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A poupan<;a e 0 motor
do desenvolvimento

As poupan9as confoadas a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS sao apllcadas na Cfla9iio de novas
fontes de roqueza. Sao um mOlor
de desenvolvmlcnlo do Pais

A CAIXA GERAL DE DEPOSITOS e um
estabeleclmento de credito com "," es profundamente
portuguesas ftrmadas em mais de um seculo
de actlvldade bancilfla. 0 seu desenvolVlmento Interno,
a par do Incremento das suas rela90es mternaclonals,
levou jit a abertura de mais de 360 agenclas tan to em
Portugal como no estrangeiro.
Com a entrada do Pais na CEE . a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS mostra se apta a aceitar os desaflos que
se traduzem em desenvolvlmento e progresso

o selo portugues

e historio, e culturo,
e possodo. e presente e
e distoncio.
Coleccionor
selos portugueses
e descobrir este jeito
de sentir e de viver.
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SELOS

USADOS
DE
PORTUGAL E EX-ULTRAMAR
COMPRAMOS
Comemorativos ou formato grande de
Portugal. Do ex-Ultramar tudo nos
interessa, desde mapas, fomento, Ceres, Lusradas, etc., e novos taxas
baixas em folhas. Pagamos bons pre<;:05. Exemplo: Portugal comemorativos
a partir de 100$00 por 100 selos. S6
aceitamos selos perreitos sem cantos
cortados, trac;:ados a tinta ou perfurados. Tambem compramos com papel.
Aceitamos trocas por selos de MoCambique e Africa do Sui, de que temos
born stock. Faca as suas ofertas.
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CLUBE DE COLECCIONADORES PAHA COLECGIONADOHES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS. 70, 5.° Dt.0-1100 L1SBOA-Telef. 823936
Expedlente -

Ter{:as e sextas-felras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas

Qualidades e quotizar;:6es dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) -450$00 semestre; e 900$00 (ano)
JONIOR - 500$00 ana (menores 18 anos)
CORRESPONDENTE (Provrncia, IIhas, Macau) - 700$00 ana
ESTRANGEIRO-1.000$00 (ano)
Pagamento adiantado por cheque. vale. dinheiro ou selos em curso (series completas)

Descobriu-se muito recentemente
que as pequenas esrrias disposras ao
Jongo da pele do golfinho escoam
complerameme as bolhas de ar que
normalmente se prendem aos corpos
imersos.

m ,-~.-

Por isso 0 golfinho adere perfeitamente aD meio em que Sl! desloca,
aringindo sem problemas mais velocidadc que as outros animais marinhos .
Tambem 0 no\'o M7 GT edotado
de urn piso com mUltiplas ranhuras
em flecha , que permitcm 0 cscoamemo acelerado da agua da chuva.
Por isso. 0 M7 GT garame super
aderencia as cstradas molhadas,
manr.ndo grande capacidade de
tract;'ao e cvitando a "aquaplaning".

S6

ogolfinho
ultrapassa

A superficie plana do pi so e as cunhas especiais do M7 GT ofer.cem
ainda maior area de asscntamento.
aumemando a sua .stabilidade em
curva, sabre qualqucr piso.
a M7 GT e urn pncu de alta tccnologia coocebido pela MABOR
para rola r com seguran~a e can for
to a alta velocidade.
Quase tao perfeito como 0 golfiollo .
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a alta
velocidade
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MARCOFILIA
SOBRESCRITOS DE 1. 0 DIA
1NTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxlMoS
CARTAS FILATELICAS
AEROGRAMAS
Possl,llmos grande quantldade de
IIvros, revlstas e c'atalogos sobre
fllafelia e numlsmatlca
NACIONAL E ESTRANGEIRO

Material filatelico
e numismatico
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DeseJo troca de selos noANGOLA. Estamos compra- I TOTALMENTE AOTUALIZA.
vos e outro material filatelico dores dos selos n.0 8 22, 170, DO - PREyARIO DE PACOcom filatelistas de Portugal e 200. Assistencia 22. C. Aereo: TES COM SELOS TEMATICOS
outros paises, esp, <Ie expres- se!o de 5 angolares com so- ! _ 28 motivos diferentes, em
sao portuguesa. Correspon- brec. Nova York. Novos ou I pacotes de 25 dif., 50 dif., 100
den cia em ,portugues, espa- usados. Prec;:os 11 Secreiaria dif., e muitos outros pacotes.
Enviamos gratis a pedldo.
nhol, frances, ,ingles, alemao, do Clube ao n.O 300.
italiano. Andrzej PHILIPS,
--' SeRGIO W. DE SOUSA SIskrytka pocztowa 350, 60.967
PAULO DIAS
MOES _ 2S00 CALDAS DA
Poznan 9, POLONIA.
Compro Pec;:as Filatelicas RAINHA.
.
que tenham Porteados, Multas, ---.------::-:=-:-.- ----.
Imposto Postal, Imposto Tele. I
TOTALMENTE ACTUALlZAEuropa de Laste. Oferec;:o grafico de Portugal e EX-COI6· 1 DO - PREOARIO DOS SOaos melhores prec;:os series ' nias. Tambem compro Tele- BRESCRITOS 1.° DIA DE POR·
novas tematicas ou outras, grafia Eh[!ctrica 'e Cabo Verde. TUGAI. - HISO·HIR7 - EnvlAIncluindo novidades. F. Lou· CedO' Tracas.
mas n~ati., " nAdirin. S~RGIO
reiro, Praceta D. Fernando II,
Telefone 600750 ou 975487 w. nl= ROUSA SIMnES 2500 CALDAS DA RAINHA.
Lote 8·2.0 Dt.o, 2735 Cacem. (depois das 20 h).

POSTAL - HISTORY
BUYING: JAPAN, KOREA, CHINA, TAIWAN, HONG KONG, MACAO,
THAILAND, JAP. OCCUPATION OF NED. - INDIA, INDO-CHINA,
MALAYA, Etc.
Send via registered mail or photo-copies with asking price.
Always interested in purchasing quality stamp collections.
No Minimum shipment.
•
D

H. IIDA
(Union Stamp Co. since 1970)
P. O. BOX 11, HAYAMA, KANAGAWA, JAPAN. 240-01

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

EDITORIAL
Na presente edic;:Ao desta Revista, pennitimo-nos chamar a atenc;:ao dos leitoras
para a divulgac;:Ao do Protocolo de Geminac;:io assinado entre 0 nos so OIube e 0 nosso
hom610go brasi~eiro, 0 prestigiado Crube Filatelieo do Brasil.
Consideramos tratar-se de urn marco importante na vida do CFP. Com efeno, este
passo representa e devera traduzir-se num aprofundamento sensivel das relac;:6es entre
as duas colectividades que antes ja se pautavam porlac;:os de. boa e saudavel amizade.
E prolongar-se-Ao seguramente para .() exterior dos Lim ites das duas agTemiac;:6es.
Pennitimo-nos recordar que. de urna f onna talvez nao devidamente apreciada por
dB1lerminadas insUincias oficiais portuguesas, nomeadamente as que t6m por responsebilidade a area da Cultura, a Filate~ia, atraves sobretudo das Exposic;6es FiJatelicas
Luso-BrasiJeiras consagradas pala denominac;:ao Lubrapex, tem sido por certo 0 rnais
persistente elo< de Iigac;:io entre os dois paises.
Se nao, atente-sa que ininterruptamente desde 1966, portanto h6 22 anos, estes
certames se 116m vindo a realizar de forma siste."atica e sempre com notave! participaC;ao e grande presanc;:a de coleccionadores d'e ambos os paises.
Perguntamos, pois, que outra manifestac;:Ao iuso-brasi~eira de caracter s6cio-cultural
sa pode vangloriar de tao forte implantac;:io?
Mas esta nossa iniciativa, para al6m do significado fTaternal que representa, insere-se tambem ntAna perspectiva de promoc;:io do CFP a nivel intemacional que entendemos implementar.
E quisemos precisamente iniciar esta acc;:io pelo pals irmao, es1!ando em curso
dBig6ncias para oUiros processos idAnticos que a seu tempo serio diwlgados.

Por hoje, queremos ainda referir que 0 Relat6rio das: Actividades do nosso Clube,
referente a 1988 sara publicado na pr6xima edic;:Ao desta Revista. Por outro lado, no
nlunero anterior, por lapso tipografic;o, na capa vem indicado 0 m6s de Outubro quando
deveria figurer Dezembro que e, alias, 0 que se encontra no generico do interior.
A . SILVA GAMA
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FILATELIA

SELDS DE PORTUGAL E NOVOS PAISES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA·
DE EXPRESS}.O PORTUGUESA
TURA PARA QUALQUER TEMA OU PAIS

COMPRA -

VENDA

Execu,.:ao r6pida de pedidos por correspondtncia
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BOlSA FllATEllCA
Medalha Comemorativa do Quinto Centenario da Viagem
de Pero da Covilha
Nos balci;es do Banco Pimo & Sotto Mayor "sta ja a disp",i<;ao do, irucrc""d",
mais uma medalha evocaciva dos Descobrimentos PO"U~,'ucsc, .
Concebida por Juli'l Resende e Zulmiro de Carvalho. "Sla m"dalha comemor"
n 5.0 Cememirio da Viagem de Peru da Covilha " e a 2.' de uma ",ri"
que n Banco Pintn & Soun Mayor Sl! propelS lan«;ar sonrc fil,'lJra., da no".'
Hist6ria. cujos feiw. foram reJev'Ult"s para a empresa das [)e,con""",,.
Da medalha comemorativa uo 5." Cemeno;rio ua Viagem de Pcr .. da
Covilhii. foram cunhadlls 100 I exemplar",. caua um com
aproximadamente I ~O I.'ramas de prata fina «}1M)
milesimos) c 70 mm de diimetro .
A \cnda cxciusi\'6lrnenrc nu, hak',-JlC' Jo Hallt:u
Pinto & SOIlO Malor .u, [l"'<;0 d .. 2S (MM)SIM)

RESERVE

.I" 0

EV

~XU\IPI:\J{

Espac;:o Ii dlsposic;:ao de todos os leitores que podem aqui inserlr
o seu anuncl0 aD prec;o econ6mico de 30$00 por Iinha.
MINT TEMATIC STAMPS. I TOTAuMENTE ACTUALIZA- I COMPRO «Lusladas .. (Por·
I want worldwide. In exchan· DO _ PREQARIO DE MATE- : tugal). cartas, postais, ambu·
ge, I can send New Issues/ RIAL FILATeLlCO _ Inclui fo. I IAnclas, carimbos franceses,
I Last Years from Brasil and Ihas em formato internacional, nominatlvos, ensaios, provas,
others. Yvert Basis. Serious capas, tiras plasticas Hawid, erros, blocos, paquebots.
exchanges. Details: 2160 Ge- classificadores, pinc;:as, lampa·
Inscrlc;:Oes marglnals: 1m·
raldo Jose Volpeo Caixa Pos- das para fluor nos selos, etc. : pressores e numeros de obras.
tal, 223 Paranagua PH 83200 etc. Enviamos gratis a pedido. : Resposta: Apartado 90. 2751
BRASIL
SeRGIO W. DE SOUSA SI· ' Cascais Codex.
MOES 2500 CALDAS DA
RAINHA.
Desejo selos Cabo Verde
COMPRO-TROCO - Pecas
perfodo 1954/ 1974. Tambem
.
.
circuladas da Companhia de
tematicos de Cachorros
Envle 100/ 250 selos ~Iferen- I Mocambique Niassa Lourengs). Ofere<;:o tematicos mun- tes usados comemoratlvos de I
' Q II'
KI.
on
diais. S6 Novos. Base Yvert. Portugal, depois de 1975 ere-I co Marques.. ue mane,
Gera!do Jose Volpeo 2160 I: cebera a mesma quantidade ega. Zambezla. Respondo semCaixa Postal 223 Paranagua valor da Holanda. Carresp. em I pre .. Paulo Sa Machado - Rua
ingles, frances ou alemao. Ro- Dlrelta das Camplnas, 33 PR 83200 Brasil.
bijn. Kon. Julianalaan 12. NL- 4100 PORTO.
-2274 J. K. Voorburg.
SE COLECCIONA TEMAS _____
PREQARIO DOS NOVOS
OU PArSES, PREQARIO PArSES DE EXIPRESSAO PORContem mais de 30.000 series
SE V. GOSTA DE VARIEDA- TUGUESA _ Acaba de surgir
novas de todo 0 mundo. DES EM SELOS DE PORTU· tolalmente em dia, esla nossa
Aquilo que V. esperava para GAL E ULTRAMAR, TEMOS lista de precos de ANGOLA.
fazer boas aquisicc5es filaleli- I ALGO PARA SI Temos CABO VERDE • GUINe BIS.
cas. SeRGIO W. DE SOUSA cadernos com exemplares bas· SAU _ MOCAMBIQUE _ S.
SIMOES - 2500 CALDAS DA tantes belos, para sua c~lec- TOMe. Todas as emissc5es
RAINHA.
Cao. ~ro~onha 0 seu envlo
discriminadas, numeracao
- - - . - - - - - I aprecla<;:ao! SeRGIO W. DE Yvert e Eladio selos dentea.
TOTALMENTE ACTU'ALlZA· ' SOUSA SIMOES - 2500 CAL· dos, nao denteados, blocos,
DO PRECARIO DAS Se- I DAS DA RAINHA .
ensaios de cor, sobrescritos
RIES COMPLETAS NOVAS DE - - - - -----. - . - - - - do 1.° dia e sobrescritos co·
1953-1987 memorativos. Alem de outras
PORTUGAL Enviamos gratis a pedido.
Joaquin Sanchez c/ Herma·
variedades para valorizar sua
0
SeRGIO W. DE SOUSA SI. nos del Cristo N.O 27-3. ·C coleccao. SeRGIO W. DE
28.700 San Sebasian de los
MOES 2500 CALDAS DA Reyes (Madrid). Espanha. De- SOUSA. SIMOES Seln .. e
RAINHA.
M::Itp.ri~1
FiJatelico 25"0
seia trocar selos com colec· CALDAS DA RAINHA.
cion adores iportugueses e de
Compro selos, postals, car. outros palses.
tas, clntas de lornals, etc.,
Coleccionador ingles de se·
Portugal e Ulramar, em espe·
los deseja trocas com col.ec·
cial Macau Timor, c.a Mocam·
Selos vendo e compro, no· cionadores de diversos pal·
bique, Nyassa, Tete, Zambezia, vos e usados. Continente e ses. S6 selos usados, qualquer
Kionga. Congo, Cablnda.
p.x·coI6nias. Bons precos. M. I quanlidade sabre papal ou
J. Trindade - TeJ. 9435949 1 Leltlio. Rua H. Lote 19.1.0 ! Mltos. Escrever a J. Berner.
Apartado 582. Portela - 2685 Frante. Casal S. Bras, 2700 : 6~3 Uxbridqa Road. Hayos.
Sacavem.
I Amadora.
I Middx. 4B4 8 HR. England.
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2965 -

Joao Pedro Cavaco Assunftao Batista, RU'a Ramalho Ortigao n.O 24. Alto
Moinho. Corroios. 2800 Almada. (M)
Po. T. C. V. 60. 1. N. U. 94. Ateneu.

2967 -

ALEMANHA
2950 -

Carlos Mig·uel Marques de Bastos.
RU'a Vasco da Gama, 348. Apartado
58. 3700 S. Joao da Madeira. (P)
60. N.

CANADA
2956 -

ESPANHA
1254 -

Dr. Miguel EchagOe. Ap. 31080 Pamplona. Es. Fr. T. 60. Suecia. Islandia.
16. 19. Tematicas: Medicina e Europa. 90. 92.

2836 -

2966 -

2958 -

Eng. Bauduin Marc. P. O. Box 23646
Joubert Park 2044. Johannesburg.
(M) 60. U. 1. 2B. 15. 90. 97.

2959 -

Carlos Pereira Gonftalves. P. o. Box
5026. Johannesburg. (A) Comerciante de selos. T. C. V. 60. N. U. Todos
os catalogos.

2962 -

Jose Henrique Ferreira da Costa. 24
Cole Str. Kensington 2094. Johannesburg. (M) Po. In. T. C. 60. N. U. 1.
94. Ateneu.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novidades. Temiticos.
Sobrescrltos de 1.° dla

1755 -

Rui Freitas Livramento. Jacobusstraat
71 Ben. 3012 JM Rotterdam (M) Po .
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 2A. 94.

2964 -

Joao Carlos Ferreira Martins. Granidast. 20-2.° Amsterdam. (A) Po. C.
60. N. U. 1. Ateneu.
HONG KONG

2426 -

Cheong-Too· Choi. 2-4 Dai Fat St. Tai
Po Ind. Est. Hong Kong. (A) In.
Macau. Hong Kong. China.
INGLATERRA

2945 -

M. S. Ashton. 107 Ashworth Park.
Knutsford. Cheshire. WAI6 9DQ. (A)
In. T. 60. 1. 65.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES

QUALQUER

fODO 0 MATERIAL FILATtLICO

MANCOLISTAS

PAIS

BaSIos I Campos, lda.

ASSINATURAS

CONT ACTE-NOS

R. Marla Andrade, 55 1100 L1SISOA

28

Savart Roger. Residence du Fond de
Presle. F-93420 Villepinte. (M) Fr. T .
60. 1.
HOLANDA

AFRICA DO SUL
Jan Louis Du Plessis. 6-Znd Street.
Melvi'lie. Johannesburg. (A) 60. Company of Mozambique.

Fernando· Jose Lope·s. P. O. Box 251 .
Station «C,. Toronto ONT. MJ6J 3P4.
(M) Po. T. C. 60. U. 1. IIhas. 5. 17.
30. 66. N. 1. 91. 94.
FRANCA

Eng. Ignacio M.I!. Gernandez Stordiau.
Cj Colon, 4-6.° Dcha. E-36201 Vigo.
Deseja 60. U. 1. 19. Mancolista. 90.
Valor contra valor. 60. 1. Modernos
contra 62.19.

2957 -

Werner Weinmann-Auerst. 10/8182
Bad Wiess/West Germany. (A) In.
AI. 60. Macau. 91. 94.

