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Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

QUALQUER 
Novldades. Tern'tlcos. 
Sobrescrltos de 1." dla 

TODO 0 MATERIAL FILATeLlCO 

1IIIoS I Clmpos, ldl. 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

PAIS I TEMA 

CONT ACTE-NOS 

R. Marla Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 L1110A pORTUGAL 
I. COELHO, FILATELIA 
Apartade, 135 - FARO 8002 

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. 

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

Loja Filatelica D. LUrS 
Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Postals 
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Promor;:ao do mes 
Folhas e Capas Lindner DURO - PRATA - COBRE 

Material Filalelico Ti ras Hawid 

e Numismalico Se:os 1960170 - 50 % desconto 
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Rua 5 de Outubro 156 41 00 PORT 0 
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TUDO PARA FILATELIA 
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DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER T£MA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
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1100 lISBOA - Telefone 823936 

Reglsto de Imprenaa N~ 101649 
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Tudo 0 que precisa de saber 
sobre seguros ... 

E 0 nosso numero de telefone! 

ALlAN<;A SEGURADORA 
R. Gonr;alo Sampaio, 39 · Telef. 668951·694031 P.P.C.A. 
Av. da Republica, 5O-B . Telef. 736014-734113 P.P.C.A. 

PORTO 
USBOA 

F~LATELIA iR~S 

Cartofilia • Marcofilia 

Rossio, 45 
1000 Lisboa 

• Postais at~ 1900 

COMPRA 

• S6ries de Portugal sem charneira - 1926 at~ 1936 
• Selos usados - Quilos e centos 

****** 

Telef. 37 07 89 

• Atende Listas de faltas de Portugal e ex-CoI6nias, novos e usados 
• Aceita cartOes de cr~dito 

FILATELIA E NUMIsMATICA SIMARRO,LDA 
SEDE: Prar;a Mouzinho de Albuquerque, 113·9~ • Sale 911 

LOJA: Centro Comarcial Brasilia· Loja 127, Parte Nova - 4100 PORTO 

LINDNER 

o MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTAC;:AO 
E PRESERVAC;:AO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS 
Os conjuntos de 1989 j~ chegaram 

PEC;:AM PREc;:ARIOS 
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA· 
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· .' Boisa FilattSlica 

Deseio nacionais novos desde 
1968 e usados desde 0 seu inicio. 
Dou ern troca um born stock de na
cionais e tern6ticos novos/usados . 
Luis Muiguel Silva. Largo 25 de 
Abril . Lote 130 - 2 .0 Dt. 02 . Apela
<;:1\0 . 2685 Sacavern. 

Dou selos novos e usados ern se
ries com pi etas por selos novos ern 
series cornpletas , posta is coloridos 
ou rnoeda na rninha conta Banco 
Nacional. Vladoianu Mircea. Rue 
Nicolae Titulescu B 1.1.3.ap.4 code 
1100 Craiova. Romenia . Resposta 
assegurada . 

MINT THEMATIC STAMPS . For 
your 250 francs Yvert I pay 300 FY. 
Details: G.J. Volpon Caixa Postal 
223 ParanaguA - PR BrasIl. 

Com pro Post,IIS Ilustrados antl
gas. ills - Rosslo, 45, 1100 
Lisboa 

Ofere<;:o selos, FDC"s, etc . ' do 
Bloco Leste Deseio selos de Por
tugal e Ex-Col6nias e de todo 0 
mundo em trocas. Corr . ingles, ale
mao, polaco e ucraniano. 

J.I. Stadnicki. P.O. Box 7. 
266000 Rovno. Russia . 

Europa. Albuns da marca Farol, 
com tiras protectoras ate 1987 (in
clusive), em 2 volumes com esto
ios. Estados impecAveis. Valor 
superior a 50 contos. Vendem-se 
pela melhor oferta. Resposta ~ Se
cretaria do Clube ao n.o 500 . 

CARTOES TELEFONICOS. Oue
remos comprar urgente cartoes te
lef6nicos de todo 0 mundo, 
especialmente de Portugal, Brasil e 
Macau. 

Compramos, vendemos e troca
mos. Possuimos grande variedade 
de cartoes e selos temAticos. 

Eric Elias. 58 Greenacries. Hen
don Lane . London N 3 3TS . 
England. 

COMPRO: POSTAIS MAxlMOS 
com carimbo especial, com nome 
do Pintor, detalhe do quadro, no
me do museu, exposi<;:ilo de arte, 
etc ., inteiros postais, flamulas, car
nets, da TEMATICA DE PINTURA. 

J.P. ALVES, Rua Padre Americo, 
lote 111, cave esq - FORTE DA 
CASA - 2625 POVOA DE ST. ' 
IRIA. 

Ja estao it venda! 
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CATALOGO DE SELOS FAUNA - 1991 em espanhol 
edic;iio Domfil (antes Vidal Torrens) 

Mais de 30 000 selos classificados por parses e temas (mamrferos, aves, 
repteis, fauna maritima, borboletas, insectos, etc.) com a numera~ao 

dos principais catalogos mundiais. 

CATALOGO YVERT - 1991 

Volume I (a cores) - Fran~a, Andorra, M6naco, ONU 
Volume VI - Parses do Ultramar de FaN 
Disponrveis todos os outros volumes II-III-IV-V-VII-VIII 

- Facilidades de liquida~ao para todo 0 conjunto -

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Telefone (062) 83 12 48 

2500 CALDAS DA RAINHA 

- Prec;:~rios gr~tis em distribuic;:ao, mencionando mais de 30 000 series 
novas de todo 0 mundo, e que sao enviados a simples pedido -

EDITORIAL 
Quanto a n6s, a utiliza~Ao da conhecida expressAo ((sem falsa mod~stiall, s6 se jus

tifiea mesmo quando possa subsistir alguma duvlda em n6s pr6prios ou nos nossos in
terloeutores quanto a justeza do que se dlrA a seguir a sua introdu~Ao. 

Por isso, nAo a iremos usar ao dizer que 0 Clube Filat~lico de Portugal sempre ocu
pou, ocupa e por certo continuarA a ocupar um lugar impar no panorama filatelico nacio
nal - tlio incontroversa e irrefutAvel consideramos ser esta afirma~Ao. 

Isto, com toda a considera~Ao, respeito e amizade que nutrimos pelas nossas con
g~neres, algumas delas a produzir, na verdade. trabalho de muita validade. 

Podemos ainda acrescentar que 0 CFP tamb~m nAo desmerece em confronto com 
as suas similares estrangeiras colocando-se, sem favor, em posl~Ao privilegiada numa 
hipot~tica tabela que abrangesse as colectividades filatlllicas de todo 0 mundo. 

PerguntarA 0 leitor por que razAo estamos a recordar este assunto (e dizemos recor
dar, na medida em que a praticamente generalidade dos filatelistas conhece sobejamen
te esse facto). 

Bom. de vez em quando cabe perfeitamente e torna-se conveniente relembra-Io. E 
por varias razOes, parece-nos que esta ~. preclsamente, uma dessas ocasioes. 

E a razAo mais forte e significativa que merece 0 devido realce, foi 0 reconhecimen
to por parte da mals alta instAncia governatlva portuguesa, a Presld~ncia do Conselho 
de Ministros. do Clube Filat~lico de Portugal como PESSOA COLECTIVA DE UTllIDADE 
PUBLICA. 

Esta distin~Ao data de 9 de Maio deste ana de 1990, quando foi publicado no IIDia
rio da Republicall 0 respectivo despacho. 

E pois 0 Clube Filatelico de Portugal. a PRIMEIRA colectividade filat~lica a qual foi 
concedido tal estatuto. vlsto que a Federa~o Portuguesa de Filatelia, que ja ostenta tal 
titulo, faz parte de outro nlvel de entidades. 

Justo serA deixar aqui 0 publico penhor do nosso agradecimento a todas as esferas 
oficiais que deram 0 seu aval ill nossa pretensAo. nomeadamente a Junta de Freguesia 
dos Anjos. a CAmara Municipal e 0 Governo CiVil de lisboa, para al~m. claro esta, da 
pr6pria Presidlmcla do Conselho de Ministros. 

Sera bom fixarmos aquela data. 
Sera bom nAo esquecer, tamb~m aqui, 0 pioneirismo do CFP. Pioneirismo que se ma

nifesta como em tantas e tAo variadas ocasioes anteriores, algumas das quais sAo por 
outros imitados, multas das vezes sem 0 mlnimo de Imagina~Ao criativa por forma a fa
zer um pouco diferente. Mas quanto a isto, pode ser que em outra ocasilio mere~a uma 
referencia. 

A hora e, pois, de alegria para todos os amigos do Clube Filat~lico de Portugal. 
Congratulemo-nosl 

A. SILVA GAMA 
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riiiLHETE·S·POSTAis\ 
l 0 Ii~ ~ ~2~~or!¥e~!~~ais 3 aguarciavam hi muito tempo 

~ 
~ 

, 
A venda 
em todas 
as casas 
da 
especia/idade 
e 
/ivrarias 

Edi~ao da PreCfo: ~ 
2300$00 ~ 

j (I'!) filat~lia ~ 
~ ~~jJJ))~c~~ BA·RATA DAS NEUES ~ 
~ Rua da Trindade, 5 _1.0 Dto. (Largo do Canno) t 
\ Telef. 34671 33 • 1200 USBOA I 
~TTTY ••••••••••• '.' ••••••• ~ 

Informac;:Oess BibliogrcHicas - Fi
latalicas. Trocam-se. Actlcio Luz. 
Rua 1? de Dezembro, Lote 3, 3? 
Esq? 2330 Entroncamento. 

SELOS BARATOS SORTIDOS DE 
PORTUGAL, com pro em grandes 
quantidades. Mlnimo 300 Kgs. In
formar quantidades e precos. HA
FRO, N-1823 Knapstad, Noruega. 

SELOS SORTIDOS DA ESCANDI
NAvlA E IMPtRIO BRITANICO, 4 
Kgs de selos sortidos, pacotes de 
palses e selos a granel, a maior par
te da Escandintlvia e do Imperio Bri
tanico a Coroas Norueguesas 500, 
+ portes. 11 .000 escudos + 
3.000 escudos, portes. HAFRO, 
N-1823 Knapstad, Noruega. 

Tenho para venda cerca de 1000 
saries e blocos temtlticos usadas de 
todo 0 mundo. Faco envios a esco
Iha. Indique 0 tema ou pals preten
dido. iris - Rossio, 45, 1100 
Lisboa. 

Procuro selos da Finlandia espe
cialmente do perlodo anterior a 
1970 de preferi!ncia usados. Tam
bem troco por selos de Portugal, 
RFA e Franc;:a. 

IIldio Pereira Gonc;:alves - Esta
c;:llo de Correios - CTT - P 9000 
Funchal - Madeira. 

Selos novos da Europa de Leste. 
Tambem novidades. Enviem man
colistas. Vende: Miro Milanovic -
Vojvode Brane 2811V - 11000 
Beograd, Jugosltlvia. 

Boisa Filatelica 

Send me for normal letter 
100/200 used good stamps of Por
tugal, China, Venezuela, Thailand, 
Korea, Singapore, Hong-Kong, 
Ethiopia, African and Asian Coun
tries, British and French Colonies, 
Europa CEPT 88/90, Animals, Spa
ce and Famous Men of Science and 
Culture except those of Europa. No 
Presidents, King, Military. Will re
ceive same quality and quantity of 
W. Europa, Japan, Australia, Israel, 
CEPT, etc. Also exchange on wan
tlists base Yvert 90. Corr: eng, 
french or spanish. Borza A. Via Sta
zione - 51/C. 10060 None/Torino. 
Italy. 

Envie 100/250 selos diferentes 
usados comemorativos de Portugal 
Continental, depois de 1981 e re
cebertl a mesma quantidade e va
lor Yvert da Holanda. Corr: ingli!s, 
franci!s ou alemllo. ROBIJN. Kon. 
Julianalaan, 12. NL-2274 JK Voor
burg. Holanda. Troco tambem se
los perfurados de todo 0 mundo por 
comemorativos modemos Benelux. 

Dou totes de selos novos e usa
dos das ex-Col6nias recebendo a 
mesma quantidade de selos come
morativos de Portugal. iris -Rossio, 
45,1100 Lisboa. 

Of ere co selos romenos novos. 
Prefiro negociantes. Corresponden
cia en Ingles, Frances. Cristian Ta
masescu . A.F.R. Cont. 11452. C.P. 
1 - 29 . 70100 Bucaresti 1. 
Romania . 

Vendo selos, moedas e muitas 
coisas coleciontlveis. Rafael E. Ro
sa, Av, Combatentes - 1 ° Lote No
vo, ric 8700 OLHAO. 

Dou sobrescritos 1." dia Portu
gal c/ sarie completa recebendo em 
troca selos para confeccionar paco
tes. iris - Rossio, 45, 1100 Lisboa. 

COMPRO revistas 
"PORTUGAL FILATtLlCO" das 

1." e 2." series e os n.D' 1,11,30 
e 31 da 3." serie; 

"MERCADO FILATtLlCO" da 1." 
serie 0 n. ° 1 (capa: Circular Men
sal de Propaganda e 1 de Dezem
bro de 1940 a preto, cercadura e 
estampa de Sir Rowland Hill a 
vermelho); 

"SELOS & MOEDAS" n. ° 10; 
"BOL. CLUBE FILATtLiCO MO

C;:AMBIOUE" n. D 1 a 43, 45, 55 e 
seguintes; 

"FILA TELIA TEMATICA" 0 Suple
mento n. ° 5, de Julho de 1975; 

"MAGAZINE FILATtLlCO" revis
tas n.o, 2, 3, 4, 7 e 17 e Boletim 
Mensal de Novidades n."' 1 a 9; 

"BOL. SEC. FIL. ASS. CUL. DES. 
EMP. UBP" n."' 1, 2 e 4; res posta 
a F. Ideias - R. Rostllia de Castro, 
1 - 2. ° Esq. - 1700 LIS BOA ou 
pelos T. 562112 ou 7153808. 

Interessa-me series completas 
novas de novidades dos temas: 
Cosmos, fauna, pintura, xadri!s, 
barcos, uniformes, futebol e Olim
pladas. Oferec;:o Russia e palses so
cialistas. Base Yvert ou Michel Mark 
Camarov. Bogdana Hmelnizkago. h 
18, Atp 13.236039 Kaliningrad. 
Russia. 

Com pro centos, quilos, lotes e 
stocks todos os generos. iris -
-Rossio, 45, 1100 Lisbos. 
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Selos vendo e compro, novos e 
usados. Conlinenle e ex-col6nias 
Bons precos M. Leillio. Aua H. Lo
Ie 19-1 ~ Frente. Casal S. Br;is 
2700 Amadora. 

NOVIDADES Er.A CATALOGOS 
- Temos mulla cOlsa para Si. Es
creva e diga que colecciona. H4 
grandes novidades em novos cata
logosl SEAGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

COMPA~ .Lusladas. (Portugal), 
cartas, postais, ambulllncias, ca
rimbos Iranceses, nominativos, en
saios, provas, erros, blocos, paque
bots. 

InscricOes marginais: impresso
res e numeros de obras. 

Aesposta: Apartado 90.2751 
Cascais Codex. 

VARIEDADES DE PORTUGAL, UL
TRAMAA, E NOVOS PArSES DE 
EXPAESSAo PORTUGUESA - Dis
pomos de cadernos com exempla
res que podem em muito valorizar 
suas coleccOes. Proponha 0 seu en
vio fl apreciac1l0. SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA AAINHA. 

COMPAO-TAOCO - Pecas cir
culadas da Companhia de Mocam
bique, Niassa, Lourenco Marques, 
Ouelimane, Kionga, Zamb~lia Res
pondo sempre. Paulo sa Machado 
- Rua Direita das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 

Boisa Filatelica ' , 

Paulo Augusto Pedroso Dias Pretendo trocar Novidades de 
Compro OU troco Intelros Postals e Portugal com Espanha. Ralael G. 
Sobrescntos D. LuIs de Relevo de Fresno. P.O. Box 583. 02080 AI-
Portugal, Acores e Madeira. bacete. Espanha. 

Estrada do Loureiro lao Casal de 
Colaresl Letras B e C - Armaz~m 

de Papel - Alcantara - 1300 LIS
BOA - Telel.: 60 07 50. 

NOVOS PAlsES DE EXPRESsAo 
PORTUGUESA - Se colecciona ou 
pensa coleccionar estes palses, en
tre em contacto connosco. Temos 
tudo ou quase tudo, em s~ries no
vas, blocos, provas de cor, e erros. 
St:RGIO W. DE SOUSA SIMOES 
-2500 CALDAS DA AAINHA. 

Com pro selos, posta is, cartas, 
cintas de Jornais, etc ., Portugal e UI
tramar, em especial Macau, Timor, 
C· Mocambique, Nyassa, Tete, 
Zambezia, Kionga, Congo, Cabin
da. 

J. Trindade - R. D. Francisco 
Manuel de Melo, 23-A, 1092 Lis
boa Codex. 

BOLETINS 00 CFP. Com pram
-se. Indicar numeros e precos de 
cada. Aesposta fl Secretaria ao n~ 
500. 

Selos Coroa. Procuro para espe
cializaC1lo tudo sobre este tema em 
novo, usado, lalsos, reimpressOes, 
lolhas, erros, etc. Compra, troca e 
vende. Paulo Vieira - Apartado 
135 - 8002 Faro Codex. 

Preciso troquistas para selos no
vos. Corr.: Ingles. Aegistada. G. Ba
dalio. C.P. 64. 5600 P-Neamt. 
Rom~nia. 

Desejo selos N/U tema cogume
los, em s~ries com pi etas e PM do 
tema aves. Dou selos, blocos e PM 
de Portugal e Europa Oc. Paulo Ale
xandre. Rua Joilo de Deus, 4 Apt. 
1. 4400 Vila Nov.a de Gaia. 

Desejo trocas de selos da Ar4bia 
e palses capitalistas. Tem4ticas de 
pintores, anima is, transportes e co-
16nias. L Ps, C 05 de grupos Rock. 
Em troca de L. Ps de firm as russas, 
livros em alemilo e ingles, selos, re
cordacCles. Sou uma jovem de 22 
anos. Polunina Oksana A. ul. Ge
roev Stalingrada 1/6 KV 16. Khar
kov - 310124. UASS. 

VENOO coleccCles muito comple
tas de : 

PORTUGAL e EX-ULTRAMAR COM 
SEQU~NCIA APeS INDEPEND~N
CIA - IANGOLA especializada com 
erros, variedades, falsificacOes, pro
vas, curiosidades, estudos, etc.1 

TEMATICA DESPORTIVA muito 
completa atil 1967, GRANDE .STOCK. 
SELOS NOVOS DO ULTRAMAR. 

AMANDIO MARTINS COUCEIRO 
- Mogofores - 3780 ANADIA. 
S6cio N~ 3025. 

ANEXO N.- 2 

PRESIDtNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

o presenle diplome e con/erido IJQ _ CJ .. UBE FlLAT~LICO Of.: PORTUGAL, com sed~ 

pOt let sido reconhecido(lI) 

como penoil co/eclivlJ de u/rlidlJde pub/,ca, n05 fermos do Deerelo .Lei n ,- 460/ 77. de 7 de N o· 

vembro. con/otme consla do desplJcho publ,cado no .Diano dd Republic"o, .-!~serie. n,- 109 __ 

d. _9_ de _ Maio 

Usboll. ~~ de _ Maio 

~.J','m,'~ 
(Anlbal A. Cavaco s~ 

, 
Distin~ao Impar para 0 CFP 

Finalmente, ap6s demoradas e exaus
tivas diligAncias. 0 CLUBE FILAT~L1CO 
DE PORTUGAL foi oficialmente reconhe
cido como PESSOA COLECTIVA DE UTI
L1DADE PUBLICA. 

Consideramos que se trata do publico 
reconhecimento de quase 50 anos de ac
tividade intensa e valorosa, com 0 objec
tivo unico de difundir a Filatelia. 0 
mesmo 6 dizer-se. divulgar a cultura por 
milhares e milhares de pessoas. 

Mais do que quaisquer benesses que 
dela possam advir, esta distinc;lo enche
-nos, efectivamente. de justificado 
orgulho. 

Foram trabalhosas. longas e morosas 
as diversas diligAncias necessArias para 

alcanc;ar tlo prestigiante titularidade. 
Mas decisivamente influentes, foram. 
sem duvida. as sucessivas gerac;l5es de 
dirigentes que conduziram os destinos 
da agremiac;lo. de colaboradores obse
quiosos e. evidentemente. de associa
dos devotados que tornaram e 
mantiveram 0 CFP. sempre nas posic;l5es 
mais elevadas da Filatelia Nacional, 

Que as gerac;l5es vindoras saibam con
tinuar 0 ideal que tem norteado a vivAn
cia da colectivadade. e compreender 0 

esforc;o permanente que foi necess6rio 
dispender desde a hora da sua fundac;1I0, 
para alcanc;ar 0 lugar que hoje 0 CFP in
discutivelmente ocupa e 0 honroso trtu-
10 que acaba de nos ser outorgado. 

Sabemos que isso acontecer6. 

s 



Matar saudades 

Qualquer cidadao portugues sabe muito bem 
quanto tem subido as taxas de correio . Basta
-Ihe escrever uma cartinha para a ccterra)) uma 
vez por ana para verificar que sobe sempre M 
muito tempo. 

J~'. 
~.&')t\,nl,"" I 
~_~ (t IV;;) +'l)A!.' lV~ 

-t.-1· [) *,0 I 
.,1Soo):..'~ 1 

Alves Coelho 

De olho atento ao que Ihe e permitido obser
var, 0 coleccionador aprecia extravagancias 
que parecem coisas vulgarlssimas para 0 indi
ferente . 

Veja 0 leitor, por exemplo, 0 sobrescrito que 

~. 9- QJ2~o~ - ~'2. 

.J-2 all( _~~~ Co~ 

Uma simples carta ja custa 32$00 para cir
cular dentro do nosso pals. 

a filatelista, poram, obrigado a «buscar» aqui-
10 de que necessita para a sua colecr;:ao, mui
tas vezes trocando com 0 estrangeiro, esse 
sofre ainda mais. Alam de comprar selos no
vas para a colecr;:ao, tem de 05 adquirir para 
estampilhar as suas cartas. 

6 

lin 111111 II 1111 

o expedidor estampilhou com 3 selos : 0 de 
1 $00 D. Dinis (n. ° 768 catalogo NFACP) e 05 
de 1 $00 e 30$00 Instrumentos do trabalho 
(n .os 1359 e 1375), 

Este casamento de um selo de 1953 com 
dais de 1978 foi absolutamente natural para 0 
remetente, alheio a vida dos selos . Mas n6s, 
habituados a «mastigar)) selos, ficamos espan-

Balsa Filat~lica 

Espa90 a disposi9ao de todos os leitores que pod em aqui inserir 
o seu anuncio ao prec;o econ6mico de 30$00 por linha. 

PREc;:ARIO DE MATERIAL FILA
T~L1CO - Tudo a que V. pode ne
cesitar. Gratis a pedido. S~RGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA . . 

Cherche correspond ants dans 
~outs pays pour ~change des 
timbres-paste neufs. M. Podagiel 
Igor. Vasaros - 18, Vilnius 232055. 
URSS. Utuanie. 

PREc;:ARIO DE S~RIES COMPLE
TAS NOVAS DE PORTUGAL -
1953-1988 - Com blocos, -car
nets- e outras variedades. Gn1tis a 
padido. S~RGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA . 

Paulo Augusto Pedroso Dias 
Com pro au troco Inteiros Postais e 
Sobrescritos D. LuIs de Relevo de 
Portugal, Ac;:ores e Madeira. 

Estrada do Loureiro (ao Casal de 
Colares) Letras B e C - Armaz~m 

de Papel - Alcantara - 1300 L1S
BOA - Telef.: 600750. 

Europa de', Leste. Oferec;:o aos 
melhores prec;:os s~ries novas tema
ticas au outras, incluindo novida
des . F. Loureiro, Praceta D. 
Fernando II, Late 8-2~ Dt~, 2735 
Cac~m. 

Desejo Portugal e eK-col6nias, 
Brasil, Argentina e outros palses da 
Africa e Amllrica. Fauna, Fulebol a 
Barcos (novas). Dou em Iroca sa
las, sobrescrilos, .FDC, cerimbos a 
poslais da URSS 1960-1989. Vla
dimir Rudanko. Lnokombinalovska
ya 9 kv. 91 . 266022 Rovno. UR$. 

PORTUGAL-SOBRESCRITOS 1 ~ 
DIA 1950-198B - Enviamos gr~~ 
tis SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAINHA 

Troco selos de Cuba pro selos da 
Portugal e ex-CoI6nias. Base Yvart. 
Ant6nio Garcia Corrales. San Far
nando, n~ 83°/° 11112. Lawton 
Habana 7. Cuba CP 10700. 

MINT THEMATIC STAMPS . . 
want worldwide I can send 8razil. 
Yvert BaSIS Serious exchanges. 
Details : G.J Vol plio Caixa Postal 
223 Paranaguc! PR 83200 Brasil. 

DE NOVIDADES SABEMOS NOS( 
E natural de pais de quase quatro 
dezenas de anos. a vender novas 
emissOes de todo a mundo. Diga
-nos que quer receber, e fique tran
quilo. Receberc! tudo qua pretender. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Procuro PORTUGAL cartas pre
filatlllicas a cartas clselos at~ 1900. 
Inleiros novas a usados, normais, 
comemoralivos, 8F, alc. Aerogra
mas. Manda foloc6pias ou malerial. 
Com pro ou troco por material ale
mao CF s/mancolista. N. Schmid + 
Poslfach 54 + 0·8918 DIESSEN . 

Porcuro BRAZIL cartas prefilatE!
licas e carlas clselos nllo denles
dos; blocos a maiores unidades, 
primairas IrAs amissOes. Cartas a~
reas asp. VARIG + CONDOR. Olhos 
de boi c/car . raros. Compro ou Iro
co. Ofarla ot! malarial para N . 
Schmidl + Poslfach 54 + 0-8918 
DIESSEN. 

SE COLECCIONA TEMAS OU 
PAlsES, TEMOS SEMPRE EM DIS
TRIBUIC;:Ao GRATIS, PREc;:ARIOS 
COM CERCA DE 30.000 SERIES -
Novas, diferanles, complatas . 
Indique-nos qua colecciona . SER
GIO W. DE SOUSA SIMOES 
2500 CALDAS DA RAINHA. 

Pretende-se Inglaterra. Isabel II 
selQs definitivos (Emissllo ordinc!
ria), Carnets, variedades de goma, 
f6sforos, papE!is, etc. 

TamMm Portugal 0 Luis (Wie
ner) 8 D. Carlos (Mouchon). 

Compra-se au troca-se 
Sieuve Afonso. Urban da Porte

la, Lote 87-3~ Dt~ 2685 Sacav~m. 
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3069 - Arq. Ant6nio Lurs Moreira. Avenida de Ma
drid, 32-1.0 Esq. 1000 Lisboa. (M) 
C.60.N.l. Macau. Timor. Ouadras. Provas. 
Ensaios. NlIo emitidos.94. 

3070 - Maria Jose Silva Santos. Carrascal. Mani
que de Baixo. 2765 Estoril. (P) 
Po.Fr.T.C.60.N.U.l.94. 

3071 - Prof. Helio Manuel Coelho Matias. Estrada 
Nacional, 10. Val ado dos Frades. 2450 Na
zare. (M) C.60.N. Tem~ticas: Aves Rapina. 
Europa. Cartas Geogr~ficas e Familia Real 
Inglesa. 

3072 - Carlos Manuel Santos Oliveira e Outro. Rua 
Pereira Clio, n.063. 2900 Setubal. 
T.C.V.60.N.U.3 . • 

3073 - Jorge Manuel Ferreira Cordeiro. Rua Gar
cia de Orta, 7-5. 0 F. Damaia. 2700 Ama
dora. (MI Po.Fr.T.C.V.60.N.U.l. 
Tem~ticas: Arte, cosmos, ciflncia e 
Natal.90. 

3075 - Jose Rodrigues d' Almeida. Rua Alexandre 
Braga, n.o 22-1.0 Dt. o. 11 00 Lisboa. (P) 
Es.C.60.N.T". 

3076 - Eng. Fernando Vllor Oliveira Martins. Rua 
Lurs Freitas Branco, 14-4. 0 Esq. 1600 Lis
boa. (MIA) Po.Fr.ln.Es.V.C.60.N.U.3. Co
leccOes e stocks de 3. Temas e parses da 
Europa OcidentaI.66.67B. Carteiras. 
90.91.97. 

3077 - Ant6nio Manuel Rodrigues Martins. Prace
ta Dr. Camara Reis, Lote 130-3. 0 C. Casal 
de S. Br~s. 2700 Amadora. Po.ln.T.C.V.60. 
N.U.67B e outros. 

3078 - Hernani Alberto Nascimento Cardoso. Rua 
Rocha Santos, 23. 1900 Lisboa. (P) 
T.60.N.U. Parses de Leste. 

ACORES 

2977 - Emanuel da AssunCllo Oliveira da Cunha . 
Rua da Boa Nova, n. a 40. 9500 Ponta Del
gada. (M) Po.ln.T.C.60.U.l.Macau. 
2C.3.72.90.94. 

BRASIL 

2160 - Geraldo Jose Volpon. Caixa Postal, 223. Pa
ranagu~ - PRo Brasil. (A) Po.Fr.ln.60. 

T.N.65.67B. T1. T5.T". Tl8. TlO. T7.90. 
2368 - Eng. Geraldo de Andrade Ribeiro Junior. 
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Rua Filipinas, 86. Ap. 98. 05083 S. Paulo. 
(A) 60.15. 

3062 - Eng. Rubens Borges Bezerra. Rua Afonso 
Celso, 180. Tamarineira. CEP 52060 Reci
fe - Pernambuco. (A) Po. In. T.C.60.1.15. 
.N.U. sobre carta. CartOes postais cir
culados. 

CANADA 

559 - Lurs Fialho dos Anjos. 8989, Rimouski. 
Brossard. Oue. J4X 2S2 (M) PO.Fr.ln . Com
preen de AI.T.N.U.60.1.2.3.em 64. 

2763 - B. V. Thomas. Box 94384. Richmond. BC. 
Canad~. V6Y 2A8. 

DOMINICANA 

21 88 - Juan Malvar Lema. Avenida de Francia, 
68-3~ A. Santo Domingo. Republica Do
minicana. (19 / A). (l/PI. Po.Es.T.C.V. 
60.N.U.l .19.20.46. Carimbos especiais. 
90.94.107 Espanha. 

ESTADOS UNIDOS DA AM~RICA 

3059 - Rafael Rivera Oquendo. P.O. Box 2099. Are
cibo 00613 P.R. (A) In. 

FRANCA 

2633 - Amandio Marques. 18, Rue Jean Moulin. 
92230 Gennevilliers. (M) Fr.Po.60. 
N.U.l.2A.94. 

3074 - Lopes Henriques. 2, Rue de la Ferte Milon. 
02200Soissons. (M) Po.Fr.60.N.U.l. Cruz 
Vermelha Portuguesa (Porte Francol. 
Ateneu. 

INGLATERRA 

147 - Manuel Albuquerque. P.O. Box 714. Lon
don SW 3 5BW. Comerciante. Po. Fr. In. 
Servo-Croata. Compra e Vende. Nilo tro
ca. Inteiros postais. Cartas pre-adesivas. 
Marcas postais sobre selos e cartas de 1 
e 2. 

1 300 - British Library. Document Supply Centre. 
Accessions Dept. Boston. SPA-Yorks LS 
237 BO. 

3064 - Wolfango de Souza. 16 Sarsfield Road. Pe
rivale. Middlesex. England. Stamp Dealer. 

3065 - Eric Elias. 58 Greenacres. Hendon Lane. 
London N 3 3TS. Stamp Dealer. 

tados quando nos mostraram 0 sobrescrito. E 
surgem-nos muitas perguntas em tumulto. Tan
tas, que recorremos ~ paciencia do leitor para 
as ordenar. 

