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Expediente - Tercas e sextas-felras, das 21 lis 23 horas, e s6bados. das 15 lis 19 horas
Qualldades e' quotizac6es dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 600$00 semestre; e 1200$00 (ano)
JUNIOR - 600$00 ana (menores 18 anos)
CORRESPONDENTE (Provrncia, IIhas, Macau) - 1000$00 ana
ESTRANGEIRO - 1500$00 lano)

Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro ou selos em curso (series completas)

A poupanc;a e 0 motor
do desenvolvimentn

As poupan9as conhadas a CAIXA GERAL
DE DEP6sITOS sao aplicadas na cria9ao de novas
tontes de nqueza . Sap um motor
de desenvolv,mento do Pais.

A CAIXA GERAL DE DEPOSITOS e um
estabelecimento de cred,to com raizes protundamente
portuguesas. firmadas em mais de um seculo
de actividade bancaria. 0 seu desenvolvimento interno.
a par do incremento 'das suas rela90es ,nternacionais.
levou la a abertura de ma,s de 400 agencias tanto em
Portugal como no estrangeoro
Com a entrada do Pais na CEE. a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS mostra-se apta a aceitar os desahos que
se traduzem em desenvolvimento e progresso

~Q

'-III CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Interessa-me: selos novos da Europa Ocidental, s~ries completas
mais BF e selos de todo 0 Mundo
dos temas: PAPA JOAO PAULO II,
FAUNA, FLORA, DESPORTOS E
TRANSPORTES .
Ofere~o: POLONIA E RUSSIAI
Iquantidades x 1-500/ROM ~N lA,
BULGARIA, MONGOLIA, CUBA,
COREIA 00 NORTE, VIETNAM e
KAMPUCHEA. anos 1989 e 1990.
Llnguas: Ingills, Franclls e Espanhol.
MAKSIMOWICZ MARYNA, 15-057
BIALYSTOK - 24, P.O. Box 226POLSKA.

I am interested in exchange
stamps mint + BF country ALL
WORLD thematic and EUROPE
chronological (new issues) + Billete
Banco.
Contre I offre stamps POLSKA,
URSS, quantities and Romania,
Mong61ia, Cuba, VIETNAM, Corea
N. Kampucha new issues.
Myadress:
STEFAN MAKSIMOWICZ, 15-950
Bialistok 1, P.O. Box 294, POLONIA.

ATENCAo: Tenho bom stock selos novos, Blocos, Carteiras, e FOC
Portugal, algo Macau, e antigas Co16nias.
Vendo algumas series, Portugal
desconto 70% .
Escreva: SILVA PEREIRA, Rua
Ant6nio Nobre, 43-2~ Dt~ 1500
L1SBOA ou Tele!. 78 48 16

SERIOUS COLLECTORS
WANTED

I wish FDC's, miniature sheets,
perforated stamps & maximcards all
over the world . By my side I give
equivalent material of Portugal and
Macau, as well as recent mint
stamps in complete sets, if required. Basis: Yvert catalogue or anyone else.
Corresp. English as a rule, but
others will do.
Please register always your letter
and write to :
LuIs AFONSO DA MAlA (partner
n.o 2844 of this club), L. Martins
Lima, 12-3. 0 dt., 4750 Barcelos,
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 alem1!o. ROBIJN. Kon .
Julianalaan, 12. NL-2274 JK Voorburg. Holanda. Troco tambem selos perfurados de todo 0 mundo por
comemorativos modernos Benelux .

Of ere co selos . FDr's. etc 'do
Bloep Leste Deselo selos de Portugal e Ex-Col6nlas e de todo 0
mundo ern trocas Corr Ingles. alemao . polaco e ucranlano
J I Stadnocki . POBox 7
266000 Rovno Russia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1.' serie 0 n. o 1 (capa: Circular
Mensal de Propaganda e 1 de Dezembro de 1940 a preto, cercadura e estampa de Sir Rowland Hill a
vermelho); "SELOS & MOEDAS"
n.o 10; "BOL. CLUBE FILAT~L1CO
MOC;AMBIOUE" n. 0 6 a 22, 24, 26
a 41, 57, 62 e seguintes; "FILATELlA TEMATICA" 0 Suplemento n. 0
5, de Julho de 1975; "BOL. CLUBE FILAT~L1CO PORTUGAL", os
Suplementos n. 0 281-B, 281-<: e
281-E; "MAGAZINE FILAT~LlCO"
revistas n. 0 2, 3, 4, 7 e 17 e Boletim Mensal de Novidades n. 0 1 a
9; "BOL. SEC. FIL. ASS. CUL. DES.
EMP. U. B. P. " n. o 1, 2 e 4; resposta a F. Ideias - R. RosAlia de
Castro, 1-2 .° esq . - 1700LlSBOA
oupelost. : (01)5621120u(01)
7153808.