Tel. 8341 08
PORTUGAL

TEMA

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

GEMINADOS
CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL
eLUBE FILATELICO DO BRASIL
A data de 26 de Maio de 1988 permanecera gravada a ~tras de ouro· no historial
do Clube Filatelico de Portugal. Como tambem, seguramente no do Clube Filatelico: do
Brasil, e quiftll ate mesmo da Filatelia Luso-Brasileira.
Nesse dia, innanados nos rnais puros e salutares sentimentos de fraternidade, os
responsllveis das duas colectividades finnaram urn protocolo de gemina.;ao que ira ser
urn instrurnento decisivo para urna aproximSftao ainda maior dos filatelistas das duas
na"i5es.
Isto porque, sem falsas modestias no que a n6s se refere, 0 docurnento, engloba
as duas mais prestigiadas e importantes agremiaft6es dos paises irma os.
Naquela ocasiao, 0 Clube Filatelico de Portugal teve 0 privilegio de receber na sua
Sede, destacadissimos dirigentes filatelicos do C:ube agora irmio. E nurna cerim6nia
simples mas muito calorosa, Paulo Monteiro de Araujo, Presidente do Clube Filatelico
do Brasil e 0 seu hom6logo do Olube Fi'atelico de Portugal, rubricaram 0 texto do
Protocolo de Geminafta.o, tendo ambos pronunciado a'gumas palavras sentidas, das quais
ressaltaram 0 sentimento de satisfaftao peJo acto que se estava a realizar, de esperatllft8
por iniciativ8s conjuntas futuras a partir das quais se estreitarao ainda mais os laftos
entre os filatelistas de ambos os paises, e de amizade, de muita amizade e fratemidade.
Registe-se que a geminaftao' d'as duas associSfti5es foi proporcionada, pe'a realizaftio
da Lubrapex 88 que trouxe ate n6s numeroso grupo de filatelistas brasileiros entre os
quais destacados dirigentes, nomeadamente do Clube nosso gemeo cujo Presidente acoIheu com ,0 maior entusiasmo a ideia de geminaftao.
o Protocolo, entao assinado, como, nel:e se encontra expresso, devera ser ratificado
ap6s aprovaftao das devidas instancias de ambos os Clubes.
No que diz respeito ao Clube Filatelico de Portugal, cabia ao colectivo de Direcftao
a sua aprova{:ao, a qual jll se verificou com a unanimidade dos presentes que muito se
congratularam pelo born Axito da iniciativa.
Em breve, por certo, 0 Conse:ho De'liberativo do Clube Filatelico do, Brasil ira
homologar 0 documento, pasando-se seguidamente as fases imediatas ou seja, a sua
ratincaftao' e a redacftao, do Protocolo adicional a partir do qual nasceriol seguramente
iniciativas conjuntas que muito beneficiarao os filatelistas de ambas as co!ectividades.
A Revista cc Brasil FiJatelico)), prestigiado orgio do ·Clube FilatelilcO! do Brasil, no seu
numero 211, divulgou os termos do Protocolo de Gemina{:ao, acompanhado de um
desvanecedor texto assinado pelo seu Presidente, que reproduzimos na integra.
Porque entendemos que deverfamos dar a primazia da publica difusao desse acordo
ao nosso confrade, estamos hoje, por nossa parte, a fazer nestas paginas a sua divulga{:ao.
E com uma saudaftao muito calorosa ao Clube Filatelico do Brasil, aos seus dirigentes
e associados e, por extensao, a todos os filatelistas brasiJeiros, ficamos certos de muito
em breve podermos anunciar a concretiza{:ao dos processos de inten{:ao enunciados na
letra e no espirito do Protocolo, que firmamos.
A. SILVA GAM A
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LISTA DE SOCIOS
DO

eLUDE FILATELICO DO BRASIL
CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
M8MBEHS LIST LlSTE DES MEMBRES
ALTERA~OES
REINGRESSOS NOVOS SOCIOS

"Duas vezes irmaos" (1)

PORTUGAL

Paulo Monteiro de Araujo

e)

Por o('asiao de nOSsa visita a Portugal durante a realiza9iio da LUBRAPEX-88 na cidade do Porto, flomos cumulados de rgentileza por parte das
autoridades filatelicas do pais irmiio, dos Clubes e Associafoes Filate!icm,
e de varios fUatelistas amigos que nos homenagearam na qualidade de
Presidente do Clube Filatelico do Brasil. De todas essas homenagens, a
de maior relevancia para 0 nosso Clube e que me tocou a lundo foi a
assinatura do «Protocolo de Gemina9iio» com 0 Clube Filatelico de Portugal durante a recep9iio que nos foi oferecida em sua sede na cidade de
Lisboa. Com a presen9a de toda a Diretoria do Clube Filatelico de Portugal e de 3 diretores do Clube Filatelico do Brasil, eu, Ferdinand Hidalgo e
Gilberto William, foi realizada a cerimonia conduzida pelo Presidente do
Clube irmiio, Dr. Antonio Silva Gama que nos saudou e apos a leitura do
Documellto nos convidou para a assinatura apos 0 que tambem 0 assinou
acompallhado por alguns diret.ores dos dois Clubes; agradeci a homenagem
que nos .?stava sendo prestada e nessa ocasiiio disse que «irmiios ja eramOs
- de ra{:a, de idioma e de cOrafiio» - porem a partir daquela data passamos a ser duplamente irmiios por /or9a do documento recem /irmadJ,o.
Assim sendo, a partir de en tao todos os socios de nosso Clube podem
partkipar das atividades do Clube Filatelico de Portugal e reciprocamente
os associados do Clube irmiio tem acesso livre em todas as rzossas ativides. Alem disso os dois Clubes se comprometem a programar, patrocinar e
realiZClr el'entos ligados a filatelia em conjunto, daqui para a frente.
o Protocolo sera levado ao conhecimento de nosso Conselho Deliberalivo para conhecimento e homologa9iio, apos 0 que pretendemos estudar
algumas atividades que possamos desenv;oIver em conjunto com 0 nosso
Clube Gemeo.
(1)
(2)
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in «Brasil Filatelico», n.O 211, orgao do Clube Filatelico do Brasil.
Presidente do Clube Filatelico do BrasIl.

519 -

Joao Guerreiro -da Purificagao. Largo
do Terreiro. Aldeia da Mata. 7430
Crato. (P) Es. T. C. N. U. 60. 1. 19.

94.
595 -

Horst Roch. Alfambras. Moinho da
Legua. 8670 Aljezur. (A) Po. A'l. T.
60. 1. 2. 10. 28. 44. 94. 97.

1061 -

Nucleo Filatelico da Associagao de
Pessoal da Alian!;:a Seguradora. Av.
Barbosa du Bocage, 54-7.° 1000 Lisboa.

1086 -

Raul C. Morgado. AI. Jardim d' Arrabida, 436-7.0 A . Afurada. 4400 Vila
Nova de Gaia (M) Po. In. T . C. N.
60. 1. 90. 94.

2042 -

Dr. Jose Maria da Silva Sequeira. Rua
Lurs de Freitas Branco, 5-10 C. Esq .
1600 Lisboa . T. C. V . 60. N. U. 1. 2A.
Tematica de V iaturas. 90. 93. 97.

2122 -

Eng. Armando Abrlio Beja Madeira.
Estrada da Luz, 197-8.0 Esq.o 1600
Usbo,a. (M) T. C. V. 60. N. U. 1. 10B
(Reich) . 21 .

2264 -

Dr. Joaqui m Tavares Pinheiro Junior.
Rua Conselheiro Jose Fernando de
Sousa, 9. 7090 Viana do Alentejo.
(M) T. 60. N. U.

2780 -

Joao Alves. Rua Pinto Ferreira, 46-2.°
Dt.o. 1300 Lisbo'a. (M) Po. Fr. In. Es.
T. C. V . Postais antigos. N. U.

2944 -

Julio Jacinto da Silva. Rua Vera
Cruz, 114 r/c. 2800 Almada. (M) T.
C. V.60. N. U. 1.

2946 -

Joso Antunes Fraga. Urb. da Quinta
dos Lo'ios, Lote 235.° Dt.° Lavradio.
2830 Barreiro. (P) Fr. In. T. C. 60.
N. Tematicas: mamrferos e flores. 90.

2947 -

Prof. Joso Manuel Teixeira da Silva
Ol iveira . Av. Rainha D. Amelia, 28-2.°.-Dt.o. 1600 Lisbo'a. (M) T. C. V. 60.
N. U. 1. 94.

2948 -

Joaquim Ant6nio Duarte da Costa.
Rua 1-Lote E 11 -3.° Esq. Rinchoa. Rio
de Mouro. 2775 Cacem. (M) C. V .
60. N. U. 1. 24. T17.

2949 -

Victor da Silva Simoes. S. Paulo de
Frades. 3000 Coimbra . (P) Po. Fr. In.
T. C. V. 60. 66. 1.

2951 -

Rui S. de Lucena e Mello. Vimieiro.
3440 Santa Comba Dao. (P) Po. Fr.
In. T. C. V. 60. N. 1. 94.

2952 -

Americo Ant6nio Baia Pereira, Rua S .
Francisco, 40-1.°. 4000 Porto. (P) Po.
T. 60. 1 e 3 por 1. U. 94.

2953 -

Angelo Jose Correia, Rua 31 de Ja
neiro, 190-1 .°. 4000 Porto'. Comerciante Filatelico. T. C. V. 60. N. U.

2954 -

Fernando ·da Silva Botas. Rua Alvaro
Velho, 4-2.°. 2830 Barreiro. (P) Po.
T. C. 60. N. 90. 94.

2955 -

Dr. Ant6nio Mil-Homens. Praceta Eugenio de Castro, n.O 9-11 .° D. Carnaxide. 2795 Linda-a-Velha . (M) T. c.
V . 60. N. 1. Tematicas: Econ6micas
e Tecnicas. 90. 94. Ateneu .

2960 -

Joaquim Paulo Peres . Avenida de
Pangim, 10-2.° Dt.o. 2700 Amadora .
(P) 60. N.

2961 -

Miguel de Matos Lencastre Cabral.
Rua do Alecrim, 75-2.°. 1200 Lisboa .
(P) C. 60. N.

2963 -

Joaquim da Silva Fe rre'ira. Avenida
da Republica, 106-1 .° Dt.o Alges. 1495
Lisboa (P) C. N. 60. T3. Teatro. 90.
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Clube Filatelico
do Brasil
Clube FilateJico
de Portugal

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable...
~~ offer Mail S~les wit~ extremely interesting material in the 525 - 5150 range, In
addition, our Public Auctions offer appropriately rare and specialized material.
We are always interested in buying specialized items or collections,

Proto colo de

Our Mail Sale an,d Public Auction catalogs are sent free to members of the Clube Fllatelico de Portugal on request.
Please SpeCify which catalog you wish,

George
Alevizos

'0
o

MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTIACAO
E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAfSES ESTRANGEIROS
Os conjuntos de 1986 ja chegaram
PECAM PREQARIOS
FOLHAS NEUTRAS. OLASSIFICADORES E CAPAS

•

Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA 51 MARRO, LOA.
Agentes: Lisboa - Fllamundo
Faro - I. Coelho
Coimbra - F, Parra
Braga - F, Cramez

Tendo em considera'(Ao:
1. As aflnidades existentes entre ISS duas agremla'(oes;
2. 0 interesse declal"ado num ainda major estreillamento de ·rella'(oes entre ambas;
3. 0 eventual lan,(amento de Inlciatlvas conjuntas;
4. As vantagens que advirAopara os seus associ,ados;
5. 0 incremento que ,pode resultar 'para a FUatelia, em gel"al, dos
dols ,paises, e
6. 0 estreitamento, no sector Cultural, de rela'(&es entre as duas
na'(oes,

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

LINDNER

Prar,:a Mouzinho de Albuquerque
Centro Comerelal Brasilia
Sala 911 - 9,0
4100 PORTO

os I'e'g itimos representantes do Clube Filatelico de Portugal e do Clube
Filate/ico do Brasil, respectlvamente, Ant6nio Dionisio da Sliva Gama
e Paulo Monteiro de Araujo, Presidente's das Direc'(oes dos respectivos
Clubes, vio asslnar os dois exemplar.es deste Protocolo de Gemina,(Ao
entre as duas agremia'(oes, 0 qual, ent>rando imed;ai>amente em vigor com
caracter provis6rio, dev:era ser I"atlficado a titulo definltiVio ap6s a sua
aprova«A'o pelas devidas instancias das duas agremla'(oes.
A ele devera ser junto urn ,Protocolo Adicional, contendo a indlca,(Ao
das alreas prioritarias e formas preferenclais de actua,(Ao etas agremia"oes gemlnadas.
Testemunham 0 Acto, os Exmos. S'8nholfes Genleral Euclydes Pontes *,
Presldente da Federa"Ao Braslleira de Filatella, Jose Rodrlg'o Oias Ferreira, Vlce-Presldente do Clube FlJatelico d'e Pol'ItugaJ, e Ferdinand HIdalgo, Vlce-P.resldente do Clube Filatelico do Brasil.
Llsboa, Sed'e S'o cial do Clube Fllatelico de Portugal,aos vinte e sets
dias do mes de Maio de mil novecentos e oiotentae olto.
•
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Gemina~ao

Nota: Representado per Gilberto Henry William ,
7

RF~nSR

COINCIDtNCIAS

PORTUGAL
FILATELIA

NUMISMATICA

MEDALHfSTICA

MINERALOGIA

Jose R. Dias Ferreira

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

Todo 0 material para Filatelia
e Numismatica

•
COMPRAMOS
DE

SELOS

COLECQ6ES
E

OU

GRANDES

LOTES,

MOEDAS.

DESLOCAMO-NOS

A

QUALQUER

LOCALIDADE.

PROCURE-NOS
Rua Ricardo Jorge, 53 -

Telle",

8

313438 -

(Junto ao Cinema Trindade)

Telefax 314994

4000

PORTO

to

Integrado nas Comemora<;:oes do .. 8. 0 Cenlenario da
Tomad.a de Lisboa aos Mouros .. r.ealizou-se em Usboa a 6
de Julho de 1947 um imponente Cortejo Hist6rico. A data
exacta seria a 25 de Outubro,
mas ,talvez receando 0 mau
tempo 0 Corte'io foi adiantado
para Julho. Tambam com 'a
sarie deu-se uma coisa curiosa: os selos comec;:aram a circular sete dias antes da saida
da portar-ia (1). Estamos ·r-eferindo respectivamente a sarie
comemorativa de 6 val ores
(ES 6961701).
Rudolf Mold.er que assistiu
ao Cortejo ficou de tal maneira encantado com ·a sua
visao que nos legou um interessante artigo em que comparou -0 desfile do Corlajo com
o desfolhar da sua colecc;:ao
de salos de !Portugal (2).
Nesse ano, deu-se uma alterac;:ao no cargo do Eng. Luis
Albuquerque Couto dos Santos, que 1inha entrado para os
Correios em 1933, passand-o a
4. 0 Administrador - Gera'l dos
Correios e Telagr-afos em 18
de Marc;:o de 1938. Pelo Decreto de 10 de Maio de 1947
foi restabelecido 0 tftulo de

Correio-M6r, sendo 0 12.", 0
que Ihe proporcionou enderec;:ar duas mensag.ens no decorrer do Cortejo e que foram
entregues pela personagem
que representava 0 1.° Correio M6r.
As mensagens, uma delas
foi redligida p~r Gustavo de
Matos Sequeira e destinada ao
Presidente da Republica e a
outra, p~r Silva Tavares e Leitao de Barros dirigida ao Presidente do Conselho e onde se
faz alusao aos Correios ao
escreverem: .. Senhor cobertos
pelo p6 da estrada de vale em
serra cavalgando a toa n6s.
os correios, vimos de longada
com as ultimas novas de Lisboa .. (3).
No Cortejo, que foi muito
extenso, na sua secc;:ao: .. XI
-'a Casa da Suplicac;:ao, com
seus Desembargadores, Juizes, Escr.ivaes, Corregedores
do Civel e do Cr-ime, Meirinhos, Carcereiros ·e Carrascos,
seguiao 1.° Correio M6r Luis Homemcom os seus criades e moc;:os de guardacom
o painel de S. Cristovao (0
que transportou. Jesus), e bandeiras e ·outros paineis, e os
correiose avisadores monta-

dos,e almocreves e recoveir~s, com suas arcas e caixas,
e dois churrioes d.e transporte
de fora da Vila ... ( 3) Como se
va os Correios estiveram largamente sugestionados. A figurac;:ao foi feita por funcionarios da Administrac;:ao Gera!.
A nomeac;:ao em 1947 do· 1.°
Conservador ( ' ); a organiza<;:ao do Museu dos CTT - Recolha de material, apar·elhos
e utensilios, etc. ( 5) estaria
tudo ligado a hip6tese de
guardar material que foi feito
propositadamente para figurar
no Cortejo ou seriam meras
coincidancias?
Segundo Marina Tavares
Dias - a jovem clissipografa
- 0 guarda roupa do cortejo
foi doadoao !Museu de Tomar (6).
(1) _ HIst6ria do 5elo Pos~al Portu ·
guo!s A. H. de Oliveira Marques.
(2) _ 0 5elo. Catalogo do 64.' Lelliio, 25-9-1947.
(3) _ Catalogo do CorteJo Hlst6rico
de Lisboa.
(~) 0 Museu dos CTT s/ data.
(5) - Circular 33/A, de 1947.
(6) - Oiario Popular de 6 de Julho
de 1987.
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BULGARIA 89
De 22 a 31 de Maia, realizar-se-a em
S6fla, capital da Bulgaria, uma eX'Pasic;:ao
filatalica internacj.onal que tera lugar no Palacia da Cultura Liudmila Yivkava, alberganda '5.000 ouadros de cerca de mil expositares.
Paralelamente desenralar-se-a a Cancursa
InternaCianal para a mais bela selo do
munda na qual paderao participar as Admini's tracoes Postais cam selos emilidos par
si em 198'8. cuja oonteuda s'e caadune cam
a lema da expasic;:ao: «Filatelia para um
Munda de Paz", e urn Concurso Internacianal para a melhar cartaz sabre Filatelia, no
qual sa paderao inscrever Admlnistrac;:oes
Postais, artistas, casas impressoras, federac;:oes, firmas filatalicas, com cartazes publicados a partir de 1984.

o Comissaria desta ex.posic;:aa a a filatelista Ant6nia Borralha.
AVIA<;AO E ESPA<;O 89
A Expasi<;;ao jnternacional Aviacao e Espac;::o 89 que tera lugar de 7 a Hi, de Outubro, em Cadis decorrera no Palaci{) da Municlpalidade daquela cidade espanhola.
A manifestacao a organizada pela Soc iedade Fil,atalica Gaditana, agremiacao radicad a em Cadis, e conta cam 0 patrocinia
da Federac;:aa Espanhiola de Sociedades Filatelicas.
Registando-se que esta a a terceira e){posic;:ao da genera realizada em Espanha (as
anteriares desenralaram-se em Madrid em
19>7·8 e 1980), chama-se a particular atenc;:aa
para a circunstancia de, a par de calecc;:oes
de aeraf:'latelia e da sua sub-classe de astrofilatelia, paderem igualmente participar canjuntos referentes a emissoes de carreia
aereo, a hist6ria pastal. nomeadamente marcafilia aeronautica e astronautica, tematicas
de aviacaa e de espac;:a, calecCoes de maximafllia de idemticos assun:,as e, final mente,
literatura aerofilatalica e astrofilatelica.