Como teria side posslvel' a aposic;:ao da mar
ca do dia de 1990 sobre um selo que circulou 
de lOde Janeiro de 1953 ate 31 de Julho de 
1972 ao lado de selos que comec;:aram a cir
cular em 1979 e 1980? E haven~ muita gente 

capaz de guardar um selo de 1100 durante 
mais de 10 anos para 0 utilizar? 

as efeitos da inflac;:ao fazem-se sentir na fran
quia das cartas. As taxas variam anualmente 
e a taxac;:ao s6 se consegue recorrendo ao uso 
de selos de varios prec;:os, pelo que nao podem 
os servic;:os do Correio descer ~ minucia de ve
rificar a validade de um selo tao raro nesta epo
ca que nem merece a pena pensar nele. 

E aqui est~, caro lei tor, como dez tostees de 
1972 valeram aoo em 1990 ... 
H~ quantos anos nao circula uma carta p~r 

1 100? Quais os prec;:os dos selos necess~rios 
para se franquiar uma carta para 0 continente 
desde 1972? 

Quanto a n6s, dispensamos respostas. 
Sentimo-nos satisfeitos: a taxa certa: 32100 
em 5 de Janeiro de 1990 ... e mat~mos sau-

dades ... Muito resistente 0 cavalo de D. Dinis, 
que acompanha 0 seu descendente da serie 
A ... 

• • • 

De futuro, caro leitor, convir~ que esteja 
atento aos selos com que as cartas sao fran
quiadas, pois outras "gracinhas., poderao 
suceder. 

Noutros tempos, uma serie-base resistia aos 
anos e morria de velha. Nos dias que correm, 
sao tantas as series-base que mais parecem co
memorativas. Durante 1990, aparece isto tu
do: em 6 de Marc;:o, Navegadores Portugueses; 
em 5 de Junho, Felicitac;:ees e ccFrutos e plan
tas subtropicais da Madeira." e em 11 de Ju
Iho, para que nao se esgotem as "bases." 
"Profissees trpicas ac;:orianas.,. 

Uma fartura para todos os gostos. E e tanta 
que, mais tarde ou mais cedo, as funcionarios 
dos correios incumbidos da venda e da inutili
zac;:ao dos selos tem de tirar um curso especial 
para distinguir os selos em curso. 

Mas nem tudo e mau; dal resulta um benefl
cio para os coleccionadores: 0 de encontrarem 
pec;:as com que alegram as colecc;:Oes, como 
aquela que reproduzimos. 
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o selo portugues 
e historia e cultura 
e passado, e presente e 
e distancia. 
Coleccionar 
selos portugueses 
e descobrir este jeito 
de sentir e deviver. 

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Tematicos 

LISTA DE SCCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERACOES REINGRESSOS - NOVOS s6cIOS 

PORTUGAL 

2 - David Lopes dos Santos. Rua Manuel Sil
vestre da Costa. 20, ric A. Costa de Capa
rica . 2825 Monte da Caparica . (M) 
Po.Fr.N.U.l .2.U.3.4.15. 

38 - Alberto lino da Camara Soares. Rua Anjos, 
12. Vivenda S. Pedro. Canaviais. 7000 Evo
ra. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.l. Temc1ticas: 
Mariana e Turismo.90.94. 

75 - Eng.· Maria Bc1rbara Abrunhosa. Rua S. Se
bastillo. 42. 6000 Castelo Branco. 

251 - Dr. Jos~ Maria B. Sousa Rafael. Avenida Rui 
LuIs Gomes. Lote 3-10.0 Dt. o. Colina do 
Sol. 2700 Amadora. (M) Po. Fr. In. T.N.U.60. 
. 1.67B.90.94. 

361 - Jos~ Ant6nio de Lencastre Teixeira da Mo
ta . Avenida Alvares Cabral, 62-5. 0 ESQ. 
1200 Lisboa. (A) Po.Fr.T.C.N.U.60.1.2.67. 
PrtHilat~licos. 

506 - Dr. Rui Vieira Miller. Rua Kubischek de Oli
veira. 6-3. 0 Fte. 2780 Oeiras. (M) 
Po.Fr.T.C.V.N.U.60.1.24.24B.30.53.59 
.90. 

1139 - Cap. JoaQuim Furtado Leote. Largo do Ca
sal Vistoso. Lote 3-11 Dt. o. 1900 lisboa. 

1572 - Rui Jorge de Morais Monteiro Torres. Ave
nida Conde da Carreira, n. 0 63. 4900 Via
na do Castelo. (M) Po.Fr.T.60.3.93 

1659 - Jos~ Vasco de Sousa. Rua Com . Sacadu
ra Cabral. 15 ric. Vale de Figueira. 2685 Sa
cav~m . (M) Po.T.C.V.60.N.U . l .2A.9. 
. 16.92.94. 

2071 - Ant6nio Alberto da Silva Teixeira. Avenida 
das Tulipas, n. 0 12-7. 0 D. Miraflores. 1495 
Lisboa. (M) T.V.C.60.N.l.T.79. Temi1ticas: 
Mineralogia e Paleontologia. 

2522 - Artut Augusto Alves de Miranda. E. Marllo, 
Bloco A-l . 0 Dt. o. Rua S. Sebastillo. 4600 
Amarante . (M) Po .Fr.T .C.V.60.N .U. 
.1 .2A.94. 

2589 - Jorge Aur~lio Rodrigues. Avenida Afonso III, 
77,1.0 ESQ. 1900 lisboa. (M) Po.Fr . 
. In. T.60.N .U.5A. 7 .67B.90. 

2600 - Jollo Gamboa Alves . Rua Ant6nio da Nola, 
18. Telf.: 01/283729. 2750 Cascais . (M) 
Po.Fr.ln . T.C. V .60. 64 .N .U.66.67 .67A.6 
7B.68.73.74.79.80 de 1.2.16.28.90.94. 

2682 - Ant6nio Adao Alves SimOes. Rua Ribeiro 
Sanches, 29. 6090 Penamacor. (M) 
Po.Fr.ln.T.Cartas com 60 de 23.60 Tipo Co
roa de 2 B. em partes.Quadras.60.1 . 
. 2.8.Cabo Verde.94. 

2718 - Associayao Portuguesa de Maximafilia. Ala
meda das linhas de Torres, 155-1.0 ESQ. 
1700 Lisboa. Po.Fr.ln .Es.68 . 

2726 - Jos~ Carlos Ramos SimOes. Rua do Para!
so, 317-2 .0. 4000 Porto. (P) Po.Es.T.60. 

N.U.12B.T 10.90.94. 
2870 - Bernardo Jos~ Rodrigues Santos Silva. Rua 

dos Eucaliptos, n. 0 22. Bairro da Encarna
yllo. 1800 Lisboa. 

3060 - Prof. Ant6nio Rosa Dias. Rua Amorim Ro
sa, 35, 1.0 ESQ. 2300 Tomar. (M) 
Po.T.C.V.60.3. Erros e variedades de 
1.2A.60.N.l.2A.60.3.U.90.94. 

3061 - Jos~ Manuel da Conceiyao Moila. Estrada 
de Chelas, 29. Rua B. Porta, 6. 1900 Lis
boa. (M) V.C.60.U.1.94. 

3063 - Prof. Jorge Manuel de Seixas Boavida Fer
reira. Rua Prof. Reinaldo dos Santos, 12-3. 0 

C. 1500 Lisboa. 
3066 - Samuel Ant6nio Batalha Gomes Rodrigues . 

Rua Florbela Espanca, n.O 5. C/v. Dt.·. 
7080 Vendas Novas. (P) T.C.V.60.N.U.1. 
.2A. Flora.3. 

3067 - Jollo Domingues Mouro. Monte de Cima. 
Montes da Senhora. 6150 Proenya-a-Nova. 
(P) T.C.V.60.N.U. 

3068 - Leonel Augusto Gonyalves Fernandes. Tra
vessa da Praia, n.o 7, 1.0 ESQ. 2830 Bar
reiro. (P) T.C.60.N.U. 
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Um dos pontos altos desta reuniao consistia 
na elei~ao para 0 lugar vago no Bureau da Co
missao de Maximafilia . 05 quatro candidatos, 
senhores G. Miller (RFA), S. Taioli (Sul~a), V. 
Vassilev (Bulgaria) (atraves do senhor Nickol
chev) e Y. Behboud (lrao) fizeram a sua apre
senta~ao . 

Dos 16 votos contados, 0 resultado foi ose
guinte : 

S. TAIOLl, 8 votos; G. MillER, 5 votos; V. 
VASSllEV, 2 votos e y" BEHBOUD, 1 voto. 

o candidato sul~o Silvio Taio~ foi assim elei
to para 0 Bureau m8l'ecendo 0 aplauso de to
dos 05 presentes. 

Finalmente 0 Coordenador da FIP para a Co
missao de Maximafilia focou varios pontos e in-

• • • 

John Norris Marsden 

A Revista <cPortu-lnfo)) editada pela nossa 
congenere International Society for Portugue
se Philately, agremia~Ao radicada nos Estados 
Unidos que, con forme 0 seu nome indica, se 
devota a filatelia portuguesa, transcreveu, com 
a devida men~ao de origem, no seu numero 94, 
de Outubro de 1989, 0 artigo que titula esta 
nota, da autoria do Vice-Presidente do CFP e 
consagrado estudioso, Jose Rodrigo Dias 
Ferreira. 

Tal circunstancia e uma prova cabal do inte
resse que este texto (como alias muitos outros 
do mesmo autor) mereceu. E refira-se a pro
p6sito que foram varias e de diversas mane i
ras, as repercussoes deste trabalho que 
chegaram ate n6s. 

Eis, pois, um motivo de grande satisfa~ao pa
ra 05 responsaveis por esta publica~ao. 

o Portugal desconhecido 

Por muito que custe a acreditar, ate no co
leccionismo, no caso vertente na filatelia, ha, 
p~r vezes, um Portugal desconhecido a espe
ra de alguem .. . 
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formou que a Maximafilia estara representada 
na "PHllANIPPDN'90)), «GRANADA'92 •• e na 
"OlYMPHllEX'92)) de Barcelona. Insistiu que 
as participar;:Oes de Maximafilia deverAo ser 
sempre julgadas p~r especialistas e agradeceu 
o bom trabalho desenvolvido pelos membros 
do Bureau, sob a ac~ao eficaz do seu Pre
sidente. 

o delegado portugues, enquanto membro do 
8ureau, foi encarregado da lig",~ao das activi
dades maxim6filas para a Peninsula Iberica, 
America e Asia, em especial Brasil e Macau, 
on de a lingua lusa e a Maximafilia tem ralzes. 

Ficou marcada nova reuniao da Comissao 
para T6quio, aquando da "PHILANIPPON'90)). 

••• 

Na verdade, quem sabera que a 9 e 10 de 
Dezembro de 1989 se realizou no Espar;:o 
Champerret, em Paris, integrado no 43. 0 Sa
lao Filatelico do Outono, uma mostra intitula
da "Portugal e 05 seus selos))? 

A organizar;:ao do inusitado certame esteve 
a cargo da Chambre National des Experts Phi
lateliques e foi motive de um carimbo elabora
do pelos Correios franceses tendo, 
curiosamente, como motivo central a figura da 
Republica, bem marcada pelo barrete frlgio que 
ostenta. 

E esta?1 

c. Colombo 
Italie, Europe occ .. UHSS 

Prix courant gratuit 
(Pre~ario gratis) 

Corso Mazzini, 67/8 

I - 20075 LOOI 3 (M I) Italia 

Francisco de Borja Freire 

Lembran~as 

Diversos autores atribuem a Francisco de 
Borja Freire ter side 0 desenhador dos primei
ros selos emitidos em Portugal. Desconhece
-se a interferencia do Rei D. Fernando II na sua 
participar;:ao, apesar da existencia de um do
cumento referenciado mais adiante. 

Francisco de Borja Freire que aparece com 
varias grafias desde Borges (1); Ferreira (2) 
quando morava na Rua Bella da Rainha, n.O 
208, e Borga, como comprador do seu Jazi
go, comer;:ou como praticante de abridorde cu
nhos na Casa da Moeda, para onde entrou em 
Janeiro de 1814. 0 seu nome figura numa lis
ta de pessoal especializado em 1823 (3) no 
cargo de praticante, devendo a sua ascensao 
ser muita lenta porque aos quarenta e tres anos 
de idade (1833) era segundo abridor, e em 
1842, primeiro, cargo 56 confirmado em 1853. 

Seria de facto um verdadeiro artista ou teria 
na sua vida um forte apoio inicial do seu tio 
Cypriano da Silva Moreira? Nao sao credlveis 
as notas extraldas das mem6rias manuscritas 
de luiz Gonzaga Pereira, porque ele era cole
ga de Borja Freire (3) (13), 

Pelas diversas leituras, verificamos que atra
ves dos anos, foram-Ihe imputados variados ca-
50S, como 0 atraso de um ano na entrega de 
uma medalha para quando'da sua eventual no
mear;:ao por concurso, para 0 lugar vago de 
abridor extranumerario, 0 que nilo se concre
tizou (18281. 

Jose R. Dias Ferreira 

Em 1835, nao p6de concluir dentro do pra
zo os cunhos para as moedas de sete mil e qui
nhentos r{!is . 05 ensaios apresentados a 14 de 
Julho, nao agradaram. 

Em seu abono apenas encontramos uma re
ferencia em 1837, em que era considerado "pe
rito com autoridade para estabelecer 05 sinais 
dos patacos falsos)) (4). 

Depois de emitidos 05 primeiros selos, a re
la~ao continua em seu desabono. Ouando foi 
encarregado de abrir 05 cunhos da moeda com 
a eflgie de D. Pedro V, nao tendo ficado pare
cido 0 retrato do rei cunhado nas moedas de 
1854, mandaram abrir um novo pun~ao no ano 
seguinte, aprovado em 16 de Junho (4). Em 
1863, lavrou 0 primeiro' punr;:ao das moedas 
de D. luis, mas 0 Director da Casa da Moeda 
nilo ficou satisfeito pelo que mandou proceder 
a outro concurso . Este foi ganho por Frederico 
Augusto de Campos, nilo obstante 0 director 
da Casa da Moeda Ihe ter enviado um retrato 
emprestado pelo Rei, pedindo !!que se Ihe ad
dicione bigode e suissa, como Sua Magestade 
usa actualmente)) (5). 

Teria aqui, em parte, justificada a participa
r;:ilo do Rei D. Fernando? 

lamentamos, que poucos elementos se pos
sam colher sobre Borja Freire. Nilo se conhe
ce qualquer retrato seu. Sabemos que era 
muito rico e que 0 seu nome figura numa «Re
lar;:ao das Senhoras e Senhores que subscre-
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verao voluntariamente para 0 offerecimento de 
algumas Calc;:as e C;:apatos, para a Divisao do 
Exercito Libertador, entrado nesta cidade de 

Lisboa no dia 24 de Julho de 1833, e para ou
tros Corpos do mesmo Exercito; cujas quan
tias recebi como caixa a saber. Senhores ( ... ) 
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Fig. 1 

Francisco de Borja Freire Lei 10$000. Lisboa, 
em 19 de Dezembro de 1833. Ernesto 
Briester)) (6). 

Por v~rias vezes viajou em servic;:o da Casa 
da Moeda: em fins de 1837 «voltou de Lon
dres)). Em 1853 parte para Londres para tratar 

Reuniao da Comissao 

de Maximafilia da FIP 

em Londres 

A reuniao anual da Comissao de Maximafi
lia da FIP teve lugar no hotel Bloomsbury Crest, 
quartel general da "LONDON'90", no passado 
dia 11 de Maio, pelas 1OhOO. 

Esta reuniao foi precedida da reuniao do res
pectivo Bureau, onde 0 Presidente, Jacques 
Thenard, fez questao em saudar a nossa 
presenc;:a. 

A reuniao compareceram ou fizeram-se re
presentar 17 dos 35 delegados que compOem 
esta Comissao, a saber: 

Director da FIP coordenador da Comissao: 
Joseph Wolff (Luxemburgo). 

Membros do Bureau: J. Thanard (Franc;:a) 
(Presidente); A. Kotopaulis (Gracia); A. Sanders 
(Belgica); J. Duarte Martins (Portugal) e a se
nhora I. Szekely (Hungria). 

As traduC;:Oes foram asseguradas pela senho
ra Trommer (Luxemburgo) para 0 inglas e pelo 
senhor Duarte Martins para 0 espanhol, aos 
quais a Comissao agradeceu sinceramente. 

Os v~rios delegados deram a conhecer, re
sumidamente, as actividades maximofilas nos 
seus parses e levantaram diversas questoes de 
interesse para a Maximafilia. 

Uma crrtica generalizada consistiu na cons
tatac;:ao da reduzida presenc;:a de participac;:Oes 

• Oelegado 11 Comissllo de Maximafllia da FIP e membro do 
Bureau dessa Comissllo 

Jose Antonio Duarte Martins * 

de Maximafilia na "LONDON'90". A nossa Clas
se Filatelica foi, pois, bastante prejudicada, 0 
que levou parses com fortes tradic;:oes maxim6-
filas a nao estar representados (como foi 0 ca
so de Portugal). E uma atitude a ponderar e a 
rever para a qual a Comissao tudo far~ para a 
ultrapassar de modo a que um numero mlni
mo aceit~vel de quadros seja destinado iI Clas
se de Maximafilia como aconteceu no ana 
transacto (Sofia e Paris). 

Um outro aspecto debatido relacionou-se 
com 0 facto de alguns parses ainda emitirem 
«postais-c6pia do selo)) a que chamam indevi
damente de posta is m~ximos. A Comissao e 
cada um de n6s dever~ continuar a sua atitu
de de informac;:ao e persuasao para que tal ces
se (como de resto j~ tem acontecido em 
diversos palses). 

o problema das dimensoes das folhas expo
sitoras e a necessidade de harmonizar uma 
folha-esclarecimento para os expositores com 
o resumo das notas do juri, 0 que dever~ pas
sar a acontecer em futuras Exposic;:Oes FIP, foi 
tambam abordado. 

A necessidade de divulgar par todos os meios 
disponrveis e a promoc;:ao de col6quios para 
melhor difusao e compreensao dos GREV, 
SREVe GUIDELINES para a Maximafilia foi en
corajada aos delegados na convicc;:ao de que 
s6 assim expositores e jurados ficarao melhor 
preparados. 
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Roteiro de Exposi<;c3es 

Gaia vai ter 
Exposi~ao nacional 

Entre 24 de Novembro e 2 de Dezembro pr6-
ximos, a cidade de Gaia vai ser a capital da Fi
latelia nacional, graCas a realizacao, no seu 
Parque de ExposicOes, da ccGAIA 90)), XV Ex
posicao Filatelica Nacional. 

A organizaCao deste importante certame per
tence ao Clube Nacional de Filatelia que conta 
com 0 patroclnio dos Correios e Telecomuni
cacOes de Portugal, da Federacao Portuguesa 
de Filatelia e da Camara Municipal de Gaia . 

Naquela exposicao, vaG estar certamente 
presentes muitas das melhores coleccOes na
cionais de selos e outros documentos filateli
cos, ja que a participacao numa exposicao 
nacional constitui factor imprescindrvel para a 
participacao nos certames internacionais. Por 
outro lado, s6 vaG poder competir nesta expo
sicao as coleccOes que tenham obtido, pelo 
menos, medalha de prata nas exposicOes inter
-regionais ((Ovar 89)) e ((Portimao 89)), ou, pelo 
menos, medalha de bronze prateado numa ex
posiCao nacional ou equiparada, realizada nos 
ultimos cinco anos, ou finalmente que tenham 
participado numa exposicao FIP ocorrida nos 
ultimos dez anos. 

As inscriCOes provis6rias deverao dar entra
da na Secreta ria da Exposicao ate ao dia 30 de 
Junho, e as definitivas ate ao dia 15 de Setem
bro de 1990. 

Por cada quadro atribuldo, sera cobrada a ta
xa de 1000$00, com excepcao das Classes de 
Juventude, Oficial, Corte de Honra e Especial. 

Para alem das tradicionais medal has de ou
ro, vermeil, prata, bronze prateado e bronze, 
havera um Grande Premio da Classe de Gran
de Competicao, um Grande Premio ccGaia 90)) 
e Premios para as melhores participacOes nas 

classes de competicao «TRADICIONAL)), «IN
TEIROS POSTAIS)), ccTEMATICA)), ccMAXIMAFI
LlA)), c(JUVENTUDE)) e ccLiTERATURA 
FILATELlCA ••. 

o endereco da Comissao Organizadora, pa
ra onde devera ser remetida toda a correspon
dencia e: ccGAIA 90)), Clube Nacional de 
Filatelia, R. Infanta D. Maria, 211 - 4000 
PORTO. 

Albuns de Portugal 
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Formato 22x25 cm. Folhas m6veis em cartolina. Casas para todos os selos emitidos regularmente, 
com a indicacllo do respectivo numero do nosso cat~logo e reproduc1!o dos selos tipo. Capas de cartoli
na, impressas a trAs cores . 

Volume I - Desde 0 n~ 1 alll ao 796 e Correio Allreo 
Volume II - Desde 0 n~ 797 (Cenl~ Selo Portugu!sl alll 1979 
Volume III - Desde 0 n~ 1453 all! il aClualidade 
Volume IV - Bloeos, Privativos, Porteado, Enc. Postais e Telegrafos 

ELADIO DE SANTOS 
CAS A FUNDADA EM 1922 

63 lis 
64 lis. 
49 lis. 

138 lis . 

Rua Bernardo Lima, 27 - 1100 LISBOA - Telel, 549725 

2000.00 
2 000.00 
1550.00 
4350.00 

de assuntos relacionados com a emissao dos 
primeiros selos . No ana de 1855, visita a Ex
posiCao Universal de Paris. 

Seria talvez influenciado pelo falecimento de 
um seu ente querido, Ant6nio Jose Freire que 
ccfaleceo em Pernambuco a 31 de Janeiro de 
1830, hindo em viagem para Macao, ao servi
co da sua Patria)), cujo esquife veio para Lis
boa que 0 levou a redigir no seu testamento 
que, no caso de falecer no estrangeiro 0 seu 
corpo viesse para Lisboa, para junto dos seus. 
Alem do nome atras referido encontram-se se
pultados no jazigo de sua propriedade, a sua 
mae Genoveva Maria da Luz 
(30.9.1763-13.4.1836) e ele pr6prio, com 
uma lapide onde se Ie: ((Aqui jaz/O/Comemda
dor/Francisco de Borja Freire/Nasceo em 24 de 
Set/De 1790/Falleceo a 12 de Janeiro/de 

go 18. 0 dizia textualmente : ((Mandar-se-hilo 
gravar e estampar na Administracao da Casa 
do Moeda e Papel Sellado, sellos de franquia 
ou estampilhas, dos diferentes pad rOes que 
mais possam facilitar 0 seu uso •• (8), 

A designaCao da Casa da Moeda ainda foi 
usada por largos anos. Por exemplo na Expo
siCao Industrial Portuguesa lnaugurada pelo Rei 
D. LuIs I, em 7 de Junho de 1888, na Avenida 
da Liberdade figurava como expositora a «Ca
da da Moeda e Papel Sellado)). 

Chegado 0 ana de 1986 eis que 0 documen
to do Capitao Furtado Leote aparece a venda 
e descrito como se pode ler na figura 2. 

As abreviaturas: E e F-VF correspondem a: 
Ensaio e Bonito-muito bonito (9), 

Para esta peCa que foi a praCa por USP500, 
chamamos a atencao dos Servicos de Filatelia 

PORTUGAL & AREA 
E 1852, the extraordinary handdrawn and handcolored 
essay for the First Issue of Portugal. shows the four 
different denominations. each with EMBOSSED center of 
Queen Maria 11 and borders painted in red brown. blue. 
purple or green, several ms.. notes and instructions including 
a proposed- desIgn at the lower left comer. all on batonnc 
paper (128x202mm) with blue engraved "M & CROWN/' 
funy described in enclosed article by Capt J. Leote In 
"Boletim do Qube Filatelico de PortugaJM (Dec. 1973). one 
of the most fabulous and important items of Portuguese 
philately. F-VF. Color Photo $7500 

1869)) constando dos registos que faleceu de 
((doenca subita)) a 12 de Janeiro de 1869 na 
Travessa de S. Nicolau, n.o 26, hoje Rua de 
S. Nicolau, e que no caso dos numeros nao te
rem side alterados - noutros tempos nem to
das as portas eram numeradas - corresponde 
hoje ao predio onde esta instalado a firma do 
nosso Cons6cio Jorge Lopes. 

F!g, 2 

Passemos agora ao documento que serviu 
de base ao interessante artigo do Capitao Fur
tado Leote (7) e que reproduzimos na figura 1. 

Qual 0 motive porque em todo 0 texto nao 
figura a palavra ((sello ou estampilha)) e apare
ce a palavra ((selado)) em vez de c(sellado)) . Se
ria posslvel 0 erro partir do Rei, quando ele 
devia saber que a sua mulher assinou 0 Decreto 
de 27 de Outubro de 1852, onde no seu arti-

dos CTT, conforme nossa carta de Maio de 
1986, ignorando se a mesma foi vendida, Qual 
o seu preCo e outros pormenores. 

Passamos, porem, a verificar que a partir 
desse ana 0 aparecimento da atribuicilo dos de
senhos dos nossos primeiros selos ao Rei D. 
Fernando, como se pode ler no ((Passaporte Fi
latelico Internacional .. (10) cujos elementos pa
ra a sua elaboracilo devem ter side fornecidos 
pelos correios dos parses da CEE, que partici
param na ((Europex 86 .. , alem dos nossos Que 
tacitamente sancionaram esse documento no 
«Convite. 05 Correios Portugueses I. .. ) Durante 
a Europex 86 Podera ainda V. Ex. · obter 0 

'Passaporte CEE', com informacOes sobre os 
Parses membros, sua hist6ria postal ( ... ) .. (16). 

Tera nesse ana tudo ficado esclarecido ou 
as investigacOes terao que continuar7 
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De qualquer modo, passando este ana os du
zentos anos em que nasceu Borja Freire, nao 
seria altura de a Federac;:ao Portuguesa de Fi
latelia dedicar-Ihe 0 ffDia do Selo))} Inclusiva
mente uma romagem ao seu tumulo que ainda 
existe (1 2l. 

Nao constava qualquer desenho sobre selos 
nos Cat<1logos dos bens do rei D. Fernan
do (14) (15). Nao foi posslvel consultar um ca 
t<1logo de uma almoeda (16). 

Referencias bibliogr8ficas 

1 - Colecc;:llc de Mem6rias, relativas lis vidas dos pinto
res, escultore!., architetos e gravadores portugueses. 
CYrilio Wolkmar Machado. Anno 1823. 

2 - Almanach Portuguez . Ano 1826. Na Imprensa Rbgia. 
3 - Almanach de Usboa. 1823. 
4 - Descric;:llo Geral e Hist6rica das Moedas cunhadas em 

nome dos Reis, Regentes e Governadores de Portu
gal A.C Teixeira de Aragllo . 

5 - . Arquivo da Casa da Moeda. Registo Geral. 
6 - ::hronica Consti tuuicional de Lisboa . 
7 - doletim do Clube Filatelico de Portugal. N.· 269. De

zembro de 1973. 
8 - Re'crrna Pos~a l. Decreto de 27 de Outubro de 1852. 

Lisbua . Imprensa Nacional. 1853. 
9 - Public Auction. Sale n.· 54 . May 6, 1986. Georges 

Alevizos. Santa Monica . CA. USA. 
10 - Passaporte Rlatelico Internacional. Colecc;:Oes Philae. 

Lisboa, 3 de Ol.!!ubro de 1986. 
11 - Convite. Postal :it; «Os Correios Portugueses e a Co

missllo Organizadora •. 
12 - Segundo os registos camararios toi sepultado em 14 

de Janeiro de 1869, em «cl)ixllo de chumbo, com a 
chapa n. · 621_, existente no jazigo n. · 285, Rua 2 
A. Cemitario de Alto de S. Jollo. 

13 - Usta de alguns artistas portugueses colligida de es
criptos e documentos. 8ispo Conde, D. Francisco. Us
boa 1839. 

14 - Ca@ogo dos bens mobili~rios existentes no Real Pa
lAcio das Necessidades pertencentes II heranc;:a de 
Sua Majestade EI-Rei 0 Snr. D. Fernando e que hllo 
de ser vendidos em leilllo. Lisboa 1892. • 

15 - Catalogo dos livros existentes no Real Pa~cio das Ne
cessidades pertencentes II herar).ca de Sua Majesta
de EI-Rei D Fernando e que hllo-de ser vendidos em 
leilllo. Lisboa 1893. Este catc\logo, alam dos livros, 
mencionava diversos documentos IN .A.I. 

16 - Cat~logo de livros antigos e modernos que na sua 
maioria pertenceram aos Exmos. Snrs. Viscondes de 
Castilho e Con des de Tovar. Leilllo a 7 de Abril de 
1930 1 .. .1 sob a direcc;:110 da Casa Liquidadora. Porto 
1930. Neste catc\logo onde figurava uma valiosa bi
blioteca descreve coleccOes de selos, moedas, aut6-
gratos e manuscritos, desenhos de D. Fernando e 
outros. 
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f;HcrEiB~C. ~ ~~ . 
1008 iisboa codex .' Phil •• ,I, . ~ 
apart ado 1274 II' FO,.,II. 

