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o selo portugues

e historia e cultura

EDITORIAL

e passado, e presente e

e distoncia.

Coleccionar
selos portugueses
e descobrir este jeito
de sentir e de viver.

Dever6 ser ou nAo aceit6vel e compreensrvel que um qualquer profisslonal, seja de
que ramo de actividade for, sinta satlsfa~Ao quando outr6m 0 feliclta por algum trabalho
por si reallzado?
Parece-nos que a resposta a esta Interroga~Ao. para al6m de afirmatJva. dever6 at6
referir ser desej6vel que surja 0 agrado do visado. Isto porque esse sentJmento revelar6
que ele na~ encarou a sua tarefa de uma forma meramente mercen6ria.
Desta forma, poderemos considerar I6gico que amadores aceltem de uma forma alnda mais sentida. sauda~ftes por algo de que sAo responsavels.
Tal 6 0 caso dos que gerem esta Revlsta e que por este melo sa manHestam sensibilizados pelas palavras incentivadoras que tim sido recebidas dos mals dlversos quadrantes. por motivo das melhorias que tim Introduzido nesta publica~Ao.
E a propOsito registe-se que, como j6 aqui express6mos em outra ocasiAo. 0 nosso
objectiv~ primordial 6 0 de mantermos 0 nrvel j6 alcan~ado. conscientes que. para tal.
6 necess6rlo um largo dispendio de esfor~s e energlas. Mesmo assIm. tamos j6 agendadas outras beneficia~Oes para a Revista do CFP.
Esperamos concretiz6-las rapldamente.

*

**

COLECCIONAR
E' DESCOBRIR

Seja-nos permitido assinalar neste numero um relato da Lubrapex 90, certame de
amizade Luso-Brasileira que h6 pouco ocorreu em Brasma. da autorla de Paulo Monteiro
Araujo. Presidente do CluM Filat611co do Brasil, agremia~Ao. como sa sabe, geminada
com 0 CFP. por isso duplamente noS88 irmA.
Naturalmente que multo nos sansibiliza esta prlmeira colabora~Ao de um dos mals
distintos e prestlgiados filatellstas brasilelros. grande e verdadelro amigo do nosso Pars
e do nosso Clube, em particular.
E falando de Lubrapex, nAo pod~mos delxar de aqul manHestar a nona "tisfa~Ao pe10 facto da Federa~Ao Portuguesa de Filatella ter entregue ao Clube Filat6llco de Portugal
a organlza~Ao. em 1992. da' prOxima edl~o desta manifesta~o do cara 80S filatellstas
de ambos os parses.
Desde j6. agradecemos ,. Dlrec~Ao da FPF a confian~a em n6s depositada, e asseguramos 0 nosso total e irredutrvel empenho em levar a cabo esta exposl~Ao por forma a
que fique a constituir um acontecimento Inesquec[vel no hlstorial destes certames.
Finalmente. registamos com multa gratidAo a colabora~Ao de Sua Excellncia 0 MInistro da Justi~a. Dr. Alvaro Laborinho Lucio. grande e Incontesdvel Amigo da Cultura.
possibilitando-nos a inser~Ao do artigo tem6tico ceO Direito e a JustJ~all. com ilustra~Ao
na sua plena cOr de selos deste tema. Integrado na difusAo do exemplar Programa ccCldadAo e Justl~lt.
SAo, na verdade. estes preclosos apolos que nos permltem trilhar 0 camlnho tra~a
do, por forma a fazer da Filatelia um real Instrumento para 0 desenvolvimento da cultura
em Portugal.

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Tem6ticos
A. SILVA GAMA
3

Bolsa Filatelica

CFP organiza LUBRAPEX 92

Desde 19B4. portanto h6 j6 seis anos. ocasllo em que
teve lugar a lubrapex 84. que nAo se reallza em lisboa
qualguer exposlcAo filatellca de grande vulto.

Isto. mau grado 0 Clube FilaMlico de Portugal ter tentado levar a cabo. nomeadamenteo uma exposit;:l!io nacional que. devido 1I
exiguidade do prazo de que se dispunha e.
sobretudo. a circunstancialismos de ocasiAo
que na oportunidade revel~mos, inviabilizaram a sua concretizat;:l!io.
Dentro da calendarizat;:l!io das exposit;:Oes
luso-brasileira. em 1992 caber6 a Portugal a
realizat;:l!io desse significativo certame.
Ponderadas as questOes inerentes a uma
tal manifestat;:l!io. em particular as temporais
e as de apoios. deliberou a Direct;:l!io do CFP
prop or a sua candidatura 1I organizat;:Ao da
lubrapex 92. agora plenamente conscientes
da sua viabilizat;:l!io.
E foi com profunda satisfat;:Ao que. em Setembro passado. tom~mos conhecimento de
ter a Federat;:l!io Portuguesa de Filatelia decidido atribuir ao Clube Filatlllico de. Portugal
a responsabilidade de organizar a XIV Exposit;:l!io Filatelica luso-Brasileira - facto tambem anunciado. como e de tradit;:l!io. no jantar
de encerramento da lubrapex 90 que este
ano, como se sabe. decorreu em Brasma de
22 a 30 de Setembro ultimo.
Tendo em atent;:l!io a vital importancia do
factor tempo. e dentro do esquema j~ idealizado. comet;:ou, ainda em Setembro, 0 CFP
a encetar as dilig~ncias que Ihe cumpriam no
4

sentido de alcant;:ar os objectiv~s a que nos
propusemos: fazer da lubrapex 92 a mais notavel de todas as manifestat;:Oes filatelicas
luso-brasileiras jamais realizadas e, mesmo,
uma das mais relevantes entre todas as exposit;:6es que alguma vez tiveram lugar no
nosso pars.
.
Neste sentido, formou a Comissao Organizadora e as ComissOes Executivas que terao a missl!io de concretizar 0 projecto, e que
ficaram constiturdas da seguinte forma:
COMISSAO ORGANIZADORA
Presidente ................ Dr. Ant6nio Silva Gama
Vice-Presidente ................. Jose Rodrigo Dias
Ferreira
Vice-Presidente ............... Fernando Calheiros
(Coordenador da F.P.F.)
Tesoureiro ........... Domingos Martins Coelho
Secret6rlo ............................... Fernando CarrAo
Membros ................................. Miguel Pessanha
Fernando Ideias
ComissAo das Actlvldades Sociais: Fernando Ideias e Jose Paixl!io de Carvalho.
ComissAo das Actividades FilateJicas: Miguel Pessanha e Paulo Dias.

InformacOess Bibliogn1ficas - Filatelicas. Trocam-se. Acacio Luz.
Rua 1? de Dezembro, Lote 3, 3?
Esq? 2330 Entroncamento.

SELOS BARATOS SORTIDOS DE
PORTUGAL, com pro em grandes
quantidades. Mlnimo 300 Kgs. Informar quantidades e precos. HAFRO, N-1823 Knapstad, Noruega.

SELOS SORTIOOS DA ESCANDINAvlA E IMP~RIO BRITANICO, 4
Kgs de selos sortidos, pacotes de
palses e selos a granel, a maior parte da Escandinavia e do Imperio Brit~nico a Coroas Norueguesas 500.
+ portes. 11 .000 escudos +
3.000 escudos, portes. HAFRO,
N-1823 Knapstad, Noruega .

Tenho para venda cerca de 1000
series e blocos tematicos usadas de
todo 0 mundo. Faco envios II escoIha. Indique 0 tema ou pals pretendido. Iris - Rossio, 45, 1100
Lisboa.

Interessado ern correspond en·
cia e trocas com Portugal. Selos
de Portugal e dos temas: barcos.
navegadores, fauna maritima e
expedi<;:oes pol ares.
Arcady Norinski. C. P. 20
196070 Leninegrado. Russia.

DESEJO usados nacionais desde 0 seu inlcio especialmente, 1?
Sec..
Estou a iniciar as Tematicas: 0
Cavalo e Desportos Equestres, e
Uniformes Militares e Grandes
Guerras. OFERECO grande e valioso stock em novos especialmente nacionais. usados, e
valiosos valores em temas como:
Fauna. Desportos. Flora. Barcos,
etc. RESPONDO SEMPRE.
Apelo a si caro filatelista para
agradavel e honrada perm uta filatelica.
LUIS MIGUEL SILVA. Largo 25
de Abril L. 130 2? Dto., APELACAO 2685 SACAVEM.
PORTUGAL
Envie 100/250 selos diferentes
usados comemorativos de Portugal
Continental, depois de 1981 e recebera a mesma quantidade e valor Yvert da Holanda . Corr: ingles,
frances ou alemilo. ROBIJN. Kon.
Julianalaan, 12. NL-2274 JK Voorburg . Holanda . Troco tambem selos perfurados de todo 0 mundo por
comemorativos modernos Benelux.

Com pro Postais ilustrados antigos. iris - ' Rossio, 45, 1100
Lisboa .

Of ere co selos. FDC"s, etc. 'do
Blocp Leste Desejo selos de Portugal e Ex·ColOnias e de todo 0
mundo em trocas. Corr. ingles, alemilo, polaco e ucraniano.
J.1. Stadnicki. P.O. Box 7.
266000 Rovno. Russia.

Dou lotes de selos novas e usados das ex-Col6nias recebendo a
Com pro centos, quilos, lotes e
mesma quantidade de selos comemorativos de Portugal. Iris -Rossio, stocks lodos os generos. iris 45, 1100 Lisboa .
·Rossio, 45, 1100 Lisbos.

COM PRO revistas
.PORTUGAL FILAT~LlCO. das
1.· e 2. · series e os n. 05 1, 11, 30
e 31 da 3.· serie;
.MERCADO FILAT~LlCO. da 1.'
serie 0 n.· 1 (capa: Circular Men·
sal de Propaganda e 1 de Dezembro de 1940 a preto, cercadura e
eSlampa de Sir Rowland Hill a
vermelho);
.SELOS & MOEDAS. n.· 10;
.BOL. CLUBE FILAT~LlCO MO·
CAMBIQUE" n.· 1 a 43, 45, 55 e
seguintes;
.FILATELIA TEMATICA. 0 Suple·
mento n.· 5, de Julho de 1975;
.MAGAZINE FILAT~LlCO" revis·
tas n.· s 2, 3, 4, 7 e 17 e Boletim
Mensal de Novidades n.·s 1 a 9;
.BOL. SEC . FIL. ASS. CUL. DES.
EMP. UBP. n." 1, 2 e 4; resposta
a F. Ideias - R. Rosalia de Castro,
1 - 2. • Esq. - 1700 LlSBOA ou
pelos T. 562112 ou 7153808.

ATENCAO: Tenho bom stock selos novos, Blocos, Carteiras, e FCC
Portugal, algo Macau, e antigas Co·
16nias.
Vendo algumas series, Portugal
desconto 70%.
Escreva: SILVA PEREIRA, Rua
Ant6nio Nobre, 43-2? Ot? 1500
LlSBOA au Telel. 78 4B 16

Compro selos comemorativos
usados de Portugal, de 1985 em
diante. Pago bem. H. Sarmento.
Torre F-4.·, Dto. 2780 Oeiras.
Cadernos com selos de Portugal
e Ullramar II escolha. Interesse
especial para seccOes ou nucleos filalelicos, bem como para coleccio·
nadores iniciados e medios. Precos
convidativos: H. Sarmento. Torre
F·4. o. Dlo. 2780 Oeiras.
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Boisa Filatelica

Selos venda e com pro, novas e
usados. Continente e ex-coI6nias .
Bons prec;:os M. Leiti'lo . Rua H. Lote 19-1 ~ Frente. Casal S. Br~s
2700 Amadora.

NDVIDADES EfIA CATALDGDS
- Temos mulla calsa para Si. Escreva e diga que colecciona . Ha
grandes novidades em novos cata·
logos I SERGIO W . DE SOUSA SI·
MOES - 2500 CALDAS DA AAINHA.

COMPRD oLusradas- IPorlugall,
carlas, postais, ambulancias, carimbos franceses, nominalivos. ensaios, provas. erros, blocos. paquebots.
Inscric;:Oes marginais: impressores e numeros de obras.
Resposta : Apartado 90. 275 t
Cascais Codex .

Paulo Augusto Pedroso Dias
Com pro ou troco Inlelros Poslals e
Sobrescnlos D. Luis de Relevo de
Portugal. Ac;:ores e Madeira .
Estrada do Loureiro lao Casal de
Colaresl Lelras B e C - Armaz~m
de Papel - Alcantara - 1300 LIS·
BOA - Telel.: 60 07 50.
NOVOS PArSES DE EXPRESsAo
PORTUGUESA - Se colecciona ou
pensa coleccionar estes parses. entre em contacto connosco. Temos
tudo ou quase tudo, em series novas. blocos. provas de cor. e erros.
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
-2500 CALDAS DA RAINHA.

Com pro selos, postais. cartas.
cintas de Jornais. etc ., Portugal e UItramar, em especial Macau. Timor.
C' Moc;:ambique, Nyassa. Tete.
Zambezia, Kionga, Congo. Cabinda.
J. Trindade - R. D. Francisco
Manuel de Melo. 23-A. 1092 Lisboa Codex.

VARIEDADES DE PORTUGAL, UL-

TRA~'AR, E NOVOS PAlsES DE

EXPR!:SsAD PDRTUGUESA - Dispomos de cadernos com exemplares que podem em muito valorizar
suas colecc;:Oes Proponha 0 seu envio fI apreciac;:l!o. SERGIO W. DE
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

·CDMPRD-TRDCD - Pec;:as circuladas da Companhia de Moc;:ambique. Niassa. Lourenco Marques,
Ouelimane. Kionga. ZamMlia Respondo sempre Paulo S~ Machado
- Rua Direita das Campinas. 33 4100 PORTO.
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Vende-se:
Colecc;:i'lo quase completa de Angola Pre-Independencia . Comp ode
Moc;:ambique. Varias series em quadras de Angola 1953173. Varios selos estrangeiros. USA, Brasil e
Inglaterra.
Mario F. Matos. Barreiro. BesteiroS. 3465 Campo de Besteiros.

Selos Coroa . Procuro para espe·
cializac;;l!o ludo sobre 9sle lema em
novo. usado. falsos. reimpressOes.
folhas. erros. etc. Compra. troca e
vende . Paulo Vieira - Apartado
135 - 8002 Faro Codex.

Dou sobrescritos 1.' dia Portugal cl s~rie completa recebendo em
troca selos para confeccionar pacotes. iris - Rossio, 45, 1100 Lisboa.
Dou selos novas e usados em series complelas por selos novos em
s~ries complelas. posta is coloridos
ou moeda na minha conta Banco
~acional. Vladoianu Mircea . Rue
Nicolae Tilulescu B1.1.3.apA code
1100 Craiova . Romania. Resposta
assegurada .

ComissAo das Actividades Administrativas: Jos~ Rodrigo Dias Ferreira e Domingos
Martins Coelho,
Comissao de Implanta~Ao: Fernando Carr~o e Jos~ Correia,
Comissao de Dlvulga~Ao e Promo~Ao: Dr.
Ant6nio Silva Gama e Rui Manuel Resende.
Registe-se que a esta constituil;:ao se deverao acrescentar elementos dos Correios e
Telecomunica~Oes de Portugal, por estes designados, aguardando-se que essa empresa

Nao podemos deixar de acentuar que a inclusao de v~rios elementos dos Corpos Sociais do Clube FilaMlico de Portugal nestas
comissl5es, constitui uma prova deliberada
para acentuar 0 profundo empenhamento e
responsabiliza~Ao manifestado pelo CFP na
realiza~Ao deste certame.
E tendo em considerac;Ao que uma organizaC;ao deste jaez necessita, forc;osamente, de
con tar com elementos com experiAncia j~ ad·
quirida em anteriores iniciativas, foram chamados cons6cios j~ possuidores desse
valioso capital, patrim6nio que muito orgu-

COMISSAO ORGANIZADORA
MINT THEMATIC STAMPS. For
your 250 francs Yvert I pay 300 FY.
Details: G.J. Volpon Caixa Postal
223 Paranagua - PR Brasil .

Desejo trocas de selos da Arabia
e palses capitalistas. TemaliGas de
pintores. animais. transportes e co·
16nias. L Ps. C Os de grupos Rock.
Em troca de L. Ps de firmas russas.
livros em alemao e ingles. selos. recordac;;Oes. Sou uma jovem de 22
anos. Polunina Oksana A. ul. Geroev Stalingrada 1/6 KV 16. Kharkov - 310124. URSS .

VENDO :
"Portugal .. - 3 conJuntos completos de selos novas do perlodo de
1974119B9. a 30% do catalogo do
Ateneu.
",Jersey- - colecc;;ao quase completa c/selos novas montados em
folhas Lindner.
"Guernsey" - idem .
Diversas series tematicas compie las e novas de palses europeus.
Cotac;;110 Yvert: 8$00Ifranco.
Jose Luis Coruche - Rua Dr.
Emiliano da' Costa, 61 - BODO
Faro.

Administrac;;ao

SECRETARIO

PRESIDENTE

MEMBRO

MEMBRO

Implementac;;ao

Divulgac;;ao
e Promoc;;iio

Actividades
Filattllicas

Actividades
Soc;:iais

proponha uma data para uma primeira reuniAo com as Direcc;l5es do CFP e da FPF, na
qual serao acertados os pormenores relativos
ao esquema organizativo, e outros, segundo
uma «ordem de trabalho» que sugerimos.
Por outro lado, no caso de se manifestar
conveniente, nao se exclui a possibilidade de
se.alargar em qualquer momenta a composiC;ao de algumas das comissl5es executivas.
Foi tamb6m elaborado um organigrama
destinado a facilitar a visualizac;Ao do entrosamento e das liga~l5es dos v~rios sectores
da organizac;Ao - parece·nos esta, uma inovac;Ao, pelo menos a nrvel nacional.

Iha e engrandece 0 CFP, tendo a sua totali·
dade j~ participado na organiza~ao da
Lubrapex 84.
De outrossim consider~mos que se imp5e
proporcionar a novos elementos, a pr~tica a
ser por eles aplicada no futuro, a qual, sem
sombra de duvida, se ganha prioritariamente no trabalho efectivo. Por isso, os inclurmos
(alguns deles jovens), necessariamente amparados por outros jii experientes.
Estamos, pois, plena mente conscientes de
que a Lubrapex 92 ir~ constituir um sucesso
que permanecer~ inesquecrvel no panorama
filatelico dos dois parses envolvidos.
5

Balsa Filat61ica

BANCO
FONSECAS & BURNAY

Espac;:o a disposic;:ao de todos os leitores que podem aqui inserir
o seu anuncio ao prec;:a econ6mico de 30S00 por linha.

PRE<;:ARIO. DE MATERIAL FILATI:lICO - Tudo 0 que V. pode necesitar. Gr~tis a pedido. SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA. .
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Deseio Portugal e ex~016nias,
Brasil, Argentina e outros palses da
Alrica e Am~rica. Fauna, Futebol e'
Barcos Inovos). Dou em troca selos, sobrescritos, FDC, Cl!Irimbos e
postais da URSS 1960-1989. Vladimir Rudenko . Lnokombinatovskaya 9 kv. 91 . 266022 Rovno. URS.s.

Cherche correspond ants dans
touts pays pour echange des
PORTUGAL-SOBRESCRITOS 1~
timbres-poste neuls. M. Podagiel
Igor. Vasaros - 1B, Vilnius 232055. DIA 1950-1988 - Envlamos gr~~
tis SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
URSS. Lituanie.
- 2500 CALDAS OA RAINHA

PREc;:ARIO OE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL -.
1953-1988 - Com blocos, .carnets- e outras variedades. Gr~tis a
pedido. SERGIO W. DE SOJJSA SiMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

I'm interested in exchanging
stamps with philatelists from all
countries of the world. Mint & used.
Please write in english/port/esp. to
VICTOR BATISTA - Carvalhal de
Espite 2490 OUREM PORTUGAl.

Deseio nacionais novos desde
Paulo Augusto Pedroso Dias 1968 e usados desde 0 seu inlcio.
Compro ou troco Intelros Postais e Dou em troca um bom stock de nacionais e tem~ticos novos/usados.
Sobrescntos D. Luis de Relevo de Luis Miguel Silva, Largo 25 de
Portugal, Acores e Madeira .
Abril, Lote 130 _ 2.0 Dt. 0 ApelaEstrada do Loureiro lao .Casal de C1l0. 2685 Sacav~m.
Colares) Letras B e C - Armaz~m
de Papel - Alcantara - 1300 lISBOA - Telel.: 6007 50.
.
DE NOVIDADES SABEMOS NOSI
Europa de Leste. Of ere co aos
melhores precos s~ries novas tem~
ticas ou 'outras, incluindo novidades. F. Loureiro, Praceta D.
Fernando II, Lote 8-2~ Dt~, 2735
Cac~m.

E natural depois de quase quatro
dezenas de anos, a vender novas
emissOes de todo 0 mundo. Diga-nos que quer receber, e fique tranquilo. Receber~ tudo que pretender.
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

Procuro PORTUGAL cartas pree cartas c/selos at~ 1900.
Inteiros novos e usados, normais,
comemorativos, BF, etc . Aerogramas. Mande fotoe6pias ou material.
Com pro QU troco por material alemao CF s/mancolista . N. Schmid +
Posllach 54 + D-8918 DIESSEN .
lilat~licas

TROCAS. Tem faltas? Grande
stock de selos usados. Estr. Base
Yvert 1990. Tel. 670912 .
Troco postais, FDC, notas, discos
LP's de musica russa. Selos da Russia, Afeganist1l0, Palses Socialistas,
s6 novos por selos de palses capitalistas, CD's de grupos Rock e video cassetes (filmes de horror).
Tudo por correspondencia registada. Eng. Polunin Valera. P.O. Box
9607. Kharkov 310124. URSS.
SE COLECCIONA TEMAS OU
PAISES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUIC;:Ao GRATIS, PREc;:ARIOS
COM CERCA DE 30.000 SERIES Novas, dilerentes, completas .
Indique-nos que colecciona. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
2500 CALOAS DA RAINHA .
Pretende-se Inglaterra, Isabel"
selqs delinitivos IEmiss!io ordin~
rial, Carnels, variedadas de gom .. ,
losloros, pap~is, ale.
Tambem Porlugal D. Luis (Wienarl a D. Carlos (Mouchonl.
Compra-se OU troea-sa .
Siauve Afonso. Urban da Porlela, Lola 87-3~ Dt~ . 2685 Sacav~m .
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ESPANHA

ROMENIA

3079 - Juan Sanchez Sanchez. A. Valderrama,
6-41640
Osuna
(Sevilla).
(M)
Es.Po.T.60.N.U.1 .19.21 .22.46.

3083 - Cristian Tanasescu . A.F.R. Cont. 11452.
C.P. 1-29. 70100 Bucaresti 1. (M)
Fr.ln .T.60.N .39 . Prefere negociantes.
3084 - Dr. Vladoianu Mircea. Rue Nic. Titulescu 81 .
1.3. Ap. 4. 1100 Craiova.

BRASIL
3099 - Dr. Ruy Jos~ C. Messias dos Santos. Rua
Dr. Sousa Dias, 153. Icaral. CEP 24230 Niteroi RJ . (A) T.C.60.N.U.15 CI<1ssico.
3100 - Joaquim de Barros Sousa Botelho. Rua Carlos de Vasconcelos, 85-Apt. 401 ITijuca).
CEP 20521 Rio de Janeiro. (A)
T.C. V.60.N.U.1 CI<1ssico . 15 Carimboslmp~rio do Brasil.

AFRICA DO SUL
1064 - Pedro de Sousa Tom<1s. 50 Rollo Street.
Cyrildene. Johannesburg 2198. (M)
C.N.U .60. 1.2.57.93.

RUSSIA
3086 - Vladimir Rudenko. Lnokombinatovslcaya, 9
Kv 91. 266022 Rovno. URSS . (M)
Fr .ln .T.60 . 1.2A. 5. Tem~ticos . D~ da
37.60.67.67B.
3095 - Miss Polunina Oksana. Box 9607.
Kharkov-310124 . URSS. (M) In.T.75. Notas. Discos LP's Rock, cl~ssica e Folk.60.37.
Afeganistllo. Parses Socialistas par 60.N. Tem<1ticos. CD's. Video Cassetes (filmes de
horror). S6 por 80.

Os primeiros selos
Alves Coelho

Em todos os tempos, os Correios pretenderam estampar, nos seus selos, imagens que representassem 0 pals emissor.
Quem folheie um catalogo universal, constatara a veracidade da nossa afirmat;:ao. as reis,
as bandeiras, os chefes de governo, os slmbo-

FRANCA
3093 - Garon Jacques. 93, Rue Dunant. 91360
Epinay s/Orge. (M) Fr.ln .T.60 .1.16.31 .D<1
60.N.U.21.90.

iNDIA
57 - Prof. Luildo M. de Nortonha - Vilsa Lumano 63 . Dump~m. Ucassiam. Bardez. Goa
403507 .

IRAO
2984 - Mohammad Taghizadeh. Khajeh Rabi Str,
Belai Str, Left Side, n.o 250. Mashhad . (P)
In. T.60 .3.65.

INSCREVA-SE ' NO
CLUBE FILATELICO
DE PORTUGAL

ITAuA
2995 - Carlo Giani. Via Sant' Agostino 5/.8 . 21012
Cassano
MGO .
Varese.
(A)
It.Fr.60 .N.16.19.21.21A.24.24B.36 .73 .
3001 - Carlo Colombo Corso Mazzini, 67/8 . I
-20075 Lodi 3 (MI). (AI Fr.lt.60.5.1 OB.37.

PERU
3008 - Jhon seteve Luna Ug~s. Av. Peru . 2505 .
San Martin de Torres. Lima 31. (P) T.60. Tem~tica de Futebol. T17 .T41.
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c.

Colombo

Italie, Europe occ .. URSS
Prix courant gratuit
(Prec;ario gratis)
Corso Mazzini, 67/8
1-20075 LODI 3 (eM I ) Italia

\ I \" D 1.1 0

los varios tem servido de inspirat;:ao desde as
pfimeiras emissOes aparecidas no mundo.
Depois, predominam as figuras notaveis que
a polltica, a ciencia e a arte registaram, e, muitas vezes, acontecimentos flamejantes nacionais ou internacionais.
Assim, os selos ajudatn a conhecer os palses, e os amigos de saber, atras de um selo
com «notlciall imprevista, podem efectuar consultas de modo a concretizarem e a aumentarem os seus conhecimentos.
a selo tem, por consequencia, um alto valor sugestivo de que sempre gozou.
Com a idade de 150 anos, mant~m a juventude dos primeiros dias e a preocupat;:ao de se
afirmar comobilhete de identidade do pals a
que pertence, ou de autonomia que simbolize.

Ha alguns anos, em 1984, adquirimos uma
de selos de Aland, uma provIncia finlandesa aut6noma dotada de um Parlamento e
constitulda pelo arquip~lago situado a sudoeste
da Finlandia.
Por Decreto, 0 diploma que soleniza a emissao dos selos, desde 1 de Mart;:o de 1984, os
correios finlandeses emitiram selos vendidos e
utilizados pela provIncia de Aland.
Uma nova pagina se iniciou entao na Filatelia mundial e os catalogos universais mais uma
rubrica, embora subordinada ao pals, a Finlandia.
A hist6ria de Aland comet;:ou, por~m, filatelicamente.
Em 1984, uma sarie corrente apareceu com
aspectos do arquipalago . Constitulda por 6 ses~rie

los, a numerat;:ao a independente da da Finlandia e comet;:a pelo n.o 1. as numeros 1, 2 e
_3, das taxas de 20 p, 50 pel m, com as cores de castanho-oliva, verde e azul, respectivamente, apresentam um barco de pesca; 0
n.o 4 da taxa de 1,40 m, multicolor tem a bandeira de Aland; 0 n. 0 5, de 3 m, multicolor, 0

7

mapa de Aland; e.Q n. 0 6, de 10m, igualmente multicolor, mostra c;>,selo gravado da provIncia e de Santo Olaf.

~
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COLECIONADOR: Temos para Ihe oferecer
um servic;o de vendas revolucionario,
seguro, rapido, - economico e simples.
Comodamente em sua casa e nas
melhores condicCles, voce pode receber os
selos, postais ou outras pec;as de
~olecCllo, que procura .

Tudo a contribuir para um retrato instant8neo da provIncia de Aland: a «terra» no mapa,
a vida no mar, a bandeira a esvoac;:ar idea is e

Todos os lotes sllo autenticos e no estado
descrito . Satisfac;llo assegurada.
Reproducllo fotografica dos melhores
exernplares. Solicite hoje mesmo e sem
comprom isso, 0 nosso CATALOGO DE
VENDAS .
Selos rares, posta is, blocos
literatura, historia postal,
Inteiros postais, centos,
kilos, lotes, coleccCles, erros,
censuras, correio militar,
postais maximos, correio
aereo, cartas antigas, paquetes,
selos classicos, etc ...