E a Federac;:aa Partuguesa de Filatelia a
Comissaria deste certame, devenda participar na J:Ori a canceituada especialista Francisca Lemas da Silvei'ra.
24

l.a EXPOSIc;XO

FILATELICA
INTER -REGIONAL
OVAR 89
De 24 a 29 de Marc;:a pr6xima, ira desenralar-se em Ovar a Expasic;:ao Filatelica
Inter-Regional OVAR89, cuja arganizacaa
esta a carga da Secc;:aa Filatelica e Numismatica da Orfeao de Ovar que retoma a
sua actividade da melhor maneira_
,Foi necessaria muita coragem, uma grande
determinac;:eo e uma enorme vontade para
levar por diante esta pr'omissora iniciativa.
Repare-se, por exempl'o, que esta ira ser a
primeira exposic;:ao com es'tas caracteristicas que tera lugar entre n6s. Na verdade,
este tipa de certames nasceu precisamente
a partir da impl·ementacao do nava Regulamento das Expasicoes Filatalica Flartuguesas, em baa hara postJo em vigar pela
Federac;:ea Partuguesa, de Filatelia.
A Ovar 89 integrara as caleccionadares
de duas das quatro z,onas filatelicas em que
a Pais esta campartimentada par farc;:a das
narmas da regulamenta que indicamos: as
zonas 1 e 2, que correspandem aas distritas do Parto, Viana do Castelo, Braga, Braganc;:a, Vila Real, Aveira, COimbra, Guarda,
Viseu e Castela Branca. Par oanseguinte,
paderaa nela participar as filatelistas naturais au residentes em qualquer urn dessee
distritos desde que. evidentemente, sejam
portadores da passapor' e filatalica.
Na entanta, a masma regulamento dispoe
igualmente que s6 paderaa s,er aceites as
participacoes que nunca tenham estada presentes numa expasic;:aa nacional, au que
nestas expasicoes, nas ,ultimos cinC{) anos,
nea ten ham abtlda medalha de prata au
classificac;:ao sup·eriar au bronze prateado
na classe juvenil.
iRegiste-se tambem que as participac;:oes
ocuparao urn minima de tres quadros e 11m
maximo de oito, recorrenda a Comissao Organizadora a urn rateio se acasa disso houver necessidade

P6RTICO

JUVENTUDE E ACCAO
A lves Coelho

o mavimento associativa portugues sofre
de doenr;a velna. Cada vez mais diflcil se
torn a a recrutamenta de dirigentes, em especial de jovens. Esta, por consequencia, compromerida a futura das colectividades, quais·
quer que elas sejam.
Quando aparece um jovem que quer
ingressar na vida administrativa, aplaudimo-/o
independentemente das suas cores politieas.
Ainda que reconher;amos fogosidade a mais,
saudamo·/o com carinho e esperanr;a na formar;iio de um director. Foi exactamente 0
que aconteceu quando apareceu a Joiio Paulo. Era um entusiasta animador do Nueleo
Filatelico da Esco/a Secundaria lie Par;o de
Arcos.
Organizou varias mostras fJlatelicas, procurando expositores com colecr;oes ex em pIares a fim de suscitar 0 interesse de novatos
e aprendizagem da mantagem de colecr;oes.
Niio concardamas inteiramente com 0 metodo
utilizado, pais as aves mesma implumes tlim
de ensaiar voo, mas niio deixamos de reeo·
nhecer uti/idade na acr;aa desenvolvida.
A ultima Mostra, porem, resu/tou num fra·
casso. Anunciada pe/os CTT atraves do Noliciario n.O 28/ 88, com s£rldo organizada pelo
Clube de Coleccionisma da Costa do Sol,
apareceu depois um carimbo cam design ar;iio alterada para Escola Secundaria de Paco
de Arcas.
Que sucedeu entao? Merecera a pena debrur;armo·nos sobre a epis6dio?
N6s esramos convencidas de que a hist6ria
postal troper;a em pequenas acontecimentos
que, decorrida algum tempa, jli nao se reconstituem com tidelidade. Aqui estamos,
portanto, a ensaiar justiticar;fio que os inter·
venientes no ass unto poderao rectifiear se
quiserem.

Felizmente, a imaginar;iio dos jovens e
fertil e, nas asas do son no, transforma em
realidade aquilo que ainda niio tem fundamento «legal». Como se diz na introdur;iio
do catalogo, 0 dia 26 de Marr;o de 1988
consUtuiria "0 comec;:o de uma grande aventura: uma nava agremiacAo surge na FilateJia
Nacianal e alarga horizontes".
Qual aventura? A de Se transfarmar, do
pe para a mao, 0 Nuc/eo Fila!e/ico da Escola
Secunda ria de Par;o de Arcos no Clube de
Co/eccionismo da Costa do Sol.
A Federar;iio Portuguesa de Filatelia. desconhecendo a existencia do novo Clube,
alertau para 0 prablema e a marca de dia
anunciada foi corrigida para name do nucleo
esco/ar inscrito. Daqui resu/ta que os coleccion adores de NOTICIARIOS DOS CTT e de
sobrescritos com carimbos podem formar uma
par.ina fora do vulgar, apesar da justificar;ao.
Com 0 patroclnio da FPF, dos CTT e da
Camara Municipal de Oeiras, a Mostra Filatelica estava prevista para funcionar no Centro Comercial das Palmeiras de 24 de Marr;o
a 9 de Abril. Nela participariam onze coleer;oes de caracteristieas diversas a tim de
se conseguir boa divulgar;aa da arte filatelica.
Os comerciantes do Centro Comercial, porem, opuseram-se e apenas se realizou um
simulacro de exposir;iio.
Tudo isto aborreceu de tal modo 0 jovem
Joao Paulo que pretende abandonar a Filatelia, pelo menos sob 0 aspecto organizador.
N6s nao cremos. Que repouse, que far;a
uma pausa para ponderar acontecimentos,
achamos bem. Mas volte, volte um dia, ainda
que nos venha contrariar.
A vida e um jogo. Umas vezes, ganha-se;
outras, perde-se. E eis 0 que nos enche 0
animo: sempre se aprende alguma coisa.
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EXPOSIC;OES EM 1989
Sao numerosas as exposic;:oes internacionais programadas para 1989.

~udo 0
~obre

RUTEIRO

Em todas elas estarao por certo presentes participac;:oes portuguesas-

a maioria delas de filatelistas nossos cons6cios.

que precisa de saber
seguros ...

nosso numero de telefone!

V

Vamos apresentar seguidamente os mais relevantes desses certames.

..
.,

BRASILIANA 89
No momento hist6rico em qu;e 0 Brasil
comemora 0 cenrenario da Proclama9ao da
Republica, sera 0 palacio quinhentista conhecido c<Jmo Pa90 -Imperial 0 IlOcal onde,
de 28 de Julho a 6 de Agosto, se desenrolara a Exposi9ao Filatelica Interamericana,
Espanha e Portugal.
Na Brasiliana 89 poderao participar '~odlOs
os filatelistas inscritos em entidades filate!icas filiadas na Federa9ao Interamericana
de Filatelia, conquanto sejam residentes num
pais do continente americano, ou ainda as
oriundos de Piortugal e de Espanha.

\.

Mas ainda poderao concorrer excepcionalmente, filatelistas de fora do c<Jntinente desde que sejam membros de uma agremia9ao
federada e que as suas co!ec90es Se componham de sellos do Brasil. Fbderao ainda participar os coleccionadores naturais de um
qualquer pais americano residentes fora do
continente.

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

PORTO
LlSBOA

No que diz respeita ao aspecto tecnic-:> da
Brasiliana 89, registe-se que conta com 0
patrocinio da Federa9ao Interameri-:ana de
Filatelia e da Empresa Brasileira de Correias e Telegrafos, tendo a sua organiza9ao
sida entregue a Federa9ao Brasil'sira de
Filatelia, que designou uma comissEIO organizadora constituida por elementos federativos dos quais distinguiremos Euclydes Pontes, Paulo Monteiro de Araujo e Gilberto
William, respectivamente, presidente, v'ce-presidente e comissario-geral, elementos

dos Correios brasil·eiros e da· Associa9ao de
Comerciantes Filatelicos do Brasil. 0 com;ssario para Portugal eManuel Porto::an'Sro.
Para alem das medal has habituais, estai a'o
em jogo dois galardoes de alto nivel: 0
Grande Premio Nacional e 0 Grande Premio
Interamericano.
De assinalar Binda que uma das classes
de competi9ao se destina a co eC90es de
selos esp;ecificas de Portugal e de Espanha.
Permita-se-nlos desejar que nela se inc 'uam
um bom numero de colec90es refe rentes .:l
Portugal e mais ainda que a sua qualidade
seja de alto nivel.

PHILSXFRANCE 89
De 7 a 17 de Julho pr6ximo, tera lugar
em Paris a Exposi9ao Filatelica Mundia!.
Philaxfrance 89.
Celebrando-se em 1989 0 bicentenario da
Revolu9ao Francesa, 0 certame inoorpora-se
nas por certo muito amplas cerim6nias com
que a Fran9a marcara ocasiao tao importante para a hist6ria de praticamente todos
os povos da Terra. Verificar-se-a, partanto,
um excepcional encantr<> da hist6ria e da
filatelia.
Desenrolar-se·a no Parque de Exposi90es
de Paris e ocupara 50 mil metros quad.ados
com seis mil quadros de exposi9ao.
Paris ira ser, sem duvida, uma vez mais,
ponto de encontro das mais reputadas
colec90es filatelicas mundiais e dos fla'Slistas que as acompanharao.

10
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7.

Contraven~oes

Tendo em cons i der~iio que no seu ponto
1.3 e mencionado 0 Art.o 16.1 do GHEX
(Regulamento Geral das Exposic,:oes Filate!icas da FIP), reproduz-se esse articulado:

e Penalidades

7.1 - A utilizar;Bo abusiva, a viciar;BO au
a alterar;Bo de quaisquer dados do Passaporte Filatelico por parte do seu titular, bem
como a posse de mais do que um Passaporte Filatelico para a mesma co/eCr;BO
serBo objecto !ie procedimento disciplinar,
nomeadamente a apreensBo do Passaporte
ou Passaportes, e proibir;80 do seu titular
participar em exposir;oes filatelicas oficiais.

GREX -

PORTO DE VILLA

Artlgo 16.1

«Com excepr;80 da classe de Literatura,
cada expositor deve ser proprietario da sua
participar;80 por um minimo de dois anos,
antes de poder participar numa expOsir;80 da
FIP,,_

7.2 - 0 procedimento disciplinar aplicavel
ao 7.1 sera da competEmcia do Conselho
Disciplinar da FPF.

VELHA DE RODAO
Jose R. Dias Ferreira
Com 0 aparecimento de uma invulgar carta
franqueada ,com cinco selos d,a emissao
D. Carlos, 25 reis carmim e obliterados com
a pouco vu!gar marca de dia "Porto de ViHa
Velha de Rodeo", carta essa dirigida a um jornalista e cujo remetente foi Jose Augusto de

*
*

*

lin has. 0 outro e 0 Santa Comba da Villaric,:a (1). Tambem, humildemente confessou
que falharam todas as tentativas para localizar aquela povac,:ao (1).
Vila Velha de Rodeo, que aparece at raves
dos tempos com as mais variadas grafias,

,Devendo

0

pedido de Passaporte Filate-

fico lier efectuado atraves d$ urn agrupamento federado, potrem os s6cios llIo Clubs
Fi 'atelico de Portugal que desejarem possuir
E\3Se documento, so:icitar-nos 0 impresso
proprio para 0 fazer.
Reglste-se que a c,ada cole!!:c;:ao co:responde urn Passaporle Filatelico, !.endo a Fe~:'I'ac;:ao Portuguesa de Filatella fixado em
Esc. 1.000$00 0 pret;o de cada urn, custando
os respeitantes a colecc;oes da Classe dog

Juventude, ·Esc. 250$00, e es oesti-nados a
Classe de Uteratura Fllatellca, Esc. 500$00,
estes iiltimcs com uma valldade de Ilpenas
5 anos.
Permltimc-r.os final mente exortar os cons6cios 'Para a convenlencla de requarer desde ja os Passaportes Filatelicos, nao guardando Ipara 0 fazer as vizinhanc;:as das E:c:posic;:oes, ci~adas no Artlgo 1.1, em que pa1tlclpem.

QUOTAS
Apelamos a todos os nos 50S Associados no sentido de procederem a liquida~ao
das suas quotas referentes a 1989 (bem como eventuais debitos que tenham para com
o CFP). remetendo-nos a respectiva importancia.
Esperamos que esta so'icita~ao seja entendida pelos nossos consocios, permitindo-nos
levar avante algumas iniciativas que programitmos e que redundariio, afinal, em beneficio de todos.
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Sousa que desempenhava 0 cargo de Juiz
de Pa'z, com a data de 19 d.e Maio de 1907,
a mesma nao teria interesse de maior, se
nao fossea oportunidade' de acrescentarmos
mais elementos sobre esse local.
o que foi nosso querido Cons6cio e Amigo, 0 falecido Comandante Gordon, considerava essa marca de dia como "atractiva e
in vulgar., (tipo 8) por ser uma das duas em
que 0 top6nimo aparece escrito em duas

tais como: Villa Velha d.e Rodao (Morais-1864), Villa Velha do R6dao, Villa V.elha de
Rodam (2), Villa-Velha de Rodao, tem pouca
bibliografia e nalgumas das obras, apesar
de exaustivas, pouco ou nada se Ie de interesse como e 0 caso do muito referenciado
,Iivro de Bento de Moura Portugal (3).
Sao do lim do seculo passado as informac,:oes que nos legou 0 Dr. Leite (de Vasconcelos) «que possuia nos seus papeis, 0

11

seguinte apontamento manuscrito, que Ihe foi
dado por alguem da regiao e que a ca/cular
pe/o conteudo, tera umas dezenas de anos.
A Villa Velha de Rodao fica na encosta de
uma serra a que c/1amaram Serra da Vila:
A pouca dis tan cia do Rio Tejo, mas entre
e/a e esta, ao sui 0 bairro a que chamam
Porto do TeJo e que dista da vila uns qui·
nhentos metros. Decam·lne 0 nome de Porto
do Tejo por junto dele, no rio se fazerem
grandes descargas de varias mercadorias
provenientes do Alentejo. Hoje perdeu este
porto a actividade, porque se construill urn
pouco abaixo em 1888, uma ponte que liga
o Alentejo com a Beira Baixa» (').
o famoso Pinho :Leal em 1886, e mais mi·
nucioso ao dar preciosos elementos quando
escreveu que «aqui 0 Tejo... e inunda os
terrenos adjacentes ate gran des distancias,
principiando pe/o Porto do Tejo, na baixa
desta feguesia e contfgua as Portas do Rodam ... apenas tem uma hospedaria, de Rai·
mundo Ant6nio Flor~ncio, no Porto do Tejo...
no p.orto do Tejo, ou na baixa desta vila
teve 0 celebre Marqu~s de 'Pombal, Ministro
de D. Jose I, uma casa abarracada ... compreen de esta freguesia as povoat;oes ou as
aldeias seguintes: Bairro Baixo OU Porto do
lejo com 60 fogos tamMm, aproximadamente
na margem direita do Tejo».
No ana de 1915, Esteves Pereira 'e Gui·
Ihe~me Rodr,igues (5) faziam refer€mcia a essa

localidade quando escreveram « ... alem da
povoalfao de Villa Velha, compreendendo esta
freguezia as povaalfoes ou aldeias seguintes:
«Bairro Baixo ou Porto do Tejo ... 1.0 Enxarri·
que, e 0 ribeiro mais pr6ximo da villa e vai
desaguar no Tejo a poucos metros das Casas
do Porto de Villa Velha de Rodam... No
Porto do TeJo, uma das alrJ.eias de Villa VeIha de Rodam as casas estao divididas em
4 grupos ... nas enchentes principiavam pela
povoalfao Porto do Tejo",
Saltando para 1949, Americo Costa (6)
dizia que «a/em da vila, compreengeado os
lug ares seguintes ... ..Porto do Tejo ...
Tratando·se de uma pequena povoac;:Ao e
vendo 0 Comandante Gordon poucos exem·
plares obliterados pomos em duvida se 0
grau de raridade quatro ~stara bem. NAo hE!
duvida que 0 carimbo sobre sobrescrito deve
atingir 0 maximo valor por'que se trata de
pec;:as invulgares.

2. Compet6ncia de EmissAo

2.1 - 0 Passaporte Filatelico e emitfdo
pe/a Federalfao Portuguesa de Filatelia (FPF)
a pedido do co/eccionador interessado, portador de Cartao de Filatelista, pedido este
que deve ser feito atraves de um agrupamento
federado e mediante 0 preen chimento de for·
mulario apropriado.
2.2 - 0 Passaporte Filatelico e sempre
propriedade da FPF, a qual fixara uma taxa
para a sua emissao.

2.3 - 0 pagamento da taxa referida no
Art.° 2.,2 e da responsabi/idade do co/eccio·
nador interessado e deve ser feito por inter·
medio do agrupamento federado atraves do
qual 0 Pasaporte Filate/ico haja sido reque·
rido.
3. Altera~oes. Aditamentos, Cance~amento

(1) _ Circular Datestamps of Portugal (1880-1912).
(2) _ Nomenclatura das Estac;oes Telegrafos e Tele·
graphos Postals (1906)
(3) _ Inventos e varlos pianos de melhoramentos para
este relno escrlptos nas Prlsoes da Junquelra
Coimbra 1821.
(') - Lendario Rodanense. Paulo C. Soromenho.
(5) - Portugal. Dlcclonario (1915).
(6) _ Dlcionarlo Corograflco de Portugal Continental
e Insular 1949 (Pag. 638).

3.1 -

.,

As alteralfoes ou aditamentos intro·
duzidos no Passaporte Filatelico sao da
exclusiva responsabi/idade e compet~ncia da
FPF.

3.2 - Em caso de mudant;a de enderet;o
do titular ou do agrupal11ento federado, 0
Passaporte Filate/ico deve ser enviado a
FPF atraves do agrupamento federado pelo
qual aque/e tenha sido requerido, para efeito
do respectiv~ averbamento.
Qualquer averbamento estara sujeito ao
pagamento de uma taxa a fixar pe/a FPF.