Portugal - ' '<. 

~~~~"~":::;::;:::;::::~ 
COLECIONADOR : Temos para Ihe oferecer 
um servic;:o de vendas revolucion~rio, 
seguro, r~pido, - econ6mico e simples . 
Comodamenle em sua casa e nas 
melhores condic;:Oes, voce pode receber os 
selos, poslais ou oulras pec;:as de 
colecc;:i!o, que procura . 
! ' 

Todos 05 IDles sao autElnticos e no estado 
descrilo . Satisfac;:ao assegurada . 
Reproduc;:ao fotogrMica dos melhores 
exernplares. Solic ile hoje mesmo e sem 
compromisso, 0 nosso CAT ALOGO DE 
VENDAS. 

Selos raros, poslais, blocos 
lileratura, hist6ria postal, 
Inleiros postais, centos, 
kilos, IDles, colecc;:Oes, erros, 
censuras, correio militar, 
postais m~xirnos, correio 
a~reo, carlas anligas, paquetes, 
selos cI~ss icos, elc .. . ..... """' .... 

.J . B'·' til! ';.~, ~ 
"',,'1&' 

VENDEDORES: Estamos II vossa inteira 
disposic;:i!o para vos realizar a venda de 
colecc;:Oes, IDles, elc. por meio do nosso 
servic;:o de vendas II comissao. 

Sol icite-nos, sem compromisso, e sem 
demera , informac;:Oes detalhadas. 

Grupo de amigos 
do Museu dos CTT 

No passado dia 22 de Marc;:o de 1990, 
realizou-se a Assembleia Geral do Grupo de 
Amigos do Museu dos CTT, n~ sua nova Se
de, Rua das Picoas, n. O 7-2 . d Esquerdo, em 
Lisboa. 

Foram divulgados atraves do seu Relat6rio 
as actividades no ana de 1989 dos seus dife
rentes grupos de trabalho. Na parte mais liga
da fl filatelia, destacamos: 

o Grupo de Trabalho de Correios: Realizou 
uma acc;:ao muito morosa, de sensibilizac;:ilo de 
postalistas (reformados ou nao) para 0 que hou
ve reunioes com 0 Dr. Antero de Sousa, do Mu
seu, com 0 objectivo de seleccionar temas de 
interesse para elaborac;:ao de trabalhos que po
deriam adquirir 0 car<1cter de monografias . 

o Grupo de Trabalho de Filatelia: Houve 
reunioes com a Dr.· Maria Jose Gomes, do 
Museu, fez-se uma chave de classificac;:ao das 
colecc;:oes filatelicas e elaboraram-se criterios 
de organizac;:ilo das mesmas colecC;:Oes. 
Seleccionaram-se os temas de estudo para fu
turos trabalhos de Grupo. 

Foram contactados os grupos congeneres 
estrangeiros para colheita de informac;:Oes. Na 
parte respeitante aos palses africanos de lIngua 
oficial portuguesa, foi enviada uma circular, 
perguntando sabre a existencia de Museus dos 
CTT au a intenc;:ao de os criar. Com satisfac;:ao 
foi a resposta dos CTT de Cabo Verde, comu
nicando estarem a recolher elementos para a 
efeito e sabe-se de diligencias da Empresa de 
Correios de Moc;:ambique no mesmo sentido . 

No seu Plano de Actividades para 1990, tam
bem dentro do ilmbito da filatelia, a Grupo de 
Trabalho de Correios ir<1 continuar com a ela 
borac;:ao de uma chave de classificac;:ao das pe
c;:as deste sector. Estimular 0 aparecimento de 
monografias sobre a evoluc;:ao dos servic;:os e 
conseguir a publicac;:ao de trabalhos existentes 

nesta <1rea, de entre outros, alguns de Godo
freda Ferreira sobre fardamentos, e outro so
bre a evoluc;:ao dos portes de correio no seculo 
XIX. 

o Grupo de Trabalho de Filatelia ir<1 estudar 
e organizar a colecc;:ao de carimbos provenien
tes das Ambulilncias Posta is. Estudar a reedi
c;:ao da hist6ria do Selo Postal, do Prof. Oliveira 
Marques e a sua eventual continuac;:ao. 

Para as anos de 1990/1992, foram eleitos 
por unanimidade para faze rem parte dos seus 
Corpos Sociais os nomes da lista aprovada e 
que e a seguinte: 

Assembleia Geral 

Presidente: Eng . M.J. Maia Athaide. 
Vice-Presidente : Eng . C.J. Dias Alves. 
Secretc1rio: A. Leandro Martins. 

Direcc;:Ao 

Presidente: Eng . J .A .R. Cunha Serra 
Vice-Presidente: Eng . A.S. dos Santos Silva . 

Tesoureiro: Dr. · Maria F.P.T. Mendes 
Caldas . 

Secretc1rio: Dr. · Maria da GI6ria Pires 
Firmino . 

Secret<1rio: Dr.· Maria de Lourdes P.S.P 
Castro Guimaraes. 

Vogal: Dr. Joilo J. Alves Dias. 
Vogal: Dr.· Julia M.P. Alcoforado Saldanha . 

Conselho Fiscal 

Presidente: Americo J . Rodrigues. 
Vogal efectivo: Eng. Gilberto B. Estevilo. 
Vogal efectivo: Jose R. Dias Ferreira . 
1.0 Suplente: Dr.· Maria Isabel M. Santos 
2.0 Suplente: Dr. Fausto de Oliveira Leite 
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Descobrimentos - Tema dos selos 
«Europa» em 1994 

Transcrevemos seguidamente um comuni
cado emanado do Gabinete de Imprensa dos 
CTT: 

"A e·missao de Selos Europa, que ~ escolhi
da por todos os parses membros da CEPT -
Conferencia Europeia de Correios e Telecomu
nicayoes -, tera em 1994 um tema comum 
'as Descobrimentos'. 

o referido tema, proposto pela Administra
yaO Postal Portuguesa, foi escolhido no tinal da 
passada semana· , entre as 70 propostas apre
sentadas pelos parses europeus, numa reuniao 
cujo objectivo era decidir do tema comum pa
ra as pr6ximas emissoes filat~licas 'Europa 
CEPT'. 

Esta decisao deve ser tomada com dois anos 
de antecedencia, a fim de permitir aos correios 
de cada pars 0 estudo aprofundado do tema e 
a preparayaO para 0 longo processo de criati
vidade que envolve a escolha de pintores, de
signers, graticos e impressores, tecn.icos de 
comunicayao e de fabrico, ate se conseguir a 
peya final - 0 selo - que ira informar e con
vidar 0 mundo a descobrir 'Os Descobri
mentos' . 

A AdministrayaO Postal Portuguesa apresen
tou na reuniao realizada no Funchal, uma pro
posta aberta, desafiando os parses presentes 
a pesquisarem sobre 0 seu contributo, directo 
ou indirecto, nos Descobrimentos, ou na in
fluencia que estes tiveram no desenvolvimen
to de cad a povo, associando-se assim a 
Portugal, pars pioneiro na saga que mudou a 
humanidade. 

as efeitos dos descobrimentos nao se fize
ram sentir uniformemente no espac;:o europeu 
nem tiveram os mesmos reflexos nas socieda
des, nas economias e em culturas tao diversas. 
Mas ·de uma maneira geral houve um desen
volvimento tecnico e pratico que determinou 
um progresso acelerado nos meios de 
produyao. 

As mudanc;:as na concepc;:ao do universe e 
no modo de vida da humanidade proporciona-
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das pelas descobertas realizadas pelos portu
gueses, abriram os horizontes europeus. 

a prestrgio da Filatelia Portuguesa, conside
rada pel OS seus parceiros europeus como ino
vadora e pioneira em muitas das aCyoes 
realizadas no ambito de Filatelia, tera tambem 
influenciado a decisao dos parses presentes, 
tendo no final da reuniao, a pro posta portugue
sa side aprovada por unanimidade. 'Os Desco
brimentos na Europa' sera tema para a emissao 
Europa CEPT em 1994.)) 

• ES1e comunicado 0\ da1ado da 24 .4.90. 

Em face deste cccomunicadon. muito nos 
apraz congratular os CTT pelo excelente re
sultado das suas dilig6ncias. tanto maior. 
quanto tiveram de defrontar nada menos de 
setenta propostas das suas cong6neres da 
CEPT. A sua iniciativa proporcionar6 que os 
Descobrimentos tenham uma reperaasslo no
tbel. atrav6s dos selos que sarlo emitido8. 
pelo m~nos. a nrvel europeu. 

Pensamos todavia que para a iniciativa pro
porcionar os resultados desejados. deverlo 
os CTT providenciar no sentido de firmar a 
proposta portuguesa. em particular para que 
nlo seja desvirtuada a sua inten(:lo. Julga
mos que deverAo sar implementadas inlcla
tivas de Ambito fllat6lico alargado com a 
finalidade de marcar 0 papel rmpar que os 
portugueses protagonizaram nos Descobrl
mentos e em todo 0 desenvolvimento sub
sequente que eles motivaram em todo 0 
mundo. . 

Ainda a prop6sito. refira-se tamb6m que a 
CEPT determinou igualrnente que 0 tema para 
os selos da emissAo Europa de 1992. ser6 0 

Descobrimento da Anu~rica ... 
Um coment6rio ainda para uma aparente 

discrepAncia no aludido cccomunicadon: sen
do a emissAo em questlo para 1994. nele 
justifica-se a escolhaj6 em 1990. afirmando
-se que ela ccdeve ser tom ada com dois anos 
de anteced6nclall. Ser6 um simples erro ma
tem~tic07 (S.G.I 

,. 

Carimbos nominativos 
usados em Portugal 
no periodo adesivo 

ALDEIA GALEGA 
DO RIBATEJO 

(ccAldeia·-Galiega do Riba-Tejon) 

Foi uma Direcc;:ao de Correio nas 1 ~ e 2~ Re-

Pedro Vaz Pereira 

Vila da Extremadura, encontrava-se a 18 km 
de Lisboa e era composta no terceiro quartel 
do s~culo XIX por 1.000 togas e cerca de 
4 .000 habitantes. 

o seu nome provem de uma mulher. cue se 

I ALDEIAGALEGA I 
formas Posta is, tendo usado respectivamente 
o carimbo de barras n~ 5 e 4 . 

chamava Aida Gallega e que praticamente fun
dou a povoac;:ao, edificando uma estalagem 
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junto'ao porto, a qual vi ria posteriormente a dar 
origenl ~ vila . 

o seu primeiro foral foi-Ihe outorgado pelo 
rei D. Manuel I, no ana de 1514. 

ALOEA 
GALLEGA 

Tem Miseric6rdia, que foi fundada no ana de 
1553. 

Naquele tempo jc1 possuia esta9110 telegrc1fi
ca municipal. 

ALDEIA GAVINHA 

Foi nas 1 ~ e 2~ Reformas Postais uma De
lega9110 da Direc9110 de Correio de Alenquer. 

Era um pequeno lugar da Extremadura, e per
tenceu ate 1855 ao concelho da Merceana, 
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passando depois para 0 concelho de Alenquer. 
A freguesia tinha sede neste lugar e era com

posta pelos lugares de Freixial de Cima e de Bai
xo, Tojal, Montegil, Matta e Sobreiros. 

!A LDE\AGAYfNHA \ 

A sua funda9110, segundo a tradi9110 remon
ta ao seculo XV. E ainda provavel, que os ro
manos tivessem tido neste local uma vila, 
dados os achados arqueol6gicos, que af se en
contraram. 

Em 1448, quase toda a sua popula980 de
sapareceu, devido ao grande surto de peste que 
entllo grassava em todo 0 reino. 

ALENQUER 

Vila da Extremadura, foi durante as 1 ~ e 2~ 
Reformas Posta is uma Direc9Bo de Correio e 
usou respectivamente 0 carimbo de barras 6 
e 5. 

BALANCO GERAL 
Em 31 de Dezembro de 1989 

Disponibilidades: 
Caixa 

Dep6sitos A ordem 
Banco Portuguas do Atlantico 

Dep6sitos a prazo 
Banco portuguas do Atlantico 

Cr6ditos a curto prazo 
Devedores 
Quotizac;:Oes 
Boletim 

ExistAncias 
Material filat~lico 

Imobi/izac;6es Corp6reas 
M6veis e usos 

Imobilizac;6es Financeiras 

ACTIVO 

1 627$50 

626036$40 

100000$00 

714373$90 
20950$00 
26590$00 

1 127 968$20 

1 025739$10 

Colecc;:lJo do Clube 1 $00 

Total do Activo 

PASSIVO 

Debitos a Curto Prazo 
-Gredores 206 697$30 

Valores 6 Cobranc;a 
Quotizac;:Oes 20 950$00 
Boletim 26 590$00 

Total do Passivo 

Situac;io Liquida Activa 

Fundo Associativo 
Resultado de 1989 

2603 157$20 
785891$60 

727 663$90 

761 913$90 

1 025739$10 

1$00 

3643286$10 

206697$30 

47 540$00 

254237$30 

3389098$80 

3643286$10 
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do mundo, pelo menos no que diz respeito a edi~Oes 
de agremia~Oes cong~neres. 

SEDE 

Se bem quo com justificado agrado, come~amos 
a constatar que a nossa Sede Social, pese em bora 
as suas boas dimensOes, jci come~a a ser insuficien
te. Este facto ~ particularmente saliente aos scibados 
em que 0 amplo salBO fica literalmente cheio. 

Problemas sao ainda a nossa Biblioteca (ver rubri
ca especrtica) e at~ jci, de certo modo, 0 arquivo. Pena 
~, igualmente, que nBo tenhamos um espa~o pr6-
prio onde realizar pequenas mostras. 

Entretanto, 0 salao necessita de algumas obras de 
conserva~Bo, bem como a marquise. Por outro la
do, gostarlamos tamMm de alterar a secretaria, no
meadamente 0 espa~o destin ado ao atendimento~ 

Um subsldio para obras solicitado II Camara Mu
nicipal de Lisboa, concretizou-se apenas no final do 
ano, razBo porque nBO pudemos fazer quaisquer ben
feitorias. Mas come~cimos a or~amentar as obras pa
ra que elas se efectuem no proximo ano. 

TESOURARIA 

Durante a Gerfmcia que ora finda, foi preocupa
~BO domlnante da Direc~Bo, aumentar por todos os 
meios ao seu alcance, as fontes de receita que Ihe 
permitissem cobrir as despesas ordincirias e criar a 
possibilidade de existir um saldo que Ihe permitisse 
um razocivel e indispenscivel fundo de maneio. 

Tudo isto foi possl·,el nBO s6 atrav~s da principal 
receita do Clube - a quotiza~ao - mas tamb~m, 
e de maneira que muito nos agrada registar, com 0 

auxflio de vcirios donativos e outras receitas que, as
sim, permitiram um saneamento das nossas finan~as . 

Devido a criteriosa gestao, verificamos que 0 nosso 
desiderato foi plenamente alcan~ado, falando, me
Ihor do que tudo, os numeros apresentados no 
Balan~o . 

PROPOSTAS PARA VOTOS 

Propomos os seguintes votos de agradecimentos: 

1) A todos os associados que nos presta ram cola
bora~Bo durante 0 decorrer do ano de mil nove
centos e oitenta e nove; 

2) Aos anunciantes do nosso Boletim; 
3) A Imprensa escrita e em especial ao jornal .A 

Capita". 

4) Sauda~Bo e agradecimento aos membros do Con
selho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral, pel a co
labora~ao prestada. 

De pesar por todos os associados que faleceram 
durante p ano. 

A DIRECl;AO 

Dr. Ant6nio Dionisio de Almeida Silva (Gama) 
Jos~ Rodrigo Dias Ferreira 
Fernando Augusto Araujo de Mendonca 
Manuel Ant6nio Campos da Cunha 
Jos~ Lima A. dos Santos Correia 
Fernando da Silva Ideias 
Alvaro Jos~ Ramos Medeiros 
Paulo Augusto Pedroso C:as 

• • 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Cumprindo as disposiCOes Estat\Jtcirias, 0 Conse
Iho Fiscal do Clube Filat~lico de Portugal, constatou 
com muita satisfa~Bo que a Direccl!o desenvolveu 
uma grande actividade merecedora do maior agra
do por parte dos associados 0 que se pode confir
mar pela leitura do seu extenso relatOrio. 

Ao aprovarmos inteiramente 0 Relat6rio e as Con
tas elaboradas pela DirecCao, e, usando das facili
dades que nos conferem os Estatutos, temos a honra 
de propor: 

1 ) que mereca a aprovacao 0 Relat6rio e as Contas 
referentes ao ano de. 1989; 

2) que aproveis as suas conclusOes, excepto na parte 
respeitante a este Conselho Fiscal; 

3) que seja aprovado um voto de louvor II DirecCBo 
pelo seu eficiente trabalho e dedicacl!o ao Clube 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 1990 

o Conselho Fiscal 

Dr. Francisco da Costa Gaspar 
Dr. Jorge de Mello Vieira 

JOBO Luis de Medeiros 

Possuia naquele tempo 820 fogos e 3.200 
habitantes. 0 concelho tinha 2.200 fogos e a 
comarca 7.000. 

Nao se saba ao certo 0 ano da sua funda
Cao, nem tilo pouco quem a fundou. 

Julga-se que ela foi fundada pelos TURDU
LOS, 500 anos A.C., com 0 nome de Jerabri
ga ou Jerabrica. 

Sabe-se com certeza, que Alenquer j~ exis
tia no tempo dos romanos. 

• o castelo foi edificado pelos Alanos, uma vez 
que em 715, quando foi conquistada pelos ~ra
bes, j~ al se encontrava. 

Foi conquistada por D. Afonso Henriques no 
ano de 1148. 

Teve 0 seu primeiro foral no ano de 1240, 
concedido por D. Sancho I, eo seu segundo, 
no ana de 1302, concedido por D. Dinis. 

J~ possuia no ano de 1870, estacllo telegr~
fica municipal. 

IALEMQVER I 
No ano de 413 (seculo VI, os Alanos ocu

param 0 territ6rio a que chamamos de Extre
madura, e instalaram-se em Alenquer, 

. edificando uma prac;:a forte e dando-Ihe 0 no
me de "Alan-Kerk» ou "Alano-kerk», que signi
ficava "Castelo rios Alanos». 

05 SUEVOS chamavam a esta povoac;:llo 
ccAlan-Kana ou Alen-Kerkana», confirmando as
sim a etimologia usada pelos Alanos. 

/c,\:\lSE FILATtDi" 
, !JtPORTU~(' 

Nesta vila nasceu e morreu 0 grande cronis
ta portugues, Damillo de G6is. 

A Miseric6rdia e 0 hospital foram fundados 
no ana de 1527 pelo rei D. Jollo III. 

Igualmente aqui nasceu em 1460 0 famoso 
navegador Pero de Alenquer, piloto do navio 
de Bartolomeu Dias, que dobrou 0 Cabo das 
Tormentas e piloto igualmente da esquadra que 
descobriu 0 caminho marltimo para a India. 

~ r;. l,r'lI Clube Filatelico de Portugal .. .~. ~ 
.; . .-

Jto\..ISBOA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
\1r 

CONVOCACAo 

Nos termos EstatutArios convoco a Assembleia Geral do Clube Filat~lico de Portugal a reunir em 
sesseo ordinAria no dia 27 de Setembro de 1990, pelas 20.30 horas, na Sede social na Avenida 
Almirante Reis, 70 - 5. 0 Dt G em Lisboa e com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto (mico - ApreciaCilo, discussilo e vota~ilo do Relat6rio e Contas da Direc~ilo e Parecer do 
Conselho Fiscal do ano de 1989. 

I 

Neo estando presentes a maioria dos s6cios efectivos, a Assembleia reunir6 em 2. • convocacilo, 
pelas 21.30 horas, nos termos dos Estatutos. 

Lisboa, 20 de Julho de 1990 

o Presidente da Assembleia Geral 
Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 
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SAO TOME E PRINCIPE 

Jose R. Dias Ferreira 

S6 com muito esforc;:o foi possrvel a tentativa da catalogac;:ao dos selos de S. To
me e Pdncipe, ap6s 1985, ana em que 0 catalogo Eladio de Santos deixou de 0 
fazer. E vislumbramos agora as dificuldades que 0 levaram a alijar esse trabalho ini
cia do ap6s a independ~ncia. Sinceramente que ficamos com pouca vontade em vol
tarmos a divulgar a filatelia dos novos parses de Expressao Portuguesa. Os obstaculos 
a transpor sao tantos que provocam des~nimo a quem quer que seja. 

Salvo honrosas excepc;:Oes, nao se recebem quaisquer informac;:Oes provindo das 
entidades oficiais. Temos de desfolhar centenas de paginas de revistas estrangei
ras para colhermos aqui e acola, apontamentos que permitam dar ell estampa algo 
que possa interessar. Temos de partir de elementos que podem nao ser rigorosa
mente exactos, falseando as traduc;:Oes, e nada obsta a omissOes desculpaveis. 

De S. Tome e Prrncipe apenas recebemos algum material filatelico de 1988, que 
nos foi remetido pela Infinsa Internacional, de Barcelona, Agentes Oficiais para a 
Europa dos Correios de S. Tome e Prrncipe, tendo neste caso obedecido a instru
c;:Oes da Empresa dos Correios desse pars. A aludida Firma informou-nos que os se
los podem ser adquiridos a Armando Lapa, Caixa Postal 1074, 1002 Lisboa Codex, 
que por acaso e um dos nossos mais antigos e estimados cons6cios. 

Para que os nossos leitores apreciem as dificuldades de informac;:ao, a pr6pria 
Casa Yvert teve de catalogar selos de 1988, depois de ja ter feito uma serie de 1989 
e desse ana ate ao m~s de Marc;:o de 1990 - referente a S. Tome e Prrncipe ape
nas tenha mencionado uma serie e um bloco. 

1985 

1985 

VOO INTERNACIONAL DIRECTO L1SBOA/S. TOME. MULTICOLORES. Dent. 13 
1/2 

25 d. DC3 Com. de S. Tome e mapa de Africa 
30 d. DCa da Air Portugal sobrevoando S. Tome 

FLORA. FLORES. MUL TICOLORES. Dent. 12 

16 d. Cactos 
20 d. Girassol 
30 d. Rosa de porcelana 

BLOCO 

1985 VOO INTERNACIONAL DIRECTO L1SBOA/S. TOME. SELO IMPRESSO SOBRE 
FOLHA 120X81 Dent. 

50 d. Fokker 

tar, assumiu inesperadamente novas funcOes 
profissionais que Ihe retiram qualquer possibiJidade 
de nos prestar a colaboracllo desejada. 

Se outro elemento nllo ;;urgir entretanto, nllo nos 
restarc\ senllo aguardar 0 fim da comissao de servi
co daquele nosso associado a qual durarc\ alguns 
meses. 

Ansiamos pelo momento em que possamos ver a 
juventude do CFP em movimento. 

LEILAo 

Consideramos verdadeiramente espectacular a ra
pidez com que os leilOes organizados palo Clube Fi
lat~lico de Portugal IIlcancaram tllo grande 
notoriedade e prestfgio no panorama filat~lico na
cional. 

Com efeito, a terceira edicllo desta iniciativa, em 
boa hora lancada hc\ apenas dois anos, autoriza-nos 
a produzir aquela afirmacllo. 

Temos para n6s que s6 uma agremiacllo com 0 

pa'ssado do CFP poderia registar tllo auspicioso de
siderato: 

Como ~ evidente, till resultado fica a dever-se em 
larga medida, ao empenho e competAncia da Comis
sao do Leilllo, constitulda pelos membros da Direc
Clio do CFP, Jos~ Correia, Paulo Dias e Fernando 
Ideias, aos quais, a partir de uma certa fase se jun
taram com v4rias funcOes, todos os restantes ele
mentos do 6rgllo directivo. 

Sendo certo que 0 leillio mobilizou durante largos 
meses uma boa parte do elenco directivo do CFP, 
tamMm ~ verdade que ele constituiu uma evidente 
regalia que proporcionamos aos associados. Na ver
dade, ele funciona como uma perm uta de larga di
mensao, interessando portanto a um enorme numero 
de associados. 

Registe-se a qualidade excelente de um conside
rc\vel numero de lotes, a sua correcta, clara e alar
gada descricllo, os seus precos-base equiJibrados, 
o aspecto do respectivo catc\logo com boa reprodu
Clio de inumeras pecas e considerc\vel melhoria em 
relacllo aos anteriores, para al~m de uma rc\pida e 
eficiente distribuicllo dos lotes licitados e acerto de 
contas entre adquirentes e cedentes. 

o seu sucesso poderc\ ser igualmente medido pe
la extraordinc\ria percentagem de lotes leiloados. 

Ainda uma palavra de publico recor,necimento ao 
nosso conceituado e estimado cons6cio Josll Manuel 
Castanheira da Silveira que, com os seus profundos 
conhecimentos e a sua proverbial boa disposiClio, se 
encarregou de leiloar os lotes. 

o Axito desta almoeda que registou uma enormfs
sima quantidade de IicitacOes pelo correia e uma 6p
tima quantidade -de interessados presentes nas 
sessOes publicas, faz preyer desde jc\ que 0 do pr6-
ximo ana irc\ alcancar nfveis parventura insuspeitados. 

RELACOES COM OS crr 

Neste capItulo, apanas merece uma referAncia a 
coiaboraclio que prestc\mos a esta entidade traduzi
da no envio de sugestOes diversas e variadas para 
o Plano de EmissOes de 1990. Verific4mos que, desta 
feita, nenhuma das nossas proposicOes mereceu a 
sua inclusllo naquele programa. 

REVISTA 

Foi nosso entendimento que estava na hora de mu
dar a imagem at~ aqui utilizada para 0 Boletim do Clu
be Filat~lico de Portugal. 

Por feliz acaso circunstancial, perfilava-se no ho
rizonte a possibiJidade, dentro dos orcamentos dis
ponfveis, de se conseguir um objectiv~ hc\ muito 
sonhado: passar a imprimir a nossa Revista palo pro
cesso de off-set - sistema que em circunstancias 
normais ~ consideravelmente mais dispendioso pa
ra tiragens limitadas de que 0 tradicional tipogrC\fico. 

Naturalmente que decidimos nllo desperdicar a 
oportunidade que nos surgia, sabendo em bora que 
tal aiteraclio iria acarretar um considerc\vel acr~sci
mo de trabalho, como aliC\s todas as mudancas obri
gam, na sua fase de viragem. 

S6 que nllo adivinhc\vamos que 0 momenta fosse 
tllo inoportuno em term os de outras tarefas filat~li
cas inadic\veis (como ~ 0 caso do 3. 0 Leillio do qual 
tivemos a responsabilidade do caM logo I. bem assim 
como de responsabilidades da nossa vida profissio
nal, e at~ um problema de saude. 

E quando estc\vamos laboriosamente a preparar a 
ediclio de um numero, jc\ em off-set (e consequen
temente em outra empresa gr4fica), vimo-nos de su
bito confrontados, pelas raz15es apontadas e por 
outras a que fomos alheios, com a necessidade de 
voltarmos 1I primitiva, 0 que, para al~m da desmora
Iizaclio humana que acarretou, implicou um novo 
considerc\vel dispAndio de tempo. 

Por tudo isso, fomos obrigados, muito a contra
gosto, a lancar mllo pela primeira vez desde que as
sumimos a responsabilidade da Direcclio da Revista 
(e esperamos que pela ultima tambem) 1I ediClio de 
um numero duplo - recurso de resto utilizado jcl por 
todos os nossos distintos antecessores - facto que, 
par~m, nllo nos serve de consolo. 

Mas mesmo assim, ficc\mos bastante aqu~m do 
numero de edicOes habituais, 0 que muito nos pe
naliza. 

Todavia, estamos plena e profundamente convic
tos de que podemos neste momenta assegurar so
lenemente (permita-se-nos a ex pres silo) que a partir 
do primeiro numero do pr6ximo ano, imprimiremos 
1I Revista do CFP a dinamica par que ansiamos, com 
sucessivas e considerc\veis melhorias que farllo dela 
uma das melhores publicacOes filatelicas peri6dicas 
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1;110 t~cnica esteve a cargo do Clube Filat~lico de Por
tugal, tendo-se realizado de 19 a 27 de Maio na sede 
do prestigiado Centro de Estudos Judicic\rios (editl
cio do antigo Limoeiro completamente remodelado), 
integrado nas celebral;Oes do 10. 0 aniver~rio da
quela entidade. 

Na verdade. conlegulmol Juntar nelte Sallo. 
pratlcamente todal as melhorel colec~6e1 portu
guelal da actualldade. numa pan6plla. ao que N
bemol. Jamall reallzada em Portugal. 

Constitui para n6s, pois, motivo de justificado or
gulho mais este empreendimento em Que 0 CFP co
laborou activamente, em trabalho reconhecido pelo 
CEJ, na pessoa do seu Director, Dr. Armando Labo
rinho Lucio, com palavras desvanecedoras. 

Registe-se Que Elstiveram patentes colecl;Oes de 
todas as especialidades filat~licas, e em dois outros 
vectores, colecl;Oes ligadas lis actividades da anfi
tri1l - a Justiea - e ao local da sua implantaello -
Lisboa. 

EXPOSIc;:OES MUNDIAIS 

Mau grado os preeos considerc\veis das taxas de 
inscriello de algumas exposieOes filat~licas mundiais, 
continuamos a entender ser prestigiante a participa
CliO da nossa Revista na Classe de Uteratura das mais 
importantes manifestaeOes desse foro, mantendo as
sim uma jc\ longa tradiello. 

Desta forma, participc\mos neste ana na Brasilia
na 89, no Rio de Janeiro, onde obtivemos medalha 
de prata, e nas Mundiais, Bulgc\ria 89, em S6fia e 
Philexfrance 89, em Paris onde alcanec\mos meda
Iha de bronze. 
Tamb~m participc\mos no Saillo Nacional de Ute

ratura Filat~lica, Que decorreu em Portimllo, parale
lamente II Exposiello Inter-Regional que al teve lugar. 

FEDERAc;:Ao PORTUGUESA 
DE FILATELIA 

Apraz-nos registar que, segundo a nossa leitura, 
a Federal;lIo Portuguesa de Filatelia contabilizou no 
decurso de 1989, acello assaz positiva ultrapassan
do bastante aquilo que seria IIcito exigir dentro dos 
limitados meios II sua disposiello. Um dos aspectos 
a salientar serc\ 0 evidente esforeo desenvolvido pe
la sua Direcello no sentido de divulgaello e expan
sao do coleccionismo filat~lico, haja em vista a 
organizal;lIo das Feiras e Dia do Selo a que tem da
do excelente continuidade, aliC\s com resultados ex
tremamente felizes. 

Assinale-se que 0 CFP, por decisllo tomada pelo 
Congresso federativo de 1988, foi anfitrillo da reu
nillo desse 6rgllo em 1989. Dentro das nossas pos
sibilidades, recebemos os numerosos congressistas 
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que nele estiveram presentes, brindando cada um de
les com uma pasta. 

No que diz respeito ao .cartllo de filatelista., foi 
apreciado 0 estudo colocado por uma Comissao de
signada para 0 efeito pel a FPF, tendo 0 Clube Filat~
lico de Portugal participado numa reunUlo com as 
suas cong~neres convocada pela Federal;lIo. Dessa 
reunii!io nllo resultou ainda uma conclusllo, tendo sido 
mantida a anterior Comissllo para reavaliar a situa
I;i!io ap6s ter escutado as posil;Oes dos presentes, il 
qual, por larga insist~ncia dos mesmos se agregou 
o representante do CFP. 

Ni!io descurando 0 vector da filatelia competitiva, 
a FPF anunciou cursos para 0 alargamento do seu 
quadro de jurados de vc\rias especialidades, tendo 0 

CFP proposto vc\rios candidatos a esses cursos. 
Dentro de um esplrito de colaboraello bilateral ma

nifestada em varias oportunidades, foram excel en
