jorge Kul lberg
«Moc;:ambique - Perfodo Colonial ..
Carlos Penha Garcia
" A Mensagem do Caminho de Ferro"

pais, as participaC;:i5es apresent adas e as
respectivas recompensas.

Medalha de Prata
Vitor Manuel do Carmo Corre ia
«Hist6ria e Evoluc;:ao do Voo »
Pedro Vaz Pereira
«'Portugal Ceres,- ,Inteiros Postais »
Medalha de Bronze Prateado
Fernando Marques de Oliveira Reis
«A Pi ntura Europeia Ociden :al ..
Medalha de Bronze - Classe Juventude
Pedro M iguel Silveira
«Escotismo ..

Esc. 200$00
Esc. 500$00
Esc. 1000$00
Esc. 5 000$00

Os lotes serao entregues aos compradores ap6s a efectivat;ao do pagamento. Os
compradores presentes podem receber os seus lotes no fim do LEILAO ap6s
previa /iquidat;ao . Os compradores que fizerem as suas ofertas pelo correio, supor·
tarao para a/em dos portes e registos, 0 seguro correspondente ao to!al dos
valores atingidos pelos lotes adquiridos.
0 CLUBE FILATl:LlCO DE PORTUGAL, embora ciente da autenticidade do material
vendido e da sua correcta descrit;ao no CATIALOGO, aceita a devolut;ao de qua/quer lote, dentro do prazo MAXIMO de 7 DIAS, desde que esteja provado nao se
encontrar nas condit;oes indicadas.
Qualquer caso nao previsto nestas CONDI(:OES, sera apreciado e resolvido pela
Comissao Organizadora do Leilao.
roda a correspondencia referente ao LEILAO devera ser enderet;ada ao
CLUBE FILATl:LlCO DE PORTUGAL
2.° Leilio Filatelico
Avenida Almirante Reis, 70-5.° Dto.
1100 LSBIOA

10

Fernando Carriio

Classe de Campeoes FIP
Paulo Seabra Ferrerira - Jarra de cristal«Portugal -1-853-1876 ..
Medalha de Ouro
Jose Manuel Castanheira da Silveira
«Portugal-11853-1867"
Medalha de Vermeil
Joao das Neves Gonc;:alves Novo
uHist6ria P.ostal de Portugal a ~ e 1853"
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LITERATURA FILATELICA

«SELOS POSTAIS 1989»
Quando urn catalogo aparece nas montras das lojas filatelicas, apetece compra-Io
e 0 alvoroyo apodera-se do coleccionador.
Que alterayoes traz em relayeo ao ana anterior? As cotayoes atribulram maiores valores aos selos que arrumamos nos albuns?
Foi isso que aconteceu como catalogo
de Selos 'Postais editado pelo Nucleo Filatelico do Ateneu Gomercial do Porto para
1989, desta vez com a colaborayeo da
ftJFINSA - Po.RTUGAL. Es.a 5. a ediyeo confirma a OCUpayaO de urn lugar gerto na
estante do coleccionador que conf.ia na pontualidade da publicayao ao cuidado da
G'RrA~IToEXTO.

-Desta vez, aqui tern 0 leitor uma novidade: nas primeiras paginas, anunclos de
comerciantes, eventuais f.ornecedores de material filatel ico em todo 0 Pals.
Mantem distinyB.o en re FDe editado pelos
GTT e FDC nao editado pelos GTT atraves
de asterlstico apenan nas series a que os
GTT nao dedicaram sobrescritos, mas cremos que sera util estender essas cotayoes
as outras seres em que ce editaram sobrescritos par. iculares a'em dos sobrescritos
dos CTT.
Merece a pena consultar este catalogo,
urn excelente guia que orienta os mais exigentes na busca de variedadsll.
E n6s, que somos coleccionadores de
erros alem de term os os olhos habitua'dos
a revisoes tipogrMicas, apenas registamos
urn erro que qualquer leitor detec:a: 0 celo
n.o 1126 neo pode ser da taxa de $50 porque 0 segunte, 0 n,O 1127, e de $10. Na
real dade, nesta epoca ate custa a escrever
$05.
Por enquanto mantem-se 0 Catalogo reo
lativo a Portugal, Ayores, Madeira, Macau e
Pre-Filatelicos.
rEm suma, calalogo indispensavel.
FN -

FILATELIA E NUMISMATICA

Esta revista alterou 0 aspecto grMico e
aumentou 0 numero de paginas, procurando
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com bons resultados, agradar a um mais
elevado numero de leitores no Pals e no
estrangeiro.
Hecebemos 0 n.O 49 de Junho/Julho profusamente i1ustrado e com dlatada reportagem sobre a LU:BRAPEX 88. Nao Ihe faltam
'os estudos, 0 noticiario desenvolvido, um
Turismo e Cultura animado H1atelicamente,
a numismatica, a medalhlstica e 0 BRICA-ABRAe com pedidos de venda, compra, troca
e diversos no mundo dos coleccionadores.
o n.O 50 de Setembro acabado de receber vern igualmente recheado de assuntos
de interesse a que nao nos podemos referir desenvo'vidamente por falta de espaQo,
FILATELIA CHECOSLOVACA
300 paginas -

pret;o: 100 Kcs

EdiQao composta de tres partes: a) dedicada
ao 100.° aniversario da filatelia organizada na
Checoslovaquia; b) conselhos para a avaliaQao e criayao de obras com qualidade de
exposiQao; c) 1200 termos da terminologia
filatelica.
Suplemento com selos, de 1967, alusivos ao
turismo internacional.
A ARTE NOS SELOS
200 paginas -

pret;o: 70 Kcs

Introduyao do academico Kotallk. Relayao
das obras de arte utilizadasem selos checoslovacos entre 1946 e 1988 incluindo a sua
catalogayao. Monografias sobre os auto res
das obras expostas nos selos. Estas monografias abrangem um espayo de tempo desde
o seculo VIII ao seculo XX.
Este catalogo contem dois suplementos com
selos.

CORREIOS
APDS 0 TERRAMOTO
Jose R. Dias Ferreira
Duran'e a ad,ministraQao dos correios pero
primeiro Correio-M6r (1735-1790) Jose Ant6nio da Mata de Sousa Coutinho, pouco se
legislou, notando-se que com data de 8 de
Agosto de 1755, foi publicado 0 Alvara em
que 0 «Correio·M6r e reputado oficial·m6r
da Casa Real e goza das prerrogaTivas inerentes a essa categoria». Pepois, s.sgue·se
um espaQo de tempo ate que em 1761, aparece de novo legislayao.
Supomos que se ficou a dever ao Terramoto de 1755 tamanho silencio e seria por
esse facto que hoje apenas sabemos como
era 0 correio em Lisboa, devido ao trabalho
do Padre LuIs Cardoso ao coligir el.ementos
para elaborar 0 seu .. Dicionario Geogratico»
de que apenas se publicaram dois volumes.
Nos «lnterrogat6rios enviados aos parocos
depois do Terramoto de 1755» (1), procurava,se saber no seu «1- 0 que se procura
saber dessa terra e 0 seguinte: Venha tudo
escrito em letra legivel e sem breves». No
quesito num.ero vinte procurava saber ceSe
tem correio, e em que dias da semana chegE1, e parte; e se 0 nao tem, de que correio
se serve, e quanto dista a terra onde ele
chega?».

E estranho que nao tivesse recorrido directamente ao Correio e procurasse informayoes
at raves dos parocos. As respostas referentes
as freguesias de rUsboa foram muito poucas
mas .podem contudo, dar uma panorami'ca
de como era 0 correio na capital, ,ap6s 0
cataclismo de 1755.
Respeitando a ortografia da epoca, vejamos 0 que eles responderam (2) e que foram
tao poucos. De apenas oito freguesias podem it~anscrever 0 que se segue.

" Benfica - Nao tem Correyo, e' se servem
do Correyo de Usboa. Benfica em doze de
Abril de mil setecentos e sincoenta e oito.
o Cura Joao da Matta.
Charneca - Nao tem correio, e se serve
do de Lisboa. Charneca, outo de Abril de mil,
e sete centos, e sincoenta e outos annos.
P! Cura Pedro de Oliveira.
Campo Grande - Se responde que este
lugar se vale do Correio da cidade de Lisboa donde dista tres quartos de legoa cujo
correjo parte ao Domingo pela man ham e
vem na Sexta feira ao jantar. Campo GranUxboa 1 de Agosto de 1758. 0 Prior de
Igreia dos Santos Reys do Campo Grande
Joze Antunes Moreira.
S. Andre De todos os mais interrogattorios nao ha notticia que se possa dar.
Lixboa 1 de Agoso de 1758. 0 Prior de
S. Andre. Francisco Luis Henrique Borges.
S. Isabel Nesta freguezia depois do
terramoto te ao prezente esta 0 Correyo do
Revno, 0 de fora, 0 da Beyra chega na sexta
feira, e parte no sabbado pella meya noyte,
e 0 do Alentejo vem na segunda feira de
cada semana, e parte na terva de tarde, e
nestes dois dias ultimos vem tambem 0 de
fora do Reyno. Lixboa 26 de Marvo de 1758.
o Reitor de Santa Izabel. Felixberto Leitao
de Carvalho.
S. Jose - E nao se conthem mais nos
ditos interrogatorios, a que se possa responder pertencente a esta freguezia de S.
Joze por nao .haver nella cousa algua mais
que nelles se inc/ua. Uxboa 9 de Abril de
1758. 0 Vig. ro Thomas Reiz de Aguiar.
$. Miguel - Aos quezitos, OU interrogatorios, desde 0 numero onze, the numero
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vlnte e dous, nao ha que responder. Us60a,
6 de Abrl/ de' 1758. 0 Prior Joaquim Manoel
de Carvalho.

Pedro Nolasco dos Reis a dar a estampa
a lista completa dos correios e que, podemos dizer. complementa as informac;:09s.

31. 0

Correspond~ncias

a entregar em mao

Ficamos ainda a dever a igreja, passados
dez an os (1768), que fosse um Presbltero,

(1)

.0

Arque610go

Portugu{,s-;

vol.

I:

Lfsboa

1895.
(2) Co/1ecl;/10 das respostas autographas dos parochos das frsguss/as do rsino, sobrs qusz/tos qus
/les foram snviados ps/os rsspsctivos prs/ados dlocesanos, dlmanando tudo da auctorldade central, no
relnado de D. Josl I (1758), 43 grandes vol. ANTT.
(3) ~ 0 volume III, da obra .Portugal Sacra-Profano-, de Paulo Dlas de Nlza, pdglna 175 onde
se encontra a -Notlcia Individual dos Correlos de
que servem os relnos
Portugal , e Algarve, que
pera utilidade dos mesmos Relnos Offerece ao Publ ico Pedro Nolasco das Reis>.

de

Subsecc;:so I -

Correspond~ncias

de «ultima hora»
33. Aceitar;ao de registos para alem do
horario de execur;ao deste servir;o
34.0 Correspond~ncia por via aerea
35. 0 Correspond~ncias com entrega por portador especial
36. 0 Posta restante
37. 0 Correspondlincias sem enderer;o
38. 0 Servir;o de remessas sem franquia
39. 0 Restituir;eo, modificar;iio ou correcr;iio
de endereor;o
41 .0 Retenr;iio de correspondencias
42.0 Correspond~ncias apartadas
43. 0 Receptaculos privativos para correspondencia a expedir
44. 0 Taxas dos servir;os especiais e normas
de execur;ao

32.0
0

S. Jorge - Tem esta terra dous Correios
cada semana 0 da Beira, Tras os Montes,
Minho e mais terras do Norte que entra na
sexta feira e sahe ao Domingo de madrugada. 0 Correio da provincia do Alentejo e
Reyno do Algarve que entra na segunda feira
e sahe no terr;a feira de tarde. Usboa, 29
de Marr;o de 1758. 0 Prior Jose Uno de
Azevedo.

Secc;:Ao II -

pr6pr/a

Capitulo III
Do servic;:o publico de telec6pia

57."
58. 0
59. 0
60. 0

Mereca desde js uma sauda~io e esfor~o
avidenciado pela FPF para a concretiz~iloo
desta inicrativa tantomais que e ravelador
da preocup~ilo de encontrar aspectos ineditos e que ao mesmo tempo concitern a
aten~o a 00 interesse de agremi~aes ., filatalistas por esta comemo~!o.
Parec&-nos que os objectivos esUo a ser
atingidos, esperando-sa agora que umas e
outros correspondam ao trabalho desenvolvido e participem. tal como os organizadores
merecem. !lAoo varias ac~es programadas
para a data.

A comemo~ilo vaf ser centraJizada no
Museu dos CIT, agora localizado no largo
da Trindade, 16, local onde as 11 horas doo
dia 22 comeor;ara a ser aposto 0 carimbo
alusivo ao Dia dOl selo e onde eslara igualmente it disposi~ilo dos interessados
Inteiro Postal cornemorativo do evento, 0

°
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qual, estranhamente, muito estranhamenta
mesmo, estava inicial e nalturalmente previsto, ter 0 seu inlcio de circula~ na data
festiva mas que inaxplicavelmente os ClT
anteciparam para 0 dia 18, nwna atitude
merecedora da maior contesta~o.
Na ocasiAo sera ainda editado 0 numero
3 da Filatella Lusltana, 6rgio da FPF.
Meia hora mais tarde sera iniciado 0 juIgamento das participa~Oes enviadas pelas
federadas, exposi~Ao que se encontrarB patente aD publico.
Das 15 as 17 horas desenrolar-se_6 um
col6quio sobre filatelia, com a presen~a de
Francisco Lemos da Silveira Jose Manuel
Castanheira da Silveira e Martins Baram.
com interven~oes que verSariio a Filatelra
Tematica. a Hist6ria Postal e a Filatelia Modema, 0 qual termlnani pelas 19 horas ap6s
debate sobre os temas apresentados.
As 20 horas, na Cervejaria da Trindade
decorrera 0 Jantar do Dia do SaiD esperancIo-se elevado numero de ades6es a esta
desejBvei festa de fratemidade filatelica.