ANUNCIE
NA
REVISTA

DO
CLUDE
FILATELICO
DE
PORTUGAL

Cadernos com selos de Portugal
e Ultrarnar a escolha. Interesse
especial para sec~oes ou nucleos fjCom pro selos cornernorativos latellcos. bem como para colecciousados de Portugal, de 1985 ern nadores Iniciados e medios. Pre~os
diante. Pago bem. H. Sarmento. convldativos . H. Sarmento. Torre
Tt.rre F-4. o. Dto. 2780 Oeiras.
F-4 . o. Dto . 2780 Oelras.

ss

EDITORIAL
Selos vendo e compro, novos e
usados Continente e ex-col6nias
Bons prec;;os M. Leitilo Rua H. Lo te 19-10 Frente Ca5al S Br~s
2700 Amadora

NOVIOADES EtIA CATALOGOS
- Temos mUita co'lsa para Si . Escreva e dig a que colecclona . H~
grandes novldades em novas catc\logos! SERGIO W . DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

COM PRO .Lusradasn (Portugal!.
cartas, postais, ambulAncias, ca ·
rimbos franceses, nominativos, ensaios , provas, erros, blocos, paquebots
Inscric;;Oes marginais' impressores e numeros de obras
Resposta' Apartado 90 .2751
Cascais Codex

VARIEDADES DE PORTUGAL, UL·
TRAtI.·AR . E NOVOS PAlsES DE
EXPRl:SSAO PORTUGUESA - Dispomos de cadernos com exemplares que podern em muito valorizar
slias colecc;;Oes Proponha 0 seu envio II apreciac;;llo S~RGIO W DE
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA

·COMPRO- TROCO - Pec;;as circuladas da Companhla de Moc;;arnbique, Niassa, Lourenr;:o Marques,
OUelirnane, Klonga. ZarnMlia Respondo sempre Paulo sa Machado
- Rua Dlrella lias Carnpinas. 33 4100 PORTO
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Paulo Augusto Pedroso Dias
Com pro ou troco Intelros Postals e
Sobrescntos D. Lurs de Relevo de
Portugal. Ac;;ores e Madeira
Estrada do LoureirO (ao Casal de
Coiaresl Letras B e C - Armazam
de Papel - Alcantara - 1300 lISBOA - Telel. : 600750.
NOVOS PAisES DE EXPRESSAO
PORTUGUESA - Se colecc iona 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. postals, cartas,
clntas de lornals, etc , Portugal e UItramar, em especial Macau, Timor,
C' Mocamblque , Nyassa, Tete,
Zambezia, Klonga, Congo, Cablnda
J Tnndade - R D F/ancisco
Manuel de Melo , 23-A , 1092 Llsboa Codex

Vende-se '
,
Coleccilo quase completa de Angola Pre-lndependE!ncla Comp de
Moc;:amblque Varias senes em quadras de Angola 1953173 Varios selos estrangelros, USA. Brasil e
Inglaterra .
Mana F. Matos. BarreirO Bestelros 3465 Campo de Bestelros

Selos Coroa Procuro para espacializar;::!o tudo sobre aste tema em
novo, usado, falsos, reimpressOes,
folhas, erros, etc . Compra, troca e
vende Paulo Vieira - Apartado
135 - 8002 Faro Codex

Com pro todo 0 ti.po de selos novos, usados, de Portugal e ex-col6nias, series completas. Sobrescritos 1 .0 dia blocos e tambSm
qualquer moeda de Portugal ou ax-coI6nias. TambSm permuto. ARTUR RIBEIRO BAPTISTA, Rua
General Humberto Delgado, 2580
ABRIGADA.

"0 COELHO"
Fotoc6pias com material filatelico e diversos disponfvel. Peca mais
informacOes enviando selo de
60$00. Para JOS~ LuIs MALHEIRO, Casa da Ouint:!, CAIDE, 4620
LOUSADA.

Vendo selos novas e usados de
Portugal com 55% desconto (salvo excepc;;(!esl. Nilo atendo revendedores. Informa: JOSE LuIs
MALHEIRO. Casa da Quinta, CAIDE, 4620 LOUSADA.

Vendo bloc os e carteiras de Macau e Portugal, mini-folhas, FDC,
etc .
N:!o atendo revendedores. JOS~
LUIs MALHEIRO. Casa da QuintA,
CAl DE, 4620 LOUSADA.

VENDO - Novos sem charnaira.
Numeros Afinsa. 1603/6 Cart.'
Unif. Marinha - 450$00; 1636
Conquista do espaco sem f6sforo
- 2.500$00; 1374lnstrum. Trabalho 20$00, f6sforo horizontal
curto - 2.500$00. JoAo Lopes
Com~a, R. Clemente Meneses, 318
- MIRAMAR - 4405 Valadares.
IS6cio C.F.P. 113).