3. Leilao do Clube
Filatelico de Portugal
0

Tal 'como anunciamos no numero anterior desta Revista, 0 Clube
Filatelico de Portugal esta 'a organizar 0 seu 3.0 Leilao filatelico'.
Podemos hoje divulgar que tera lugar no dia 6 de Maio ip~6ximo.
'E assegul'1amos desde ja que, em fum;ao da qualidade e da quantidade das pe~as jaremetidas pel os nossos consocios, 0 sucesso alcan~ado 'pel a lalmoeda anterior se i'ra prolongsr na presente, prevendo-se
mesmo que seja ufll'1apassado de forma concludente.
Entretanto eStta em prepara~ao 0 respectivo catalogo ,que sera distribuido no mes de Abril.
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3.3 - Em caso de venda da coleclfao ou
abandono da fi/ialfao em agrupamento federado por parte do coleccionador, 0 Passaporte Filatelico deve ser enviado a FPF para
efeitos de cance/amento, pe/o agrupamento
federado.
Depois de cance/ado, 0 Passaporte Filatelico podera ser devolvido ao seu titular se
este 0 desejar.

4.2 - Este documento deve acompanhar a
inscrir;/io definitiva da participalfao.
4.3 -A falta do Passaporte Filatelico impli·
cara a nao exposit;ao da participalfao.
5. Anotat;6es de O:assificat;oes
5.1- Todas as c/assificalfoes obtidas pe/a
coleclfao em exposit;oes patrocinadas pe/a
FPF ou pe/a FIP devem ser anotadas no res·
pectivo Passaporte Filatelico e s6 nestes
casos.

5.2 - Estas anotalfoes serao efectuadas da
seguinte forma:
a) Exposilfoes Portuguesas (regionais, na·
cionais ou outras): (Je/a respectiva Comissao Orgar:izadora";
b) Exposilfoes Mundiais ou Internacionais:
pe/o respectivo Comissario Naoional ou
pe/a FPF na falta daque/e.

5.3 - Estas anotalfoes nao podem ser ra·
suradas, emendadas ou alteradas sem a correspondente ressalva autenticada pelas enti·
dades referidas no Art.° 5.2.
6. Perda ou exravio

6.1 - Em caso de perda ou extravio de
Passaporte Filate/ico, 0 seu titular deve reque·
rer uma segunda via do mesmo.
6.2 - Para os efeitos referidos no Art.° 6.1,
as anotalfoes das c/assificalfoes obtidas pela
co/ect;ao serao feitas pe/a FPF, com base
em elementos forneoidos pelo interessado:
diplomas ou palmares das exposilfoes a que
tiver concorrido anteriormente.

em Exposi~6es de Compeli-

6.3 - Se a perda ou extravio for da respon·
sabi/idade de uma Comissao Organizadora ou
Comissario, cabe a estas entidades a responsabi/idade de recolha dos elementos refe·
ridos no Art. o 6.2, aos quais deve ser junta
por escrito justificativa do pedido de segunda
via do Passaporte Fi/ate/ico.

Cada participalfao em exposilfoes de
competilfao deve ser documentada e idemifi·
cada por urn Passaporte Filatelico.

6.4 - A taxa de vida pe/a emissao de uma
segunda via do Passaporte Fi/ate/ico e exigivel da entidade ou pessoa responsavel pe/a
perda ou extravio do original.

3.4 - 0 Passaporte Filatelico e valido por
um periodo de 10 anos a partir da data da
emissao.

4.

Participa~Ao

t;Ao

4.1 -
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Habsburg, Feldman

PASSAPORTE
FILATELICO
"Com a introdur;iio do novo Plano Exposi·
cional e com 0 continuado aumento de filatelistas expositores, tornou·se necessario a
implementar;iio do Passaporte Filalelico,
como meio disciplinador de registo das par·
ticipar;6es portuguesas, concorren ;es a mani·
festar;6es Nlatelicas competitivas».

cipalmente, 0 consideravel aumen.o no numera de expos ito res que torna quase incantrolavel as suasclassificac;:oes em certames
que contam para Os respectivos palmares.
Registe-se ainda que documentos simi lares
tem dado boas e bastas provas da sua real
u,ilidade em todos os ja numerosos parses
que 0 utilizam.

Assim anunc'ou a Federa<;:ao Portuguesa
de Fi at,elia a intr,oduc;:ao deste novo instrumenkl a qual. na verdade. consideramos
indispensa~1 tendo em considarac;:ao, prin-

Para esciarecimento completo dos nossos
consocios, vamos transcrevar na sua totalidade 0 .. Regulamento do Passaporte Filaielico ...

Geneve

LEILAO DA SERlE PRIMAVERA
HOTEL INTERNACIONAL ZURICH·OERLIKON
30 de Abril a 5 de Maio 1989

..
r

Estio disponlvais Catalogos para as seguintes areas:

REGULAMENTO DO P ASSAPORTE
FILATELICO
Registo de
1. Condi~6es de EmissAo e Participa{:io em
Exposi{:6as Filatelicas

1.1 - Toda a participar;iio inscrita numa
exposir;iio filatelica de competir;iio patrocinada pe/a F.P.F. ou FIP deve tar 0 correspondente Passaporte Filatelico, valida para
o efeito.
1.2 - Para cada cofecr;iio de que a participar;iio a expOr e parte integrante, deve ser
emitido um Passaporte Fifatelico.
20

Catalogo 1:

AUSTRIA E LEVAf\lTE, PORTUGAL E COI.JoNIAS incluindo raridades
de TIMOR E MACAU.
BOSNIA: um importante conjunto especializado.

Catalogo 2:

SU'DAO: a colecc;:io Henry Maueburger com correspondencia
Gen. Gordon.
GRA BRETANHA E COMUNIDADE: belos lotes individuais
sobrescrito Lady Mac Leod, etc ....
Medio Oriente com grande represantaC;:io do EGIPTO,
ARABIA SAUDITA, etc.
Asia incluindo JAPAO, etc. + outro material ·especializado.

ESPANHA:

A fabulosa .. ISABEL .. , COLECCAO
GRANDE PREMIO.

Colec~io
1.3 - 0 Passaporte Fifatelico e pessoal e
intransmissivel, tanto no que respeita ao seu
titular como a respectiva colecr;iio.

A alienar;iio da colecr;'ao, por venda ou
qualquer outra forma de cedencia ou transmissiio, obriga a emissiio ae novo Passaporte
Filatelico em nome do seu novo proprietario
e a observ§ncia do disposto no Art.· 16.1
do Regulamento Geral das Exposir;6es FIP
(GREX).

E favor remeter 10 Francos sur<;:os por catalogo
para pagamento dos portes ·e embalagem .

HalJ.sbuc.g. Fe/siman S. A. 202, route de Grand
Lancy, 1213 Onex, Geneve, Switzerland
Telefone 022/57 25 30 • Telex 422757 HF SA
CH • Fax '022/576498

do

L euchtt urm ( Fa r o l )
ClASSIFICADORES
Ref.a

Medidas

Psg.

Bandas

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

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

16
16
32
16
32
48
64
16
32
48

96
96
192
144
288
432
576
144
288
432

670$00
915$00
1.470$00
1.260$00
1.995$00
2.730$00
3.620$00
1.470$00
2.415$00
3.780$00

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR . ESCOLHA FAROL.

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE.
ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL)
REF.n N.O de casas (forma quadrada)

REF.a N.o de casas (forma redondal

MB12
MB 20
MB35
MB 48
MB 80
MB Mix

MB 42 R 42 moedas max . 29 mm 0
MB 24 R 24
"
• 32,5.
MB 35 R 35
30 •
MB 30 R 30
34 "
MB 30 RA 30
36 »
MB 20 R 20
38 »
MBWR W
~~
MB SET D 4
• dlferentes 0

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

MB 20 K
MB 24 K

··

··

20 moedas max 42 mm 0
24
»
34 •

JORGE M. S. LOPES

Rua S. Nicolau, 26.4.° Sala 3 -

14

Protec~ao

1987
507
508
509
510
511
512
513

Propaganda a favor
1$00, mU'lticolor
2$50,»
5$00,
8$00,»
10$00,»
12$00,»
100$00,
»

Telef. 878360-1100 LISBOA

da Crian~a Dent. 14
8$00, multicolor Centro Protecc;ao Maternal. Praia (250.000)
10$00,»
Aldeia SOS. Assomada (100.Doo)
12$00,»
Centro ,de Protecc;ao do Mindelo (100.000)
16$00,»
Casa da Crianc;a de Mindelo (150.ooo)
100$00,»
Jardim Infantil da Praia (150.000)
do Turismo. e'ent. 14
Cidade de Minde!o (250.000)
liha de S. Antao (400.000)
liha de Fogo (400.000)
PeJourinho da Cidade Velha (150.000)
Boa· Entrada . liha S. Tiago (150.000)
Porto de Pesca em S. Tfago (150.000)
Porto da Furna . liha Brava (150.000)

1987 Veleiros. Dent. 14
514 12$00, mU'lticolor Veleiro Carvalho (150.000)
515 16$00,
»
Ve!eiro Nauta (250.000)
516 50$00,
»
Veleiro Maria Sony (200.000)
Veleiros
9 Bloco, selo 'impresso sobre folhas numeradas de 105 X 105. Mapa Mundo e
Veleiro Madalan
2 X 60$00, preto, cinzento e cinzento azulado (20.000)
1987
517

Segundo plano de desenvolvimento nacional (1986-92) Dent. 14
8$00, multicolor Figura simb6lica (110.000)

1988

Protec~ao Integrada de Culturas. Dent. 13 1/2

Des. Ant6nio Contente
$50, multicolor Reconhecimento de pragas
(170.000)
2$00,»
Emprego de bio-insecticidas
(120.000)
9$00,»
Importac;ao de parasitas
»
13$00,»
Importac;ao de predadores
»
16$00,
Dinamica das populac;oes
»
19$00,»
Avaliac;ao de perdas
»
Bloco
50$00, multi color 115 X 70 Vist81 da Inst. Mac. de Investigac;ao Agraria (7.000)
numerados
1988

} PARA MOEDAS EM ESTOJOS
PLASTICO (CAPSULASl

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE EM: L1SBOA,
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC.
REPRESENTANTE
PARA PORTUGAL

1987
502
503
504
505
506

1988

Mapas antigos. Dent. 14
1$00, multicolor Gravura
2$50,»
Gravura
4$50,»
Gravura
9$50,»
Gravura
19$50,»
Gravura
20$50,»
Gravura

X 13 3/4
Holandesa
Belga
Francesa
Inglesa
Francesa
Inglesa

Sec.
Sec.
Sec.
Sec.
Sec.
Sec.

XVii
XVIII
XVIII
XVIII
XVIII
XIX

(290.000)
(440.ooo)
(440.000)
(340.000)
(340.000)
(190.000)

Igrejas de Cabo Verde. Dent. 14 1/ 4 X 13 112
Des. Leao Lopes
5$00, muitico'ior Igreja S. Amaro Abade. Tarrafal
8$00,»
Igreja N.'" S.'" da Luz. liha de Maio
10$00,
»
Igreja do Naza'reno. Praia
12$00,
Igreja N.'" S.n do Rosario . S. Nicolau
15$00,»
Igrej'a do Nazareno. Mindelo
20$00,»
Igreja N.' S.'" da Grac;a. S. Nicolau

(220.000)
»
»
»
»
(120.000)
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REPUBLICA
DE

CABO VERDE
Jose R. Dias Ferreira
Os exemplares a seguir indica dO's saO' as cansideradas CabO' Verde - Austria, canfarme as pagelas distribuidas pela Phi'la Service Austria e aqueles que a Catlilaga
Eladia de SantO's, deixau de mencianar. Tadas eles faram impressas pela Osterreichische
Staatsduckerei, Wi en au seja a Imprensa Nacianal da Austria, Viena. Em Partugal a seu
distribuidar e a nassa Cansocia Fernanda Madureira de Almeida, dO' Parta.
Transmitimas aas nassas leitares tadas as elementas que pademas abter e esperamO's que eles satisfac;:am as anseias dO's ca'ieccianadares que se dedicam a calecgiia
de selas de CabO' Verde.
1985

492

5
6
7

1S86
493
494
495
496
8

1986
497
498
499

1968
500
501
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Vapor. Arte Modema. Quadro de Freid'ensreici1 Hundertwasee.
Naa emitida em 1979 cam valar em sobrecarga.
Impressaa em releva de Walfang SeideL Dent 13 3/ 4.
30$00 sl 10$00, multicalar e prata
Variante de car I
(438.000)
» » II
(417.000)
Arte Maderna. 0 mesmo barcO'
Blaca 4 X 50$00, multicalar e prata
(amarela dam'inando) (10.000)
Blaca 4 X 50$00 multicalar e prata
(verdedaminanda) (10.000)
Bloca 4 X 50$00 multica!ar e prata
(encarnada daminanda) (10.000)
Folhas numeradas de 190 X 260. Denteados
Prollecc;:ao das especies em vias de desapariC;:iio. Lagartos
8$00, multicalar Mabuya Vaillanti (200.000)
10$00,»
Tarental'a gigas brancaensis (150.000)
15$00,»
Tarentala gigas gigas (150.000)
30$00,»
Hemidactylus bauvieri (150.000)
Cada sela tern a emblema da W. W. F.
Blaca 2 X 50$00 (493 e 496) 130 X 60 (20.000j
Folhas nums'radas cam uma vinheta sem valar (ilfmas dO' pais)
Dia Mundial da Alimentac;:ao
Des. Maria Schulz. Dent. 14
8$00, multicalar Cazedura de alimentas (150.000)
12$00,»
Pilaa (Pilan) (100.000)
15$00,»
Mainha rudimentar (100.000)
Cadasela tern a emblem a da FAO
Ano Internaciana,l da Paz
Des. Maria Schultz. Dent. 14
12$00 castanha - raxa, preta e verde. Pamba e ramo de aliveira (250.000)
30$00, Azul-violeta, preta e verde. Idem (100.000)

CARIMBOS NOMINATIVOS
USADOS EM PORTUGAL
NO PERIODO ADESIVO
Pedro Vaz Pereira
AGUIAR DA BEIRA
Esta Vila situa-se na Beira Alta, mais propriamente na s.erra da Lapa.
Pertencia nO' secula pass ada a camarca
de Trancaso e distrita administrativa da
Guarda.

tada para issa as restO's existentes do castelO'
ramana que ali tinha sida edificada.
Em 1502, D. Manuel I cancedeu,lhe urn
novo faral.
Canta-se desta Vila uma cel.ebre hist6ria
relaeianada cam uma terrivel passarala que
pO' la apareeeu e aq ue a pava deu a name
de «Cabieanea» au «Cabieana», que signifiea,

/AGUIAR O~
BE1RA ~
Encantrava-se naquela epaca a 310 km
de Lisbaa e a uns escassas 30 km de Viseu.
Era campasta naquele tempO' par 250
fag as, tendo a cancelha 1600.
.
Esta Vila fai, Tla 1.Re 2.R Refarmas Pastals,
uma DirecQ8a ds Carreia, que estava integrada na AdministraQaa Central do Carreia
de Viseu.
E uma antiquissima Vila beira,que remanta
aas pr,im6rdias da nacianalidade.
o seu primeira faral foi cancedido par
D. Teresa, mae de D. Afansa Henriques, a
qual fai pasteriormente canfirmada par D.
AfonsO' II .e D. Afansa III.
AQuiar da Beira jll era fartificada nO' tempO'
de D. Afansa Henriques, tendo sida apravei-

nas tradiQoes e superstiQoes papulares, um
passarO' fan tastiea.
Apareeeu ali ha seeulas uma «estranha»
passarala, que resalveu ir fazer a seu ninha
na tarre da igreja matriz, dedicada a S. PedrO'.
A populaQao, que jamais tinha vista taO'
harrendo passarO', julgou que se estava a
aproximar a juiza final e ~eixau d,e ir ali a
missa, tendO' mesma 0 paraeo abandanada
aquela igreja passando entaa a cel.ebrar missa nautra local.
Apareeeu naqu.ela altura urn almocreve, de
nome Martinho AfonsO' e de aleunha «Esearrupieha», dada a sua grande apeteneia pelos
. vapares alea6licos, 0 qual tinha em seu
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poder uma espingarda, que era uma nova e
brilhante arma da epoca.
Vendo 0 povo tao preocupado e assustado
com aquela "Cabicana,. decidiu-se a fazer
uma espera ao poore animal, junto da torre
da igreja de S. Pedro, de modo a que se
acabasse dt vez com os tormentos e temo·
res da populayao.
Quando adesgrayada ave saiu do ninho,
o nosso amigo "Escorrupicha", apontou a
sua arma .e acabou definitivamente com os

ALAGoA
Este carimbo apenas foi usado no perfodo
adesivo, na correspond€mcia expedida da
Vila de Alagoa ( Lagoa), situada na ilha de
S. Miguel, nos Ayores.
Existiramigualmente outros dois carimbos
de ALAGOA, porem esta vila (Lagoa) encentra-se situada no Algarve.
Estas duas marcas apenas foram utilizadas

A
SEMANAIUQ L1TTERARIO

~

o nome de "ALAGOA" vern de uma (a) lagoa que existia em frente da matr,iz.
Foi urn povoayao fortificada pe!o forte de
Santo Ant6nio, qu.e hoje ja nao existe.
Apesar de naquele epoca existirem ja cer·
ea de 1000 fog os em Alagoa, esta marca
nominativa e extraordinariamente rara e
extremamente dificil de encontra·r sobre documento comple ~o .
No pr6ximo numero irei debruyar-me sobre

a 5 reis, D. Luis, Mouchon. Este procedi·
mento ficou a dever-se, como varias vezes
sucedeu na epoca,
falta de selos da taxa
usada para Jomais (2 1/ 2 rs) 0 que levou
os Correios a partirem 0 se/o ao meio, cus·
tando e va/endo metade do valor facial da
estampilha.
Par outro lado, registe-se· ainda 0 facto
do caber;alho do Jomal indicar a sua sade
na "Villa de Lagoa .. , sendo al marca postal,
ALAGOA.

a

o· o

NOTICIOSO ~r Ji)H\ECTOR-MANV'EL SOARES PEREIRA.