tes as relal;Oes que 0 CFP manteve com 0 6rgllo 
mc\ximo da filatelia naciona!. 

FEIRA NACIONAL 
DE FILATELIA 

o Clube Filat~lico de Portugal voltou a estar pre
sente nas duas edi<;Oes da Feira Nacional de Filate
lia realizadas pela Federa<;lIo Portuguesa de Filatelia. 

E foi com manifesta satisfa<;lIo que constaMmos 
ter sido uma vez mais, 0 CFP pioneiro e incentiva
dor. Desta feita, 0 exemplo da sua participa<;lIo nas 
tres primeiras destas feiras, motivou a presenea de 
uma nossa prezada cong~nere, na quarta edi<;lIo da 
mesma. Presenea que auguramos, sinceramente, Ihe 
seja proveitosa, ao mesmo tempo que apreciarlamos 
que outras se nos juntassem em futuras edieOes. 

Saliente-se Que, como anteriormente, a presen<;a 
do CFP nesta feliz e louvc\vel iniciativa da FPF, pautou
-se apenas pelo desejo de colabora<;lIo e de nos apre
sentarmos perante os visitantes, muito dos quais jc\ 
nossos associados, que por certo apreciaram a pre
senea do seu Clube. 

De qualquer forma, as nossas participa<;Oes nllo 
representaram qualquer encargo para a nossa tesou
raria, pelas vend as Que efectuc\mos. E em qualquer 
delas, demos as boas-vindas a alguns novos mem
bros que nelas se nos juntaram. 

JUVENTUDE 

5110, infelizmente, poucos os nossos associados 

com idade que Ihes permita integrar a ClasSe Juven
tude. Mas, embora tal possa ser estranho, sllo ain
da menas os que se disponhom e tenham aptidOes 
para os orientar e proporcionar-Ihes as primeiras no
<;Oes filat~licas . 

Um cons6cio no qual depositamos total confian
<;a para tal fun<;lIo, e com quem estc\vamos a con-

1986 PASSAGEM DO COMETA HALLEY. MULTICOLORES. Dent. 13 ~ 

5 d. Lanc,:amento do Challenger 
6 d. Sonda Vega 

10 d. Sonda Giotto 
16 d. Cometa sobre Nuremberga 
Impressos lado a lado com pequena folha com 3 vinhetas 

1986 FLORA. COGUMELOS. ivlUL TICOLORES. Dent. 13 ~ 

6 d. Fistulina hepatica 
25 d. Collydia butyracea 
30 d. Entoloma clypeatum 

1986 ccMbico 8~". TACA DO MUNDO DE FUTEBOL. Dent. 13 ~ 

25 d. Preto, vermelho, castanho, amarelo. Tac,:a parte superior 
25 d. Preto e amarelo castanho. Tac,:a parte inferior 
25 d. Multicolor. EstMio EI Corregidor 
25 d. Multicolor. Est~dio Azteca 
Impressos lade a lado em blocos de 4, em pequena folha com inscric,:oes nas mar
gens superior e inferior 

1986 JOGOS OLfMPICOS DE VERAo DE 1988. SEUL. MULTICOLORES. Dent. 13 % 

25 d. Mapa da Coreia do Norte 
25 d. Bandeira Ollmpica 
25 d. Mapa da Coreia do Sui e bandeira ollmpica 
25 d. Texto 
Impressos lade a lado em blocos de 4 para formar um quadro, em pequena folha 
com inscric,:oes nas margens superior e inferior 

1986 COMBOIOS E SINALIZACAo FERROVIARIA. MULTICOLORES. Dent. 13 ~ 
50 c. M~quina na Gare de London Bridge 

6 d. Silhueta de m~quina e sinal 
20 d. Silhueta e lanterna de sinalizac,:l!o 

1986 VEfcULOS AUTOM6vEIS. Dent. 13 ~ 

50 c. Multicolor. Monumento 
6 d. Amarelo, preto e azul. Escada Magirus 

16 d. Azul, preto e carmim. Viatura de bombeiros 
30 d. Multicolor. Ambulancia da Cruz Vermelha 
Impressos em folhinha com 2 vinhetas sem valor 

1986 ANO INTERNACIONAL DA PAZ. Dent. 13 x 13 % 

8 d. Azul, preto e violeta 
Retrato de Ghandi e Pomba de Picasso 

10 d. Azul, preto e verde 
Retrato de M.L. King e Pomba de Picasso 

16 d. Azul e multicolor 
Emblema da Cruz Vermelha, ONU. UNESCO. etc. 

20 d. Azul, amarelo e vermelho 
Retrato de Alberto Luthuli (Nobel 1960) etc. 

17 
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1986 NATAl. aUADROS DE DURER. MUL TlCOLORES. Dent. 13 % 
50 c. Virgem e 0 Menino 

1 d. Idem 
16 d. Idem 
20 d. Natividade 

1986 LUBRAPEX 86. PESCAS ARTESANAIS. MULTICOLORES. Dent. 13 % 

Impressos em folhinhas com 2 vinhetas sem valor 
1 d. A linha, sobre as rochas 
1 d. A linha, em barco 
2 d. A tarrafa 

46 d. Aos caranguejos 
Impressos em folhinha com 4 vinhetas sem valor 

BLOCOS 

1986 P.~SSAGEM DO COMETA HALLEY 

Selo impresso em folha numerada de 138x116. Cometa e Sonda Giotto. Denteado 
90 d. Preto, azul e verde 

1986 flORA. COGUMElOS. 2.· SERlE 

Selo impresso em folha numerada de 112x148. Denteado 
75 d. Multicolor 

1986 ANTIGA GARE DOS C.F. DE S. TOME 

Selo impresso em folha 107x82. Maquina na gare. 
50 d. Multicolor 

1986 ANO INTERNACIONAL DA PAZ 

Selo impresso em folha 146x122 «Pomb'a de Picasso». Denteado 
75 d. Preto, azul, verde e carmim 

1986 NATAL 

Selo impresso em folha de 82x100. Ouadro de Durer 
A Virgem e pintassilgo. Denteado 
75 d. Multicolor 

1987 FAUNA. PAPAGAIOS. MULTICOLORES. Dent 14 

1 d . Agapornis fischeri 
2 d. Psitacula Krameri 

10 d. Psittacus erithanes 

20 d. Agapornis personata psittacidae 
Impressos lade a lade horizontal mente 

1987 FLORA, FLORES. MULTICOLORES. Dent. 14 

1 d. Passiflora Caerulea 
2 d. Ondridium nubrigenium 

10 d. Heliocontia wagneriana 
20 d. Guzurania liguiata 
Impressos lade a lade horizontalmente 

Assim, inici~mos os trabalhos preliminares com 
particular incidllncia na definic;:ao do local onde rea
lizar a exposic;:ao e a respectiva orc;:amentac;:1I0. 

Escolhido um dos dois locais actualmente existen
tes na capital com capacidade, localizac;:110 e dispo
nibilidade para albergar um certame desta 
envergadura, e elaborado cuidadosamente um orc;:a
mento realista, remetemo-Io aos CTT via FPF. Inclul
mos tamb~m algumas perguntas relativas ~ 
quantidade de vidros disponlveis (tema assaz impor
tante pois representaria largas dezenas de milhares 
de escudos), apoio em transportes, existllncia de 
standes utiliz~veis . 

Foi com autllntica estupefacc;:110 que tom~mos co
nhecimento que os CTT dispunham para subsidiar 
esta exposic;:110 nacional, de cerca de apenas de 25% 
do orc;:amentado. Tamb~m nilo deram res posta ~s 
questOes colocadas. 

Verlflca-se, pols, com a malor Incredulldade, que 
os CTT aumentam conslderavelmante 01 NUl pro
ventol relativol III lual venda fllat611eal e dlml
nuem draltlcamante 01 NUl lublrdlol par. 

. eventol ftlat611col - lIto para nlo falar que nem 
sequer conllderam a Infla~o. 

Por outro lado, tamb~m se constatou ser a bitola 
dos CTT absolutamente linear nao tendo em consi
derac;:110 que em localidades como lisboa, os cus
tos de muitos servic;:os sao consideravelmente 
agravados. 

Pois perante 0 ins61ito, restou-nos procurar outros 
apoios financeiros que colmatassem a verba rema
nescente. Fizemo-Io procurando a camara Munici
pal de Lisboa e os municlpios da Grande lisboa, 
embora conscientes das dificuldades que irlamos en
contrar. Dificuldades tradicionais traduzidas nos ha
bituais obst~culos que se deparam para um contacto 
pessoal com os respons~veis por estes 6rgilos au
Mrquicos que, como 1I consabido, ~ muito maior do 
que em qualquer outra regiao do Pals. Dificuldades 
pontuais, visto que tudo se passava em perlodo de 
prll-eleic;:Oes, para cllmulo particularmente crltico por 
razOes conhecidas. Naturalmente que os autarcas 
que estavam para sair, nao poderiam (nem quere
riam) assumir responsabilidades deste tipo que se 
iriam reflectir (com vantagens ou desvantagens) nos 
seus sucessores. 

Repare-se que mau grado as diligllncias empreen
did as, apenas um municIpio da oeriferia (Vila Fran
ca de Xira) nos proporcionou contacto mais efectivo. 
E mesmo assim, s6 nos 1Iitimos dias de Dezembro 
de 1989 nos foi comunicada essa t~nue possibilida
de. Desta forma, chegou-se ao final do ana em si
tuac;:ao extremamente inc6moda, adivinhando-se que 
outra soluc;:ao nilo haven! senilo prescindir da orga
nizac;:ilo da exposic;:110 nacional em 1990 - 0 que, 
se acontecer, seri! feito a enorme contragosto. 

De qualquer maneira, lamentando sempre esta ati
tude de retrocesso dos CTT, afinal a entidade que 
pela sua actividade e pela proveni6ncia (dos filate
listas) dos lucros que del a arrecada deveria ser a fi
nanciadora destas iniciativas, fic~mos bem cientes 
que em futuras hip6teses que se apresentem, ser~ 
necess~rio conseguir amplos apoios extern os ~ fila
telia - 0 que se nos nao afigura passivo de alcanc;:ar 
tanto mais que, infelizmente, a filatelia continua a nao 
ser contemplada na Lei do Mecenato. 

Uma palavra final de agradecimento ~ Direcc;:ao da 
Federac;:110 Portuguesa de Filatelia pelo encorajamento 
que nos proporcionou para a procura de soluc;:Oes, 
pela sua solidariedade e pelo alargar dos prazos atll 
aos limites posslveis na expectativa de respostas po
sitivas das autarquias. 

MOltral na Sede 

Em Fevereiro de 1971 lie! Ie! vao quase trinta anos) 
realizaram-se na Sede do CFP as denominadas .Pri
meiras Jornadas Teme!ticas» que se caracterizaram 
pela exibic;:ilo, sucessivamente, em cad a s~bado, de 
uma colecc;:ao teme!tica, apresentando-se assim te
mas variados. 

Depois, s6 pontualmente se voltaram a efectuar 
pequenas mostras no nosso salilo. 

Este ano, ve!rios associados sugeriram que 0 CFP 
retomasse periodicamente pr~tica semelhante. 

Ponderado 0 assunto, empreendemos v~rias dili
gencias para a sua concretizac;:l!o, em particu'ar pa
ra se conseguirem os indispense!veis painllis. 

Ap6s termos obtido 0 empr~stimo de cinco elemen
tos, deram-nos 0 privil~gio da sua colabora~:110 os 
prestimosos cons6cios e distintos filatelistas, lEurlco 
Carlos Estevel Lage Cardolo que expOs .Figuras 
e factos da polltica mundial»; Carlol Brltel qua apre
sentou «D. Manuel" - Ac;:ores e Col6nias. e Fer
nando Carrlc, com .Escotismo». Para 0 pr6ximo ana 
contamos continuar a iniciativa, organizando um pro
grama de exposic;:Oes calendarizadas e divulgadas na 
nossa Revista para que a elas possam acorrer os in
teressados. 

Por outro lado, em colaborac;:l!o com a Associa
CliO Portuguesa de Maximafilia desenrolou-se igual
mente na Sede, no dia 16 de Dezembro uma mostra 
com a participac;:ilo da colecc;:ilo .Velculos motoriza
dos», do Dr. A. da Silva Gama, e algumas realiza
cOes maxim6filas da APM . A mostra contou naquela 
data com um carimbo alusivo, obliterac;:ilo a que 
aquela nossa congllnere tinha direito. 

Sailio de Fllatella 
no Centro de Eltudol Judlc"rlol 

Permitimo-nos chamar a particular atenc;:ao dos 
nossos cons6cios para esta iniciativa cuja organiza-
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filatelia. E numa perspectiva que consideramos ex
tremamente apropriada, privilegiou as suas federa
das (afinal a razllo da sua existtmcia) embora por sau 
intermedio, tambem os filatelistas. 

Foi assim que organizou uma exposicllo em que 
cada agremiacllo deveria patentear um numero de 
quadros fixado, da colecCllo de um seu associado. 
E dado 0 local da sua realizacllo (0 Padrllo das Oes
cobertas, em Selem), eo perlodo de comemoracOes 
dos Descobrimentos, que atravessamos, as partici
pacOes deveriam, preferencialmente, estar relacio
nadas com a epopeia maritima lusitana. 

Para participar na iniciativa, 0 Clube Filatelico de 
Portugal obteve a gentillssima colaboracllo do dis
tinto associado Dr. Jollo Moura, com a sua colec
Clio «Us boa atraves dos seculos>. 

Tava 0 CFP 0 grato prazar da var a lua partlcl
pa~o lar dlltlngulda palo Jllrl nomeado para 0 
afalto, com um doa cinco pr6m1oa eapedala pra
vlstos para galardoar al melhores rapresenta96el. 

DISTINC;OES 

Foi 0 Clube Filatelico de Portugal honrado com a 
nomeacllo de S6cio Honor~rio do Nucleo Filatelico 
Infanta D. Maria, de Coimbra, distincllo que muito 
nos sensibilizou, ate porque provinha de uma agre
miacllo juvenil. 

Mas tambem 0 CFP entendeu que associados saus, 
distintos e devotados filatelistas, 5110 merecedores de 
galardOes instituldos pela mais alta inst!lncia filateli
ca nacional, pr~tica que tem andado injustificadamen
te olvidada no nosso Pars. 

Assim, deliberou a Direccllo do CFP propor iI enti
dade federativa 0 nome do nossa prestigiado con
s6cio Eng. DAVID COHEN para integrar a Usta dos 
Filatelistas Eminentes. 

Tambem decidiu prop~r iI Federacllo Portuguesa 
de Filatelia, a outorga a JOS~ RODRIGO DIAS FER
REIRA da elevada distincllo designada «Ordem de Me
rito Filatelico., no seu grau ouro. 

Igualmente para este nosso din!lmico colega, foi 
pro posta a sua designacllo para 0 Premio cA. Gue
des de Magalhlles., destinado ao melhor autor de es
tudos ou artigos filatelicos, pelo conjunto das suas 
publicacOes ao longo dos anos. 

Consideramos absolutamente desnecess~rio emitir 
quaisquer referancias justificativas destas proposi
cOes, de tal modo silo conhecidas as actividades dos 
indigitados. 

A atribuicllo dos dois primeiros galardOes, tal co
mo regulamentado, ser~ decidida no Congresso da 
FPF do pr6ximo ano. A ultima est~ pendente, tam
bem, do respectivo regulamento. 
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ESTATUTOS 

Foi para n6s uma surpresa, as dificuldades que nos 
foram levantadas em v~rios Cart6rios Notariais para 
a efectivacllo da necess~ria escritura de oficializacllo 
dos novas Estatutos do CFP. Em alguns casos de
par~mos com recusas Mcitas para efectuar 0 acto 
- parece que por este tipo de escritura nllo ser ren
drvel para aquelas entidades oficiaisl 

Mas pior do que isso foi, em mais de um Cart6rio, 
um arrastar do processo, por certo tendente a uma 
desistencia da nossa parte - 0 que acabou por sa 
verificar ... 

E 56 por intermedio de um conhecimento, con sa
guimos a marcaCllo da esperada escritura, mas ape
nas para 0 pr6ximo ano, mais precisamente para 0 
dia 8 de Fevereiro de 1990. 

EXPOSIC;OES 

Temos para n6s existir em Portugal como que um 
cicio onde alternam as epocas em que sa realizam 
numerosas exposicOes competitivas, com outras em 
que as mesmas 5110 escassas. 

E talvez ate fosse mais preciso dizer-se existirem 
perlodos em que os filatelistas sa mostram mais ade
rentes a certames de competicllo, e outros em que, 
pelo contr~rio, eles sa mostram desinteressados nes
se tipo de manifestacOes. 

No designativo cfilatelistas>, achamos que nesle 
caso devemos englobar expositores e organizadores. 
Isto porque entendemos que bastas vezes silo mais 
influentes, por razOes diversas que nllo cabe aqui dis
criminar, os que organizam, do que propriamente os 
participantes. 

O&qualqu!lr forma, apercebemo-nos que estamos 
a atravessar uma epoca em que os filatelistas sa mos
tram receptivos a exposicOes nas quais estllo em jo
go classificacOes. Dar 0 terma-nos propostQ organizar 
em 1990 uma exposicllo nacional, cujos tr!lmites pas
samos em seguida a revelar com certo desanvol
vimento. 

Exposl~lo naclonal 

Em Julho de 1987, apresent~mos, como compe
tia, iI Federacllo Portuguesa de Filatelia a nossa can
didatura iI organizacllo dessa certame em 1990. Em 
Agosto seguinte, a FPF oficiou-nos informando que 
em reunillo com os Correios portuguesas, tinha sido 
aprovada a nossa proposicllo. 

1987 FAUNA. 80RBOLETAS. MULTICOLORES. Dent. 14 

1 d. Aglais urticae 
2 d. Pieris branicae 

10 d. Fabriciana niobe 
20 d. Zerynthia polyxena 
Impressos lado a lado horizontal mente 

1987 FAUNA. CAES. MULTICOLORES. Dent. 14 

1 d. Sanshu 
2 d. Beagle 

10 d. Spitz 
20 d. Chow-chow 
Impressos lado a lado horizontalmente 

1987 10. 0 ANIVERSARIO DA DIRECCAo-GERAL DOS DESPORTOS. Dent. 14 

50 c. Multicolor 
Atletas em acc;:ilo 
20 d. Verde, preto, vermelho e castanho 
Silhuetas de atletas 

30 d. Multicolor 
Ginastas com balilo 
Cada selo tem 0 emblema dos jogos de Barcelona 

Impressos lado a lade horizontalmente. Emitidos em pequenas folhas com 3 series 

1987 500. 0 ANIVERSARIO DA DESCOBERTA DA AMERICA. Dent. 14 

15 d. Beije, vermelho, preto e amarelo 
Crist6vilo Colombo e as suas armas 
20 d. Multicolor 
Batalha naval 
20 d. Multicolor 
Colombo reencontra os amerlndios 
Impressos lado a lade em folhinha com 3 vinhetas sem valor (mapa, navio e fragata 
espanhola) 

1987 FLORA. COGUMELOS. MUL TlCOLORES. Dent. 14 

6 d. Calocybe ionides 
25 d . Hygrophorus coccineus 
30 d. Boletus vusipellis . 
Impressos lade a lado horizontalmente. Emitido em folhinha com 3 senes 

1987 LOCOMOTIVAS. MULTICOLORES. Dent. 14 

5 d. «Escatron>l (alemil) 
10 d. «Mikado 2413>1 (japonesa) 
20 d . Locomotiva de 1920, construlda p~r Baldwin . 
Impressos lado a lade verticalmente. Emitido em fQlhinhas com 3 series 

1987 JAMBOREE MUNDIAL 1987-88, NA AUSTRALIA. Dent. 14 

50 c. Preto, verde e alaranjado 
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1987 NATAL. QUADROS DE MESTRES ANTIGOS. ccA VIRGEM EO MENINO". MUL
TICOLORES. Dent. 14 

1987 

1987 

1 d. Botticelli 
5 d. Murillo 

15 d. Raphael 
20 d. Memling 
Impressos lade a lade ern bluco de 4 cercados de margens 

BLOCOS 

10. 0 ANIVERSARIO DA DIRECCAo-GERAL DOS DESPORTOS 

Selo impresso em folha de 114xB2, com uma vinheta sem valor 
(Taya do Mundo de Futebol cdt~lia 90,,). Multicolor. Dent. 
50 d. Tenista 

500. 0 ANIVERSARIO DA DESCOBERTA DA AMERICA 

Selo impresso em folha de 166xB4. Maqueta da fragata espanhola. Dent. 
100 d. Multicolor 

19a7 FLORA. COGUMELOS 

Selo impresso em folha de 113xB2. Multicolor. Dent . 
35 d. Morchella vulgaris 

1987 LOCOMOTIVAS 

. Selo impresso em folha de 112x76. Dent. 
Combcio com locomotiva ccMikado» na Gare de Pampelune 
50 d. Multicolor 

1987 NATAL 

Selo impresso em folha de 71xl0B. Quadro (nao atriburdol 
ccA Virgem e 0 Menino)). Dent. 
50 d. Multicolor 

1988 70. 0 ANIVERSARIO DA REVOLUCAo DE OUTUBRO NA RUSSIA. Dent. 12 

25 d. Multicolor 

1988 FLORA. COGUMELOS. MULTICOLORES. Dent. 14 

10 d. Rhodopaxillus nudus 
10 d. Volvaria volvacea 
10 d. Psalliota bispora 
10 d. Pleurotus ostreatus 
20 d. Clitocycle geotropa 
Impressos lade a lado horizontalmente, da direita tI esquerda, ou da esquerda tI di
reita . Emitidos em folhinhas de duas s~ries 

Relat6rio e Contas da Direc~ao 

e Parecer do Conselho Fiscal 

do" ano de 1989 

INTRODUCAo 

Mais do que cumprir um preceito estatut~rio, ~ com 
viva satisfar;:ilo que a DIRECC;:AO do CLUBE FILAT~
L1CO DE PORTUGAL se apresenta perante os seus 
cons6cios no sentido de, atrav~s do seu RELATO
'RIO e CONTAS, patentear uma sumula das suas ac
tividades no decurso do ano de 1989. 

Lamentamos apenas que a natural crueza das pa
lavras e a necessidade 6bvia de um resumo nllo per
mita focalizar todas as vertentes desse labor. 

E silo precisamente as tarefas do dia-a-dia, tal co
mo 0 expediente (no qual conMmos com a preciosa 
colaborar;:110 do nosso dedicado cons6cio Fernando 
Carrilo), os contactos directos com os s6cios, entre 
tantos outros, que dificilmente podem ser expressos 
nestas lin has, mas que constituem vector de impor
tancia decisiva na vivAncia do CFP - tarefa que nos 
mobiliza e nas quais investimos gostosamente mui
to do nosso esforr;:o. 

Infelizmente vllos foram os trabalhos preliminares 
despendidos para a realizar;:1io de uma exposir;:ilo na
cional, como se anota na rubrica respectiva. E aqui 
cabe uma profunda lamentar;:ilo quanto 1I polltica dos 
CTT na parte respeitante a subsldios para as exposi
r;:ces que, ao inv~s de aumentarem como seria 16gi
co , tem diminuldo de forma dr~stica e 
ineompreenslvel. 

• • • 

De anotar 0 profundo entendimento e 0 magnIfi
co esplrito de equipa ,nanifestada por todcs cs ccm
ponentes desta Direcr;:1I0, de que pode ser exemplo 
eoncludente a organizar;:110 do Leilllo . 

As 6ptimas relar;:Oes entre todos, proporcionaram, 
para alt~m de trabalho rendlvel, uma muito agrad~-

vel e salutar eonvivAncia que ~, afinal, um dos ful
eros importantes (se nilo 0 mais importante) da 
filatelia. 

Muito embora v~rios projectos que temos em car
teira nilo pudessem ser ainda implementados con
quanto com alguns tiv~ssemos despendido algum 
trabalho na sua planificar;:ilo, consideramos, em cons
ciencia, que foi positivo 0 saldo do trabalho desen
volvido em 1989 por esta Direcr;:1I0. 

BIBLIOTECA 

Como ~ 16gico e desej~vel, continuou a aumentar 
o numero de obras da nossa Biblioteca que assim sa 
mant~m actualizada . 

Em contrapartida, agrava-se 0 problema da SIJa ar
rumar;:ilo: por um lado, 56 muito dificilmente pode
rlamos encontrar espar;:o na nossa Sede para a 
implantar;:110 de mais uma estante, pois 0 nosso sa-
1110 fica completamente lotado ao s~bado, dia nobre 
das reuniOes de s6cios; por outro, 0 volume que uma 
estante constitui, coloca-nos problemas quanta II es
trutura do im6vel. 

Por isso temos estado a considerar a hip6tese de 
locar um espar;:o fora da nossa Sede. Contudo os pre
r;:os de aluguer 5110 absolutamente proibitivos, como 
~ certamente do conhecimento geral. Estamos por 
is so a inventariar outras solur;:ces. 

DIA DO SELO 

Mais uma vez a Federar;:ilo Portuguesa de Filalelia 
encontrou uma forma in~dita de celebrar 0 Dia do 
Selo, no louv~vel intuito de dinamizar e prom over a 
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1988 FLORA. PLANTAS MEDICINAlS. MULTICOLORES. Dent. 14 

5 d. Datura metel linn 
5 d. Salaconta 
5 d. Cassia occidental is 

S. LOME'E PRINCIPE S. TOME E PRINCIPE s. TOME E PRINCIPE 

10 d. Solanum ovigerum 
20 d. Leonotis nepetifobra 
Impressos de forma identica da emissao anterior 

1988 MEIOS DE TRANSPORTE. LOCOMOTIVAS EL~CTRICAS. MULTICOLORES. 
Dent. 14 

10 d. Locomotiva japonesa, classe EF 81 cabina a esquerda (1) 
Aspecto geral da Exposl~Ao 10 d. Idem, idem Cabina a direita (2) 

Mas tambem notavel coleccionador interes
sado e praticante, faceta que, finalmente, deu 
publica mente a conhecer atraves de uma ex
posic;:ao que, sob 0 titulo ((Expor e Comunicanl, 
esteve patente de 6 a 15 de Junho passado 
no Palacio Foz, a qual inclulu Fotografia, Me~ 
dalhlstica, Filatelia e Borboletas. 

No sector da Medalhlstica, encontrava-se 
uma criteriosa selecc;ao de pec;:as de autores 
consagrados como Molarinho, Joao da Silva, 
Alvaro de Bre, Leopoldo de Almeida, Cabral An
tunes, Charters de Almeida, Vasco Berardo, en
tre outros. 

o seu pendor pelas borboletas expressava
-se clara mente nos belos exemplares embalsa
mados apresentados, que se continuavam 
atraves dos selos da sua colecc;ao tematica 
((Borboletasll. 
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. Assi~ale-se aind~ a magnIfica decorac;ao e 
dlsposlc;:ao do bonito salao onde decorreu a 
mostra e a exceh3ncia do catalogo elaborado pa
ra 0 efeito. 

Como nota marginal, registe-se igualmente 
que a paixao p~r borboletas e pela filatelia, le
vou 0 Comendador Manuel Nunes Correia a 
prestar a sua colaborac;:ao regular na publica
c;:ao .. The Swallowtail", orgao da ((Butterfly and 
Moth Stamp Society", associac;:ao sediada na 
Gra Bretanha que agrupa coleccionadores de to
do 0 mundo, da tematica Borboletas. Neste mo
mento, nos seus artigos, divulga os selos 
reproduzindo borboletas de cada um dos pal
ses do continente africano. 

E por certo 0 seu dinamismo fa-Io-a levar a 
cabo outras interessantes iniciativas. 

10 d. Locomotiva alema E. 18. 1930. Cabina a esquerda (3) 
10 d. Idem, idem. Cabina a direita (4) 
10 d. Locomotiva sulc;a . Classe RE 6/6 cabina a esquerda (5) 
10 d. Idem, idem. Cabin a a direita (6) 
Impressos lade a lado aos pares (1) + (2), (3) + (4) e (5) + (6), Emitidas em folhinhas 
compreendendo: 
a 1.· Dois pares (1) + (2) e duas vinhetas sem valor 
a 2.· Dois pares (3) + (4) e duas vinhetas sem valor 
a 3.· Dois pares (5) + (6) e duas vinhetas sem valor 
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1988 SESQUICENTENARIO DO NASCIMENTO DO CONDE VON ZEPPELIN. MULTI-
COLORES. Dent. 14 

10 d. Retrato do Conde Zeppelin (1) 
10 d. Estaleiro de construt;1I0 (2) 

10 d. Diriglvel L. 23 (3) 
10 d. Diriglveis e marinha real inglesa (4) 
10 d. Diriglvel e quebra-gelo «Malygiml (5) 
Formato horizontal para os tres ultimos 
Impressos lade a lade (1) + (2) e os n.OS (3) , (4) e (51. Emitidos em fQlhinhas 
a 1 . a folha : 2 n.o (1) e 2 n.o (2) 
a 2. a folha : 2 de cad a valor restantes 

1988 FLORES E BORBOLETAS. MUl T1COLORES. Dent. 14. BORBOlETA SOBRE FlOR 
DE HIBISCUS 

· . s. TOME E PRINCIPE : S. TOM E E PRINCIPE : S. TOME E PRINCIPE 

I 
~ 
~ 

... , 

· · · • · · · · 

10 d. Borboleta branca e amarela 
10 d. Borboleta castanha e branca 
10 d. Borboleta castanha . amarela e branca 

· • · · " · ! I !i 
! ! 
· · · 11,.." • 11111 

Impressos lade a lade da esquerda para a dire ita e da direita para a equerda. Emiti
dos em folhinhas com as duas series 

J ~ 
El IBw 
~ [J 
~ 

L!;J l!. 
ill ' " '-

~ , ... r;1 
~ @] 

"~ '. ~ ' " l!1L:J i ~ 
~ 

o Comendador Manuel Nunes Correia It. esquerda) recebendo os convidados 

Expor e Comunicar 

Ter no seu seio um associado como 0 Co
mendador Manuel Nunes Correia e um verda 
deiro privih~gio que muito nos desvanece e 
prestigia . E apenas nos penaliza que nao tenha
mos ao nosso alcance outras formas de 0 re 
conhecer, para alem da distint;ao ja outorgada 
de nosso s6cio Honorario. 

Benemerito influente e incondicional de va 
rias instituit;6es de apoio a desfavorecidos, mui-

A. Silva Gama 

tas tem side as ocasi5es em que tem mostrado 
inequivocamente 0 seu desinteressado esplrito 
caritativo - qualidade cada vez mais rara nos 
nossos dias. 

Artista, autor de obras de pintura, campo on
de exerceu tambem trabalho de investigat;ao 
traduzido numa valiosa edicao. 
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1988 JOGOS OLfMPICOS DE BARCELONA. MULTICOLORES. Dent. 14 

5 d. Medalha de aura da Olimpfada de Seoul,logotipo de Barcelona 92, an~is ollmpicos 
5 d. Logotipos das Olimpfadas de Seoul e Barcelona 92, an~is olfmpicos 
5 d. Logotipo da Olimpfada de Barcelona. an~is olfmpicos 

S. TOME E PRINCIPE S. TOME E PRINCIPE 

SEUL 88 Db 5 
•• 

BLOCO 

S. TOME E PRINCIPE 
Db 5 .. 

•• 

1988 ITAuA 90. TACA DO MUNDO DE FUTEBOL 

Db 5 

Selo impresso em folha de 190x80. Duas bolas de futebol simbolizando 0 globo ter-
restre . Multicolor. Denteado. . 

50 d. "Italia 90". Repetido tres vezes. 

1988 PRIMEIRA LlGACAO TELEFONICA AUTOMA TlCA POR VIA HERTZIANA ENTRE 
S. TOM~ E PRfNCIPE. MULTICOLORES. Dent. 13 % 

10 d. Brasllo 
25 d. Idem 

1988 NATAL E 500.° ANIVERSARIO DO NASCIMENTO DE TICIANO 

Detalhes das obras de Ticiano e de Rubens. Multicolores. Dent. 14x13,5 
10 d. A Virgem e 0 Menino (Ticiano) 
10 d. A Virgem e um coelho (Ticiano) 
10 d. Natal. Rubens 
30 d. Natal. Rubens . 
Impressos lado a lado em bloco de 4 cercados de margens brancas 
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1988 CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESCOTISMO NA AUSTRALIA. MULTICO-
LORES. Dent 13.5x14 

10 d. Escoteiro e fogueira 
10 d. Barraca e emblema 
10 d. Emblema do Congresso 
Impressos lado a lado. Emitidos em folhinha com 2 series. Ao alto, da esquerda para 
a direita em baixo a serie em ordem inversa 

, ... 

S. fOM I: I' PRINCIPI' 

Db 10 
S TOMI~ J: PRINCI PI 

Db 10 

COllgrcm IrllcrnnclUllnl 
Do c~cu IIsm () 
,\USTRAI IA 1987.88 ,.". 

1988 JOGOS OLrMPICOS DE INVERNO 1992 EM ALBERTVILLE (FRANCA). MULTI-
COLOR. Dent. 14 

5 d. Urso esquiador e aneis ollmpicos 

Db 5 

I 

~ 
~ s. TOME E PRINCIPE , ... 

1988 FINAL DO CAMPEONATO DO MUNDO DE FUTEBOL ccM~XICO 8611 

Selos de 1986 com sobrecarga sobre 0 conjunto de 4 selos 
Sobrecarga (al. Campeonato Mundial de Futebol. Mexico 86 
Argentina campeao . Dourada 