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS s6cIOS

PORTUGAL
75 -

751 -

1741 -

1910 -

........._,..
1922 -

2304 -

o «selo a branco)) para gravar escrituras, para
confirmar a certidao de longevidade e de autoridade ...
Uma colecc;:ao facil de comec;:ar pelo princrpio agora, mas possivelmente muito cara se os
nossos netos nela pensarem.

VENDEOORES : Estamos II vossa inteira
disposiCllo para vos realizar a venda de
colecc;Cles, lotes, etc . por meio do nosso
servico de vendas II comissllo.
Solicite-nos, sem comprom isso, e sem
demora, informacCles detalhadas.

2603 -

2821 -

2695 -

3081 -

****
II

3082 -

Eng.· D. Maria Barbara Tavares Proenc;a
Abrunhosa. Rua S. Sebastiao, n. 0 42. 6000
Castelo Branco.
Eng. Ant6nio Tomaz Belo Pinto Ferreira. Rua
Passos Manuel, 223-3. 0. 4000 Porto. (A)
PO.Fr.ln.AI. T.C.N .60.1.2.28.90.94.
Eng. Bernardo Augusto Pereira Leite dos
Santos. Rua Ferreira Borges, 102-3. 0. 1300
Lisboa. (M) C.60.N.U.
Dr. Ant6nio Alberto Carranca Costa. Rua
N.· S.· da Nazare, 36 rIc Dt. o. Flamenga.
2670 Loures. (M) Po. ES.Fr.ln. T.C.60 .
N.U.1.2A.3.19.21.90.94.
Maria da Conceic;llo Pereira dos Reis. Rua
Adolfo Loureiro, 60-1.0 Esq. 3000 Coimbra.
(M) C.60.N.U.l.2B e 2C ate II Independencia.94.
•
Jorge Manuel Palma Correia. Rua Prof. J.
Vicente Franc;a, 83-4. 0 Dt. '0. 2830 Barreiro. (P) T.V.C.60.U.l.Tematica de ' Minerologia.94.
Joaquim Manuel O. Bispo. Rua Central, 15.
Urgeiric;a. 3525 Canas de Senhorim. (M)
Po.T.C.60.N.l.60.N.U.3.
Jollo Ant6nio Ramos Gapar. Rua Conde de
Castro Guimarlles, 4-r/c 01. 0. 2750 Cascais.
(M) C.60.N.U.1.9.3.94. Ateneu.
Jollo Pedro Cavaco Assunc;1I0 Batista. Rua
Ruben Borges, 20-1.0 Esq. Feijo. 2800 Almada. (M) Po.T.C.V.60.N.U.94. Ateneu.
Ant6nio Jose Almeida Marques Bonina. Av.
Padre Himalaia, 30-1.0 Esq. Damaia. 2700
Amadora. (A) T.C.V.60.N.U. Hist6ria Postal e Correio Marltimo.
LuIs Miguel Amado Madeira da Silva. largo 25 de Abril, Lote 130-2.0 Dt. o. ApelaC;1I0.
2685
Sacavem.
(M)
Po.ln.T.C.V.60.N.l desde 1968 e U. desde 1853.94.

3085 - Dr. Jose Manuel Gonc;alves Folhadela de Oliveira. Casa de Pidre. /ilequillo. 4760 Vila Nova de Famalicllo. (M) C.60.N.l.60. N.T.49.
Ateneu.
3087 - Jollo Vasco Lopes Mota. Rua Theresa Henriques de Lancastre, 5-3. 0 Frt. 2745 Queluz Ocidental. (M) C.60.Ceres: provas, erros
e ensaios.60.N.l.
3088 - Eng. Jose Manuel Miranda da Mota. Av.
Vasco da Gama, Ed. Silva Porto, Bleeo C-B. 0
B. 4490 P6voa de Varzim. (A)
T.C.V.60.N.U.Ceres de 1.
3089 - Mario Augusto Reis da Silva Araujo. Rua D.
Filipa de Vilhena, 9-4. 0 Esq. 1000 Lisboa.
(M) C.60.N.Tematicas: T51. Poupanc;a, CEE
e Descobrimentos.90.
3090 - Jollo Manuel Gomes Lima AnasMcio. Rua
da Paz, 56-2.0 Dt.o 2735 Cacem.
3091 - Dr. Jollo Manuel Alves de Moura Pereira.
Rua sa de Miranda, n. 0 37-2.0. 3000 Caimbra. (M) C.60.N.U.l.ClasSicos. Pre-filatelia
(Coimbra, Lousll, Sandomil). Macau. Erros.
3092 - Jose Neves Dias Lalanda. Rua Dr. Jose Saraiva, 11-1. 0 Dt. o. 1800 Usboa. (P)
In.Fr.T.C.60.N.U.3.
3094 - Joaquim Manuel Nunes Barbosa. Apartado 28.2530 Lourinhll. (P) T.C.V.60.N.U.l.
Ac;ores, Madeira e Macau. Tematicos de 3.
3096 - Jollo Lopes. Rua da Republica, 32.1. 0 .
2670 Loures.
3097 - Alexandre Rovisco Gonc;alves Pires. Rua
Newton, 12-2.0 Esq. 1100 Lisboa. (P)
T.C.60.U.1. desde 1976.
3098 - Jorge Alexandre Vidal Coelho Teixeira de
Almeida. Rua Antonio Pedro, 129, rIc Esq.
1000 Lisboa. (P) Po.T.C.V.60.U.l desde
1975.34. Egipto.
3101 - Rui Manuel Gaspar da Silva Pontes. Rua Cidade da Beira, 48-5. 0 B. 1800 Usboa. (P)
Po.Fr.ln.T.C.60.N.Tematica.90.
o
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Numismc\tica

Serie «Ourivesaria»

Moeda comemora

proposta pelo CFP

Batalha de Ourique
o Banco de Portugallanc;ou no passado dia
24 de Setembro uma nova moeda comemora tiva, com valor facial de 250 escudos e diametro 37 mm, cunhada na Casa da Moeda, que
ficara a assinalar os 850 Anos da Batalha de
Ourique, e a criac;ao do Reino de Portugal.
As gravuras da nova moeda sao da autoria

da escultora Irene Villar. No reverso, 0 campo
da moeda apresenta-se bipartido por uma espada medieval, tendo no lade inferior direito um
crescente de pontas cortadas pela espada e pela data «1139»; no lade superior esquerdo a reproduzida a gravura de uma moeda de D.
Afonso Henriques, tendo entre dois arcos a ini-

cial do nome do rei sobreposta a uma cruz de
elementos triangulares.
o anverso reproduz 0 primitivo escudo das
quinas dos reis de Portugal, de formato amendoado, ladeado por sete castelos em cruz, castelos que s6 no reinado de D. Afonso III «0
Bolonhes» seriam adicionados heraldica nacional portuguesa.

Ja de ha largos anos 0 Clube Filatalico de
Portugal vem propondo aos Correios temas para servirem de motive a emissoes filatelicas,
cumprindo assim a sua vocaQao de porta-voz
dos associados ao mesmo tempo que se presta colaborac;ao a entidade emisspra portuguesa.
E nao podemos deixar de manifestar a nossa satisfac;ao sempre que uma dessas sugestoes a aceite . .
Tal a 0 caso presente, ao constatarmos ter
side considerada para 0 Plano de emissoes fi-

Com um limite de cunhagem de 750 000
exemplares de curponlquel, para distribuic;ao
pelos Bancos ao valor facial, e 45 000 moedas de prata a comercializar pela INCM, esta
moeda sera a ultima deste valor, 250 escudos,
sendo substitulda pelo valor facial de 200 escudos em futuras emissoes.

atelicas de 1991, a nossa pro posta de uma serie devotada a Ourivesaria Portuguesp.
Propoem-se os CTT, ao dar seguimento a
nossa sugestao, emitir durante alguns anos selos nos quais serao apresentadas as mais significativas pec;as da hist6ria e evoluc;ao da
ourivesaria nacional ao longo dos tempos. E
manifestam igualmente a sua intenc;ao de, no
termo dessas emissoes, editarem um livro te matico sobre esse assunto.
Nao podemos deixar de salientar que estes
serao os primeiros selos portugueses devota -

a

dos a esta tematica, ficando certos que a beleza de muitas pec;as confeccionadas por
competentes e verdadeiros artistas nacionais,
iraQ proporcionar exemplares de grande espectacularidade que divulgarao em todo 0 mundo
uma actividade por muitos (ata portugueses)
desconhecida.
A serie colocada em circulac;ao em 1991
intitular-se-a «J6ias da Coroa», designac;ao tambem de uma exposic;ao organizada por orientac;ao da Secreta ria de Estado da Cultura na
qual estarao patentes as mais significativas pec;as do tesouro da Coroa ate agora nunca mostradas ao publico, 0 que revela ainda mais a
oportunidade da nossa sugestao.
Referem-se seguidamente as restantes amissoes programadas para 1991:
- 500 anos da missionizac;ao do Congo
- Centenario da morte de Antero de Quental
- Navios dos Descobrimentos (2.0 grupo)
- Faianc;a portuguesa (2.0 grupo)
- Museus de autom6veis antigos
- Serie Pre-OHm pica
Hist6ria da Comunicac;ao em Portugal
- Patrim6nio Arquitect6nico
- Europa CEPT - Europa espacial
- Ano Europeu do Turismo
- Europalia 91
Para os Ac;ores:
- Europa CEPT
- Profissoes tfpicas ac;orianas (2.0 grupo)
- Transportes dos Ac;ores
Para a Madeira:
- Europa CEPT
- Plantas e frutos subtropicais (2.0 grupo)
- Protecc;ao da Natureza
Sera tambem dada continuidade a emissao-base «Navegadores Portugueses», com mais
quatro exemplares.
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5. 0 Leilao do CFP
Ouatro exitos consecutivos assim se devem classificar os quatro leiloes ate agora realizados pe lo Clube Filatelico de Portugal.
Tem side com compreenslvel satisfac;:ao que temos tomado conhecimento, atraves de testemunhos de filatelistas , 0 quanto e apreciada a organizac;:ao destas vendas intersociais, as
quais, recorde-se, sao um dos numerosos beneflcios que proporcionamos aos membros do
CFP.

,

A venda
em todas
as casas
da
especia/idade
Aproveitamos 0 ensejo p.ara recordar a ultima almoeda que, contando com quase 2000
lotes, ficou a constituir uma das maiores (se nao a maior) hasta de material nacional jamais
realizadas entre n6s . E a qualidade de muitas pec;:as mereceu mesmo a sua reproduc;:ao a
cores no extenso catalogo de 124 paginas .
Entretanto, anuncia-se agora 0 nosso 5. 0 leilAo estando j6 a respectiva Comissao, de
novo integrada pelos elementos da Direc~Ao do CFP, Jos6 Correia, Paulo Qias e Fernando Ideias, a trabalhar para que ele alcance um sucesso ainda maior do que os anteriores.
o prazo para a recep~ao das pe~as que os interessados desejem enviar para este leilao
terminar6 impreterivelmente no dia 31 de Dezembro,solicitando-se, pois, que as remessas. sejam feitas 0 mais breve mente possivel. (SG)

e

livrarias

Edi~ao

~

1.
.......

•
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Precro:

2 300$00

Rua da Trindade, 5 _1.0 Dto. (Largo do Carmo)

Tole!. 346 71 33

•

1200 USBOA

4

~• • • y •••••••••••••••••••••~

Erratas
No ccRelat6rio e Contas da Direcc;:ao .. publicado no numero 356 desta Revista, encontram-se duas ccgralhas» que se impoe corrigir. Assim,
na pagina 31 ~ija rubrica ccMostras na Sede»,
quando indicamos 0 nosso muito prezado cons6cio Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso como expositor nessa iniciativa, deverlamos ter

referido precisamente 0 seu filho, Eurico GuiIherme Maurfcio Valadas Lage Cardoso qua
expos, como se expressou, a sua esplendida
colecc;:ao ccFiguras e factos da polltica mundial ...
Aos dois distintos filatelistas apresentamos
as nossas desculpas pelo involuntario lapso.
Finalmente, na pagina 35, no ccBalanc;:o Geral .. , no penultimo total parcial onde se Ie
3 389 098$80, devera ler-se 3 389 048$80,
ccgralha .. que, contudo, nao afecta qualquer outra parcela ou 0 total geral. (SG)
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I am interested in exchange stamps mint + BF country ALL WOR,=-D thematic and
EUROPE chronological (new issues) + Billete Banco.
Contre I offre stamps POLSKA, URSS, quantities and Romenia, Mong6lia, Cuba,
VIETN AM, Corea N. Kampucha new issues.
Myadress:

STEFAN MAKSIMOWICZ
15-950 Bialistok 1
P.O. Box 294
POLONIA

INTERESSA-ME: Selos novos da Europa Ocidental, s~ries completas mais BF e selos de todo
o Mundo dos temas: PAPA JOAO PAULO II, FAUNA, FLORA,
DESPORTOS E TRANSPORTES.
OFERE<;O: POL6NIA E RUSSIA/quantidades xl-500/ROMENIA, BULGARIA,
MONG6LIA, CUBA, COREIA DO NORTE, VIETNAM e KAMPUCHEA
anos 1989 e 1990.
Lfnguas:

hlgl~s, Franc~s

. ;: -:.
...

Fig. 1

e Espanhol
MAKSIMOWICZ MARYNA
15-057 BIALYSTOK - 24
P.O. Box 226 - POLSKA

o «Laz~reto» e a sua «Empresa»

OFERTA
Vendo para lOdos os pafses lOdas as Novidades em s~ries complclas novas. Usados Teml1ticos. Temas segundo os catilogos Yvert, Zumstein ou Michcl. Souvenirs da Rom~nia. Postais i1ustrados e sobrescritos de 1~ Dia.
Acordo pr~vio. Resposta assegurada.
Envio com valor equivalente na moeda local em valcs de correio internacional, ordcm dc pagamento ou dep6SilO banclirio no Banco Nacional de Craiova em £, $, DM., FF.
.
Vendo 100 selos postais usados da Rom~nia por £ 2=$3 USA=5DM = 17FF.
'::orrespon~encia em frances, italiano, ingles, espcranto ou portugul!s.

LICULESCU SORIN GABRIEL
CART. ROVINE, BLOC C 30, Sc.2, Et. 3 Aprt. 13
CRAIOVA, COD 1100, DOW. ROMANIA
OF. POSTAL Nr. 5

STAMPS

I

VENDO ISELLING

I

STAMPS

SELOS E BLOeOS DE PORTUGAL
TUDO NOVO
EUROPA - OUALOUER TEMA
F. MARTINS (FILATELIA)
Apartado 5009 - 1701 LlSBOA CODEX - PORTUGAL

STAMPS
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I

BUYING

1

STAMPS

Americo Mascarenhas Pereira

De vez em quando, ou vice-versa, M um
Amigo, de que sou RIQUISSIMO, gra9as ao Divino e 11:1056 (este «n:lo 56» ~ uma grande «safa9aO)) para os quase-analfabetos, como eu,
po is al~m de nos economizar espa90 e tempo,
livra-nos da encrenca de ter de justificar, 0 que
esconde, na maioria das vezes muito diflcil de
fazer, sup~r ou ajuizar) que v6m aM mim (caligraficamente) no firme prop6sito de se esclarecerem, baralhando-me a mol~cula. Para
esses e futuros, eis uma ajuda m na medida
do meu posslve!. Se n:lo atinjo 0 desejado (por
todos V6s) ~ porque n:lo sou capaz de 0 fazer,
p~r nao dispor de mais elementos e, como I~
diz 0 velho ad~gio, anexim, ditado, prov~rbio
ou rif:lo - n:lo sei se h~ mais - fa9am favor
de escolher 0 que mais Ihes aprazer: «Quem d~

o que tem ... vai vender pef)tes para 0 Rocio)) ...
n130 meu Amigo, com «SS)) ler-se-ia «R6» e n:lo
ClRU)). Porqu67 Naol Nao meu Amigol Isso pareceria mal e ainda ia parar 'ao banco dos r~us,
por estar Clmetendo foice em seara alheia» ... safa. Que Deus me livre de tal desconchavol Estude I Leia, leia muitol «Induque-se e v~ tramar
outros ... mas sempre Ihe \:Iigo que antes era .
assim e, no entanto, tem razao quando est~ a
eever in mente)) a tal pra9a, 0 tal largo, 0 tal espa90 livre para isto e mais aquilo. Nao me r,eferi propria mente ao ROSSIO LlSBOETA mas
pretendi, isso sim, sugeri-Io atrav~s de uma as-neira e, pelos vistos, consegui-o.
Que quero dizer com todo este arrazoado? Essa agoral Provar-Ihe, sem necessidade de re11

•••••••
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literatura Filat6Iica " .

'.

o livro de'selos
«Por esse mar fora»

Fig. 2

correr a qualquer equac;:ao matematica que,
muito embora hajam asneiras (cometidas involuntariamente) ja com 0 seu «statu quoll (giro
nao ~7 deixam-na passar, que leva fogoll nao
devemos aceitar 0 ICconsummatum est» (a isto
chama-se ICmania das grandezasll, po is qualquer bom dicionario tem obrigac;:ao de nos indicar todas estas locuc;:oes ... e nao 56 ... ora
tomall sem procurar saber da razao da sua existencia.
Nesta altura (da leitura) alguns dos leitores
(por que os hal ja roeram as unhas at~ ao sabugo (aquelas que usam deixar de reserva, para
os desafios de futebol ou filmes de terror) muito embora Ihes fosse facillssimo nao ir mais
al~m. Mas naol sao teimosos, querem saber
ate onde vai a minha loucura, 0 meu desplante e, logicamente, seguem em frente com todos os perigos de um «inchac;:oll (Ieia-se
enfarte). Depois nao me acusem, avisei-osl
Tambem e certo que outros ha, lendo gostosamente e (quic;:a rindo/sorrindo, por possuidores de ((sinal contrario)), 0 tal que nos torna a
12

vida mais feliz, mais alegre, mais justificavel)
bastante interessados.
Era de esperar ... descambei no,!amente. Nao
ha possibilidades, sou assim mesmo, necessito de dar voltas (como 0 cao) para chegar
minha IIcama)). Sem as dar, sem criar (em mim
pr6prio) 0 ambiente que me leva a superar tudo quanto ~ necessario para se estar sentado
a uma velha maquina de esc rever, certo e consciente de que os crlticos serao muitos e os incapazes outros tantos (mas os AMIGOS muitos
mais, batendo-os de longe, para alegria ca do ...
claro, ((estassell mesmo a verI.
Eu sei que sou ICisto e mais aquilo)) e estou
de acoFdo ... e nas tintas. S6 nao concordo ~
que todos esses, que 0 nao sao, nao me deem
o prazer de os ler e poder aquilatar das suas
propostas ou elucidac;:oes e, assim, aclama-Jos,
incentiva-Ios e abrar;a-Ios (ate) pelo que fizeram, estao fazendo ou virao a fazer. 1550 sim,
e que seria bom . 0 resto .. . tenham paciencia ...
sou ALGARVIO e como tal, ou «falo)) (malandrecosinho, nada disso) ou rebento . Sou assim

a

Recebemos ((Por esse mar fora)), uma peregrinac;:ao contada por Francisco Cruz Neves,
um dos tripulantes e jornalista da Agencia Lusa . Semelhante a muitas outras peregrinac;:Oes
do passado, pode incluir-se 0 livro numa corrente literaria muito querida pelo nosso povo:
as viagens com sabor caracterlstico das
aventuras.
Emilio de Sousa, residente na Africa do Sui,
sonhou a viagem evocativa da passagem do
Cabo da Boa Esperanr;a, ((sacudiu 0 p61l da caravela ICBartolomeu Diasll e capitaneou-a .
Na tripular;ao, portugueses e sul-africanos repetiram a proeza dos navegadores da epoca de
quinhentos.
Em ((Um dia a bordoll, nao falta 0 trabalho,
o convlvio e a ((saudade)) na hora do recoIhimento.
A caravela exige manobras e 0 diario conta
a viagem, tudo recheado com ilustrac;:oes de
Henrique Cayatte.

Alguns selos valorizam a obra, al~m de Ihe
acrescentarem 0 colorido tao agradavel: das s(!ries de ((Datas da Hist6ria)), Pedro Reinel, Diogo Cao, Pero da CovilM, Bartolomeu Dias e
Cielo de Ouro; da s~rie de ((Navegadores Portugueses)), os selos emitidos em Marc;:o de
1990 das taxas de 2$00, 5$00, 32$00 e

100$00.
Um glossario no final do livro familiariza 0 leitor com term os nauticos e permite leitura facil
e agradavel. No entanto, 0 filatelista, amante
de variedades e de exotismos aparentados com
selos, deliciar-se-a com uma folha-miniatura
colocada no frontisplcio do livro . Representa
Pedro Reinel e 0 seu esforc;:o em torno da terra.
Foi esta a primeira obra de uma «Colecc;:ao
Descobrir)) com que os CTT pretendem contribuir para divulgac;:ao dos Descobrimentos Portugueses, um tema muito desenvolvido palos
filatelistas do nosso pals.

Albuns de Portugal
Formato 22x25 cm . Folhas m6veis em cartolina. Casas para todos os selos emitidos regularmente,
com a indicac;:ao do respectivo nlJmero do nosso caMlogo e reproduc;:ao dos selos tipo . Capas de cartolina, impressas a trAs cores.
Volume
Volume
Volume
Volume

I - Desde 0 n~ 1 atll ao 796 e Correio Allreo
II - Desde 0 n~ 797 (Cenl~ Selo PortuguAsi alll 1979
III - Desde 0 n~ 1453 alllil aelualidade
IV - Bloeos, Privalivos, Porteado, Ene. Postais e Teillgralos

63
64
49
138

tis .
lis .
lis.
tis.

2000$00
2000$00
1 550$00
4350$00

ELADIO DE SANTOS
CASA FUNDADA EM 1922
Rue Bernardo Ume, 27 -

1100 L1SBOA - Telet. 549725
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Foi doado

Vila do Alentejo, com correia desde 1818.
Foi durante a 1. a e 2. a Reforma Postal uma Direcc;:ao de Correio da Administrac;:ao de Beja,
tendo usa do em ambas 0 carirnbo de barras
obliterador 193.
Tinha naquela epoca cerca de 400 habitac;:oes e 1600 habitantes, sendo 0 concelho
composto por 910 habitac;:oes.
D. Sancho II conquistou-a aos mouros no
longrnquo ana de 1235 e recebeu foral em
1510, das maos do rei D. Manuel.
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COMPRAMOS
Colec90es de selos de todos os paises
Tambem tematicas e lotes de series
Interessam so mente opera90es de valor

PAGAMOS

A VISTA NA MOEDA QUE PREFERIR

Dirija as suas ofertas com detalhes e pre90

FILATELIA LLACH, S.L.
Diagonal, 489
08029 BARCELONA (Espana)
Tel. 34.3.410.50.00 - Fax 34.3.419.47.28
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mesmo e ja tarde para mudar. Bom, mas no
final sempre ((digo)) qualquer coisa de utilidade
(peneiras?l. Necessito de inspirac;:ao ... E! 0
meu ccpalavr6rio)) que m'a da, desculpem,
Para ja, vamos ver 0 que consigo, a j~stifi 
car 0 trtulo ... meio maluco, como teria de ser,
uma especialidade minha (jal inca paz de espantar/cau~ar admirac;:ao a qualquer dos leitores
(meus) porque os tenho. Adeantel
Para quem tem andado nestas lides de filatelia, 'ou ainda melhora marcofilia, ja ouviu ou
leu algo acerca do LAZARETO, da desinfecc;:ao
e da quarentena (tudo isto ligado - mais ou
menos - ao ((Correio Marrtimo») nao perdera
o seu tempo com esta leitura e, possivelmente, podera dar-nos alguma ajuda, uma vez que,
dentro do habitual, me lim ito a ((atirar a pedrinha no charco)), tudo quanto representa a minha sabedoria (e nao s6) nestas e outras coisas.
Manuseando, uns velhos papelinhos, fiquei
um tanto ou quanto ((baralhado)) e, logicamente, procurei esclarecer-me. Assim, com 0 in-

e

dispensavel trabalho, e boa vontade, consegui
saber acerca do LAZARETO que:
1? -

HMhavia uma povoac;:ao na freguesia
de CAPARICA, concelho e comarca de
ALMADA, a escolhida entre outras,
por.r'fIais ccA mao));
2? - Nao tem/tinha posto de correio ... este era pertenc;:a de LAZARIM, isse, Caparica/Almada;
3? - E/era um estabelecimento isolado,
existente nos postos, nos quais fazem/faziam quarentena os viajantes
provenientes de parses onde grassam/grassavam epidemias (ver qualquer diccionario ou enciplopedia); .

E/era 0 ediHcio para quarentenas, 0 tal
perrodo dos quarenta dias (de isolamentol. .. depois dela, a quarentena,
ficava-se automaticamente livre, para viver/morrer aqui ou ali;
5? - Foi sede de uma empresa.

4? -
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Que tenho eu a ver com isto? Interrogar-semeu Caro leitor, olvidando, j~ 0 tempo
poupado e esquecendo a IIminha pedrinha no
charco)), 0 que equivale a dizer-Ihe haver algo
mais a acrescentar. Vale uma aposta?
Na Fig. 1, temos 0 LAZARETO inutilizando
o selo, em postal endere«;:ado a Lisboa enquanto que, na Fig. 2, a oblitera«;:ao ~ desta cidade
e a de chegada (que nao ~ oblitera«;:ao, como
~ 6bvio) a do citado LAZARETO, por sinal com
data mais antiga.
'Ora se, como nos diz AMERICO COSTA no
seu DICCIONARIO CHOROGRAPHICO de PORTUGAL CONTINENTAL e INSULAR, 0 correia
existia apenas em LAZARIM, onde raio estAtestaria instalado 0 correia do LAZARETO? Sim,
porque nao tenho quaisquer duvidas quanto ao
facto de este LAZARETO ser do lado de I~ ...
a tal povoa«;:ao, servida por barco (Tejo) assim
como LAZARIM, facilmente verific~vel pelo que
est~ escrito no postal n~ 2 (0 sublinhado ~
meul.
14
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Mas ter~, esta marca postal, alguma coisa
a ver com 0 nosso (salvo seja) LAZARETO do
n~ 3? Possivelmentel Porque nao teria entao
o seu pr6prio posto de correia? Mas, e se assim fosse, nao have ria necessidade de manter
a correspondl§ncia, I-GUAl-MEN-TE, de quarentena ou isso resolvia-se com a desinfec«;:ao. :. a causadora dos tais cortes, nas cartas
da ~poca, absolutamente desnecess~rios em
posta is? Ora fa«;:am favor de me explicar isso
muito bem porque, para f(baralhar)), estou c~
eu. Prossiguemos:
Se aquela povoa«;:ao ~/foi a sede da EMPREZA DO LAZARETO (Fig. n~ 3) nao seria nesta
que estava colocado/instalado 0 sobredito cujo posto de correios ou quejando?
Sei que tenho par al (algures) mais alguns
dados mas, isto aqui para n6s, nesta minha babil6nia, de papel diverso, nilo sei onde descansam pelo que, sem mais demoras, passo a
indicar a razao forte do j~ escrito; algu~m vir~
elucidar/esclarecer-nos quanto po que falta e
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emendar as asneiras, acabadas de ccdar luz••...
cct'arrenegol ..
Atentem, se 0 desejarem, na beleza dos documentos, a seguir citados:
1 ~ - Folha de 35 linhas, azul, servindo de
frente e capa ao processo organizado
em 17 de Julho de 1873, por um falecimento no Hospital do Lazareto;
2~ - A frente da dita folha, reza assim:
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ALiJO
Vila de Tras-os-Montes, foi durante a 1 .' Reforma Postal uma Delegacao de Correio da Direcc;:ao de Sabrosa, t:l elevada na 2.· Refarma
Postal a Direcc;:ao de Correio da Administrac;:ao
Central de Vila Rea l, usando 0 carimbo obliteradar de barras 107.
Em meados do seculo XIX era composta por
500 fogos e 2000 habitantes.
Povoada no ana de 1225, por ordem do rei
D. Sancho II, foi-Ihe por este concedido foral
no ana de 1226, tendo-Ihe 0 rei D. Afonso III,
concedido um novo foral no ana de 1269.
Alij6 pertenceu aos marqueses de Tavora ate
ao ana de 1759, passando posteriormente para
a coroa portuguesa.

38
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A palavra Alij6 provem do nome hebraico
«azob ... Palavra denominada em arabe ccazzot..,
que significa cchysopo .. , erva. Os arabes ao jun tarem 0 artigo ccal .. deram-Ihe a designac;:ao «AIzof ou Alzob .. , posteriormente ccAlij6 ...