1'&u DA tAGOA, 20 DE SETEMBRO D-:I
JLHA. DE S. l\£.IG'Ul1a:.r

1888

AQOB.~S

E 56 0 oltirno conjage vi~
na Ribeira Grande e 56 li\ pos..

receios da populayao, de entao, de Aguiar
da Beira.
Martinho Afonso, foi levado em tr.iunfo e
foi largamente presenteado por este seu
"magnffico" feito.
Hoje sabe·se que a pobre "Cabianca", nao
passava de uma simples cegonha, que resol.
veu fazer, em rna hora, '0 seu ninho na torre
da Igreja de S. Pedro.
Esta Vila teve ainda a sua primeira feira
em 1300, a qual foi institufda por D. Dinis e
de infcio tinha a durayao de 3 dias.
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no perfodo pre·adesivo, nao se conhecendo
ate agora a sua utilizayao no perf octo adesivo.
A Vila de ALAGOA (Lagoa) foi durante a
1.n e 2." Reforma Postal uma Delegayao do
Correio da Direcyao de Correio de P~nta
Delgada.
Duran',e a 1." Reforma P.ostal aparece com
o nome de "ALAGOA", mas durante a 2."
Reforma ~Postal ja aparece com 0 nome de
"LAGOA,..

as marcas nominativas de Albergaria, Albufeira e Alcacer do Sal.
N. da R. -

Nao podemos deixar de chamar

a atenr;ao para alguns aspectos filatelicos e
extra filatelicos da per;a inteira que se reproduz.
Em primeiro lugar, anota-se a raridade da
marca ALAGOA em documento inteiro, de·
vendo ainda referir-se a circunstancia de ele
ter sido aposto num selo bissectado, no caso

Em outro sentido, apreciamos 0 titulo do
Jamal - ATOMO - um "semanario litterario
e noticioso". publicado na alug/fia Vila e
datado de 1888.
Quase nos apetecia deitarmo-nos a adivin .'7ar se 0 seu direc~or nfio seria Iicenciado
em Ffsica. Para nesses tempos recuados
escolher tal titulo ...
Curioso tamMm, 0 destinatario deste exemplar: ,,0 Futuro .. (por certo urn confrade do
«Atomo .. ), de Penafiel.
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REPUBLICA
DE

CABO VERDE
Jose R. Dias Ferreira
Os exemplares a seguir indica dO's saO' as cansideradas CabO' Verde - Austria, canfarme as pagelas distribuidas pela Phi'la Service Austria e aqueles que a Catlilaga
Eladia de SantO's, deixau de mencianar. Tadas eles faram impressas pela Osterreichische
Staatsduckerei, Wi en au seja a Imprensa Nacianal da Austria, Viena. Em Partugal a seu
distribuidar e a nassa Cansocia Fernanda Madureira de Almeida, dO' Parta.
Transmitimas aas nassas leitares tadas as elementas que pademas abter e esperamO's que eles satisfac;:am as anseias dO's ca'ieccianadares que se dedicam a calecgiia
de selas de CabO' Verde.
1985

492

5
6
7

1S86
493
494
495
496
8

1986
497
498
499

1968
500
501
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Vapor. Arte Modema. Quadro de Freid'ensreici1 Hundertwasee.
Naa emitida em 1979 cam valar em sobrecarga.
Impressaa em releva de Walfang SeideL Dent 13 3/ 4.
30$00 sl 10$00, multicalar e prata
Variante de car I
(438.000)
» » II
(417.000)
Arte Maderna. 0 mesmo barcO'
Blaca 4 X 50$00, multicalar e prata
(amarela dam'inando) (10.000)
Blaca 4 X 50$00 multicalar e prata
(verdedaminanda) (10.000)
Bloca 4 X 50$00 multica!ar e prata
(encarnada daminanda) (10.000)
Folhas numeradas de 190 X 260. Denteados
Prollecc;:ao das especies em vias de desapariC;:iio. Lagartos
8$00, multicalar Mabuya Vaillanti (200.000)
10$00,»
Tarental'a gigas brancaensis (150.000)
15$00,»
Tarentala gigas gigas (150.000)
30$00,»
Hemidactylus bauvieri (150.000)
Cada sela tern a emblema da W. W. F.
Blaca 2 X 50$00 (493 e 496) 130 X 60 (20.000j
Folhas nums'radas cam uma vinheta sem valar (ilfmas dO' pais)
Dia Mundial da Alimentac;:ao
Des. Maria Schulz. Dent. 14
8$00, multicalar Cazedura de alimentas (150.000)
12$00,»
Pilaa (Pilan) (100.000)
15$00,»
Mainha rudimentar (100.000)
Cadasela tern a emblem a da FAO
Ano Internaciana,l da Paz
Des. Maria Schultz. Dent. 14
12$00 castanha - raxa, preta e verde. Pamba e ramo de aliveira (250.000)
30$00, Azul-violeta, preta e verde. Idem (100.000)

CARIMBOS NOMINATIVOS
USADOS EM PORTUGAL
NO PERIODO ADESIVO
Pedro Vaz Pereira
AGUIAR DA BEIRA
Esta Vila situa-se na Beira Alta, mais propriamente na s.erra da Lapa.
Pertencia nO' secula pass ada a camarca
de Trancaso e distrita administrativa da
Guarda.

tada para issa as restO's existentes do castelO'
ramana que ali tinha sida edificada.
Em 1502, D. Manuel I cancedeu,lhe urn
novo faral.
Canta-se desta Vila uma cel.ebre hist6ria
relaeianada cam uma terrivel passarala que
pO' la apareeeu e aq ue a pava deu a name
de «Cabieanea» au «Cabieana», que signifiea,
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L euchtt urm ( Fa r o l )
ClASSIFICADORES
Ref.a

Medidas

Psg.

Bandas

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

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

16
16
32
16
32
48
64
16
32
48

96
96
192
144
288
432
576
144
288
432

670$00
915$00
1.470$00
1.260$00
1.995$00
2.730$00
3.620$00
1.470$00
2.415$00
3.780$00

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR . ESCOLHA FAROL.

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE.
ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL)
REF.n N.O de casas (forma quadrada)

REF.a N.o de casas (forma redondal

MB12
MB 20
MB35
MB 48
MB 80
MB Mix

MB 42 R 42 moedas max . 29 mm 0
MB 24 R 24
"
• 32,5.
MB 35 R 35
30 •
MB 30 R 30
34 "
MB 30 RA 30
36 »
MB 20 R 20
38 »
MBWR W
~~
MB SET D 4
• dlferentes 0

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

MB 20 K
MB 24 K

··

··

20 moedas max 42 mm 0
24
»
34 •

JORGE M. S. LOPES

Rua S. Nicolau, 26.4.° Sala 3 -
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Protec~ao

1987
507
508
509
510
511
512
513

Propaganda a favor
1$00, mU'lticolor
2$50,»
5$00,
8$00,»
10$00,»
12$00,»
100$00,
»

Telef. 878360-1100 LISBOA

da Crian~a Dent. 14
8$00, multicolor Centro Protecc;ao Maternal. Praia (250.000)
10$00,»
Aldeia SOS. Assomada (100.Doo)
12$00,»
Centro ,de Protecc;ao do Mindelo (100.000)
16$00,»
Casa da Crianc;a de Mindelo (150.ooo)
100$00,»
Jardim Infantil da Praia (150.000)
do Turismo. e'ent. 14
Cidade de Minde!o (250.000)
liha de S. Antao (400.000)
liha de Fogo (400.000)
PeJourinho da Cidade Velha (150.000)
Boa· Entrada . liha S. Tiago (150.000)
Porto de Pesca em S. Tfago (150.000)
Porto da Furna . liha Brava (150.000)

1987 Veleiros. Dent. 14
514 12$00, mU'lticolor Veleiro Carvalho (150.000)
515 16$00,
»
Ve!eiro Nauta (250.000)
516 50$00,
»
Veleiro Maria Sony (200.000)
Veleiros
9 Bloco, selo 'impresso sobre folhas numeradas de 105 X 105. Mapa Mundo e
Veleiro Madalan
2 X 60$00, preto, cinzento e cinzento azulado (20.000)
1987
517

Segundo plano de desenvolvimento nacional (1986-92) Dent. 14
8$00, multicolor Figura simb6lica (110.000)

1988

Protec~ao Integrada de Culturas. Dent. 13 1/2

Des. Ant6nio Contente
$50, multicolor Reconhecimento de pragas
(170.000)
2$00,»
Emprego de bio-insecticidas
(120.000)
9$00,»
Importac;ao de parasitas
»
13$00,»
Importac;ao de predadores
»
16$00,
Dinamica das populac;oes
»
19$00,»
Avaliac;ao de perdas
»
Bloco
50$00, multi color 115 X 70 Vist81 da Inst. Mac. de Investigac;ao Agraria (7.000)
numerados
1988

} PARA MOEDAS EM ESTOJOS
PLASTICO (CAPSULASl

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE EM: L1SBOA,
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC.
REPRESENTANTE
PARA PORTUGAL

1987
502
503
504
505
506

1988

Mapas antigos. Dent. 14
1$00, multicolor Gravura
2$50,»
Gravura
4$50,»
Gravura
9$50,»
Gravura
19$50,»
Gravura
20$50,»
Gravura

X 13 3/4
Holandesa
Belga
Francesa
Inglesa
Francesa
Inglesa

Sec.
Sec.
Sec.
Sec.
Sec.
Sec.

XVii
XVIII
XVIII
XVIII
XVIII
XIX

(290.000)
(440.ooo)
(440.000)
(340.000)
(340.000)
(190.000)

Igrejas de Cabo Verde. Dent. 14 1/ 4 X 13 112
Des. Leao Lopes
5$00, muitico'ior Igreja S. Amaro Abade. Tarrafal
8$00,»
Igreja N.'" S.'" da Luz. liha de Maio
10$00,
»
Igreja do Naza'reno. Praia
12$00,
Igreja N.'" S.n do Rosario . S. Nicolau
15$00,»
Igrej'a do Nazareno. Mindelo
20$00,»
Igreja N.' S.'" da Grac;a. S. Nicolau

(220.000)
»
»
»
»
(120.000)
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Habsburg, Feldman

PASSAPORTE
FILATELICO
"Com a introdur;iio do novo Plano Exposi·
cional e com 0 continuado aumento de filatelistas expositores, tornou·se necessario a
implementar;iio do Passaporte Filalelico,
como meio disciplinador de registo das par·
ticipar;6es portuguesas, concorren ;es a mani·
festar;6es Nlatelicas competitivas».

cipalmente, 0 consideravel aumen.o no numera de expos ito res que torna quase incantrolavel as suasclassificac;:oes em certames
que contam para Os respectivos palmares.
Registe-se ainda que documentos simi lares
tem dado boas e bastas provas da sua real
u,ilidade em todos os ja numerosos parses
que 0 utilizam.

Assim anunc'ou a Federa<;:ao Portuguesa
de Fi at,elia a intr,oduc;:ao deste novo instrumenkl a qual. na verdade. consideramos
indispensa~1 tendo em considarac;:ao, prin-

Para esciarecimento completo dos nossos
consocios, vamos transcrevar na sua totalidade 0 .. Regulamento do Passaporte Filaielico ...

Geneve

LEILAO DA SERlE PRIMAVERA
HOTEL INTERNACIONAL ZURICH·OERLIKON
30 de Abril a 5 de Maio 1989

..
r

Estio disponlvais Catalogos para as seguintes areas:

REGULAMENTO DO P ASSAPORTE
FILATELICO
Registo de
1. Condi~6es de EmissAo e Participa{:io em
Exposi{:6as Filatelicas

1.1 - Toda a participar;iio inscrita numa
exposir;iio filatelica de competir;iio patrocinada pe/a F.P.F. ou FIP deve tar 0 correspondente Passaporte Filatelico, valida para
o efeito.
1.2 - Para cada cofecr;iio de que a participar;iio a expOr e parte integrante, deve ser
emitido um Passaporte Fifatelico.
20

Catalogo 1:

AUSTRIA E LEVAf\lTE, PORTUGAL E COI.JoNIAS incluindo raridades
de TIMOR E MACAU.
BOSNIA: um importante conjunto especializado.

Catalogo 2:

SU'DAO: a colecc;:io Henry Maueburger com correspondencia
Gen. Gordon.
GRA BRETANHA E COMUNIDADE: belos lotes individuais
sobrescrito Lady Mac Leod, etc ....
Medio Oriente com grande represantaC;:io do EGIPTO,
ARABIA SAUDITA, etc.
Asia incluindo JAPAO, etc. + outro material ·especializado.

ESPANHA:

A fabulosa .. ISABEL .. , COLECCAO
GRANDE PREMIO.

Colec~io
1.3 - 0 Passaporte Fifatelico e pessoal e
intransmissivel, tanto no que respeita ao seu
titular como a respectiva colecr;iio.

A alienar;iio da colecr;'ao, por venda ou
qualquer outra forma de cedencia ou transmissiio, obriga a emissiio ae novo Passaporte
Filatelico em nome do seu novo proprietario
e a observ§ncia do disposto no Art.· 16.1
do Regulamento Geral das Exposir;6es FIP
(GREX).

E favor remeter 10 Francos sur<;:os por catalogo
para pagamento dos portes ·e embalagem .

HalJ.sbuc.g. Fe/siman S. A. 202, route de Grand
Lancy, 1213 Onex, Geneve, Switzerland
Telefone 022/57 25 30 • Telex 422757 HF SA
CH • Fax '022/576498

do

seguinte apontamento manuscrito, que Ihe foi
dado por alguem da regiao e que a ca/cular
pe/o conteudo, tera umas dezenas de anos.
A Villa Velha de Rodao fica na encosta de
uma serra a que c/1amaram Serra da Vila:
A pouca dis tan cia do Rio Tejo, mas entre
e/a e esta, ao sui 0 bairro a que chamam
Porto do TeJo e que dista da vila uns qui·
nhentos metros. Decam·lne 0 nome de Porto
do Tejo por junto dele, no rio se fazerem
grandes descargas de varias mercadorias
provenientes do Alentejo. Hoje perdeu este
porto a actividade, porque se construill urn
pouco abaixo em 1888, uma ponte que liga
o Alentejo com a Beira Baixa» (').
o famoso Pinho :Leal em 1886, e mais mi·
nucioso ao dar preciosos elementos quando
escreveu que «aqui 0 Tejo... e inunda os
terrenos adjacentes ate gran des distancias,
principiando pe/o Porto do Tejo, na baixa
desta feguesia e contfgua as Portas do Rodam ... apenas tem uma hospedaria, de Rai·
mundo Ant6nio Flor~ncio, no Porto do Tejo...
no p.orto do Tejo, ou na baixa desta vila
teve 0 celebre Marqu~s de 'Pombal, Ministro
de D. Jose I, uma casa abarracada ... compreen de esta freguesia as povoat;oes ou as
aldeias seguintes: Bairro Baixo OU Porto do
lejo com 60 fogos tamMm, aproximadamente
na margem direita do Tejo».
No ana de 1915, Esteves Pereira 'e Gui·
Ihe~me Rodr,igues (5) faziam refer€mcia a essa

localidade quando escreveram « ... alem da
povoalfao de Villa Velha, compreendendo esta
freguezia as povaalfoes ou aldeias seguintes:
«Bairro Baixo ou Porto do Tejo ... 1.0 Enxarri·
que, e 0 ribeiro mais pr6ximo da villa e vai
desaguar no Tejo a poucos metros das Casas
do Porto de Villa Velha de Rodam... No
Porto do TeJo, uma das alrJ.eias de Villa VeIha de Rodam as casas estao divididas em
4 grupos ... nas enchentes principiavam pela
povoalfao Porto do Tejo",
Saltando para 1949, Americo Costa (6)
dizia que «a/em da vila, compreengeado os
lug ares seguintes ... ..Porto do Tejo ...
Tratando·se de uma pequena povoac;:Ao e
vendo 0 Comandante Gordon poucos exem·
plares obliterados pomos em duvida se 0
grau de raridade quatro ~stara bem. NAo hE!
duvida que 0 carimbo sobre sobrescrito deve
atingir 0 maximo valor por'que se trata de
pec;:as invulgares.

2. Compet6ncia de EmissAo

2.1 - 0 Passaporte Filatelico e emitfdo
pe/a Federalfao Portuguesa de Filatelia (FPF)
a pedido do co/eccionador interessado, portador de Cartao de Filatelista, pedido este
que deve ser feito atraves de um agrupamento
federado e mediante 0 preen chimento de for·
mulario apropriado.
2.2 - 0 Passaporte Filatelico e sempre
propriedade da FPF, a qual fixara uma taxa
para a sua emissao.

2.3 - 0 pagamento da taxa referida no
Art.° 2.,2 e da responsabi/idade do co/eccio·
nador interessado e deve ser feito por inter·
medio do agrupamento federado atraves do
qual 0 Pasaporte Filate/ico haja sido reque·
rido.
3. Altera~oes. Aditamentos, Cance~amento

(1) _ Circular Datestamps of Portugal (1880-1912).
(2) _ Nomenclatura das Estac;oes Telegrafos e Tele·
graphos Postals (1906)
(3) _ Inventos e varlos pianos de melhoramentos para
este relno escrlptos nas Prlsoes da Junquelra
Coimbra 1821.
(') - Lendario Rodanense. Paulo C. Soromenho.
(5) - Portugal. Dlcclonario (1915).
(6) _ Dlcionarlo Corograflco de Portugal Continental
e Insular 1949 (Pag. 638).

3.1 -

.,

As alteralfoes ou aditamentos intro·
duzidos no Passaporte Filatelico sao da
exclusiva responsabi/idade e compet~ncia da
FPF.

3.2 - Em caso de mudant;a de enderet;o
do titular ou do agrupal11ento federado, 0
Passaporte Filate/ico deve ser enviado a
FPF atraves do agrupamento federado pelo
qual aque/e tenha sido requerido, para efeito
do respectiv~ averbamento.
Qualquer averbamento estara sujeito ao
pagamento de uma taxa a fixar pe/a FPF.

3. Leilao do Clube
Filatelico de Portugal
0

Tal 'como anunciamos no numero anterior desta Revista, 0 Clube
Filatelico de Portugal esta 'a organizar 0 seu 3.0 Leilao filatelico'.
Podemos hoje divulgar que tera lugar no dia 6 de Maio ip~6ximo.
'E assegul'1amos desde ja que, em fum;ao da qualidade e da quantidade das pe~as jaremetidas pel os nossos consocios, 0 sucesso alcan~ado 'pel a lalmoeda anterior se i'ra prolongsr na presente, prevendo-se
mesmo que seja ufll'1apassado de forma concludente.
Entretanto eStta em prepara~ao 0 respectivo catalogo ,que sera distribuido no mes de Abril.
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3.3 - Em caso de venda da coleclfao ou
abandono da fi/ialfao em agrupamento federado por parte do coleccionador, 0 Passaporte Filatelico deve ser enviado a FPF para
efeitos de cance/amento, pe/o agrupamento
federado.
Depois de cance/ado, 0 Passaporte Filatelico podera ser devolvido ao seu titular se
este 0 desejar.