Sobrecarga (b). Campeonato Mundial de Futebol. Mexico 88 
Alemanha subcampeao. Prateada 

. , 

1988 125.° ANIVERSARIO DA CRUZ VERMELHA E DO CRESCENTE VERMELHO. 
MULTICOLORES. Dent. 14 

50 c . Visita a um doente 
5 d. Transporte de um acidentado 

Impressos lade a lade com 0 selo aereo 20 d. Emitido em folhinhas de duas series 

S. TOME E PRINCIPE TOME E PRINCIPE S. TOME E PRINCIPE 

I 

" .. , ... 

1988 ITALIA 90. TACA DO MUNDO DE FUTEBOL. MULTICOLORES. Dent.14 

S. TOME E PRINCIPE S. TOME E PRINCIPE 

s. TOME E PRINCIPE 

5 d. Tac;:a Jules Rimet 

Db 5 

...::::tJ:.!-

1~~'_1.i~ .. "9~ ,. 

5 d. Palhac;:o com as cores italianas 
5 d. Bola estilizada . Este selo em formato horizontal 

, .. 
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1988 CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESCOTISMO NA AUSTRALIA. MULTICO-
LORES. Dent 13.5x14 

10 d. Escoteiro e fogueira 
10 d. Barraca e emblema 
10 d. Emblema do Congresso 
Impressos lado a lado. Emitidos em folhinha com 2 series. Ao alto, da esquerda para 
a direita em baixo a serie em ordem inversa 

, ... 

S. fOM I: I' PRINCIPI' 

Db 10 
S TOMI~ J: PRINCI PI 

Db 10 

COllgrcm IrllcrnnclUllnl 
Do c~cu IIsm () 
,\USTRAI IA 1987.88 ,.". 

1988 JOGOS OLrMPICOS DE INVERNO 1992 EM ALBERTVILLE (FRANCA). MULTI-
COLOR. Dent. 14 

5 d. Urso esquiador e aneis ollmpicos 

Db 5 

I 

~ 
~ s. TOME E PRINCIPE , ... 

1988 FINAL DO CAMPEONATO DO MUNDO DE FUTEBOL ccM~XICO 8611 

Selos de 1986 com sobrecarga sobre 0 conjunto de 4 selos 
Sobrecarga (al. Campeonato Mundial de Futebol. Mexico 86 
Argentina campeao . Dourada 
Sobrecarga (b). Campeonato Mundial de Futebol. Mexico 88 
Alemanha subcampeao. Prateada 

. , 

1988 125.° ANIVERSARIO DA CRUZ VERMELHA E DO CRESCENTE VERMELHO. 
MULTICOLORES. Dent. 14 

50 c . Visita a um doente 
5 d. Transporte de um acidentado 

Impressos lade a lade com 0 selo aereo 20 d. Emitido em folhinhas de duas series 

S. TOME E PRINCIPE TOME E PRINCIPE S. TOME E PRINCIPE 

I 

" .. , ... 

1988 ITALIA 90. TACA DO MUNDO DE FUTEBOL. MULTICOLORES. Dent.14 

S. TOME E PRINCIPE S. TOME E PRINCIPE 

s. TOME E PRINCIPE 

5 d. Tac;:a Jules Rimet 

Db 5 

...::::tJ:.!-

1~~'_1.i~ .. "9~ ,. 

5 d. Palhac;:o com as cores italianas 
5 d. Bola estilizada . Este selo em formato horizontal 

, .. 
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1988 JOGOS OLfMPICOS DE BARCELONA. MULTICOLORES. Dent. 14 

5 d. Medalha de aura da Olimpfada de Seoul,logotipo de Barcelona 92, an~is ollmpicos 
5 d. Logotipos das Olimpfadas de Seoul e Barcelona 92, an~is olfmpicos 
5 d. Logotipo da Olimpfada de Barcelona. an~is olfmpicos 

S. TOME E PRINCIPE S. TOME E PRINCIPE 

SEUL 88 Db 5 
•• 

BLOCO 

S. TOME E PRINCIPE 
Db 5 .. 

•• 

1988 ITAuA 90. TACA DO MUNDO DE FUTEBOL 

Db 5 

Selo impresso em folha de 190x80. Duas bolas de futebol simbolizando 0 globo ter-
restre . Multicolor. Denteado. . 

50 d. "Italia 90". Repetido tres vezes. 

1988 PRIMEIRA LlGACAO TELEFONICA AUTOMA TlCA POR VIA HERTZIANA ENTRE 
S. TOM~ E PRfNCIPE. MULTICOLORES. Dent. 13 % 

10 d. Brasllo 
25 d. Idem 

1988 NATAL E 500.° ANIVERSARIO DO NASCIMENTO DE TICIANO 

Detalhes das obras de Ticiano e de Rubens. Multicolores. Dent. 14x13,5 
10 d. A Virgem e 0 Menino (Ticiano) 
10 d. A Virgem e um coelho (Ticiano) 
10 d. Natal. Rubens 
30 d. Natal. Rubens . 
Impressos lado a lado em bloco de 4 cercados de margens brancas 
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1988 SESQUICENTENARIO DO NASCIMENTO DO CONDE VON ZEPPELIN. MULTI-
COLORES. Dent. 14 

10 d. Retrato do Conde Zeppelin (1) 
10 d. Estaleiro de construt;1I0 (2) 

10 d. Diriglvel L. 23 (3) 
10 d. Diriglveis e marinha real inglesa (4) 
10 d. Diriglvel e quebra-gelo «Malygiml (5) 
Formato horizontal para os tres ultimos 
Impressos lade a lade (1) + (2) e os n.OS (3) , (4) e (51. Emitidos em fQlhinhas 
a 1 . a folha : 2 n.o (1) e 2 n.o (2) 
a 2. a folha : 2 de cad a valor restantes 

1988 FLORES E BORBOLETAS. MUl T1COLORES. Dent. 14. BORBOlETA SOBRE FlOR 
DE HIBISCUS 

· . s. TOME E PRINCIPE : S. TOM E E PRINCIPE : S. TOME E PRINCIPE 

I 
~ 
~ 

... , 

· · · • · · · · 

10 d. Borboleta branca e amarela 
10 d. Borboleta castanha e branca 
10 d. Borboleta castanha . amarela e branca 

· • · · " · ! I !i 
! ! 
· · · 11,.." • 11111 

Impressos lade a lade da esquerda para a dire ita e da direita para a equerda. Emiti
dos em folhinhas com as duas series 

J ~ 
El IBw 
~ [J 
~ 

L!;J l!. 
ill ' " '-

~ , ... r;1 
~ @] 

"~ '. ~ ' " l!1L:J i ~ 
~ 

o Comendador Manuel Nunes Correia It. esquerda) recebendo os convidados 

Expor e Comunicar 

Ter no seu seio um associado como 0 Co
mendador Manuel Nunes Correia e um verda 
deiro privih~gio que muito nos desvanece e 
prestigia . E apenas nos penaliza que nao tenha
mos ao nosso alcance outras formas de 0 re 
conhecer, para alem da distint;ao ja outorgada 
de nosso s6cio Honorario. 

Benemerito influente e incondicional de va 
rias instituit;6es de apoio a desfavorecidos, mui-

A. Silva Gama 

tas tem side as ocasi5es em que tem mostrado 
inequivocamente 0 seu desinteressado esplrito 
caritativo - qualidade cada vez mais rara nos 
nossos dias. 

Artista, autor de obras de pintura, campo on
de exerceu tambem trabalho de investigat;ao 
traduzido numa valiosa edicao. 
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1988 FLORA. PLANTAS MEDICINAlS. MULTICOLORES. Dent. 14 

5 d. Datura metel linn 
5 d. Salaconta 
5 d. Cassia occidental is 

S. LOME'E PRINCIPE S. TOME E PRINCIPE s. TOME E PRINCIPE 

10 d. Solanum ovigerum 
20 d. Leonotis nepetifobra 
Impressos de forma identica da emissao anterior 

1988 MEIOS DE TRANSPORTE. LOCOMOTIVAS EL~CTRICAS. MULTICOLORES. 
Dent. 14 

10 d. Locomotiva japonesa, classe EF 81 cabina a esquerda (1) 
Aspecto geral da Exposl~Ao 10 d. Idem, idem Cabina a direita (2) 

Mas tambem notavel coleccionador interes
sado e praticante, faceta que, finalmente, deu 
publica mente a conhecer atraves de uma ex
posic;:ao que, sob 0 titulo ((Expor e Comunicanl, 
esteve patente de 6 a 15 de Junho passado 
no Palacio Foz, a qual inclulu Fotografia, Me~ 
dalhlstica, Filatelia e Borboletas. 

No sector da Medalhlstica, encontrava-se 
uma criteriosa selecc;ao de pec;:as de autores 
consagrados como Molarinho, Joao da Silva, 
Alvaro de Bre, Leopoldo de Almeida, Cabral An
tunes, Charters de Almeida, Vasco Berardo, en
tre outros. 

o seu pendor pelas borboletas expressava
-se clara mente nos belos exemplares embalsa
mados apresentados, que se continuavam 
atraves dos selos da sua colecc;ao tematica 
((Borboletasll. 
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. Assi~ale-se aind~ a magnIfica decorac;ao e 
dlsposlc;:ao do bonito salao onde decorreu a 
mostra e a exceh3ncia do catalogo elaborado pa
ra 0 efeito. 

Como nota marginal, registe-se igualmente 
que a paixao p~r borboletas e pela filatelia, le
vou 0 Comendador Manuel Nunes Correia a 
prestar a sua colaborac;:ao regular na publica
c;:ao .. The Swallowtail", orgao da ((Butterfly and 
Moth Stamp Society", associac;:ao sediada na 
Gra Bretanha que agrupa coleccionadores de to
do 0 mundo, da tematica Borboletas. Neste mo
mento, nos seus artigos, divulga os selos 
reproduzindo borboletas de cada um dos pal
ses do continente africano. 

E por certo 0 seu dinamismo fa-Io-a levar a 
cabo outras interessantes iniciativas. 

10 d. Locomotiva alema E. 18. 1930. Cabina a esquerda (3) 
10 d. Idem, idem. Cabina a direita (4) 
10 d. Locomotiva sulc;a . Classe RE 6/6 cabina a esquerda (5) 
10 d. Idem, idem. Cabin a a direita (6) 
Impressos lade a lado aos pares (1) + (2), (3) + (4) e (5) + (6), Emitidas em folhinhas 
compreendendo: 
a 1.· Dois pares (1) + (2) e duas vinhetas sem valor 
a 2.· Dois pares (3) + (4) e duas vinhetas sem valor 
a 3.· Dois pares (5) + (6) e duas vinhetas sem valor 
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1987 NATAL. QUADROS DE MESTRES ANTIGOS. ccA VIRGEM EO MENINO". MUL
TICOLORES. Dent. 14 

1987 

1987 

1 d. Botticelli 
5 d. Murillo 

15 d. Raphael 
20 d. Memling 
Impressos lade a lade ern bluco de 4 cercados de margens 

BLOCOS 

10. 0 ANIVERSARIO DA DIRECCAo-GERAL DOS DESPORTOS 

Selo impresso em folha de 114xB2, com uma vinheta sem valor 
(Taya do Mundo de Futebol cdt~lia 90,,). Multicolor. Dent. 
50 d. Tenista 

500. 0 ANIVERSARIO DA DESCOBERTA DA AMERICA 

Selo impresso em folha de 166xB4. Maqueta da fragata espanhola. Dent. 
100 d. Multicolor 

19a7 FLORA. COGUMELOS 

Selo impresso em folha de 113xB2. Multicolor. Dent . 
35 d. Morchella vulgaris 

1987 LOCOMOTIVAS 

. Selo impresso em folha de 112x76. Dent. 
Combcio com locomotiva ccMikado» na Gare de Pampelune 
50 d. Multicolor 

1987 NATAL 

Selo impresso em folha de 71xl0B. Quadro (nao atriburdol 
ccA Virgem e 0 Menino)). Dent. 
50 d. Multicolor 

1988 70. 0 ANIVERSARIO DA REVOLUCAo DE OUTUBRO NA RUSSIA. Dent. 12 

25 d. Multicolor 

1988 FLORA. COGUMELOS. MULTICOLORES. Dent. 14 

10 d. Rhodopaxillus nudus 
10 d. Volvaria volvacea 
10 d. Psalliota bispora 
10 d. Pleurotus ostreatus 
20 d. Clitocycle geotropa 
Impressos lade a lado horizontalmente, da direita tI esquerda, ou da esquerda tI di
reita . Emitidos em folhinhas de duas s~ries 

Relat6rio e Contas da Direc~ao 

e Parecer do Conselho Fiscal 

do" ano de 1989 

INTRODUCAo 

Mais do que cumprir um preceito estatut~rio, ~ com 
viva satisfar;:ilo que a DIRECC;:AO do CLUBE FILAT~
L1CO DE PORTUGAL se apresenta perante os seus 
cons6cios no sentido de, atrav~s do seu RELATO
'RIO e CONTAS, patentear uma sumula das suas ac
tividades no decurso do ano de 1989. 

Lamentamos apenas que a natural crueza das pa
lavras e a necessidade 6bvia de um resumo nllo per
mita focalizar todas as vertentes desse labor. 

E silo precisamente as tarefas do dia-a-dia, tal co
mo 0 expediente (no qual conMmos com a preciosa 
colaborar;:110 do nosso dedicado cons6cio Fernando 
Carrilo), os contactos directos com os s6cios, entre 
tantos outros, que dificilmente podem ser expressos 
nestas lin has, mas que constituem vector de impor
tancia decisiva na vivAncia do CFP - tarefa que nos 
mobiliza e nas quais investimos gostosamente mui
to do nosso esforr;:o. 

Infelizmente vllos foram os trabalhos preliminares 
despendidos para a realizar;:1io de uma exposir;:ilo na
cional, como se anota na rubrica respectiva. E aqui 
cabe uma profunda lamentar;:ilo quanto 1I polltica dos 
CTT na parte respeitante a subsldios para as exposi
r;:ces que, ao inv~s de aumentarem como seria 16gi
co , tem diminuldo de forma dr~stica e 
ineompreenslvel. 

• • • 

De anotar 0 profundo entendimento e 0 magnIfi
co esplrito de equipa ,nanifestada por todcs cs ccm
ponentes desta Direcr;:1I0, de que pode ser exemplo 
eoncludente a organizar;:110 do Leilllo . 

As 6ptimas relar;:Oes entre todos, proporcionaram, 
para alt~m de trabalho rendlvel, uma muito agrad~-

vel e salutar eonvivAncia que ~, afinal, um dos ful
eros importantes (se nilo 0 mais importante) da 
filatelia. 

Muito embora v~rios projectos que temos em car
teira nilo pudessem ser ainda implementados con
quanto com alguns tiv~ssemos despendido algum 
trabalho na sua planificar;:ilo, consideramos, em cons
ciencia, que foi positivo 0 saldo do trabalho desen
volvido em 1989 por esta Direcr;:1I0. 

BIBLIOTECA 

Como ~ 16gico e desej~vel, continuou a aumentar 
o numero de obras da nossa Biblioteca que assim sa 
mant~m actualizada . 

Em contrapartida, agrava-se 0 problema da SIJa ar
rumar;:ilo: por um lado, 56 muito dificilmente pode
rlamos encontrar espar;:o na nossa Sede para a 
implantar;:110 de mais uma estante, pois 0 nosso sa-
1110 fica completamente lotado ao s~bado, dia nobre 
das reuniOes de s6cios; por outro, 0 volume que uma 
estante constitui, coloca-nos problemas quanta II es
trutura do im6vel. 

Por isso temos estado a considerar a hip6tese de 
locar um espar;:o fora da nossa Sede. Contudo os pre
r;:os de aluguer 5110 absolutamente proibitivos, como 
~ certamente do conhecimento geral. Estamos por 
is so a inventariar outras solur;:ces. 

DIA DO SELO 

Mais uma vez a Federar;:ilo Portuguesa de Filalelia 
encontrou uma forma in~dita de celebrar 0 Dia do 
Selo, no louv~vel intuito de dinamizar e prom over a 
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filatelia. E numa perspectiva que consideramos ex
tremamente apropriada, privilegiou as suas federa
das (afinal a razllo da sua existtmcia) embora por sau 
intermedio, tambem os filatelistas. 

Foi assim que organizou uma exposicllo em que 
cada agremiacllo deveria patentear um numero de 
quadros fixado, da colecCllo de um seu associado. 
E dado 0 local da sua realizacllo (0 Padrllo das Oes
cobertas, em Selem), eo perlodo de comemoracOes 
dos Descobrimentos, que atravessamos, as partici
pacOes deveriam, preferencialmente, estar relacio
nadas com a epopeia maritima lusitana. 

Para participar na iniciativa, 0 Clube Filatelico de 
Portugal obteve a gentillssima colaboracllo do dis
tinto associado Dr. Jollo Moura, com a sua colec
Clio «Us boa atraves dos seculos>. 

Tava 0 CFP 0 grato prazar da var a lua partlcl
pa~o lar dlltlngulda palo Jllrl nomeado para 0 
afalto, com um doa cinco pr6m1oa eapedala pra
vlstos para galardoar al melhores rapresenta96el. 

DISTINC;OES 

Foi 0 Clube Filatelico de Portugal honrado com a 
nomeacllo de S6cio Honor~rio do Nucleo Filatelico 
Infanta D. Maria, de Coimbra, distincllo que muito 
nos sensibilizou, ate porque provinha de uma agre
miacllo juvenil. 

Mas tambem 0 CFP entendeu que associados saus, 
distintos e devotados filatelistas, 5110 merecedores de 
galardOes instituldos pela mais alta inst!lncia filateli
ca nacional, pr~tica que tem andado injustificadamen
te olvidada no nosso Pars. 

Assim, deliberou a Direccllo do CFP propor iI enti
dade federativa 0 nome do nossa prestigiado con
s6cio Eng. DAVID COHEN para integrar a Usta dos 
Filatelistas Eminentes. 

Tambem decidiu prop~r iI Federacllo Portuguesa 
de Filatelia, a outorga a JOS~ RODRIGO DIAS FER
REIRA da elevada distincllo designada «Ordem de Me
rito Filatelico., no seu grau ouro. 

Igualmente para este nosso din!lmico colega, foi 
pro posta a sua designacllo para 0 Premio cA. Gue
des de Magalhlles., destinado ao melhor autor de es
tudos ou artigos filatelicos, pelo conjunto das suas 
publicacOes ao longo dos anos. 

Consideramos absolutamente desnecess~rio emitir 
quaisquer referancias justificativas destas proposi
cOes, de tal modo silo conhecidas as actividades dos 
indigitados. 

A atribuicllo dos dois primeiros galardOes, tal co
mo regulamentado, ser~ decidida no Congresso da 
FPF do pr6ximo ano. A ultima est~ pendente, tam
bem, do respectivo regulamento. 
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ESTATUTOS 

Foi para n6s uma surpresa, as dificuldades que nos 
foram levantadas em v~rios Cart6rios Notariais para 
a efectivacllo da necess~ria escritura de oficializacllo 
dos novas Estatutos do CFP. Em alguns casos de
par~mos com recusas Mcitas para efectuar 0 acto 
- parece que por este tipo de escritura nllo ser ren
drvel para aquelas entidades oficiaisl 

Mas pior do que isso foi, em mais de um Cart6rio, 
um arrastar do processo, por certo tendente a uma 
desistencia da nossa parte - 0 que acabou por sa 
verificar ... 

E 56 por intermedio de um conhecimento, con sa
guimos a marcaCllo da esperada escritura, mas ape
nas para 0 pr6ximo ano, mais precisamente para 0 
dia 8 de Fevereiro de 1990. 

EXPOSIC;OES 

Temos para n6s existir em Portugal como que um 
cicio onde alternam as epocas em que sa realizam 
numerosas exposicOes competitivas, com outras em 
que as mesmas 5110 escassas. 

E talvez ate fosse mais preciso dizer-se existirem 
perlodos em que os filatelistas sa mostram mais ade
rentes a certames de competicllo, e outros em que, 
pelo contr~rio, eles sa mostram desinteressados nes
se tipo de manifestacOes. 

No designativo cfilatelistas>, achamos que nesle 
caso devemos englobar expositores e organizadores. 
Isto porque entendemos que bastas vezes silo mais 
influentes, por razOes diversas que nllo cabe aqui dis
criminar, os que organizam, do que propriamente os 
participantes. 

O&qualqu!lr forma, apercebemo-nos que estamos 
a atravessar uma epoca em que os filatelistas sa mos
tram receptivos a exposicOes nas quais estllo em jo
go classificacOes. Dar 0 terma-nos propostQ organizar 
em 1990 uma exposicllo nacional, cujos tr!lmites pas
samos em seguida a revelar com certo desanvol
vimento. 

Exposl~lo naclonal 

Em Julho de 1987, apresent~mos, como compe
tia, iI Federacllo Portuguesa de Filatelia a nossa can
didatura iI organizacllo dessa certame em 1990. Em 
Agosto seguinte, a FPF oficiou-nos informando que 
em reunillo com os Correios portuguesas, tinha sido 
aprovada a nossa proposicllo. 

1987 FAUNA. 80RBOLETAS. MULTICOLORES. Dent. 14 

1 d. Aglais urticae 
2 d. Pieris branicae 

10 d. Fabriciana niobe 
20 d. Zerynthia polyxena 
Impressos lado a lado horizontal mente 

1987 FAUNA. CAES. MULTICOLORES. Dent. 14 

1 d. Sanshu 
2 d. Beagle 

10 d. Spitz 
20 d. Chow-chow 
Impressos lado a lado horizontalmente 

1987 10. 0 ANIVERSARIO DA DIRECCAo-GERAL DOS DESPORTOS. Dent. 14 

50 c. Multicolor 
Atletas em acc;:ilo 
20 d. Verde, preto, vermelho e castanho 
Silhuetas de atletas 

30 d. Multicolor 
Ginastas com balilo 
Cada selo tem 0 emblema dos jogos de Barcelona 

Impressos lado a lade horizontalmente. Emitidos em pequenas folhas com 3 series 

1987 500. 0 ANIVERSARIO DA DESCOBERTA DA AMERICA. Dent. 14 

15 d. Beije, vermelho, preto e amarelo 
Crist6vilo Colombo e as suas armas 
20 d. Multicolor 
Batalha naval 
20 d. Multicolor 
Colombo reencontra os amerlndios 
Impressos lado a lade em folhinha com 3 vinhetas sem valor (mapa, navio e fragata 
espanhola) 

1987 FLORA. COGUMELOS. MUL TlCOLORES. Dent. 14 

6 d. Calocybe ionides 
25 d . Hygrophorus coccineus 
30 d. Boletus vusipellis . 
Impressos lade a lado horizontalmente. Emitido em folhinha com 3 senes 

1987 LOCOMOTIVAS. MULTICOLORES. Dent. 14 

5 d. «Escatron>l (alemil) 
10 d. «Mikado 2413>1 (japonesa) 
20 d . Locomotiva de 1920, construlda p~r Baldwin . 
Impressos lado a lade verticalmente. Emitido em fQlhinhas com 3 series 

1987 JAMBOREE MUNDIAL 1987-88, NA AUSTRALIA. Dent. 14 

50 c. Preto, verde e alaranjado 
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1986 NATAl. aUADROS DE DURER. MUL TlCOLORES. Dent. 13 % 
50 c. Virgem e 0 Menino 

1 d. Idem 
16 d. Idem 
20 d. Natividade 

1986 LUBRAPEX 86. PESCAS ARTESANAIS. MULTICOLORES. Dent. 13 % 

Impressos em folhinhas com 2 vinhetas sem valor 
1 d. A linha, sobre as rochas 
1 d. A linha, em barco 
2 d. A tarrafa 

46 d. Aos caranguejos 
Impressos em folhinha com 4 vinhetas sem valor 

BLOCOS 

1986 P.~SSAGEM DO COMETA HALLEY 

Selo impresso em folha numerada de 138x116. Cometa e Sonda Giotto. Denteado 
90 d. Preto, azul e verde 

1986 flORA. COGUMElOS. 2.· SERlE 

Selo impresso em folha numerada de 112x148. Denteado 
75 d. Multicolor 

1986 ANTIGA GARE DOS C.F. DE S. TOME 

Selo impresso em folha 107x82. Maquina na gare. 
50 d. Multicolor 

1986 ANO INTERNACIONAL DA PAZ 

Selo impresso em folha 146x122 «Pomb'a de Picasso». Denteado 
75 d. Preto, azul, verde e carmim 

1986 NATAL 

Selo impresso em folha de 82x100. Ouadro de Durer 
A Virgem e pintassilgo. Denteado 
75 d. Multicolor 

1987 FAUNA. PAPAGAIOS. MULTICOLORES. Dent 14 

1 d . Agapornis fischeri 
2 d. Psitacula Krameri 

10 d. Psittacus erithanes 

20 d. Agapornis personata psittacidae 
Impressos lade a lade horizontal mente 

1987 FLORA, FLORES. MULTICOLORES. Dent. 14 

1 d. Passiflora Caerulea 
2 d. Ondridium nubrigenium 

10 d. Heliocontia wagneriana 
20 d. Guzurania liguiata 
Impressos lade a lade horizontalmente 

Assim, inici~mos os trabalhos preliminares com 
particular incidllncia na definic;:ao do local onde rea
lizar a exposic;:ao e a respectiva orc;:amentac;:1I0. 

Escolhido um dos dois locais actualmente existen
tes na capital com capacidade, localizac;:110 e dispo
nibilidade para albergar um certame desta 
envergadura, e elaborado cuidadosamente um orc;:a
mento realista, remetemo-Io aos CTT via FPF. Inclul
mos tamb~m algumas perguntas relativas ~ 
quantidade de vidros disponlveis (tema assaz impor
tante pois representaria largas dezenas de milhares 
de escudos), apoio em transportes, existllncia de 
standes utiliz~veis . 

Foi com autllntica estupefacc;:110 que tom~mos co
nhecimento que os CTT dispunham para subsidiar 
esta exposic;:110 nacional, de cerca de apenas de 25% 
do orc;:amentado. Tamb~m nilo deram res posta ~s 
questOes colocadas. 

Verlflca-se, pols, com a malor Incredulldade, que 
os CTT aumentam conslderavelmante 01 NUl pro
ventol relativol III lual venda fllat611eal e dlml
nuem draltlcamante 01 NUl lublrdlol par. 

. eventol ftlat611col - lIto para nlo falar que nem 
sequer conllderam a Infla~o. 

Por outro lado, tamb~m se constatou ser a bitola 
dos CTT absolutamente linear nao tendo em consi
derac;:110 que em localidades como lisboa, os cus
tos de muitos servic;:os sao consideravelmente 
agravados. 

Pois perante 0 ins61ito, restou-nos procurar outros 
apoios financeiros que colmatassem a verba rema
nescente. Fizemo-Io procurando a camara Munici
pal de Lisboa e os municlpios da Grande lisboa, 
embora conscientes das dificuldades que irlamos en
contrar. Dificuldades tradicionais traduzidas nos ha
bituais obst~culos que se deparam para um contacto 
pessoal com os respons~veis por estes 6rgilos au
Mrquicos que, como 1I consabido, ~ muito maior do 
que em qualquer outra regiao do Pals. Dificuldades 
pontuais, visto que tudo se passava em perlodo de 
prll-eleic;:Oes, para cllmulo particularmente crltico por 
razOes conhecidas. Naturalmente que os autarcas 
que estavam para sair, nao poderiam (nem quere
riam) assumir responsabilidades deste tipo que se 
iriam reflectir (com vantagens ou desvantagens) nos 
seus sucessores. 

Repare-se que mau grado as diligllncias empreen
did as, apenas um municIpio da oeriferia (Vila Fran
ca de Xira) nos proporcionou contacto mais efectivo. 
E mesmo assim, s6 nos 1Iitimos dias de Dezembro 
de 1989 nos foi comunicada essa t~nue possibilida
de. Desta forma, chegou-se ao final do ana em si
tuac;:ao extremamente inc6moda, adivinhando-se que 
outra soluc;:ao nilo haven! senilo prescindir da orga
nizac;:ilo da exposic;:110 nacional em 1990 - 0 que, 
se acontecer, seri! feito a enorme contragosto. 

De qualquer maneira, lamentando sempre esta ati
tude de retrocesso dos CTT, afinal a entidade que 
pela sua actividade e pela proveni6ncia (dos filate
listas) dos lucros que del a arrecada deveria ser a fi
nanciadora destas iniciativas, fic~mos bem cientes 
que em futuras hip6teses que se apresentem, ser~ 
necess~rio conseguir amplos apoios extern os ~ fila
telia - 0 que se nos nao afigura passivo de alcanc;:ar 
tanto mais que, infelizmente, a filatelia continua a nao 
ser contemplada na Lei do Mecenato. 

Uma palavra final de agradecimento ~ Direcc;:ao da 
Federac;:110 Portuguesa de Filatelia pelo encorajamento 
que nos proporcionou para a procura de soluc;:Oes, 
pela sua solidariedade e pelo alargar dos prazos atll 
aos limites posslveis na expectativa de respostas po
sitivas das autarquias. 

MOltral na Sede 

Em Fevereiro de 1971 lie! Ie! vao quase trinta anos) 
realizaram-se na Sede do CFP as denominadas .Pri
meiras Jornadas Teme!ticas» que se caracterizaram 
pela exibic;:ilo, sucessivamente, em cad a s~bado, de 
uma colecc;:ao teme!tica, apresentando-se assim te
mas variados. 

Depois, s6 pontualmente se voltaram a efectuar 
pequenas mostras no nosso salilo. 

Este ano, ve!rios associados sugeriram que 0 CFP 
retomasse periodicamente pr~tica semelhante. 

Ponderado 0 assunto, empreendemos v~rias dili
gencias para a sua concretizac;:l!o, em particu'ar pa
ra se conseguirem os indispense!veis painllis. 

Ap6s termos obtido 0 empr~stimo de cinco elemen
tos, deram-nos 0 privil~gio da sua colabora~:110 os 
prestimosos cons6cios e distintos filatelistas, lEurlco 
Carlos Estevel Lage Cardolo que expOs .Figuras 
e factos da polltica mundial»; Carlol Brltel qua apre
sentou «D. Manuel" - Ac;:ores e Col6nias. e Fer
nando Carrlc, com .Escotismo». Para 0 pr6ximo ana 
contamos continuar a iniciativa, organizando um pro
grama de exposic;:Oes calendarizadas e divulgadas na 
nossa Revista para que a elas possam acorrer os in
teressados. 

Por outro lado, em colaborac;:l!o com a Associa
CliO Portuguesa de Maximafilia desenrolou-se igual
mente na Sede, no dia 16 de Dezembro uma mostra 
com a participac;:ilo da colecc;:ilo .Velculos motoriza
dos», do Dr. A. da Silva Gama, e algumas realiza
cOes maxim6filas da APM . A mostra contou naquela 
data com um carimbo alusivo, obliterac;:ilo a que 
aquela nossa congllnere tinha direito. 

Sailio de Fllatella 
no Centro de Eltudol Judlc"rlol 

Permitimo-nos chamar a particular atenc;:ao dos 
nossos cons6cios para esta iniciativa cuja organiza-
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1;110 t~cnica esteve a cargo do Clube Filat~lico de Por
tugal, tendo-se realizado de 19 a 27 de Maio na sede 
do prestigiado Centro de Estudos Judicic\rios (editl
cio do antigo Limoeiro completamente remodelado), 
integrado nas celebral;Oes do 10. 0 aniver~rio da
quela entidade. 

Na verdade. conlegulmol Juntar nelte Sallo. 
pratlcamente todal as melhorel colec~6e1 portu
guelal da actualldade. numa pan6plla. ao que N
bemol. Jamall reallzada em Portugal. 

Constitui para n6s, pois, motivo de justificado or
gulho mais este empreendimento em Que 0 CFP co
laborou activamente, em trabalho reconhecido pelo 
CEJ, na pessoa do seu Director, Dr. Armando Labo
rinho Lucio, com palavras desvanecedoras. 

Registe-se Que Elstiveram patentes colecl;Oes de 
todas as especialidades filat~licas, e em dois outros 
vectores, colecl;Oes ligadas lis actividades da anfi
tri1l - a Justiea - e ao local da sua implantaello -
Lisboa. 

EXPOSIc;:OES MUNDIAIS 

Mau grado os preeos considerc\veis das taxas de 
inscriello de algumas exposieOes filat~licas mundiais, 
continuamos a entender ser prestigiante a participa
CliO da nossa Revista na Classe de Uteratura das mais 
importantes manifestaeOes desse foro, mantendo as
sim uma jc\ longa tradiello. 

Desta forma, participc\mos neste ana na Brasilia
na 89, no Rio de Janeiro, onde obtivemos medalha 
de prata, e nas Mundiais, Bulgc\ria 89, em S6fia e 
Philexfrance 89, em Paris onde alcanec\mos meda
Iha de bronze. 
Tamb~m participc\mos no Saillo Nacional de Ute

ratura Filat~lica, Que decorreu em Portimllo, parale
lamente II Exposiello Inter-Regional que al teve lugar. 

FEDERAc;:Ao PORTUGUESA 
DE FILATELIA 

Apraz-nos registar que, segundo a nossa leitura, 
a Federal;lIo Portuguesa de Filatelia contabilizou no 
decurso de 1989, acello assaz positiva ultrapassan
do bastante aquilo que seria IIcito exigir dentro dos 
limitados meios II sua disposiello. Um dos aspectos 