Conta da despeza com 0 tratamento e enterro
de
Ant6nio Marinho de Carvalho, passageiro do
Vapor francez Ville de Bahia fallecido no Hospital do Lazareto em 9 de Julho de 1873
Ao Facultativo dos Impedimentos os
19$200
seus honorarios
P. duas receitas da botica

A e,,'preza da hospedaria, alimentos
8$500
e queima de cama completa
$150
roupa lavada
gratificac;:ao ao enfermeiro que
1$000
o tratou
$500
quem 0 amortalhou
do is homens que 0 levaram a
sepultura e trouxeram 0 espolio
1$000
p~ os armazens
P. bilhete d'obito ao Regedor da
$240
Freguezia
A quem foi buscar e levar 0 dito
$120
bilhete
Ao Capellao do Lazareto offerta e
5$400
acompanhamento
Coveiro que abrio e fechou a Cova
$500
no Cemiterio do Lazareto
P. Imposto de Lazareto 4 dias de
2~ cia sse a 300
beneficiac;:ao de bagagem

IALIJO]
Tambem existe uma outra teoria quanto apalavra Alij6. Consta que esta povoac;:ao e do tempo dos romanos ou godos e que foi conquistada
pelos arabes, tendo como seu dono um senhor
chamado ccAli-Job .. , provindo dar 0 seu nome
ccAlij6 ...

1 $720

A Comp~

brac;:al d' Alfandega

1 $200
$400
$320
40$250

Importa esta conta na Quantia de Quarenta mil
duzentos e cincoenta reis. Lazareto de Lisboa 17
de Julho de 1873.
o Fiscal

a

e apresenta ainda, esquerda e sob tudo isto,
um lacre a vermelho, onde se descobre uma
coroa encimando um escudo.

2!' -

3~

-

4~

-

5~

-

6~

-

7~

-

Recibo passado pelo facultativo Ant6nio Maria da Luz Rego ao Fiscal do Lazareto de Lisboa, por ccter tratado 0
quarentenario ...... Assinado sobre selo
de «Imposto do Sello .. de 20 Reis.
Duas receitas, em papel comum, onde estao debitados xarope, garrafa,
' pano e nao sei que mais. Ja nessa altura cese escrevia pr6 boticario .....
Recibo da EMPREZA DO LAZARETO
(Fig. n!' 3l.
Idem, passado por ceO criado, Jose do
Amaral .. , por ter lavado a roupa suja
do Falecido .
Idem, do Capellao Manuel Jose da Silva, passado ao ja citado fiscal, devidamente assinado sobre idl§ntico selo
de 20 reis .
Idem (Fig. n~ 4) 0 qual ainda apresen ta, no verso 0 recibo, passado pelo Encarregado Joaquim Alves, referente
aos cctrabalhos brac;:aes ••.

E mais nao tem para apresentar, este conjunto de papeis, de que me sirvo, no intuito de
estabelecer alguma confusao e, vamos la, aclarar duvidas levantadas inicialmente. Aclarar
poisl
Do que atras ficou dito, se deduz nada ter
a haver 0 ccmeu» LAZARETO de Caparica com
o LAZARETO de Lisboa. Todavia ... venham essas explicac;:5es. Mas nao esquec;:a 0 facto de,
"0 da Capital, ser uma especie de Hotel com as
suas trl§s classes distintas. Hotel mais para morrer do que para viver e onde, como neste caso, acontecia 0 ccfallecido .. , por vezes, perder
a sua verdadeira identidade. Se na ccabertura ..
ele e Marinho no ccHotel .. e Meirinho. Onde es~~o~~
.

An6nio Joaquim Ferreira
Pagou-se mais cincoenta reis de sello
Ferreira

E a prop6sito, onde esta situado ou, que e
feito do LAZARETO da Caparica? '
15
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VOCE!!!
Ainda nao e assinante
de HOBBY CENTER?

Escreva-nos pedindo urn
exemplar gratis, e sem
qualquer compromisso,
da nossa Revistal Cat~i1ogo de Vendas.
Se pretende comprar ou
vender, temos a solucao·
para si!
Junte-se a centenas de outros coleccionadores e tome-se mais
urn assimuite da nossa Revista/Catalogo de Vendas, beneficiando dos nossos Servicos de Compra e Venda.
Para mais esclarecimentos escreva-nos:

~HaBBQ·CEti
apartado 1274
1008 lisboa codex
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Roteiro de Exposic;:l5es

~LHAhlDR~
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Gaia vai ter Filatelia a alto nivel

~LHA~
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Carimbos nominativos
usados em Portugal
no periodo adesivo

Aproxima -se a passos largos a hora da
Exposic;:ao Filatalica Nacional, "GAIA 90» abrir
as suas portas. Com eleito, sen~ ja a 24 de Novembro que 0 Parque de Exposic;:oes de Vila Nova de Gaia patenteara ao publico 0 importante
certame, 0 qual se prolongara ata ao dia 2 de
Dezembro.
A sua Comissao Organizadora congratula-se
com 0 elevado nlvel cultural e lilatalico que considera estar desde ja garantido para mais esta
iniciativa da responsabilidade do prestimoso
Clube Nacional de Filatelia patrocinada pela Federac;:ao Portuguesa de Filatelia e pela Camara
Municipal de Gaia .

Por outro lado, e a partir da obtenc;:ao de medalha de prata dourada nesta exposic;:ao que as
participac;:oes terao acesso as exposir;:oes mundiais patrocinada~ pela Federac;:ao Internacional de Filatelia .
Espera tam bam a Comissao Organizadora
que ao certame acorram muitos jovens, nomeadamente alunos de escolas, para os quais estao previstas visitas guiadas e programadas .
Mas a GAIA 90 contara igualmente com um
programa cultural cuidadosamente elaborado
e preparado pelos organizadores.
E tal como a habitual em certames desta envergadura, a cada dia da exposir;:ao correspon-

Segundo as suas ultimas informar;:oes, estaraa presentes colecr;:oes de grande valor formando um conjunto verdadeiramente notavel
que filatelistas e publico em geral por certo iraQ
apreciar devidamente.
Recorde-se que, pela primeira vez, as participac;:oes numa exposir;:110 nacional resultam de
como que uma selecr;:ao processada atraves de
exposir;:oes regionais efectuadas no ana passado: s6 as galardoadas com medal has de prata ou metal superior nesses certames, tiveram
acesso a GAIA 90. Isto para alem das que ja
tinham side premiadas em anteriores exposir;:oes nacionais e internacionais.

dera uma designac;:ao . Assim, 0 dia 24 sera
consagrado como Dia dos Expositores, 25 sera a Dia do Clube Nacional de Filatelia, 26 0
Dia da Literatura, 27 0 Dia da Juventude, 28
o Dia do Vinho do Porto, 29 0 Dia da Amizade, 300 Dia dos
1 de Dezembro, 0 Dia
do Selo que contara com cerim6nias pr6prias
a cargo da Federar;:ao Portuguesa de Filatelia,
e 2 0 Dia da cidade de Gaia .
Os motivos dos carimbos comemorativos da
GAIA 90, dizem todos respeito ao concelho de
Vila Nova de Gaia.
Adivinha-se e deseja-se 0 maior sucesso a
GAIA 90. (SGI

Pedro Vaz Pereira

ALHANDRA
Vila da Estremadura, foi durante a 1. a e 2. a
Reforma Postal uma Direcr;:ao de correia, da
Administrar;:ao Centra l de Lisboa, tendo usado
respectivamente 0 carimbo obliterador de barras 7 e 6 . Possula correia desde 1818.
. Em 1666 era composta por 600 habitac;:oes
e pertencia entao a coma rca de Torres Vedras,
tendo posteriormente em 1855, passado para
a de Vila Franca de Xira.
Em meados do secu lo XIX dispunha de 520
habitac;:oes, num total de cerca de 2000 habitantes.
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Vila muito antiga, supoe-se que, como a
maioria das vilas Ribatejanas, tenham side os
Mabes a funda-Ia, sem que haja haje a certeza
dissa.

IALHANDRI\ I
Antes de ter tido 0 nome de Alhandra,
chamava-se Torre Negra.
Aqui nesta vila nasceu' a famoso Afonso de
Albuquerque, grande vice-rei da India.

cn,
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Programa Cidadao e

Justi~a

Grara Pombeiro

DIBEIRA / CASTELO BRANCO / COVILHA
/SERTA.
Estac;:ao de Correios de Castelo Branco de 2 a
31 de Janeiro de 1990.
VI SITE A EXPOSI<;:AO/COMEMORATIVAIDOS
EM ANOSIDA MORTE DO REIID. LuIs/PALAcIo NACIONAL DA AJUDA.
Estac;:ao Central dos Correios de Lisboa de 14
de Janeiro a 12 de Fevereiro de 1990.

*

14 MAR<;:O 1990/45 AN OS YEARS/
/TAP/AIR/PORTUGAL.
Estac;:ao Central de Correios de Lisboa, 1 a
30 de Marc;:o de 1990.
14 MAR<;:O 1990/45 ANOS YEARS/
/TAP/AIR/PORTUGAL.
Estac;:ao Central de Correios do Porto, 1 a 30
de Marc;:o de 1990.
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M~r;O .-I
o Program a Cidadllo e Justic;;a foi criado por despacho de 16 de Marc;;o de 19.90, do Senhor Ministro
da Justic;;a.
Pretendeu-se com este Programa acolher uma nova ideia da relac;;llo Cidadllo-Administrac;;llo da Justic;;a, envolvendo, ou correspondendo a relac;;ao
dinamica e interactiva entre 0 Cidadao, 0 papel das
Instituic;;Oes da Justic;;a e 0 sentido da Lei.
E essa intenc;;ao radlcou essencialmente no diagn6stico de sintomas negativos, que nos traduzem a
Justic;;a, como um sistema lento, fechado e distante
do Cidadllo, sugerindo uma actuac;;llo que inverta 0
sinai daquelas caracterlsticas ou que, pelo menos,
as atenue . E essas acc;;Oes nao podem ser conseguidas se nao existir, logo as partida, um empenhamento
esforc;;ado por parte da Administrac;;llo da Justic;;a, perfeitamente entrosado na participac;;llo activa do Cidadao num Programa que Ihe a destinado.
• OBJECTIVOS
Do diagn6stico do sistema da Justic;;a, retam-se a necessidade de mudanc;;a e de actuaC;;Oes participantes
e convergentes dos diversos intervenientes (servic;;os
quer da area da Justic;;a, quer da restante Administrac;;ao Publica, quer, ainda, a pr6pria sociedade atravas das autarquias, das associac;;Oes profissionais, das
empresas publicas e privadas, etc, e, bem assim, 0
Cldadao isoladamente considerado).
.
Mas, e essencialmente na perspectiva do Cidadao,
101 posslvel desde logo delinir os objectiv~s do Programa que condicionam 0 seu desenvolvimento em
subprogramas e, estes, em projectos.
. Os obJectivos que norteiam 0 Programa sao os segUlntes :
• Transparencia da Administrac;;ao da Justic;;a (dando a conhecer a Administrac;;ao ao Cidadllo atravas
de acc;;Oes essencialmente de caracter informativo);
• Dlrectora Executlva do Programa Cldadao e Justi~a
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• Facilidade de acesso ao Sistema da Justic;;a
(criando-se mecanismos que permitam a abertura da
Justlc;;a, no sentido de mais facilmente poder acolher
aqueles que a ela recorrem);
• Celeridade das acc;;Oes levadas a eleito no ambito do Sistema da Justic;;a (desburocratizando 0 sistema e Introduzindo novos conceitos na relac;;ao com
o Cldadao);
• Dignificac;;llo das instituic;;Oes da Justic;;a
(pnvilegiando-se a func;;ao dos magistrados e, e de
uma maneira geral, de todos os intervenientes na area
da Administrac;;ao da Justic;;a, dignilicando 0 espac;;o
e a forma de atendimento do Cidadao);
• Confianc;;a no Sistema da Justic;;a (pretenaendo-se devolver 0 sistema ao Cidadao, sublinhando, atravas de acc;;Oes informativas, a essencia do papel que
desenvolve na Justic;;a);
• Justic;;a - como objectivo 16gieo e necessario
de todos os anteriores.
Os objectiv~s do Programa Cidadllo e Justic;;a 10ram delinidos tendo presente uma estratagia assente essencialmente na introduc;;llo de uma relac;;llo entre
o Cldadao e a Justic;;a consubstanciada no sentido
de cultura que deve presidir a concretizac;;llo daqueles obJectlvos. Pretende-se, assim, apelar ao cidadllo
para que partlclpe numa reahdade que Ihe peretence e que existe em func;;ao dele e para ele.
• ACTUAC;:AO

o Program a Cidadllo e Justic;;a caracteriza-se como sendo um plano integrado de acc;;Oes de curto prazo (dura de Maio/90 a Maio/91), de ambito nacional
e abrange todos os servic;;os da Justic;;a .
Tendo presentes os objectivos ja referidos, sao desenvolvidas acc;;5es de natureza informativa, concebldas soluc;;5es de eficacia de funcionamento dos
servlC;;os e criados espac;;os abertos a intervenc;;ao da
comunidade organizada .

1!J90
\

FELMOSTRA/MOSTRAIDAS POTENCIALIDADESIDO CONCELHO/5. a FEIRA DO VINHO
VERDE/23 JUNHO A 1 JULHO-90/FELGUEIRAS.
1 a 30 de Junho de 1990. Estac;:ao de Correios de Felgueiras.
CENTENARIO DO COLISEU DOS RECREIOS
DE LlSBOA/1890-1990.
14 de Agosto a 12 de Set~mbro de 1990.
Estac;:ao Central de Correios de Lisboa.

YEARS

~

I'OIrIUIW.

14 MAR<;:O 1990/45 ANOS YEARS/
/TAP/AIR/PORTUGAL.
Estac;:ao Central de Correios de Faro, 1 a 30
de Marc;:o de 1990.

DO'

8 de....
Marco
;'n,,,,,,,,,,,,
Di' .......HER

'150

ANOS
MONTEPIO
GERAL
150/ANOS/MONTEPIO/GERAL.
1 de Setembro a 29 de Novembro de 1990.
Estac;:ao de Correios de LisboC!, Porto. Coimbra.
AGRIVAL/PENAFIEL/18 A 26.AGOSTO.
.1990 .
1 a 30 de Agosto de 1990. Estac;:ao de Correios de Penafiel.
III MOSTRA/FI LATELICAIDE/MARCO/
IDE/CANAVESES.
15 de Setembro a 15 de Outubro de 1990.
Estac;:ao Central de Correios do Porto.

COMISSAOIDE MULHERES/8 DE MAR<;:O/
IDIA INTERNACIONAL DA MULHER/PARTICIPAR E LUTAR/APLlCA<;:AO DOS DIREITOS/CESL SINDICATO DO COMERCIO ESCRITORIOS E SERVI<;:OS DE LIS BOA.
Estac;:1!Io Central de Correios de Lisboa, 8 de
Marc;:o a 6 de Abril de 1990.

MAoUINAS DE VENDER ETIOUETAS

COM IMPRESsAo DE FRANOUIA
A partir de 28 de Fevereiro de 1990 foram
retiradas do funcionamento as seguintes mc\quinas de etiquetas FRAMA:
008 - CTF Aeroporto (Lisboa).
009 - CTF de Funchal (Madeira).
010 - CTF de Restauradores (Lisboal.

3S

DE025589 DOC. 1989.10.03. Criacao da CTF
3 de Vila de Cucujaes. Supressao das CTF-CTF 3 de Cucujaes Moinhos e CTF 4 b) de
Cucujaes.
DCA004389 CA. 1989.1 1.23. Reorganizacao
dos cn.
DE001589 DCS. 1989.11.10. Venda de carteiras de sobrescritos e papel de escrita.
DE002490DOC. 1990-01 -25. Criacao da
CTFU 3 de Augusto Luso (Portol.
CC.o00290DOC.1990-01-31. Perfuracao de
selos. Autorizacoes.
CC000390DOC.l 990-03-14. Esta belecimento da Estacao Itinerante da Costa de Caparica.
CC000490DOC .1990-03-16. Supressao da
Estacao Itinerante de Alij6.
DN008090ADCS.1990-04-03 . Normas
Complementares ao Regulamento do Servico
Publico de Correios (RSPC).
OS002890CA. 1990-04-19. Reestruturacao
dos CTT - Grupo de Trabalho para 0 estudo
da CTT uFundacaon.
Cupoes010001 90DGC.1990-04-1 9.
-res posta internacionais .
[)CA002390CA. 1990-04-19. Tarifa n.o 1.
Correio (Correspondencias S.A.L.l.
OS002390CA.1990-04- 19. Criacao do Servico de Correspondencias S.A.L.
DE001 090DPAD.1990-D5-25. Supressao da
CTF 4 a) de Abreiro.
DE001390DPAD.1990-05-29. Criacao da
CTFU 3 de Chelas (Lisboa).

FLAMULAS
VISITE A EXPOSIC;:AO/COMEMORATIVAIDOS
CEM ANOSIDA MORTE DO REI/D. Luis/PALAcIo NACIONAL DA AJUDA.
Estacao Central dos Correios de Lisboa de 19
de Outubro a 17 de Novembro de 1989.
Esta flamula foi aplicada nalgumas correspon. dencias, mas retirada a pedido do cliente
conforme 0 Noticitlrio n~ 1 16/89.
ASSOCIAC;:AO PORTUGUESA PARA A QUALIDADEIPENSE SEMPRE/QUALIDADE = IMAGEM = COMPETITIVIDADE.
Estacao Central dos Correios de Lisboa de 1 a
30 de Novembro de 1989.
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OS FUNCIONARIOS PUBLICOSIIDENTIFICAM-SE :/AO TELEFONE;/NA CORRESPONDtNCIA;/AO BALCAOIDE ATENDIMENTO: SM/
Secretariado para a Modernizac;:ao Administrativa.
Estacao Central dos Correios de Lisboa e Porto de 1 de Outubro a 30 de Novembro de
1989.
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5 •

OUTUBRO CULTURAL/EM/MARCO DE CANAVESES/II MOSTRA FILATELICA/«UMA VIAGEM/PELOS CORREIOS PORTUGUESES,,/1
a 31/10/89/11 JORNADAS DE ESTUDOIDE
DE
CANAVEMARCO
SES/20,21 ,22/1 0/89IVISITE-NOS.
Carimbo usado na Estacao Central dos Correios
do Porto.

A5GOCIAC;AO IIiII~TUGUESA PARA A

ConhanCiI

I

QUAL.IOAOE

QUALIDADE EPREVENIR
NAo REMEDIAR
20/ASSOCIAC;:AO PORTUGUESA PARA A
OUALIDADE/OUALIDADE E PREVENIR/NAO
REMEDIAR.
Estacao Central dos Correios de Lisboa de 1 a
30 de Dezembro de 1989 .

Os SERVI<;OS PUBLICOS/QUEREM SERVI-LO
MELHOR/COLABORE COM OPINIOES/E SUGESTOES/SM/Secretariado para a Modernizacao Administrativa.
Estacao Central dos Corn~ios de Usboa e Porto de 1 a 30 de Dezembro de 1989.

Inclufdos nas ac~Oes de natureza'informativa, foram ja publicados, alem da broxhura e desdobravel
relativos ao desenvolvimento e apresent<l~1!o do pr6pno Programa, um desdobravel subordinaso ao tema ·"Pensilo de Alimentos .. e outro ao "Acesso ao
Oireito aos Tribunais .. , titulo este igualmente de uma
brochura inclufda na ccColec~ao Cidadao e Justipa .. ,
de que tambem faz parte ccGarantias de Oefesa perante a Administra~ao Publica .. . Com esta colec~ao
pretende-se abordar de forma simples, acessfvel. mas
rigorosa, aspectos de ordem jurfdica que fazem parte do quotidiano do cidadao. Assim, est a prevista a
publica~ao de outras brochuras, como sejam, ccHabita~ao pr6pria - compra e vendall, .Casamento e
Olv6rcioll, ,,0 que a vftima de um crime deve saber
- alguns aspectos juridicoslI, "Oireitos e deveres dos
trabalhadoresll, segulndo-se "Oireitos dos consumidores .. , "Oireitos e protec~ao dos menores.. , "Arrendamento rural.. e "Arrendamento urbanoll e .A
Jnterven~1!o do cidadao na Adm inistra~ilo da Justi~all, ccOireito dos Emigrantes», .Oireito do Ambien-

e

te., etc. No entanto, 0 Programa esta receptivo a
outros temas CUjO Interesse seja inquestionavel.
Importa referir que a cada brochura correspondera, em principio, e, pelo menos, um desdobravel de
mals ampla divulga~ao . No entanto, est a divulga~ao
esta a ser levada a efeito de forma que se pretende
Intenslva pois tenta cobrir-se todo 0 Pafs e, ao longo
dele. as diversas camadas da popula~ao.
Alem desta Informa~ao edltada pelo pr6prio Programa, assinala-se a participa~ao que esta a ser preparada junto de dlversos 6rgilos de comunica~ao,
visando-se precisamente abranger 0 maior numero
de destinatarios
Tambem na vertente Informa~ao, esta ja em funclonamento, desde 25 de Outubro ultimo, a .Linha
Recta" , um servi ~o de atendlmento do publico atraves do telefone, levado a efelto por juristas devidamente habilitados e que compreende, por um lado,
ac~oes de pendor Informatlvo relativamente a situa90es concretas, visando-se, essencialmente, 0 seu
correcto encaminhamento, e, por outro, 0 acolhimento de sugestoes por parte do Cldadilo.
No que se refere as solu~oes de eficacia de funClonarnento dos servl~os, lan~aram-se diferentes projectos na area da admlnistra~ao judicia ria e que
objectivam, em grande parte, a racionaliza~ao de procedimentos que permltam desdurocratizar a relac;:ilo
do Cldadao com a Justi~a .
Simultaneamente, deu-se infcio aos estudos relatlVOS a racionaliza~ao e redimensionamento das areas
e do equipamento dos tribunais, estando, tambem,
ern estudo 0 projecto da instsla~ao de Gabinetes de
atendimento nos tribunais . No que se refere aos reglstos e ao notariado, alem de se estar a elaborar um
desdobravel explicativo sobre .0 trato sucessivo», e
inten~ao do Programa levar a efeito um estudo de
viabilidade de reinstala~ao dos respectivos servi/;:os,
perspectivada numa 6ptica plurianual, como nao podia delxar de ser.
Inumeros outros projectos estilo ja iniciados, estando prevista ; para alguns, a sua conclusao a curto prazo .
Por ultimo,refira-se a possibilidade de entidades estranhas ao Programa - desde outros servi~os do pr6prio Ministerio da Justi~a ou da Administrac;:ilo
Publica, ate entidades privadas - poderem aderir ao
Programa atraves de projectos com pontos conexCls.
com a Justi~a .
Nessa perspectiva, estao a dirigir-se ao Programa,
pretendendo participar e colhendo apoio, diversos estabelecimentos de ensino - com propostas de ac~oes jurfdico-culturais -, associa~Oes publicas e
pnvadas e, ainda, institui~oes, tambem publicas e pri- vadas, cuja adesao ao Programa reveste, por vezes,
a forma de um patrocfnio, indispensavel prossecu.;:ao de um Programa que, sem pretender ser ambiCIOSO, se adequa, na justa medida, t3 realidade do Pafs
e as expectativas do Cidad1!o .

a
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Porta ria n° 948/89.1989.10.21. Emissao de
selos com tarja fosforescente alusiva aos «Palacios Nacionais)).
Porta ria nO 949/89.1989.10.21. Emissao de
cartoes de·boas-festas alusivos ao Natal de
1989.

- Perlto

- Testemunha
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Divulga~lo de Inlorm~~40 sobte es Dire/res. De'lleres

dos Circuitos de Emlsslo do

BiNlete de IdtJntldade e de Certld4a no

\ ~\

justi~a

Portaria n. ° 993/89. 1989.11.16. Emissao
de selos com tarja fosforescente alusiva as «Flores Silvestres".
Porta ria n. ° 1051/89. 1989.12.05. Emissao
de um inteiro postal comemorativo do centen~rio do nascimento de S.M. EI-Rei D. Manuel
II.
Despacho Normativo n. ° 112ID/89.
1989.12.28. laxas correspondentes aos portes de carta ordinaria e do bilhete-postal.
Porta ria n.O 1110/89. 1989.12.28. Altera'c;:1Io das tarifas a cobrar pelos CII.
Porta ria n. ° 112/90. 1990.02.12. Emissao
de selos com tarja fosforescente alusiva a
«Faianc;:a Portuguesa".

Porta ria nO 552/89.1989.07.17. Emissao de
selos com tarja fosforescente alusiva aos
«Monumentos da Madeira".
Portaria nO 553/89.1989.07.17. Emissao de
selos com tarja fosforescente alusiva aos
«550 Anos do Povoamento dos Ac;:ores".
Portaria nO 817/89.1989.09.14. Emissao de
selos com tarja fosforescente alusiva aos
«Peixes da Madeira)).

t:'~o t'/llo g~ FoI'I7J:
.q..1,S'..a,,1I1. %~"ir:I::. or., P,.,1'1;... .•
"0 SI:f/I!'I11.t·
'''''.0.,
•

o

que ~ II Justi~ • A
Junto dos EstlJ~k .C~des Culturais
Cll7Jentos de Ml!'no~s.

Aviso OGC. 1989.11.7. Maquinas de franquiar «Alcatel". Aprovac;:ao de' modelos.
DE 035889DOC. 1989.12.29. Reclassificac;:1Io das CIF.
DCA 004989CA. 1989.12.28. larifa 1
Correios.
OS001190CA. 1990.03.15. Reestruturac;:ao
dos CTT.
OS001390CA. 1990.03.15. Reorganizac;:ao
dos CTT - Extinc;:ao do SGCA.

DE020189 DOC. 1989.08.07. Criac;:ao da CIF
4 a) de Vialonga.
DE022989 DGD. 1989.08.31. Supressao da
CIF 4 a) de Carrec;:o.
DE023289 DGC. 1989.09.12. Reclassificac;:ao
das CIF. Pedrulha e Reboleira.
OS008889 CA. 1989.09.14. Normas com plementa res ao Regulamento do Servic;:o Publico de Correios (RSPC)'
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A abertura da exposil;lio ao publico aconteceu no mesmo dia, ~s 15 horas, no Centro
de Conven~Oes de Brasnia, local amplo e bastante apropriado para eventos deste tipo. Estavam patentes 1 200 quadros distribuidos
num unico sallio, bem iluminado, contando
ainda com 20 stands de comerciantes.
o trabalho dos jurados decorreu normalmente, de 22 a 25 de Setembro que constatou estarem presentes muito boas colec~Oes
brasileiras e portuguesas. Todos os prl!mios
previstos foram distribuidos pelo Juri, sendo que tivemos tr~s medal has de Duro grande e sete de ouro, tendo sido conferidas
«Felicita~Oes do Juri a um trabalho de Literatura premiado com vermeil grande.

Congresso Luso-Brasileiro
No dia 27, foi realizado 0 VI Congresso
Luso-Brasileiro de Filatelia, no qual foram discutidas propostas das Federa~Oes Portuguesa e Brasileira que propunham altera~Oes no
Regulamento Geral das Exposi~Oes Rlatl!licas
Lubrapex, todas visando a actualiza~lio e meIhoramentos desse Regulamento, as quais foram aprovadas pelos congressistas.
No dia 28 foi realizado no audit6rio da ECT
o I Seminlirio Nacional de Filatelia organizado pela ECT e FEBRAF, em que participaram
todos os segmentos que tllm interesses ligados ~ Filatelia (Correios, filatelistas, comer32

ciantes filatl!licos e jornalistas filat~licos). Foi
muito proveitoso este primeiro encontro no
qual foram discutidos vlirios aspectos da Filatelia e expostos pontos de vista dos v~rios
segmentos, defendendo os seus interesses.
No dia 29, foi realizado 0 Encontro Nacional dos associados da AMIFITE (Associa~lio
Mineira de Rlatelia Temlitica) que teve como
facto mais importante, a assinatura de um
Protocolo de Gemina~lio entre a AMIFITE e
o Clube Nacional de Filatelia, do Porto.
Nesse mesmo dia, ~s 20.30 horas, foi realizado no Hotel Carlton de Brasilia, o.jantar
de Palmarl!s que contou com a presen~a de
todas as autoridades presentes ao acto de
inaugura~lio e ainda 0 Secret~rio Nacional de
Comunica~Oes, Dr. Joel Marciano Hauber e
o Embaixador de Portugal no Brasil. Ambos
discursaram enaltecendo 0 valor e a contribui~lio das Lubrapex na aproxima~tio cada
vez maior da Cultura dos dois parses atrav~s
do selo. No seu discurso, 0 Dr. Joel Hauber
assegurou 0 apoio do Governo a todos os
eventos filatl!licos, em especial a Brasiliana
93, exposi~lio mundial FIP que serli realizada em Agosto de 1993 quando se comemora os 150 anos da emisslio do primeiro selo
brasileiro.
No dia 30, ~s 16 horas, decorreu a cerim6nia de encerramento da exposi~lio que contou com boa presen~a de publico durante os
nove dias da sua realiza~tio.

o DIREITO NA· FILATELIA
J. Sequeira Lemos

Iniciar hoje urna colec~ao cl6ssica de qualquer pars 6 uma tarefa
quase material e financeiramente impossivel. Podemos iniciar uma
colec~Ao ~em6tica, gra~as a porta aberta em SARRENBRUC'H em 1952.
A colec~Ao tem6tica implica uma base cultural permanente
e um esprrito de pesquisa que nos permite descobrir a pe~a adequada.

o coleccionador deve fazer da sua colecc;:ilo
um motive de erudh;:ao e instruc;:ao nao olvidando que a Filatelia como 0 pensamento humano esta em contrnua evoluc;:ao . A Filatelia
Tematica nao e limitada nem pelo espac;:o nem
pelo tempo e deve recorrer a todas as fontes
da Filatelia.
o Professor Eugene Olivier nos seus famosos I( 10 Pareceres)) salientava no 1 ° uter uma

Licenciado em Direlto

ideia nova, e desenvolver essa ideia a fundo));
no 2° «Nilo se lanyar nos temas muito batidos
a nilo ser que se explore uma ideia muito
original)).
Nao obnubilando estes dois pareceres e norteados pelo ponto 3.2.2. do Art . 3° do Regulamento das tematicas, achamos que 0 tema
DIREITO satisfaz cabalmente os presspostos
deste artigo.
E embora a primeira vista parec;:a ser um tema muito abstracto com escassas pec;:as filatelicas, a realidade e bem diferente: trata-se de
uma tem,Hica pujante com uma profusilo de
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pec;:as filatelicas esparsas por todas as latitudes e longitudes ao alcance de todos.
Eis algumas considerac;:oes sobre 0 tema niio
de uma forma exaustiva, mas como base de
trabalho e ponto de partida num tom um tanto
simplista .
,,0 homem e um ser eminentemente social».
o DIREITO e um fen6meno humane e social,
assim UBI IUS IBI SOCIETAS (onde h~ Direito,
ar ha Sociedadel. Mas a Sociedade nao e apenas uma condicionante exterior do Direito, por
isso UBI SOCIETAS IBIIUS (onde h~ Sociedade, ar h~ Direito). 0 DIREITO est~ no amago
de toda a ordem social, e imprescindrvel a toda a Sociedilde . A regra da vida social e justamente 0 DIREITO .
A trtulo meramente exemplificativo podemos
dar cumprimento ao disposto no Art. 30 do Regulamento das tem~ticas, comec;:ando por definir 0 DIREITO como sistema de normas de
conduta social, assistido de protecc;:ao coactiva. Em seguida podemos focar 0 papel da filosofia do direito na genese do mesmo. 0 homem
e um ser hist6rico, s6 vive historicamente com
relac;:ao a todas as suas formas de actividade
espiritua l, inclulndo 0 direito e 0 Estado .