Os dias, as semanas, os meses passam velozmente como em verdadeira catadupa,
Faz-se uma determinada programa~Io para a actividade de uma semana e ela, par razOes
que nos transcendem, e totalmente subvertida.
A quem nAo sucedem. a par e passo. situa~i5es como esta? Quem nAo se apercebe
do rlipido e Inexorlivel gal gar do tempo?
Pois bem. uma vez mais 0 tempo passou e esta revista. muito (mas muito) a nosso
contragosto atrasou a sua salda. Mas ser6 bom nAo olvidar as Iimita~i5es a que estamos
sujeitos. nelas se incluindo factores econ6m!cos que nAo nos permitem "exigir" das graficas a celeridade que tanto desejarfamos.
.Mas e sempre com satisfa~Io que apresentamos mais um numero da Revista. E desta vez. com consideraveis melhorias vislve!s logo na capa. Com muito gosto destacamos
que e a primeira vez que no nosso pals (e muito raro em todo 0 mundo) uma revista filatelica surge com capa plastificada. um nucleo central de paginas com reprodu~Oes a plena
cor. e outas a duas cores.
A apresenta~Ao. justo e acrescentar a qualidade de um bom lote de artigos de prestigiados colaboradores e um numero de paginas que e quase 0 dobro das habituais.
Qulo longe esta 0 Boletim de h6 uns anQs atrazl Fica 0 convite aos leitores para que
os revejam pois s6 assim poderlo avaliar a diferen~a.
Cabe agora um sentido agradecimento a uma entidade de dimenslo mundial - 0 Banco
do Brasil - que distinguiu a nossa Revista. disponibilizando uma verba que possibilitou
a insercAo do artigo tematico desta edi~lo: "0 Espiritismo na Filatelia".
Entretanto deu-se 0 grande arranque da organizaclo da XIV Exposi~lo Filatelica Luso-Brasileira LUBRAPEX 92. a qual programamos por forma a confer!r ao Clube Filatelico
de Portugal um considerhel aumento de prestlgio junto de inumeras esferas ofielais portuguesas incluindo os CTT. brasileiras e dos PALOP. e entidades filatelicas dos mesmos
palses. Mas tambem se ira transcender este nucleo e conseguir ate uma verdadeira projeccao mundial.
Para isso estamos a trabalhar com resultados que poderemos j6 classificar de extremamente positivos. Tanto. que podemos ja augurar que ·os objectivos citados irAo ser
alcan~ados.

A. SILVA GAMA

P6rtico

Espayo c!l disposiyao de todos os leitores que podem aqui inserir 0 seu
anuncio ao prec;:o econ6mico de 60S00 por linha.
Alves Coelho nAo volta a subrescrever 0 P6rtico.
Infelizmente este nosso muito estimado colaborador
e Amigo deixou 0 mundo dos vIvos. A nossa
mtigoa 6 muito grande. Como slngela mas sentida homenagem
a este
cultor da J(ngua portuguesa. aqul delxamos. post-mortem.
talvez um dos seus ultimos escritos.
Que descanse em Paz.

PRECARIO DE MATERIAL FILATELICO - Tudo 0 que V pode necesltar. Gr~tls a pedldo SERGIO W
DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA

Preciosidades
Alves Coelho

Da Deus 0 frio conforme a roupa. Por isso,
conhecemos um homem que nunca usou casaco; de verao e de inverno, uma s6 camisa a
cobrir 0 tronco. Basta-Ihe essa ((preciosidade»

co valiosas. mas dignas de estima.
Supomos, pois, que preciosidade ~ aquilo de
que se precisa para conservar 0 corpo ou 0 esprrito.

10.00

10.00

~

o0..

de que necessita, aparentemente uma insignificancia.
Em Filatelia e suas ((depend~ncias», tamMm
se encontram preciosidades em coisinhas pou-

4

10.00

•

o nosso Vice-Presidente Dias Ferreira teve a
gentileza de nos oferecer um recorte de um sobrescrito proveniente de Montemor.o-Novo com
a particularidade da divergencia de escrita das

Dasalo Portugal a el(~016n i as,
BraSil , Argenuna e outros palses da
Alr ica e America Fauna, Futebol a·
Barcos (novosl. Dou am troca salos. sobrescritos. FDC, C!lrimbos e
postais da URSS 1960- 1989 Vladimir Rudenko Lnokombinatovskaya 9 kv 91 266022 Rovno . URS.s.

ATENCAOI. .. Srs. coleccionadores
de carimbos, tenho muitos em sobrescritos de Portugal e exPORTUGAL-SOBRESCRITOS 10
-Ultramar, assim como selos e
muito material colecionAvel que DIA 1950- t 988 - Envlamos grt!.
lis SERGIO W DE SOUSA SIMOES
URSS Lltuanle .
- 2500 CALDAS oA RAINHA

PRECARIO DE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL - .
1953-1988 - Com blocos, _carnets- e outras vanedades . GrAtis a
pedido SERGIO W DE SOUSA SiMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA

Oferec;:o selos romenos novos.
Preliro negociantes. CorrespondAncia em Inglils, Francils. Cristian Tamasescu . A.F.R. Cont. 11452. C.P.
1 - 29 . 70100 Bucaresti 1.
Romlmia .

Troco selos de Cuba por selos de
Paulo Augusto Pedroso Dlas
Portugal e ex-CoI6nias. Base Yvert.
Com pro ou troco Intelros Postals e Ant6nio Garcia Corrales. San FerSobrescntos D Luis de Relevo de nando, n. O 83°/° 11112. Lawton
Portugal , Acores e Madeira
Habana 7. Cuba CP 10700.
Estrada do Loureiro (ao Casal de
Colares) Letras B e C - Armazem
de Papel - Alcantara - 1300 lISBOA - Telel . 60 07 50
DE NOVIDADES SA8EMOS NOS!
E natural depois de quase quatro
Europa de Leste . Olereco aos dezenas de anos, a vender novas
melhores pr~os series novas,temA- emlssOes de todo 0 mundo. o i9atlcas ou outras, Incluindo novlda- -nos que quer receber, e fique trandes . F. Loureiro, Praceta O. qudo. Receber~ tudo que pretender.
Fernando II, Lote 8-20
Cacem .

ot~,

2735

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

Selos novos da Europa de Leste.
Tambem novidades. Enviem mancolistas. Vende: Miro Milanovic Vojvode Brane 28/1V - 11000
Beograd, JugoslAvia .