a salientar serc\ 0 evidente esforeo desenvolvido pe
la sua Direcello no sentido de divulgaello e expan
sao do coleccionismo filat~lico, haja em vista a 
organizal;lIo das Feiras e Dia do Selo a que tem da
do excelente continuidade, aliC\s com resultados ex
tremamente felizes. 

Assinale-se que 0 CFP, por decisllo tomada pelo 
Congresso federativo de 1988, foi anfitrillo da reu
nillo desse 6rgllo em 1989. Dentro das nossas pos
sibilidades, recebemos os numerosos congressistas 
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que nele estiveram presentes, brindando cada um de
les com uma pasta. 

No que diz respeito ao .cartllo de filatelista., foi 
apreciado 0 estudo colocado por uma Comissao de
signada para 0 efeito pel a FPF, tendo 0 Clube Filat~
lico de Portugal participado numa reunUlo com as 
suas cong~neres convocada pela Federal;lIo. Dessa 
reunii!io nllo resultou ainda uma conclusllo, tendo sido 
mantida a anterior Comissllo para reavaliar a situa
I;i!io ap6s ter escutado as posil;Oes dos presentes, il 
qual, por larga insist~ncia dos mesmos se agregou 
o representante do CFP. 

Ni!io descurando 0 vector da filatelia competitiva, 
a FPF anunciou cursos para 0 alargamento do seu 
quadro de jurados de vc\rias especialidades, tendo 0 

CFP proposto vc\rios candidatos a esses cursos. 
Dentro de um esplrito de colaboraello bilateral ma

nifestada em varias oportunidades, foram excel en
tes as relal;Oes que 0 CFP manteve com 0 6rgllo 
mc\ximo da filatelia naciona!. 

FEIRA NACIONAL 
DE FILATELIA 

o Clube Filat~lico de Portugal voltou a estar pre
sente nas duas edi<;Oes da Feira Nacional de Filate
lia realizadas pela Federa<;lIo Portuguesa de Filatelia. 

E foi com manifesta satisfa<;lIo que constaMmos 
ter sido uma vez mais, 0 CFP pioneiro e incentiva
dor. Desta feita, 0 exemplo da sua participa<;lIo nas 
tres primeiras destas feiras, motivou a presenea de 
uma nossa prezada cong~nere, na quarta edi<;lIo da 
mesma. Presenea que auguramos, sinceramente, Ihe 
seja proveitosa, ao mesmo tempo que apreciarlamos 
que outras se nos juntassem em futuras edieOes. 

Saliente-se Que, como anteriormente, a presen<;a 
do CFP nesta feliz e louvc\vel iniciativa da FPF, pautou
-se apenas pelo desejo de colabora<;lIo e de nos apre
sentarmos perante os visitantes, muito dos quais jc\ 
nossos associados, que por certo apreciaram a pre
senea do seu Clube. 

De qualquer forma, as nossas participa<;Oes nllo 
representaram qualquer encargo para a nossa tesou
raria, pelas vend as Que efectuc\mos. E em qualquer 
delas, demos as boas-vindas a alguns novos mem
bros que nelas se nos juntaram. 

JUVENTUDE 

5110, infelizmente, poucos os nossos associados 

com idade que Ihes permita integrar a ClasSe Juven
tude. Mas, embora tal possa ser estranho, sllo ain
da menas os que se disponhom e tenham aptidOes 
para os orientar e proporcionar-Ihes as primeiras no
<;Oes filat~licas . 

Um cons6cio no qual depositamos total confian
<;a para tal fun<;lIo, e com quem estc\vamos a con-

1986 PASSAGEM DO COMETA HALLEY. MULTICOLORES. Dent. 13 ~ 

5 d. Lanc,:amento do Challenger 
6 d. Sonda Vega 

10 d. Sonda Giotto 
16 d. Cometa sobre Nuremberga 
Impressos lado a lado com pequena folha com 3 vinhetas 

1986 FLORA. COGUMELOS. ivlUL TICOLORES. Dent. 13 ~ 

6 d. Fistulina hepatica 
25 d. Collydia butyracea 
30 d. Entoloma clypeatum 

1986 ccMbico 8~". TACA DO MUNDO DE FUTEBOL. Dent. 13 ~ 

25 d. Preto, vermelho, castanho, amarelo. Tac,:a parte superior 
25 d. Preto e amarelo castanho. Tac,:a parte inferior 
25 d. Multicolor. EstMio EI Corregidor 
25 d. Multicolor. Est~dio Azteca 
Impressos lade a lado em blocos de 4, em pequena folha com inscric,:oes nas mar
gens superior e inferior 

1986 JOGOS OLfMPICOS DE VERAo DE 1988. SEUL. MULTICOLORES. Dent. 13 % 

25 d. Mapa da Coreia do Norte 
25 d. Bandeira Ollmpica 
25 d. Mapa da Coreia do Sui e bandeira ollmpica 
25 d. Texto 
Impressos lade a lado em blocos de 4 para formar um quadro, em pequena folha 
com inscric,:oes nas margens superior e inferior 

1986 COMBOIOS E SINALIZACAo FERROVIARIA. MULTICOLORES. Dent. 13 ~ 
50 c. M~quina na Gare de London Bridge 

6 d. Silhueta de m~quina e sinal 
20 d. Silhueta e lanterna de sinalizac,:l!o 

1986 VEfcULOS AUTOM6vEIS. Dent. 13 ~ 

50 c. Multicolor. Monumento 
6 d. Amarelo, preto e azul. Escada Magirus 

16 d. Azul, preto e carmim. Viatura de bombeiros 
30 d. Multicolor. Ambulancia da Cruz Vermelha 
Impressos em folhinha com 2 vinhetas sem valor 

1986 ANO INTERNACIONAL DA PAZ. Dent. 13 x 13 % 

8 d. Azul, preto e violeta 
Retrato de Ghandi e Pomba de Picasso 

10 d. Azul, preto e verde 
Retrato de M.L. King e Pomba de Picasso 

16 d. Azul e multicolor 
Emblema da Cruz Vermelha, ONU. UNESCO. etc. 

20 d. Azul, amarelo e vermelho 
Retrato de Alberto Luthuli (Nobel 1960) etc. 
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SAO TOME E PRINCIPE 

Jose R. Dias Ferreira 

S6 com muito esforc;:o foi possrvel a tentativa da catalogac;:ao dos selos de S. To
me e Pdncipe, ap6s 1985, ana em que 0 catalogo Eladio de Santos deixou de 0 
fazer. E vislumbramos agora as dificuldades que 0 levaram a alijar esse trabalho ini
cia do ap6s a independ~ncia. Sinceramente que ficamos com pouca vontade em vol
tarmos a divulgar a filatelia dos novos parses de Expressao Portuguesa. Os obstaculos 
a transpor sao tantos que provocam des~nimo a quem quer que seja. 

Salvo honrosas excepc;:Oes, nao se recebem quaisquer informac;:Oes provindo das 
entidades oficiais. Temos de desfolhar centenas de paginas de revistas estrangei
ras para colhermos aqui e acola, apontamentos que permitam dar ell estampa algo 
que possa interessar. Temos de partir de elementos que podem nao ser rigorosa
mente exactos, falseando as traduc;:Oes, e nada obsta a omissOes desculpaveis. 

De S. Tome e Prrncipe apenas recebemos algum material filatelico de 1988, que 
nos foi remetido pela Infinsa Internacional, de Barcelona, Agentes Oficiais para a 
Europa dos Correios de S. Tome e Prrncipe, tendo neste caso obedecido a instru
c;:Oes da Empresa dos Correios desse pars. A aludida Firma informou-nos que os se
los podem ser adquiridos a Armando Lapa, Caixa Postal 1074, 1002 Lisboa Codex, 
que por acaso e um dos nossos mais antigos e estimados cons6cios. 

Para que os nossos leitores apreciem as dificuldades de informac;:ao, a pr6pria 
Casa Yvert teve de catalogar selos de 1988, depois de ja ter feito uma serie de 1989 
e desse ana ate ao m~s de Marc;:o de 1990 - referente a S. Tome e Prrncipe ape
nas tenha mencionado uma serie e um bloco. 

1985 

1985 

VOO INTERNACIONAL DIRECTO L1SBOA/S. TOME. MULTICOLORES. Dent. 13 
1/2 

25 d. DC3 Com. de S. Tome e mapa de Africa 
30 d. DCa da Air Portugal sobrevoando S. Tome 

FLORA. FLORES. MUL TICOLORES. Dent. 12 

16 d. Cactos 
20 d. Girassol 
30 d. Rosa de porcelana 

BLOCO 

1985 VOO INTERNACIONAL DIRECTO L1SBOA/S. TOME. SELO IMPRESSO SOBRE 
FOLHA 120X81 Dent. 

50 d. Fokker 

tar, assumiu inesperadamente novas funcOes 
profissionais que Ihe retiram qualquer possibiJidade 
de nos prestar a colaboracllo desejada. 

Se outro elemento nllo ;;urgir entretanto, nllo nos 
restarc\ senllo aguardar 0 fim da comissao de servi
co daquele nosso associado a qual durarc\ alguns 
meses. 

Ansiamos pelo momento em que possamos ver a 
juventude do CFP em movimento. 

LEILAo 

Consideramos verdadeiramente espectacular a ra
pidez com que os leilOes organizados palo Clube Fi
lat~lico de Portugal IIlcancaram tllo grande 
notoriedade e prestfgio no panorama filat~lico na
cional. 

Com efeito, a terceira edicllo desta iniciativa, em 
boa hora lancada hc\ apenas dois anos, autoriza-nos 
a produzir aquela afirmacllo. 

Temos para n6s que s6 uma agremiacllo com 0 

pa'ssado do CFP poderia registar tllo auspicioso de
siderato: 

Como ~ evidente, till resultado fica a dever-se em 
larga medida, ao empenho e competAncia da Comis
sao do Leilllo, constitulda pelos membros da Direc
Clio do CFP, Jos~ Correia, Paulo Dias e Fernando 
Ideias, aos quais, a partir de uma certa fase se jun
taram com v4rias funcOes, todos os restantes ele
mentos do 6rgllo directivo. 

Sendo certo que 0 leillio mobilizou durante largos 
meses uma boa parte do elenco directivo do CFP, 
tamMm ~ verdade que ele constituiu uma evidente 
regalia que proporcionamos aos associados. Na ver
dade, ele funciona como uma perm uta de larga di
mensao, interessando portanto a um enorme numero 
de associados. 

Registe-se a qualidade excelente de um conside
rc\vel numero de lotes, a sua correcta, clara e alar
gada descricllo, os seus precos-base equiJibrados, 
o aspecto do respectivo catc\logo com boa reprodu
Clio de inumeras pecas e considerc\vel melhoria em 
relacllo aos anteriores, para al~m de uma rc\pida e 
eficiente distribuicllo dos lotes licitados e acerto de 
contas entre adquirentes e cedentes. 

o seu sucesso poderc\ ser igualmente medido pe
la extraordinc\ria percentagem de lotes leiloados. 

Ainda uma palavra de publico recor,necimento ao 
nosso conceituado e estimado cons6cio Josll Manuel 
Castanheira da Silveira que, com os seus profundos 
conhecimentos e a sua proverbial boa disposiClio, se 
encarregou de leiloar os lotes. 

o Axito desta almoeda que registou uma enormfs
sima quantidade de IicitacOes pelo correia e uma 6p
tima quantidade -de interessados presentes nas 
sessOes publicas, faz preyer desde jc\ que 0 do pr6-
ximo ana irc\ alcancar nfveis parventura insuspeitados. 

RELACOES COM OS crr 

Neste capItulo, apanas merece uma referAncia a 
coiaboraclio que prestc\mos a esta entidade traduzi
da no envio de sugestOes diversas e variadas para 
o Plano de EmissOes de 1990. Verific4mos que, desta 
feita, nenhuma das nossas proposicOes mereceu a 
sua inclusllo naquele programa. 

REVISTA 

Foi nosso entendimento que estava na hora de mu
dar a imagem at~ aqui utilizada para 0 Boletim do Clu
be Filat~lico de Portugal. 

Por feliz acaso circunstancial, perfilava-se no ho
rizonte a possibiJidade, dentro dos orcamentos dis
ponfveis, de se conseguir um objectiv~ hc\ muito 
sonhado: passar a imprimir a nossa Revista palo pro
cesso de off-set - sistema que em circunstancias 
normais ~ consideravelmente mais dispendioso pa
ra tiragens limitadas de que 0 tradicional tipogrC\fico. 

Naturalmente que decidimos nllo desperdicar a 
oportunidade que nos surgia, sabendo em bora que 
tal aiteraclio iria acarretar um considerc\vel acr~sci
mo de trabalho, como aliC\s todas as mudancas obri
gam, na sua fase de viragem. 

S6 que nllo adivinhc\vamos que 0 momenta fosse 
tllo inoportuno em term os de outras tarefas filat~li
cas inadic\veis (como ~ 0 caso do 3. 0 Leillio do qual 
tivemos a responsabilidade do caM logo I. bem assim 
como de responsabilidades da nossa vida profissio
nal, e at~ um problema de saude. 

E quando estc\vamos laboriosamente a preparar a 
ediclio de um numero, jc\ em off-set (e consequen
temente em outra empresa gr4fica), vimo-nos de su
bito confrontados, pelas raz15es apontadas e por 
outras a que fomos alheios, com a necessidade de 
voltarmos 1I primitiva, 0 que, para al~m da desmora
Iizaclio humana que acarretou, implicou um novo 
considerc\vel dispAndio de tempo. 

Por tudo isso, fomos obrigados, muito a contra
gosto, a lancar mllo pela primeira vez desde que as
sumimos a responsabilidade da Direcclio da Revista 
(e esperamos que pela ultima tambem) 1I ediClio de 
um numero duplo - recurso de resto utilizado jcl por 
todos os nossos distintos antecessores - facto que, 
par~m, nllo nos serve de consolo. 

Mas mesmo assim, ficc\mos bastante aqu~m do 
numero de edicOes habituais, 0 que muito nos pe
naliza. 

Todavia, estamos plena e profundamente convic
tos de que podemos neste momenta assegurar so
lenemente (permita-se-nos a ex pres silo) que a partir 
do primeiro numero do pr6ximo ano, imprimiremos 
1I Revista do CFP a dinamica par que ansiamos, com 
sucessivas e considerc\veis melhorias que farllo dela 
uma das melhores publicacOes filatelicas peri6dicas 
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do mundo, pelo menos no que diz respeito a edi~Oes 
de agremia~Oes cong~neres. 

SEDE 

Se bem quo com justificado agrado, come~amos 
a constatar que a nossa Sede Social, pese em bora 
as suas boas dimensOes, jci come~a a ser insuficien
te. Este facto ~ particularmente saliente aos scibados 
em que 0 amplo salBO fica literalmente cheio. 

Problemas sao ainda a nossa Biblioteca (ver rubri
ca especrtica) e at~ jci, de certo modo, 0 arquivo. Pena 
~, igualmente, que nBo tenhamos um espa~o pr6-
prio onde realizar pequenas mostras. 

Entretanto, 0 salao necessita de algumas obras de 
conserva~Bo, bem como a marquise. Por outro la
do, gostarlamos tamMm de alterar a secretaria, no
meadamente 0 espa~o destin ado ao atendimento~ 

Um subsldio para obras solicitado II Camara Mu
nicipal de Lisboa, concretizou-se apenas no final do 
ano, razBo porque nBO pudemos fazer quaisquer ben
feitorias. Mas come~cimos a or~amentar as obras pa
ra que elas se efectuem no proximo ano. 

TESOURARIA 

Durante a Gerfmcia que ora finda, foi preocupa
~BO domlnante da Direc~Bo, aumentar por todos os 
meios ao seu alcance, as fontes de receita que Ihe 
permitissem cobrir as despesas ordincirias e criar a 
possibilidade de existir um saldo que Ihe permitisse 
um razocivel e indispenscivel fundo de maneio. 

Tudo isto foi possl·,el nBO s6 atrav~s da principal 
receita do Clube - a quotiza~ao - mas tamb~m, 
e de maneira que muito nos agrada registar, com 0 

auxflio de vcirios donativos e outras receitas que, as
sim, permitiram um saneamento das nossas finan~as . 

Devido a criteriosa gestao, verificamos que 0 nosso 
desiderato foi plenamente alcan~ado, falando, me
Ihor do que tudo, os numeros apresentados no 
Balan~o . 

PROPOSTAS PARA VOTOS 

Propomos os seguintes votos de agradecimentos: 

1) A todos os associados que nos presta ram cola
bora~Bo durante 0 decorrer do ano de mil nove
centos e oitenta e nove; 

2) Aos anunciantes do nosso Boletim; 
3) A Imprensa escrita e em especial ao jornal .A 

Capita". 

4) Sauda~Bo e agradecimento aos membros do Con
selho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral, pel a co
labora~ao prestada. 

De pesar por todos os associados que faleceram 
durante p ano. 

A DIRECl;AO 

Dr. Ant6nio Dionisio de Almeida Silva (Gama) 
Jos~ Rodrigo Dias Ferreira 
Fernando Augusto Araujo de Mendonca 
Manuel Ant6nio Campos da Cunha 
Jos~ Lima A. dos Santos Correia 
Fernando da Silva Ideias 
Alvaro Jos~ Ramos Medeiros 
Paulo Augusto Pedroso C:as 

• • 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Cumprindo as disposiCOes Estat\Jtcirias, 0 Conse
Iho Fiscal do Clube Filat~lico de Portugal, constatou 
com muita satisfa~Bo que a Direccl!o desenvolveu 
uma grande actividade merecedora do maior agra
do por parte dos associados 0 que se pode confir
mar pela leitura do seu extenso relatOrio. 

Ao aprovarmos inteiramente 0 Relat6rio e as Con
tas elaboradas pela DirecCao, e, usando das facili
dades que nos conferem os Estatutos, temos a honra 
de propor: 

1 ) que mereca a aprovacao 0 Relat6rio e as Contas 
referentes ao ano de. 1989; 

2) que aproveis as suas conclusOes, excepto na parte 
respeitante a este Conselho Fiscal; 

3) que seja aprovado um voto de louvor II DirecCBo 
pelo seu eficiente trabalho e dedicacl!o ao Clube 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 1990 

o Conselho Fiscal 

Dr. Francisco da Costa Gaspar 
Dr. Jorge de Mello Vieira 

JOBO Luis de Medeiros 

Possuia naquele tempo 820 fogos e 3.200 
habitantes. 0 concelho tinha 2.200 fogos e a 
comarca 7.000. 

Nao se saba ao certo 0 ano da sua funda
Cao, nem tilo pouco quem a fundou. 

Julga-se que ela foi fundada pelos TURDU
LOS, 500 anos A.C., com 0 nome de Jerabri
ga ou Jerabrica. 

Sabe-se com certeza, que Alenquer j~ exis
tia no tempo dos romanos. 

• o castelo foi edificado pelos Alanos, uma vez 
que em 715, quando foi conquistada pelos ~ra
bes, j~ al se encontrava. 

Foi conquistada por D. Afonso Henriques no 
ano de 1148. 

Teve 0 seu primeiro foral no ano de 1240, 
concedido por D. Sancho I, eo seu segundo, 
no ana de 1302, concedido por D. Dinis. 

J~ possuia no ano de 1870, estacllo telegr~
fica municipal. 

IALEMQVER I 
No ano de 413 (seculo VI, os Alanos ocu

param 0 territ6rio a que chamamos de Extre
madura, e instalaram-se em Alenquer, 

. edificando uma prac;:a forte e dando-Ihe 0 no
me de "Alan-Kerk» ou "Alano-kerk», que signi
ficava "Castelo rios Alanos». 

05 SUEVOS chamavam a esta povoac;:llo 
ccAlan-Kana ou Alen-Kerkana», confirmando as
sim a etimologia usada pelos Alanos. 

/c,\:\lSE FILATtDi" 
, !JtPORTU~(' 

Nesta vila nasceu e morreu 0 grande cronis
ta portugues, Damillo de G6is. 

A Miseric6rdia e 0 hospital foram fundados 
no ana de 1527 pelo rei D. Jollo III. 

Igualmente aqui nasceu em 1460 0 famoso 
navegador Pero de Alenquer, piloto do navio 
de Bartolomeu Dias, que dobrou 0 Cabo das 
Tormentas e piloto igualmente da esquadra que 
descobriu 0 caminho marltimo para a India. 

~ r;. l,r'lI Clube Filatelico de Portugal .. .~. ~ 
.; . .-

Jto\..ISBOA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
\1r 

CONVOCACAo 

Nos termos EstatutArios convoco a Assembleia Geral do Clube Filat~lico de Portugal a reunir em 
sesseo ordinAria no dia 27 de Setembro de 1990, pelas 20.30 horas, na Sede social na Avenida 
Almirante Reis, 70 - 5. 0 Dt G em Lisboa e com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto (mico - ApreciaCilo, discussilo e vota~ilo do Relat6rio e Contas da Direc~ilo e Parecer do 
Conselho Fiscal do ano de 1989. 

I 

Neo estando presentes a maioria dos s6cios efectivos, a Assembleia reunir6 em 2. • convocacilo, 
pelas 21.30 horas, nos termos dos Estatutos. 

Lisboa, 20 de Julho de 1990 

o Presidente da Assembleia Geral 
Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 



junto'ao porto, a qual vi ria posteriormente a dar 
origenl ~ vila . 

o seu primeiro foral foi-Ihe outorgado pelo 
rei D. Manuel I, no ana de 1514. 

ALOEA 
GALLEGA 

Tem Miseric6rdia, que foi fundada no ana de 
1553. 

Naquele tempo jc1 possuia esta9110 telegrc1fi
ca municipal. 

ALDEIA GAVINHA 

Foi nas 1 ~ e 2~ Reformas Postais uma De
lega9110 da Direc9110 de Correio de Alenquer. 

Era um pequeno lugar da Extremadura, e per
tenceu ate 1855 ao concelho da Merceana, 
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passando depois para 0 concelho de Alenquer. 
A freguesia tinha sede neste lugar e era com

posta pelos lugares de Freixial de Cima e de Bai
xo, Tojal, Montegil, Matta e Sobreiros. 

!A LDE\AGAYfNHA \ 

A sua funda9110, segundo a tradi9110 remon
ta ao seculo XV. E ainda provavel, que os ro
manos tivessem tido neste local uma vila, 
dados os achados arqueol6gicos, que af se en
contraram. 

Em 1448, quase toda a sua popula980 de
sapareceu, devido ao grande surto de peste que 
entllo grassava em todo 0 reino. 

ALENQUER 

Vila da Extremadura, foi durante as 1 ~ e 2~ 
Reformas Posta is uma Direc9Bo de Correio e 
usou respectivamente 0 carimbo de barras 6 
e 5. 

BALANCO GERAL 
Em 31 de Dezembro de 1989 

Disponibilidades: 
Caixa 

Dep6sitos A ordem 
Banco Portuguas do Atlantico 

Dep6sitos a prazo 
Banco portuguas do Atlantico 

Cr6ditos a curto prazo 
Devedores 
Quotizac;:Oes 
Boletim 

ExistAncias 
Material filat~lico 

Imobi/izac;6es Corp6reas 
M6veis e usos 

Imobilizac;6es Financeiras 

ACTIVO 

1 627$50 

626036$40 

100000$00 

714373$90 
20950$00 
26590$00 

1 127 968$20 

1 025739$10 

Colecc;:lJo do Clube 1 $00 

Total do Activo 

PASSIVO 

Debitos a Curto Prazo 
-Gredores 206 697$30 

Valores 6 Cobranc;a 
Quotizac;:Oes 20 950$00 
Boletim 26 590$00 

Total do Passivo 

Situac;io Liquida Activa 

Fundo Associativo 
Resultado de 1989 

2603 157$20 
785891$60 

727 663$90 

761 913$90 

1 025739$10 

1$00 

3643286$10 

206697$30 

47 540$00 

254237$30 

3389098$80 

3643286$10 
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Descobrimentos - Tema dos selos 
«Europa» em 1994 

Transcrevemos seguidamente um comuni
cado emanado do Gabinete de Imprensa dos 
CTT: 

"A e·missao de Selos Europa, que ~ escolhi
da por todos os parses membros da CEPT -
Conferencia Europeia de Correios e Telecomu
nicayoes -, tera em 1994 um tema comum 
'as Descobrimentos'. 

o referido tema, proposto pela Administra
yaO Postal Portuguesa, foi escolhido no tinal da 
passada semana· , entre as 70 propostas apre
sentadas pelos parses europeus, numa reuniao 
cujo objectivo era decidir do tema comum pa
ra as pr6ximas emissoes filat~licas 'Europa 
CEPT'. 

Esta decisao deve ser tomada com dois anos 
de antecedencia, a fim de permitir aos correios 
de cada pars 0 estudo aprofundado do tema e 
a preparayaO para 0 longo processo de criati
vidade que envolve a escolha de pintores, de
signers, graticos e impressores, tecn.icos de 
comunicayao e de fabrico, ate se conseguir a 
peya final - 0 selo - que ira informar e con
vidar 0 mundo a descobrir 'Os Descobri
mentos' . 

A AdministrayaO Postal Portuguesa apresen
tou na reuniao realizada no Funchal, uma pro
posta aberta, desafiando os parses presentes 
a pesquisarem sobre 0 seu contributo, directo 
ou indirecto, nos Descobrimentos, ou na in
fluencia que estes tiveram no desenvolvimen
to de cad a povo, associando-se assim a 
Portugal, pars pioneiro na saga que mudou a 
humanidade. 

as efeitos dos descobrimentos nao se fize
ram sentir uniformemente no espac;:o europeu 
nem tiveram os mesmos reflexos nas socieda
des, nas economias e em culturas tao diversas. 
Mas ·de uma maneira geral houve um desen
volvimento tecnico e pratico que determinou 
um progresso acelerado nos meios de 
produyao. 

As mudanc;:as na concepc;:ao do universe e 
no modo de vida da humanidade proporciona-
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das pelas descobertas realizadas pelos portu
gueses, abriram os horizontes europeus. 

a prestrgio da Filatelia Portuguesa, conside
rada pel OS seus parceiros europeus como ino
vadora e pioneira em muitas das aCyoes 
realizadas no ambito de Filatelia, tera tambem 
influenciado a decisao dos parses presentes, 
tendo no final da reuniao, a pro posta portugue
sa side aprovada por unanimidade. 'Os Desco
brimentos na Europa' sera tema para a emissao 
Europa CEPT em 1994.)) 

• ES1e comunicado 0\ da1ado da 24 .4.90. 

Em face deste cccomunicadon. muito nos 
apraz congratular os CTT pelo excelente re
sultado das suas dilig6ncias. tanto maior. 
quanto tiveram de defrontar nada menos de 
setenta propostas das suas cong6neres da 
CEPT. A sua iniciativa proporcionar6 que os 
Descobrimentos tenham uma reperaasslo no
tbel. atrav6s dos selos que sarlo emitido8. 
pelo m~nos. a nrvel europeu. 

Pensamos todavia que para a iniciativa pro
porcionar os resultados desejados. deverlo 
os CTT providenciar no sentido de firmar a 
proposta portuguesa. em particular para que 
nlo seja desvirtuada a sua inten(:lo. Julga
mos que deverAo sar implementadas inlcla
tivas de Ambito fllat6lico alargado com a 
finalidade de marcar 0 papel rmpar que os 
portugueses protagonizaram nos Descobrl
mentos e em todo 0 desenvolvimento sub
sequente que eles motivaram em todo 0 
mundo. . 

Ainda a prop6sito. refira-se tamb6m que a 
CEPT determinou igualrnente que 0 tema para 
os selos da emissAo Europa de 1992. ser6 0 

Descobrimento da Anu~rica ... 
Um coment6rio ainda para uma aparente 

discrepAncia no aludido cccomunicadon: sen
do a emissAo em questlo para 1994. nele 
justifica-se a escolhaj6 em 1990. afirmando
-se que ela ccdeve ser tom ada com dois anos 
de anteced6nclall. Ser6 um simples erro ma
tem~tic07 (S.G.I 

,. 

Carimbos nominativos 
usados em Portugal 
no periodo adesivo 

ALDEIA GALEGA 
DO RIBATEJO 

(ccAldeia·-Galiega do Riba-Tejon) 

Foi uma Direcc;:ao de Correio nas 1 ~ e 2~ Re-

Pedro Vaz Pereira 

Vila da Extremadura, encontrava-se a 18 km 
de Lisboa e era composta no terceiro quartel 
do s~culo XIX por 1.000 togas e cerca de 
4 .000 habitantes. 

o seu nome provem de uma mulher. cue se 

I ALDEIAGALEGA I 
formas Posta is, tendo usado respectivamente 
o carimbo de barras n~ 5 e 4 . 

chamava Aida Gallega e que praticamente fun
dou a povoac;:ao, edificando uma estalagem 
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De qualquer modo, passando este ana os du
zentos anos em que nasceu Borja Freire, nao 
seria altura de a Federac;:ao Portuguesa de Fi
latelia dedicar-Ihe 0 ffDia do Selo))} Inclusiva
mente uma romagem ao seu tumulo que ainda 
existe (1 2l. 

Nao constava qualquer desenho sobre selos 
nos Cat<1logos dos bens do rei D. Fernan
do (14) (15). Nao foi posslvel consultar um ca 
t<1logo de uma almoeda (16). 

Referencias bibliogr8ficas 

1 - Colecc;:llc de Mem6rias, relativas lis vidas dos pinto
res, escultore!., architetos e gravadores portugueses. 
CYrilio Wolkmar Machado. Anno 1823. 

2 - Almanach Portuguez . Ano 1826. Na Imprensa Rbgia. 
3 - Almanach de Usboa. 1823. 
4 - Descric;:llo Geral e Hist6rica das Moedas cunhadas em 

nome dos Reis, Regentes e Governadores de Portu
gal A.C Teixeira de Aragllo . 

5 - . Arquivo da Casa da Moeda. Registo Geral. 
6 - ::hronica Consti tuuicional de Lisboa . 
7 - doletim do Clube Filatelico de Portugal. N.· 269. De

zembro de 1973. 
8 - Re'crrna Pos~a l. Decreto de 27 de Outubro de 1852. 

Lisbua . Imprensa Nacional. 1853. 
9 - Public Auction. Sale n.· 54 . May 6, 1986. Georges 

Alevizos. Santa Monica . CA. USA. 
10 - Passaporte Rlatelico Internacional. Colecc;:Oes Philae. 

Lisboa, 3 de Ol.!!ubro de 1986. 
11 - Convite. Postal :it; «Os Correios Portugueses e a Co

missllo Organizadora •. 
12 - Segundo os registos camararios toi sepultado em 14 

de Janeiro de 1869, em «cl)ixllo de chumbo, com a 
chapa n. · 621_, existente no jazigo n. · 285, Rua 2 
A. Cemitario de Alto de S. Jollo. 

13 - Usta de alguns artistas portugueses colligida de es
criptos e documentos. 8ispo Conde, D. Francisco. Us
boa 1839. 

14 - Ca@ogo dos bens mobili~rios existentes no Real Pa
lAcio das Necessidades pertencentes II heranc;:a de 
Sua Majestade EI-Rei 0 Snr. D. Fernando e que hllo 
de ser vendidos em leilllo. Lisboa 1892. • 

15 - Catalogo dos livros existentes no Real Pa~cio das Ne
cessidades pertencentes II herar).ca de Sua Majesta
de EI-Rei D Fernando e que hllo-de ser vendidos em 
leilllo. Lisboa 1893. Este catc\logo, alam dos livros, 
mencionava diversos documentos IN .A.I. 

16 - Cat~logo de livros antigos e modernos que na sua 
maioria pertenceram aos Exmos. Snrs. Viscondes de 
Castilho e Con des de Tovar. Leilllo a 7 de Abril de 
1930 1 .. .1 sob a direcc;:110 da Casa Liquidadora. Porto 
1930. Neste catc\logo onde figurava uma valiosa bi
blioteca descreve coleccOes de selos, moedas, aut6-
gratos e manuscritos, desenhos de D. Fernando e 
outros. 
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f;HcrEiB~C. ~ ~~ . 
1008 iisboa codex .' Phil •• ,I, . ~ 
apart ado 1274 II' FO,.,II. 

Portugal - ' '<. 