(Pensamentos) (Y. surc;:a 903) Epicuristas e
Cepticos - Horacio ( Eprstolas e Satiras) (Y .
It81ia 37B a 385)
1.1.1 0 Cristianismo e a Idade Media
S. Pedro (Y. Espanha 1007, Vaticano 466); S,
Paulo (Y. Grecia 571 /4, Vaticano 467) Alberto Magno (Y. RFA 220, 893), obras de vulto :
(Quaestiones, Comentarios a Sentenc;:as de Pe -

dro Lombardo) Santo Agostinho (Civitas Dei)
(Y. Colombia 860, Vaticano 1954, Argelia
3180) S. Tom~s Aquino (Summa Theologica)
(Y. Andorra 309, Espanha 1090, Italia 1202)
Dante (Monarchia) (Y . S. Marino 655/8, Vaticano 428 a 431, I@ia 110/12)

1.1.2. Tempos Modernos
e do Renascimento

1. A FILOSOFIA DO DIREITO
E OS FILOSOFOS
Podemos salientar oito epocas hist6ricas na Filosofia Jurrdica e Polltica.
1.1 A Antiguidade Greco-Romana
S6crates, PlaHlo (saliento a obra Republica)
Arist6teles (Corpus Aristotelicum) (Yvert: Grecia 1295; 1294/1297; 1361; Benefid3ncia 23)
Os Estolcos - Crcero (De Republica e De Le gibus) (Y. Butao A.82, Italia 748) Seneca (Dialogum Libri) (Y. Espanha 296) Marco Aurelio
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Nicolau Maquiavel (0 Principe) (Y. Italia 284 ,
1036) A REFORMA: Lutero (Y. RFA 224, Franc;:a 2256, RFA 36) Calvino (Y. Suic;:a 624, Franc;:a 1420)
Erasmo (Y. Holanda 285, 899, Belgica 1427/9,
It~lia 1049, Congo aereo 91, Togo a. 264)
A CONTRA-REFORMA: Santo Inacio de Loyola (Companhia de Jesus 6) (Y. 870 a 8721.
Tiveram papeis revelantes os monarcas: Carlos V, Filipe II (Y . Espanha 913/920, Belgica
964 a 966, Espanha 2199) Soto (Y. Espanha
984)

1.1.3. Periodo Barroco
Hugo Gr6cio (Legibus Ad Deo Legislatore) (Y .
Holanda 482, Franc;:a 1386).

Luhrapex 90 - XIII Exposi~ao
Filatelica Luso-Brasileira
Paulo Monteiro de AraUjo

o certame foi inaugurado no passado dia
22 de Setembro, as 12 horas, no audit6rio
da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - em Brasnia, com a presen~a
de um Administrador dos Correios e Telecomunicat;:6es de Portugal, do Presidente da
ECT, dos Presidentes das Federa~6es Portuguesa e Brasileira de Filatelia, do Adido Cul-

tural da Embaixada de Portugal em
representat;:l!io do Embaixador, do Secret~rio
da Cultura do Governo de BrasOia e de ou:
tras entidades.
Ap6s a execut;:Ao dos Hinos portugu~s e
brasileiro, foi oferecido um cocktail ils cerea
_de 500 pessoas presentes ao acto.
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de democratica e garantir a seguran<;:a interna
e direitos dos cidadaos. Vejamos alguns selos:
PoUcia Judiciaria, Venuzuela Y. 1123, Interpol
RFA 6.09, Lei e Ordem EUA 846, Inglaterra
913116, Gibraltar 403/6, Fran<;:a 1907, M6naco 966, Espanha 2310/12, Luxemburgo 967,
Egipto 1197, Sfria 667.

Advogados (Y. Filipinas Mr. 148 a 151); Coferencia Judicifiria do Pacffico Sui (Y. Samoa
296); Congresso da Uniao de Advogados (Y.
Sfria 89); Congresso Afro-Asiatico de Juristas

G. N. Republicana - (Y . Fran<;:a 2115, Portu gal E. 1962, 1986).
Fiscal - Finan<;:as (Y. Liberia 382, Portugal E.
805/6, selos fiscais do Siao 60/62, Propaganda para os impostos Italia Y. 1297/8, carimbo
nO A 203 de Palma Leal, Direito Fiscal)

o ESTADO

1.1.4. S6culo XVIII e

o

0

IIuminismo

Locke, J.J . Rousseau (0 Contrato Social) (Y .
Fran<;:a 1084, 1990),
Emmanuel ~ant (Crftica da Razao Pura) (Y.
Alemanha 383, RFA 227, 655, RDA 1622),

. ; ' ,·, ,· ·'·· · 70 ·

:iJH.

Pufendorf (De Jure Naturae Et Gentium) fY .
Alemanha 437, 679, RFA 590).

1.1.5 S6culo XIX - Positivismo

em Damasco (Y. 95 Sfria); 3" Conferencia sobre 0 Direito Marltimo (Y. Venezuela 927); Congresso do Notariado Austrfaco (Y. Austria
1188); Centenario da Ordem dos Advogados

Hegel (Filosofia do Direito) (Y. RDA 37,
1233, RFA 480),
POSITIVISMO: Augusto Comte (Cruso de
Filosofia Positiva) (Y. Fran<;:a 1121).
MARXISMO: K. Marx ( 0 Capital) (Y. URSS
473175, 909/910, 1199/1200).
CATOLICISMO: Salientamos aqui as Enclclias papais:
Papa Pio IX (Quanta Cura e Syllabus) (Y . Itcilia
1348, Vaticano 494, Ruanda 407). Leao XIII
(Rerum Novarum) (Y . Belgica 1360/1362,
Ruanda 406), Pio XI (Quadragesimo Ano) (Y.
Vaticano 34,56,192/3).
Bergsnon (Y. Fran<;:a 1225), Poincare (Y .
Fran<;:a 864). Hans Kelsen (Teoria Pura do Direito) (Y.Austria 1514),

NACIONAL-SOCIALlSTA: .
Hitler (Y . Italia 432, Alemanha 607, 804, Blocos 8 a 11)
ESTADO CORPORATIVO:
Franco (Y. Espanha 674, 774, 8 65)
Salazar (Eladio 1116/8)

2. DIREITO E A SIMBOLOGIA
- AS ALEGORIAS
A ALEGORIA e a figura estilfstica na qual,
para alem do sentido literal do que se Ie, se pode ver outro sentido mediato, parecido e co-

mo que paralelo ao primeiro: dois pianos
ligados entre si por uma serie de analogias. A
JUSTI<;:A aparece-nos com uma mulher de
olhos vendados tendo nas maos uma balan<;:a
e uma espada . Poderemos ver esta alegoria em

Italianos (Y . Italia 1203); Centenario da Uniao
da Ordem dos Notarios (Y. 1233 Italia)

A Ordem de Advogados - (Y . Italia 1203, Espanha 2252, Luxemburgo 271, EUA 573, Costa Rica 840)

7. EVENTOS JURiDICOS
Jornadas sobre 0 Novo C6digo Civil Portugues (Carimbos de Palma Leal N°s D- 158,
1- 130; Congresso da U.I. de Advogados (Y .
Luxemburgo 1022), Congresso de Advogados
(Y . Ubano 157), Cent. do Direito Judicifirio (Y .
Argentina 678), 50° Aniversario da Ordem dos
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Ap6s estas considera<;:oes sobre a tematica
do DIREITO, verificamos que muito mais haveria a dizer. Sao t6picos para alguem que queira abordar 0 tema . A temcHica do DIREITO e
sem duvida apaixonante e com muitas virtual idades, actual, dinamica, culturalmente edificante, pOis como dizia 0 filatelista brasileiro
Heitor Fenfcio «DENTRO DO QUADRILATERO
POSTAL HA A MAIOR ESCOLA UNIVERESITARIA DO SABER HUMANO».

o ESTADO RUSSO-SOVIETICO:
Len ine (Y . URSS 226 a 273, RDA 1250/54)

o ESTADO FACISTA:
Mussolini (Y . Italia 140 /42,312,432 a 437 C)

varias pe<;:as filatelicas: (Y . Espanha 141 a 150,
S. Marino 729, 914, Na<;:oes Unidas 166, Luxemburgo 498, Somalia 126, Honduras 68,
Uruguay 81, Fernao P6 66, Indonesia 593/4,
Senegal Mr.48).
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3. ORIGENS DO DIREITO PORTUGU~S
Podemos abordar nesta.tematica as influencias de outros complexos'normativos no Direito Portugues.
Salienta-se 0 Direito Romano onde ap6s 0
Princfpado de Augusto (Y . Italia 396 a 405, 102
a 106 Aer.) e mais tarde corn Justiniano (Y.
Mexico 785), que aproveitou os trabalhos e 0
valor das escolas jurfdicas do Oriente, maxime
a de Beirute e a de Constantino pia dando origem ao Corpus luris Civilis, colecc;:ao de constituic;:oes - as Institutas;
A Hist6ria do Direito Portugues tem como
ponto de partida a fundac;:ao de Portugal em
1140 com D. Afonso Henriques (E. 385). 0 Direito Visig6tico influenciou tambem 0 Direit:1
Patrico . Os glosadores e os comentadores onde avulta Bartolo Sassoferrato (Y . Mlia 1283)
tiveram igualmente papel revelante. D. Afonso III (E. 821) publicou as leis gerais.
D. Joao I (E . 716) determinou a ordenac;:ao
das leis, surgindo assim em 1496/7 as Ordenac;:oes Afonsinas . Mais tarde com D. Manuel

I (E . Cabo Verde 351) surgem as Ordenac;:oes
Manuelinas e em 1603 as Ordenac;:oes Filipi nas (Y . Espanha 2199), Estas foram reavalia das p~r lei de 2911/643 pelo Monarca D. Joao
IV (E. 399), No reinado de D. Jose I (E.
1054/56) 0 Marques de Pombal (E. 1158 a
1160) p'rocedeu em 1772 tl reforma dos Esta tutos da Universidade de Coimbra (E. 1169)'.
Esta Reforma e um marco na vida universitaria . As Universidades desempenham um papel fmpar na vida dos povos . Cito algumas :
Universidade de Coimbra (E. 1169) a de Salamanca (Y. Espanha 569, 753, 835 a 837) a
de Geneve (Y . Suic;:a 624) a de Lovaina (Y. 8elgica 1778) a de Oslo (Y. Noruega 219) muitas
outras podiam ser mencionadas.
o ensino do Direito tem brotado de forma lapidar daquelas Universidades.
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4. OS PARLAMENTOS
4.1
As assembleias reprasentativas sao um trac;:o comum tl esmagadora maioria dos estados

lizada e especiais segundo a materia, 0 valor
da causa, hierarquia e territ6rio. Destacamos
alguns selos : Tribunallnternacional de Haia (Y .
Camaroes 506, Mali Aer. 129, Suic;:a A26/38).
Tribunal de Contas (Y . Austria 941, Italia 881,
RFA 320, Franc;:a 1107, Cuba 396). Tribunal
Constitucional (Y. RFA 728, Turquia 1863/4).
Tribunal de Menores (Y. Brasil 1132). Supremo Tribunal de Justic;:a (Y. India 214, Japao
1110, Transkei 114, M6naco 764). Tribunais
comuns (Y . Franc;:a 1351, 1806, Andorra 272,
Begica 2035, Islandia 391, Boifvia 630, EUA
543),

378 Franc;:a), L. Drago (Y. Argentina 6231. A .
Rollin (Y. Franc;:a 796), Rene Cassin (Y. Fran c;:a 2283), H. Stone (Y.El,JA 516),

5.2 A ApJicac;:i'io Coerciva do Direito
-

As Penas

Punir e atribuir responsabilidade p~r um facto
culpavel e censuravel ou reprovar com funda mento nessa responsabilidade por ter violado
uma norma. ~......,.................

contemporaneos independentemente dos sistemas poifticos . Excetuam-se tres tipos muito
diferenciarlos '
a) As oligarquias tradicionais (Arabia Saudita);
b) Os regimes militares que eliminaram regimes
constitucionais democraticos;
c) Os regimes revolucionarios ainda nao estando constitucionalmente institucionalizados
(Cuba).
Saliente-se a Magna Carta 15-6-1215 em
que os condes e os baraes dirigidos pelo arcebispo Estevao Langton impuseram a Joao Sem
Terra a sua supermacia constitucional sobre a
vontade regia . (Y. Gibraltar 213, EUA 782).
Com a Revoluc;:ao Francesa de 1789 surge
a Republica da Convenc;:ao (Y . Franc;:a 1690)
e a separac;:ao de poderes - poder executivo,
poder legislativo e poder judical. Com a Revoluc;:ao surgem os tres estados (Y. 1678 Franc;:a). Com a democracia vem 0 voto (Y. Belgica
2048, Uruguay 820/1, EUA 534, 765) de infcio restrito (Franc;:a Y. 1537) extensive tls mu Iheres devido tls lutas travadas (Y. Col6mbia
606, 612, EUA 898) muitas se distinguiram para a igualizac;:ao dos direitos (Y . Suecia 683/4
Kerstin Hesslgreen). Em Portugal surgiram varias fiam'ulas aquando do 25 de Abril de 1974,
das quais saliento .. 0 recenseamento eleitoral e obrigat6rio", "0 voto e arma do povo" .
voto e universal (Y. Turquia 1102/4). Alguns
exemplos: (Y. Noruega 88 /9, Espanha 2005,
Argentina 2265, Islandia 483, Portugal E.
1263/4, Inglaterra 695/6, EUA 544, 1433)

o

Os Jufzes sao as pessoas com autoridade legal para administrar a justic;:a, de acordo com
as fontes a que, segundo a lei, devam recorrer

Abolic;:ao da pena de Morte (E. 1027/29),
Victor Shoelcher aboliu a escravatura (Y . Martinica 199). Ver (Y. Togo 389 e Bloco 10, Equador 551/3, EUA 748)

ADOllt;AO OA I'fNA 01 r'IORrf
IB67 1967

e fazer executar as suas decisaes. (Y. Alemanha 521, Italia 1254, Islandia 516),
Julgamentos - (Y. M6naco 272, 355, julgamento de S. Devot).
.
Proferem Sentenc;:as (Y. Honduras Aer.
286/292, Turquia 1571/3)
Judstas - S. Iva 0 patrono dos homens
de Leis (Y . Franc;:a 1063). Pedro la Gasca
(Y.1132 Espanha), Figueiroa (841 Costa Rical.
Hans Kelsen (Y. Austria 1514), L Gambeta tY.

e

6, INSTRUMENTOS AO SERVICO
DO DIREITO
No sector Cfvel - Notariado (Y . Italia 1233,
Espanha 1929, Peru 736, Turquia - Anat61ia
Selos de notariado 20/22)
Penal - Prisoes (Y. Franc;:a 1680)
Poifcia - tem por func;:ao defender a legalida-
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4.3.5 Quem aprecia a
constitucionalidade
Os tribunais constitucionais foram criados para apreciarem a constitucionalidade das leis . IY.
RFA 728, Turquia 1863/4, Luxemburgo 800l .

Mexico), F. Zarco (Y. Mexico 660), Ponciano
Arriaga (Y. 659 Mexico) Cavour (Y . It~lia 793),
Carranza (Y . Mexico Aer . 274) Tajada (Y. Mexico 811), Lurs Drago (Y. Argentina 623) F.
Schoelcher (Y. Belgica 2001/3), Constitucionalistas Portugueses (E. 1467 a 72)

4.2 FunC(8o legislativa
Os Parlamentos alem da feitura de Leis (Y.
Argentina 722, Lei do ensino gratuito, Brasil Y.
665, Lei do Petr6leo, EUA Y. 717, Lei da Compensac;:ao do Trabalho, Chile Y. 325, Lei da Reforma Agraria, Correia do Norte Y. 47, Lei do
trabalho) entre muitas, ratifieam tratados (Y.
EUA 685, Tratado de Manila, EUA 924, Tratado sobre a AntMica , Moc;:ambique E.564/8,
Acordos de Lusaka, Y. Italia 780, Acordo de
Latrao, Brasil 552/3; Tratado de Petr6polis ratifieam estatutos de autonomia (Y. Espanha
2192/3 22391

grande influencia no nosso C6digo Civil de
1966 (E . 1014 a 161 0 C6digo Noruegues (Y .
639/401. os C6digos da Estrada Dinamarques

4.2.2 Os legisladores

4.3.6 Aniversarios de ConstituiC(oes

5.0 PODER JUDICIAL

Muitos parses comemoram 0 aniversario das
suas Leis Fundamentais dada a relevancia daque las na vida da comunidade. Destaco alguns
selos : Equador 358/64, Aer. 58164, Franc;:a
357, M6naco Aer. 36, Brasil 335, Pol6nia 399,
Espanha 622, Liechtenstein 489/90. EUA
1030/33 , Checoslov~quia 1985, Mexico
661/2 .

5.1 Os Tribunais, Julgamentos,
SentenC(as, Juizes e Juristas

4.3.7 Parlamentares Constitucionalistas
B. Rivadavia (Y . Argentina 459/61),0 Magnasco (Y . Argentina 817), G. Prieto (Y. 658
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Os Tribunais - Resultando da separac;:ao de
poderes, 0 poder judicial exeree-se nos tribu -

nais. Os Tribunals sao os orgaos de soberania
com competencia para administrar a jostic;:a em
nome do povo . Ha varias especies de tribunais .
Podem ser comuns, de eompetencia especia-

Alguns exemplos : Eduardo Azevedo (Y.Uruguay 753/4)
C.E. Figueiroa IY. Costa Rica 841)
A. Rollin IY. Franc;:a 796)

e Hungaro (Y . 638 e 2329/311. 0 C6digo de
trabalho da Guatemala (Y. 332/5) 0 C6digo de
familia do Vietnam do Sui (Y. 130/3310 C6digo Civil Holandes (Y .8061.

4.2.3 Os C6digos

4.3 As FunCfoes Constituintes

No movimento codificador nao podemos obnubi lar 0 papel de Napoleao (Code Napoleon
1807) (Y. Franc;:a 1774176, Liberia Ae.
499/500 e Bloco 50),

Ap6s as eleic;:oes gerais os deputados eonstituintes elaboram a Constituic;:ao exercendo as
suas func;:oes eonstituintes (Y . Paquisitao
295 /6). Assembleia Constitu inte (Portugal E.

o C6digo Civil Frances marcado pe lo individualismo, consagrou os direitos originarios e
deu enfase a liberdade, a igua ldade jurrdica e
a propriedade, entendida esta em termos absolutos. 0 C6digo Civil Alemao BGB exerceu

1263/4). Em 1919 uma Assembleia naeional
reunida em Weimar, adoptou uma Constituic;:ao
republicana (Y . Alemanha 106/91 a Assembleia
Constituinte da Albania e da Let6nia (Y. respectivamente 256 a 256m e 51/54)

t
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4.3.1 As Constituic;:oes

4.3.2 Constituic;:ao Francesa de 1958

A Constitui<;:ao e a Lei Fundamental de um
pals . A Constitui<;:ao e Direito, ela e elemento
conformado e elemento conformador da sociedade a que se dirige e e resultado e factor de
integra<;:ao polltica . A ideia de Direito na qual
assenta a Constitui<;:ao material surge necessariamente com a ideia comunitaria, como re-

Charles de Gaulle, primeiro-ministro, dirigen te da UNR eis RPF elabora 0 ante-projecto de
Constitui<;:ao. A constitui<;:ao de 1958 e sancio nada por referenda a 28/9/58 . Esta e a Lei de
6/11/962 lazem surgir 0 semi-preside:ncialismo . De Gaulle loi 0 presidente da V Republica . Derrotado em Abril de 69 por 52,4% no

direito ao pobre de arma, a protec<;:ao contra
a prisao arbitraria e 0 exercfcio da justi<;:a.
(Y. EUA 36, 363, 400, 533, 571, 678, a
678E, Ruanda 698, EUA 1171/2 1174, 1199,
Espanha 1969)
Salientamos sobre este capftulo os selos (Y .
EUA 377,482/5,36,77 Jefferson 179 Lincoln,
363,400,533,547,571,649,678 a 678E,
1171, 1172, 1174, 1199, Ghana 197 a 200,
Espanha 622,1969, Argentina 618, S. Marino 279 a 284 Roosevelt).

A Constitui<;:ao de 1911, a mais curta das
constitui<;:oes (87 artigos), foi obra dos republicanos :
Magalhaes Lima (E. 1404) foi membro do Direct6rio do Partido Republicano Portugu~s,
Grao Mestre da Ma<;:onaria de 1907 a 1928 e
deputado constituinte.

4.3.4 Constituic;:oes Portuguesas
Salientamos a Constitui<;:ao de 1822, as Cartas Constitucionais de 1826 e 1938 e as- Constitui<;:oes Republicanas de 1911, 1933 e 1976.

referenda da Constitui<;:ao demite-se falecen do em 1970.
Pompidou sucede-Ihe 0 partido Gaulista to ma a sigla de UDR, e vem a fa lecer em 1974.
(De Gaulle Y. Fran<;:a 1695 a 1698, 2114, Brasil
763) (Pompidou Y. Fran<;:a 1839)
presenta<;:ao que certa comunidade faz da sua
ordena<;:ao e do seu destine a luz dos principios jurfdicos . No que concerne as Constitui <;:oes podemos inclufr a titu lo de exemplo as da
Noruega (Y. 88/9), Ita lia (Y .516I7, 1264/5),

de 1787

1957
CONVENCION
REFORM ADORA

Austria (Y . 1105), Turquia (Y. 2384/5), Po16nia (Y. 235 a 241). Romenia (Y. 532/4), Hun gria (Y. 913/5), Dinamarca (Y . 1105), Brasil
(Y. 241 a 251, 449), China (Y. 1028/9), Cuba
(Y. 1911), Argentina (Y. 501,570),
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Ant6nio Jose de Almeida (E. 1442) fundou
o partido Evolucionista. Afonso Costa (E.
1443), Te6filode Braga (E. 1444). Bernardino
Machado (E . 1439), Joao Chagas (E. 14401,
Elias Garcia (E. 1441).
A Constitui<;:ao de 1933 - Carmona (E. 571,
669, 1082) chama Salazar (E . 1116/18), Salazar segue de perto a Constitui<;:ao de Mossulini: e a Constitui<;:ao Corporativista do Estado
Novo que veio a ser banida com 0 25 de Abril
de 1974.

4.3.3 A Constituh;ao Americana
A Constitui<;:ao dos EUA e a mais velha Constitui<;:ao escrita em vigor. Em 1787 um grupo
de 55 americanos reuniu -se em Filadelfia, a fim

de elaborar a Constitui<;:ao. Ap6s a redac<;:ao da
Lei Fundamental, acrescentaram-se-Ihe, em
1791 , os dez artigos da Declara<;:ao dos Direi tos do Homem, garantindo a liberdade de culto, de expressao, de imprensa e de reuniao, 0

/iM\ur lTtnr
WK.W.w.\1'U

Jl1'fJfU:A1tD
'-Ml .......

A Constitui<;:ao de 1822, de infcio era cons titucional, mas devido as inva<;:oes francesas (Y.
M6naco Aer. 94) D. Joao VI abandona 0 pafs
em 22/10/87 (Y. Brasil 641) e fixa-se no Brasil (Y . Brasil 877), D. Pedro outorga a Carta
Constituicional de 1826 (Portugal E. 1163) e
abdica para D. Maria II (E. 804). A Constitui<;:030 de 1838 era como que um meio termo en tre a Constitui<;:ao de 1822 e a Carta. Ficou para
tras a monarquia absoluta (E. 1056 e 1158),
Almeida Garrett (E. 873/40 loi 0 relator e defensor do Acto Adicional de 1852.
No reinado de D. Pedro V (E. 5 a 17,884/5)
preponderou 0 Partido Regenerador. Cite-se 0
3° Acto Adicional de 1896 (E. D. Carlos 1,67,
141).
Guerra Junqueiro (E. 740/1) admite a polltica de engrandecimento do poder real. D. Manuelll foi deposto pela republica 5/10/910 (E.
181 ).

A Constitui<;:ao de 1976 - Em 25 de Abril
de 1975 e eleita a Assembleia Constituinte e
e elaborada a Constitui<;:ao de 1976 (E. 1322)
que foi promulgada em 2/4176 e entrou em vigor a 25 de Abril desse ana (E. 1246/8). Com
o 25 de Abril restaurada a democracia e da-se inlcio a II Republica pelo Movimento das
For<;:as Armadas (E . 1252/4).

e
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4.3.1 As Constituic;:oes

4.3.2 Constituic;:ao Francesa de 1958

A Constitui<;:ao e a Lei Fundamental de um
pals . A Constitui<;:ao e Direito, ela e elemento
conformado e elemento conformador da sociedade a que se dirige e e resultado e factor de
integra<;:ao polltica . A ideia de Direito na qual
assenta a Constitui<;:ao material surge necessariamente com a ideia comunitaria, como re-

Charles de Gaulle, primeiro-ministro, dirigen te da UNR eis RPF elabora 0 ante-projecto de
Constitui<;:ao. A constitui<;:ao de 1958 e sancio nada por referenda a 28/9/58 . Esta e a Lei de
6/11/962 lazem surgir 0 semi-preside:ncialismo . De Gaulle loi 0 presidente da V Republica . Derrotado em Abril de 69 por 52,4% no

direito ao pobre de arma, a protec<;:ao contra
a prisao arbitraria e 0 exercfcio da justi<;:a.
(Y. EUA 36, 363, 400, 533, 571, 678, a
678E, Ruanda 698, EUA 1171/2 1174, 1199,
Espanha 1969)
Salientamos sobre este capftulo os selos (Y .
EUA 377,482/5,36,77 Jefferson 179 Lincoln,
363,400,533,547,571,649,678 a 678E,
1171, 1172, 1174, 1199, Ghana 197 a 200,
Espanha 622,1969, Argentina 618, S. Marino 279 a 284 Roosevelt).

A Constitui<;:ao de 1911, a mais curta das
constitui<;:oes (87 artigos), foi obra dos republicanos :
Magalhaes Lima (E. 1404) foi membro do Direct6rio do Partido Republicano Portugu~s,
Grao Mestre da Ma<;:onaria de 1907 a 1928 e
deputado constituinte.