n.·

2844 OF
PARTNER
THIS CLUB
I'm interested in exchanging lots
of commemorative, thematic used
stamps worldwide, never inlerior to
300 items, so long as they be in
perfect state of preservation. On the
contrary. they'll be ignored. unless
the rate of damaged ones be insignificant. Basis: one by one or as you
like. If you care. I can send in return fresh mint stamps in complete sets or FDC's .
Please register always your letter
and write to:
LUis AFONSO DA MAlA, L. Martins
SE COLECCIONA TEMAS OU
PAISES, TEMOS SEMPRE EM olS TRIBUI<;:AO GRATIS, PRECARIOS
COM CERCA DE 30 000 S£RIES Novas, diferentes , completas
IndlClue-nos Clue colecc iona SERGIO W DE SOUSA SIMOES
2500 CALDAS DA RAINHA
Procuro selos comemorativos
obliterados de Portugal, carimbo redondo, a partir de 1980 base
YVERT . Ofere co em troea Portugueses e Estrangeiros nas mesmas
condicOes.
ANTONIO RODR IGUES DE SOUSA
- Rua do Souto . Esmojaes - ANTA - 4500 ESPINHO.
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3127 - Vitor Pedro Nobre Diegues. Rua Carlos da
Maia, n.o 5, 3. 0 Esq. 1300 Lisboa. (A) C.
60.N.1.67B.68
3128 - Eng. LuIs Ant6nio SimOes da Costa. Rua da
ConstituiQ1Io, n.o 2323-4. 0 Esq. o. 4200
Porto. (M) Po.T.C.V.60.1.Macau.2A.19.U.
at~ 1953. Depois N .94.Ateneu.
3129 - Ant6nio Rodrigues de Sousa. Rua do Souto. Esmoj1les. Anta. 4500 Espinho. (M)
Po.Es.Fr.T.60.1.1.3.2.17.19.21.37.DiI
60.1.19.21.S8.90.
3130 - Prof. Jorge Rodri\,jues Castanheira de Oliveira. Rua Carolina Michaellis, 78-4. 0
Esq. 0.3000 Coimbra. (MIA) Po.Fr.ln.T.V.
60.1.2.C.60.N.67B.Campeonato do Mundo de FuteboI.T.C.V.60.N/U.1.2A.34.48.
90.94.

ACORES
3116 - Rita Teresa Rodrigues Roque Cabral. Rua
Direita da Praia dos Santos, 47. S. Roque .
9S00 Ponta Delgada. (P) Po.T.V.60.1.N.U.
94.
3117 - Carlos Alberto Drumond Silva. Apartado
221 . 9S07 Ponta Delgada. (M) PO.Es.ln.T.
C.60.1.AQores.Madeira.2A.Macau.90.94.

REP. POPULAR DE ANGOLA
2328 - Alberto Trindade Vargues. Rorangol. AI cuidado de Roremina. Caixa Postal, 661. Nabibe . (M ) Po .T.C.V.60 .U.3.75.94.

DINAMARCA
3126 - Jan Nielsen. Paelestykkerne, 48 II. Tastrup
2630. (A) In .60 .5.A,AFA. Actualmente em
Lisboa (Janeiro de 1991).

POL6NIA
3103 - Prof. Marian Kalka. Skr.

pocztowa5,

P1-73-240-Bierzwnik.IA).AI.Fr .In.Rs.PI.Es.
60,64 ,73.Aerogramas.67B.Franquias mecanicas.3. Ternaticas: Pauio VI, Jollo
XXIII.J .Paulo I e II. Cop~rnico. Monte Cassino. De Gaulle. Marechal Foch. Fr Nullo.
Malaria.Tl3.90.97.

EXPOSI(: AO DE
F1LATELIA TEMATICA

190.
3111 - Stefan Maksimowicz. P.O. Box 294. 1S-950
Bialystok 1. (A) In.T.60.N.3.Tematicas e
5.Notas de Banco. Da 60.38.Mong6Iia,
54,Vietname.Coreia do Norte.Kampuchea.
65,

" A"CADEMIA DE SANTO AMARO
DE 21 IE MAU J. 1 IE JIIRI IE 1112

ROMENIA
3104 - Dumitrescu Dumitru. Str. N. Titulescu
Bl.15.ap.15,etaj IV. Craiova , Cod 1100 Rom~nia. (A) Fr.60.N.U.Tematicas: Futebol.
Cosmos. Walt Disney.T1.T5.T7.T15.T49.
Da 60.N.65,37.38.39.42.90.
3109 - Liculescu Sorin Gabriel. Cart. Rovine, bl.
C30, sc, 2, et 3, ap. 13, of. post. 5, ~raio
va, cod 1100, Dolj, Rom~nia. (A) It. Po.
Es.Fr.ln.Ro, V.N .(Ro) U.(Ro) 80.81. N(Ro)
=90 Tl, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T13,
T18, T38, T39, U(Ro)=diverso.

RUSSIA

3125 - Kontakt Groep Spanje/Portugal. Secr. Frits
van Beekum . Dr , Augustynlaan, 41. 2283
CB Ryswyk. Grupo de estudos filat~licos referentes a Espanha e Portugal.

3086 - Eng. Rudenko Vladimir. Lnokombinatovskaya, 9-91. 266022 Rovno. (M) Fr.ln,60.N .
Tematicas.