Subsecc;:so II -

Parte III
Das garantias

Disposic;:Oes preliminares

51.0
52.0
53. 0
54."
55. 0

Aceitac;:ilo,
e entrega

e servir;os

distribuiC;:ilo

Aceftar;iio
Dislribuir;iio e entrega
Falta de entrega
Armazenagem
Reexpedir;ao

Capitulo II
Dos servic;:os financeiros postais
Secc;:so I -

56. Vales de correio
0

cobraoc;:a

72.0 Outras formas de copranr;a

Das en,comendas postais

Secc;:so II -

a

61. Tltulos admitidos a cobranr;a
62.0 Condir;oes a que os tftulos devem obedecer
63. 0 Aceitar;ao das remessas de titulos
64.0 Proibir;oes
65. 0 Abertura e conferencia das remessas
de tftulos
66. 0 Restituir;ao dos t!tulos
67. 0 Reexpedir;iio das temessas de tltulos
68. 0 Apresentar;ao, cobranr;a e prazos
69. 0 Prazos de liquidar;iio
70. 0 Dedur;oes
71. 0 Pagamento ao remetente

Dos servi~os complementares da rede postal

48. 0 Objecto d9' servir;o
49. 0 Categoria das encomendas
especiais
50. 0 Proibir;oes

Tltulos

a

Subsecc;:so III - Qutras formas
de cobranc;:a

Parte II

SecC;:Ao I -

cobranc;:a

Objectos admit/dos
Condir;oes
Pagamento pelo destinatario
Aplicar;iio das disposir;oes re/ativas
correspondlincia e as encomendas

Caplt,ulo I
Com organiz~oo da Feder~oo portuguesa
de Filatelia, viloo decorrer no pr6ximo dia 22
de OUtubro as celebra~6es de mais urn Dia
do selo.

a

0

45." Objecto do servir;o
46. 0 Rede nacional
47. 0 Aceitar;iio e distribuir;iio

DIA DO SELO

Cobranc;:as

Objectos

Vales de correio

73." Rec/amar;oes
74\0 Responsabilidade da empresa operadora
75. 0 Exclusiio da responsabilidade da em·
presa operadora
76. 0 Responsabi/idades dos remetentes
77. 0 Indemnizar;oes
78. 0 Correspondlincias registadas
79. 0 Cartas com valor dec/arado
80. 0 Servir;o publico de te/ec6pia
81.0 Encomendas postais
82.0 Objectos a cobranr;a
83. 0 Titulos a cobranr;a
Parte IV
Das

contra-ord~Oes

postais

Tipos d.e contra·ordenar;oes
Montantes das coimas
Punibilidade da neglig§ncia
Competlincia em raziio de materia
Medidas caute/ares e sanr;oes acess6rias
89. 0 Pagamento de tarifas postais
0
90. Destino das coimas

84.0
85. 0
86.0
87. 0
88. 0
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o

NOVO «REGULAMENTO
DO SERVI~O PUBLICO DE CORREIOS»

A HISTORIA
NUMA MARCA POSTAL

Jose R. Dias Ferreira
Segundo 0 ,preAmbulo do D.ecreto-Lei
176/88, de 18 de Maio de 1988, emitido pelo
Ministerio das Obras Publicas, Transportes
e Comunica((oes e assinado pelo seu titular
JoAo Maria Letil1io de Oliveira Martins, acaba
de sar pub/icado 0 ccRegulamento d.e serv,i((o
publico de Correios», que substitui 0 Regulamenlo de 1902 e muita outra legisla((iio
avulsa conforme ,consta do seu artigo qual'to.
Como novidade, cessam a partir de 1 de
Janeiro de 1990 todas as is.en((oes e reduc;:oes de ,tax as aplicaveis aos servi((os oficiais. Seriio fixadas no prazo de seis meses
as normas especiais respeitantes a execu((iio
dos servic;:os reteridos.
Porque 0 Decreto e muito extenso, vamos
apenas .publicar os Utulos dos noventa artigos, que slio os seguintes:
Parte I

Do

servi~o

publico de cOlTeios
Caprtulo I

Disposic;:c3es Gerais
1.·
2.·
3.·
4.·
5.·
B.·
7.·
B.·
9.·
10.·
11.·
12.·

Conteudo
Objecto do servi()o de correios.
Regime de explorar;so
Disponibilidades dos objectos postais
Identifica()so de utenres e autentica()ao
de documentos
Emissso de documentos
Impressos de servi()os
Invio/abilidade e sigilo das correspondfmcias
Refugos
Selos e impressoes de fran quia
Norma/iza()so e codi'ica()so
Proibi()oes

Publlcado no Ciario da Republica, I S6rie, n.' 115.
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Adelino A. Melo Caravela
A riqueza da Hist6ria Postal e, nlio s6 0
prazer de conhecer novas marcas, mas tambern 0 porqu~ de algumas delas, principalmente quando 0 texto das cartas onde aparecem e esclarecedor, tanto do ponto de
vista pos'tal como h;st6rico.

Caprtulo /I
Das

correspond~ncias

postais

SeC((80 I Disposi((oes gerais
aplicaveis as correspond~ncias
postais

E 0 'caso das duas ,cartas do Real Servi((o
com 0 indicativo de Tavira manuscrito, datadas em 8 e 11() d,a Maio de 1'834.

13.·
14.·
15.·
1B.·

Categorias
Franquia e suas moda/idades
Falta ou insuficf~ncia de fran quia
Correspond{mcias com selos postais
nulos
17.· Correspondfmcias com selos ou impressoes de franquia fraudulentas
Sec((Iio II -

Aceita((80 de correspond~ncias

1B.· Regra geral
19. 0 MarCa()BO das
origem

correspondfmcias

Passando ,a historiar urn pouco do que se

chou para 0 interior da serra alg'arvja, onde
foi derrotado pelas tropas miguelistas sob
o comando do Brigadeiro Tomas Cabreira,
em 24 de Abril de 1,834, :nas proximidades
de S. Bartolomeu de Mess:nes.
Ora 0 texto da carta de 8 de Maio, dirl~
gida pelo Fiel do ,correio de Tavira ao Visconde de Santarem, na 'altura Inspector--Geral
dos Correios e Postas ·do Reino, taz reterlmcia ao perrodo em que Sa da Bandeira
estacionou em Tavira, razao pela qual seu

,

na

SeC((BO /II
ReCep((80, distribui((Bo
e entrega das ,correspondencias
20. 0 Marca()so das correspondlmcias a chegada
21.· Moda/idades de distribui()Bo
22.· In 'cio da distribui()sO
23. 0 Entrega de correspond~ncias
24. 0 Correspond{mcias insusceptlveis de entrega
25. 0 Correspondencias em dep6sito
2B.· Correspondencias confiadas ao correio
depois de entregues
27.· Abertura de correspondencia fechada
por pessoa diferente do destinatt§.rio
Correspondencias com
Sec((iio IV tratamento especial
2B.o Correspondencias registadas
29. 0 Cartas com valor declarado
3~.• Aviso de reCep()BO

f" .

passou em Tavira neste conturbado perrodo
das guerras libarais, sabemos que os liberalistas comandados .por Sa da Bandeira,
fizeram 'urn avanc;:o sobre Tavira, saindo de
Faro em 22 de Fevereiro de 1834, tomando-a
aos miguelistas no dia seguinte, os quais ,a
dominavam desde que os liperais haviam
marchado sobre Lispoa ,em Julho de 11833.
Ap6s tomar Tavi[a, Sa da Bandeira mar_

pai 0 Correio Assistente sa encontrava ausente desta ddade, fugit ivo dos rebeldes,
que ,neste caso seriam 'as tropas liberais,
porquanto se Sa da Bandejra chamava .. rebeldes» aos miguelistas 'e Ifci: o pensar que
estes chamariam 0 mesmoaos liberals. .
Pode-se pois supor que ate a assinatura
da Conven((ao de Evora iMonte em 28 .de
Maio de 1834, Tavira esteve sob 0 juga mi-
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guelista dada a ter.minologia usada na outra
carta de 10 de Maio, onde {) Juiz de F{)ra

a Louie 40 be!gas fugldos ao serv!c;o dos
rebeldes e que se veern entreg,ar ao Exrno.

CARIMBOS NOMINATIVOS
USADOS El\1 PORTUGAL
NO PER!ODO ADESIVO
Pedro Vaz Pereira
Conf{)rme tinha prometido no ulitmo nu·
mero irei debrulfar--me desta vez sobre duas
marcas pouco conhecidas e das quais infelizmente nao possuo nenhum exemplar e
que sao «AB·RIGADA.. e .. AGOAS SANG_
TAS".
ABRIGADA

desta cidade, alem .de referir 0 numero de
baixas, termina escrevendo: "que foram ter
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Cabrelrall.
Assim sendo e porque {) Correia 8ssis-

A Abrigada pertencia naquela epoca a
freguesia de Atouguia das Cabras, comarca
e concelho de Alenquer.
<Era uma pequena aldeia ribatejana, onde
apena·s exis1iam 11'5 casa s.
No infcio do seculo XV 11,1 apenas tinha
50 casas.
Tinha posto de correio que pertencia Ii
Direclfao de Correio de Alenquer, que por
sua vez pertencia a Administralfao Central
de Usboa.
A Abrigada durante a 1.8 reforma postal
nem sequer era uma delegalfao de correio,
sendo apenas uma distribuilfao da Direclfao
d{) Cor,·eio de A'enquer, tal a sua pequenez
em movimento. dal se concluindo a grande
dificuldade e raridade deste carimbo, espe'
clalmente sobre documentos completos.
Durante a 2.n reform a postal passou Ii
categoria de Delegalfao de Correio, pertencendo igualmente Ii Direclfao do Corerio de
Alenquer.
Antigamente eS 'a aldeia tinha 0 nome de
Amiei ro, mas no inicio do seculo XVI passou a chamar-se BRIGAOA, advindo daf, por
deformalfao popular, 0 seu nome da ABHI·
GADA. A origem certa do nome (A)oBRI,GADA nao se conhece, mas julga-se que pro·
venha da palavra celtica .. BRIG,A ", que significava "povoalfao .. .

AGUAS SANTAS

Aguas Santas era freguesia e tinha 620
casas, pertencia ao concelho da Maia e
estava 6 Km a Norte do Porto.
Estava integrada no Orago de Nossa Se_
nhora de 6.
Dada a sua proximidade do Porto fol na
2.8 reforma postal uma distribuilfao de correia da Administralfao Central do Porto.
Durante a 1.' reforma postal existiam distribuidores postais, as quais executavam a
servilfo postal no ooncelho da Maia, aonde
pertencia a povoavao de Aguas Santas.

I

[ABRIGADAI

I

Relativamen~e Ii origem do nome Aguas
Sanlas, julga-se que ele pod era ter duas
origens distintas.
A primeira assenta no martfrio de 5 fieis,
cujo sangue santificou as aguaS locias.
A segunda assenta na crenva de que a
imagem de Nossa Senhora de 6, teria aparecido junto de uma fonte, tendo as aguas
desta ficado com sfeitos milagrosos.
No proximo numefO irei falar-vos sobre
..AlGUA DE PIAU .. e .. AGOEDA ...
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atmosfera e do espayO c6smico. com a utiliZayaO de satelites da serie ..Cosmos". Urn
ana depois tinham ja lanyado 18 satelites
que colheram valiosos dados cientfficos que
muito auxiliaram os construtores das naves
.. Vostok" . Embora a sua cons rUyao fosse
de um s6 e mesmo tipo. distinguiam-se,
cada nova nave das anteriores, por pormenores substanciais de maior seguranya.
condiyoes de vida e de trabalho dos cosmonautas. E da entrevista de Valentina com
o construtor-chefe. antes do voo conjunto
de Nikolaiev e Popovitch (Vostok 3 e Vostok
4). que melhor se pode aperceber 0 interesse do s'eu y~o . Aquel,e ter-Ihe-ia dito:
- ccOs voos para outros planelas durarao

meses, senio anos. Urn voo de tao longa
durac;ao sera trlste e dlficll para 0 homem...
sem mulhern,
Facilmente se compreende 0 alcance das
palavras do construtor-chefe . A muTher
acompanhara 0 homem na conquista do
Cosmos.

tente S9 encontrava ausente de Tavira, certamente com todo 0 material perrencente ao

gou a que 0 Fiel manuscreV9sse 0 indi<:ativo da cidade. criando duas marcas que

correio local onde se incluiriam os carimbas que marcavam a correspondElncia, obri-

sem pcssuirem grande beleza, possuem <:ertamente ·urna grande hist6ria.

Do Cosmos. a pr·imeira voz feminina tinha
dado os bons dias.
BIBLIOGRAFIA :
12-

Born ·dla, Cosmosl (Perspectivas: .Editorlal Presenl;a. Lisboa 1963).
Encycloped 'e Sovietique de L'Astronaulique
Mondiale ~,ditions MIR. Moscou 1971).