4.3.4 Constituic;:oes Portuguesas
Salientamos a Constitui<;:ao de 1822, as Cartas Constitucionais de 1826 e 1938 e as- Constitui<;:oes Republicanas de 1911, 1933 e 1976.

referenda da Constitui<;:ao demite-se falecen do em 1970.
Pompidou sucede-Ihe 0 partido Gaulista to ma a sigla de UDR, e vem a fa lecer em 1974.
(De Gaulle Y. Fran<;:a 1695 a 1698, 2114, Brasil
763) (Pompidou Y. Fran<;:a 1839)
presenta<;:ao que certa comunidade faz da sua
ordena<;:ao e do seu destine a luz dos principios jurfdicos . No que concerne as Constitui <;:oes podemos inclufr a titu lo de exemplo as da
Noruega (Y. 88/9), Ita lia (Y .516I7, 1264/5),

de 1787

1957
CONVENCION
REFORM ADORA

Austria (Y . 1105), Turquia (Y. 2384/5), Po16nia (Y. 235 a 241). Romenia (Y. 532/4), Hun gria (Y. 913/5), Dinamarca (Y . 1105), Brasil
(Y. 241 a 251, 449), China (Y. 1028/9), Cuba
(Y. 1911), Argentina (Y. 501,570),
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Ant6nio Jose de Almeida (E. 1442) fundou
o partido Evolucionista. Afonso Costa (E.
1443), Te6filode Braga (E. 1444). Bernardino
Machado (E . 1439), Joao Chagas (E. 14401,
Elias Garcia (E. 1441).
A Constitui<;:ao de 1933 - Carmona (E. 571,
669, 1082) chama Salazar (E . 1116/18), Salazar segue de perto a Constitui<;:ao de Mossulini: e a Constitui<;:ao Corporativista do Estado
Novo que veio a ser banida com 0 25 de Abril
de 1974.

4.3.3 A Constituh;ao Americana
A Constitui<;:ao dos EUA e a mais velha Constitui<;:ao escrita em vigor. Em 1787 um grupo
de 55 americanos reuniu -se em Filadelfia, a fim

de elaborar a Constitui<;:ao. Ap6s a redac<;:ao da
Lei Fundamental, acrescentaram-se-Ihe, em
1791 , os dez artigos da Declara<;:ao dos Direi tos do Homem, garantindo a liberdade de culto, de expressao, de imprensa e de reuniao, 0

/iM\ur lTtnr
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A Constitui<;:ao de 1822, de infcio era cons titucional, mas devido as inva<;:oes francesas (Y.
M6naco Aer. 94) D. Joao VI abandona 0 pafs
em 22/10/87 (Y. Brasil 641) e fixa-se no Brasil (Y . Brasil 877), D. Pedro outorga a Carta
Constituicional de 1826 (Portugal E. 1163) e
abdica para D. Maria II (E. 804). A Constitui<;:030 de 1838 era como que um meio termo en tre a Constitui<;:ao de 1822 e a Carta. Ficou para
tras a monarquia absoluta (E. 1056 e 1158),
Almeida Garrett (E. 873/40 loi 0 relator e defensor do Acto Adicional de 1852.
No reinado de D. Pedro V (E. 5 a 17,884/5)
preponderou 0 Partido Regenerador. Cite-se 0
3° Acto Adicional de 1896 (E. D. Carlos 1,67,
141).
Guerra Junqueiro (E. 740/1) admite a polltica de engrandecimento do poder real. D. Manuelll foi deposto pela republica 5/10/910 (E.
181 ).

A Constitui<;:ao de 1976 - Em 25 de Abril
de 1975 e eleita a Assembleia Constituinte e
e elaborada a Constitui<;:ao de 1976 (E. 1322)
que foi promulgada em 2/4176 e entrou em vigor a 25 de Abril desse ana (E. 1246/8). Com
o 25 de Abril restaurada a democracia e da-se inlcio a II Republica pelo Movimento das
For<;:as Armadas (E . 1252/4).
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4.3.5 Quem aprecia a
constitucionalidade
Os tribunais constitucionais foram criados para apreciarem a constitucionalidade das leis . IY.
RFA 728, Turquia 1863/4, Luxemburgo 800l .

Mexico), F. Zarco (Y. Mexico 660), Ponciano
Arriaga (Y. 659 Mexico) Cavour (Y . It~lia 793),
Carranza (Y . Mexico Aer . 274) Tajada (Y. Mexico 811), Lurs Drago (Y. Argentina 623) F.
Schoelcher (Y. Belgica 2001/3), Constitucionalistas Portugueses (E. 1467 a 72)

4.2 FunC(8o legislativa
Os Parlamentos alem da feitura de Leis (Y.
Argentina 722, Lei do ensino gratuito, Brasil Y.
665, Lei do Petr6leo, EUA Y. 717, Lei da Compensac;:ao do Trabalho, Chile Y. 325, Lei da Reforma Agraria, Correia do Norte Y. 47, Lei do
trabalho) entre muitas, ratifieam tratados (Y.
EUA 685, Tratado de Manila, EUA 924, Tratado sobre a AntMica , Moc;:ambique E.564/8,
Acordos de Lusaka, Y. Italia 780, Acordo de
Latrao, Brasil 552/3; Tratado de Petr6polis ratifieam estatutos de autonomia (Y. Espanha
2192/3 22391

grande influencia no nosso C6digo Civil de
1966 (E . 1014 a 161 0 C6digo Noruegues (Y .
639/401. os C6digos da Estrada Dinamarques

4.2.2 Os legisladores

4.3.6 Aniversarios de ConstituiC(oes

5.0 PODER JUDICIAL

Muitos parses comemoram 0 aniversario das
suas Leis Fundamentais dada a relevancia daque las na vida da comunidade. Destaco alguns
selos : Equador 358/64, Aer. 58164, Franc;:a
357, M6naco Aer. 36, Brasil 335, Pol6nia 399,
Espanha 622, Liechtenstein 489/90. EUA
1030/33 , Checoslov~quia 1985, Mexico
661/2 .

5.1 Os Tribunais, Julgamentos,
SentenC(as, Juizes e Juristas

4.3.7 Parlamentares Constitucionalistas
B. Rivadavia (Y . Argentina 459/61),0 Magnasco (Y . Argentina 817), G. Prieto (Y. 658
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Os Tribunais - Resultando da separac;:ao de
poderes, 0 poder judicial exeree-se nos tribu -

nais. Os Tribunals sao os orgaos de soberania
com competencia para administrar a jostic;:a em
nome do povo . Ha varias especies de tribunais .
Podem ser comuns, de eompetencia especia-

Alguns exemplos : Eduardo Azevedo (Y.Uruguay 753/4)
C.E. Figueiroa IY. Costa Rica 841)
A. Rollin IY. Franc;:a 796)

e Hungaro (Y . 638 e 2329/311. 0 C6digo de
trabalho da Guatemala (Y. 332/5) 0 C6digo de
familia do Vietnam do Sui (Y. 130/3310 C6digo Civil Holandes (Y .8061.

4.2.3 Os C6digos

4.3 As FunCfoes Constituintes

No movimento codificador nao podemos obnubi lar 0 papel de Napoleao (Code Napoleon
1807) (Y. Franc;:a 1774176, Liberia Ae.
499/500 e Bloco 50),

Ap6s as eleic;:oes gerais os deputados eonstituintes elaboram a Constituic;:ao exercendo as
suas func;:oes eonstituintes (Y . Paquisitao
295 /6). Assembleia Constitu inte (Portugal E.

o C6digo Civil Frances marcado pe lo individualismo, consagrou os direitos originarios e
deu enfase a liberdade, a igua ldade jurrdica e
a propriedade, entendida esta em termos absolutos. 0 C6digo Civil Alemao BGB exerceu

1263/4). Em 1919 uma Assembleia naeional
reunida em Weimar, adoptou uma Constituic;:ao
republicana (Y . Alemanha 106/91 a Assembleia
Constituinte da Albania e da Let6nia (Y. respectivamente 256 a 256m e 51/54)

t
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3. ORIGENS DO DIREITO PORTUGU~S
Podemos abordar nesta.tematica as influencias de outros complexos'normativos no Direito Portugues.
Salienta-se 0 Direito Romano onde ap6s 0
Princfpado de Augusto (Y . Italia 396 a 405, 102
a 106 Aer.) e mais tarde corn Justiniano (Y.
Mexico 785), que aproveitou os trabalhos e 0
valor das escolas jurfdicas do Oriente, maxime
a de Beirute e a de Constantino pia dando origem ao Corpus luris Civilis, colecc;:ao de constituic;:oes - as Institutas;
A Hist6ria do Direito Portugues tem como
ponto de partida a fundac;:ao de Portugal em
1140 com D. Afonso Henriques (E. 385). 0 Direito Visig6tico influenciou tambem 0 Direit:1
Patrico . Os glosadores e os comentadores onde avulta Bartolo Sassoferrato (Y . Mlia 1283)
tiveram igualmente papel revelante. D. Afonso III (E. 821) publicou as leis gerais.
D. Joao I (E . 716) determinou a ordenac;:ao
das leis, surgindo assim em 1496/7 as Ordenac;:oes Afonsinas . Mais tarde com D. Manuel

I (E . Cabo Verde 351) surgem as Ordenac;:oes
Manuelinas e em 1603 as Ordenac;:oes Filipi nas (Y . Espanha 2199), Estas foram reavalia das p~r lei de 2911/643 pelo Monarca D. Joao
IV (E. 399), No reinado de D. Jose I (E.
1054/56) 0 Marques de Pombal (E. 1158 a
1160) p'rocedeu em 1772 tl reforma dos Esta tutos da Universidade de Coimbra (E. 1169)'.
Esta Reforma e um marco na vida universitaria . As Universidades desempenham um papel fmpar na vida dos povos . Cito algumas :
Universidade de Coimbra (E. 1169) a de Salamanca (Y. Espanha 569, 753, 835 a 837) a
de Geneve (Y . Suic;:a 624) a de Lovaina (Y. 8elgica 1778) a de Oslo (Y. Noruega 219) muitas
outras podiam ser mencionadas.
o ensino do Direito tem brotado de forma lapidar daquelas Universidades.
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4. OS PARLAMENTOS
4.1
As assembleias reprasentativas sao um trac;:o comum tl esmagadora maioria dos estados

lizada e especiais segundo a materia, 0 valor
da causa, hierarquia e territ6rio. Destacamos
alguns selos : Tribunallnternacional de Haia (Y .
Camaroes 506, Mali Aer. 129, Suic;:a A26/38).
Tribunal de Contas (Y . Austria 941, Italia 881,
RFA 320, Franc;:a 1107, Cuba 396). Tribunal
Constitucional (Y. RFA 728, Turquia 1863/4).
Tribunal de Menores (Y. Brasil 1132). Supremo Tribunal de Justic;:a (Y. India 214, Japao
1110, Transkei 114, M6naco 764). Tribunais
comuns (Y . Franc;:a 1351, 1806, Andorra 272,
Begica 2035, Islandia 391, Boifvia 630, EUA
543),

378 Franc;:a), L. Drago (Y. Argentina 6231. A .
Rollin (Y. Franc;:a 796), Rene Cassin (Y. Fran c;:a 2283), H. Stone (Y.El,JA 516),

5.2 A ApJicac;:i'io Coerciva do Direito
-

As Penas

Punir e atribuir responsabilidade p~r um facto
culpavel e censuravel ou reprovar com funda mento nessa responsabilidade por ter violado
uma norma. ~......,.................

contemporaneos independentemente dos sistemas poifticos . Excetuam-se tres tipos muito
diferenciarlos '
a) As oligarquias tradicionais (Arabia Saudita);
b) Os regimes militares que eliminaram regimes
constitucionais democraticos;
c) Os regimes revolucionarios ainda nao estando constitucionalmente institucionalizados
(Cuba).
Saliente-se a Magna Carta 15-6-1215 em
que os condes e os baraes dirigidos pelo arcebispo Estevao Langton impuseram a Joao Sem
Terra a sua supermacia constitucional sobre a
vontade regia . (Y. Gibraltar 213, EUA 782).
Com a Revoluc;:ao Francesa de 1789 surge
a Republica da Convenc;:ao (Y . Franc;:a 1690)
e a separac;:ao de poderes - poder executivo,
poder legislativo e poder judical. Com a Revoluc;:ao surgem os tres estados (Y. 1678 Franc;:a). Com a democracia vem 0 voto (Y. Belgica
2048, Uruguay 820/1, EUA 534, 765) de infcio restrito (Franc;:a Y. 1537) extensive tls mu Iheres devido tls lutas travadas (Y. Col6mbia
606, 612, EUA 898) muitas se distinguiram para a igualizac;:ao dos direitos (Y . Suecia 683/4
Kerstin Hesslgreen). Em Portugal surgiram varias fiam'ulas aquando do 25 de Abril de 1974,
das quais saliento .. 0 recenseamento eleitoral e obrigat6rio", "0 voto e arma do povo" .
voto e universal (Y. Turquia 1102/4). Alguns
exemplos: (Y. Noruega 88 /9, Espanha 2005,
Argentina 2265, Islandia 483, Portugal E.
1263/4, Inglaterra 695/6, EUA 544, 1433)

o

Os Jufzes sao as pessoas com autoridade legal para administrar a justic;:a, de acordo com
as fontes a que, segundo a lei, devam recorrer

Abolic;:ao da pena de Morte (E. 1027/29),
Victor Shoelcher aboliu a escravatura (Y . Martinica 199). Ver (Y. Togo 389 e Bloco 10, Equador 551/3, EUA 748)

ADOllt;AO OA I'fNA 01 r'IORrf
IB67 1967

e fazer executar as suas decisaes. (Y. Alemanha 521, Italia 1254, Islandia 516),
Julgamentos - (Y. M6naco 272, 355, julgamento de S. Devot).
.
Proferem Sentenc;:as (Y. Honduras Aer.
286/292, Turquia 1571/3)
Judstas - S. Iva 0 patrono dos homens
de Leis (Y . Franc;:a 1063). Pedro la Gasca
(Y.1132 Espanha), Figueiroa (841 Costa Rical.
Hans Kelsen (Y. Austria 1514), L Gambeta tY.

e

6, INSTRUMENTOS AO SERVICO
DO DIREITO
No sector Cfvel - Notariado (Y . Italia 1233,
Espanha 1929, Peru 736, Turquia - Anat61ia
Selos de notariado 20/22)
Penal - Prisoes (Y. Franc;:a 1680)
Poifcia - tem por func;:ao defender a legalida-
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de democratica e garantir a seguran<;:a interna
e direitos dos cidadaos. Vejamos alguns selos:
PoUcia Judiciaria, Venuzuela Y. 1123, Interpol
RFA 6.09, Lei e Ordem EUA 846, Inglaterra
913116, Gibraltar 403/6, Fran<;:a 1907, M6naco 966, Espanha 2310/12, Luxemburgo 967,
Egipto 1197, Sfria 667.

Advogados (Y. Filipinas Mr. 148 a 151); Coferencia Judicifiria do Pacffico Sui (Y. Samoa
296); Congresso da Uniao de Advogados (Y.
Sfria 89); Congresso Afro-Asiatico de Juristas

G. N. Republicana - (Y . Fran<;:a 2115, Portu gal E. 1962, 1986).
Fiscal - Finan<;:as (Y. Liberia 382, Portugal E.
805/6, selos fiscais do Siao 60/62, Propaganda para os impostos Italia Y. 1297/8, carimbo
nO A 203 de Palma Leal, Direito Fiscal)

o ESTADO

1.1.4. S6culo XVIII e

o

0

IIuminismo

Locke, J.J . Rousseau (0 Contrato Social) (Y .
Fran<;:a 1084, 1990),
Emmanuel ~ant (Crftica da Razao Pura) (Y.
Alemanha 383, RFA 227, 655, RDA 1622),

. ; ' ,·, ,· ·'·· · 70 ·
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Pufendorf (De Jure Naturae Et Gentium) fY .
Alemanha 437, 679, RFA 590).

1.1.5 S6culo XIX - Positivismo

em Damasco (Y. 95 Sfria); 3" Conferencia sobre 0 Direito Marltimo (Y. Venezuela 927); Congresso do Notariado Austrfaco (Y. Austria
1188); Centenario da Ordem dos Advogados

Hegel (Filosofia do Direito) (Y. RDA 37,
1233, RFA 480),
POSITIVISMO: Augusto Comte (Cruso de
Filosofia Positiva) (Y. Fran<;:a 1121).
MARXISMO: K. Marx ( 0 Capital) (Y. URSS
473175, 909/910, 1199/1200).
CATOLICISMO: Salientamos aqui as Enclclias papais:
Papa Pio IX (Quanta Cura e Syllabus) (Y . Itcilia
1348, Vaticano 494, Ruanda 407). Leao XIII
(Rerum Novarum) (Y . Belgica 1360/1362,
Ruanda 406), Pio XI (Quadragesimo Ano) (Y.
Vaticano 34,56,192/3).
Bergsnon (Y. Fran<;:a 1225), Poincare (Y .
Fran<;:a 864). Hans Kelsen (Teoria Pura do Direito) (Y.Austria 1514),

NACIONAL-SOCIALlSTA: .
Hitler (Y . Italia 432, Alemanha 607, 804, Blocos 8 a 11)
ESTADO CORPORATIVO:
Franco (Y. Espanha 674, 774, 8 65)
Salazar (Eladio 1116/8)

2. DIREITO E A SIMBOLOGIA
- AS ALEGORIAS
A ALEGORIA e a figura estilfstica na qual,
para alem do sentido literal do que se Ie, se pode ver outro sentido mediato, parecido e co-

mo que paralelo ao primeiro: dois pianos
ligados entre si por uma serie de analogias. A
JUSTI<;:A aparece-nos com uma mulher de
olhos vendados tendo nas maos uma balan<;:a
e uma espada . Poderemos ver esta alegoria em

Italianos (Y . Italia 1203); Centenario da Uniao
da Ordem dos Notarios (Y. 1233 Italia)

A Ordem de Advogados - (Y . Italia 1203, Espanha 2252, Luxemburgo 271, EUA 573, Costa Rica 840)

7. EVENTOS JURiDICOS
Jornadas sobre 0 Novo C6digo Civil Portugues (Carimbos de Palma Leal N°s D- 158,
1- 130; Congresso da U.I. de Advogados (Y .
Luxemburgo 1022), Congresso de Advogados
(Y . Ubano 157), Cent. do Direito Judicifirio (Y .
Argentina 678), 50° Aniversario da Ordem dos

30

Ap6s estas considera<;:oes sobre a tematica
do DIREITO, verificamos que muito mais haveria a dizer. Sao t6picos para alguem que queira abordar 0 tema . A temcHica do DIREITO e
sem duvida apaixonante e com muitas virtual idades, actual, dinamica, culturalmente edificante, pOis como dizia 0 filatelista brasileiro
Heitor Fenfcio «DENTRO DO QUADRILATERO
POSTAL HA A MAIOR ESCOLA UNIVERESITARIA DO SABER HUMANO».

o ESTADO RUSSO-SOVIETICO:
Len ine (Y . URSS 226 a 273, RDA 1250/54)

o ESTADO FACISTA:
Mussolini (Y . Italia 140 /42,312,432 a 437 C)

varias pe<;:as filatelicas: (Y . Espanha 141 a 150,
S. Marino 729, 914, Na<;:oes Unidas 166, Luxemburgo 498, Somalia 126, Honduras 68,
Uruguay 81, Fernao P6 66, Indonesia 593/4,
Senegal Mr.48).
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pec;:as filatelicas esparsas por todas as latitudes e longitudes ao alcance de todos.
Eis algumas considerac;:oes sobre 0 tema niio
de uma forma exaustiva, mas como base de
trabalho e ponto de partida num tom um tanto
simplista .
,,0 homem e um ser eminentemente social».
o DIREITO e um fen6meno humane e social,
assim UBI IUS IBI SOCIETAS (onde h~ Direito,
ar ha Sociedadel. Mas a Sociedade nao e apenas uma condicionante exterior do Direito, por
isso UBI SOCIETAS IBIIUS (onde h~ Sociedade, ar h~ Direito). 0 DIREITO est~ no amago
de toda a ordem social, e imprescindrvel a toda a Sociedilde . A regra da vida social e justamente 0 DIREITO .
A trtulo meramente exemplificativo podemos
dar cumprimento ao disposto no Art. 30 do Regulamento das tem~ticas, comec;:ando por definir 0 DIREITO como sistema de normas de
conduta social, assistido de protecc;:ao coactiva. Em seguida podemos focar 0 papel da filosofia do direito na genese do mesmo. 0 homem
e um ser hist6rico, s6 vive historicamente com
relac;:ao a todas as suas formas de actividade
espiritua l, inclulndo 0 direito e 0 Estado .

(Pensamentos) (Y. surc;:a 903) Epicuristas e
Cepticos - Horacio ( Eprstolas e Satiras) (Y .
It81ia 37B a 385)
1.1.1 0 Cristianismo e a Idade Media
S. Pedro (Y. Espanha 1007, Vaticano 466); S,
Paulo (Y. Grecia 571 /4, Vaticano 467) Alberto Magno (Y. RFA 220, 893), obras de vulto :
(Quaestiones, Comentarios a Sentenc;:as de Pe -

dro Lombardo) Santo Agostinho (Civitas Dei)
(Y. Colombia 860, Vaticano 1954, Argelia
3180) S. Tom~s Aquino (Summa Theologica)
(Y. Andorra 309, Espanha 1090, Italia 1202)
Dante (Monarchia) (Y . S. Marino 655/8, Vaticano 428 a 431, I@ia 110/12)

1.1.2. Tempos Modernos
e do Renascimento

1. A FILOSOFIA DO DIREITO
E OS FILOSOFOS
Podemos salientar oito epocas hist6ricas na Filosofia Jurrdica e Polltica.
1.1 A Antiguidade Greco-Romana
S6crates, PlaHlo (saliento a obra Republica)
Arist6teles (Corpus Aristotelicum) (Yvert: Grecia 1295; 1294/1297; 1361; Benefid3ncia 23)
Os Estolcos - Crcero (De Republica e De Le gibus) (Y. Butao A.82, Italia 748) Seneca (Dialogum Libri) (Y. Espanha 296) Marco Aurelio
22

Nicolau Maquiavel (0 Principe) (Y. Italia 284 ,
1036) A REFORMA: Lutero (Y. RFA 224, Franc;:a 2256, RFA 36) Calvino (Y. Suic;:a 624, Franc;:a 1420)
Erasmo (Y. Holanda 285, 899, Belgica 1427/9,
It~lia 1049, Congo aereo 91, Togo a. 264)
A CONTRA-REFORMA: Santo Inacio de Loyola (Companhia de Jesus 6) (Y. 870 a 8721.
Tiveram papeis revelantes os monarcas: Carlos V, Filipe II (Y . Espanha 913/920, Belgica
964 a 966, Espanha 2199) Soto (Y. Espanha
984)

1.1.3. Periodo Barroco
Hugo Gr6cio (Legibus Ad Deo Legislatore) (Y .
Holanda 482, Franc;:a 1386).

Luhrapex 90 - XIII Exposi~ao
Filatelica Luso-Brasileira
Paulo Monteiro de AraUjo

o certame foi inaugurado no passado dia
22 de Setembro, as 12 horas, no audit6rio
da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - em Brasnia, com a presen~a
de um Administrador dos Correios e Telecomunicat;:6es de Portugal, do Presidente da
ECT, dos Presidentes das Federa~6es Portuguesa e Brasileira de Filatelia, do Adido Cul-

tural da Embaixada de Portugal em
representat;:l!io do Embaixador, do Secret~rio
da Cultura do Governo de BrasOia e de ou:
tras entidades.
Ap6s a execut;:Ao dos Hinos portugu~s e
brasileiro, foi oferecido um cocktail ils cerea
_de 500 pessoas presentes ao acto.
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A abertura da exposil;lio ao publico aconteceu no mesmo dia, ~s 15 horas, no Centro
de Conven~Oes de Brasnia, local amplo e bastante apropriado para eventos deste tipo. Estavam patentes 1 200 quadros distribuidos
num unico sallio, bem iluminado, contando
ainda com 20 stands de comerciantes.
o trabalho dos jurados decorreu normalmente, de 22 a 25 de Setembro que constatou estarem presentes muito boas colec~Oes
brasileiras e portuguesas. Todos os prl!mios
previstos foram distribuidos pelo Juri, sendo que tivemos tr~s medal has de Duro grande e sete de ouro, tendo sido conferidas
«Felicita~Oes do Juri a um trabalho de Literatura premiado com vermeil grande.

Congresso Luso-Brasileiro
No dia 27, foi realizado 0 VI Congresso
Luso-Brasileiro de Filatelia, no qual foram discutidas propostas das Federa~Oes Portuguesa e Brasileira que propunham altera~Oes no
Regulamento Geral das Exposi~Oes Rlatl!licas
Lubrapex, todas visando a actualiza~lio e meIhoramentos desse Regulamento, as quais foram aprovadas pelos congressistas.
No dia 28 foi realizado no audit6rio da ECT
o I Seminlirio Nacional de Filatelia organizado pela ECT e FEBRAF, em que participaram
todos os segmentos que tllm interesses ligados ~ Filatelia (Correios, filatelistas, comer32

ciantes filatl!licos e jornalistas filat~licos). Foi
muito proveitoso este primeiro encontro no
qual foram discutidos vlirios aspectos da Filatelia e expostos pontos de vista dos v~rios
segmentos, defendendo os seus interesses.
No dia 29, foi realizado 0 Encontro Nacional dos associados da AMIFITE (Associa~lio
Mineira de Rlatelia Temlitica) que teve como
facto mais importante, a assinatura de um
Protocolo de Gemina~lio entre a AMIFITE e
o Clube Nacional de Filatelia, do Porto.
Nesse mesmo dia, ~s 20.30 horas, foi realizado no Hotel Carlton de Brasilia, o.jantar
de Palmarl!s que contou com a presen~a de
todas as autoridades presentes ao acto de
inaugura~lio e ainda 0 Secret~rio Nacional de
Comunica~Oes, Dr. Joel Marciano Hauber e
o Embaixador de Portugal no Brasil. Ambos
discursaram enaltecendo 0 valor e a contribui~lio das Lubrapex na aproxima~tio cada
vez maior da Cultura dos dois parses atrav~s
do selo. No seu discurso, 0 Dr. Joel Hauber
assegurou 0 apoio do Governo a todos os
eventos filatl!licos, em especial a Brasiliana
93, exposi~lio mundial FIP que serli realizada em Agosto de 1993 quando se comemora os 150 anos da emisslio do primeiro selo
brasileiro.
No dia 30, ~s 16 horas, decorreu a cerim6nia de encerramento da exposi~lio que contou com boa presen~a de publico durante os
nove dias da sua realiza~tio.

o DIREITO NA· FILATELIA
J. Sequeira Lemos

Iniciar hoje urna colec~ao cl6ssica de qualquer pars 6 uma tarefa
quase material e financeiramente impossivel. Podemos iniciar uma
colec~Ao ~em6tica, gra~as a porta aberta em SARRENBRUC'H em 1952.
A colec~Ao tem6tica implica uma base cultural permanente
e um esprrito de pesquisa que nos permite descobrir a pe~a adequada.

o coleccionador deve fazer da sua colecc;:ilo
um motive de erudh;:ao e instruc;:ao nao olvidando que a Filatelia como 0 pensamento humano esta em contrnua evoluc;:ao . A Filatelia
Tematica nao e limitada nem pelo espac;:o nem
pelo tempo e deve recorrer a todas as fontes
da Filatelia.
o Professor Eugene Olivier nos seus famosos I( 10 Pareceres)) salientava no 1 ° uter uma

Licenciado em Direlto

ideia nova, e desenvolver essa ideia a fundo));
no 2° «Nilo se lanyar nos temas muito batidos
a nilo ser que se explore uma ideia muito
original)).
Nao obnubilando estes dois pareceres e norteados pelo ponto 3.2.2. do Art . 3° do Regulamento das tematicas, achamos que 0 tema
DIREITO satisfaz cabalmente os presspostos
deste artigo.
E embora a primeira vista parec;:a ser um tema muito abstracto com escassas pec;:as filatelicas, a realidade e bem diferente: trata-se de
uma tem,Hica pujante com uma profusilo de
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Porta ria n° 948/89.1989.10.21. Emissao de
selos com tarja fosforescente alusiva aos «Palacios Nacionais)).
Porta ria nO 949/89.1989.10.21. Emissao de
cartoes de·boas-festas alusivos ao Natal de
1989.
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justi~a

Portaria n. ° 993/89. 1989.11.16. Emissao
de selos com tarja fosforescente alusiva as «Flores Silvestres".
Porta ria n. ° 1051/89. 1989.12.05. Emissao
de um inteiro postal comemorativo do centen~rio do nascimento de S.M. EI-Rei D. Manuel
II.
Despacho Normativo n. ° 112ID/89.
1989.12.28. laxas correspondentes aos portes de carta ordinaria e do bilhete-postal.
Porta ria n.O 1110/89. 1989.12.28. Altera'c;:1Io das tarifas a cobrar pelos CII.
Porta ria n. ° 112/90. 1990.02.12. Emissao
de selos com tarja fosforescente alusiva a
«Faianc;:a Portuguesa".