4.2 - Este documento deve acompanhar a
inscrir;/io definitiva da participalfao.
4.3 -A falta do Passaporte Filatelico impli·
cara a nao exposit;ao da participalfao.
5. Anotat;6es de O:assificat;oes
5.1- Todas as c/assificalfoes obtidas pe/a
coleclfao em exposit;oes patrocinadas pe/a
FPF ou pe/a FIP devem ser anotadas no res·
pectivo Passaporte Filatelico e s6 nestes
casos.

5.2 - Estas anotalfoes serao efectuadas da
seguinte forma:
a) Exposilfoes Portuguesas (regionais, na·
cionais ou outras): (Je/a respectiva Comissao Orgar:izadora";
b) Exposilfoes Mundiais ou Internacionais:
pe/o respectivo Comissario Naoional ou
pe/a FPF na falta daque/e.

5.3 - Estas anotalfoes nao podem ser ra·
suradas, emendadas ou alteradas sem a correspondente ressalva autenticada pelas enti·
dades referidas no Art.° 5.2.
6. Perda ou exravio

6.1 - Em caso de perda ou extravio de
Passaporte Filate/ico, 0 seu titular deve reque·
rer uma segunda via do mesmo.
6.2 - Para os efeitos referidos no Art.° 6.1,
as anotalfoes das c/assificalfoes obtidas pela
co/ect;ao serao feitas pe/a FPF, com base
em elementos forneoidos pelo interessado:
diplomas ou palmares das exposilfoes a que
tiver concorrido anteriormente.

em Exposi~6es de Compeli-

6.3 - Se a perda ou extravio for da respon·
sabi/idade de uma Comissao Organizadora ou
Comissario, cabe a estas entidades a responsabi/idade de recolha dos elementos refe·
ridos no Art. o 6.2, aos quais deve ser junta
por escrito justificativa do pedido de segunda
via do Passaporte Fi/ate/ico.

Cada participalfao em exposilfoes de
competilfao deve ser documentada e idemifi·
cada por urn Passaporte Filatelico.

6.4 - A taxa de vida pe/a emissao de uma
segunda via do Passaporte Fi/ate/ico e exigivel da entidade ou pessoa responsavel pe/a
perda ou extravio do original.

3.4 - 0 Passaporte Filatelico e valido por
um periodo de 10 anos a partir da data da
emissao.

4.

Participa~Ao

t;Ao

4.1 -
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7.

Contraven~oes

Tendo em cons i der~iio que no seu ponto
1.3 e mencionado 0 Art.o 16.1 do GHEX
(Regulamento Geral das Exposic,:oes Filate!icas da FIP), reproduz-se esse articulado:

e Penalidades

7.1 - A utilizar;Bo abusiva, a viciar;BO au
a alterar;Bo de quaisquer dados do Passaporte Filatelico por parte do seu titular, bem
como a posse de mais do que um Passaporte Filatelico para a mesma co/eCr;BO
serBo objecto !ie procedimento disciplinar,
nomeadamente a apreensBo do Passaporte
ou Passaportes, e proibir;80 do seu titular
participar em exposir;oes filatelicas oficiais.

GREX -

PORTO DE VILLA

Artlgo 16.1

«Com excepr;80 da classe de Literatura,
cada expositor deve ser proprietario da sua
participar;80 por um minimo de dois anos,
antes de poder participar numa expOsir;80 da
FIP,,_

7.2 - 0 procedimento disciplinar aplicavel
ao 7.1 sera da competEmcia do Conselho
Disciplinar da FPF.

VELHA DE RODAO
Jose R. Dias Ferreira
Com 0 aparecimento de uma invulgar carta
franqueada ,com cinco selos d,a emissao
D. Carlos, 25 reis carmim e obliterados com
a pouco vu!gar marca de dia "Porto de ViHa
Velha de Rodeo", carta essa dirigida a um jornalista e cujo remetente foi Jose Augusto de

*
*

*

lin has. 0 outro e 0 Santa Comba da Villaric,:a (1). Tambem, humildemente confessou
que falharam todas as tentativas para localizar aquela povac,:ao (1).
Vila Velha de Rodeo, que aparece at raves
dos tempos com as mais variadas grafias,

,Devendo

0

pedido de Passaporte Filate-

fico lier efectuado atraves d$ urn agrupamento federado, potrem os s6cios llIo Clubs
Fi 'atelico de Portugal que desejarem possuir
E\3Se documento, so:icitar-nos 0 impresso
proprio para 0 fazer.
Reglste-se que a c,ada cole!!:c;:ao co:responde urn Passaporle Filatelico, !.endo a Fe~:'I'ac;:ao Portuguesa de Filatella fixado em
Esc. 1.000$00 0 pret;o de cada urn, custando
os respeitantes a colecc;oes da Classe dog

Juventude, ·Esc. 250$00, e es oesti-nados a
Classe de Uteratura Fllatellca, Esc. 500$00,
estes iiltimcs com uma valldade de Ilpenas
5 anos.
Permltimc-r.os final mente exortar os cons6cios 'Para a convenlencla de requarer desde ja os Passaportes Filatelicos, nao guardando Ipara 0 fazer as vizinhanc;:as das E:c:posic;:oes, ci~adas no Artlgo 1.1, em que pa1tlclpem.

QUOTAS
Apelamos a todos os nos 50S Associados no sentido de procederem a liquida~ao
das suas quotas referentes a 1989 (bem como eventuais debitos que tenham para com
o CFP). remetendo-nos a respectiva importancia.
Esperamos que esta so'icita~ao seja entendida pelos nossos consocios, permitindo-nos
levar avante algumas iniciativas que programitmos e que redundariio, afinal, em beneficio de todos.
22

1

Sousa que desempenhava 0 cargo de Juiz
de Pa'z, com a data de 19 d.e Maio de 1907,
a mesma nao teria interesse de maior, se
nao fossea oportunidade' de acrescentarmos
mais elementos sobre esse local.
o que foi nosso querido Cons6cio e Amigo, 0 falecido Comandante Gordon, considerava essa marca de dia como "atractiva e
in vulgar., (tipo 8) por ser uma das duas em
que 0 top6nimo aparece escrito em duas

tais como: Villa Velha d.e Rodao (Morais-1864), Villa Velha do R6dao, Villa V.elha de
Rodam (2), Villa-Velha de Rodao, tem pouca
bibliografia e nalgumas das obras, apesar
de exaustivas, pouco ou nada se Ie de interesse como e 0 caso do muito referenciado
,Iivro de Bento de Moura Portugal (3).
Sao do lim do seculo passado as informac,:oes que nos legou 0 Dr. Leite (de Vasconcelos) «que possuia nos seus papeis, 0
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EXPOSIC;OES EM 1989
Sao numerosas as exposic;:oes internacionais programadas para 1989.

~udo 0
~obre

RUTEIRO

Em todas elas estarao por certo presentes participac;:oes portuguesas-

a maioria delas de filatelistas nossos cons6cios.

que precisa de saber
seguros ...

nosso numero de telefone!

V

Vamos apresentar seguidamente os mais relevantes desses certames.

..
.,

BRASILIANA 89
No momento hist6rico em qu;e 0 Brasil
comemora 0 cenrenario da Proclama9ao da
Republica, sera 0 palacio quinhentista conhecido c<Jmo Pa90 -Imperial 0 IlOcal onde,
de 28 de Julho a 6 de Agosto, se desenrolara a Exposi9ao Filatelica Interamericana,
Espanha e Portugal.
Na Brasiliana 89 poderao participar '~odlOs
os filatelistas inscritos em entidades filate!icas filiadas na Federa9ao Interamericana
de Filatelia, conquanto sejam residentes num
pais do continente americano, ou ainda as
oriundos de Piortugal e de Espanha.

\.

Mas ainda poderao concorrer excepcionalmente, filatelistas de fora do c<Jntinente desde que sejam membros de uma agremia9ao
federada e que as suas co!ec90es Se componham de sellos do Brasil. Fbderao ainda participar os coleccionadores naturais de um
qualquer pais americano residentes fora do
continente.

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

PORTO
LlSBOA

No que diz respeita ao aspecto tecnic-:> da
Brasiliana 89, registe-se que conta com 0
patrocinio da Federa9ao Interameri-:ana de
Filatelia e da Empresa Brasileira de Correias e Telegrafos, tendo a sua organiza9ao
sida entregue a Federa9ao Brasil'sira de
Filatelia, que designou uma comissEIO organizadora constituida por elementos federativos dos quais distinguiremos Euclydes Pontes, Paulo Monteiro de Araujo e Gilberto
William, respectivamente, presidente, v'ce-presidente e comissario-geral, elementos

dos Correios brasil·eiros e da· Associa9ao de
Comerciantes Filatelicos do Brasil. 0 com;ssario para Portugal eManuel Porto::an'Sro.
Para alem das medal has habituais, estai a'o
em jogo dois galardoes de alto nivel: 0
Grande Premio Nacional e 0 Grande Premio
Interamericano.
De assinalar Binda que uma das classes
de competi9ao se destina a co eC90es de
selos esp;ecificas de Portugal e de Espanha.
Permita-se-nlos desejar que nela se inc 'uam
um bom numero de colec90es refe rentes .:l
Portugal e mais ainda que a sua qualidade
seja de alto nivel.

PHILSXFRANCE 89
De 7 a 17 de Julho pr6ximo, tera lugar
em Paris a Exposi9ao Filatelica Mundia!.
Philaxfrance 89.
Celebrando-se em 1989 0 bicentenario da
Revolu9ao Francesa, 0 certame inoorpora-se
nas por certo muito amplas cerim6nias com
que a Fran9a marcara ocasiao tao importante para a hist6ria de praticamente todos
os povos da Terra. Verificar-se-a, partanto,
um excepcional encantr<> da hist6ria e da
filatelia.
Desenrolar-se·a no Parque de Exposi90es
de Paris e ocupara 50 mil metros quad.ados
com seis mil quadros de exposi9ao.
Paris ira ser, sem duvida, uma vez mais,
ponto de encontro das mais reputadas
colec90es filatelicas mundiais e dos fla'Slistas que as acompanharao.
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BULGARIA 89
De 22 a 31 de Maia, realizar-se-a em
S6fla, capital da Bulgaria, uma eX'Pasic;:ao
filatalica internacj.onal que tera lugar no Palacia da Cultura Liudmila Yivkava, alberganda '5.000 ouadros de cerca de mil expositares.
Paralelamente desenralar-se-a a Cancursa
InternaCianal para a mais bela selo do
munda na qual paderao participar as Admini's tracoes Postais cam selos emilidos par
si em 198'8. cuja oonteuda s'e caadune cam
a lema da expasic;:ao: «Filatelia para um
Munda de Paz", e urn Concurso Internacianal para a melhar cartaz sabre Filatelia, no
qual sa paderao inscrever Admlnistrac;:oes
Postais, artistas, casas impressoras, federac;:oes, firmas filatalicas, com cartazes publicados a partir de 1984.

o Comissaria desta ex.posic;:aa a a filatelista Ant6nia Borralha.
AVIA<;AO E ESPA<;O 89
A Expasi<;;ao jnternacional Aviacao e Espac;::o 89 que tera lugar de 7 a Hi, de Outubro, em Cadis decorrera no Palaci{) da Municlpalidade daquela cidade espanhola.
A manifestacao a organizada pela Soc iedade Fil,atalica Gaditana, agremiacao radicad a em Cadis, e conta cam 0 patrocinia
da Federac;:aa Espanhiola de Sociedades Filatelicas.
Registando-se que esta a a terceira e){posic;:ao da genera realizada em Espanha (as
anteriares desenralaram-se em Madrid em
19>7·8 e 1980), chama-se a particular atenc;:aa
para a circunstancia de, a par de calecc;:oes
de aeraf:'latelia e da sua sub-classe de astrofilatelia, paderem igualmente participar canjuntos referentes a emissoes de carreia
aereo, a hist6ria pastal. nomeadamente marcafilia aeronautica e astronautica, tematicas
de aviacaa e de espac;:a, calecCoes de maximafllia de idemticos assun:,as e, final mente,
literatura aerofilatalica e astrofilatelica.

E a Federac;:aa Partuguesa de Filatelia a
Comissaria deste certame, devenda participar na J:Ori a canceituada especialista Francisca Lemas da Silvei'ra.
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l.a EXPOSIc;XO

FILATELICA
INTER -REGIONAL
OVAR 89
De 24 a 29 de Marc;:a pr6xima, ira desenralar-se em Ovar a Expasic;:ao Filatelica
Inter-Regional OVAR89, cuja arganizacaa
esta a carga da Secc;:aa Filatelica e Numismatica da Orfeao de Ovar que retoma a
sua actividade da melhor maneira_
,Foi necessaria muita coragem, uma grande
determinac;:eo e uma enorme vontade para
levar por diante esta pr'omissora iniciativa.
Repare-se, por exempl'o, que esta ira ser a
primeira exposic;:ao com es'tas caracteristicas que tera lugar entre n6s. Na verdade,
este tipa de certames nasceu precisamente
a partir da impl·ementacao do nava Regulamento das Expasicoes Filatalica Flartuguesas, em baa hara postJo em vigar pela
Federac;:ea Partuguesa, de Filatelia.
A Ovar 89 integrara as caleccionadares
de duas das quatro z,onas filatelicas em que
a Pais esta campartimentada par farc;:a das
narmas da regulamenta que indicamos: as
zonas 1 e 2, que correspandem aas distritas do Parto, Viana do Castelo, Braga, Braganc;:a, Vila Real, Aveira, COimbra, Guarda,
Viseu e Castela Branca. Par oanseguinte,
paderaa nela participar as filatelistas naturais au residentes em qualquer urn dessee
distritos desde que. evidentemente, sejam
portadores da passapor' e filatalica.
Na entanta, a masma regulamento dispoe
igualmente que s6 paderaa s,er aceites as
participacoes que nunca tenham estada presentes numa expasic;:aa nacional, au que
nestas expasicoes, nas ,ultimos cinC{) anos,
nea ten ham abtlda medalha de prata au
classificac;:ao sup·eriar au bronze prateado
na classe juvenil.
iRegiste-se tambem que as participac;:oes
ocuparao urn minima de tres quadros e 11m
maximo de oito, recorrenda a Comissao Organizadora a urn rateio se acasa disso houver necessidade

P6RTICO

JUVENTUDE E ACCAO
A lves Coelho

o mavimento associativa portugues sofre
de doenr;a velna. Cada vez mais diflcil se
torn a a recrutamenta de dirigentes, em especial de jovens. Esta, por consequencia, compromerida a futura das colectividades, quais·
quer que elas sejam.
Quando aparece um jovem que quer
ingressar na vida administrativa, aplaudimo-/o
independentemente das suas cores politieas.
Ainda que reconher;amos fogosidade a mais,
saudamo·/o com carinho e esperanr;a na formar;iio de um director. Foi exactamente 0
que aconteceu quando apareceu a Joiio Paulo. Era um entusiasta animador do Nueleo
Filatelico da Esco/a Secundaria lie Par;o de
Arcos.
Organizou varias mostras fJlatelicas, procurando expositores com colecr;oes ex em pIares a fim de suscitar 0 interesse de novatos
e aprendizagem da mantagem de colecr;oes.
Niio concardamas inteiramente com 0 metodo
utilizado, pais as aves mesma implumes tlim
de ensaiar voo, mas niio deixamos de reeo·
nhecer uti/idade na acr;aa desenvolvida.
A ultima Mostra, porem, resu/tou num fra·
casso. Anunciada pe/os CTT atraves do Noliciario n.O 28/ 88, com s£rldo organizada pelo
Clube de Coleccionisma da Costa do Sol,
apareceu depois um carimbo cam design ar;iio alterada para Escola Secundaria de Paco
de Arcas.
Que sucedeu entao? Merecera a pena debrur;armo·nos sobre a epis6dio?
N6s esramos convencidas de que a hist6ria
postal troper;a em pequenas acontecimentos
que, decorrida algum tempa, jli nao se reconstituem com tidelidade. Aqui estamos,
portanto, a ensaiar justiticar;fio que os inter·
venientes no ass unto poderao rectifiear se
quiserem.

Felizmente, a imaginar;iio dos jovens e
fertil e, nas asas do son no, transforma em
realidade aquilo que ainda niio tem fundamento «legal». Como se diz na introdur;iio
do catalogo, 0 dia 26 de Marr;o de 1988
consUtuiria "0 comec;:o de uma grande aventura: uma nava agremiacAo surge na FilateJia
Nacianal e alarga horizontes".
Qual aventura? A de Se transfarmar, do
pe para a mao, 0 Nuc/eo Fila!e/ico da Escola
Secunda ria de Par;o de Arcos no Clube de
Co/eccionismo da Costa do Sol.
A Federar;iio Portuguesa de Filatelia. desconhecendo a existencia do novo Clube,
alertau para 0 prablema e a marca de dia
anunciada foi corrigida para name do nucleo
esco/ar inscrito. Daqui resu/ta que os coleccion adores de NOTICIARIOS DOS CTT e de
sobrescritos com carimbos podem formar uma
par.ina fora do vulgar, apesar da justificar;ao.
Com 0 patroclnio da FPF, dos CTT e da
Camara Municipal de Oeiras, a Mostra Filatelica estava prevista para funcionar no Centro Comercial das Palmeiras de 24 de Marr;o
a 9 de Abril. Nela participariam onze coleer;oes de caracteristieas diversas a tim de
se conseguir boa divulgar;aa da arte filatelica.
Os comerciantes do Centro Comercial, porem, opuseram-se e apenas se realizou um
simulacro de exposir;iio.
Tudo isto aborreceu de tal modo 0 jovem
Joao Paulo que pretende abandonar a Filatelia, pelo menos sob 0 aspecto organizador.
N6s nao cremos. Que repouse, que far;a
uma pausa para ponderar acontecimentos,
achamos bem. Mas volte, volte um dia, ainda
que nos venha contrariar.
A vida e um jogo. Umas vezes, ganha-se;
outras, perde-se. E eis 0 que nos enche 0
animo: sempre se aprende alguma coisa.
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COINCIDtNCIAS

PORTUGAL
FILATELIA

NUMISMATICA

MEDALHfSTICA

MINERALOGIA

Jose R. Dias Ferreira

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

Todo 0 material para Filatelia
e Numismatica

•
COMPRAMOS
DE

SELOS

COLECQ6ES
E

OU

GRANDES

LOTES,

MOEDAS.