~--------------------------+----------------------------.
Fig. 4 -

Obllteral;Ao postal de laroslavl, comemorativa do 20.' aniversario
selo alusivo do evento. Nota: Este tipo de pel;a nilo deve ser incluido
nums colecl;iio de Astrofitstelia.

A ASTROFILATELIA NAS FUTURAS
ccLubrapex"
Durante a ultima .. LUBHAPEX 88". que
teve lugar na cidade do Porto. de 14 a 22
de Maio. realizou-se a V Congresso Luso-Brasileiro de Filatelia. Ne!;te. por pro posta
nossa. foi aprovada a inclusao da .. Astrofilatelia" em futuras exposiyoes. Como a
18

Regulamento das LUBRAPEX sof.- eu outras
alterayoes. e segundo julgamos saber. nas
pr6ximas expo!;iyoes somente poderiio ser
apresentadas participayoes com 0 nlvel ex igido para as exposiyoes nacionais nos dois
parses. ha que preparar as colecyoes para
aquele nivel de admissiio. Oportunamente,
a F. P. F. divulgara conclusoes.
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ASTROFILATELIA

Este voo foi objecto de sessoes regulares
televisionadas com a Terra, tendo os cosmonautas cumprido um extenso programa
de pesquisas cientfficas ebio-medicas. Nesta
segunda tentativa de um ·«rendez-vous .. no
espavo (Fig. 3) as duas naves aproximaram-se cerca de 6 km, uma da outra -e
regressaram '8 Terra no dia 19 de Julho,
depois de cumprido 0 programa.
Valentina efectuou 48 voltas a T.erra (com
o perigeu de 183 okm e apogeu de 231 km
de parametr~s orbitais), em 70 horas e
41 minutos e aterrou a 620 km do nordeste
de Karaganda (Fig. 3).
,A primelra mulher-cosmonauta. Valentina
Vladimirovna Terechkova. nasceu em 1937.
na aldeia de Maslennik'ono. per~ o de laroslavl (Fig. 4) . Em 1953 iniciou 0 curso de
tecnica em fiavao de alg{)dao, na escola
nocturna da juventude operaria, que completaria em 1960. Em 1955 tinha sido admltida como aprendiza no complexo t€!xtil
«Krasny Perekop», em faroslavl.

VALENTINA TERECHKOVA
A PRIMEIRA MULHER NO COSMOS
Vietor Correia *
Ap6s os primeiros voos no espavo, dos
sovieticos e dos americanos, alguem afirmaria: ccNao esta longe certamente, 0 dla em

Esse dia nao tardaria a chegar.
Em 16 de Junho de 1963, a U. R. S. S.
colocava em 6rbita a nave «Vostok 6 .. le-

t

.... ••".It .,....,."' •• T_r•• '!'f'I1 ",.
,.~

.. ItAA' .... ., • • " · , , .

•

Ob literaQBo postal e especial do dla do lanQamento da .Vostok 6-,
de 166-1963, de Magadan.
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Rua da Arrabida. 67-1.' Esq . P - 1200 Lisboa.

R. N.
ceSerfa erro conslderar 0 voo da prlmelra
molher sovletrca no cosmos como uma slm.

vando a bordo Valentina Terechkova (Figs.
1 e 2), a primeira mulher-cosmonauta da
his:6ria espacial, para efectuar um voo
combinado com a «Vostok 5 .. , tripulada por
Valeri 8ykQvski, em 6rbita desde 14 de
Junho.

" .",

Fig. 3 (da esq. para a d ir. ) - -Rendez-vousno espaQo das .Vostok 5. e . Vostok 6- ;
Regresso das naves Vostok 5 e 6, obi. especial
de Karaganda (19.6.1963).
Fig. 2 (da esq . para a dlr.) - Obi. especial
do lanvamento. de Kadanganda (16.6.1963);
·Nave tlpo .Vostok-; Valen tina Terechkova.

que uma jovem grltara do cosmos com todas as forc;as da sua alma, para que 0
mundo Inleiro a olc;a: Born dia, Cosmosl ...

Da longa teorla de sonhos
-aparente
Trlunfa a Madrugada real:
lcaro f~la singular;
Valentina universal.

--~
......... 'I'" '.

11

la VI19a3

Fig. 1 -

Ela 0 realizou com sucesso e ficou na
hist6ria.

B KtJr'1tJu '
S DCrOl(oS

KOCMH'IECIUIA KOPASAb

"BOCTOI{·6

ras provas a que fol submetida, passou com
bito nos exames e foi escolhida para 0
voo combinado de longa duravao. E das
suas recordav6es que referimos a seguinte
passagem: ..:Desejava apaixonadamente ser
nomeada comandante da mlssAo da nave
.. Vostok 6 .. , apesar de estar flrmemente
convenclda de haver outra cosmonauta (a
sua amiga Tania Torchilova) como malores
possibilidades de efectuar 0 voo c6smlco
com sucesso ...

Obcecada com 0 paraquedismo entrou
para a escola do Aero-Clube de ·farosiavi. e
efectuou 0 seu primeiro saito em 21 de
Maio de 1959. Um ana depois, era paraquedista de primeira ca',egoria. Oiz ala que
ccsaltava com palxiio e estava de tal modo
entregue so paraquedismo que sonhava entrar num Institute de Aeronautlca. Queria
consagrar-se Intelramente a avJac;ao. Fol ap6s
o voo de Yurl Gagarlne que comecel a pen·
sar no cosmos. A nova palavra cccosmonautlca.. t1nha crJado s611das ralzes na cab4Hra
de todos os meus amlgos do Aero-Clube>l.
Com efeito. em 1962, foi chamada para
integrar a equipa de cosmonautas da
U. R S. S. Ap6s 0 treino .intensivo e as du-

pies manlfeslac;io da competlC;iio do estudo
do Cosmos que, por raz6es hlst6ricas, se
desenvolveu entre a UniAo Sovh~tlca e os
Estados Unidos. Colocar uma mulher no e5l'
pac;o correspondla a uma necessJdade do
programa de pesqulsas que- a clAncia a sl
pr6pr1a flxara para progredlr na descoberta
dos mlsterios do Universo... Se os anteriores voos S<lvieticos trouxeram a confirmavao da alta precisao da sua tecnica. 0 €!xito
de Valentina abriu as reais possibilidades
de se passar dos voos orbitais para os voos
interplanetarios.
Vejamos porqu€!:
Para a resoluvao das dificuldades tecnicas postas pelos voos espaciais de longa
duravao. a U. R. S. S.. tlnha iniciado em
Mar~o de 1962. a realizavao dum programa
de estudos das camadas superiores da
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condiyoes de vida e de trabalho dos cosmonautas. E da entrevista de Valentina com
o construtor-chefe. antes do voo conjunto
de Nikolaiev e Popovitch (Vostok 3 e Vostok
4). que melhor se pode aperceber 0 interesse do s'eu y~o . Aquel,e ter-Ihe-ia dito:
- ccOs voos para outros planelas durarao

meses, senio anos. Urn voo de tao longa
durac;ao sera trlste e dlficll para 0 homem...
sem mulhern,
Facilmente se compreende 0 alcance das
palavras do construtor-chefe . A muTher
acompanhara 0 homem na conquista do
Cosmos.

tente S9 encontrava ausente de Tavira, certamente com todo 0 material perrencente ao

gou a que 0 Fiel manuscreV9sse 0 indi<:ativo da cidade. criando duas marcas que

correio local onde se incluiriam os carimbas que marcavam a correspondElncia, obri-

sem pcssuirem grande beleza, possuem <:ertamente ·urna grande hist6ria.
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dado os bons dias.
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Fig. 4 -

Obllteral;Ao postal de laroslavl, comemorativa do 20.' aniversario
selo alusivo do evento. Nota: Este tipo de pel;a nilo deve ser incluido
nums colecl;iio de Astrofitstelia.

A ASTROFILATELIA NAS FUTURAS
ccLubrapex"
Durante a ultima .. LUBHAPEX 88". que
teve lugar na cidade do Porto. de 14 a 22
de Maio. realizou-se a V Congresso Luso-Brasileiro de Filatelia. Ne!;te. por pro posta
nossa. foi aprovada a inclusao da .. Astrofilatelia" em futuras exposiyoes. Como a
18

Regulamento das LUBRAPEX sof.- eu outras
alterayoes. e segundo julgamos saber. nas
pr6ximas expo!;iyoes somente poderiio ser
apresentadas participayoes com 0 nlvel ex igido para as exposiyoes nacionais nos dois
parses. ha que preparar as colecyoes para
aquele nivel de admissiio. Oportunamente,
a F. P. F. divulgara conclusoes.
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guelista dada a ter.minologia usada na outra
carta de 10 de Maio, onde {) Juiz de F{)ra

a Louie 40 be!gas fugldos ao serv!c;o dos
rebeldes e que se veern entreg,ar ao Exrno.

CARIMBOS NOMINATIVOS
USADOS El\1 PORTUGAL
NO PER!ODO ADESIVO
Pedro Vaz Pereira
Conf{)rme tinha prometido no ulitmo nu·
mero irei debrulfar--me desta vez sobre duas
marcas pouco conhecidas e das quais infelizmente nao possuo nenhum exemplar e
que sao «AB·RIGADA.. e .. AGOAS SANG_
TAS".
ABRIGADA

desta cidade, alem .de referir 0 numero de
baixas, termina escrevendo: "que foram ter
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Cabrelrall.
Assim sendo e porque {) Correia 8ssis-

A Abrigada pertencia naquela epoca a
freguesia de Atouguia das Cabras, comarca
e concelho de Alenquer.
<Era uma pequena aldeia ribatejana, onde
apena·s exis1iam 11'5 casa s.
No infcio do seculo XV 11,1 apenas tinha
50 casas.
Tinha posto de correio que pertencia Ii
Direclfao de Correio de Alenquer, que por
sua vez pertencia a Administralfao Central
de Usboa.
A Abrigada durante a 1.8 reforma postal
nem sequer era uma delegalfao de correio,
sendo apenas uma distribuilfao da Direclfao
d{) Cor,·eio de A'enquer, tal a sua pequenez
em movimento. dal se concluindo a grande
dificuldade e raridade deste carimbo, espe'
clalmente sobre documentos completos.
Durante a 2.n reform a postal passou Ii
categoria de Delegalfao de Correio, pertencendo igualmente Ii Direclfao do Corerio de
Alenquer.
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Amiei ro, mas no inicio do seculo XVI passou a chamar-se BRIGAOA, advindo daf, por
deformalfao popular, 0 seu nome da ABHI·
GADA. A origem certa do nome (A)oBRI,GADA nao se conhece, mas julga-se que pro·
venha da palavra celtica .. BRIG,A ", que significava "povoalfao .. .
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origens distintas.
A primeira assenta no martfrio de 5 fieis,
cujo sangue santificou as aguaS locias.
A segunda assenta na crenva de que a
imagem de Nossa Senhora de 6, teria aparecido junto de uma fonte, tendo as aguas
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..AlGUA DE PIAU .. e .. AGOEDA ...
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NOVO «REGULAMENTO
DO SERVI~O PUBLICO DE CORREIOS»

A HISTORIA
NUMA MARCA POSTAL

Jose R. Dias Ferreira
Segundo 0 ,preAmbulo do D.ecreto-Lei
176/88, de 18 de Maio de 1988, emitido pelo
Ministerio das Obras Publicas, Transportes
e Comunica((oes e assinado pelo seu titular
JoAo Maria Letil1io de Oliveira Martins, acaba
de sar pub/icado 0 ccRegulamento d.e serv,i((o
publico de Correios», que substitui 0 Regulamenlo de 1902 e muita outra legisla((iio
avulsa conforme ,consta do seu artigo qual'to.
Como novidade, cessam a partir de 1 de
Janeiro de 1990 todas as is.en((oes e reduc;:oes de ,tax as aplicaveis aos servi((os oficiais. Seriio fixadas no prazo de seis meses
as normas especiais respeitantes a execu((iio
dos servic;:os reteridos.
Porque 0 Decreto e muito extenso, vamos
apenas .publicar os Utulos dos noventa artigos, que slio os seguintes:
Parte I

Do

servi~o

publico de cOlTeios
Caprtulo I

Disposic;:c3es Gerais
1.·
2.·
3.·
4.·
5.·
B.·
7.·
B.·
9.·
10.·
11.·
12.·

Conteudo
Objecto do servi()o de correios.
Regime de explorar;so
Disponibilidades dos objectos postais
Identifica()so de utenres e autentica()ao
de documentos
Emissso de documentos
Impressos de servi()os
Invio/abilidade e sigilo das correspondfmcias
Refugos
Selos e impressoes de fran quia
Norma/iza()so e codi'ica()so
Proibi()oes

Publlcado no Ciario da Republica, I S6rie, n.' 115.
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Adelino A. Melo Caravela
A riqueza da Hist6ria Postal e, nlio s6 0
prazer de conhecer novas marcas, mas tambern 0 porqu~ de algumas delas, principalmente quando 0 texto das cartas onde aparecem e esclarecedor, tanto do ponto de
vista pos'tal como h;st6rico.

Caprtulo /I
Das

correspond~ncias

postais

SeC((80 I Disposi((oes gerais
aplicaveis as correspond~ncias
postais

E 0 'caso das duas ,cartas do Real Servi((o
com 0 indicativo de Tavira manuscrito, datadas em 8 e 11() d,a Maio de 1'834.