INDIA

SUICA
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«autenticidade» muito honrosa para um despretencioso coleccionador.
Embora saibamos que normalmente se buscam ((valores materiaisll. daqueles que se pe-

3110 - Maksimowicz Maryna. P.O. Box 226.
1S-0S7 Bialystok-24 (A) Fr.ln.Es.60.N.
SA.64.60.de 3 Temas: Joilio Peulo II, Flora. Transportes.T7.T10. Oil 60.37.38.
62 x 1-S00.39.42.Mong6Iia.54.Coreia
do Norte.Vietname.Kampuchea 1989/

HOLANDA

57 - Prof. Luildo M. de Noronha . Vila Lurnano.
63. Dump~m . Ucassaim. Bardez. Goa
403507 .

marcas de dia da estac;:llo: numa. a mecanica.
«Montemor-o-Novo» como aconselha 0 'composto p~r justaposic;:llo; na outra. «Montemor 0
Novo» sem os trac;:os de unillo.

3119 - Mario Rui LuIs Semedo da Luz. Rue Louis
Meyer, 9B. 1800Vevey. (P) Po.T.C .V.60 .
N.U ,

Esta chamada de atenc;:llo do nosso ilustre
amigo veio confirmar a impressllo de que muita gente. ainda que nllo colecione as «bagatelas». se preocupa com 0 rigor de linguagem ou
com a perfeic;:1lo. E n6s guardamos tudo. umas
vezes porque as diferenc;:as quebram a monotonia do igual. e outras porque nos divertem os
disparates.
Possulmos uma grande variedade de «desastres". e jc\ que a oferta veio do Clube Filat~lico
de Portugal. ressuscitamos uma outra assinada palo falecido e nosso querido amigo. Dr. Vasconcelos Carvalho. entllo Presidente desse
Clube.
Desta vez. nada oficial. embera igualmente
mais ou menos filatelico. A Academia de Santo Amaro. de 26 de Maio a 2 de Junho de 1962.
real~zou uma Exposic;:1lo de Filatelia Temc\tica.
durante a qual distribuiu vinhetas de propaganda.
Um dos seus visitantes. 0 Dr. Vasconcelos
Carvalho. levou vc\rias vinhetas. entre as quais
duas com ftdefeitos» que nos ofereceu.
Como se v~. ate nas mais modestas manifestaC;:Oes filatelicas surgem pec;:as que merecem

sam atrav~s das cotac;:Oes dos catC\logos. temos
a certeza de que. em muitos c\lbuns. M bocadinhos de «esplrito» em lembranc;:as com que sa
prolonga a vida ...
I,

r

f. , ,

E talvez voltemos ao ass unto. embora reconhec;:amos que estes papeis apenas entretem.
uma das facetas da colecc;:llo.
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LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

BANCO
FONSECAS & BURNAY

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAC;:OES - REINGRESSOS - NOVaS s6cIOS

PORTUGAL
300 -

648 -

673 -

1176 ,

2100 -

2965 -

3102 -

3105 -

3106 -

3107 -

3108 -

Eng. Ant6nio Sergio Lopes de Oliveira. Rua
da Venezuela, 97, 3. a F. 4100 Porto. (M)
Po.Fr.ln.Es.T.C.64.66.67B.68. Tem.Hica
sobre a distribuic;:llo postal de Estarreja. Pre-adesivos. 70.60.N.l.90.94.
Dr.Nuno Manuel Correia Ferro. Rua Nova
da Trindade, 1-5. as. 1200 Usboa (M) T.C.
60.N.T12.90.
Ant6nio de Pina Madeira. Avenida Dr. Rodrigues Manito, 20 ric Esq. a. 2900 Setubal (M). Po.Fr.T.N.U.60.1.2.93.94.
Anrbal Miguel Proenc;:a de Brito. Largo Prof.
Sines Fernandes, n. a l-A ric. 7520 Sines.
(P) PO.Fr.T.N.60.1.2.94.
Jollo Lurs da Silva de Carvalho. Rua Jose
Tanganho, n. a 12-2. a Esq. a Bairro dos Areneiros. 2500 Caldas da Rainha. (M) Po. Fr.
Es.ln.T.C.60.N.U.
Jollo Pedro Cavaco Assunc;:llo Batista. Rua
Ruben Borges, 20-1. a Esq. Feij6. 2800
Almada. (M) Po.T.C.V.60.N.U.94. Ateneu.
Rui Manuel Laranjeira Dias. Ouinta de S.
Jollo, Lote 7-3. a Dt. a. Cavadas. 2840 Seixal. 1M) T.C.V.60.N.U.1.2.
Eng. Ant6nio Carlos Marques Antunes. Rua
Dr. Pereira Bernardes, 6-4." Dt. ". 1500 Usboa. (M) Fr.ln.Es.T.C.V.60.N.U.1.94.
M~rio Nascimento. Rua Serra de Baixo, 64.
Algueirllo. 2725 Mem Martins. (M) 60.N .
1.28.48. Tema Europa. 90.
Jose Ant6nio Roque Soares. Vivenda Kinkole. Casal do Serra. Carregado. 2580 Alenquer. (A) Po.Fr.Es.T.V.60.N.T.7.T.l0.
Flora.90.92.AV.
Victor Nelson Marques Batista. Carvalhal de
Espite. 2490 Ourem. (P) Po.Es.ln.T.C.V.60.
N.U.3.