~~~~"~":::;::;:::;::::~ 
COLECIONADOR : Temos para Ihe oferecer 
um servic;:o de vendas revolucion~rio, 
seguro, r~pido, - econ6mico e simples . 
Comodamenle em sua casa e nas 
melhores condic;:Oes, voce pode receber os 
selos, poslais ou oulras pec;:as de 
colecc;:i!o, que procura . 
! ' 

Todos 05 IDles sao autElnticos e no estado 
descrilo . Satisfac;:ao assegurada . 
Reproduc;:ao fotogrMica dos melhores 
exernplares. Solic ile hoje mesmo e sem 
compromisso, 0 nosso CAT ALOGO DE 
VENDAS. 

Selos raros, poslais, blocos 
lileratura, hist6ria postal, 
Inleiros postais, centos, 
kilos, IDles, colecc;:Oes, erros, 
censuras, correio militar, 
postais m~xirnos, correio 
a~reo, carlas anligas, paquetes, 
selos cI~ss icos, elc .. . ..... """' .... 

.J . B'·' til! ';.~, ~ 
"',,'1&' 

VENDEDORES: Estamos II vossa inteira 
disposic;:i!o para vos realizar a venda de 
colecc;:Oes, IDles, elc. por meio do nosso 
servic;:o de vendas II comissao. 

Sol icite-nos, sem compromisso, e sem 
demera , informac;:Oes detalhadas. 

Grupo de amigos 
do Museu dos CTT 

No passado dia 22 de Marc;:o de 1990, 
realizou-se a Assembleia Geral do Grupo de 
Amigos do Museu dos CTT, n~ sua nova Se
de, Rua das Picoas, n. O 7-2 . d Esquerdo, em 
Lisboa. 

Foram divulgados atraves do seu Relat6rio 
as actividades no ana de 1989 dos seus dife
rentes grupos de trabalho. Na parte mais liga
da fl filatelia, destacamos: 

o Grupo de Trabalho de Correios: Realizou 
uma acc;:ao muito morosa, de sensibilizac;:ilo de 
postalistas (reformados ou nao) para 0 que hou
ve reunioes com 0 Dr. Antero de Sousa, do Mu
seu, com 0 objectivo de seleccionar temas de 
interesse para elaborac;:ao de trabalhos que po
deriam adquirir 0 car<1cter de monografias . 

o Grupo de Trabalho de Filatelia: Houve 
reunioes com a Dr.· Maria Jose Gomes, do 
Museu, fez-se uma chave de classificac;:ao das 
colecc;:oes filatelicas e elaboraram-se criterios 
de organizac;:ilo das mesmas colecC;:Oes. 
Seleccionaram-se os temas de estudo para fu
turos trabalhos de Grupo. 

Foram contactados os grupos congeneres 
estrangeiros para colheita de informac;:Oes. Na 
parte respeitante aos palses africanos de lIngua 
oficial portuguesa, foi enviada uma circular, 
perguntando sabre a existencia de Museus dos 
CTT au a intenc;:ao de os criar. Com satisfac;:ao 
foi a resposta dos CTT de Cabo Verde, comu
nicando estarem a recolher elementos para a 
efeito e sabe-se de diligencias da Empresa de 
Correios de Moc;:ambique no mesmo sentido . 

No seu Plano de Actividades para 1990, tam
bem dentro do ilmbito da filatelia, a Grupo de 
Trabalho de Correios ir<1 continuar com a ela 
borac;:ao de uma chave de classificac;:ao das pe
c;:as deste sector. Estimular 0 aparecimento de 
monografias sobre a evoluc;:ao dos servic;:os e 
conseguir a publicac;:ao de trabalhos existentes 

nesta <1rea, de entre outros, alguns de Godo
freda Ferreira sobre fardamentos, e outro so
bre a evoluc;:ao dos portes de correio no seculo 
XIX. 

o Grupo de Trabalho de Filatelia ir<1 estudar 
e organizar a colecc;:ao de carimbos provenien
tes das Ambulilncias Posta is. Estudar a reedi
c;:ao da hist6ria do Selo Postal, do Prof. Oliveira 
Marques e a sua eventual continuac;:ao. 

Para as anos de 1990/1992, foram eleitos 
por unanimidade para faze rem parte dos seus 
Corpos Sociais os nomes da lista aprovada e 
que e a seguinte: 

Assembleia Geral 

Presidente: Eng . M.J. Maia Athaide. 
Vice-Presidente : Eng . C.J. Dias Alves. 
Secretc1rio: A. Leandro Martins. 

Direcc;:Ao 

Presidente: Eng . J .A .R. Cunha Serra 
Vice-Presidente: Eng . A.S. dos Santos Silva . 

Tesoureiro: Dr. · Maria F.P.T. Mendes 
Caldas . 

Secretc1rio: Dr. · Maria da GI6ria Pires 
Firmino . 

Secret<1rio: Dr.· Maria de Lourdes P.S.P 
Castro Guimaraes. 

Vogal: Dr. Joilo J. Alves Dias. 
Vogal: Dr.· Julia M.P. Alcoforado Saldanha . 

Conselho Fiscal 

Presidente: Americo J . Rodrigues. 
Vogal efectivo: Eng. Gilberto B. Estevilo. 
Vogal efectivo: Jose R. Dias Ferreira . 
1.0 Suplente: Dr.· Maria Isabel M. Santos 
2.0 Suplente: Dr. Fausto de Oliveira Leite 
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Roteiro de Exposi<;c3es 

Gaia vai ter 
Exposi~ao nacional 

Entre 24 de Novembro e 2 de Dezembro pr6-
ximos, a cidade de Gaia vai ser a capital da Fi
latelia nacional, graCas a realizacao, no seu 
Parque de ExposicOes, da ccGAIA 90)), XV Ex
posicao Filatelica Nacional. 

A organizaCao deste importante certame per
tence ao Clube Nacional de Filatelia que conta 
com 0 patroclnio dos Correios e Telecomuni
cacOes de Portugal, da Federacao Portuguesa 
de Filatelia e da Camara Municipal de Gaia . 

Naquela exposicao, vaG estar certamente 
presentes muitas das melhores coleccOes na
cionais de selos e outros documentos filateli
cos, ja que a participacao numa exposicao 
nacional constitui factor imprescindrvel para a 
participacao nos certames internacionais. Por 
outro lado, s6 vaG poder competir nesta expo
sicao as coleccOes que tenham obtido, pelo 
menos, medalha de prata nas exposicOes inter
-regionais ((Ovar 89)) e ((Portimao 89)), ou, pelo 
menos, medalha de bronze prateado numa ex
posiCao nacional ou equiparada, realizada nos 
ultimos cinco anos, ou finalmente que tenham 
participado numa exposicao FIP ocorrida nos 
ultimos dez anos. 

As inscriCOes provis6rias deverao dar entra
da na Secreta ria da Exposicao ate ao dia 30 de 
Junho, e as definitivas ate ao dia 15 de Setem
bro de 1990. 

Por cada quadro atribuldo, sera cobrada a ta
xa de 1000$00, com excepcao das Classes de 
Juventude, Oficial, Corte de Honra e Especial. 

Para alem das tradicionais medal has de ou
ro, vermeil, prata, bronze prateado e bronze, 
havera um Grande Premio da Classe de Gran
de Competicao, um Grande Premio ccGaia 90)) 
e Premios para as melhores participacOes nas 

classes de competicao «TRADICIONAL)), «IN
TEIROS POSTAIS)), ccTEMATICA)), ccMAXIMAFI
LlA)), c(JUVENTUDE)) e ccLiTERATURA 
FILATELlCA ••. 

o endereco da Comissao Organizadora, pa
ra onde devera ser remetida toda a correspon
dencia e: ccGAIA 90)), Clube Nacional de 
Filatelia, R. Infanta D. Maria, 211 - 4000 
PORTO. 

Albuns de Portugal 
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Formato 22x25 cm. Folhas m6veis em cartolina. Casas para todos os selos emitidos regularmente, 
com a indicacllo do respectivo numero do nosso cat~logo e reproduc1!o dos selos tipo. Capas de cartoli
na, impressas a trAs cores . 

Volume I - Desde 0 n~ 1 alll ao 796 e Correio Allreo 
Volume II - Desde 0 n~ 797 (Cenl~ Selo Portugu!sl alll 1979 
Volume III - Desde 0 n~ 1453 all! il aClualidade 
Volume IV - Bloeos, Privativos, Porteado, Enc. Postais e Telegrafos 

ELADIO DE SANTOS 
CAS A FUNDADA EM 1922 

63 lis 
64 lis. 
49 lis. 

138 lis . 

Rua Bernardo Lima, 27 - 1100 LISBOA - Telel, 549725 

2000.00 
2 000.00 
1550.00 
4350.00 

de assuntos relacionados com a emissao dos 
primeiros selos . No ana de 1855, visita a Ex
posiCao Universal de Paris. 

Seria talvez influenciado pelo falecimento de 
um seu ente querido, Ant6nio Jose Freire que 
ccfaleceo em Pernambuco a 31 de Janeiro de 
1830, hindo em viagem para Macao, ao servi
co da sua Patria)), cujo esquife veio para Lis
boa que 0 levou a redigir no seu testamento 
que, no caso de falecer no estrangeiro 0 seu 
corpo viesse para Lisboa, para junto dos seus. 
Alem do nome atras referido encontram-se se
pultados no jazigo de sua propriedade, a sua 
mae Genoveva Maria da Luz 
(30.9.1763-13.4.1836) e ele pr6prio, com 
uma lapide onde se Ie: ((Aqui jaz/O/Comemda
dor/Francisco de Borja Freire/Nasceo em 24 de 
Set/De 1790/Falleceo a 12 de Janeiro/de 

go 18. 0 dizia textualmente : ((Mandar-se-hilo 
gravar e estampar na Administracao da Casa 
do Moeda e Papel Sellado, sellos de franquia 
ou estampilhas, dos diferentes pad rOes que 
mais possam facilitar 0 seu uso •• (8), 

A designaCao da Casa da Moeda ainda foi 
usada por largos anos. Por exemplo na Expo
siCao Industrial Portuguesa lnaugurada pelo Rei 
D. LuIs I, em 7 de Junho de 1888, na Avenida 
da Liberdade figurava como expositora a «Ca
da da Moeda e Papel Sellado)). 

Chegado 0 ana de 1986 eis que 0 documen
to do Capitao Furtado Leote aparece a venda 
e descrito como se pode ler na figura 2. 

As abreviaturas: E e F-VF correspondem a: 
Ensaio e Bonito-muito bonito (9), 

Para esta peCa que foi a praCa por USP500, 
chamamos a atencao dos Servicos de Filatelia 

PORTUGAL & AREA 
E 1852, the extraordinary handdrawn and handcolored 
essay for the First Issue of Portugal. shows the four 
different denominations. each with EMBOSSED center of 
Queen Maria 11 and borders painted in red brown. blue. 
purple or green, several ms.. notes and instructions including 
a proposed- desIgn at the lower left comer. all on batonnc 
paper (128x202mm) with blue engraved "M & CROWN/' 
funy described in enclosed article by Capt J. Leote In 
"Boletim do Qube Filatelico de PortugaJM (Dec. 1973). one 
of the most fabulous and important items of Portuguese 
philately. F-VF. Color Photo $7500 

1869)) constando dos registos que faleceu de 
((doenca subita)) a 12 de Janeiro de 1869 na 
Travessa de S. Nicolau, n.o 26, hoje Rua de 
S. Nicolau, e que no caso dos numeros nao te
rem side alterados - noutros tempos nem to
das as portas eram numeradas - corresponde 
hoje ao predio onde esta instalado a firma do 
nosso Cons6cio Jorge Lopes. 

F!g, 2 

Passemos agora ao documento que serviu 
de base ao interessante artigo do Capitao Fur
tado Leote (7) e que reproduzimos na figura 1. 

Qual 0 motive porque em todo 0 texto nao 
figura a palavra ((sello ou estampilha)) e apare
ce a palavra ((selado)) em vez de c(sellado)) . Se
ria posslvel 0 erro partir do Rei, quando ele 
devia saber que a sua mulher assinou 0 Decreto 
de 27 de Outubro de 1852, onde no seu arti-

dos CTT, conforme nossa carta de Maio de 
1986, ignorando se a mesma foi vendida, Qual 
o seu preCo e outros pormenores. 

Passamos, porem, a verificar que a partir 
desse ana 0 aparecimento da atribuicilo dos de
senhos dos nossos primeiros selos ao Rei D. 
Fernando, como se pode ler no ((Passaporte Fi
latelico Internacional .. (10) cujos elementos pa
ra a sua elaboracilo devem ter side fornecidos 
pelos correios dos parses da CEE, que partici
param na ((Europex 86 .. , alem dos nossos Que 
tacitamente sancionaram esse documento no 
«Convite. 05 Correios Portugueses I. .. ) Durante 
a Europex 86 Podera ainda V. Ex. · obter 0 

'Passaporte CEE', com informacOes sobre os 
Parses membros, sua hist6ria postal ( ... ) .. (16). 

Tera nesse ana tudo ficado esclarecido ou 
as investigacOes terao que continuar7 
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verao voluntariamente para 0 offerecimento de 
algumas Calc;:as e C;:apatos, para a Divisao do 
Exercito Libertador, entrado nesta cidade de 

Lisboa no dia 24 de Julho de 1833, e para ou
tros Corpos do mesmo Exercito; cujas quan
tias recebi como caixa a saber. Senhores ( ... ) 

10 

Fig. 1 

Francisco de Borja Freire Lei 10$000. Lisboa, 
em 19 de Dezembro de 1833. Ernesto 
Briester)) (6). 

Por v~rias vezes viajou em servic;:o da Casa 
da Moeda: em fins de 1837 «voltou de Lon
dres)). Em 1853 parte para Londres para tratar 

Reuniao da Comissao 

de Maximafilia da FIP 

em Londres 

A reuniao anual da Comissao de Maximafi
lia da FIP teve lugar no hotel Bloomsbury Crest, 
quartel general da "LONDON'90", no passado 
dia 11 de Maio, pelas 1OhOO. 

Esta reuniao foi precedida da reuniao do res
pectivo Bureau, onde 0 Presidente, Jacques 
Thenard, fez questao em saudar a nossa 
presenc;:a. 

A reuniao compareceram ou fizeram-se re
presentar 17 dos 35 delegados que compOem 
esta Comissao, a saber: 

Director da FIP coordenador da Comissao: 
Joseph Wolff (Luxemburgo). 

Membros do Bureau: J. Thanard (Franc;:a) 
(Presidente); A. Kotopaulis (Gracia); A. Sanders 
(Belgica); J. Duarte Martins (Portugal) e a se
nhora I. Szekely (Hungria). 

As traduC;:Oes foram asseguradas pela senho
ra Trommer (Luxemburgo) para 0 inglas e pelo 
senhor Duarte Martins para 0 espanhol, aos 
quais a Comissao agradeceu sinceramente. 

Os v~rios delegados deram a conhecer, re
sumidamente, as actividades maximofilas nos 
seus parses e levantaram diversas questoes de 
interesse para a Maximafilia. 

Uma crrtica generalizada consistiu na cons
tatac;:ao da reduzida presenc;:a de participac;:Oes 

• Oelegado 11 Comissllo de Maximafllia da FIP e membro do 
Bureau dessa Comissllo 

Jose Antonio Duarte Martins * 

de Maximafilia na "LONDON'90". A nossa Clas
se Filatelica foi, pois, bastante prejudicada, 0 
que levou parses com fortes tradic;:oes maxim6-
filas a nao estar representados (como foi 0 ca
so de Portugal). E uma atitude a ponderar e a 
rever para a qual a Comissao tudo far~ para a 
ultrapassar de modo a que um numero mlni
mo aceit~vel de quadros seja destinado iI Clas
se de Maximafilia como aconteceu no ana 
transacto (Sofia e Paris). 

Um outro aspecto debatido relacionou-se 
com 0 facto de alguns parses ainda emitirem 
«postais-c6pia do selo)) a que chamam indevi
damente de posta is m~ximos. A Comissao e 
cada um de n6s dever~ continuar a sua atitu
de de informac;:ao e persuasao para que tal ces
se (como de resto j~ tem acontecido em 
diversos palses). 

o problema das dimensoes das folhas expo
sitoras e a necessidade de harmonizar uma 
folha-esclarecimento para os expositores com 
o resumo das notas do juri, 0 que dever~ pas
sar a acontecer em futuras Exposic;:Oes FIP, foi 
tambam abordado. 

A necessidade de divulgar par todos os meios 
disponrveis e a promoc;:ao de col6quios para 
melhor difusao e compreensao dos GREV, 
SREVe GUIDELINES para a Maximafilia foi en
corajada aos delegados na convicc;:ao de que 
s6 assim expositores e jurados ficarao melhor 
preparados. 
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Um dos pontos altos desta reuniao consistia 
na elei~ao para 0 lugar vago no Bureau da Co
missao de Maximafilia . 05 quatro candidatos, 
senhores G. Miller (RFA), S. Taioli (Sul~a), V. 
Vassilev (Bulgaria) (atraves do senhor Nickol
chev) e Y. Behboud (lrao) fizeram a sua apre
senta~ao . 

Dos 16 votos contados, 0 resultado foi ose
guinte : 

S. TAIOLl, 8 votos; G. MillER, 5 votos; V. 
VASSllEV, 2 votos e y" BEHBOUD, 1 voto. 

o candidato sul~o Silvio Taio~ foi assim elei
to para 0 Bureau m8l'ecendo 0 aplauso de to
dos 05 presentes. 

Finalmente 0 Coordenador da FIP para a Co
missao de Maximafilia focou varios pontos e in-

• • • 

John Norris Marsden 

A Revista <cPortu-lnfo)) editada pela nossa 
congenere International Society for Portugue
se Philately, agremia~Ao radicada nos Estados 
Unidos que, con forme 0 seu nome indica, se 
devota a filatelia portuguesa, transcreveu, com 
a devida men~ao de origem, no seu numero 94, 
de Outubro de 1989, 0 artigo que titula esta 
nota, da autoria do Vice-Presidente do CFP e 
consagrado estudioso, Jose Rodrigo Dias 
Ferreira. 

Tal circunstancia e uma prova cabal do inte
resse que este texto (como alias muitos outros 
do mesmo autor) mereceu. E refira-se a pro
p6sito que foram varias e de diversas mane i
ras, as repercussoes deste trabalho que 
chegaram ate n6s. 

Eis, pois, um motivo de grande satisfa~ao pa
ra 05 responsaveis por esta publica~ao. 

o Portugal desconhecido 

Por muito que custe a acreditar, ate no co
leccionismo, no caso vertente na filatelia, ha, 
p~r vezes, um Portugal desconhecido a espe
ra de alguem .. . 
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formou que a Maximafilia estara representada 
na "PHllANIPPDN'90)), «GRANADA'92 •• e na 
"OlYMPHllEX'92)) de Barcelona. Insistiu que 
as participar;:Oes de Maximafilia deverAo ser 
sempre julgadas p~r especialistas e agradeceu 
o bom trabalho desenvolvido pelos membros 
do Bureau, sob a ac~ao eficaz do seu Pre
sidente. 

o delegado portugues, enquanto membro do 
8ureau, foi encarregado da lig",~ao das activi
dades maxim6filas para a Peninsula Iberica, 
America e Asia, em especial Brasil e Macau, 
on de a lingua lusa e a Maximafilia tem ralzes. 

Ficou marcada nova reuniao da Comissao 
para T6quio, aquando da "PHILANIPPON'90)). 

••• 

Na verdade, quem sabera que a 9 e 10 de 
Dezembro de 1989 se realizou no Espar;:o 
Champerret, em Paris, integrado no 43. 0 Sa
lao Filatelico do Outono, uma mostra intitula
da "Portugal e 05 seus selos))? 

A organizar;:ao do inusitado certame esteve 
a cargo da Chambre National des Experts Phi
lateliques e foi motive de um carimbo elabora
do pelos Correios franceses tendo, 
curiosamente, como motivo central a figura da 
Republica, bem marcada pelo barrete frlgio que 
ostenta. 

E esta?1 

c. Colombo 
Italie, Europe occ .. UHSS 

Prix courant gratuit 
(Pre~ario gratis) 

Corso Mazzini, 67/8 

I - 20075 LOOI 3 (M I) Italia 

Francisco de Borja Freire 

Lembran~as 

Diversos autores atribuem a Francisco de 
Borja Freire ter side 0 desenhador dos primei
ros selos emitidos em Portugal. Desconhece
-se a interferencia do Rei D. Fernando II na sua 
participar;:ao, apesar da existencia de um do
cumento referenciado mais adiante. 

Francisco de Borja Freire que aparece com 
varias grafias desde Borges (1); Ferreira (2) 
quando morava na Rua Bella da Rainha, n.O 
208, e Borga, como comprador do seu Jazi
go, comer;:ou como praticante de abridorde cu
nhos na Casa da Moeda, para onde entrou em 
Janeiro de 1814. 0 seu nome figura numa lis
ta de pessoal especializado em 1823 (3) no 
cargo de praticante, devendo a sua ascensao 
ser muita lenta porque aos quarenta e tres anos 
de idade (1833) era segundo abridor, e em 
1842, primeiro, cargo 56 confirmado em 1853. 

Seria de facto um verdadeiro artista ou teria 
na sua vida um forte apoio inicial do seu tio 
Cypriano da Silva Moreira? Nao sao credlveis 
as notas extraldas das mem6rias manuscritas 
de luiz Gonzaga Pereira, porque ele era cole
ga de Borja Freire (3) (13), 

Pelas diversas leituras, verificamos que atra
ves dos anos, foram-Ihe imputados variados ca-
50S, como 0 atraso de um ano na entrega de 
uma medalha para quando'da sua eventual no
mear;:ao por concurso, para 0 lugar vago de 
abridor extranumerario, 0 que nilo se concre
tizou (18281. 

Jose R. Dias Ferreira 

Em 1835, nao p6de concluir dentro do pra
zo os cunhos para as moedas de sete mil e qui
nhentos r{!is . 05 ensaios apresentados a 14 de 
Julho, nao agradaram. 

Em seu abono apenas encontramos uma re
ferencia em 1837, em que era considerado "pe
rito com autoridade para estabelecer 05 sinais 
dos patacos falsos)) (4). 

Depois de emitidos 05 primeiros selos, a re
la~ao continua em seu desabono. Ouando foi 
encarregado de abrir 05 cunhos da moeda com 
a eflgie de D. Pedro V, nao tendo ficado pare
cido 0 retrato do rei cunhado nas moedas de 
1854, mandaram abrir um novo pun~ao no ano 
seguinte, aprovado em 16 de Junho (4). Em 
1863, lavrou 0 primeiro' punr;:ao das moedas 
de D. luis, mas 0 Director da Casa da Moeda 
nilo ficou satisfeito pelo que mandou proceder 
a outro concurso . Este foi ganho por Frederico 
Augusto de Campos, nilo obstante 0 director 
da Casa da Moeda Ihe ter enviado um retrato 
emprestado pelo Rei, pedindo !!que se Ihe ad
dicione bigode e suissa, como Sua Magestade 
usa actualmente)) (5). 

Teria aqui, em parte, justificada a participa
r;:ilo do Rei D. Fernando? 

lamentamos, que poucos elementos se pos
sam colher sobre Borja Freire. Nilo se conhe
ce qualquer retrato seu. Sabemos que era 
muito rico e que 0 seu nome figura numa «Re
lar;:ao das Senhoras e Senhores que subscre-
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o selo portugues 
e historia e cultura 
e passado, e presente e 
e distancia. 
Coleccionar 
selos portugueses 
e descobrir este jeito 
de sentir e deviver. 

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Tematicos 

LISTA DE SCCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERACOES REINGRESSOS - NOVOS s6cIOS 

PORTUGAL 

2 - David Lopes dos Santos. Rua Manuel Sil
vestre da Costa. 20, ric A. Costa de Capa
rica . 2825 Monte da Caparica . (M) 
Po.Fr.N.U.l .2.U.3.4.15. 

38 - Alberto lino da Camara Soares. Rua Anjos, 
12. Vivenda S. Pedro. Canaviais. 7000 Evo
ra. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.l. Temc1ticas: 
Mariana e Turismo.90.94. 

75 - Eng.· Maria Bc1rbara Abrunhosa. Rua S. Se
bastillo. 42. 6000 Castelo Branco. 

251 - Dr. Jos~ Maria B. Sousa Rafael. Avenida Rui 
LuIs Gomes. Lote 3-10.0 Dt. o. Colina do 
Sol. 2700 Amadora. (M) Po. Fr. In. T.N.U.60. 
. 1.67B.90.94. 

361 - Jos~ Ant6nio de Lencastre Teixeira da Mo
ta . Avenida Alvares Cabral, 62-5. 0 ESQ. 
1200 Lisboa. (A) Po.Fr.T.C.N.U.60.1.2.67. 
PrtHilat~licos. 

506 - Dr. Rui Vieira Miller. Rua Kubischek de Oli
veira. 6-3. 0 Fte. 2780 Oeiras. (M) 
Po.Fr.T.C.V.N.U.60.1.24.24B.30.53.59 
.90. 

1139 - Cap. JoaQuim Furtado Leote. Largo do Ca
sal Vistoso. Lote 3-11 Dt. o. 1900 lisboa. 

1572 - Rui Jorge de Morais Monteiro Torres. Ave
nida Conde da Carreira, n. 0 63. 4900 Via
na do Castelo. (M) Po.Fr.T.60.3.93 

1659 - Jos~ Vasco de Sousa. Rua Com . Sacadu
ra Cabral. 15 ric. Vale de Figueira. 2685 Sa
cav~m . (M) Po.T.C.V.60.N.U . l .2A.9. 
. 16.92.94. 

2071 - Ant6nio Alberto da Silva Teixeira. Avenida 
das Tulipas, n. 0 12-7. 0 D. Miraflores. 1495 
Lisboa. (M) T.V.C.60.N.l.T.79. Temi1ticas: 
Mineralogia e Paleontologia. 

2522 - Artut Augusto Alves de Miranda. E. Marllo, 
Bloco A-l . 0 Dt. o. Rua S. Sebastillo. 4600 
Amarante . (M) Po .Fr.T .C.V.60.N .U. 
.1 .2A.94. 

2589 - Jorge Aur~lio Rodrigues. Avenida Afonso III, 
77,1.0 ESQ. 1900 lisboa. (M) Po.Fr . 
. In. T.60.N .U.5A. 7 .67B.90. 

2600 - Jollo Gamboa Alves . Rua Ant6nio da Nola, 
18. Telf.: 01/283729. 2750 Cascais . (M) 
Po.Fr.ln . T.C. V .60. 64 .N .U.66.67 .67A.6 
7B.68.73.74.79.80 de 1.2.16.28.90.94. 

2682 - Ant6nio Adao Alves SimOes. Rua Ribeiro 
Sanches, 29. 6090 Penamacor. (M) 
Po.Fr.ln.T.Cartas com 60 de 23.60 Tipo Co
roa de 2 B. em partes.Quadras.60.1 . 
. 2.8.Cabo Verde.94. 

2718 - Associayao Portuguesa de Maximafilia. Ala
meda das linhas de Torres, 155-1.0 ESQ. 
1700 Lisboa. Po.Fr.ln .Es.68 . 

2726 - Jos~ Carlos Ramos SimOes. Rua do Para!
so, 317-2 .0. 4000 Porto. (P) Po.Es.T.60. 

N.U.12B.T 10.90.94. 
2870 - Bernardo Jos~ Rodrigues Santos Silva. Rua 

dos Eucaliptos, n. 0 22. Bairro da Encarna
yllo. 1800 Lisboa. 

3060 - Prof. Ant6nio Rosa Dias. Rua Amorim Ro
sa, 35, 1.0 ESQ. 2300 Tomar. (M) 
Po.T.C.V.60.3. Erros e variedades de 
1.2A.60.N.l.2A.60.3.U.90.94. 

3061 - Jos~ Manuel da Conceiyao Moila. Estrada 
de Chelas, 29. Rua B. Porta, 6. 1900 Lis
boa. (M) V.C.60.U.1.94. 

3063 - Prof. Jorge Manuel de Seixas Boavida Fer
reira. Rua Prof. Reinaldo dos Santos, 12-3. 0 

C. 1500 Lisboa. 
3066 - Samuel Ant6nio Batalha Gomes Rodrigues . 

Rua Florbela Espanca, n.O 5. C/v. Dt.·. 
7080 Vendas Novas. (P) T.C.V.60.N.U.1. 
.2A. Flora.3. 

3067 - Jollo Domingues Mouro. Monte de Cima. 
Montes da Senhora. 6150 Proenya-a-Nova. 
(P) T.C.V.60.N.U. 

3068 - Leonel Augusto Gonyalves Fernandes. Tra
vessa da Praia, n.o 7, 1.0 ESQ. 2830 Bar
reiro. (P) T.C.60.N.U. 
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3069 - Arq. Ant6nio Lurs Moreira. Avenida de Ma
drid, 32-1.0 Esq. 1000 Lisboa. (M) 
C.60.N.l. Macau. Timor. Ouadras. Provas. 
Ensaios. NlIo emitidos.94. 

3070 - Maria Jose Silva Santos. Carrascal. Mani
que de Baixo. 2765 Estoril. (P) 
Po.Fr.T.C.60.N.U.l.94. 

3071 - Prof. Helio Manuel Coelho Matias. Estrada 
Nacional, 10. Val ado dos Frades. 2450 Na
zare. (M) C.60.N. Tem~ticas: Aves Rapina. 
Europa. Cartas Geogr~ficas e Familia Real 
Inglesa. 

3072 - Carlos Manuel Santos Oliveira e Outro. Rua 
Pereira Clio, n.063. 2900 Setubal. 
T.C.V.60.N.U.3 . • 

3073 - Jorge Manuel Ferreira Cordeiro. Rua Gar
cia de Orta, 7-5. 0 F. Damaia. 2700 Ama
dora. (MI Po.Fr.T.C.V.60.N.U.l. 
Tem~ticas: Arte, cosmos, ciflncia e 
Natal.90. 

3075 - Jose Rodrigues d' Almeida. Rua Alexandre 
Braga, n.o 22-1.0 Dt. o. 11 00 Lisboa. (P) 
Es.C.60.N.T". 

3076 - Eng. Fernando Vllor Oliveira Martins. Rua 
Lurs Freitas Branco, 14-4. 0 Esq. 1600 Lis
boa. (MIA) Po.Fr.ln.Es.V.C.60.N.U.3. Co
leccOes e stocks de 3. Temas e parses da 
Europa OcidentaI.66.67B. Carteiras. 
90.91.97. 

3077 - Ant6nio Manuel Rodrigues Martins. Prace
ta Dr. Camara Reis, Lote 130-3. 0 C. Casal 
de S. Br~s. 2700 Amadora. Po.ln.T.C.V.60. 
N.U.67B e outros. 

3078 - Hernani Alberto Nascimento Cardoso. Rua 
Rocha Santos, 23. 1900 Lisboa. (P) 
T.60.N.U. Parses de Leste. 

ACORES 

2977 - Emanuel da AssunCllo Oliveira da Cunha . 
Rua da Boa Nova, n. a 40. 9500 Ponta Del
gada. (M) Po.ln.T.C.60.U.l.Macau. 
2C.3.72.90.94. 

BRASIL 

2160 - Geraldo Jose Volpon. Caixa Postal, 223. Pa
ranagu~ - PRo Brasil. (A) Po.Fr.ln.60. 

T.N.65.67B. T1. T5.T". Tl8. TlO. T7.90. 
2368 - Eng. Geraldo de Andrade Ribeiro Junior. 
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Rua Filipinas, 86. Ap. 98. 05083 S. Paulo. 
(A) 60.15. 

3062 - Eng. Rubens Borges Bezerra. Rua Afonso 
Celso, 180. Tamarineira. CEP 52060 Reci
fe - Pernambuco. (A) Po. In. T.C.60.1.15. 
.N.U. sobre carta. CartOes postais cir
culados. 

CANADA 

559 - Lurs Fialho dos Anjos. 8989, Rimouski. 
Brossard. Oue. J4X 2S2 (M) PO.Fr.ln . Com
preen de AI.T.N.U.60.1.2.3.em 64. 

2763 - B. V. Thomas. Box 94384. Richmond. BC. 
Canad~. V6Y 2A8. 

DOMINICANA 

21 88 - Juan Malvar Lema. Avenida de Francia, 
68-3~ A. Santo Domingo. Republica Do
minicana. (19 / A). (l/PI. Po.Es.T.C.V. 
60.N.U.l .19.20.46. Carimbos especiais. 
90.94.107 Espanha. 

ESTADOS UNIDOS DA AM~RICA 

3059 - Rafael Rivera Oquendo. P.O. Box 2099. Are
cibo 00613 P.R. (A) In. 

FRANCA 

2633 - Amandio Marques. 18, Rue Jean Moulin. 
92230 Gennevilliers. (M) Fr.Po.60. 
N.U.l.2A.94. 

3074 - Lopes Henriques. 2, Rue de la Ferte Milon. 
02200Soissons. (M) Po.Fr.60.N.U.l. Cruz 
Vermelha Portuguesa (Porte Francol. 
Ateneu. 