13.·
14.·
15.·
1B.·

Categorias
Franquia e suas moda/idades
Falta ou insuficf~ncia de fran quia
Correspond{mcias com selos postais
nulos
17.· Correspondfmcias com selos ou impressoes de franquia fraudulentas
Sec((Iio II -

Aceita((80 de correspond~ncias

1B.· Regra geral
19. 0 MarCa()BO das
origem

correspondfmcias

Passando ,a historiar urn pouco do que se

chou para 0 interior da serra alg'arvja, onde
foi derrotado pelas tropas miguelistas sob
o comando do Brigadeiro Tomas Cabreira,
em 24 de Abril de 1,834, :nas proximidades
de S. Bartolomeu de Mess:nes.
Ora 0 texto da carta de 8 de Maio, dirl~
gida pelo Fiel do ,correio de Tavira ao Visconde de Santarem, na 'altura Inspector--Geral
dos Correios e Postas ·do Reino, taz reterlmcia ao perrodo em que Sa da Bandeira
estacionou em Tavira, razao pela qual seu

,

na

SeC((BO /II
ReCep((80, distribui((Bo
e entrega das ,correspondencias
20. 0 Marca()so das correspondlmcias a chegada
21.· Moda/idades de distribui()Bo
22.· In 'cio da distribui()sO
23. 0 Entrega de correspond~ncias
24. 0 Correspond{mcias insusceptlveis de entrega
25. 0 Correspondencias em dep6sito
2B.· Correspondencias confiadas ao correio
depois de entregues
27.· Abertura de correspondencia fechada
por pessoa diferente do destinatt§.rio
Correspondencias com
Sec((iio IV tratamento especial
2B.o Correspondencias registadas
29. 0 Cartas com valor declarado
3~.• Aviso de reCep()BO

f" .

passou em Tavira neste conturbado perrodo
das guerras libarais, sabemos que os liberalistas comandados .por Sa da Bandeira,
fizeram 'urn avanc;:o sobre Tavira, saindo de
Faro em 22 de Fevereiro de 1834, tomando-a
aos miguelistas no dia seguinte, os quais ,a
dominavam desde que os liperais haviam
marchado sobre Lispoa ,em Julho de 11833.
Ap6s tomar Tavi[a, Sa da Bandeira mar_

pai 0 Correio Assistente sa encontrava ausente desta ddade, fugit ivo dos rebeldes,
que ,neste caso seriam 'as tropas liberais,
porquanto se Sa da Bandejra chamava .. rebeldes» aos miguelistas 'e Ifci: o pensar que
estes chamariam 0 mesmoaos liberals. .
Pode-se pois supor que ate a assinatura
da Conven((ao de Evora iMonte em 28 .de
Maio de 1834, Tavira esteve sob 0 juga mi-
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vlnte e dous, nao ha que responder. Us60a,
6 de Abrl/ de' 1758. 0 Prior Joaquim Manoel
de Carvalho.

Pedro Nolasco dos Reis a dar a estampa
a lista completa dos correios e que, podemos dizer. complementa as informac;:09s.

31. 0

Correspond~ncias

a entregar em mao

Ficamos ainda a dever a igreja, passados
dez an os (1768), que fosse um Presbltero,

(1)

.0

Arque610go

Portugu{,s-;

vol.

I:

Lfsboa

1895.
(2) Co/1ecl;/10 das respostas autographas dos parochos das frsguss/as do rsino, sobrs qusz/tos qus
/les foram snviados ps/os rsspsctivos prs/ados dlocesanos, dlmanando tudo da auctorldade central, no
relnado de D. Josl I (1758), 43 grandes vol. ANTT.
(3) ~ 0 volume III, da obra .Portugal Sacra-Profano-, de Paulo Dlas de Nlza, pdglna 175 onde
se encontra a -Notlcia Individual dos Correlos de
que servem os relnos
Portugal , e Algarve, que
pera utilidade dos mesmos Relnos Offerece ao Publ ico Pedro Nolasco das Reis>.

de

Subsecc;:so I -

Correspond~ncias

de «ultima hora»
33. Aceitar;ao de registos para alem do
horario de execur;ao deste servir;o
34.0 Correspond~ncia por via aerea
35. 0 Correspond~ncias com entrega por portador especial
36. 0 Posta restante
37. 0 Correspondlincias sem enderer;o
38. 0 Servir;o de remessas sem franquia
39. 0 Restituir;eo, modificar;iio ou correcr;iio
de endereor;o
41 .0 Retenr;iio de correspondencias
42.0 Correspond~ncias apartadas
43. 0 Receptaculos privativos para correspondencia a expedir
44. 0 Taxas dos servir;os especiais e normas
de execur;ao

32.0
0

S. Jorge - Tem esta terra dous Correios
cada semana 0 da Beira, Tras os Montes,
Minho e mais terras do Norte que entra na
sexta feira e sahe ao Domingo de madrugada. 0 Correio da provincia do Alentejo e
Reyno do Algarve que entra na segunda feira
e sahe no terr;a feira de tarde. Usboa, 29
de Marr;o de 1758. 0 Prior Jose Uno de
Azevedo.

Secc;:Ao II -

pr6pr/a

Capitulo III
Do servic;:o publico de telec6pia

57."
58. 0
59. 0
60. 0

Mereca desde js uma sauda~io e esfor~o
avidenciado pela FPF para a concretiz~iloo
desta inicrativa tantomais que e ravelador
da preocup~ilo de encontrar aspectos ineditos e que ao mesmo tempo concitern a
aten~o a 00 interesse de agremi~aes ., filatalistas por esta comemo~!o.
Parec&-nos que os objectivos esUo a ser
atingidos, esperando-sa agora que umas e
outros correspondam ao trabalho desenvolvido e participem. tal como os organizadores
merecem. !lAoo varias ac~es programadas
para a data.

A comemo~ilo vaf ser centraJizada no
Museu dos CIT, agora localizado no largo
da Trindade, 16, local onde as 11 horas doo
dia 22 comeor;ara a ser aposto 0 carimbo
alusivo ao Dia dOl selo e onde eslara igualmente it disposi~ilo dos interessados
Inteiro Postal cornemorativo do evento, 0

°
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qual, estranhamente, muito estranhamenta
mesmo, estava inicial e nalturalmente previsto, ter 0 seu inlcio de circula~ na data
festiva mas que inaxplicavelmente os ClT
anteciparam para 0 dia 18, nwna atitude
merecedora da maior contesta~o.
Na ocasiAo sera ainda editado 0 numero
3 da Filatella Lusltana, 6rgio da FPF.
Meia hora mais tarde sera iniciado 0 juIgamento das participa~Oes enviadas pelas
federadas, exposi~Ao que se encontrarB patente aD publico.
Das 15 as 17 horas desenrolar-se_6 um
col6quio sobre filatelia, com a presen~a de
Francisco Lemos da Silveira Jose Manuel
Castanheira da Silveira e Martins Baram.
com interven~oes que verSariio a Filatelra
Tematica. a Hist6ria Postal e a Filatelia Modema, 0 qual termlnani pelas 19 horas ap6s
debate sobre os temas apresentados.
As 20 horas, na Cervejaria da Trindade
decorrera 0 Jantar do Dia do SaiD esperancIo-se elevado numero de ades6es a esta
desejBvei festa de fratemidade filatelica.

Subsecc;:so II -

Parte III
Das garantias

Disposic;:Oes preliminares

51.0
52.0
53. 0
54."
55. 0

Aceitac;:ilo,
e entrega

e servir;os

distribuiC;:ilo

Aceftar;iio
Dislribuir;iio e entrega
Falta de entrega
Armazenagem
Reexpedir;ao

Capitulo II
Dos servic;:os financeiros postais
Secc;:so I -

56. Vales de correio
0

cobraoc;:a

72.0 Outras formas de copranr;a

Das en,comendas postais

Secc;:so II -

a

61. Tltulos admitidos a cobranr;a
62.0 Condir;oes a que os tftulos devem obedecer
63. 0 Aceitar;ao das remessas de titulos
64.0 Proibir;oes
65. 0 Abertura e conferencia das remessas
de tftulos
66. 0 Restituir;ao dos t!tulos
67. 0 Reexpedir;iio das temessas de tltulos
68. 0 Apresentar;ao, cobranr;a e prazos
69. 0 Prazos de liquidar;iio
70. 0 Dedur;oes
71. 0 Pagamento ao remetente

Dos servi~os complementares da rede postal

48. 0 Objecto d9' servir;o
49. 0 Categoria das encomendas
especiais
50. 0 Proibir;oes

Tltulos

a

Subsecc;:so III - Qutras formas
de cobranc;:a

Parte II

SecC;:Ao I -

cobranc;:a

Objectos admit/dos
Condir;oes
Pagamento pelo destinatario
Aplicar;iio das disposir;oes re/ativas
correspondlincia e as encomendas

Caplt,ulo I
Com organiz~oo da Feder~oo portuguesa
de Filatelia, viloo decorrer no pr6ximo dia 22
de OUtubro as celebra~6es de mais urn Dia
do selo.

a

0

45." Objecto do servir;o
46. 0 Rede nacional
47. 0 Aceitar;iio e distribuir;iio

DIA DO SELO

Cobranc;:as

Objectos

Vales de correio

73." Rec/amar;oes
74\0 Responsabilidade da empresa operadora
75. 0 Exclusiio da responsabilidade da em·
presa operadora
76. 0 Responsabi/idades dos remetentes
77. 0 Indemnizar;oes
78. 0 Correspondlincias registadas
79. 0 Cartas com valor dec/arado
80. 0 Servir;o publico de te/ec6pia
81.0 Encomendas postais
82.0 Objectos a cobranr;a
83. 0 Titulos a cobranr;a
Parte IV
Das

contra-ord~Oes

postais

Tipos d.e contra·ordenar;oes
Montantes das coimas
Punibilidade da neglig§ncia
Competlincia em raziio de materia
Medidas caute/ares e sanr;oes acess6rias
89. 0 Pagamento de tarifas postais
0
90. Destino das coimas

84.0
85. 0
86.0
87. 0
88. 0
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LITERATURA FILATELICA

«SELOS POSTAIS 1989»
Quando urn catalogo aparece nas montras das lojas filatelicas, apetece compra-Io
e 0 alvoroyo apodera-se do coleccionador.
Que alterayoes traz em relayeo ao ana anterior? As cotayoes atribulram maiores valores aos selos que arrumamos nos albuns?
Foi isso que aconteceu como catalogo
de Selos 'Postais editado pelo Nucleo Filatelico do Ateneu Gomercial do Porto para
1989, desta vez com a colaborayeo da
ftJFINSA - Po.RTUGAL. Es.a 5. a ediyeo confirma a OCUpayaO de urn lugar gerto na
estante do coleccionador que conf.ia na pontualidade da publicayao ao cuidado da
G'RrA~IToEXTO.

-Desta vez, aqui tern 0 leitor uma novidade: nas primeiras paginas, anunclos de
comerciantes, eventuais f.ornecedores de material filatel ico em todo 0 Pals.
Mantem distinyB.o en re FDe editado pelos
GTT e FDC nao editado pelos GTT atraves
de asterlstico apenan nas series a que os
GTT nao dedicaram sobrescritos, mas cremos que sera util estender essas cotayoes
as outras seres em que ce editaram sobrescritos par. iculares a'em dos sobrescritos
dos CTT.
Merece a pena consultar este catalogo,
urn excelente guia que orienta os mais exigentes na busca de variedadsll.
E n6s, que somos coleccionadores de
erros alem de term os os olhos habitua'dos
a revisoes tipogrMicas, apenas registamos
urn erro que qualquer leitor detec:a: 0 celo
n.o 1126 neo pode ser da taxa de $50 porque 0 segunte, 0 n,O 1127, e de $10. Na
real dade, nesta epoca ate custa a escrever
$05.
Por enquanto mantem-se 0 Catalogo reo
lativo a Portugal, Ayores, Madeira, Macau e
Pre-Filatelicos.
rEm suma, calalogo indispensavel.
FN -

FILATELIA E NUMISMATICA

Esta revista alterou 0 aspecto grMico e
aumentou 0 numero de paginas, procurando
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com bons resultados, agradar a um mais
elevado numero de leitores no Pals e no
estrangeiro.
Hecebemos 0 n.O 49 de Junho/Julho profusamente i1ustrado e com dlatada reportagem sobre a LU:BRAPEX 88. Nao Ihe faltam
'os estudos, 0 noticiario desenvolvido, um
Turismo e Cultura animado H1atelicamente,
a numismatica, a medalhlstica e 0 BRICA-ABRAe com pedidos de venda, compra, troca
e diversos no mundo dos coleccionadores.
o n.O 50 de Setembro acabado de receber vern igualmente recheado de assuntos
de interesse a que nao nos podemos referir desenvo'vidamente por falta de espaQo,
FILATELIA CHECOSLOVACA
300 paginas -

pret;o: 100 Kcs

EdiQao composta de tres partes: a) dedicada
ao 100.° aniversario da filatelia organizada na
Checoslovaquia; b) conselhos para a avaliaQao e criayao de obras com qualidade de
exposiQao; c) 1200 termos da terminologia
filatelica.
Suplemento com selos, de 1967, alusivos ao
turismo internacional.
A ARTE NOS SELOS
200 paginas -

pret;o: 70 Kcs

Introduyao do academico Kotallk. Relayao
das obras de arte utilizadasem selos checoslovacos entre 1946 e 1988 incluindo a sua
catalogayao. Monografias sobre os auto res
das obras expostas nos selos. Estas monografias abrangem um espayo de tempo desde
o seculo VIII ao seculo XX.
Este catalogo contem dois suplementos com
selos.