DESLOCAMO-NOS

A

QUALQUER

LOCALIDADE.

PROCURE-NOS
Rua Ricardo Jorge, 53 -

Telle",

8

313438 -

(Junto ao Cinema Trindade)

Telefax 314994

4000

PORTO

to

Integrado nas Comemora<;:oes do .. 8. 0 Cenlenario da
Tomad.a de Lisboa aos Mouros .. r.ealizou-se em Usboa a 6
de Julho de 1947 um imponente Cortejo Hist6rico. A data
exacta seria a 25 de Outubro,
mas ,talvez receando 0 mau
tempo 0 Corte'io foi adiantado
para Julho. Tambam com 'a
sarie deu-se uma coisa curiosa: os selos comec;:aram a circular sete dias antes da saida
da portar-ia (1). Estamos ·r-eferindo respectivamente a sarie
comemorativa de 6 val ores
(ES 6961701).
Rudolf Mold.er que assistiu
ao Cortejo ficou de tal maneira encantado com ·a sua
visao que nos legou um interessante artigo em que comparou -0 desfile do Corlajo com
o desfolhar da sua colecc;:ao
de salos de !Portugal (2).
Nesse ano, deu-se uma alterac;:ao no cargo do Eng. Luis
Albuquerque Couto dos Santos, que 1inha entrado para os
Correios em 1933, passand-o a
4. 0 Administrador - Gera'l dos
Correios e Telagr-afos em 18
de Marc;:o de 1938. Pelo Decreto de 10 de Maio de 1947
foi restabelecido 0 tftulo de

Correio-M6r, sendo 0 12.", 0
que Ihe proporcionou enderec;:ar duas mensag.ens no decorrer do Cortejo e que foram
entregues pela personagem
que representava 0 1.° Correio M6r.
As mensagens, uma delas
foi redligida p~r Gustavo de
Matos Sequeira e destinada ao
Presidente da Republica e a
outra, p~r Silva Tavares e Leitao de Barros dirigida ao Presidente do Conselho e onde se
faz alusao aos Correios ao
escreverem: .. Senhor cobertos
pelo p6 da estrada de vale em
serra cavalgando a toa n6s.
os correios, vimos de longada
com as ultimas novas de Lisboa .. (3).
No Cortejo, que foi muito
extenso, na sua secc;:ao: .. XI
-'a Casa da Suplicac;:ao, com
seus Desembargadores, Juizes, Escr.ivaes, Corregedores
do Civel e do Cr-ime, Meirinhos, Carcereiros ·e Carrascos,
seguiao 1.° Correio M6r Luis Homemcom os seus criades e moc;:os de guardacom
o painel de S. Cristovao (0
que transportou. Jesus), e bandeiras e ·outros paineis, e os
correiose avisadores monta-

dos,e almocreves e recoveir~s, com suas arcas e caixas,
e dois churrioes d.e transporte
de fora da Vila ... ( 3) Como se
va os Correios estiveram largamente sugestionados. A figurac;:ao foi feita por funcionarios da Administrac;:ao Gera!.
A nomeac;:ao em 1947 do· 1.°
Conservador ( ' ); a organiza<;:ao do Museu dos CTT - Recolha de material, apar·elhos
e utensilios, etc. ( 5) estaria
tudo ligado a hip6tese de
guardar material que foi feito
propositadamente para figurar
no Cortejo ou seriam meras
coincidancias?
Segundo Marina Tavares
Dias - a jovem clissipografa
- 0 guarda roupa do cortejo
foi doadoao !Museu de Tomar (6).
(1) _ HIst6ria do 5elo Pos~al Portu ·
guo!s A. H. de Oliveira Marques.
(2) _ 0 5elo. Catalogo do 64.' Lelliio, 25-9-1947.
(3) _ Catalogo do CorteJo Hlst6rico
de Lisboa.
(~) 0 Museu dos CTT s/ data.
(5) - Circular 33/A, de 1947.
(6) - Oiario Popular de 6 de Julho
de 1987.
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Clube Filatelico
do Brasil
Clube FilateJico
de Portugal

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable...
~~ offer Mail S~les wit~ extremely interesting material in the 525 - 5150 range, In
addition, our Public Auctions offer appropriately rare and specialized material.
We are always interested in buying specialized items or collections,

Proto colo de

Our Mail Sale an,d Public Auction catalogs are sent free to members of the Clube Fllatelico de Portugal on request.
Please SpeCify which catalog you wish,

George
Alevizos

'0
o

MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTIACAO
E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAfSES ESTRANGEIROS
Os conjuntos de 1986 ja chegaram
PECAM PREQARIOS
FOLHAS NEUTRAS. OLASSIFICADORES E CAPAS

•

Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA 51 MARRO, LOA.
Agentes: Lisboa - Fllamundo
Faro - I. Coelho
Coimbra - F, Parra
Braga - F, Cramez

Tendo em considera'(Ao:
1. As aflnidades existentes entre ISS duas agremla'(oes;
2. 0 interesse declal"ado num ainda major estreillamento de ·rella'(oes entre ambas;
3. 0 eventual lan,(amento de Inlciatlvas conjuntas;
4. As vantagens que advirAopara os seus associ,ados;
5. 0 incremento que ,pode resultar 'para a FUatelia, em gel"al, dos
dols ,paises, e
6. 0 estreitamento, no sector Cultural, de rela'(&es entre as duas
na'(oes,

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

LINDNER

Prar,:a Mouzinho de Albuquerque
Centro Comerelal Brasilia
Sala 911 - 9,0
4100 PORTO

os I'e'g itimos representantes do Clube Filatelico de Portugal e do Clube
Filate/ico do Brasil, respectlvamente, Ant6nio Dionisio da Sliva Gama
e Paulo Monteiro de Araujo, Presidente's das Direc'(oes dos respectivos
Clubes, vio asslnar os dois exemplar.es deste Protocolo de Gemina,(Ao
entre as duas agremia'(oes, 0 qual, ent>rando imed;ai>amente em vigor com
caracter provis6rio, dev:era ser I"atlficado a titulo definltiVio ap6s a sua
aprova«A'o pelas devidas instancias das duas agremla'(oes.
A ele devera ser junto urn ,Protocolo Adicional, contendo a indlca,(Ao
das alreas prioritarias e formas preferenclais de actua,(Ao etas agremia"oes gemlnadas.
Testemunham 0 Acto, os Exmos. S'8nholfes Genleral Euclydes Pontes *,
Presldente da Federa"Ao Braslleira de Filatella, Jose Rodrlg'o Oias Ferreira, Vlce-Presldente do Clube FlJatelico d'e Pol'ItugaJ, e Ferdinand HIdalgo, Vlce-P.resldente do Clube Filatelico do Brasil.
Llsboa, Sed'e S'o cial do Clube Fllatelico de Portugal,aos vinte e sets
dias do mes de Maio de mil novecentos e oiotentae olto.
•
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Gemina~ao

Nota: Representado per Gilberto Henry William ,
7

LISTA DE SOCIOS
DO

eLUDE FILATELICO DO BRASIL
CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
M8MBEHS LIST LlSTE DES MEMBRES
ALTERA~OES
REINGRESSOS NOVOS SOCIOS

"Duas vezes irmaos" (1)

PORTUGAL

Paulo Monteiro de Araujo

e)

Por o('asiao de nOSsa visita a Portugal durante a realiza9iio da LUBRAPEX-88 na cidade do Porto, flomos cumulados de rgentileza por parte das
autoridades filatelicas do pais irmiio, dos Clubes e Associafoes Filate!icm,
e de varios fUatelistas amigos que nos homenagearam na qualidade de
Presidente do Clube Filatelico do Brasil. De todas essas homenagens, a
de maior relevancia para 0 nosso Clube e que me tocou a lundo foi a
assinatura do «Protocolo de Gemina9iio» com 0 Clube Filatelico de Portugal durante a recep9iio que nos foi oferecida em sua sede na cidade de
Lisboa. Com a presen9a de toda a Diretoria do Clube Filatelico de Portugal e de 3 diretores do Clube Filatelico do Brasil, eu, Ferdinand Hidalgo e
Gilberto William, foi realizada a cerimonia conduzida pelo Presidente do
Clube irmiio, Dr. Antonio Silva Gama que nos saudou e apos a leitura do
Documellto nos convidou para a assinatura apos 0 que tambem 0 assinou
acompallhado por alguns diret.ores dos dois Clubes; agradeci a homenagem
que nos .?stava sendo prestada e nessa ocasiiio disse que «irmiios ja eramOs
- de ra{:a, de idioma e de cOrafiio» - porem a partir daquela data passamos a ser duplamente irmiios por /or9a do documento recem /irmadJ,o.
Assim sendo, a partir de en tao todos os socios de nosso Clube podem
partkipar das atividades do Clube Filatelico de Portugal e reciprocamente
os associados do Clube irmiio tem acesso livre em todas as rzossas ativides. Alem disso os dois Clubes se comprometem a programar, patrocinar e
realiZClr el'entos ligados a filatelia em conjunto, daqui para a frente.
o Protocolo sera levado ao conhecimento de nosso Conselho Deliberalivo para conhecimento e homologa9iio, apos 0 que pretendemos estudar
algumas atividades que possamos desenv;oIver em conjunto com 0 nosso
Clube Gemeo.
(1)
(2)
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in «Brasil Filatelico», n.O 211, orgao do Clube Filatelico do Brasil.
Presidente do Clube Filatelico do BrasIl.

519 -

Joao Guerreiro -da Purificagao. Largo
do Terreiro. Aldeia da Mata. 7430
Crato. (P) Es. T. C. N. U. 60. 1. 19.

94.
595 -

Horst Roch. Alfambras. Moinho da
Legua. 8670 Aljezur. (A) Po. A'l. T.
60. 1. 2. 10. 28. 44. 94. 97.

1061 -

Nucleo Filatelico da Associagao de
Pessoal da Alian!;:a Seguradora. Av.
Barbosa du Bocage, 54-7.° 1000 Lisboa.

1086 -

Raul C. Morgado. AI. Jardim d' Arrabida, 436-7.0 A . Afurada. 4400 Vila
Nova de Gaia (M) Po. In. T . C. N.
60. 1. 90. 94.

2042 -

Dr. Jose Maria da Silva Sequeira. Rua
Lurs de Freitas Branco, 5-10 C. Esq .
1600 Lisboa . T. C. V . 60. N. U. 1. 2A.
Tematica de V iaturas. 90. 93. 97.

2122 -

Eng. Armando Abrlio Beja Madeira.
Estrada da Luz, 197-8.0 Esq.o 1600
Usbo,a. (M) T. C. V. 60. N. U. 1. 10B
(Reich) . 21 .

2264 -

Dr. Joaqui m Tavares Pinheiro Junior.
Rua Conselheiro Jose Fernando de
Sousa, 9. 7090 Viana do Alentejo.
(M) T. 60. N. U.

2780 -

Joao Alves. Rua Pinto Ferreira, 46-2.°
Dt.o. 1300 Lisbo'a. (M) Po. Fr. In. Es.
T. C. V . Postais antigos. N. U.

2944 -

Julio Jacinto da Silva. Rua Vera
Cruz, 114 r/c. 2800 Almada. (M) T.
C. V.60. N. U. 1.

2946 -

Joso Antunes Fraga. Urb. da Quinta
dos Lo'ios, Lote 235.° Dt.° Lavradio.
2830 Barreiro. (P) Fr. In. T. C. 60.
N. Tematicas: mamrferos e flores. 90.

2947 -

Prof. Joso Manuel Teixeira da Silva
Ol iveira . Av. Rainha D. Amelia, 28-2.°.-Dt.o. 1600 Lisbo'a. (M) T. C. V. 60.
N. U. 1. 94.

2948 -

Joaquim Ant6nio Duarte da Costa.
Rua 1-Lote E 11 -3.° Esq. Rinchoa. Rio
de Mouro. 2775 Cacem. (M) C. V .
60. N. U. 1. 24. T17.

2949 -

Victor da Silva Simoes. S. Paulo de
Frades. 3000 Coimbra . (P) Po. Fr. In.
T. C. V. 60. 66. 1.

2951 -

Rui S. de Lucena e Mello. Vimieiro.
3440 Santa Comba Dao. (P) Po. Fr.
In. T. C. V. 60. N. 1. 94.

2952 -

Americo Ant6nio Baia Pereira, Rua S .
Francisco, 40-1.°. 4000 Porto. (P) Po.
T. 60. 1 e 3 por 1. U. 94.

2953 -

Angelo Jose Correia, Rua 31 de Ja
neiro, 190-1 .°. 4000 Porto'. Comerciante Filatelico. T. C. V. 60. N. U.

2954 -

Fernando ·da Silva Botas. Rua Alvaro
Velho, 4-2.°. 2830 Barreiro. (P) Po.
T. C. 60. N. 90. 94.

2955 -

Dr. Ant6nio Mil-Homens. Praceta Eugenio de Castro, n.O 9-11 .° D. Carnaxide. 2795 Linda-a-Velha . (M) T. c.
V . 60. N. 1. Tematicas: Econ6micas
e Tecnicas. 90. 94. Ateneu .

2960 -

Joaquim Paulo Peres . Avenida de
Pangim, 10-2.° Dt.o. 2700 Amadora .
(P) 60. N.

2961 -

Miguel de Matos Lencastre Cabral.
Rua do Alecrim, 75-2.°. 1200 Lisboa .
(P) C. 60. N.

2963 -

Joaquim da Silva Fe rre'ira. Avenida
da Republica, 106-1 .° Dt.o Alges. 1495
Lisboa (P) C. N. 60. T3. Teatro. 90.
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2965 -

Joao Pedro Cavaco Assunftao Batista, RU'a Ramalho Ortigao n.O 24. Alto
Moinho. Corroios. 2800 Almada. (M)
Po. T. C. V. 60. 1. N. U. 94. Ateneu.

2967 -

ALEMANHA
2950 -

Carlos Mig·uel Marques de Bastos.
RU'a Vasco da Gama, 348. Apartado
58. 3700 S. Joao da Madeira. (P)
60. N.

CANADA
2956 -

ESPANHA
1254 -

Dr. Miguel EchagOe. Ap. 31080 Pamplona. Es. Fr. T. 60. Suecia. Islandia.
16. 19. Tematicas: Medicina e Europa. 90. 92.

2836 -

2966 -

2958 -

Eng. Bauduin Marc. P. O. Box 23646
Joubert Park 2044. Johannesburg.
(M) 60. U. 1. 2B. 15. 90. 97.

2959 -

Carlos Pereira Gonftalves. P. o. Box
5026. Johannesburg. (A) Comerciante de selos. T. C. V. 60. N. U. Todos
os catalogos.

2962 -

Jose Henrique Ferreira da Costa. 24
Cole Str. Kensington 2094. Johannesburg. (M) Po. In. T. C. 60. N. U. 1.
94. Ateneu.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novidades. Temiticos.
Sobrescrltos de 1.° dla

1755 -

Rui Freitas Livramento. Jacobusstraat
71 Ben. 3012 JM Rotterdam (M) Po .
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 2A. 94.

2964 -

Joao Carlos Ferreira Martins. Granidast. 20-2.° Amsterdam. (A) Po. C.
60. N. U. 1. Ateneu.
HONG KONG

2426 -

Cheong-Too· Choi. 2-4 Dai Fat St. Tai
Po Ind. Est. Hong Kong. (A) In.
Macau. Hong Kong. China.
INGLATERRA

2945 -

M. S. Ashton. 107 Ashworth Park.
Knutsford. Cheshire. WAI6 9DQ. (A)
In. T. 60. 1. 65.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES

QUALQUER

fODO 0 MATERIAL FILATtLICO

MANCOLISTAS

PAIS

BaSIos I Campos, lda.

ASSINATURAS

CONT ACTE-NOS

R. Marla Andrade, 55 1100 L1SISOA
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Savart Roger. Residence du Fond de
Presle. F-93420 Villepinte. (M) Fr. T .
60. 1.
HOLANDA

AFRICA DO SUL
Jan Louis Du Plessis. 6-Znd Street.
Melvi'lie. Johannesburg. (A) 60. Company of Mozambique.

Fernando· Jose Lope·s. P. O. Box 251 .
Station «C,. Toronto ONT. MJ6J 3P4.
(M) Po. T. C. 60. U. 1. IIhas. 5. 17.
30. 66. N. 1. 91. 94.
FRANCA

Eng. Ignacio M.I!. Gernandez Stordiau.
Cj Colon, 4-6.° Dcha. E-36201 Vigo.
Deseja 60. U. 1. 19. Mancolista. 90.
Valor contra valor. 60. 1. Modernos
contra 62.19.

2957 -

Werner Weinmann-Auerst. 10/8182
Bad Wiess/West Germany. (A) In.
AI. 60. Macau. 91. 94.