Porta ria nO 552/89.1989.07.17. Emissao de
selos com tarja fosforescente alusiva aos
«Monumentos da Madeira".
Portaria nO 553/89.1989.07.17. Emissao de
selos com tarja fosforescente alusiva aos
«550 Anos do Povoamento dos Ac;:ores".
Portaria nO 817/89.1989.09.14. Emissao de
selos com tarja fosforescente alusiva aos
«Peixes da Madeira)).
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que ~ II Justi~ • A
Junto dos EstlJ~k .C~des Culturais
Cll7Jentos de Ml!'no~s.

Aviso OGC. 1989.11.7. Maquinas de franquiar «Alcatel". Aprovac;:ao de' modelos.
DE 035889DOC. 1989.12.29. Reclassificac;:1Io das CIF.
DCA 004989CA. 1989.12.28. larifa 1
Correios.
OS001190CA. 1990.03.15. Reestruturac;:ao
dos CTT.
OS001390CA. 1990.03.15. Reorganizac;:ao
dos CTT - Extinc;:ao do SGCA.

DE020189 DOC. 1989.08.07. Criac;:ao da CIF
4 a) de Vialonga.
DE022989 DGD. 1989.08.31. Supressao da
CIF 4 a) de Carrec;:o.
DE023289 DGC. 1989.09.12. Reclassificac;:ao
das CIF. Pedrulha e Reboleira.
OS008889 CA. 1989.09.14. Normas com plementa res ao Regulamento do Servic;:o Publico de Correios (RSPC)'
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L ..............................
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DE025589 DOC. 1989.10.03. Criacao da CTF
3 de Vila de Cucujaes. Supressao das CTF-CTF 3 de Cucujaes Moinhos e CTF 4 b) de
Cucujaes.
DCA004389 CA. 1989.1 1.23. Reorganizacao
dos cn.
DE001589 DCS. 1989.11.10. Venda de carteiras de sobrescritos e papel de escrita.
DE002490DOC. 1990-01 -25. Criacao da
CTFU 3 de Augusto Luso (Portol.
CC.o00290DOC.1990-01-31. Perfuracao de
selos. Autorizacoes.
CC000390DOC.l 990-03-14. Esta belecimento da Estacao Itinerante da Costa de Caparica.
CC000490DOC .1990-03-16. Supressao da
Estacao Itinerante de Alij6.
DN008090ADCS.1990-04-03 . Normas
Complementares ao Regulamento do Servico
Publico de Correios (RSPC).
OS002890CA. 1990-04-19. Reestruturacao
dos CTT - Grupo de Trabalho para 0 estudo
da CTT uFundacaon.
Cupoes010001 90DGC.1990-04-1 9.
-res posta internacionais .
[)CA002390CA. 1990-04-19. Tarifa n.o 1.
Correio (Correspondencias S.A.L.l.
OS002390CA.1990-04- 19. Criacao do Servico de Correspondencias S.A.L.
DE001 090DPAD.1990-D5-25. Supressao da
CTF 4 a) de Abreiro.
DE001390DPAD.1990-05-29. Criacao da
CTFU 3 de Chelas (Lisboa).

FLAMULAS
VISITE A EXPOSIC;:AO/COMEMORATIVAIDOS
CEM ANOSIDA MORTE DO REI/D. Luis/PALAcIo NACIONAL DA AJUDA.
Estacao Central dos Correios de Lisboa de 19
de Outubro a 17 de Novembro de 1989.
Esta flamula foi aplicada nalgumas correspon. dencias, mas retirada a pedido do cliente
conforme 0 Noticitlrio n~ 1 16/89.
ASSOCIAC;:AO PORTUGUESA PARA A QUALIDADEIPENSE SEMPRE/QUALIDADE = IMAGEM = COMPETITIVIDADE.
Estacao Central dos Correios de Lisboa de 1 a
30 de Novembro de 1989.
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OS FUNCIONARIOS PUBLICOSIIDENTIFICAM-SE :/AO TELEFONE;/NA CORRESPONDtNCIA;/AO BALCAOIDE ATENDIMENTO: SM/
Secretariado para a Modernizac;:ao Administrativa.
Estacao Central dos Correios de Lisboa e Porto de 1 de Outubro a 30 de Novembro de
1989.
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OUTUBRO CULTURAL/EM/MARCO DE CANAVESES/II MOSTRA FILATELICA/«UMA VIAGEM/PELOS CORREIOS PORTUGUESES,,/1
a 31/10/89/11 JORNADAS DE ESTUDOIDE
DE
CANAVEMARCO
SES/20,21 ,22/1 0/89IVISITE-NOS.
Carimbo usado na Estacao Central dos Correios
do Porto.

A5GOCIAC;AO IIiII~TUGUESA PARA A

ConhanCiI

I

QUAL.IOAOE

QUALIDADE EPREVENIR
NAo REMEDIAR
20/ASSOCIAC;:AO PORTUGUESA PARA A
OUALIDADE/OUALIDADE E PREVENIR/NAO
REMEDIAR.
Estacao Central dos Correios de Lisboa de 1 a
30 de Dezembro de 1989 .

Os SERVI<;OS PUBLICOS/QUEREM SERVI-LO
MELHOR/COLABORE COM OPINIOES/E SUGESTOES/SM/Secretariado para a Modernizacao Administrativa.
Estacao Central dos Corn~ios de Usboa e Porto de 1 a 30 de Dezembro de 1989.

Inclufdos nas ac~Oes de natureza'informativa, foram ja publicados, alem da broxhura e desdobravel
relativos ao desenvolvimento e apresent<l~1!o do pr6pno Programa, um desdobravel subordinaso ao tema ·"Pensilo de Alimentos .. e outro ao "Acesso ao
Oireito aos Tribunais .. , titulo este igualmente de uma
brochura inclufda na ccColec~ao Cidadao e Justipa .. ,
de que tambem faz parte ccGarantias de Oefesa perante a Administra~ao Publica .. . Com esta colec~ao
pretende-se abordar de forma simples, acessfvel. mas
rigorosa, aspectos de ordem jurfdica que fazem parte do quotidiano do cidadao. Assim, est a prevista a
publica~ao de outras brochuras, como sejam, ccHabita~ao pr6pria - compra e vendall, .Casamento e
Olv6rcioll, ,,0 que a vftima de um crime deve saber
- alguns aspectos juridicoslI, "Oireitos e deveres dos
trabalhadoresll, segulndo-se "Oireitos dos consumidores .. , "Oireitos e protec~ao dos menores.. , "Arrendamento rural.. e "Arrendamento urbanoll e .A
Jnterven~1!o do cidadao na Adm inistra~ilo da Justi~all, ccOireito dos Emigrantes», .Oireito do Ambien-

e

te., etc. No entanto, 0 Programa esta receptivo a
outros temas CUjO Interesse seja inquestionavel.
Importa referir que a cada brochura correspondera, em principio, e, pelo menos, um desdobravel de
mals ampla divulga~ao . No entanto, est a divulga~ao
esta a ser levada a efeito de forma que se pretende
Intenslva pois tenta cobrir-se todo 0 Pafs e, ao longo
dele. as diversas camadas da popula~ao.
Alem desta Informa~ao edltada pelo pr6prio Programa, assinala-se a participa~ao que esta a ser preparada junto de dlversos 6rgilos de comunica~ao,
visando-se precisamente abranger 0 maior numero
de destinatarios
Tambem na vertente Informa~ao, esta ja em funclonamento, desde 25 de Outubro ultimo, a .Linha
Recta" , um servi ~o de atendlmento do publico atraves do telefone, levado a efelto por juristas devidamente habilitados e que compreende, por um lado,
ac~oes de pendor Informatlvo relativamente a situa90es concretas, visando-se, essencialmente, 0 seu
correcto encaminhamento, e, por outro, 0 acolhimento de sugestoes por parte do Cldadilo.
No que se refere as solu~oes de eficacia de funClonarnento dos servl~os, lan~aram-se diferentes projectos na area da admlnistra~ao judicia ria e que
objectivam, em grande parte, a racionaliza~ao de procedimentos que permltam desdurocratizar a relac;:ilo
do Cldadao com a Justi~a .
Simultaneamente, deu-se infcio aos estudos relatlVOS a racionaliza~ao e redimensionamento das areas
e do equipamento dos tribunais, estando, tambem,
ern estudo 0 projecto da instsla~ao de Gabinetes de
atendimento nos tribunais . No que se refere aos reglstos e ao notariado, alem de se estar a elaborar um
desdobravel explicativo sobre .0 trato sucessivo», e
inten~ao do Programa levar a efeito um estudo de
viabilidade de reinstala~ao dos respectivos servi/;:os,
perspectivada numa 6ptica plurianual, como nao podia delxar de ser.
Inumeros outros projectos estilo ja iniciados, estando prevista ; para alguns, a sua conclusao a curto prazo .
Por ultimo,refira-se a possibilidade de entidades estranhas ao Programa - desde outros servi~os do pr6prio Ministerio da Justi~a ou da Administrac;:ilo
Publica, ate entidades privadas - poderem aderir ao
Programa atraves de projectos com pontos conexCls.
com a Justi~a .
Nessa perspectiva, estao a dirigir-se ao Programa,
pretendendo participar e colhendo apoio, diversos estabelecimentos de ensino - com propostas de ac~oes jurfdico-culturais -, associa~Oes publicas e
pnvadas e, ainda, institui~oes, tambem publicas e pri- vadas, cuja adesao ao Programa reveste, por vezes,
a forma de um patrocfnio, indispensavel prossecu.;:ao de um Programa que, sem pretender ser ambiCIOSO, se adequa, na justa medida, t3 realidade do Pafs
e as expectativas do Cidad1!o .

a
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Programa Cidadao e

Justi~a

Grara Pombeiro

DIBEIRA / CASTELO BRANCO / COVILHA
/SERTA.
Estac;:ao de Correios de Castelo Branco de 2 a
31 de Janeiro de 1990.
VI SITE A EXPOSI<;:AO/COMEMORATIVAIDOS
EM ANOSIDA MORTE DO REIID. LuIs/PALAcIo NACIONAL DA AJUDA.
Estac;:ao Central dos Correios de Lisboa de 14
de Janeiro a 12 de Fevereiro de 1990.

*

14 MAR<;:O 1990/45 AN OS YEARS/
/TAP/AIR/PORTUGAL.
Estac;:ao Central de Correios de Lisboa, 1 a
30 de Marc;:o de 1990.
14 MAR<;:O 1990/45 ANOS YEARS/
/TAP/AIR/PORTUGAL.
Estac;:ao Central de Correios do Porto, 1 a 30
de Marc;:o de 1990.

14

!Ii'~ ANOS

!f:t
~ 1!f

M~r;O .-I
o Program a Cidadllo e Justic;;a foi criado por despacho de 16 de Marc;;o de 19.90, do Senhor Ministro
da Justic;;a.
Pretendeu-se com este Programa acolher uma nova ideia da relac;;llo Cidadllo-Administrac;;llo da Justic;;a, envolvendo, ou correspondendo a relac;;ao
dinamica e interactiva entre 0 Cidadao, 0 papel das
Instituic;;Oes da Justic;;a e 0 sentido da Lei.
E essa intenc;;ao radlcou essencialmente no diagn6stico de sintomas negativos, que nos traduzem a
Justic;;a, como um sistema lento, fechado e distante
do Cidadllo, sugerindo uma actuac;;llo que inverta 0
sinai daquelas caracterlsticas ou que, pelo menos,
as atenue . E essas acc;;Oes nao podem ser conseguidas se nao existir, logo as partida, um empenhamento
esforc;;ado por parte da Administrac;;llo da Justic;;a, perfeitamente entrosado na participac;;llo activa do Cidadao num Programa que Ihe a destinado.
• OBJECTIVOS
Do diagn6stico do sistema da Justic;;a, retam-se a necessidade de mudanc;;a e de actuaC;;Oes participantes
e convergentes dos diversos intervenientes (servic;;os
quer da area da Justic;;a, quer da restante Administrac;;ao Publica, quer, ainda, a pr6pria sociedade atravas das autarquias, das associac;;Oes profissionais, das
empresas publicas e privadas, etc, e, bem assim, 0
Cldadao isoladamente considerado).
.
Mas, e essencialmente na perspectiva do Cidadao,
101 posslvel desde logo delinir os objectiv~s do Programa que condicionam 0 seu desenvolvimento em
subprogramas e, estes, em projectos.
. Os obJectivos que norteiam 0 Programa sao os segUlntes :
• Transparencia da Administrac;;ao da Justic;;a (dando a conhecer a Administrac;;ao ao Cidadllo atravas
de acc;;Oes essencialmente de caracter informativo);
• Dlrectora Executlva do Programa Cldadao e Justi~a
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• Facilidade de acesso ao Sistema da Justic;;a
(criando-se mecanismos que permitam a abertura da
Justlc;;a, no sentido de mais facilmente poder acolher
aqueles que a ela recorrem);
• Celeridade das acc;;Oes levadas a eleito no ambito do Sistema da Justic;;a (desburocratizando 0 sistema e Introduzindo novos conceitos na relac;;ao com
o Cldadao);
• Dignificac;;llo das instituic;;Oes da Justic;;a
(pnvilegiando-se a func;;ao dos magistrados e, e de
uma maneira geral, de todos os intervenientes na area
da Administrac;;ao da Justic;;a, dignilicando 0 espac;;o
e a forma de atendimento do Cidadao);
• Confianc;;a no Sistema da Justic;;a (pretenaendo-se devolver 0 sistema ao Cidadao, sublinhando, atravas de acc;;Oes informativas, a essencia do papel que
desenvolve na Justic;;a);
• Justic;;a - como objectivo 16gieo e necessario
de todos os anteriores.
Os objectiv~s do Programa Cidadllo e Justic;;a 10ram delinidos tendo presente uma estratagia assente essencialmente na introduc;;llo de uma relac;;llo entre
o Cldadao e a Justic;;a consubstanciada no sentido
de cultura que deve presidir a concretizac;;llo daqueles obJectlvos. Pretende-se, assim, apelar ao cidadllo
para que partlclpe numa reahdade que Ihe peretence e que existe em func;;ao dele e para ele.
• ACTUAC;:AO

o Program a Cidadllo e Justic;;a caracteriza-se como sendo um plano integrado de acc;;Oes de curto prazo (dura de Maio/90 a Maio/91), de ambito nacional
e abrange todos os servic;;os da Justic;;a .
Tendo presentes os objectivos ja referidos, sao desenvolvidas acc;;5es de natureza informativa, concebldas soluc;;5es de eficacia de funcionamento dos
servlC;;os e criados espac;;os abertos a intervenc;;ao da
comunidade organizada .

1!J90
\

FELMOSTRA/MOSTRAIDAS POTENCIALIDADESIDO CONCELHO/5. a FEIRA DO VINHO
VERDE/23 JUNHO A 1 JULHO-90/FELGUEIRAS.
1 a 30 de Junho de 1990. Estac;:ao de Correios de Felgueiras.
CENTENARIO DO COLISEU DOS RECREIOS
DE LlSBOA/1890-1990.
14 de Agosto a 12 de Set~mbro de 1990.
Estac;:ao Central de Correios de Lisboa.

YEARS

~

I'OIrIUIW.

14 MAR<;:O 1990/45 ANOS YEARS/
/TAP/AIR/PORTUGAL.
Estac;:ao Central de Correios de Faro, 1 a 30
de Marc;:o de 1990.

DO'

8 de....
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'150

ANOS
MONTEPIO
GERAL
150/ANOS/MONTEPIO/GERAL.
1 de Setembro a 29 de Novembro de 1990.
Estac;:ao de Correios de LisboC!, Porto. Coimbra.
AGRIVAL/PENAFIEL/18 A 26.AGOSTO.
.1990 .
1 a 30 de Agosto de 1990. Estac;:ao de Correios de Penafiel.
III MOSTRA/FI LATELICAIDE/MARCO/
IDE/CANAVESES.
15 de Setembro a 15 de Outubro de 1990.
Estac;:ao Central de Correios do Porto.

COMISSAOIDE MULHERES/8 DE MAR<;:O/
IDIA INTERNACIONAL DA MULHER/PARTICIPAR E LUTAR/APLlCA<;:AO DOS DIREITOS/CESL SINDICATO DO COMERCIO ESCRITORIOS E SERVI<;:OS DE LIS BOA.
Estac;:1!Io Central de Correios de Lisboa, 8 de
Marc;:o a 6 de Abril de 1990.

MAoUINAS DE VENDER ETIOUETAS

COM IMPRESsAo DE FRANOUIA
A partir de 28 de Fevereiro de 1990 foram
retiradas do funcionamento as seguintes mc\quinas de etiquetas FRAMA:
008 - CTF Aeroporto (Lisboa).
009 - CTF de Funchal (Madeira).
010 - CTF de Restauradores (Lisboal.

3S

Roteiro de Exposic;:l5es
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Gaia vai ter Filatelia a alto nivel
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Carimbos nominativos
usados em Portugal
no periodo adesivo

Aproxima -se a passos largos a hora da
Exposic;:ao Filatalica Nacional, "GAIA 90» abrir
as suas portas. Com eleito, sen~ ja a 24 de Novembro que 0 Parque de Exposic;:oes de Vila Nova de Gaia patenteara ao publico 0 importante
certame, 0 qual se prolongara ata ao dia 2 de
Dezembro.
A sua Comissao Organizadora congratula-se
com 0 elevado nlvel cultural e lilatalico que considera estar desde ja garantido para mais esta
iniciativa da responsabilidade do prestimoso
Clube Nacional de Filatelia patrocinada pela Federac;:ao Portuguesa de Filatelia e pela Camara
Municipal de Gaia .

Por outro lado, e a partir da obtenc;:ao de medalha de prata dourada nesta exposic;:ao que as
participac;:oes terao acesso as exposir;:oes mundiais patrocinada~ pela Federac;:ao Internacional de Filatelia .
Espera tam bam a Comissao Organizadora
que ao certame acorram muitos jovens, nomeadamente alunos de escolas, para os quais estao previstas visitas guiadas e programadas .
Mas a GAIA 90 contara igualmente com um
programa cultural cuidadosamente elaborado
e preparado pelos organizadores.
E tal como a habitual em certames desta envergadura, a cada dia da exposir;:ao correspon-

Segundo as suas ultimas informar;:oes, estaraa presentes colecr;:oes de grande valor formando um conjunto verdadeiramente notavel
que filatelistas e publico em geral por certo iraQ
apreciar devidamente.
Recorde-se que, pela primeira vez, as participac;:oes numa exposir;:110 nacional resultam de
como que uma selecr;:ao processada atraves de
exposir;:oes regionais efectuadas no ana passado: s6 as galardoadas com medal has de prata ou metal superior nesses certames, tiveram
acesso a GAIA 90. Isto para alem das que ja
tinham side premiadas em anteriores exposir;:oes nacionais e internacionais.

dera uma designac;:ao . Assim, 0 dia 24 sera
consagrado como Dia dos Expositores, 25 sera a Dia do Clube Nacional de Filatelia, 26 0
Dia da Literatura, 27 0 Dia da Juventude, 28
o Dia do Vinho do Porto, 29 0 Dia da Amizade, 300 Dia dos
1 de Dezembro, 0 Dia
do Selo que contara com cerim6nias pr6prias
a cargo da Federar;:ao Portuguesa de Filatelia,
e 2 0 Dia da cidade de Gaia .
Os motivos dos carimbos comemorativos da
GAIA 90, dizem todos respeito ao concelho de
Vila Nova de Gaia.
Adivinha-se e deseja-se 0 maior sucesso a
GAIA 90. (SGI

Pedro Vaz Pereira

ALHANDRA
Vila da Estremadura, foi durante a 1. a e 2. a
Reforma Postal uma Direcr;:ao de correia, da
Administrar;:ao Centra l de Lisboa, tendo usado
respectivamente 0 carimbo obliterador de barras 7 e 6 . Possula correia desde 1818.
. Em 1666 era composta por 600 habitac;:oes
e pertencia entao a coma rca de Torres Vedras,
tendo posteriormente em 1855, passado para
a de Vila Franca de Xira.
Em meados do secu lo XIX dispunha de 520
habitac;:oes, num total de cerca de 2000 habitantes.

36

Vila muito antiga, supoe-se que, como a
maioria das vilas Ribatejanas, tenham side os
Mabes a funda-Ia, sem que haja haje a certeza
dissa.

IALHANDRI\ I
Antes de ter tido 0 nome de Alhandra,
chamava-se Torre Negra.
Aqui nesta vila nasceu' a famoso Afonso de
Albuquerque, grande vice-rei da India.

cn,
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VOCE!!!
Ainda nao e assinante
de HOBBY CENTER?

Escreva-nos pedindo urn
exemplar gratis, e sem
qualquer compromisso,
da nossa Revistal Cat~i1ogo de Vendas.
Se pretende comprar ou
vender, temos a solucao·
para si!
Junte-se a centenas de outros coleccionadores e tome-se mais
urn assimuite da nossa Revista/Catalogo de Vendas, beneficiando dos nossos Servicos de Compra e Venda.
Para mais esclarecimentos escreva-nos:

~HaBBQ·CEti
apartado 1274
1008 lisboa codex
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emendar as asneiras, acabadas de ccdar luz••...
cct'arrenegol ..
Atentem, se 0 desejarem, na beleza dos documentos, a seguir citados:
1 ~ - Folha de 35 linhas, azul, servindo de
frente e capa ao processo organizado
em 17 de Julho de 1873, por um falecimento no Hospital do Lazareto;
2~ - A frente da dita folha, reza assim:
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ALiJO
Vila de Tras-os-Montes, foi durante a 1 .' Reforma Postal uma Delegacao de Correio da Direcc;:ao de Sabrosa, t:l elevada na 2.· Refarma
Postal a Direcc;:ao de Correio da Administrac;:ao
Central de Vila Rea l, usando 0 carimbo obliteradar de barras 107.
Em meados do seculo XIX era composta por
500 fogos e 2000 habitantes.
Povoada no ana de 1225, por ordem do rei
D. Sancho II, foi-Ihe por este concedido foral
no ana de 1226, tendo-Ihe 0 rei D. Afonso III,
concedido um novo foral no ana de 1269.
Alij6 pertenceu aos marqueses de Tavora ate
ao ana de 1759, passando posteriormente para
a coroa portuguesa.
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A palavra Alij6 provem do nome hebraico
«azob ... Palavra denominada em arabe ccazzot..,
que significa cchysopo .. , erva. Os arabes ao jun tarem 0 artigo ccal .. deram-Ihe a designac;:ao «AIzof ou Alzob .. , posteriormente ccAlij6 ...

Conta da despeza com 0 tratamento e enterro
de
Ant6nio Marinho de Carvalho, passageiro do
Vapor francez Ville de Bahia fallecido no Hospital do Lazareto em 9 de Julho de 1873
Ao Facultativo dos Impedimentos os
19$200
seus honorarios
P. duas receitas da botica

A e,,'preza da hospedaria, alimentos
8$500
e queima de cama completa
$150
roupa lavada
gratificac;:ao ao enfermeiro que
1$000
o tratou
$500
quem 0 amortalhou
do is homens que 0 levaram a
sepultura e trouxeram 0 espolio
1$000
p~ os armazens
P. bilhete d'obito ao Regedor da
$240
Freguezia
A quem foi buscar e levar 0 dito
$120
bilhete
Ao Capellao do Lazareto offerta e
5$400
acompanhamento
Coveiro que abrio e fechou a Cova
$500
no Cemiterio do Lazareto
P. Imposto de Lazareto 4 dias de
2~ cia sse a 300
beneficiac;:ao de bagagem

IALIJO]
Tambem existe uma outra teoria quanto apalavra Alij6. Consta que esta povoac;:ao e do tempo dos romanos ou godos e que foi conquistada
pelos arabes, tendo como seu dono um senhor
chamado ccAli-Job .. , provindo dar 0 seu nome
ccAlij6 ...

1 $720

A Comp~

brac;:al d' Alfandega

1 $200
$400
$320
40$250

Importa esta conta na Quantia de Quarenta mil
duzentos e cincoenta reis. Lazareto de Lisboa 17
de Julho de 1873.
o Fiscal

a

e apresenta ainda, esquerda e sob tudo isto,
um lacre a vermelho, onde se descobre uma
coroa encimando um escudo.

2!' -

3~

-

4~

-

5~

-

6~

-

7~

-

Recibo passado pelo facultativo Ant6nio Maria da Luz Rego ao Fiscal do Lazareto de Lisboa, por ccter tratado 0
quarentenario ...... Assinado sobre selo
de «Imposto do Sello .. de 20 Reis.
Duas receitas, em papel comum, onde estao debitados xarope, garrafa,
' pano e nao sei que mais. Ja nessa altura cese escrevia pr6 boticario .....
Recibo da EMPREZA DO LAZARETO
(Fig. n!' 3l.
Idem, passado por ceO criado, Jose do
Amaral .. , por ter lavado a roupa suja
do Falecido .
Idem, do Capellao Manuel Jose da Silva, passado ao ja citado fiscal, devidamente assinado sobre idl§ntico selo
de 20 reis .
Idem (Fig. n~ 4) 0 qual ainda apresen ta, no verso 0 recibo, passado pelo Encarregado Joaquim Alves, referente
aos cctrabalhos brac;:aes ••.

E mais nao tem para apresentar, este conjunto de papeis, de que me sirvo, no intuito de
estabelecer alguma confusao e, vamos la, aclarar duvidas levantadas inicialmente. Aclarar
poisl
Do que atras ficou dito, se deduz nada ter
a haver 0 ccmeu» LAZARETO de Caparica com
o LAZARETO de Lisboa. Todavia ... venham essas explicac;:5es. Mas nao esquec;:a 0 facto de,
"0 da Capital, ser uma especie de Hotel com as
suas trl§s classes distintas. Hotel mais para morrer do que para viver e onde, como neste caso, acontecia 0 ccfallecido .. , por vezes, perder
a sua verdadeira identidade. Se na ccabertura ..
ele e Marinho no ccHotel .. e Meirinho. Onde es~~o~~
.

An6nio Joaquim Ferreira
Pagou-se mais cincoenta reis de sello
Ferreira

E a prop6sito, onde esta situado ou, que e
feito do LAZARETO da Caparica? '
15
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Que tenho eu a ver com isto? Interrogar-semeu Caro leitor, olvidando, j~ 0 tempo
poupado e esquecendo a IIminha pedrinha no
charco)), 0 que equivale a dizer-Ihe haver algo
mais a acrescentar. Vale uma aposta?
Na Fig. 1, temos 0 LAZARETO inutilizando
o selo, em postal endere«;:ado a Lisboa enquanto que, na Fig. 2, a oblitera«;:ao ~ desta cidade
e a de chegada (que nao ~ oblitera«;:ao, como
~ 6bvio) a do citado LAZARETO, por sinal com
data mais antiga.
'Ora se, como nos diz AMERICO COSTA no
seu DICCIONARIO CHOROGRAPHICO de PORTUGAL CONTINENTAL e INSULAR, 0 correia
existia apenas em LAZARIM, onde raio estAtestaria instalado 0 correia do LAZARETO? Sim,
porque nao tenho quaisquer duvidas quanto ao
facto de este LAZARETO ser do lado de I~ ...
a tal povoa«;:ao, servida por barco (Tejo) assim
como LAZARIM, facilmente verific~vel pelo que
est~ escrito no postal n~ 2 (0 sublinhado ~
meul.
14
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Mas ter~, esta marca postal, alguma coisa
a ver com 0 nosso (salvo seja) LAZARETO do
n~ 3? Possivelmentel Porque nao teria entao
o seu pr6prio posto de correia? Mas, e se assim fosse, nao have ria necessidade de manter
a correspondl§ncia, I-GUAl-MEN-TE, de quarentena ou isso resolvia-se com a desinfec«;:ao. :. a causadora dos tais cortes, nas cartas
da ~poca, absolutamente desnecess~rios em
posta is? Ora fa«;:am favor de me explicar isso
muito bem porque, para f(baralhar)), estou c~
eu. Prossiguemos:
Se aquela povoa«;:ao ~/foi a sede da EMPREZA DO LAZARETO (Fig. n~ 3) nao seria nesta
que estava colocado/instalado 0 sobredito cujo posto de correios ou quejando?
Sei que tenho par al (algures) mais alguns
dados mas, isto aqui para n6s, nesta minha babil6nia, de papel diverso, nilo sei onde descansam pelo que, sem mais demoras, passo a
indicar a razao forte do j~ escrito; algu~m vir~
elucidar/esclarecer-nos quanto po que falta e

• ••. •

-~''', ' '''"7

•

•

• •

"

'• • ,

,'- ....

~

.•• -.

•

-..... -~., ... ' ''-

... . ,

~

•.

.... . . .. .

I

-

• • • • - . - . . . .&

-.

..

•.•.~..~ '!2:::~!!:-- ~J"J::$;~~~~~~2;'~~1
.

v -.

-'

- ...- . . . .

-- ,

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

~

.: ; .~: .