CORREIOS
APDS 0 TERRAMOTO
Jose R. Dias Ferreira
Duran'e a ad,ministraQao dos correios pero
primeiro Correio-M6r (1735-1790) Jose Ant6nio da Mata de Sousa Coutinho, pouco se
legislou, notando-se que com data de 8 de
Agosto de 1755, foi publicado 0 Alvara em
que 0 «Correio·M6r e reputado oficial·m6r
da Casa Real e goza das prerrogaTivas inerentes a essa categoria». Pepois, s.sgue·se
um espaQo de tempo ate que em 1761, aparece de novo legislayao.
Supomos que se ficou a dever ao Terramoto de 1755 tamanho silencio e seria por
esse facto que hoje apenas sabemos como
era 0 correio em Lisboa, devido ao trabalho
do Padre LuIs Cardoso ao coligir el.ementos
para elaborar 0 seu .. Dicionario Geogratico»
de que apenas se publicaram dois volumes.
Nos «lnterrogat6rios enviados aos parocos
depois do Terramoto de 1755» (1), procurava,se saber no seu «1- 0 que se procura
saber dessa terra e 0 seguinte: Venha tudo
escrito em letra legivel e sem breves». No
quesito num.ero vinte procurava saber ceSe
tem correio, e em que dias da semana chegE1, e parte; e se 0 nao tem, de que correio
se serve, e quanto dista a terra onde ele
chega?».

E estranho que nao tivesse recorrido directamente ao Correio e procurasse informayoes
at raves dos parocos. As respostas referentes
as freguesias de rUsboa foram muito poucas
mas .podem contudo, dar uma panorami'ca
de como era 0 correio na capital, ,ap6s 0
cataclismo de 1755.
Respeitando a ortografia da epoca, vejamos 0 que eles responderam (2) e que foram
tao poucos. De apenas oito freguesias podem it~anscrever 0 que se segue.

" Benfica - Nao tem Correyo, e' se servem
do Correyo de Usboa. Benfica em doze de
Abril de mil setecentos e sincoenta e oito.
o Cura Joao da Matta.
Charneca - Nao tem correio, e se serve
do de Lisboa. Charneca, outo de Abril de mil,
e sete centos, e sincoenta e outos annos.
P! Cura Pedro de Oliveira.
Campo Grande - Se responde que este
lugar se vale do Correio da cidade de Lisboa donde dista tres quartos de legoa cujo
correjo parte ao Domingo pela man ham e
vem na Sexta feira ao jantar. Campo GranUxboa 1 de Agosto de 1758. 0 Prior de
Igreia dos Santos Reys do Campo Grande
Joze Antunes Moreira.
S. Andre De todos os mais interrogattorios nao ha notticia que se possa dar.
Lixboa 1 de Agoso de 1758. 0 Prior de
S. Andre. Francisco Luis Henrique Borges.
S. Isabel Nesta freguezia depois do
terramoto te ao prezente esta 0 Correyo do
Revno, 0 de fora, 0 da Beyra chega na sexta
feira, e parte no sabbado pella meya noyte,
e 0 do Alentejo vem na segunda feira de
cada semana, e parte na terva de tarde, e
nestes dois dias ultimos vem tambem 0 de
fora do Reyno. Lixboa 26 de Marvo de 1758.
o Reitor de Santa Izabel. Felixberto Leitao
de Carvalho.
S. Jose - E nao se conthem mais nos
ditos interrogatorios, a que se possa responder pertencente a esta freguezia de S.
Joze por nao .haver nella cousa algua mais
que nelles se inc/ua. Uxboa 9 de Abril de
1758. 0 Vig. ro Thomas Reiz de Aguiar.
$. Miguel - Aos quezitos, OU interrogatorios, desde 0 numero onze, the numero
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2. Leilio do Clube
Filatelico de Portugual
0

I}

•
Os premios e pouco malS.
••

«PRAGA 88»
EXPOSI<;AO MUNDIAL DE FILATELIA

CONDIC;oES
1-

0 CLUBE FILATl:L1CO DE PORTUGAL realiza 0 seu ,2.0 LEILAO FILA7ftLlCO no dia
5 de NOVEMBRO de 1988, na sua Sede Social, Avenida Almirante Reis, 70-5. 0
Dto., em Lisboa, com inicio as 10 horas.
2 - Os lotes serao vendidos pelo melhor lance desde que superior aos valores de
reserva minima. No caso de licitat;oes por correspondencia, cada lote sera atribuido a quem tiver oferecido 0 lance mais alto que 0 recebera pelo montante do
ultimo lance antes do seu, que ele recolheu, acrescido do valor de 1 lance.
Exemplo: um lote que registou ofertas de 5.000$00, 6.000$00 e 8.000$00 sera
atribuido a quem ofereceu 8.000$00 que pagara somente 6.500$00, ou seja, 6.000$00
(0 ultimo lance antes do seu) mais 0 valor de um lance correspondente.
3-Para custear os seus encargos, 0 CLUBE FILA71£LlCO DE PORTUGAL, deduzira
aos vendedores 10 % ou 15 % do valor atingido por cada lote, tratando-se de
s6cios ou nao s6cios do CLUBE FILATl:L1CO DE PORTUGAL.
4 - No caso de se receberem pelo correio duas propostas iguais de aquisit;ao para
o mesmo lote, sera considerada aquela que tenha sido recebida em primeiro lugar.
5 - Os lotes estarao patentes para apreciat;ao dos interessados nos dias 15, 22 e 29
de Outubro das 21 as 23 horas e no dia 4 de Novembro das 15 as 20 e' das 21
as 23 horas na Sede do Clube, Avenida Almirante Reis n.O 70-5.° Dto., em Lisboa
(Te/efone 82 39 36).
6 - As propostas feitas na Sa/a do Lei/ao, assim como as enviadas pelo correio, serao
regidas pe/os lances minimos seguintes:
500$00 a Esc.
5 000$00 ...... .... ..... . ..
de Esc.
de Esc. 5000$00 a Esc. 10000$00 ..... .............
De Esc. 10000$00 a Esc. 100000$00 .. ..... ..... .. ....
acima de Esc. 100 000$00 ..... ... ..... ... ..... .... ..... ...

7-

8-

9-

10 -

Instado pelo Director do Boletim para escrever sobre este certame, naD me escusei
a corresponder a sua solicitac;:ao, fazendo-o
em genero de telegrama, dado 0 tempo de
que disponho, face a ausentar-me de Lisboa.
Assim, passo a indicar sumariamente os
filatelistas portugueses que represen: aram 0

Jose Manuel dos Santos Pereira
«Selos do reinado de D. Manuel II ..
Medalha de Prata Grande
Carlos Jorge Kul lberg
«Moc;:ambique - Perfodo Colonial ..
Carlos Penha Garcia
" A Mensagem do Caminho de Ferro"

pais, as participaC;:i5es apresent adas e as
respectivas recompensas.

Medalha de Prata
Vitor Manuel do Carmo Corre ia
«Hist6ria e Evoluc;:ao do Voo »
Pedro Vaz Pereira
«'Portugal Ceres,- ,Inteiros Postais »
Medalha de Bronze Prateado
Fernando Marques de Oliveira Reis
«A Pi ntura Europeia Ociden :al ..
Medalha de Bronze - Classe Juventude
Pedro M iguel Silveira
«Escotismo ..

Esc. 200$00
Esc. 500$00
Esc. 1000$00
Esc. 5 000$00

Os lotes serao entregues aos compradores ap6s a efectivat;ao do pagamento. Os
compradores presentes podem receber os seus lotes no fim do LEILAO ap6s
previa /iquidat;ao . Os compradores que fizerem as suas ofertas pelo correio, supor·
tarao para a/em dos portes e registos, 0 seguro correspondente ao to!al dos
valores atingidos pelos lotes adquiridos.
0 CLUBE FILATl:LlCO DE PORTUGAL, embora ciente da autenticidade do material
vendido e da sua correcta descrit;ao no CATIALOGO, aceita a devolut;ao de qua/quer lote, dentro do prazo MAXIMO de 7 DIAS, desde que esteja provado nao se
encontrar nas condit;oes indicadas.
Qualquer caso nao previsto nestas CONDI(:OES, sera apreciado e resolvido pela
Comissao Organizadora do Leilao.
roda a correspondencia referente ao LEILAO devera ser enderet;ada ao
CLUBE FILATl:LlCO DE PORTUGAL
2.° Leilio Filatelico
Avenida Almirante Reis, 70-5.° Dto.
1100 LSBIOA
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Fernando Carriio

Classe de Campeoes FIP
Paulo Seabra Ferrerira - Jarra de cristal«Portugal -1-853-1876 ..
Medalha de Ouro
Jose Manuel Castanheira da Silveira
«Portugal-11853-1867"
Medalha de Vermeil
Joao das Neves Gonc;:alves Novo
uHist6ria P.ostal de Portugal a ~ e 1853"
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lO'ois factos que reputo de muito interesse para a fi!atelia portuguesa e por isso
merecedores de serem focados: no decorrer
da ,ExposiCa(} Mundial .. Praga 88.. procederamose a elejcoes para as divers-as Comissoes -FiIP (Bureau) e nao constituiu surpr-esa constatar-se que Francisco Lemos da
Silveira foi reelei! o para 0 lugar de Presidente da Comissao de Aerofilatelia com
uma diferenca substancial de votos em relacao ao seu opositor, prova inequlvoca dos
seus conhecidos dotes na especialidade e
da consideracao em que a tido por todos,

pel a justeza das suas apreciac;:oes quando
actua como Jurado FIP.
Surpreendeu-nos, isso slm, a nomeac;:ao
de Jose Ant6nio Duarte Martins para a Comissao de Maximafilia com uma vO'acao
superior a todos os restantes elementos,
com excepcao do Presidente. Este filatelista portuguas, que actuou como Jurado
Aprendiz, desenvolveu uma actividade digna
de registo em prol da Maximafilia.
Mais havera a dizer sobre a Praga 88 e
aqui fica a promessa que voltarei no pr6ximo ntimero.

****
COM ,P RO
L1-rEHATURA FILAT~UCA

Fig. 3a

DE LUTO

MAGAZINE Fll.AIl1~L100 N." 0, 1, 5, 7, 11, 14,
27, 28 e 38
ESPECIFICA N." 2, 3 e 4
JORNALISTIA FILAnLlCO (2." S6rle) N." 2,
4, 5 e 6
lEllOES 00 Af1!EJlaEU C. DO ,PORTO 1, 9 e
segulnles
FILATELlA PARA ,TODOS -III." 3
BOlET.JM (Empregados da U.B.'P.) N." 1 e 2
FN No.2, 5, 10, 12, 16, 18, 22 e 36
ESTAMPl,uHA E VIN,To~M N." 3, 4, 5, 6, 7, 8,
16, 17, 18 e 21
GAZ!81'A DO COliECCIONoADOR N." 3, 4, 5, 8
e seQulnles
GABRIEL N." 1, 3, 4, 5, 35 e segulntes
FILAT.ELlA T:EMAToICA til." 35, 65, 74, 75, 80,
112, 116, 130. 131, 133 e segulntes
JORN1Al FILAIl'~L100 No." 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
51. 55, 84 e segulntes
N01iICIAS -FILAl1~L1CO N." 103

de uma vista de Lisboa, existente na Universidade ete Leyden (Holanda), agora com torres sineiras. (fig. 2).
Ocorre entao 0 terramoto de 1755 que
quase destr6i total mente as duas torres, pelo

Foi com a mais profunda magoa que tomamos conhecimento do falecimento no passado dia 30 de Setembro do nosso mUlto
eslimado cons6cio Joao Baptista Pereira.
Este dedicado tilatelista ha longos anos
habiluara-nos a sua presenc;:a nas reunioes
de trocas que se realizam aos sabados na
nossa Sede, sen do muito raras as semanas
em que nao acompanhava essas sessoes.
Foram numerosas as ocasioes em que manifestou de torma con creta a sua dedicacao
a esle Clube.

que, ap6s a respectiva reconstruc;:ao, volta
a sua fachada a sofrer novas alterac;:oes, passando as torres a terminarem em varandim
apoiado em colunetas como se pode ver
numa pintura oitocentista que se encontra
no Museu da Cidade ete Lisboa (fig. 3a). E
esla e a .. Sa.. do postal do Centenario da
fndia (fig. 3b) perfeitamente concordantes
- pintura oitocentista e emissao do postal
em 1898.
Ja no inlcio do presente saculo e segundo

a Sa tinha quando em 1934 0 artlsta J't ilio
Alves desenhou 0 selo de $40 do Centenario
de St. o Ant6nio (Fig . 4a e 4b).
A Sa passa a ter 0 seu actual «figurino ..
quando em 1929/1930 se processaram as

Fig. 3 b

novas e derradeiras obras dirigidas pelo Arq,
Anl6nio Couto e a a que esta reproduzida
no selo do Papa e nos I. P. ja citados, emissao da C.M.L. e series .. A .. e "C'"

A Famflia enlutada, 0 Clube Filatalic(} de
Portugal apresenta as suas sentidas condolancias.

PAULO KROGER
Av. Brasilia. 6_1.0 Esq.· Apela~o
2685 SACAVItM - TELEF. 9471326

..::=,,:,,,-.u.;.~J.~
1.. :2,("1''')

novo!

A1f,,+ k

PRE~ARIO

DE SERES COMPLETAS NOVAS DOS PArSES
COMPREENDIDO'S ENTRE IFNI E ZIMBABWE

Esta em distribuiCao gratuita a lista de prec;:os n.D 7, com os palses de I-Z. MNhares
de ofertas por palses e temas, a prec;:os sensacionais.