3112 - Gabriel Jose Simoes Ferreira. Rua S. Jose .
Casais Novos. 2350 Riachos. (P) Po.Fr.T.C.
V.60.1.2A.19.20.21.N.U.73.90.Ateneu .
3113 - Brig. Eng. Gualdino Leite da Silva Matos .
Avenida D. Rodrigo da Cunha, 14-2." C.
1700 lisboa. (M) Po.
3114 - Celso Martino Felipe de Sousa. Rua Filipe
Folque, 15-1. a Esq. a. 1000 lisboa. (P) Po .
Fr.ln.Es.T.C.V.60,1.2A.15.Novos Parses
de Expressao Portuguesa.90.RHM.94.
3115 - Eng. Ant6nio Vicente Ferreira . Rua Cor.
Marques Leitllo, 22-1." Esq. 1700 lisboa.
(P) 60.1.N.
3118 - Jollo Tiago Henriques Trindade Calha. Urbanizac;:llo da Portela, Lote 16-3. a Dt. a.
2685 Sacav~';' (PI.
3120 - Lurs Alberto Alves Amaral. Rua da Manteigada, 35-1. a_H. Manteigadas. 2900 Setubal. (M) T.60.1.U.Tem~ticas: Europa.T19 .
T41.T90.
3121 - Carlos Manuel Matoso Martins Ventura. Rua
da Bombarda, 23, ric Dt.". 1100 lisboa.
(P) Po.ln.T.C.60.N.U.1.2A.Ateneu.
3122 - Fernando Igrejas Ferreira Gouveia. Urbanizac;:llo Pimenta & Rendeiro, Lote
31-4. "-Esq." . Massam~. 2745 Oueluz. 1M)
Po.Fr.ln.Es.T.C.V.60.U.3.Franquias.Cartas. Tem~tica Maritima.6q.N.90.94.107.
3123 - Jose Manuel Marques Pires Coutinho. Rua
Presidente Arriaga, 13. 1200 Usboa. (A) Po.
C.60.N.1.2B.2C.Guine.Macau.Ateneu.
3124 - Francisco Manuel Costa Fernandes. Rua
Ana Maria Bastos, 10-5." Esq .. 2560 Torres Vedras. (M) Fr.ln.T.C.60.N.U.l.2.19.
37.43.52.Hist6ria PostaI.WWF.90.94.
Ateneu.
3126 - Jan Nielsen. Rua Gomes Freire, 211-5." .
Esq.". 1100 lisboa. (A) In.60.5A.AFA.
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Loja Filatelica D. LuIs
Selos -

Moedas -

Notas -

Compra:
OURO -

PRATA -

Cedulas -

Postals

Venda:
Promo'tiio do mas
Folhas e Capas Lindner
Tiras Hawid
Se ~ os 1960/70 50 % de-sconto

COBRE

Material FilalE~lico
e Numismatico

o Posto do Lazareto (II)

SOL/CITE AS NOSSAS L/STAS DE PREC;::OS PERloDICOS
Centro Comerdal SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 I Das 20 lis 23 h: 9713132

Rua 5 de Outubro 156·

4100

PORTO

Americo Mascarenhas Pereira

CASA A. MOLDER
RUA 1." DE DEZEMBRO. 101, 3." -

TUDO

1200 LlSBOA -

PARA

TE LEF. 342 15 14

FILATELIA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINADE EXPRESSAO PORTUGUESA
TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA -

VENDA

Execu(:Ao r6pida de pedidos por correspondincia

FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO,LDA
J)EDE: PraCII Mouzinho de Albuquerque, 113-9~ - Sala 911
LOJA: Centro Comercial Brasilia - Loja 127, Parte Nova - 4100 PORTO

LINDNER

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

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS
Os conjuntos de 198~ '~ chegaram
PEC;AM PREC;ARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS

•
Agente para Portugal :' F'ILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO. LOA
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As ajudas foram-me prestadas cara a cara
e, pelo correio, na forma de fotoc6pias . Um
Abra9alhao aos Amigos Valente (Gaia) e Martins (Lisboa) ... e nao a que fiquei na mesma,
se nao piorl?
Apesar disso, considerando 0 valor do envio
feito pelo Valente, nao resisto a referencia -Io
(vida n. Os 1, 2, 3 e 4) pais da-nos elementos
interessantrssimos, a quem da, obviamente e,
o do Martins, informa-me da existencia de uns
(para mimI desconhecidos 14 fogos .
Seguidamente, atentemos na n. ° 5, dispen savel de crrticas ou enc6mios e, com um poucode trabalho, teremos que:
a) LAZARETO, foi uma povOa9aO
(dizem
os livros) da freguesia da Caparica, Concelho e Comarca
de Almada;
b) LAZARETO, ou TORRE VELHA, outra denomina9ao dada;
c) LAZARETO, na TORRE VELHA, com 14
fogos, cita outro;
mas todos concordantes quanto a existencia
do POSTO DE CORREIOS - no LAZARETO sem dizer situadoonde ... afinal 0 meu «problema», alam de nao 0 ccaceitar como povoa9Aotl .
Isso mesmol Nao aceito e explico porque :
1) - estava c.instalado» na TORRE VELHA
logo, se estava instalado era um -estabelecimento isolado, existente nos
portos , onde fazem quarentena os viajantes provenientes de parses onde