:.,..r.!~.,·~.·,":::"-;4~~

39

··tmrHtLA

' ",.'.0:'

ALJUSTREL

Foi doado

Vila do Alentejo, com correia desde 1818.
Foi durante a 1. a e 2. a Reforma Postal uma Direcc;:ao de Correio da Administrac;:ao de Beja,
tendo usa do em ambas 0 carirnbo de barras
obliterador 193.
Tinha naquela epoca cerca de 400 habitac;:oes e 1600 habitantes, sendo 0 concelho
composto por 910 habitac;:oes.
D. Sancho II conquistou-a aos mouros no
longrnquo ana de 1235 e recebeu foral em
1510, das maos do rei D. Manuel.

a Ordem de Sao TiaQo em
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COMPRAMOS
Colec90es de selos de todos os paises
Tambem tematicas e lotes de series
Interessam so mente opera90es de valor

PAGAMOS

A VISTA NA MOEDA QUE PREFERIR

Dirija as suas ofertas com detalhes e pre90

FILATELIA LLACH, S.L.
Diagonal, 489
08029 BARCELONA (Espana)
Tel. 34.3.410.50.00 - Fax 34.3.419.47.28
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mesmo e ja tarde para mudar. Bom, mas no
final sempre ((digo)) qualquer coisa de utilidade
(peneiras?l. Necessito de inspirac;:ao ... E! 0
meu ccpalavr6rio)) que m'a da, desculpem,
Para ja, vamos ver 0 que consigo, a j~stifi 
car 0 trtulo ... meio maluco, como teria de ser,
uma especialidade minha (jal inca paz de espantar/cau~ar admirac;:ao a qualquer dos leitores
(meus) porque os tenho. Adeantel
Para quem tem andado nestas lides de filatelia, 'ou ainda melhora marcofilia, ja ouviu ou
leu algo acerca do LAZARETO, da desinfecc;:ao
e da quarentena (tudo isto ligado - mais ou
menos - ao ((Correio Marrtimo») nao perdera
o seu tempo com esta leitura e, possivelmente, podera dar-nos alguma ajuda, uma vez que,
dentro do habitual, me lim ito a ((atirar a pedrinha no charco)), tudo quanto representa a minha sabedoria (e nao s6) nestas e outras coisas.
Manuseando, uns velhos papelinhos, fiquei
um tanto ou quanto ((baralhado)) e, logicamente, procurei esclarecer-me. Assim, com 0 in-

e

dispensavel trabalho, e boa vontade, consegui
saber acerca do LAZARETO que:
1? -

HMhavia uma povoac;:ao na freguesia
de CAPARICA, concelho e comarca de
ALMADA, a escolhida entre outras,
por.r'fIais ccA mao));
2? - Nao tem/tinha posto de correio ... este era pertenc;:a de LAZARIM, isse, Caparica/Almada;
3? - E/era um estabelecimento isolado,
existente nos postos, nos quais fazem/faziam quarentena os viajantes
provenientes de parses onde grassam/grassavam epidemias (ver qualquer diccionario ou enciplopedia); .

E/era 0 ediHcio para quarentenas, 0 tal
perrodo dos quarenta dias (de isolamentol. .. depois dela, a quarentena,
ficava-se automaticamente livre, para viver/morrer aqui ou ali;
5? - Foi sede de uma empresa.

4? -
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literatura Filat6Iica " .

'.

o livro de'selos
«Por esse mar fora»

Fig. 2

correr a qualquer equac;:ao matematica que,
muito embora hajam asneiras (cometidas involuntariamente) ja com 0 seu «statu quoll (giro
nao ~7 deixam-na passar, que leva fogoll nao
devemos aceitar 0 ICconsummatum est» (a isto
chama-se ICmania das grandezasll, po is qualquer bom dicionario tem obrigac;:ao de nos indicar todas estas locuc;:oes ... e nao 56 ... ora
tomall sem procurar saber da razao da sua existencia.
Nesta altura (da leitura) alguns dos leitores
(por que os hal ja roeram as unhas at~ ao sabugo (aquelas que usam deixar de reserva, para
os desafios de futebol ou filmes de terror) muito embora Ihes fosse facillssimo nao ir mais
al~m. Mas naol sao teimosos, querem saber
ate onde vai a minha loucura, 0 meu desplante e, logicamente, seguem em frente com todos os perigos de um «inchac;:oll (Ieia-se
enfarte). Depois nao me acusem, avisei-osl
Tambem e certo que outros ha, lendo gostosamente e (quic;:a rindo/sorrindo, por possuidores de ((sinal contrario)), 0 tal que nos torna a
12

vida mais feliz, mais alegre, mais justificavel)
bastante interessados.
Era de esperar ... descambei no,!amente. Nao
ha possibilidades, sou assim mesmo, necessito de dar voltas (como 0 cao) para chegar
minha IIcama)). Sem as dar, sem criar (em mim
pr6prio) 0 ambiente que me leva a superar tudo quanto ~ necessario para se estar sentado
a uma velha maquina de esc rever, certo e consciente de que os crlticos serao muitos e os incapazes outros tantos (mas os AMIGOS muitos
mais, batendo-os de longe, para alegria ca do ...
claro, ((estassell mesmo a verI.
Eu sei que sou ICisto e mais aquilo)) e estou
de acoFdo ... e nas tintas. S6 nao concordo ~
que todos esses, que 0 nao sao, nao me deem
o prazer de os ler e poder aquilatar das suas
propostas ou elucidac;:oes e, assim, aclama-Jos,
incentiva-Ios e abrar;a-Ios (ate) pelo que fizeram, estao fazendo ou virao a fazer. 1550 sim,
e que seria bom . 0 resto .. . tenham paciencia ...
sou ALGARVIO e como tal, ou «falo)) (malandrecosinho, nada disso) ou rebento . Sou assim

a

Recebemos ((Por esse mar fora)), uma peregrinac;:ao contada por Francisco Cruz Neves,
um dos tripulantes e jornalista da Agencia Lusa . Semelhante a muitas outras peregrinac;:Oes
do passado, pode incluir-se 0 livro numa corrente literaria muito querida pelo nosso povo:
as viagens com sabor caracterlstico das
aventuras.
Emilio de Sousa, residente na Africa do Sui,
sonhou a viagem evocativa da passagem do
Cabo da Boa Esperanr;a, ((sacudiu 0 p61l da caravela ICBartolomeu Diasll e capitaneou-a .
Na tripular;ao, portugueses e sul-africanos repetiram a proeza dos navegadores da epoca de
quinhentos.
Em ((Um dia a bordoll, nao falta 0 trabalho,
o convlvio e a ((saudade)) na hora do recoIhimento.
A caravela exige manobras e 0 diario conta
a viagem, tudo recheado com ilustrac;:oes de
Henrique Cayatte.

Alguns selos valorizam a obra, al~m de Ihe
acrescentarem 0 colorido tao agradavel: das s(!ries de ((Datas da Hist6ria)), Pedro Reinel, Diogo Cao, Pero da CovilM, Bartolomeu Dias e
Cielo de Ouro; da s~rie de ((Navegadores Portugueses)), os selos emitidos em Marc;:o de
1990 das taxas de 2$00, 5$00, 32$00 e

100$00.
Um glossario no final do livro familiariza 0 leitor com term os nauticos e permite leitura facil
e agradavel. No entanto, 0 filatelista, amante
de variedades e de exotismos aparentados com
selos, deliciar-se-a com uma folha-miniatura
colocada no frontisplcio do livro . Representa
Pedro Reinel e 0 seu esforc;:o em torno da terra.
Foi esta a primeira obra de uma «Colecc;:ao
Descobrir)) com que os CTT pretendem contribuir para divulgac;:ao dos Descobrimentos Portugueses, um tema muito desenvolvido palos
filatelistas do nosso pals.

Albuns de Portugal
Formato 22x25 cm . Folhas m6veis em cartolina. Casas para todos os selos emitidos regularmente,
com a indicac;:ao do respectivo nlJmero do nosso caMlogo e reproduc;:ao dos selos tipo . Capas de cartolina, impressas a trAs cores.
Volume
Volume
Volume
Volume

I - Desde 0 n~ 1 atll ao 796 e Correio Allreo
II - Desde 0 n~ 797 (Cenl~ Selo PortuguAsi alll 1979
III - Desde 0 n~ 1453 alllil aelualidade
IV - Bloeos, Privalivos, Porteado, Ene. Postais e Teillgralos

63
64
49
138

tis .
lis .
lis.
tis.

2000$00
2000$00
1 550$00
4350$00

ELADIO DE SANTOS
CASA FUNDADA EM 1922
Rue Bernardo Ume, 27 -

1100 L1SBOA - Telet. 549725
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I am interested in exchange stamps mint + BF country ALL WOR,=-D thematic and
EUROPE chronological (new issues) + Billete Banco.
Contre I offre stamps POLSKA, URSS, quantities and Romenia, Mong6lia, Cuba,
VIETN AM, Corea N. Kampucha new issues.
Myadress:

STEFAN MAKSIMOWICZ
15-950 Bialistok 1
P.O. Box 294
POLONIA

INTERESSA-ME: Selos novos da Europa Ocidental, s~ries completas mais BF e selos de todo
o Mundo dos temas: PAPA JOAO PAULO II, FAUNA, FLORA,
DESPORTOS E TRANSPORTES.
OFERE<;O: POL6NIA E RUSSIA/quantidades xl-500/ROMENIA, BULGARIA,
MONG6LIA, CUBA, COREIA DO NORTE, VIETNAM e KAMPUCHEA
anos 1989 e 1990.
Lfnguas:

hlgl~s, Franc~s

. ;: -:.
...

Fig. 1

e Espanhol
MAKSIMOWICZ MARYNA
15-057 BIALYSTOK - 24
P.O. Box 226 - POLSKA

o «Laz~reto» e a sua «Empresa»

OFERTA
Vendo para lOdos os pafses lOdas as Novidades em s~ries complclas novas. Usados Teml1ticos. Temas segundo os catilogos Yvert, Zumstein ou Michcl. Souvenirs da Rom~nia. Postais i1ustrados e sobrescritos de 1~ Dia.
Acordo pr~vio. Resposta assegurada.
Envio com valor equivalente na moeda local em valcs de correio internacional, ordcm dc pagamento ou dep6SilO banclirio no Banco Nacional de Craiova em £, $, DM., FF.
.
Vendo 100 selos postais usados da Rom~nia por £ 2=$3 USA=5DM = 17FF.
'::orrespon~encia em frances, italiano, ingles, espcranto ou portugul!s.

LICULESCU SORIN GABRIEL
CART. ROVINE, BLOC C 30, Sc.2, Et. 3 Aprt. 13
CRAIOVA, COD 1100, DOW. ROMANIA
OF. POSTAL Nr. 5

STAMPS

I

VENDO ISELLING

I

STAMPS

SELOS E BLOeOS DE PORTUGAL
TUDO NOVO
EUROPA - OUALOUER TEMA
F. MARTINS (FILATELIA)
Apartado 5009 - 1701 LlSBOA CODEX - PORTUGAL

STAMPS
42

I

BUYING

1

STAMPS

Americo Mascarenhas Pereira

De vez em quando, ou vice-versa, M um
Amigo, de que sou RIQUISSIMO, gra9as ao Divino e 11:1056 (este «n:lo 56» ~ uma grande «safa9aO)) para os quase-analfabetos, como eu,
po is al~m de nos economizar espa90 e tempo,
livra-nos da encrenca de ter de justificar, 0 que
esconde, na maioria das vezes muito diflcil de
fazer, sup~r ou ajuizar) que v6m aM mim (caligraficamente) no firme prop6sito de se esclarecerem, baralhando-me a mol~cula. Para
esses e futuros, eis uma ajuda m na medida
do meu posslve!. Se n:lo atinjo 0 desejado (por
todos V6s) ~ porque n:lo sou capaz de 0 fazer,
p~r nao dispor de mais elementos e, como I~
diz 0 velho ad~gio, anexim, ditado, prov~rbio
ou rif:lo - n:lo sei se h~ mais - fa9am favor
de escolher 0 que mais Ihes aprazer: «Quem d~

o que tem ... vai vender pef)tes para 0 Rocio)) ...
n130 meu Amigo, com «SS)) ler-se-ia «R6» e n:lo
ClRU)). Porqu67 Naol Nao meu Amigol Isso pareceria mal e ainda ia parar 'ao banco dos r~us,
por estar Clmetendo foice em seara alheia» ... safa. Que Deus me livre de tal desconchavol Estude I Leia, leia muitol «Induque-se e v~ tramar
outros ... mas sempre Ihe \:Iigo que antes era .
assim e, no entanto, tem razao quando est~ a
eever in mente)) a tal pra9a, 0 tal largo, 0 tal espa90 livre para isto e mais aquilo. Nao me r,eferi propria mente ao ROSSIO LlSBOETA mas
pretendi, isso sim, sugeri-Io atrav~s de uma as-neira e, pelos vistos, consegui-o.
Que quero dizer com todo este arrazoado? Essa agoral Provar-Ihe, sem necessidade de re11

5. 0 Leilao do CFP
Ouatro exitos consecutivos assim se devem classificar os quatro leiloes ate agora realizados pe lo Clube Filatelico de Portugal.
Tem side com compreenslvel satisfac;:ao que temos tomado conhecimento, atraves de testemunhos de filatelistas , 0 quanto e apreciada a organizac;:ao destas vendas intersociais, as
quais, recorde-se, sao um dos numerosos beneflcios que proporcionamos aos membros do
CFP.

,

A venda
em todas
as casas
da
especia/idade
Aproveitamos 0 ensejo p.ara recordar a ultima almoeda que, contando com quase 2000
lotes, ficou a constituir uma das maiores (se nao a maior) hasta de material nacional jamais
realizadas entre n6s . E a qualidade de muitas pec;:as mereceu mesmo a sua reproduc;:ao a
cores no extenso catalogo de 124 paginas .
Entretanto, anuncia-se agora 0 nosso 5. 0 leilAo estando j6 a respectiva Comissao, de
novo integrada pelos elementos da Direc~Ao do CFP, Jos6 Correia, Paulo Qias e Fernando Ideias, a trabalhar para que ele alcance um sucesso ainda maior do que os anteriores.
o prazo para a recep~ao das pe~as que os interessados desejem enviar para este leilao
terminar6 impreterivelmente no dia 31 de Dezembro,solicitando-se, pois, que as remessas. sejam feitas 0 mais breve mente possivel. (SG)

e

livrarias

Edi~ao

~

1.
.......

•

(!!)

da

f -I t IBRBRATA DRS NEUES

E
E
i

Precro:

2 300$00

Rua da Trindade, 5 _1.0 Dto. (Largo do Carmo)

Tole!. 346 71 33

•

1200 USBOA

4

~• • • y •••••••••••••••••••••~

Erratas
No ccRelat6rio e Contas da Direcc;:ao .. publicado no numero 356 desta Revista, encontram-se duas ccgralhas» que se impoe corrigir. Assim,
na pagina 31 ~ija rubrica ccMostras na Sede»,
quando indicamos 0 nosso muito prezado cons6cio Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso como expositor nessa iniciativa, deverlamos ter

referido precisamente 0 seu filho, Eurico GuiIherme Maurfcio Valadas Lage Cardoso qua
expos, como se expressou, a sua esplendida
colecc;:ao ccFiguras e factos da polltica mundial ...
Aos dois distintos filatelistas apresentamos
as nossas desculpas pelo involuntario lapso.
Finalmente, na pagina 35, no ccBalanc;:o Geral .. , no penultimo total parcial onde se Ie
3 389 098$80, devera ler-se 3 389 048$80,
ccgralha .. que, contudo, nao afecta qualquer outra parcela ou 0 total geral. (SG)
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Numismc\tica

Serie «Ourivesaria»

Moeda comemora

proposta pelo CFP

Batalha de Ourique
o Banco de Portugallanc;ou no passado dia
24 de Setembro uma nova moeda comemora tiva, com valor facial de 250 escudos e diametro 37 mm, cunhada na Casa da Moeda, que
ficara a assinalar os 850 Anos da Batalha de
Ourique, e a criac;ao do Reino de Portugal.
As gravuras da nova moeda sao da autoria

da escultora Irene Villar. No reverso, 0 campo
da moeda apresenta-se bipartido por uma espada medieval, tendo no lade inferior direito um
crescente de pontas cortadas pela espada e pela data «1139»; no lade superior esquerdo a reproduzida a gravura de uma moeda de D.
Afonso Henriques, tendo entre dois arcos a ini-

cial do nome do rei sobreposta a uma cruz de
elementos triangulares.
o anverso reproduz 0 primitivo escudo das
quinas dos reis de Portugal, de formato amendoado, ladeado por sete castelos em cruz, castelos que s6 no reinado de D. Afonso III «0
Bolonhes» seriam adicionados heraldica nacional portuguesa.

Ja de ha largos anos 0 Clube Filatalico de
Portugal vem propondo aos Correios temas para servirem de motive a emissoes filatelicas,
cumprindo assim a sua vocaQao de porta-voz
dos associados ao mesmo tempo que se presta colaborac;ao a entidade emisspra portuguesa.
E nao podemos deixar de manifestar a nossa satisfac;ao sempre que uma dessas sugestoes a aceite . .
Tal a 0 caso presente, ao constatarmos ter
side considerada para 0 Plano de emissoes fi-

Com um limite de cunhagem de 750 000
exemplares de curponlquel, para distribuic;ao
pelos Bancos ao valor facial, e 45 000 moedas de prata a comercializar pela INCM, esta
moeda sera a ultima deste valor, 250 escudos,
sendo substitulda pelo valor facial de 200 escudos em futuras emissoes.

atelicas de 1991, a nossa pro posta de uma serie devotada a Ourivesaria Portuguesp.
Propoem-se os CTT, ao dar seguimento a
nossa sugestao, emitir durante alguns anos selos nos quais serao apresentadas as mais significativas pec;as da hist6ria e evoluc;ao da
ourivesaria nacional ao longo dos tempos. E
manifestam igualmente a sua intenc;ao de, no
termo dessas emissoes, editarem um livro te matico sobre esse assunto.
Nao podemos deixar de salientar que estes
serao os primeiros selos portugueses devota -

a

dos a esta tematica, ficando certos que a beleza de muitas pec;as confeccionadas por
competentes e verdadeiros artistas nacionais,
iraQ proporcionar exemplares de grande espectacularidade que divulgarao em todo 0 mundo
uma actividade por muitos (ata portugueses)
desconhecida.
A serie colocada em circulac;ao em 1991
intitular-se-a «J6ias da Coroa», designac;ao tambem de uma exposic;ao organizada por orientac;ao da Secreta ria de Estado da Cultura na
qual estarao patentes as mais significativas pec;as do tesouro da Coroa ate agora nunca mostradas ao publico, 0 que revela ainda mais a
oportunidade da nossa sugestao.
Referem-se seguidamente as restantes amissoes programadas para 1991:
- 500 anos da missionizac;ao do Congo
- Centenario da morte de Antero de Quental
- Navios dos Descobrimentos (2.0 grupo)
- Faianc;a portuguesa (2.0 grupo)
- Museus de autom6veis antigos
- Serie Pre-OHm pica
Hist6ria da Comunicac;ao em Portugal
- Patrim6nio Arquitect6nico
- Europa CEPT - Europa espacial
- Ano Europeu do Turismo
- Europalia 91
Para os Ac;ores:
- Europa CEPT
- Profissoes tfpicas ac;orianas (2.0 grupo)
- Transportes dos Ac;ores
Para a Madeira:
- Europa CEPT
- Plantas e frutos subtropicais (2.0 grupo)
- Protecc;ao da Natureza
Sera tambem dada continuidade a emissao-base «Navegadores Portugueses», com mais
quatro exemplares.
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mapa de Aland; e.Q n. 0 6, de 10m, igualmente multicolor, mostra c;>,selo gravado da provIncia e de Santo Olaf.
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DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
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COLECIONADOR: Temos para Ihe oferecer
um servic;o de vendas revolucionario,
seguro, rapido, - economico e simples.
Comodamente em sua casa e nas
melhores condicCles, voce pode receber os
selos, postais ou outras pec;as de
~olecCllo, que procura .

Tudo a contribuir para um retrato instant8neo da provIncia de Aland: a «terra» no mapa,
a vida no mar, a bandeira a esvoac;:ar idea is e

Todos os lotes sllo autenticos e no estado
descrito . Satisfac;llo assegurada.
Reproducllo fotografica dos melhores
exernplares. Solicite hoje mesmo e sem
comprom isso, 0 nosso CATALOGO DE
VENDAS .
Selos rares, posta is, blocos
literatura, historia postal,
Inteiros postais, centos,
kilos, lotes, coleccCles, erros,
censuras, correio militar,
postais maximos, correio
aereo, cartas antigas, paquetes,
selos classicos, etc ...

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS s6cIOS

PORTUGAL
75 -

751 -

1741 -

1910 -

........._,..
1922 -

2304 -

o «selo a branco)) para gravar escrituras, para
confirmar a certidao de longevidade e de autoridade ...
Uma colecc;:ao facil de comec;:ar pelo princrpio agora, mas possivelmente muito cara se os
nossos netos nela pensarem.

VENDEOORES : Estamos II vossa inteira
disposiCllo para vos realizar a venda de
colecc;Cles, lotes, etc . por meio do nosso
servico de vendas II comissllo.
Solicite-nos, sem comprom isso, e sem
demora, informacCles detalhadas.

2603 -

2821 -

2695 -

3081 -

****
II

3082 -

Eng.· D. Maria Barbara Tavares Proenc;a
Abrunhosa. Rua S. Sebastiao, n. 0 42. 6000
Castelo Branco.
Eng. Ant6nio Tomaz Belo Pinto Ferreira. Rua
Passos Manuel, 223-3. 0. 4000 Porto. (A)
PO.Fr.ln.AI. T.C.N .60.1.2.28.90.94.
Eng. Bernardo Augusto Pereira Leite dos
Santos. Rua Ferreira Borges, 102-3. 0. 1300
Lisboa. (M) C.60.N.U.
Dr. Ant6nio Alberto Carranca Costa. Rua
N.· S.· da Nazare, 36 rIc Dt. o. Flamenga.
2670 Loures. (M) Po. ES.Fr.ln. T.C.60 .
N.U.1.2A.3.19.21.90.94.
Maria da Conceic;llo Pereira dos Reis. Rua
Adolfo Loureiro, 60-1.0 Esq. 3000 Coimbra.
(M) C.60.N.U.l.2B e 2C ate II Independencia.94.
•
Jorge Manuel Palma Correia. Rua Prof. J.
Vicente Franc;a, 83-4. 0 Dt. '0. 2830 Barreiro. (P) T.V.C.60.U.l.Tematica de ' Minerologia.94.
Joaquim Manuel O. Bispo. Rua Central, 15.
Urgeiric;a. 3525 Canas de Senhorim. (M)
Po.T.C.60.N.l.60.N.U.3.
Jollo Ant6nio Ramos Gapar. Rua Conde de
Castro Guimarlles, 4-r/c 01. 0. 2750 Cascais.
(M) C.60.N.U.1.9.3.94. Ateneu.
Jollo Pedro Cavaco Assunc;1I0 Batista. Rua
Ruben Borges, 20-1.0 Esq. Feijo. 2800 Almada. (M) Po.T.C.V.60.N.U.94. Ateneu.
Ant6nio Jose Almeida Marques Bonina. Av.
Padre Himalaia, 30-1.0 Esq. Damaia. 2700
Amadora. (A) T.C.V.60.N.U. Hist6ria Postal e Correio Marltimo.
LuIs Miguel Amado Madeira da Silva. largo 25 de Abril, Lote 130-2.0 Dt. o. ApelaC;1I0.
2685
Sacavem.
(M)
Po.ln.T.C.V.60.N.l desde 1968 e U. desde 1853.94.

3085 - Dr. Jose Manuel Gonc;alves Folhadela de Oliveira. Casa de Pidre. /ilequillo. 4760 Vila Nova de Famalicllo. (M) C.60.N.l.60. N.T.49.
Ateneu.
3087 - Jollo Vasco Lopes Mota. Rua Theresa Henriques de Lancastre, 5-3. 0 Frt. 2745 Queluz Ocidental. (M) C.60.Ceres: provas, erros
e ensaios.60.N.l.
3088 - Eng. Jose Manuel Miranda da Mota. Av.
Vasco da Gama, Ed. Silva Porto, Bleeo C-B. 0
B. 4490 P6voa de Varzim. (A)
T.C.V.60.N.U.Ceres de 1.
3089 - Mario Augusto Reis da Silva Araujo. Rua D.
Filipa de Vilhena, 9-4. 0 Esq. 1000 Lisboa.
(M) C.60.N.Tematicas: T51. Poupanc;a, CEE
e Descobrimentos.90.
3090 - Jollo Manuel Gomes Lima AnasMcio. Rua
da Paz, 56-2.0 Dt.o 2735 Cacem.
3091 - Dr. Jollo Manuel Alves de Moura Pereira.
Rua sa de Miranda, n. 0 37-2.0. 3000 Caimbra. (M) C.60.N.U.l.ClasSicos. Pre-filatelia
(Coimbra, Lousll, Sandomil). Macau. Erros.
3092 - Jose Neves Dias Lalanda. Rua Dr. Jose Saraiva, 11-1. 0 Dt. o. 1800 Usboa. (P)
In.Fr.T.C.60.N.U.3.
3094 - Joaquim Manuel Nunes Barbosa. Apartado 28.2530 Lourinhll. (P) T.C.V.60.N.U.l.
Ac;ores, Madeira e Macau. Tematicos de 3.
3096 - Jollo Lopes. Rua da Republica, 32.1. 0 .
2670 Loures.
3097 - Alexandre Rovisco Gonc;alves Pires. Rua
Newton, 12-2.0 Esq. 1100 Lisboa. (P)
T.C.60.U.1. desde 1976.
3098 - Jorge Alexandre Vidal Coelho Teixeira de
Almeida. Rua Antonio Pedro, 129, rIc Esq.
1000 Lisboa. (P) Po.T.C.V.60.U.l desde
1975.34. Egipto.
3101 - Rui Manuel Gaspar da Silva Pontes. Rua Cidade da Beira, 48-5. 0 B. 1800 Usboa. (P)
Po.Fr.ln.T.C.60.N.Tematica.90.
o
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3079 - Juan Sanchez Sanchez. A. Valderrama,
6-41640
Osuna
(Sevilla).
(M)
Es.Po.T.60.N.U.1 .19.21 .22.46.

3083 - Cristian Tanasescu . A.F.R. Cont. 11452.
C.P. 1-29. 70100 Bucaresti 1. (M)
Fr.ln .T.60.N .39 . Prefere negociantes.
3084 - Dr. Vladoianu Mircea. Rue Nic. Titulescu 81 .
1.3. Ap. 4. 1100 Craiova.

BRASIL
3099 - Dr. Ruy Jos~ C. Messias dos Santos. Rua
Dr. Sousa Dias, 153. Icaral. CEP 24230 Niteroi RJ . (A) T.C.60.N.U.15 CI<1ssico.
3100 - Joaquim de Barros Sousa Botelho. Rua Carlos de Vasconcelos, 85-Apt. 401 ITijuca).
CEP 20521 Rio de Janeiro. (A)
T.C. V.60.N.U.1 CI<1ssico . 15 Carimboslmp~rio do Brasil.

AFRICA DO SUL
1064 - Pedro de Sousa Tom<1s. 50 Rollo Street.
Cyrildene. Johannesburg 2198. (M)
C.N.U .60. 1.2.57.93.

RUSSIA
3086 - Vladimir Rudenko. Lnokombinatovslcaya, 9
Kv 91. 266022 Rovno. URSS . (M)
Fr .ln .T.60 . 1.2A. 5. Tem~ticos . D~ da
37.60.67.67B.
3095 - Miss Polunina Oksana. Box 9607.
Kharkov-310124 . URSS. (M) In.T.75. Notas. Discos LP's Rock, cl~ssica e Folk.60.37.
Afeganistllo. Parses Socialistas par 60.N. Tem<1ticos. CD's. Video Cassetes (filmes de
horror). S6 por 80.

Os primeiros selos
Alves Coelho

Em todos os tempos, os Correios pretenderam estampar, nos seus selos, imagens que representassem 0 pals emissor.
Quem folheie um catalogo universal, constatara a veracidade da nossa afirmat;:ao. as reis,
as bandeiras, os chefes de governo, os slmbo-

FRANCA
3093 - Garon Jacques. 93, Rue Dunant. 91360
Epinay s/Orge. (M) Fr.ln .T.60 .1.16.31 .D<1
60.N.U.21.90.

iNDIA
57 - Prof. Luildo M. de Nortonha - Vilsa Lumano 63 . Dump~m. Ucassiam. Bardez. Goa
403507 .

IRAO
2984 - Mohammad Taghizadeh. Khajeh Rabi Str,
Belai Str, Left Side, n.o 250. Mashhad . (P)
In. T.60 .3.65.

INSCREVA-SE ' NO
CLUBE FILATELICO
DE PORTUGAL

ITAuA
2995 - Carlo Giani. Via Sant' Agostino 5/.8 . 21012
Cassano
MGO .
Varese.
(A)
It.Fr.60 .N.16.19.21.21A.24.24B.36 .73 .
3001 - Carlo Colombo Corso Mazzini, 67/8 . I
-20075 Lodi 3 (MI). (AI Fr.lt.60.5.1 OB.37.