FILATELIA
Sr:RGIO W.
Telefone 31248 -

DE SOUSA SIMOES
2500 OALDAS DA RAINHA

... aonde chegar
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Sa de Usboa
urn projecto do Eng. Fuschini, foram uma vez
mais efectuadas ol>.ras ete restauro com alterac;:ao do .. visual .. das torres que passaram
por grandes transformac;:oes com a construc;:ao de um corucheu encimando a torre nort.e
e a alteraCao da rosacea, aspecto que entao

Fig. 4a e 4 b
Creio ter contribuido com este apontamento, despretencioso, para que alguns filatelistas que nao len ham tido possibilidades de
consulta para estudo, saibam por que a que
ha tr~s Sas diferentes, na filatelia portuguesa,
e etaquela que, quem por la passar, conhece.

9

Na RDP Madeira

AS «S£S» DE LISBOA
A. Decrook
Pode dizer-se que um dos monumentos
nacionias com maior presenc;:a na nossa
filatelia a a Sa de Lisboa.
Temo-Ia em dois selos: 0 de $40 da sarie
comemorativa do 7.0 Centenario da Morte de
St. o Ant6nio e 0 de 33$50 ·da sarie co memoraliva da visita de S. S. 0 Papa J030 Paulo
(( - neste como motivo secundario.
Em inteiros posta is, esta num dos da sarie

Fig. 1

comemorativa do Centenario do Caminho Marltimo para a India, nas saries de propaganda
da C~mara Municipal de Lisboa (2." emissao
- 2. grupo), num dos da sarie «A .. e noutro
da sarie .. C».
Contudo, 0 aspecto arquitect6nico que del a
nos a apresentado nao a igual em todas
aquelas pec;:as filatalicas, 0 que pode levar
a pensar que os seus autores teriam usado
de certa fantasia ao elaborarem os seus trabalhos.
8

Na realidade a Sa passou por varias transformac;:oes da sua fachada.
Socorrendo-se de urn .. Roteiro» da «Igreja
de Santa Maria Maior - Sa de Lisboa .. que
obtive atravas do Instituto PortuguAs do Patrim6nio Cultural e tambam da prestimosa colaborac;:ao do Sr. Dr. Ellsio Summavielle, tambem daquele Instituto, a-me posslvel fazer
um pouco d,a hist6ria arquitect6nica da refe-

Fig. 2

rida Igreja. ao mesmo tempo que assim se
justificara 0 porquA das trAs .. Sas» filatalicas.
Como elemento iconografico mais antigo.
no ,referido .. Rote'iro» esta raproduzido um
selo (chancela) representando a Sa em meados do sac. XIV. com as suas torres ponteagudas e altas janelas abartas (fig. 1):
Depois. e em consequAncia de sucessivos
restauros resultantes de danos causados principalmente pelos sis mas ocorridos em 1321,
1337 e 1531. as torres apresentam ja outro
aspecto. con forme pode ver-se num painel
da primeira metade do sac. XVI, pormenor

ELEITO 0 MAIS BELO SELO
DA MADEIRA DE 1987
Tal como divulgamos oportunamente, a
rubrica .. Coleccionando» inserta no Programa .. Meia da Tarde .. , na RDP Madeira, promoveu a eleic;:ao do mais bela selo emitido
em 1987 para a Regiao AU l 6noma da Ma:deira.
Pois no programa do passado dia 30 de
Maio ·foi de'svendado 0 selo que alcanc;:ou
maior numero de votos: Foi precisamente 0
exemplar de 51$0,0 da serie .. Monumentos
da Madeira.. que, recorde·se, representa a
Sa Catedral do Funcha!. Com desen-ho da
autoria de Ant6nio Pimentel, foj emitido a
1 de Jutho de 1987, juntamente com outro
de 7'4$50 no qual fig,uram as antigos Pac;:os
do Com:elho de Santa Cruz.
Hegiste-se des de ja que foiconsideravel
a diferenc;:a en .re 0 vencedro e 0 segundo
classificado, 0 selo de 25$00 da sarie «Aves
da Regiao", ilustrado com 0 bisbis. Ja entre este e '0 ~ue se situou imediatamente a
seguir, a selo' de '5 7$00 da mesma sarie no
qual ~igur,a um pombo trocaz, a diferenc;:a
foi deapenas um voto.
Na quarta poslc;:ao encontramos 0 selo de
74$50, ainda da me sma sarie. que 1em como
motivoa coruja. Com a mesmo numero de
votos surgem seguidamente os selos de
125$00 da serie .. Aves» e 0 exemplar .. Europa-Madeira -GEPT ... Fecha 0 cortejo a estampilha de 74$50 pertencente a sarie do
selo vencedor.
Portanto, curjosamente, 0 'conjunto «Mo·
numentos da Madeira.. forneceu 0 selo ganhador e 0 que recolheu menor numero de
sufragios.
Registe-se igualmente que, ·como sera de
preyer pelaclassificac;:ao que referimos. no
seu conjunto. foi a sarie .. Aves da Madeira ..
que alcanc;:cu a preferAncia dos votantes.
suplantado com certa margema do selo
vencedor.

CONTINENTAlS E INSULARES
COM GOSTOS SEMELHANTES

Para alam da divulgac;:ao na Madeira, a
iniciativa foi tam bam anunciada em varios
6rgaos de Comunicac;:ao Social do Continente. Por isso. nao admira que 0 ..Meia da
Tarde» tenha recebido de igual forma numerosos votos provindos de todo 0 pals. Mas
curiosamente. as prsferAncias de uns e de
outros foram muito semelhantes. Com efeito.
quanto ao vencedor, foi ele que recolheu a
maioria tanto dos madeirenses como dos
continentais. 'DepoiS. os segundos e terceiros classificados foram os mesmos se.los
para ambos, embora em posic;:ao inversa. A
escolha do ul.imo tam bam foi unanime, tando a maior diferenc;:a residido em relac;:ao ao
selo .. Europa» que os votantes do Continente colocariam em Quarto lugar, se con_
tados os seus votos jsoladamente. e os madeirenses em satimo e ultimo.
Convam referir de igual maneira que cinco
votantes foram contemplados com pramios
especiais. dois dos quais toram sorteados
entre as que escolheram a selo vencedor,
oU'.ros tantos entre topos as que seleccionaram um dos selos da sarie que contou
com maior audiencia e 0 ultimo, entre todos
os que remeteram 0 seu voto qualquer que
ele ,fosse.
Terminada esta prjmeiraedic;:ao do aliciante concurso, comec;:a ja a ser preparada
a do pr6ximo ano. para a qual se procura
,uma ainda mais ampla e eficaz divulgac;:ao
e um leque mais alargado de premios para
corresponder ao previslvel aumento do numero de participantes, para ,alam de alguns
deles peverem ser verdadeiramente aliciantes.
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LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST ALTERA~OES -

tempo que p6s Ii disposi<;io ae fodos os
s6cios um so/Jrescrito que prometia va/oriza<;ao pe/a sua beleza e raridape do carimbo comemorativo.
Em 1952, os CTT fizeram dois ou tr~s
carimbos comemorativos e tudo levaria a

,

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

L1ST.E DES MEMBRES

REINGRESSOS -

NOVOS S6CIOS

Alem disso, cada sobrescrito seria talvez
mais caro para 0 coleccionador que gasta
men os procurando apenas 0 que Ihe Interessa.
Nesse tempo recuado, 0 CFP, na c/tada
circular, imprimia entre p"ar~ntesis: «FiIlado

C_.,.-"fnci.

SM.

APAIUDO No- 869

RUA OA PA LMA. 116-1 . "
L1S10A

USlOA·PotrvGIoI.

CIRCULAR

CAIIMIO COMEMOUT/VO 00 PACTO 00 ATlANTICO (d •• C. T. T"

PORTUGAL
158 -

Francisco Manuel Salvador. 2520 Peniche.
353 - Jorge Alberto Rola Pereira 8a5tos.
Quinta da Alagoa, Lote D, 39-1.0-Dt.°
2775 Parede. (P) Po. In. Fr. T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 93.
837 - Mario RUano 8astos Raposo. Quinta
da Alagoa, Lote D, 36-1.° Dt.° - Carcave los - 277'5 Parede. (P) T. 60. 3.
972 - Ant6nio Manuel Maio de Figueiredo.
Alameda das Linhas de Torres, 238,
ol.:ote 2, 6.° A - 1700 Lisboa (M) C.
N. U. 60.
975 - Andre Manuel Canova da Luz Canelhas Corr·eia. Rua Cidade de 80lama, 7-6." 'Dt.o - 1800 Lisboa. (P)
Po. In. T. C. V. 60. N. U.
1267 - Filateliae Numismatica, Sim-arro, Lda.
Pralfa M:usinl1o de Albuquerque.
Shopping Center Brasma, Sala 911,
9.° andar - 4100 Porto.
1922-An~6nio
da Piedade Sousa. Rua
Adolfo Loureiro, 60_1 .° - 3000 Coimbra. (M) C. 60. N. U. 1.28 e 2C ate
a Independ~ncia, 94.
2359 - Inocencio Pavese de Almeida Araujo.
Rua dos Uri os, 29-3.° Frente. 2775
Mem Martins. (M) Po. Fr. In. T. C. V.
60. N. Republica Italana, 1. (1963 em
diante) 90. 94. 109.
2400 - Paulo Leandro Horiz Sequeira. Rua
Prof. Hernllni Cidade, 2-6.· - G. TeIheiras - 1600 Li5boa. (P) Po. In. 60.
1. 2. 16.53.
2533-Carlos M. C. Moreira. Ruado Chao
Verde, 2 Fontainhas - 2710 Sintra.
(1M) Po. Fr. Colecciona: 60. N. U. 1.
2A. Macau. T10. T25. T27. IFranquias
mecanicas. T. :C. V. 60. s6 U.
26

2556 -

Antonio Henrique Azevedo Rodrigues.
Rua Nova St." Cruz, 68-1.0 'Esq.· _ 4700 8raga. (M) T. V. C. 60. N. U.
66. 6718. 68. 1. 2. 5 CEPT. 90. 94.
2745 - Luis Miguel Ferreira. Rua Sarmento
Beires, 33-6.° .Esq.o - 1900 Lisboa.
(M) Po. In. Chin~s. C. 60. N. Procuro 60 fiscal postal de Macau.
Tudo filatelico sopre Macau. 58 da
R P. da China. Formosa. Hong-Kong.
1. 66 de 1. 60. 2.
2753 - 'Carlos Alberto Lourenlfo dos Reis.
'Rua Andre de 'Gouveia, 1647-3.° E. - 1700 Lisboa. (M/A) Po. Fr. Es. It.
In. T. C. V. N. U. N., de prefer~ncia.
U, s6 muito bons. 1. 2-A. 90. 93. 94.
Ateneu.
2870 - Fernando Jose Rodrigues Santos Silva. Rua 18, n.O 5 - 8airro da Encarnalfao - 1800 Lisboa.
2889 - Seclfao Filatelica e Numismatica do
Or,feao de Ovar. Apartado 527 - 3880
Ovar. (A) Po. Fr. -Es. In. AI. T. C. V.
60. N. U. 5. A do SuI. 2A. T10. de
3. 90. 94. Ateneu.
2923 -Ant6nio Manuel da Luz Cabrita. Rua
Camilo Castelo Branco, 22 B. 5.° A. 2900 Setubal. (M) .Po. In. T. 60. N.
5CEPT. U 10853. GroneUlndia. 90.97.
2924 - Raul Manuel Henriques Coel'ho. Quinta
da Palmeira, 6'8 ric Esq.o - 8200 AlbUfeira. (M) Po. 60. N. U. T7. T10.
Tema icas de flora. Cosmos e personagens.
292'5 - Fernando Alberto de Almeida Veiga.
Hua Vale Formoso, 69-1.· Ot.° - 1900
Lisboa. (M) Po. Fr. In T. C. V. 60.
U. 108. 13. 16. 21. 28. 90.
2926 - Rui Manuel Gravata Resende. Av.
Almirante Reis, 60-2.° .Esq.o - 1100
Lisboa. (M) Po. Fr. In. Es. T. C. 60.
U. 3. 90. 94.

Lhboa. 16 de levenire de 19$2
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crer que 0 CFP poderia manter um servl<;o
eficiente de entrega de sobrescritos com
carimbos comemorativos a todos os s6cfos.
Se se mantivesse essa pretensio, 0 CFP
precfsaria de muitos empregados e de avultado capital para que 0 servir;o funcionasse.

na Federation Internationa/e de Phi/atelleFIP ...
Estava-se nos prim6rdios da ff1atelia orgenizada e fa se dava a mao aos jovens, como
aque/es da edi9ao do sobrescrlto do Pacto
do Atlantico.

7
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2927 -

Fernando 'Ernesto Rodrigues Marques.
Rua Sacadura Cabral, 15-4.° Ot.o S. Joso do EstoriJ - 2765 EstoriL (M)
Po. Fr. In. T. C. V. 60. N. U. 3. 90. 94.

PORTICO

PAGELAS E NOTICIARIOS

2928 -

Eng.o Cesar Mario Pinheiro ~e Mello
Mourao Garcez Palha. Largo Pedro
Corroeia Marques, 3_5.° lOt." - 1500
lisboa. (M) T. C. 60. N. U.