INGLATERRA 

147 - Manuel Albuquerque. P.O. Box 714. Lon
don SW 3 5BW. Comerciante. Po. Fr. In. 
Servo-Croata. Compra e Vende. Nilo tro
ca. Inteiros postais. Cartas pre-adesivas. 
Marcas postais sobre selos e cartas de 1 
e 2. 

1 300 - British Library. Document Supply Centre. 
Accessions Dept. Boston. SPA-Yorks LS 
237 BO. 

3064 - Wolfango de Souza. 16 Sarsfield Road. Pe
rivale. Middlesex. England. Stamp Dealer. 

3065 - Eric Elias. 58 Greenacres. Hendon Lane. 
London N 3 3TS. Stamp Dealer. 

tados quando nos mostraram 0 sobrescrito. E 
surgem-nos muitas perguntas em tumulto. Tan
tas, que recorremos ~ paciencia do leitor para 
as ordenar. 

Como teria side posslvel' a aposic;:ao da mar
ca do dia de 1990 sobre um selo que circulou 
de lOde Janeiro de 1953 ate 31 de Julho de 
1972 ao lado de selos que comec;:aram a cir
cular em 1979 e 1980? E haven~ muita gente 

capaz de guardar um selo de 1100 durante 
mais de 10 anos para 0 utilizar? 

as efeitos da inflac;:ao fazem-se sentir na fran
quia das cartas. As taxas variam anualmente 
e a taxac;:ao s6 se consegue recorrendo ao uso 
de selos de varios prec;:os, pelo que nao podem 
os servic;:os do Correio descer ~ minucia de ve
rificar a validade de um selo tao raro nesta epo
ca que nem merece a pena pensar nele. 

E aqui est~, caro lei tor, como dez tostees de 
1972 valeram aoo em 1990 ... 
H~ quantos anos nao circula uma carta p~r 

1 100? Quais os prec;:os dos selos necess~rios 
para se franquiar uma carta para 0 continente 
desde 1972? 

Quanto a n6s, dispensamos respostas. 
Sentimo-nos satisfeitos: a taxa certa: 32100 
em 5 de Janeiro de 1990 ... e mat~mos sau-

dades ... Muito resistente 0 cavalo de D. Dinis, 
que acompanha 0 seu descendente da serie 
A ... 

• • • 

De futuro, caro leitor, convir~ que esteja 
atento aos selos com que as cartas sao fran
quiadas, pois outras "gracinhas., poderao 
suceder. 

Noutros tempos, uma serie-base resistia aos 
anos e morria de velha. Nos dias que correm, 
sao tantas as series-base que mais parecem co
memorativas. Durante 1990, aparece isto tu
do: em 6 de Marc;:o, Navegadores Portugueses; 
em 5 de Junho, Felicitac;:ees e ccFrutos e plan
tas subtropicais da Madeira." e em 11 de Ju
Iho, para que nao se esgotem as "bases." 
"Profissees trpicas ac;:orianas.,. 

Uma fartura para todos os gostos. E e tanta 
que, mais tarde ou mais cedo, as funcionarios 
dos correios incumbidos da venda e da inutili
zac;:ao dos selos tem de tirar um curso especial 
para distinguir os selos em curso. 

Mas nem tudo e mau; dal resulta um benefl
cio para os coleccionadores: 0 de encontrarem 
pec;:as com que alegram as colecc;:Oes, como 
aquela que reproduzimos. 
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Matar saudades 

Qualquer cidadao portugues sabe muito bem 
quanto tem subido as taxas de correio . Basta
-Ihe escrever uma cartinha para a ccterra)) uma 
vez por ana para verificar que sobe sempre M 
muito tempo. 

J~'. 
~.&')t\,nl,"" I 
~_~ (t IV;;) +'l)A!.' lV~ 

-t.-1· [) *,0 I 
.,1Soo):..'~ 1 

Alves Coelho 

De olho atento ao que Ihe e permitido obser
var, 0 coleccionador aprecia extravagancias 
que parecem coisas vulgarlssimas para 0 indi
ferente . 

Veja 0 leitor, por exemplo, 0 sobrescrito que 

~. 9- QJ2~o~ - ~'2. 

.J-2 all( _~~~ Co~ 

Uma simples carta ja custa 32$00 para cir
cular dentro do nosso pals. 

a filatelista, poram, obrigado a «buscar» aqui-
10 de que necessita para a sua colecr;:ao, mui
tas vezes trocando com 0 estrangeiro, esse 
sofre ainda mais. Alam de comprar selos no
vas para a colecr;:ao, tem de 05 adquirir para 
estampilhar as suas cartas. 

6 

lin 111111 II 1111 

o expedidor estampilhou com 3 selos : 0 de 
1 $00 D. Dinis (n. ° 768 catalogo NFACP) e 05 
de 1 $00 e 30$00 Instrumentos do trabalho 
(n .os 1359 e 1375), 

Este casamento de um selo de 1953 com 
dais de 1978 foi absolutamente natural para 0 
remetente, alheio a vida dos selos . Mas n6s, 
habituados a «mastigar)) selos, ficamos espan-

Balsa Filat~lica 

Espa90 a disposi9ao de todos os leitores que pod em aqui inserir 
o seu anuncio ao prec;o econ6mico de 30$00 por linha. 

PREc;:ARIO DE MATERIAL FILA
T~L1CO - Tudo a que V. pode ne
cesitar. Gratis a pedido. S~RGIO W . 
DE SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA . . 

Cherche correspond ants dans 
~outs pays pour ~change des 
timbres-paste neufs. M. Podagiel 
Igor. Vasaros - 18, Vilnius 232055. 
URSS. Utuanie. 

PREc;:ARIO DE S~RIES COMPLE
TAS NOVAS DE PORTUGAL -
1953-1988 - Com blocos, -car
nets- e outras variedades. Gn1tis a 
padido. S~RGIO W . DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA . 

Paulo Augusto Pedroso Dias 
Com pro au troco Inteiros Postais e 
Sobrescritos D. LuIs de Relevo de 
Portugal, Ac;:ores e Madeira. 

Estrada do Loureiro (ao Casal de 
Colares) Letras B e C - Armaz~m 

de Papel - Alcantara - 1300 L1S
BOA - Telef.: 600750. 

Europa de', Leste. Oferec;:o aos 
melhores prec;:os s~ries novas tema
ticas au outras, incluindo novida
des . F. Loureiro, Praceta D. 
Fernando II, Late 8-2~ Dt~, 2735 
Cac~m. 

Desejo Portugal e eK-col6nias, 
Brasil, Argentina e outros palses da 
Africa e Amllrica. Fauna, Fulebol a 
Barcos (novas). Dou em Iroca sa
las, sobrescrilos, .FDC, cerimbos a 
poslais da URSS 1960-1989. Vla
dimir Rudanko. Lnokombinalovska
ya 9 kv. 91 . 266022 Rovno. UR$. 

PORTUGAL-SOBRESCRITOS 1 ~ 
DIA 1950-198B - Enviamos gr~~ 
tis SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAINHA 

Troco selos de Cuba pro selos da 
Portugal e ex-CoI6nias. Base Yvart. 
Ant6nio Garcia Corrales. San Far
nando, n~ 83°/° 11112. Lawton 
Habana 7. Cuba CP 10700. 

MINT THEMATIC STAMPS . . 
want worldwide I can send 8razil. 
Yvert BaSIS Serious exchanges. 
Details : G.J Vol plio Caixa Postal 
223 Paranaguc! PR 83200 Brasil. 

DE NOVIDADES SABEMOS NOS( 
E natural de pais de quase quatro 
dezenas de anos. a vender novas 
emissOes de todo a mundo. Diga
-nos que quer receber, e fique tran
quilo. Receberc! tudo qua pretender. 

SERGIO W . DE SOUSA SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Procuro PORTUGAL cartas pre
filatlllicas a cartas clselos at~ 1900. 
Inleiros novas a usados, normais, 
comemoralivos, 8F, alc. Aerogra
mas. Manda foloc6pias ou malerial. 
Com pro ou troco por material ale
mao CF s/mancolista. N. Schmid + 
Poslfach 54 + 0·8918 DIESSEN . 

Porcuro BRAZIL cartas prefilatE!
licas e carlas clselos nllo denles
dos; blocos a maiores unidades, 
primairas IrAs amissOes. Cartas a~
reas asp. VARIG + CONDOR. Olhos 
de boi c/car . raros. Compro ou Iro
co. Ofarla ot! malarial para N . 
Schmidl + Poslfach 54 + 0-8918 
DIESSEN. 

SE COLECCIONA TEMAS OU 
PAlsES, TEMOS SEMPRE EM DIS
TRIBUIC;:Ao GRATIS, PREc;:ARIOS 
COM CERCA DE 30.000 SERIES -
Novas, diferanles, complatas . 
Indique-nos qua colecciona . SER
GIO W. DE SOUSA SIMOES 
2500 CALDAS DA RAINHA. 

Pretende-se Inglaterra. Isabel II 
selQs definitivos (Emissllo ordinc!
ria), Carnets, variedades de goma, 
f6sforos, papE!is, etc. 

TamMm Portugal 0 Luis (Wie
ner) 8 D. Carlos (Mouchon). 

Compra-se au troca-se 
Sieuve Afonso. Urban da Porte

la, Lote 87-3~ Dt~ 2685 Sacav~m. 
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Selos vendo e compro, novos e 
usados. Conlinenle e ex-col6nias 
Bons precos M. Leillio. Aua H. Lo
Ie 19-1 ~ Frente. Casal S. Br;is 
2700 Amadora. 

NOVIDADES Er.A CATALOGOS 
- Temos mulla cOlsa para Si. Es
creva e diga que colecciona. H4 
grandes novidades em novos cata
logosl SEAGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

COMPA~ .Lusladas. (Portugal), 
cartas, postais, ambulllncias, ca
rimbos Iranceses, nominativos, en
saios, provas, erros, blocos, paque
bots. 

InscricOes marginais: impresso
res e numeros de obras. 

Aesposta: Apartado 90.2751 
Cascais Codex. 

VARIEDADES DE PORTUGAL, UL
TRAMAA, E NOVOS PArSES DE 
EXPAESSAo PORTUGUESA - Dis
pomos de cadernos com exempla
res que podem em muito valorizar 
suas coleccOes. Proponha 0 seu en
vio fl apreciac1l0. SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA AAINHA. 

COMPAO-TAOCO - Pecas cir
culadas da Companhia de Mocam
bique, Niassa, Lourenco Marques, 
Ouelimane, Kionga, Zamb~lia Res
pondo sempre. Paulo sa Machado 
- Rua Direita das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 

Boisa Filatelica ' , 

Paulo Augusto Pedroso Dias Pretendo trocar Novidades de 
Compro OU troco Intelros Postals e Portugal com Espanha. Ralael G. 
Sobrescntos D. LuIs de Relevo de Fresno. P.O. Box 583. 02080 AI-
Portugal, Acores e Madeira. bacete. Espanha. 

Estrada do Loureiro lao Casal de 
Colaresl Letras B e C - Armaz~m 

de Papel - Alcantara - 1300 LIS
BOA - Telel.: 60 07 50. 

NOVOS PAlsES DE EXPRESsAo 
PORTUGUESA - Se colecciona ou 
pensa coleccionar estes palses, en
tre em contacto connosco. Temos 
tudo ou quase tudo, em s~ries no
vas, blocos, provas de cor, e erros. 
St:RGIO W. DE SOUSA SIMOES 
-2500 CALDAS DA AAINHA. 

Com pro selos, posta is, cartas, 
cintas de Jornais, etc ., Portugal e UI
tramar, em especial Macau, Timor, 
C· Mocambique, Nyassa, Tete, 
Zambezia, Kionga, Congo, Cabin
da. 

J. Trindade - R. D. Francisco 
Manuel de Melo, 23-A, 1092 Lis
boa Codex. 

BOLETINS 00 CFP. Com pram
-se. Indicar numeros e precos de 
cada. Aesposta fl Secretaria ao n~ 
500. 

Selos Coroa. Procuro para espe
cializaC1lo tudo sobre este tema em 
novo, usado, lalsos, reimpressOes, 
lolhas, erros, etc. Compra, troca e 
vende. Paulo Vieira - Apartado 
135 - 8002 Faro Codex. 

Preciso troquistas para selos no
vos. Corr.: Ingles. Aegistada. G. Ba
dalio. C.P. 64. 5600 P-Neamt. 
Rom~nia. 

Desejo selos N/U tema cogume
los, em s~ries com pi etas e PM do 
tema aves. Dou selos, blocos e PM 
de Portugal e Europa Oc. Paulo Ale
xandre. Rua Joilo de Deus, 4 Apt. 
1. 4400 Vila Nov.a de Gaia. 

Desejo trocas de selos da Ar4bia 
e palses capitalistas. Tem4ticas de 
pintores, anima is, transportes e co-
16nias. L Ps, C 05 de grupos Rock. 
Em troca de L. Ps de firm as russas, 
livros em alemilo e ingles, selos, re
cordacCles. Sou uma jovem de 22 
anos. Polunina Oksana A. ul. Ge
roev Stalingrada 1/6 KV 16. Khar
kov - 310124. UASS. 

VENOO coleccCles muito comple
tas de : 

PORTUGAL e EX-ULTRAMAR COM 
SEQU~NCIA APeS INDEPEND~N
CIA - IANGOLA especializada com 
erros, variedades, falsificacOes, pro
vas, curiosidades, estudos, etc.1 

TEMATICA DESPORTIVA muito 
completa atil 1967, GRANDE .STOCK. 
SELOS NOVOS DO ULTRAMAR. 

AMANDIO MARTINS COUCEIRO 
- Mogofores - 3780 ANADIA. 
S6cio N~ 3025. 

ANEXO N.- 2 

PRESIDtNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

o presenle diplome e con/erido IJQ _ CJ .. UBE FlLAT~LICO Of.: PORTUGAL, com sed~ 

pOt let sido reconhecido(lI) 

como penoil co/eclivlJ de u/rlidlJde pub/,ca, n05 fermos do Deerelo .Lei n ,- 460/ 77. de 7 de N o· 

vembro. con/otme consla do desplJcho publ,cado no .Diano dd Republic"o, .-!~serie. n,- 109 __ 

d. _9_ de _ Maio 

Usboll. ~~ de _ Maio 

~.J','m,'~ 
(Anlbal A. Cavaco s~ 

, 
Distin~ao Impar para 0 CFP 

Finalmente, ap6s demoradas e exaus
tivas diligAncias. 0 CLUBE FILAT~L1CO 
DE PORTUGAL foi oficialmente reconhe
cido como PESSOA COLECTIVA DE UTI
L1DADE PUBLICA. 

Consideramos que se trata do publico 
reconhecimento de quase 50 anos de ac
tividade intensa e valorosa, com 0 objec
tivo unico de difundir a Filatelia. 0 
mesmo 6 dizer-se. divulgar a cultura por 
milhares e milhares de pessoas. 

Mais do que quaisquer benesses que 
dela possam advir, esta distinc;lo enche
-nos, efectivamente. de justificado 
orgulho. 

Foram trabalhosas. longas e morosas 
as diversas diligAncias necessArias para 

alcanc;ar tlo prestigiante titularidade. 
Mas decisivamente influentes, foram. 
sem duvida. as sucessivas gerac;l5es de 
dirigentes que conduziram os destinos 
da agremiac;lo. de colaboradores obse
quiosos e. evidentemente. de associa
dos devotados que tornaram e 
mantiveram 0 CFP. sempre nas posic;l5es 
mais elevadas da Filatelia Nacional, 

Que as gerac;l5es vindoras saibam con
tinuar 0 ideal que tem norteado a vivAn
cia da colectivadade. e compreender 0 

esforc;o permanente que foi necess6rio 
dispender desde a hora da sua fundac;1I0, 
para alcanc;ar 0 lugar que hoje 0 CFP in
discutivelmente ocupa e 0 honroso trtu-
10 que acaba de nos ser outorgado. 

Sabemos que isso acontecer6. 

s 



riiiLHETE·S·POSTAis\ 
l 0 Ii~ ~ ~2~~or!¥e~!~~ais 3 aguarciavam hi muito tempo 

~ 
~ 

, 
A venda 
em todas 
as casas 
da 
especia/idade 
e 
/ivrarias 

Edi~ao da PreCfo: ~ 
2300$00 ~ 

j (I'!) filat~lia ~ 
~ ~~jJJ))~c~~ BA·RATA DAS NEUES ~ 
~ Rua da Trindade, 5 _1.0 Dto. (Largo do Canno) t 
\ Telef. 34671 33 • 1200 USBOA I 
~TTTY ••••••••••• '.' ••••••• ~ 

Informac;:Oess BibliogrcHicas - Fi
latalicas. Trocam-se. Actlcio Luz. 
Rua 1? de Dezembro, Lote 3, 3? 
Esq? 2330 Entroncamento. 

SELOS BARATOS SORTIDOS DE 
PORTUGAL, com pro em grandes 
quantidades. Mlnimo 300 Kgs. In
formar quantidades e precos. HA
FRO, N-1823 Knapstad, Noruega. 

SELOS SORTIDOS DA ESCANDI
NAvlA E IMPtRIO BRITANICO, 4 
Kgs de selos sortidos, pacotes de 
palses e selos a granel, a maior par
te da Escandintlvia e do Imperio Bri
tanico a Coroas Norueguesas 500, 
+ portes. 11 .000 escudos + 
3.000 escudos, portes. HAFRO, 
N-1823 Knapstad, Noruega. 

Tenho para venda cerca de 1000 
saries e blocos temtlticos usadas de 
todo 0 mundo. Faco envios a esco
Iha. Indique 0 tema ou pals preten
dido. iris - Rossio, 45, 1100 
Lisboa. 

Procuro selos da Finlandia espe
cialmente do perlodo anterior a 
1970 de preferi!ncia usados. Tam
bem troco por selos de Portugal, 
RFA e Franc;:a. 

IIldio Pereira Gonc;:alves - Esta
c;:llo de Correios - CTT - P 9000 
Funchal - Madeira. 

Selos novos da Europa de Leste. 
Tambem novidades. Enviem man
colistas. Vende: Miro Milanovic -
Vojvode Brane 2811V - 11000 
Beograd, Jugosltlvia. 

Boisa Filatelica 

Send me for normal letter 
100/200 used good stamps of Por
tugal, China, Venezuela, Thailand, 
Korea, Singapore, Hong-Kong, 
Ethiopia, African and Asian Coun
tries, British and French Colonies, 
Europa CEPT 88/90, Animals, Spa
ce and Famous Men of Science and 
Culture except those of Europa. No 
Presidents, King, Military. Will re
ceive same quality and quantity of 
W. Europa, Japan, Australia, Israel, 
CEPT, etc. Also exchange on wan
tlists base Yvert 90. Corr: eng, 
french or spanish. Borza A. Via Sta
zione - 51/C. 10060 None/Torino. 
Italy. 

Envie 100/250 selos diferentes 
usados comemorativos de Portugal 
Continental, depois de 1981 e re
cebertl a mesma quantidade e va
lor Yvert da Holanda. Corr: ingli!s, 
franci!s ou alemllo. ROBIJN. Kon. 
Julianalaan, 12. NL-2274 JK Voor
burg. Holanda. Troco tambem se
los perfurados de todo 0 mundo por 
comemorativos modemos Benelux. 

Dou totes de selos novos e usa
dos das ex-Col6nias recebendo a 
mesma quantidade de selos come
morativos de Portugal. iris -Rossio, 
45,1100 Lisboa. 

Of ere co selos romenos novos. 
Prefiro negociantes. Corresponden
cia en Ingles, Frances. Cristian Ta
masescu . A.F.R. Cont. 11452. C.P. 
1 - 29 . 70100 Bucaresti 1. 
Romania . 

Vendo selos, moedas e muitas 
coisas coleciontlveis. Rafael E. Ro
sa, Av, Combatentes - 1 ° Lote No
vo, ric 8700 OLHAO. 

Dou sobrescritos 1." dia Portu
gal c/ sarie completa recebendo em 
troca selos para confeccionar paco
tes. iris - Rossio, 45, 1100 Lisboa. 

COMPRO revistas 
"PORTUGAL FILATtLlCO" das 

1." e 2." series e os n.D' 1,11,30 
e 31 da 3." serie; 

"MERCADO FILATtLlCO" da 1." 
serie 0 n. ° 1 (capa: Circular Men
sal de Propaganda e 1 de Dezem
bro de 1940 a preto, cercadura e 
estampa de Sir Rowland Hill a 
vermelho); 

"SELOS & MOEDAS" n. ° 10; 
"BOL. CLUBE FILATtLiCO MO

C;:AMBIOUE" n. D 1 a 43, 45, 55 e 
seguintes; 

"FILA TELIA TEMATICA" 0 Suple
mento n. ° 5, de Julho de 1975; 

"MAGAZINE FILATtLlCO" revis
tas n.o, 2, 3, 4, 7 e 17 e Boletim 
Mensal de Novidades n."' 1 a 9; 

"BOL. SEC. FIL. ASS. CUL. DES. 
EMP. UBP" n."' 1, 2 e 4; res posta 
a F. Ideias - R. Rostllia de Castro, 
1 - 2. ° Esq. - 1700 LIS BOA ou 
pelos T. 562112 ou 7153808. 

Interessa-me series completas 
novas de novidades dos temas: 
Cosmos, fauna, pintura, xadri!s, 
barcos, uniformes, futebol e Olim
pladas. Oferec;:o Russia e palses so
cialistas. Base Yvert ou Michel Mark 
Camarov. Bogdana Hmelnizkago. h 
18, Atp 13.236039 Kaliningrad. 
Russia. 

Com pro centos, quilos, lotes e 
stocks todos os generos. iris -
-Rossio, 45, 1100 Lisbos. 
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· .' Boisa FilattSlica 

Deseio nacionais novos desde 
1968 e usados desde 0 seu inicio. 
Dou ern troca um born stock de na
cionais e tern6ticos novos/usados . 
Luis Muiguel Silva. Largo 25 de 
Abril . Lote 130 - 2 .0 Dt. 02 . Apela
<;:1\0 . 2685 Sacavern. 

Dou selos novos e usados ern se
ries com pi etas por selos novos ern 
series cornpletas , posta is coloridos 
ou rnoeda na rninha conta Banco 
Nacional. Vladoianu Mircea. Rue 
Nicolae Titulescu B 1.1.3.ap.4 code 
1100 Craiova. Romenia . Resposta 
assegurada . 

MINT THEMATIC STAMPS . For 
your 250 francs Yvert I pay 300 FY. 
Details: G.J. Volpon Caixa Postal 
223 ParanaguA - PR BrasIl. 

Com pro Post,IIS Ilustrados antl
gas. ills - Rosslo, 45, 1100 
Lisboa 

Ofere<;:o selos, FDC"s, etc . ' do 
Bloco Leste Deseio selos de Por
tugal e Ex-Col6nias e de todo 0 
mundo em trocas. Corr . ingles, ale
mao, polaco e ucraniano. 

J.I. Stadnicki. P.O. Box 7. 
266000 Rovno. Russia . 

Europa. Albuns da marca Farol, 
com tiras protectoras ate 1987 (in
clusive), em 2 volumes com esto
ios. Estados impecAveis. Valor 
superior a 50 contos. Vendem-se 
pela melhor oferta. Resposta ~ Se
cretaria do Clube ao n.o 500 . 

CARTOES TELEFONICOS. Oue
remos comprar urgente cartoes te
lef6nicos de todo 0 mundo, 
especialmente de Portugal, Brasil e 
Macau. 

Compramos, vendemos e troca
mos. Possuimos grande variedade 
de cartoes e selos temAticos. 

Eric Elias. 58 Greenacries. Hen
don Lane . London N 3 3TS . 
England. 

COMPRO: POSTAIS MAxlMOS 
com carimbo especial, com nome 
do Pintor, detalhe do quadro, no
me do museu, exposi<;:ilo de arte, 
etc ., inteiros postais, flamulas, car
nets, da TEMATICA DE PINTURA. 

J.P. ALVES, Rua Padre Americo, 
lote 111, cave esq - FORTE DA 
CASA - 2625 POVOA DE ST. ' 
IRIA. 

Ja estao it venda! 
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CATALOGO DE SELOS FAUNA - 1991 em espanhol 
edic;iio Domfil (antes Vidal Torrens) 

Mais de 30 000 selos classificados por parses e temas (mamrferos, aves, 
repteis, fauna maritima, borboletas, insectos, etc.) com a numera~ao 

dos principais catalogos mundiais. 

CATALOGO YVERT - 1991 

Volume I (a cores) - Fran~a, Andorra, M6naco, ONU 
Volume VI - Parses do Ultramar de FaN 
Disponrveis todos os outros volumes II-III-IV-V-VII-VIII 

- Facilidades de liquida~ao para todo 0 conjunto -

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Telefone (062) 83 12 48 

2500 CALDAS DA RAINHA 

- Prec;:~rios gr~tis em distribuic;:ao, mencionando mais de 30 000 series 
novas de todo 0 mundo, e que sao enviados a simples pedido -

EDITORIAL 
Quanto a n6s, a utiliza~Ao da conhecida expressAo ((sem falsa mod~stiall, s6 se jus

tifiea mesmo quando possa subsistir alguma duvlda em n6s pr6prios ou nos nossos in
terloeutores quanto a justeza do que se dlrA a seguir a sua introdu~Ao. 

Por isso, nAo a iremos usar ao dizer que 0 Clube Filat~lico de Portugal sempre ocu
pou, ocupa e por certo continuarA a ocupar um lugar impar no panorama filatelico nacio
nal - tlio incontroversa e irrefutAvel consideramos ser esta afirma~Ao. 

Isto, com toda a considera~Ao, respeito e amizade que nutrimos pelas nossas con
g~neres, algumas delas a produzir, na verdade. trabalho de muita validade. 

Podemos ainda acrescentar que 0 CFP tamb~m nAo desmerece em confronto com 
as suas similares estrangeiras colocando-se, sem favor, em posl~Ao privilegiada numa 
hipot~tica tabela que abrangesse as colectividades filatlllicas de todo 0 mundo. 

PerguntarA 0 leitor por que razAo estamos a recordar este assunto (e dizemos recor
dar, na medida em que a praticamente generalidade dos filatelistas conhece sobejamen
te esse facto). 

Bom. de vez em quando cabe perfeitamente e torna-se conveniente relembra-Io. E 
por varias razOes, parece-nos que esta ~. preclsamente, uma dessas ocasioes. 

E a razAo mais forte e significativa que merece 0 devido realce, foi 0 reconhecimen
to por parte da mals alta instAncia governatlva portuguesa, a Presld~ncia do Conselho 
de Ministros. do Clube Filat~lico de Portugal como PESSOA COLECTIVA DE UTllIDADE 
PUBLICA. 

Esta distin~Ao data de 9 de Maio deste ana de 1990, quando foi publicado no IIDia
rio da Republicall 0 respectivo despacho. 

E pois 0 Clube Filatelico de Portugal. a PRIMEIRA colectividade filat~lica a qual foi 
concedido tal estatuto. vlsto que a Federa~o Portuguesa de Filatelia, que ja ostenta tal 
titulo, faz parte de outro nlvel de entidades. 

Justo serA deixar aqui 0 publico penhor do nosso agradecimento a todas as esferas 
oficiais que deram 0 seu aval ill nossa pretensAo. nomeadamente a Junta de Freguesia 
dos Anjos. a CAmara Municipal e 0 Governo CiVil de lisboa, para al~m. claro esta, da 
pr6pria Presidlmcla do Conselho de Ministros. 

Sera bom fixarmos aquela data. 
Sera bom nAo esquecer, tamb~m aqui, 0 pioneirismo do CFP. Pioneirismo que se ma

nifesta como em tantas e tAo variadas ocasioes anteriores, algumas das quais sAo por 
outros imitados, multas das vezes sem 0 mlnimo de Imagina~Ao criativa por forma a fa
zer um pouco diferente. Mas quanto a isto, pode ser que em outra ocasilio mere~a uma 
referencia. 

A hora e, pois, de alegria para todos os amigos do Clube Filat~lico de Portugal. 
Congratulemo-nosl 

A. SILVA GAMA 
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Tudo 0 que precisa de saber 
sobre seguros ... 

E 0 nosso numero de telefone! 

ALlAN<;A SEGURADORA 
R. Gonr;alo Sampaio, 39 · Telef. 668951·694031 P.P.C.A. 
Av. da Republica, 5O-B . Telef. 736014-734113 P.P.C.A. 

PORTO 
USBOA 

F~LATELIA iR~S 

Cartofilia • Marcofilia 

Rossio, 45 
1000 Lisboa 

• Postais at~ 1900 

COMPRA 

• S6ries de Portugal sem charneira - 1926 at~ 1936 
• Selos usados - Quilos e centos 

****** 

Telef. 37 07 89 

• Atende Listas de faltas de Portugal e ex-CoI6nias, novos e usados 
• Aceita cartOes de cr~dito 

FILATELIA E NUMIsMATICA SIMARRO,LDA 
SEDE: Prar;a Mouzinho de Albuquerque, 113·9~ • Sale 911 

LOJA: Centro Comarcial Brasilia· Loja 127, Parte Nova - 4100 PORTO 

LINDNER 

o MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTAC;:AO 
E PRESERVAC;:AO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS 
Os conjuntos de 1989 j~ chegaram 

PEC;:AM PREc;:ARIOS 
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA· 
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Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

QUALQUER 
Novldades. Tern'tlcos. 
Sobrescrltos de 1." dla 

TODO 0 MATERIAL FILATeLlCO 

1IIIoS I Clmpos, ldl. 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

PAIS I TEMA 

CONT ACTE-NOS 

R. Marla Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 L1110A pORTUGAL 
I. COELHO, FILATELIA 
Apartade, 135 - FARO 8002 

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. 

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

Loja Filatelica D. LUrS 
Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Postals 
Compra: Venda: 

Promor;:ao do mes 
Folhas e Capas Lindner DURO - PRATA - COBRE 

Material Filalelico Ti ras Hawid 

e Numismalico Se:os 1960170 - 50 % desconto 

SOLICITE AS NOSSAS LlSTAS DE PREQOS PERIODICOS 
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 ils 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 41 00 PORT 0 

CASA A. MOLDER 
RUA 1." DE DEZEMBRO, 101, 3.° - 1200 L1SBOA - TELEF. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA· 

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER T£MA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execut;Ao r6pida de pedidos por correspond6ncia 

BOLETIM 
DO 

CLUBE FILATELICO 
DE 

PORTUGAL 

Revista bimestral 

Director: DR. A. SILVA GAMA 

Admlnlstrador: J. RODRIGO DIAS FERREIRA 

Colaborador Permanente: ALVES COELHO 

Propriedade do CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL 
Pessoa Colectiva de Utilidade Publica 
Redact;lo e Admlnlstrat;lo: 

Av. Almirante Reil, 70-5~ Oto 
1100 lISBOA - Telefone 823936 

Reglsto de Imprenaa N~ 101649 

Numero Internacional Normalizado das 
Publicar;:Oes em SMe: ISSN 0871·0309 

Dep6sito Legal N? 1471 I 82 

Compo.to e Impresso: 

GRAFICA 2000, Lda. I Rua Sacadura Cabral, 89-A 
1495 Cruz Ouebrada I Telefene: 4196740 

DISTRIBUI~Ao GRA TUITA AOS SOCIOS 

AND XLIV N.o 356 Setembro 1990 

SUMARIO 

Editorial . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. 3 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FllIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATElIA 

S6cio n.o 451 da Associar;:iJo da Imprensa Nao-Diaria 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCrONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5~ DP - 1100 LlSBOA - Telet.: 823936 

Expediente - Terc;as e sextas-feiras. des 21 6s 23 horas. e s4bados. das 15 lis 19 horas 

Oualidades e quotizac;Oes dos s6cios: 
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JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 
P.O. BOX 2335 

LlSBOA CODEX 
TELEX 40124 JMVPAB 

FAX 9250194 

• REAGENTES DE LABORATORIO 

• PRODUTOS QUiMICOS 

• VIDROS PARA LABORATORIO 

• PRODUTOS QUiMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 

I 
• 
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DISTINCAO iMPAR 
PARA 0 CFP 

S. TOME E PRINCIPE 

GAIA VAl TER 
EXPOSICAO NACIONAL 


	356000
	356001
	356002
	356003
	356004
	356005
	356006
	356007
	356008
	356009
	356010
	356011
	356012