PERU
3008 - Jhon seteve Luna Ug~s. Av. Peru . 2505 .
San Martin de Torres. Lima 31. (P) T.60. Tem~tica de Futebol. T17 .T41.
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Colombo

Italie, Europe occ .. URSS
Prix courant gratuit
(Prec;ario gratis)
Corso Mazzini, 67/8
1-20075 LODI 3 (eM I ) Italia

\ I \" D 1.1 0

los varios tem servido de inspirat;:ao desde as
pfimeiras emissOes aparecidas no mundo.
Depois, predominam as figuras notaveis que
a polltica, a ciencia e a arte registaram, e, muitas vezes, acontecimentos flamejantes nacionais ou internacionais.
Assim, os selos ajudatn a conhecer os palses, e os amigos de saber, atras de um selo
com «notlciall imprevista, podem efectuar consultas de modo a concretizarem e a aumentarem os seus conhecimentos.
a selo tem, por consequencia, um alto valor sugestivo de que sempre gozou.
Com a idade de 150 anos, mant~m a juventude dos primeiros dias e a preocupat;:ao de se
afirmar comobilhete de identidade do pals a
que pertence, ou de autonomia que simbolize.

Ha alguns anos, em 1984, adquirimos uma
de selos de Aland, uma provIncia finlandesa aut6noma dotada de um Parlamento e
constitulda pelo arquip~lago situado a sudoeste
da Finlandia.
Por Decreto, 0 diploma que soleniza a emissao dos selos, desde 1 de Mart;:o de 1984, os
correios finlandeses emitiram selos vendidos e
utilizados pela provIncia de Aland.
Uma nova pagina se iniciou entao na Filatelia mundial e os catalogos universais mais uma
rubrica, embora subordinada ao pals, a Finlandia.
A hist6ria de Aland comet;:ou, por~m, filatelicamente.
Em 1984, uma sarie corrente apareceu com
aspectos do arquipalago . Constitulda por 6 ses~rie

los, a numerat;:ao a independente da da Finlandia e comet;:a pelo n.o 1. as numeros 1, 2 e
_3, das taxas de 20 p, 50 pel m, com as cores de castanho-oliva, verde e azul, respectivamente, apresentam um barco de pesca; 0
n.o 4 da taxa de 1,40 m, multicolor tem a bandeira de Aland; 0 n. 0 5, de 3 m, multicolor, 0
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Balsa Filat61ica

BANCO
FONSECAS & BURNAY

Espac;:o a disposic;:ao de todos os leitores que podem aqui inserir
o seu anuncio ao prec;:a econ6mico de 30S00 por linha.

PRE<;:ARIO. DE MATERIAL FILATI:lICO - Tudo 0 que V. pode necesitar. Gr~tis a pedido. SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA. .
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Deseio Portugal e ex~016nias,
Brasil, Argentina e outros palses da
Alrica e Am~rica. Fauna, Futebol e'
Barcos Inovos). Dou em troca selos, sobrescritos, FDC, Cl!Irimbos e
postais da URSS 1960-1989. Vladimir Rudenko . Lnokombinatovskaya 9 kv. 91 . 266022 Rovno. URS.s.

Cherche correspond ants dans
touts pays pour echange des
PORTUGAL-SOBRESCRITOS 1~
timbres-poste neuls. M. Podagiel
Igor. Vasaros - 1B, Vilnius 232055. DIA 1950-1988 - Envlamos gr~~
tis SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
URSS. Lituanie.
- 2500 CALDAS OA RAINHA

PREc;:ARIO OE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL -.
1953-1988 - Com blocos, .carnets- e outras variedades. Gr~tis a
pedido. SERGIO W. DE SOJJSA SiMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

I'm interested in exchanging
stamps with philatelists from all
countries of the world. Mint & used.
Please write in english/port/esp. to
VICTOR BATISTA - Carvalhal de
Espite 2490 OUREM PORTUGAl.

Deseio nacionais novos desde
Paulo Augusto Pedroso Dias 1968 e usados desde 0 seu inlcio.
Compro ou troco Intelros Postais e Dou em troca um bom stock de nacionais e tem~ticos novos/usados.
Sobrescntos D. Luis de Relevo de Luis Miguel Silva, Largo 25 de
Portugal, Acores e Madeira .
Abril, Lote 130 _ 2.0 Dt. 0 ApelaEstrada do Loureiro lao .Casal de C1l0. 2685 Sacav~m.
Colares) Letras B e C - Armaz~m
de Papel - Alcantara - 1300 lISBOA - Telel.: 6007 50.
.
DE NOVIDADES SABEMOS NOSI
Europa de Leste. Of ere co aos
melhores precos s~ries novas tem~
ticas ou 'outras, incluindo novidades. F. Loureiro, Praceta D.
Fernando II, Lote 8-2~ Dt~, 2735
Cac~m.

E natural depois de quase quatro
dezenas de anos, a vender novas
emissOes de todo 0 mundo. Diga-nos que quer receber, e fique tranquilo. Receber~ tudo que pretender.
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

Procuro PORTUGAL cartas pree cartas c/selos at~ 1900.
Inteiros novos e usados, normais,
comemorativos, BF, etc . Aerogramas. Mande fotoe6pias ou material.
Com pro QU troco por material alemao CF s/mancolista . N. Schmid +
Posllach 54 + D-8918 DIESSEN .
lilat~licas

TROCAS. Tem faltas? Grande
stock de selos usados. Estr. Base
Yvert 1990. Tel. 670912 .
Troco postais, FDC, notas, discos
LP's de musica russa. Selos da Russia, Afeganist1l0, Palses Socialistas,
s6 novos por selos de palses capitalistas, CD's de grupos Rock e video cassetes (filmes de horror).
Tudo por correspondencia registada. Eng. Polunin Valera. P.O. Box
9607. Kharkov 310124. URSS.
SE COLECCIONA TEMAS OU
PAISES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUIC;:Ao GRATIS, PREc;:ARIOS
COM CERCA DE 30.000 SERIES Novas, dilerentes, completas .
Indique-nos que colecciona. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
2500 CALOAS DA RAINHA .
Pretende-se Inglaterra, Isabel"
selqs delinitivos IEmiss!io ordin~
rial, Carnels, variedadas de gom .. ,
losloros, pap~is, ale.
Tambem Porlugal D. Luis (Wienarl a D. Carlos (Mouchonl.
Compra-se OU troea-sa .
Siauve Afonso. Urban da Porlela, Lola 87-3~ Dt~ . 2685 Sacav~m .
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Boisa Filatelica

Selos venda e com pro, novas e
usados. Continente e ex-coI6nias .
Bons prec;:os M. Leiti'lo . Rua H. Lote 19-1 ~ Frente. Casal S. Br~s
2700 Amadora.

NDVIDADES EfIA CATALDGDS
- Temos mulla calsa para Si. Escreva e diga que colecciona . Ha
grandes novidades em novos cata·
logos I SERGIO W . DE SOUSA SI·
MOES - 2500 CALDAS DA AAINHA.

COMPRD oLusradas- IPorlugall,
carlas, postais, ambulancias, carimbos franceses, nominalivos. ensaios, provas. erros, blocos. paquebots.
Inscric;:Oes marginais: impressores e numeros de obras.
Resposta : Apartado 90. 275 t
Cascais Codex .

Paulo Augusto Pedroso Dias
Com pro ou troco Inlelros Poslals e
Sobrescnlos D. Luis de Relevo de
Portugal. Ac;:ores e Madeira .
Estrada do Loureiro lao Casal de
Colaresl Lelras B e C - Armaz~m
de Papel - Alcantara - 1300 LIS·
BOA - Telel.: 60 07 50.
NOVOS PArSES DE EXPRESsAo
PORTUGUESA - Se colecciona ou
pensa coleccionar estes parses. entre em contacto connosco. Temos
tudo ou quase tudo, em series novas. blocos. provas de cor. e erros.
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
-2500 CALDAS DA RAINHA.

Com pro selos, postais. cartas.
cintas de Jornais. etc ., Portugal e UItramar, em especial Macau. Timor.
C' Moc;:ambique, Nyassa. Tete.
Zambezia, Kionga, Congo. Cabinda.
J. Trindade - R. D. Francisco
Manuel de Melo. 23-A. 1092 Lisboa Codex.

VARIEDADES DE PORTUGAL, UL-

TRA~'AR, E NOVOS PAlsES DE

EXPR!:SsAD PDRTUGUESA - Dispomos de cadernos com exemplares que podem em muito valorizar
suas colecc;:Oes Proponha 0 seu envio fI apreciac;:l!o. SERGIO W. DE
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.

·CDMPRD-TRDCD - Pec;:as circuladas da Companhia de Moc;:ambique. Niassa. Lourenco Marques,
Ouelimane. Kionga. ZamMlia Respondo sempre Paulo S~ Machado
- Rua Direita das Campinas. 33 4100 PORTO.
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Vende-se:
Colecc;:i'lo quase completa de Angola Pre-Independencia . Comp ode
Moc;:ambique. Varias series em quadras de Angola 1953173. Varios selos estrangeiros. USA, Brasil e
Inglaterra.
Mario F. Matos. Barreiro. BesteiroS. 3465 Campo de Besteiros.

Selos Coroa . Procuro para espe·
cializac;;l!o ludo sobre 9sle lema em
novo. usado. falsos. reimpressOes.
folhas. erros. etc. Compra. troca e
vende . Paulo Vieira - Apartado
135 - 8002 Faro Codex.

Dou sobrescritos 1.' dia Portugal cl s~rie completa recebendo em
troca selos para confeccionar pacotes. iris - Rossio, 45, 1100 Lisboa.
Dou selos novas e usados em series complelas por selos novos em
s~ries complelas. posta is coloridos
ou moeda na minha conta Banco
~acional. Vladoianu Mircea . Rue
Nicolae Tilulescu B1.1.3.apA code
1100 Craiova . Romania. Resposta
assegurada .

ComissAo das Actividades Administrativas: Jos~ Rodrigo Dias Ferreira e Domingos
Martins Coelho,
Comissao de Implanta~Ao: Fernando Carr~o e Jos~ Correia,
Comissao de Dlvulga~Ao e Promo~Ao: Dr.
Ant6nio Silva Gama e Rui Manuel Resende.
Registe-se que a esta constituil;:ao se deverao acrescentar elementos dos Correios e
Telecomunica~Oes de Portugal, por estes designados, aguardando-se que essa empresa

Nao podemos deixar de acentuar que a inclusao de v~rios elementos dos Corpos Sociais do Clube FilaMlico de Portugal nestas
comissl5es, constitui uma prova deliberada
para acentuar 0 profundo empenhamento e
responsabiliza~Ao manifestado pelo CFP na
realiza~Ao deste certame.
E tendo em considerac;Ao que uma organizaC;ao deste jaez necessita, forc;osamente, de
con tar com elementos com experiAncia j~ ad·
quirida em anteriores iniciativas, foram chamados cons6cios j~ possuidores desse
valioso capital, patrim6nio que muito orgu-

COMISSAO ORGANIZADORA
MINT THEMATIC STAMPS. For
your 250 francs Yvert I pay 300 FY.
Details: G.J. Volpon Caixa Postal
223 Paranagua - PR Brasil .

Desejo trocas de selos da Arabia
e palses capitalistas. TemaliGas de
pintores. animais. transportes e co·
16nias. L Ps. C Os de grupos Rock.
Em troca de L. Ps de firmas russas.
livros em alemao e ingles. selos. recordac;;Oes. Sou uma jovem de 22
anos. Polunina Oksana A. ul. Geroev Stalingrada 1/6 KV 16. Kharkov - 310124. URSS .

VENDO :
"Portugal .. - 3 conJuntos completos de selos novas do perlodo de
1974119B9. a 30% do catalogo do
Ateneu.
",Jersey- - colecc;;ao quase completa c/selos novas montados em
folhas Lindner.
"Guernsey" - idem .
Diversas series tematicas compie las e novas de palses europeus.
Cotac;;110 Yvert: 8$00Ifranco.
Jose Luis Coruche - Rua Dr.
Emiliano da' Costa, 61 - BODO
Faro.

Administrac;;ao

SECRETARIO

PRESIDENTE

MEMBRO

MEMBRO

Implementac;;ao

Divulgac;;ao
e Promoc;;iio

Actividades
Filattllicas

Actividades
Soc;:iais

proponha uma data para uma primeira reuniAo com as Direcc;l5es do CFP e da FPF, na
qual serao acertados os pormenores relativos
ao esquema organizativo, e outros, segundo
uma «ordem de trabalho» que sugerimos.
Por outro lado, no caso de se manifestar
conveniente, nao se exclui a possibilidade de
se.alargar em qualquer momenta a composiC;ao de algumas das comissl5es executivas.
Foi tamb6m elaborado um organigrama
destinado a facilitar a visualizac;Ao do entrosamento e das liga~l5es dos v~rios sectores
da organizac;Ao - parece·nos esta, uma inovac;Ao, pelo menos a nrvel nacional.

Iha e engrandece 0 CFP, tendo a sua totali·
dade j~ participado na organiza~ao da
Lubrapex 84.
De outrossim consider~mos que se imp5e
proporcionar a novos elementos, a pr~tica a
ser por eles aplicada no futuro, a qual, sem
sombra de duvida, se ganha prioritariamente no trabalho efectivo. Por isso, os inclurmos
(alguns deles jovens), necessariamente amparados por outros jii experientes.
Estamos, pois, plena mente conscientes de
que a Lubrapex 92 ir~ constituir um sucesso
que permanecer~ inesquecrvel no panorama
filatelico dos dois parses envolvidos.
5

Bolsa Filatelica

CFP organiza LUBRAPEX 92

Desde 19B4. portanto h6 j6 seis anos. ocasllo em que
teve lugar a lubrapex 84. que nAo se reallza em lisboa
qualguer exposlcAo filatellca de grande vulto.

Isto. mau grado 0 Clube FilaMlico de Portugal ter tentado levar a cabo. nomeadamenteo uma exposit;:l!io nacional que. devido 1I
exiguidade do prazo de que se dispunha e.
sobretudo. a circunstancialismos de ocasiAo
que na oportunidade revel~mos, inviabilizaram a sua concretizat;:l!io.
Dentro da calendarizat;:l!io das exposit;:Oes
luso-brasileira. em 1992 caber6 a Portugal a
realizat;:l!io desse significativo certame.
Ponderadas as questOes inerentes a uma
tal manifestat;:l!io. em particular as temporais
e as de apoios. deliberou a Direct;:l!io do CFP
prop or a sua candidatura 1I organizat;:Ao da
lubrapex 92. agora plenamente conscientes
da sua viabilizat;:l!io.
E foi com profunda satisfat;:Ao que. em Setembro passado. tom~mos conhecimento de
ter a Federat;:l!io Portuguesa de Filatelia decidido atribuir ao Clube Filatlllico de. Portugal
a responsabilidade de organizar a XIV Exposit;:l!io Filatelica luso-Brasileira - facto tambem anunciado. como e de tradit;:l!io. no jantar
de encerramento da lubrapex 90 que este
ano, como se sabe. decorreu em Brasma de
22 a 30 de Setembro ultimo.
Tendo em atent;:l!io a vital importancia do
factor tempo. e dentro do esquema j~ idealizado. comet;:ou, ainda em Setembro, 0 CFP
a encetar as dilig~ncias que Ihe cumpriam no
4

sentido de alcant;:ar os objectiv~s a que nos
propusemos: fazer da lubrapex 92 a mais notavel de todas as manifestat;:Oes filatelicas
luso-brasileiras jamais realizadas e, mesmo,
uma das mais relevantes entre todas as exposit;:6es que alguma vez tiveram lugar no
nosso pars.
.
Neste sentido, formou a Comissao Organizadora e as ComissOes Executivas que terao a missl!io de concretizar 0 projecto, e que
ficaram constiturdas da seguinte forma:
COMISSAO ORGANIZADORA
Presidente ................ Dr. Ant6nio Silva Gama
Vice-Presidente ................. Jose Rodrigo Dias
Ferreira
Vice-Presidente ............... Fernando Calheiros
(Coordenador da F.P.F.)
Tesoureiro ........... Domingos Martins Coelho
Secret6rlo ............................... Fernando CarrAo
Membros ................................. Miguel Pessanha
Fernando Ideias
ComissAo das Actlvldades Sociais: Fernando Ideias e Jose Paixl!io de Carvalho.
ComissAo das Actividades FilateJicas: Miguel Pessanha e Paulo Dias.

InformacOess Bibliogn1ficas - Filatelicas. Trocam-se. Acacio Luz.
Rua 1? de Dezembro, Lote 3, 3?
Esq? 2330 Entroncamento.

SELOS BARATOS SORTIDOS DE
PORTUGAL, com pro em grandes
quantidades. Mlnimo 300 Kgs. Informar quantidades e precos. HAFRO, N-1823 Knapstad, Noruega.

SELOS SORTIOOS DA ESCANDINAvlA E IMP~RIO BRITANICO, 4
Kgs de selos sortidos, pacotes de
palses e selos a granel, a maior parte da Escandinavia e do Imperio Brit~nico a Coroas Norueguesas 500.
+ portes. 11 .000 escudos +
3.000 escudos, portes. HAFRO,
N-1823 Knapstad, Noruega .

Tenho para venda cerca de 1000
series e blocos tematicos usadas de
todo 0 mundo. Faco envios II escoIha. Indique 0 tema ou pals pretendido. Iris - Rossio, 45, 1100
Lisboa.

Interessado ern correspond en·
cia e trocas com Portugal. Selos
de Portugal e dos temas: barcos.
navegadores, fauna maritima e
expedi<;:oes pol ares.
Arcady Norinski. C. P. 20
196070 Leninegrado. Russia.

DESEJO usados nacionais desde 0 seu inlcio especialmente, 1?
Sec..
Estou a iniciar as Tematicas: 0
Cavalo e Desportos Equestres, e
Uniformes Militares e Grandes
Guerras. OFERECO grande e valioso stock em novos especialmente nacionais. usados, e
valiosos valores em temas como:
Fauna. Desportos. Flora. Barcos,
etc. RESPONDO SEMPRE.
Apelo a si caro filatelista para
agradavel e honrada perm uta filatelica.
LUIS MIGUEL SILVA. Largo 25
de Abril L. 130 2? Dto., APELACAO 2685 SACAVEM.
PORTUGAL
Envie 100/250 selos diferentes
usados comemorativos de Portugal
Continental, depois de 1981 e recebera a mesma quantidade e valor Yvert da Holanda . Corr: ingles,
frances ou alemilo. ROBIJN. Kon.
Julianalaan, 12. NL-2274 JK Voorburg . Holanda . Troco tambem selos perfurados de todo 0 mundo por
comemorativos modernos Benelux.

Com pro Postais ilustrados antigos. iris - ' Rossio, 45, 1100
Lisboa .

Of ere co selos. FDC"s, etc. 'do
Blocp Leste Desejo selos de Portugal e Ex·ColOnias e de todo 0
mundo em trocas. Corr. ingles, alemilo, polaco e ucraniano.
J.1. Stadnicki. P.O. Box 7.
266000 Rovno. Russia.

Dou lotes de selos novas e usados das ex-Col6nias recebendo a
Com pro centos, quilos, lotes e
mesma quantidade de selos comemorativos de Portugal. Iris -Rossio, stocks lodos os generos. iris 45, 1100 Lisboa .
·Rossio, 45, 1100 Lisbos.

COM PRO revistas
.PORTUGAL FILAT~LlCO. das
1.· e 2. · series e os n. 05 1, 11, 30
e 31 da 3.· serie;
.MERCADO FILAT~LlCO. da 1.'
serie 0 n.· 1 (capa: Circular Men·
sal de Propaganda e 1 de Dezembro de 1940 a preto, cercadura e
eSlampa de Sir Rowland Hill a
vermelho);
.SELOS & MOEDAS. n.· 10;
.BOL. CLUBE FILAT~LlCO MO·
CAMBIQUE" n.· 1 a 43, 45, 55 e
seguintes;
.FILATELIA TEMATICA. 0 Suple·
mento n.· 5, de Julho de 1975;
.MAGAZINE FILAT~LlCO" revis·
tas n.· s 2, 3, 4, 7 e 17 e Boletim
Mensal de Novidades n.·s 1 a 9;
.BOL. SEC . FIL. ASS. CUL. DES.
EMP. UBP. n." 1, 2 e 4; resposta
a F. Ideias - R. Rosalia de Castro,
1 - 2. • Esq. - 1700 LlSBOA ou
pelos T. 562112 ou 7153808.

ATENCAO: Tenho bom stock selos novos, Blocos, Carteiras, e FCC
Portugal, algo Macau, e antigas Co·
16nias.
Vendo algumas series, Portugal
desconto 70%.
Escreva: SILVA PEREIRA, Rua
Ant6nio Nobre, 43-2? Ot? 1500
LlSBOA au Telel. 78 4B 16

Compro selos comemorativos
usados de Portugal, de 1985 em
diante. Pago bem. H. Sarmento.
Torre F-4.·, Dto. 2780 Oeiras.
Cadernos com selos de Portugal
e Ullramar II escolha. Interesse
especial para seccOes ou nucleos filalelicos, bem como para coleccio·
nadores iniciados e medios. Precos
convidativos: H. Sarmento. Torre
F·4. o. Dlo. 2780 Oeiras.
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o selo portugues

e historia e cultura

EDITORIAL

e passado, e presente e

e distoncia.

Coleccionar
selos portugueses
e descobrir este jeito
de sentir e de viver.

Dever6 ser ou nAo aceit6vel e compreensrvel que um qualquer profisslonal, seja de
que ramo de actividade for, sinta satlsfa~Ao quando outr6m 0 feliclta por algum trabalho
por si reallzado?
Parece-nos que a resposta a esta Interroga~Ao. para al6m de afirmatJva. dever6 at6
referir ser desej6vel que surja 0 agrado do visado. Isto porque esse sentJmento revelar6
que ele na~ encarou a sua tarefa de uma forma meramente mercen6ria.
Desta forma, poderemos considerar I6gico que amadores aceltem de uma forma alnda mais sentida. sauda~ftes por algo de que sAo responsavels.
Tal 6 0 caso dos que gerem esta Revlsta e que por este melo sa manHestam sensibilizados pelas palavras incentivadoras que tim sido recebidas dos mals dlversos quadrantes. por motivo das melhorias que tim Introduzido nesta publica~Ao.
E a propOsito registe-se que, como j6 aqui express6mos em outra ocasiAo. 0 nosso
objectiv~ primordial 6 0 de mantermos 0 nrvel j6 alcan~ado. conscientes que. para tal.
6 necess6rlo um largo dispendio de esfor~s e energlas. Mesmo assIm. tamos j6 agendadas outras beneficia~Oes para a Revista do CFP.
Esperamos concretiz6-las rapldamente.

*

**

COLECCIONAR
E' DESCOBRIR

Seja-nos permitido assinalar neste numero um relato da Lubrapex 90, certame de
amizade Luso-Brasileira que h6 pouco ocorreu em Brasma. da autorla de Paulo Monteiro
Araujo. Presidente do CluM Filat611co do Brasil, agremia~Ao. como sa sabe, geminada
com 0 CFP. por isso duplamente noS88 irmA.
Naturalmente que multo nos sansibiliza esta prlmeira colabora~Ao de um dos mals
distintos e prestlgiados filatellstas brasilelros. grande e verdadelro amigo do nosso Pars
e do nosso Clube, em particular.
E falando de Lubrapex, nAo pod~mos delxar de aqul manHestar a nona "tisfa~Ao pe10 facto da Federa~Ao Portuguesa de Filatella ter entregue ao Clube Filat6llco de Portugal
a organlza~Ao. em 1992. da' prOxima edl~o desta manifesta~o do cara 80S filatellstas
de ambos os parses.
Desde j6. agradecemos ,. Dlrec~Ao da FPF a confian~a em n6s depositada, e asseguramos 0 nosso total e irredutrvel empenho em levar a cabo esta exposl~Ao por forma a
que fique a constituir um acontecimento Inesquec[vel no hlstorial destes certames.
Finalmente. registamos com multa gratidAo a colabora~Ao de Sua Excellncia 0 MInistro da Justi~a. Dr. Alvaro Laborinho Lucio. grande e Incontesdvel Amigo da Cultura.
possibilitando-nos a inser~Ao do artigo tem6tico ceO Direito e a JustJ~all. com ilustra~Ao
na sua plena cOr de selos deste tema. Integrado na difusAo do exemplar Programa ccCldadAo e Justl~lt.
SAo, na verdade. estes preclosos apolos que nos permltem trilhar 0 camlnho tra~a
do, por forma a fazer da Filatelia um real Instrumento para 0 desenvolvimento da cultura
em Portugal.

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Tem6ticos
A. SILVA GAMA
3

A poupanc;a e0 motor
do desenvolvimento poupan~as

As
confiadas a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS sao aplicadas na cna<;:ao de novas
fontes de riqueza. Sap um motor
de desenvolvimento do Pais.

A CAIXA GERAL DE DEPOSITOS e um
estabeleclmento de credito com raizes profundamente
portuguesas , firmadas em mais de um seculo
de actividade banc~ria. 0 seu desenvolvimento interno,
a par do incremento das suas rela<;:5es internacionais,
levou js a abertura de mais de 400 agE'lncias tanto em
Portugal como no estrangeiro.
Com a !mtrada do Pais na CEE, a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS mostra-se apta a aceitar os desafios que
se traduzem em desenvolvimento e progresso.

agD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Cartofilia

•

Marcofilia

Rossio,45
1000 Lisboa

Telef. 37 07 89

COMPRA
• Postais aW 1900
• series de Portugal sem chameira • Selos usados - Quilos e centos

1926 ate 1936

******
• Atende Listas de faltas de Portugal e ex-CoI6nias, novos e usados
• Aceita cartOes de credito

,

FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO,LDA
l>EDE: PraCB Mouzinho de Albuquerque, 113-9~ - Sala 911
LOJA: Centro Comercial Brasilia - Lojs 127, Parte Nova - 4100 PORTO

LINDNER
o

MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTACAO
E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TO DOS OS PArSES ESTRANGEIROS
Os conjuntos de 1989 jc§ chegaram
PECAM PRECARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS

•
Agente para Portugal: FILATELlA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA
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BOLETIM
Selos de Portugal. Ultramar
e Estrangeiro

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO

Novidades. Tem6ticos.
Sobrescrltos de 1.° ella

laSIos I Campos, Lda.
R. Marla Andrade, 55 1100 LISBOA

Tel. 8341 08
pORTUGAL

I

TEMA

MANCOLISTAS

PArs

ASSINATURAS

CONT ACTE.NOS

DE

SUMARIO

PORTUGAL
Revista bimestrsl

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

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

~

CLUQE FILATELICO

QUALQUER

NOVIDADES

TODO 0 MATERIAL FILATiLiCO

DO

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

Director: DR. A. SILVA GAMA
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CoIaboredor Perma"ente: ALVES COELHO
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DE EXPRESSAO PORTUGUESA
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Selos e fI§mulas .... .... .... .... ...... .. ......

S6cio

CASA A. MOLDER

7

Serie ,Ourivesaria» proposta pelo CFP..
o «Lazareto» e a sua trEmpresa» .. ...... .

Numero Internacional Normalizado das
PublicaryOes em S6rie: ISSN 0871-0309

Postals

Venda:
Promoc;ao do mes
Folhas e Capas Lindner
Tiras Hawid
Se:as 1960/ 70 - 50 % descanto

P6rtico
Os primeiros selos .... .... .... ........ .. .... .

Reglsto de Impren.. N~ 101649

GRAFICA 2000, Lda . I Rua Sacadura Cabral, 89-A
1495 Cruz Quebrada I Telefone: 4196740

Notas -

3
4

Programa CidadDo e Justi9a. .. ...... ......
o Direito na Filatelia........ .. ................
Lubrapex 90 - XIII Exposi9Do Filatelica
Luso-Brasileira.. ... ... ..... .... ..... ... ..... .

Compo.to e Imprnso:

Loja Filatelica D. LuIs

Editorial . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . . . .. . ..
CFP organiza Lubrapex 92.. ................

SEOE: AV . ALMIRANTE REIS, 70, 5~ DT~ -

1100 LlSBOA -

Telet .: 823936

Expediente - Tert;:as e sextas-feiras, des 21 is 23 horas, e s6bados. das 15 is 19 horas
Qualidades e quotizat;:lSes dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 600$00 semestre; e 1200$00 (ano)
JUNIOR - 600$00 ana (menores 18 anos)
CORRESPONDENTE (ProvIncia, IIhas, Macau) - 1000$00 ana
ESTRANGEIRO - 1500$00 (ano)
Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro ou selos em curso (s6ries compietas)

Tudo 0 que precisa de saber
sobre seguros ...

E0

nosso numero de telefone!

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

PORTO
LlSBOA

(orreios eTelecomunica,oes de Macau
~ r, •
'I ii]
Divisao de Filatelia

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

o DIREITO NA FILATELIA