2929 -

Carlos Flamrnio S'acristso Chegado.
Pract. Gomes Teixeira, 14-1.° Esq.o Casquilho 2830 Barreiro. (M) Po.
m. T. C. 60. N. U. Tematica de des·
portos motorizados. 90. 94.

2932 -

o primeiro catalogo das Page!as dos crr
foi editado por Paulo de Sa Machado em
1977 e constituiu uma chama viva no nosso
mundo dos selos.
Sendo tambem 0 primeiro passo na tentativa de cota9ao, suscitou 0 interesse de
potenciais coleccionadores, a procura de
pagelas em falta e os pre90s iniciais subiram.
Na verdade, as pagelas dos CTT tiJm
interesse: explicam e justificam os motivos
das emissoes, alem de as anunciarem, 0
que ja acontece desde 4 de Setembro de
1958.
Neste ano, por consequencia, as pagelas
atingem a idade de 30 anos, batendo a
porta dos interessados com uma regularidade
notavel e com antecedencia apreciavel. A
primeira pagela distribuida referiu·se aos se·
los comemorativos dos Sextos Congress os
Internacionais de Medicina Tropical e de
Paludismo no tempo em que se expedia uma
car'a em Portugal por 1$00. Muito procurada,
esta page/a!
Menos raros, 011 Noticiarios de carimbos
e que os CTT distribuem hoje em bilhetes
postais e come9aram a ser difundidos atrayeS de circulares pelos mesmos CTT.
An'es, porem, 0 Clube Filatelico de Portugal tera uma palavra a dizer se se pensar
em escrever uma hist6ria dos carimbos comemorativos.
Temos a impressao de que tera sido 0
nosso Clube 0 primeiro a anunciar os carimbos. Guardamos, com muito carinho, a
Circular de 16 de Fevereiro de 1952 em
que 0 CFP tinha ceo prazer de colo car. a
disposi9ao dos seus associados, um envelope comemorativo da reuniao do Pacto do
Atlantico (N.A.T.O.)>> que se estava reali·
zando em Lisboa.
6

Imagine-se como esta longe dos nossos
dias 0 acontecimento!
A circular admitia um reduzido numero de
exemplares carimbados, pelo que s6 se forneceriam 5 exemplares a cada cons6cio.
o envelope seria impresso a Duro sobre
fundo azul.
Apesar da raridade e (ja apariJncia luxuosa,
cada sobrescrito com um selo de $20 (moeda que os nossos netos ja nao conhecem
nesta data) circularia como impressos pelos
CTT e custaria apenas 2$00. Se aplicarmos
o coeficiente de desvaloriza98.0 da moeda
em rela9ao a 1952 (23,15), chegamos a
conclusao de que 0 tal sobrescrito custaria
agora 463$00, outro numero para espantar.
Em 1972, vinte anos depois do sobrescrito
ter sido editado, 0 Catalogo de Carimbos
de Portugal e Ultramar de F. Palma Leal,
edit ado por C. Santana e distribufdo por
Barata das Neves, valorizava em 15$00 0
que custara 2$00.
Mas voltemos as circulares. Se as considerarmos importantes para a Hist6ria postal,
pois nao s6 anunciavam mas tambem facilitavam a divulga9ao, supomos que se Ihes
deveria dedicar um espar;o exclusivo na Secr;ao de Literatura das Exposi90es, podendo
ainda abranger as nagelas.
Cada coleccionador, e hB bastantes, mostraria aquilo que mais desveladamente guarda. E quem sabe se nao se aprenderia algo?
Quanto a n6s, apenas eretendemos recordar 0 tempo em que se come90u a desenvolver 0 gosto pela marcofilia atraves de
uma circular relativa a um sobrescrito editado por dois jovens s6cios do CFP, Matos
e Wideaw.
Deste modo, 0 CFP acarinhou 0 trabal/1o
e a dedica9ao da juventude ao mesmo

2094 -

Ant6nio CAndido Gomes pe Almeida.
11, Hue de l'Oseraie. 10600 La Chao
pelle Saint Luc. (M) Po. Fr. T. 60.
1. 21.
29,22 -Drouin Denis. Rua Burls Four. Sorcy-6t·Martin. 5'5-190 Void Vacon. Fr.
In. AI. 60. 1. 21. 90.

ISRAEL
2,880 -

Alberto Manuel Vergueiro do Patrocrnio. 'Avenida Duque de Louie, 32_2.°
Esq.o - 2795 Linda-a·Velha. (A) Fr.
In. 1. 60. U. (M) T. C. 60. U. 2A.
Macau. 17. 19. 21. 90. 94.

MADEIRA
2930 -

FRAN¢A

REPOBLICA POPULAR DE ANGOLA
73-Artur Hafael da Costa. ENo.IAMIA-U.
E. E.-SOEC.Lucapa. (M) Po. In. T. C.
N. 60. 1. 2. T10. 90. 94.

ESTADOS UNIDOS DA AMi!RICA
2426 -Cheong·Too Choi. 169 Stewart Ave.
'Brooklyn NY 11237. (A) In. Macau.
Hong Kong. China.

acabam de sair:

PERU_PiROU
90 -

Carlos Alb.erto Silveira Jardim. Rua
Dr. Joso Brito CAmara, 3A1B - 9000
Funchal. Fr. In. T. C. V. 60. N. U. 5.
Egipto. 21. 26. 53. 59. Rotary Club.
T12. 90. Bale (Isra'el).

8ery Isidor. POB 4270. Hai.fa. (A) In.
Fr. AI. T. 67B. 60. 64. 66. 74. 73. 76.
79. 80. 72 Carimbos de Israel e r;ie 3.
Desejo: 5A. 1. 18A. ASia. 12. 60. 64.
66. 68. 74. T3. T5-7. T16. T18. T41.

Association Filatelica Peruana O. Box 151'0 - LillJp.

POLONIA -

POLOGNE -

P.

POLAND

1745 -

Marek J. Zawadzki. ul. Urzednicza 9
A m 6. 25-729. KIELCE. (A) In. Topical. N. 64. 90.
2516 - Andrzje Philips. Skrytka pocztowa 350
60·967. Poznan 9. It. Es. Po. Fr. In.
AI. T. C. 60. 1. 2. 21. 56. 73 de 1
Tematica: L. Camaes. Papa J. Paulo
II. 90.
2528 - Krzystof Macek. Aleja Pokoju 10.°
m 19.42-207 Czestochowa. (M) Fr. In.
Es. T. 60. N. TI. Flora. T10. Cosmos.
J. Paulo II.
2574 - Zbigniew Wysocki. P. O. ,Box 31, 99-400. Lowicz. (A) In. Rs. T.60N. FOe.
90.96.97.

------------------------------YVERT
1989

CATALOG OS

Temos para entrega imediata os os catalogos Yv.ert-1989" vendidos juntos ou
isoladamente.
Soli cite circular informativa ou encomende ja, os volumes de. que necessita

----------------------'FILATELIA
SERGIO W.
Telefone 31248 -

DE SOUSA SIMOES
2500 CALDAS DA HAINHA

----------------------em todo
lado consigo 1
0
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BOlSA FILATEllCA

LEMBRANCA DO CHIADO

Espaco Ii dlsposlCao de todos os leltores que podem aqui lnserlr
o seu anClnclo ao pr~ econ6mico de 30$00 par IInha.
COMPRO-TROCO - Pecas
clrculadas da Companhia de
Mocambique, Niassa, Lourenco Marques, Quelimane, Klon·
gao Zambezla. Respondo sempre. Paulo Sa Machado - Rua
Dlrelta das Camplnas, 33 4100 PORTO.
COM PRO .. Lusrad~s.. (Portuga.1), cartas, postals , ambuIAnc~as, carlmbos franceses,
nommatlvos, ensalos, provas,
erros, blocos, paquebots.
InscrlcOes marglnals: 1m·
pressores e numeros de obras.
Resposta: Apartado 90. 2751
Cascals Codex.
TOTALMENTE ACTUALlZADO - PREQARIO DOS SOBRESCRITOS 1.° DIA DE PORTUGAL - 1950-19B7 - Envlamas gratis a pedido. S~RGIO
W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA.
Europa de Leste. Ofereco
aos melhores prec;os series
~ova~ tematlcas ou outras,
m~lumdo novldades. F. Lou·
relro, Praoceta 00 . Fernando II,
Late B-2. Dt., 2735 Cacem.
Selos venda e compro, novas e usados. Contlnente e
ex·coI6nlas . Bons precos. M.
Leitao. Rua H. Lote 19-1.0
Frente. Casal S. Bras, 2700
Amadora.

COMPRO / TROCO / VENDO
PREQARIO DOS NOVOS
Postais-Maximos de todos PAISES DE EXPRESSi\O PORos temas e nacionalidades.
TUGUESA - Acaba de surgir
L. Manuel - Rua A Bloco 24 c totalmente em dia, esta nossa
4.° 0
lista de prer;:os de ANGOLA 2745 - QUELUZ OCIDENTAL CABO VERDE - GUIN~ BISSAU - MOQAMBIQUE _ S.
Estou intel"essado na troca TOM~. Todas as emissOes
de selos novos e usados com discriminadas, numerar;:ao
filatelistas de todos os palses. Yvert e Eladio, selos denteaCorrespondencia em portu. dos, nao denteados, blocos,
gues ou frances. Ru,i Jorge ensaios de cor, sobrescritos
Montiero, Rua 31, n.O 450 ~ do 1.° dia e sobrescritos co1 4300 Espinho (Portugal).
memorativos. Alem de outras
variedades para valorizar sua
colecC;ao. S~RGIO W. DE
SE COLECCIONA TEMAS SOUSA SIMOES Selos e
OU PAISES, PREQARIO _
Material Filate1ico 2500
Contem mais de 30.000 series CALDAS DA RA'INHA.
novas de todo 0 mundo.
Aquilo que V. esperava para
TOTALMENTE ACTUALlZAfazer boas aquisir;:Oes filateliDO PREQARIO DAS S~
cas. S~RGIO W. DE SOUSA
RIES COMPLETAS NOVAS DE
SIMOES - 2500 CALDAS DA
PORTUGAL 1953-19B7 RAINHA.
Enviamos gratis a pedido.
S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
TOTALMENTE ACiTUALlZA- RAINHA.
DO _ PRECARIO DE PACOI TES COM SELOS TEMATICOS
_ 2B mati vas diferentes em '
Oferec;o: selas, FDC, sopacotes de 25 dif., 50 dif.: 100 brescritos, etc. da Russia.
dif., e muitas outros pacotes. Preciso: selos de P.ortugal e
Enviamos gratis a pedido. de tod 0 mundo. ,Llsenko N.
S~RGIO W. DE SOUSA SI- M., Box 76B. 34004B DonezkMOES 2500 CALDAS DA -4B. URSS.
RAINHA.

SE V. GOSTA DE VARIEDACompro selos, postals, car- DES EM SELOS DE PORTUtas, cintas de jornals, etc., GAL E ULTRAMAR, TEMOS
Temos
Portugal e Ulramar, em espe· ALGO PARA SI cial Macau Timor,
Moc;am· cadernos com exemplares basbique, Nyassa, Tete. Zambezia, tantes bel as, para sua coleec;eo. Proponha 0 seu envio Ii
Klonga . Congo, Cablnda.
J. Trindade - Tel. 9435949 apreciac;ao! S~RGIO W. DE
Apartado 5B2. Portela - 2685 SOUSA SIMOES _ 2500 CALSacavem.
DAS DA RAINHA •
I

c.a

TOTALMENTE ACTUALlZADO _ PREQARIO DE MATERIAL FILAT~LlCO - Inclui foIhas em formato internacional,
capas, tiras plasticas Hawid,
classificadores , pinllas, lampadas para fluor nos selos, etc.
etc. Enviamos gratis a pedido.
S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALDAs DA
RAINHA.

A lves Coelho
o dia 25 de Agosto de 1988 flcou gravado
na hlst6ria de Llsboa com letras clnzentas
em sinai de luto pela perda Irreparavel de
precloso patrim6nlo arqulteet6nico. A balxa
lisboeta foi devorada por fogo dantesco.
Numa epoes em que Os super_mercados
estao na moda, os Grandes Armazens do

rlor esquerdo da gravura, a Imagem das
.. ESCADAS MONUMENTAES INTERIORES
EM FRENTE AO CHIADO ...
Postal escrlto em 6 de Abril de 1916, he
rnais de 72 anos, embora ostente a marca
de dla de .. LISBOA-Gare .. , fol real mente ex-

r

. - CARTAO FOSTfr,L
/
0,

,.Alzes ~:>TIV.IiG~IKOS

CARTE POSTAL!!
~..... ,.,
/'I.\:o ACl:lToV\ A COKR.~"~f~ ~A
\ ..