m

e

grassam epidemias», como definido
em qualquer bom dicionario;
2) - fora construido aem 1867 ... e, enttlo,
ainda nao as construiam ... surgiam;
3) - quando 0 situam (na tal TORRE VELHA) acrescentam : --Tem uma cozinha notavel : 0 fogaocustou cerca de
1.000 Libras . Junto havia a velha torre de S. Sebastiao mandada edificar
por D. Joao II em 1490. Serviu em
tempo de cadeia e ali esteve encarcerado durante 11 anos oescritor D.
Francisco Manuel de Melo .• (Que raio
teria escrito para merecer tllolongo galardao? .. pergunto eu.)
4) - um fogao, mesmo de 1.000 Libras, seria pouco e nao a fazia;
5) - ao «viajar» ata a Caparica (Monte da
Caparica ou Senhora do Monte) defronto-me com : - «Havia na freguezia de Caparica diversos fortes destinados a defeza do rio.
Uma destas torres est~ hoje aproveitada para lazareto.»; (Ier 0 n. ° 1)
6) - tambam a indicado como -um logar.
(e nao povoa9ao) fazendoparte da dita Caparica; nada menos de seifortes
razoes a dar-me razao. Alguma duvida?
Teria 14 fogos por (independentemente dos
existentes (7) no seu pr6prio seio) Ihe terem sido apensadas (para aproveitamentodos Correios) umas «Ouintas», das redondezas, como

7

a de S. Pedro (das Torres?!.
Abolidas as «quarentenas» p~r erradical;aO,
gra9as evol\Jl;ao da ciencia, foi entregue ao
«poder marltimo» que, pelos vistos (segundo
me disseram) ainda tem, la, algumas instalal;oes.
Desaparecido 0 <ciazareto» (como estabelecimento) foi-se (com martelo e tudo ... queria
escrever epidemias) 0 POSTa DOS CORREIOS ... mai' la «povoal;ao" que nunca existiu. Ora sa nao havia «povoa9ao» (ainda' restam
duvidas?) os «nossos» CTT s6 poderiam residir
na «EMPREZA DO LAZARETO», por INDISPENSAVEL, nao s6 aos seus como aos servil;os dos
utentes.
Eliminada a «EMPREZA» e, p~r arrastamento, os CORREIOS, as «Quintas» devem ter passado
POSTA RURAL ... ou ADIRAM A UM
OUTRO (quam ... tenho «disse»1

a

a

Na 4". Edil;ao do «Manual do Vlajante», ~ de
Setembro de 1913 a referencia ao tal Lazareto. Contudo, a ultima data «positiva», em meu
poder data de «23 DEZ 09» ... quando teria sido retirado? Que outro valor mais alto se
alevante ...
Pretendia saber onde ficava/estivera instalado 0 POSTa DO CORREia e nao 0 Lazareto (como erradamente fui interpretado) e, se e certo
nao me terem dado grandes ajudas (volto a
agradecer) instigarem-me a ir mais longe e 0
resultado esta vista, quer queiram ou nao.

a

Agora, vamos la, sejam «compirw!has» e colaborem, com os Vossos conhecimentos I saberes, repondo a verdade onde ela esta faltando
e eliminando os disparates, quaisquer que sejam,d evidamente localizados.
Que S. Lazaro me/nos ajude.

LISBOA
a) -

CHEGADA POR MAR

Todos os navios que ehtram no porto recebem 0 pratico da barra na bahia de Cascaes. Come9a ahi a desenrolar-se 0 panora- .
ma incomparavel da entrada maritima em Usboa. A' esq. a villa de Cascaes com a Cidlldella, os Estoris, Parede, Carcavellos, sobresahem na linha sinuosa da costa, que e de
rocha pouco elevada e entremeada de pequenas praias. Mais adeante 0 «Cachopo pequeno)) onde 0 Tejo tem a sua foz, dividindo-se em dois bra 90S 0 Corredor do N. e a
Barra Grande ao S. Esta e defendida pelas
Torres de S. Julilio na ponta de terra proximo de Oeiras e do Bugio num cachopo no
mar.

• In " Manual do VlaJanle ern Portugal"
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Principiou a edifica9ao da primeira no tempo tie D. Joao 11/ em 1556. As obras prolongaram-se ate ao per/odo da domina980
hespanhola, terminando no tempo de D. Joao
IV. Compoe-se de cinco baluartes irregulares,
um revelim para 0 lado da terra, e uma bateria para 0 mar. Estao installados n'ella um
posta telegraphico e um pharol. Serviu tambem como deposito de deportados, tendo estado detidos n'ella muitos liberaes no tempo
de D. Miguel. A construc980 da segunda
completou-se tambem no reinado de D. Joao
IV. Tinha, pela sua conjuga9Bo com a fortaleza fronteira, uma grande importancia estrategica. Serve hoje de pharol.
Passadas as Torres, ficam Ii esq. as povoa{:oes de Oeiras, PafO d'Arcos, Caxla6, Dafundo, Alga e Belem com a sua maravilhosa
Torre e 0 Mosteiro dos Jeronymos e n'uma
eminencia 0 Palacio da Ajuda, a que serve de
fundo a serra de Cintra onde S6 destaca, no
alto, 0 castello da Pena (v. page 97). A' dire

A • RBIS
-

•
R. AN16NIO JOSE DE
'lIIIBO

PARA

VBNDBR

AS

ALMEIO~ .. 7&-!10r.n

SBGtJII'l'IS

SELOS - POR'l'OQA L
.OVOS em SIIla S

592/599-7.700100
64 5/64~ 180100
724/72~ 462100
73 0 /733-5.600100
740/741- 265100
762/763- 422150
789/79~ 537150