Tel. 8341 08
PORTUGAL

TEMA

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

GEMINADOS
CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL
eLUBE FILATELICO DO BRASIL
A data de 26 de Maio de 1988 permanecera gravada a ~tras de ouro· no historial
do Clube Filatelico de Portugal. Como tambem, seguramente no do Clube Filatelico: do
Brasil, e quiftll ate mesmo da Filatelia Luso-Brasileira.
Nesse dia, innanados nos rnais puros e salutares sentimentos de fraternidade, os
responsllveis das duas colectividades finnaram urn protocolo de gemina.;ao que ira ser
urn instrurnento decisivo para urna aproximSftao ainda maior dos filatelistas das duas
na"i5es.
Isto porque, sem falsas modestias no que a n6s se refere, 0 docurnento, engloba
as duas mais prestigiadas e importantes agremiaft6es dos paises irma os.
Naquela ocasiao, 0 Clube Filatelico de Portugal teve 0 privilegio de receber na sua
Sede, destacadissimos dirigentes filatelicos do C:ube agora irmio. E nurna cerim6nia
simples mas muito calorosa, Paulo Monteiro de Araujo, Presidente do Clube Filatelico
do Brasil e 0 seu hom6logo do Olube Fi'atelico de Portugal, rubricaram 0 texto do
Protocolo de Geminafta.o, tendo ambos pronunciado a'gumas palavras sentidas, das quais
ressaltaram 0 sentimento de satisfaftao peJo acto que se estava a realizar, de esperatllft8
por iniciativ8s conjuntas futuras a partir das quais se estreitarao ainda mais os laftos
entre os filatelistas de ambos os paises, e de amizade, de muita amizade e fratemidade.
Registe-se que a geminaftao' d'as duas associSfti5es foi proporcionada, pe'a realizaftio
da Lubrapex 88 que trouxe ate n6s numeroso grupo de filatelistas brasileiros entre os
quais destacados dirigentes, nomeadamente do Clube nosso gemeo cujo Presidente acoIheu com ,0 maior entusiasmo a ideia de geminaftao.
o Protocolo, entao assinado, como, nel:e se encontra expresso, devera ser ratificado
ap6s aprovaftao das devidas instancias de ambos os Clubes.
No que diz respeito ao Clube Filatelico de Portugal, cabia ao colectivo de Direcftao
a sua aprova{:ao, a qual jll se verificou com a unanimidade dos presentes que muito se
congratularam pelo born Axito da iniciativa.
Em breve, por certo, 0 Conse:ho De'liberativo do Clube Filatelico do, Brasil ira
homologar 0 documento, pasando-se seguidamente as fases imediatas ou seja, a sua
ratincaftao' e a redacftao, do Protocolo adicional a partir do qual nasceriol seguramente
iniciativas conjuntas que muito beneficiarao os filatelistas de ambas as co!ectividades.
A Revista cc Brasil FiJatelico)), prestigiado orgio do ·Clube FilatelilcO! do Brasil, no seu
numero 211, divulgou os termos do Protocolo de Gemina{:ao, acompanhado de um
desvanecedor texto assinado pelo seu Presidente, que reproduzimos na integra.
Porque entendemos que deverfamos dar a primazia da publica difusao desse acordo
ao nosso confrade, estamos hoje, por nossa parte, a fazer nestas paginas a sua divulga{:ao.
E com uma saudaftao muito calorosa ao Clube Filatelico do Brasil, aos seus dirigentes
e associados e, por extensao, a todos os filatelistas brasiJeiros, ficamos certos de muito
em breve podermos anunciar a concretiza{:ao dos processos de inten{:ao enunciados na
letra e no espirito do Protocolo, que firmamos.
A. SILVA GAM A
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BOlSA FllATEllCA
Medalha Comemorativa do Quinto Centenario da Viagem
de Pero da Covilha
Nos balci;es do Banco Pimo & Sotto Mayor "sta ja a disp",i<;ao do, irucrc""d",
mais uma medalha evocaciva dos Descobrimentos PO"U~,'ucsc, .
Concebida por Juli'l Resende e Zulmiro de Carvalho. "Sla m"dalha comemor"
n 5.0 Cememirio da Viagem de Peru da Covilha " e a 2.' de uma ",ri"
que n Banco Pintn & Soun Mayor Sl! propelS lan«;ar sonrc fil,'lJra., da no".'
Hist6ria. cujos feiw. foram reJev'Ult"s para a empresa das [)e,con""",,.
Da medalha comemorativa uo 5." Cemeno;rio ua Viagem de Pcr .. da
Covilhii. foram cunhadlls 100 I exemplar",. caua um com
aproximadamente I ~O I.'ramas de prata fina «}1M)
milesimos) c 70 mm de diimetro .
A \cnda cxciusi\'6lrnenrc nu, hak',-JlC' Jo Hallt:u
Pinto & SOIlO Malor .u, [l"'<;0 d .. 2S (MM)SIM)

RESERVE

.I" 0

EV

~XU\IPI:\J{

Espac;:o Ii dlsposic;:ao de todos os leitores que podem aqui inserlr
o seu anuncl0 aD prec;o econ6mico de 30$00 por Iinha.
MINT TEMATIC STAMPS. I TOTAuMENTE ACTUALIZA- I COMPRO «Lusladas .. (Por·
I want worldwide. In exchan· DO _ PREQARIO DE MATE- : tugal). cartas, postais, ambu·
ge, I can send New Issues/ RIAL FILATeLlCO _ Inclui fo. I IAnclas, carimbos franceses,
I Last Years from Brasil and Ihas em formato internacional, nominatlvos, ensaios, provas,
others. Yvert Basis. Serious capas, tiras plasticas Hawid, erros, blocos, paquebots.
exchanges. Details: 2160 Ge- classificadores, pinc;:as, lampa·
Inscrlc;:Oes marglnals: 1m·
raldo Jose Volpeo Caixa Pos- das para fluor nos selos, etc. : pressores e numeros de obras.
tal, 223 Paranagua PH 83200 etc. Enviamos gratis a pedido. : Resposta: Apartado 90. 2751
BRASIL
SeRGIO W. DE SOUSA SI· ' Cascais Codex.
MOES 2500 CALDAS DA
RAINHA.
Desejo selos Cabo Verde
COMPRO-TROCO - Pecas
perfodo 1954/ 1974. Tambem
.
.
circuladas da Companhia de
tematicos de Cachorros
Envle 100/ 250 selos ~Iferen- I Mocambique Niassa Lourengs). Ofere<;:o tematicos mun- tes usados comemoratlvos de I
' Q II'
KI.
on
diais. S6 Novos. Base Yvert. Portugal, depois de 1975 ere-I co Marques.. ue mane,
Gera!do Jose Volpeo 2160 I: cebera a mesma quantidade ega. Zambezla. Respondo semCaixa Postal 223 Paranagua valor da Holanda. Carresp. em I pre .. Paulo Sa Machado - Rua
ingles, frances ou alemao. Ro- Dlrelta das Camplnas, 33 PR 83200 Brasil.
bijn. Kon. Julianalaan 12. NL- 4100 PORTO.
-2274 J. K. Voorburg.
SE COLECCIONA TEMAS _____
PREQARIO DOS NOVOS
OU PArSES, PREQARIO PArSES DE EXIPRESSAO PORContem mais de 30.000 series
SE V. GOSTA DE VARIEDA- TUGUESA _ Acaba de surgir
novas de todo 0 mundo. DES EM SELOS DE PORTU· tolalmente em dia, esla nossa
Aquilo que V. esperava para GAL E ULTRAMAR, TEMOS lista de precos de ANGOLA.
fazer boas aquisicc5es filaleli- I ALGO PARA SI Temos CABO VERDE • GUINe BIS.
cas. SeRGIO W. DE SOUSA cadernos com exemplares bas· SAU _ MOCAMBIQUE _ S.
SIMOES - 2500 CALDAS DA tantes belos, para sua c~lec- TOMe. Todas as emissc5es
RAINHA.
Cao. ~ro~onha 0 seu envlo
discriminadas, numeracao
- - - . - - - - - I aprecla<;:ao! SeRGIO W. DE Yvert e Eladio selos dentea.
TOTALMENTE ACTU'ALlZA· ' SOUSA SIMOES - 2500 CAL· dos, nao denteados, blocos,
DO PRECARIO DAS Se- I DAS DA RAINHA .
ensaios de cor, sobrescritos
RIES COMPLETAS NOVAS DE - - - - -----. - . - - - - do 1.° dia e sobrescritos co·
1953-1987 memorativos. Alem de outras
PORTUGAL Enviamos gratis a pedido.
Joaquin Sanchez c/ Herma·
variedades para valorizar sua
0
SeRGIO W. DE SOUSA SI. nos del Cristo N.O 27-3. ·C coleccao. SeRGIO W. DE
28.700 San Sebasian de los
MOES 2500 CALDAS DA Reyes (Madrid). Espanha. De- SOUSA. SIMOES Seln .. e
RAINHA.
M::Itp.ri~1
FiJatelico 25"0
seia trocar selos com colec· CALDAS DA RAINHA.
cion adores iportugueses e de
Compro selos, postals, car. outros palses.
tas, clntas de lornals, etc.,
Coleccionador ingles de se·
Portugal e Ulramar, em espe·
los deseja trocas com col.ec·
cial Macau Timor, c.a Mocam·
Selos vendo e compro, no· cionadores de diversos pal·
bique, Nyassa, Tete, Zambezia, vos e usados. Continente e ses. S6 selos usados, qualquer
Kionga. Congo, Cablnda.
p.x·coI6nias. Bons precos. M. I quanlidade sabre papal ou
J. Trindade - TeJ. 9435949 1 Leltlio. Rua H. Lote 19.1.0 ! Mltos. Escrever a J. Berner.
Apartado 582. Portela - 2685 Frante. Casal S. Bras, 2700 : 6~3 Uxbridqa Road. Hayos.
Sacavem.
I Amadora.
I Middx. 4B4 8 HR. England.

I
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DeseJo troca de selos noANGOLA. Estamos compra- I TOTALMENTE AOTUALIZA.
vos e outro material filatelico dores dos selos n.0 8 22, 170, DO - PREyARIO DE PACOcom filatelistas de Portugal e 200. Assistencia 22. C. Aereo: TES COM SELOS TEMATICOS
outros paises, esp, <Ie expres- se!o de 5 angolares com so- ! _ 28 motivos diferentes, em
sao portuguesa. Correspon- brec. Nova York. Novos ou I pacotes de 25 dif., 50 dif., 100
den cia em ,portugues, espa- usados. Prec;:os 11 Secreiaria dif., e muitos outros pacotes.
Enviamos gratis a pedldo.
nhol, frances, ,ingles, alemao, do Clube ao n.O 300.
italiano. Andrzej PHILIPS,
--' SeRGIO W. DE SOUSA SIskrytka pocztowa 350, 60.967
PAULO DIAS
MOES _ 2S00 CALDAS DA
Poznan 9, POLONIA.
Compro Pec;:as Filatelicas RAINHA.
.
que tenham Porteados, Multas, ---.------::-:=-:-.- ----.
Imposto Postal, Imposto Tele. I
TOTALMENTE ACTUALlZAEuropa de Laste. Oferec;:o grafico de Portugal e EX-COI6· 1 DO - PREOARIO DOS SOaos melhores prec;:os series ' nias. Tambem compro Tele- BRESCRITOS 1.° DIA DE POR·
novas tematicas ou outras, grafia Eh[!ctrica 'e Cabo Verde. TUGAI. - HISO·HIR7 - EnvlAIncluindo novidades. F. Lou· CedO' Tracas.
mas n~ati., " nAdirin. S~RGIO
reiro, Praceta D. Fernando II,
Telefone 600750 ou 975487 w. nl= ROUSA SIMnES 2500 CALDAS DA RAINHA.
Lote 8·2.0 Dt.o, 2735 Cacem. (depois das 20 h).

POSTAL - HISTORY
BUYING: JAPAN, KOREA, CHINA, TAIWAN, HONG KONG, MACAO,
THAILAND, JAP. OCCUPATION OF NED. - INDIA, INDO-CHINA,
MALAYA, Etc.
Send via registered mail or photo-copies with asking price.
Always interested in purchasing quality stamp collections.
No Minimum shipment.
•
D

H. IIDA
(Union Stamp Co. since 1970)
P. O. BOX 11, HAYAMA, KANAGAWA, JAPAN. 240-01

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

EDITORIAL
Na presente edic;:Ao desta Revista, pennitimo-nos chamar a atenc;:ao dos leitoras
para a divulgac;:Ao do Protocolo de Geminac;:io assinado entre 0 nos so OIube e 0 nosso
hom610go brasi~eiro, 0 prestigiado Crube Filatelieo do Brasil.
Consideramos tratar-se de urn marco importante na vida do CFP. Com efeno, este
passo representa e devera traduzir-se num aprofundamento sensivel das relac;:6es entre
as duas colectividades que antes ja se pautavam porlac;:os de. boa e saudavel amizade.
E prolongar-se-Ao seguramente para .() exterior dos Lim ites das duas agTemiac;:6es.
Pennitimo-nos recordar que. de urna f onna talvez nao devidamente apreciada por
dB1lerminadas insUincias oficiais portuguesas, nomeadamente as que t6m por responsebilidade a area da Cultura, a Filate~ia, atraves sobretudo das Exposic;6es FiJatelicas
Luso-BrasiJeiras consagradas pala denominac;:ao Lubrapex, tem sido por certo 0 rnais
persistente elo< de Iigac;:io entre os dois paises.
Se nao, atente-sa que ininterruptamente desde 1966, portanto h6 22 anos, estes
certames se 116m vindo a realizar de forma siste."atica e sempre com notave! participaC;ao e grande presanc;:a de coleccionadores d'e ambos os paises.
Perguntamos, pois, que outra manifestac;:Ao iuso-brasi~eira de caracter s6cio-cultural
sa pode vangloriar de tao forte implantac;:io?
Mas esta nossa iniciativa, para al6m do significado fTaternal que representa, insere-se tambem ntAna perspectiva de promoc;:io do CFP a nivel intemacional que entendemos implementar.
E quisemos precisamente iniciar esta acc;:io pelo pals irmao, es1!ando em curso
dBig6ncias para oUiros processos idAnticos que a seu tempo serio diwlgados.

Por hoje, queremos ainda referir que 0 Relat6rio das: Actividades do nosso Clube,
referente a 1988 sara publicado na pr6xima edic;:Ao desta Revista. Por outro lado, no
nlunero anterior, por lapso tipografic;o, na capa vem indicado 0 m6s de Outubro quando
deveria figurer Dezembro que e, alias, 0 que se encontra no generico do interior.
A . SILVA GAMA

321514

FILATELIA

SELDS DE PORTUGAL E NOVOS PAISES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA·
DE EXPRESS}.O PORTUGUESA
TURA PARA QUALQUER TEMA OU PAIS

COMPRA -

VENDA

Execu,.:ao r6pida de pedidos por correspondtncia
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Descobriu-se muito recentemente
que as pequenas esrrias disposras ao
Jongo da pele do golfinho escoam
complerameme as bolhas de ar que
normalmente se prendem aos corpos
imersos.

m ,-~.-

Por isso 0 golfinho adere perfeitamente aD meio em que Sl! desloca,
aringindo sem problemas mais velocidadc que as outros animais marinhos .
Tambem 0 no\'o M7 GT edotado
de urn piso com mUltiplas ranhuras
em flecha , que permitcm 0 cscoamemo acelerado da agua da chuva.
Por isso. 0 M7 GT garame super
aderencia as cstradas molhadas,
manr.ndo grande capacidade de
tract;'ao e cvitando a "aquaplaning".

S6

ogolfinho
ultrapassa

A superficie plana do pi so e as cunhas especiais do M7 GT ofer.cem
ainda maior area de asscntamento.
aumemando a sua .stabilidade em
curva, sabre qualqucr piso.
a M7 GT e urn pncu de alta tccnologia coocebido pela MABOR
para rola r com seguran~a e can for
to a alta velocidade.
Quase tao perfeito como 0 golfiollo .

~~~:f:.))

a alta
velocidade

MJ

MI

~

filatelia
'
~ BARATH DRS NEUES

Rua da Trlndade, 5 - 1.0 Dt.o (Ao Largo do Carmo)

_
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• PORTUGAL E UL TRAMAR

Ie Novol Paisas de £rpresrie Port

• ESTRANGE/RO (Por Pals,sl Ugwsal
ESTRANGE/RO - TEMATICOS
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MARCOFILIA
SOBRESCRITOS DE 1. 0 DIA
1NTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxlMoS
CARTAS FILATELICAS
AEROGRAMAS
Possl,llmos grande quantldade de
IIvros, revlstas e c'atalogos sobre
fllafelia e numlsmatlca
NACIONAL E ESTRANGEIRO

Material filatelico
e numismatico
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Loja Filatelica D. Lufs
Selas -

Moedas -Notas -

Compra :
OURO -

PRATA -

COBRE

Material Filatelico
e Numismatico

BDLETIM
Cedulas -

Postais

Venda :
Promoc;ao do mes
Folhas e Capas Lindner
Tiras Hawid
Selos 1960/ 70 - 50 % descontD

SOLIOITE AS NOSSAS LlSTAS DE P.RE.COS rPERIODICOS
Centro Comereial SIRIUS - Loja 14 -

Telefs. 667463 /

Das 20

Rua 5 de Outubro 156

as

DO

CLUBE FILATELlCD
DE

SUM..iRIO

PDRTU6AL

23 h: 9713132

4100

,p 0 R T 0

NUMISMATICA
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SElOS E MATERIAL
FllATELICO
PACOTES DE SElOS
TEMATICOS
Grande sortido
de Series completas
e Selos tema-ticos

Pec;a Llstas de prec;os gratis
ELADIO DE SANTOS
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SELOS

USADOS
DE
PORTUGAL E EX-ULTRAMAR
COMPRAMOS
Comemorativos ou formato grande de
Portugal. Do ex-Ultramar tudo nos
interessa, desde mapas, fomento, Ceres, Lusradas, etc., e novos taxas
baixas em folhas. Pagamos bons pre<;:05. Exemplo: Portugal comemorativos
a partir de 100$00 por 100 selos. S6
aceitamos selos perreitos sem cantos
cortados, trac;:ados a tinta ou perfurados. Tambem compramos com papel.
Aceitamos trocas por selos de MoCambique e Africa do Sui, de que temos
born stock. Faca as suas ofertas.

Casa Fundada em 1922

FILAVLIS

RUA BERNARDO LIMA, 27
TELEF. 549725
1100 LlSBOA

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

Roteiro de Exposi90es
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAD PORTUGUESA DE FILATELIA
S6clo n.D 451 da Associacao da Imprensa Nao-Diaria

CLUBE DE COLECCIONADORES PAHA COLECGIONADOHES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS. 70, 5.° Dt.0-1100 L1SBOA-Telef. 823936
Expedlente -

Ter{:as e sextas-felras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas

Qualidades e quotizar;:6es dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) -450$00 semestre; e 900$00 (ano)
JONIOR - 500$00 ana (menores 18 anos)
CORRESPONDENTE (Provrncia, IIhas, Macau) - 700$00 ana
ESTRANGEIRO-1.000$00 (ano)
Pagamento adiantado por cheque. vale. dinheiro ou selos em curso (series completas)

A poupan<;a e 0 motor
do desenvolvimento

As poupan9as confoadas a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS sao apllcadas na Cfla9iio de novas
fontes de roqueza. Sao um mOlor
de desenvolvmlcnlo do Pais

A CAIXA GERAL DE DEPOSITOS e um
estabeleclmento de credito com "," es profundamente
portuguesas ftrmadas em mais de um seculo
de actlvldade bancilfla. 0 seu desenvolVlmento Interno,
a par do Incremento das suas rela90es mternaclonals,
levou jit a abertura de mais de 360 agenclas tan to em
Portugal como no estrangeiro.
Com a entrada do Pais na CEE . a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS mostra se apta a aceitar os desaflos que
se traduzem em desenvolvlmento e progresso

o selo portugues

e historio, e culturo,
e possodo. e presente e
e distoncio.
Coleccionor
selos portugueses
e descobrir este jeito
de sentir e de viver.

IQ
y

D CAIXA GU{AL DC Dl:POSITOS

COLECCIONAR
E' DESCOBRIR
Selos em Albuns, Carteiros, livros Anuois e Tem6ticos
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