Chiado conservavam urn aspecto grandioso,
altivo, sol ene, como nos tempos em que
necessltava de publlcldade. Fez entao um
postal ilustrado .. Edic;ao Especial Exclusiva
da SECCAO DE POSTAES E PAPELARIA
das GRANDES ARMAZENS DO CHIADO ...
No resto, a sallew.ar a Imponencia' do ad'fleio, veem-se legendas em portugu6s e
frances da Lembranc;a de Lisboa (Souvenir
de LIsbonne) do Grandloso Palacio (Le
Grand Palals). Com uma fachada de 115
metros, estendla-se a'o longo das Ruas do
Carmo e da Rua Nova do Almada e entrada
majestosa frente ao Chiado. No canto supe-

:::>

pedido palos Grandes Armazens do Chlado,
vsito que 0 selo de 1 centavo ..Ceres» sofreu a perturbaCao da maquina com as letras:

G. ADO
CHIAD
Asslm, os Grandes Armazens do Chlado
arderam. mas mantem-se vivos na nossa
mem6ria allmentada filatel1camente e no
corac;ao que nao esquece os prlmelros brlnquedos ali comprados.
Alem dlsso flcaram na Hist6rla Poslal.
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PORTUGAlE
HoWlS PaiRS deUlTRAMAR
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• ESTRANGE/RO (":~;:~e~l\ugvual
• ESTRANGE/RO_ TEMAT/COS

E

MARCOFILIA
SOBRESCRITOS DE 1. 0 DIA
1NTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxIMoS
CARTAS FILATELICAS
AEROGRAMAS

Filatelista espanol dessa
cambiar sellos .en cantidad
1 x 1 y en cada carta 100 pero
p~r correo certificado, espero
recibir muchas cartas de filatelistas portugueses mi direcci6n - Luis -Garcia Martel Candelera 26 - 41006 Sevilla.

PAULO DIAS
Compro Pevas Filatalicas
que tenham Porteados, Multas,
Impasto Postal, Impasto Telegrafico de Portugal e Ex-CoI6nias. Tambam compro Telegrafia Elactricae Cabo Verde.
Cedo· Tracas.
Telefone 600750 au 975487
(depois das 20 h) .

Traco selos novos/ usados
e blocos Brasil, Portugal,
Alemanha, Estados Unidos,
por catalogo a definir. ForneC(o
Brasil e Universais, corresponden cia em portugues, .ingles,
alemao.
Jorge Luiz Bertoluci. Rua
Piratini 1240, 95670 Gramade - RS Brasil.

Desejo colecC(Oes tematicas
de Portugal; antigas col6nias
portuguesas e outros parses
africanos que trocarei par selos de Pol6nia, DDR, URSS,
Romania, Checoslovaquia,
etc.. Base Yvert. Correspondencia em ingles. Adam Duczek, 08-110 Siedlce 2, P. O.
Box 25, Pol6nia.

Estou interessado na troca
de selos novos e usados com
filatelistas de todos os parses.
Correspondencia ·em portugues em potugues ou frances. Rui Jorge Monteiro, Rua
31, an.o 450 - 4300 Espinho
(Portugal) .

I would like to exchange
fine used stamps Austria
against Portugal.
I'il answer to a[l letters,
please uS.e philatelic postage,
l'iI do the same. Base of
exchange at your choice.
Languages German, English.
Adress: Sarcletti Roman,
Schumpeterstr. 2A 4040 Linz/
/ Donau, Austria.

Tenho selos usados Angola,
MoC(ambique e parses est rangeiras. Desejo troca ,por selos
usados parses Europa Ocidental mediante mancolista.
F. Rego - Bloco A, Lote 5,
5. 0 0 - Alto da Barra Oeiras.
Des.ejo correspondentes
para permuta de selos de
Portugal e ex-provrncias ultramarinas, novos ou usados e
tambam do Brasil e America,
e ainda da Europa principalmente Espanha, FranC(a, Inglaterra e Alemanha. Correspondencia .em Portugues,
Frances au Ingles.
Artur Baptista Ribeiro
Rua General Humberto Delgado
2580 ABRIGAOA
Procuro correspond.ente para
permuta de selos de Portugal
(Recentes·novos) e Ultramar
(Usados-antigos) par usados
de Portugal e Ultramar estes
de perrodos desde 1920). Carlos A. Oli Mesquita GonC(alves.
Prt. a Cidade de S. Toma, Lote
216. C. Cruz de Pau, 2840
Seixal.

Possl)lmos grande quanti dade de
/lvros, revlstas e catalog os sobre
flIatelia e numlsmatica
NACIONAL E ESTRANGEIRO

Material fllatelico
e numismatico

ANUNCIE

INSCREVA - SE

NA ·REVISTA

COMO SOCIO

DO CLUBE FILATI!LlCO

DO CLUBE FILATELICO

DE PORTUGAL

DE PORTUGAL
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CASA A. MOLDER

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER

RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101.3.°

NOVIDADES

1200 LlSBOA -

MANCOLISTAS

PAIS

ASSINATURAS

CONT ACTE.NOS

Telef.

321514

TUDO PARA FILATEUA
Sa.OS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
6 a nossa grande especialldade

TEMA

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

SELOS DE TODO 0 MUNDO
PARA

TODOS

OS

TEMAS

Exposh;io permanente de Selos em

15 vltrines do Atrio do r6s..cfo-chAo

e no 3.° andar (elevador)

Salas de Portugal, Ultramar
e Estrangelro
Novldades. TeIMtlcos.
Sobrescrltos de 1.° dla
TODO 0 MATERIAL FILATeUCO

COMPRA -

VENDA

Execu!;Ao rApida de pedldos
por correspondtncla

SELOS E MATERIAL
FIIATElICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

BaSlos I Campos, Ida.
R. Marla Andrade, 55 -

Tel. 8341 08

1100 USBOA

PORTUGAL

SELOS

USADOS
DE
PORTUGAL E EX-ULTRAMAR
COMPRAMOS

ELADI,O DE SAiNTOS

Comemorativos ou formato grande de
Portugal . Do ex-Ultramar tudo nos
interessa, desde mapas, fomento, Oeres, Lusladas, etc., e novos taxas
baixas em folhas. Pagamos bons prec;:os. Exemplo: Portugal comemorativos
a partir de 100$00 por 100 selos. S6
aceitamos selos perreitos sem cantos
cortados, trac;:ados a tinta ou· pertura·
dos. Tambem compramos com papel.
Aceitamos trocas por selos de Moc;:am·
bique e Africa do Sui, de que temos
bom stock. Faca as suas ofertas.

Oasa Fundaaa em 1922

FILAVLIS

RUA BERNARDO LIMA, %T

Loja do Colecclonlsmo
Rua Luis de Cam6es, 92· rIc
Tel. 034·721727 - 3750 AGUEDA

Grande sortido
de Series completas
e Selos temaif:icos
Pec;a Ustas de prec;08 gr68s

\I\I\N\I\N\I\MM

TELEF.

30

54 97 25

1100 USBOA

EDITORIAL
o fogOo que a 25 dill Agosto destruiu urna consideravel areal da Baixa de Lisboa foi,
sem duvida. assuntOo que a todos chocou. E sentiram-no particulannente os lisboetas
e aqueles que prezavam 0 patrim6nio cultural que os e.diflcios com 0 historial e a
representatividade dos que arderam. representavam.
Agremialfso sediada em Lisboa (e ainda que 0 nso fosse) que no inlcio da sua
actividade. ha quase cinquenta anos. funcionou ate bam perto da zona devastada. nao
poderia 0 CFP lamentar a triste (e em alguns aspectos estranha) ocorrAncia.
Por outro lado. em mais uma clara demonstralfso nso s6 da universalidade da
Filatelia, mas tambem da sua ligalfso a Hist6rial. da sua inter-relalfAo com a Cultura
e das suas potenciaJidades de abordagem oportuna de. praticamente, todas as materias
imaginaveis. apresentamos neste nUmero urn apontamento da auto ria do nosso colaborador Vltor CoeJho que tem oemo base uma pelfa filateJica intima mente ligada aos
Grandes Annazens do Chi ado. precisamente uma das vitimas maiores do holocausto
que este incAndio provocou.

E porque esta verdadeira catastrofe tem side considerada par numerosos articulistas
como a que mais gravemente atingiu Ilisboa ap6s, em escala de grandeza 0 Terramoto
de 1755. inserimos igualmente um estudo elaborado por Diasl Ferreira e relacionado com
a distribuilfSO da correspondAncia apas aquela outra hecatombe. Mas desta feita. nAo
demos conta de qualquer facto que tivesse afectado as Correios a nso ser a retenlfao
dos objectos postais que se destinavam as pessoRS e empresas desalojadas pelo fogo.
E sera porventura caso para perguntar se nesse contexto nso se tara passado
algo digno de menlfso. Fica pois um convite aos estudiosos. que terao. como habitualmente. as colunas desta Revista a disposilfSO para as suas eventuais descobertas.
Ainda no contexte da baixa Iisboeta. publicamos neste numero urn interessante
trabalho de Augusto Decrook sobre a Se de Lisboa.

***

En'lretanto aproxima~se \JJll3 epoca de intensa actividade filaW!lica. Do, que se
anuncia. permitimo-nos destacar 0 pr6ximo leilso do Clube Filatelico de Portugal para
o qual solicitamos a atenlfAo e a adesso de todos os cons6cios, certos de que nele
poderso, encontrar um excepcional lote de magnificas pelfas para todas as especialidades
filatelicas. as quais poderso valorizar qualquer coleclfso.
Aguardamos. pois. a vossa indispensavel parlicipalfsO ou flsica. ou atraves de licitalfao pelo correia, hip6tese esta que dest8J feita nso cria desvantagens aos que utilizarem esta via.
Tambem chamamos a atenlfAo para a celebrBlfso do Dia do Selo que a Federalfso
Portuguesa de Filatelia organiza e para a qual exortamos igualmente os leitores il sua
participalfAo•
A. SILVA GAMA
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Always the Unusual, Esoteric & Inimitable...

-

FILATELIA

-

NUMISMATICA

-

MEDALHlSTICA -

MINERALOGIA

We offer Mail Sales with extremely interesting material in the S25 - S150 range. In
addition, our Public Auctions offer appropriately rare and specialized material.

We are a/ways interested in buying specialized items or collections.
Our Mail SBle and Public Auction catalogs are sent free to members of the C/ube Filatelico de Portugal on request.
Please spedfy which catalog you wish.

George
• ~!!7.!!~~S

ESPECIALIZADA EM SELOS E MOEDAS
DE PORTUGAL, E TAMBEM
COM GRANDE VARIEDADE
DE T0DO 0 MUNDO

Santa Monica, California 90405
Telephone: 213/450-2543
Cal. Auc. Llc. No. A1229

Todo 0 material para Filatelia
e Numismatica
o

•
COMPRAMOS
DE

SELOS

COLECQOES
E

ou

GHANOES

A

QUALQUER

Os conjuntos de 1986 ja chegaram
PECAM PRECARIOS

LOCALIDIAOE.

FOLHAS NElJrTRAS, OLASSIFICAlO.oRES E CAPAS

•

PROCURE-NOS
Rua Ricardo Jorge, 53 Tetef.

2

31 3438 -

Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO

(Junto ao Cinema Trlndade)

Telefax 314994

MBLHOR AT~ A DATA PARA APRESENTACAO
E PRES:8RVACAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS

LOTES,

MOEO'AS.

OESLOOAMO-NOS

LINDNER

4000

PORTO

Agentes: Lisboa - Fllarnundo
Faro - I. Coelho
Colrnbra - F. Parra
Braga - F. Crarnez

Praca Mouzlnho de Albuquerque
Centro Cornerelaf Brasilia
Sal a 911 - 9.°
4100 PORTO
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o selo portugues

e historia, e cultura,
e passodO, e presente e
e distancia.
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FILIADO NA FEDERAC;:AO PORTUGUESA DE FILATEUA
S6clo n.O 451 da AssociavBo da Imprensa NEio-Dlarla

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLEOCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.° Dt.o -1100 L1SBOA Expedlente -

Telef. 823936

Terc;:as e sextas-felras, das 21 lis 23 horas, e s6bados, das 15 As 19 horas

Qualidades e quotlzac;:6es dos s6cios:
EFECTIVO (Usboa e ConC'elhos Llmrtrofes) -450$00 semestre; e 900$00 (ano)
J'ONIOR-500$00 ana (menores 18 anos)
CORRESPONDENTE (ProvIncia, IIhas, Macau) -700$00 ano
ESTRANGEIRO-1.000$00 (ano)
Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro ou selos em curso (series completas)
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A poupanc;a e0 motor
do desenvolvimento

As poupan9as contladas 11 CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS sao aphcadas na cna9ao de novas
tontes de nqueza Sao um motor
de desenvolvlmento do Pafs

A CAIXA GERAL DE DEPOSITOS e um
estabeleclmento de eredlto Com ralzes protundamente
portuguesas lirmadas em mals de um seculo
de aellvldade bane ana 0 seu desenvolvimento Interno,
a par do Incremento das suas rela96es InternaClonalS,
levou ja II aberlura de mals de 360 agenclas lanlo em
Portugal como no estrange"o
Com a entrada do Pais na CEE, a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS mostra sa apIa a aceltar os desahos que
e lraduzem em desenvo/vlmenlo e progresso

,fA
Ylol CAI\A GERAL DE DLP6 ~ ITOS

REF.· N.o de casas (forma quadrada)

REF.· N.o de casas (forma redonda)

MB12
MB 20
MB35
MB48
MB 80
MB Mix

MB 42 R 42 moedas max. 29 mm 0
MB 24 R 24
• 32,5»
MB 35 R 35
30
34 »
MB 30 R 30
MB30RA30
36
MB 20 R 20
38
MB 50 R 50
»
26,5
MB SETO 4
• diferentes 0

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

.

20 moedas max 42 mm 0
24
,.
34 •

MB 20 ,K
MB 24 K

} PARA MOEOAS EM ESTOJOS
PLASTICO (CAPSULAS)

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE EM: LlSBOA,
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC.

---_._----------------------------------

JORGE M. S. LOPES

REPRESENTANTE
PARA PORTUGAL

Rua S. Nicolau, 26.4.0 Sala 3-Telef. 878360-1100 USBOA
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