791/792-

600S00

793/794- 707150
811/812- 407150
8 1 3/816-4.850100
826/82!>.1.732150
829/83~ 662150
843/844- 165100
845/84!>. 487!50
849/850- 375100
861/863- 122150
870/872- 155100
881/882- 332150
884/88~ 172150
886/887- 467t50
888/89~ 240100
89 1 /892- 127150
893/89~ 260100
896/89787150
898/903- 31 5100
904/907- 375100
911/913- 340100
914/91~ 150100
916/918- 165100
9 1 9/921- 167150
922/92~ 337150
926/92!>. 150100
932/934- 227150
935/937- 360100
938/94~ 285100
960/962- 312150
974/976- 245100
977/980- 250100
981/983- 547150
989/992- 392150
996/003- 622150
1010/13- 105100
1021/23- 215100
1024/26- 327150
1035/37- 282150
1038/4~ 507150
1048/5~ 450100
1069/72- 467150
1076/79- 345100
1080/82- 220100
1089 9~ 175100

1093/96-

1101/0~
1123/2~

1129/311143/4~

1149/511161/641176/781186/8!>.
1196/991240/421243/4~

1246/481252/541268/7~
1278/8~

1281/831288/891290/911292/931302/041323/2~

1331/321340/421400/03-

1424/2~

1448/491463/641465/661473/741475/781479/8~

1481/821483/881489/941495/0~

1505/06-

1507/081509/1~
1572/7~
1620/2~
1672/7~

1704/071713/141719/201740/41- ,
1742/431763/661767/691783/841787/891 4 97-

362150
350100
120100
232150
230100
207100
165100
142150
185100
320100
227150
317150
330100
320100
350100
275100
315100
245100
237'50
50100
290100
195100
150100
162'50
90100
140100
90100
80100
200100
180100
185100

80100
70100
257150
257150
257150
90100
90100
90100
520100
37510D
392150
250100
~15100

21 5100
150100
185100
420100
210100
165100
285100
430100

PEeAS

Fha

SB~S - POR!UGA L
.OVOS - s/oou

679
680
681
682
738
761
1275
1276
1277

-

720100
460100
1.440100
760100'
290100
7.200100
300100
280100
1.2'30100

PORTUGAL - IOVOS

1275 1276 -

375'00
350100

BLOCOS. POM'UIa L

104
106
107
108
109
110
III
112
113
114
115

500100
400100
500100
300100
500100
500100
300'00
540100
540500
540100
360100

BLOCOS d.

8

DeAU

750100
- 1.000100

5 -S/Gom.

9

1.500100
6 -S/Gom.
1.750100
9 -S/Gom.
1.250100
11-S/Gom.
3.750100
16250100
2~
300J00
31-C/Ceri.1I .Jlie
200100
4~C/cerio1g .J)i.
500100
46-C/cari.1I .J)ia
450100
4 7-C/c.ri .11 .J)i.
450100
48450100
51-C / cui .11 .J)i.
300100
53250100
55- C/ cerio1 1 .J)i.
450100
57-C/c.ri.1 1 .J)ia
450100
63250100
64250100
72250100
73250100
74300100
82300100
85500100
86750100
88450100
93250100
9760~00
99450100
100
300100

SELOS HOVOS..

263/6~
368/7]..

403/1~

414/19424/31432/33-

435/3~
'~H/44-

447
448
449 450/51452/53454
457/58468/7]..
472/77478/82483/86487/8!>.
489/91492/96497/02503/04505- 506/06509/13514/19520/235248 525/2~

527 528/31532/37538/41597/98-

DCA U

SlRU S
312150

300100
1.200100
1.250100
1.150100
275100
350100
112150
700100
300100
150'00
162150
275100
12';100
1.750100
350100
425100
575100
390100
162150
4 1 7150
'580100
875100
350100
250100
375100
775100
530100
360100
162150
225100
75100
400'00
600'00
300100
1.700100

Anuario de Numistatica 1991
A Biblioteca do CFP ficou mais rica com 0
cAnucirio de Numistcitica 1991 », cujo exemplar agradece.
Reconhecemos que, entre Filatelia e Numismcitica hci um certo grau de parentesco,
especialmente quando selos e moedas servem como documentos da Hist6ria.
Notas e cMulas coloridas e a reproducao
de moedas ajudam 0 consulente a classificar
material numistcitico e a arrumci-Io na coleccllo.
.A classificaCao das moedas, de acordo
com 0 seu estado de conservacao, perQ'lite
cotacoes com grande variedade de valores.
Assim, exemplifica-se ao acaso: uma moeda de cinco tostOes de 1935 apresenta os seguintes precos: bem conservada: 600S;
muito bem conservada: 3.500S; e bela:
35.000S. Do mesmo modo, 0 custo de variedades tamb6m oscila bastante, como se
pode ver em duas moedas de vinte centavos
(XX centavos-bronze) de 1951: a mais vulgar vale 30$ (BC); 100S (MBC), e 6.000S
(bela).
Publicando-se h6 12 anos, este Anucirio
conquistou vasto pllblico, gracas ao aperfei-

coamento con stante introduzido por um escol de colaboradores. AI6m disso, 0 Anucirio
procura sempre satisfazer os desejos dos
seus leitores.
Recheado de notas explicativas de fcicil elucidaCao para os iniciados na numismcitica,
acompanha a evolucllo da numciria nacional
e classifica as emissOes de Macau bem como as das anti gas col6nias portuguesas, .0
que 6 de grande utilidade para todos os coleccionadores.
Ao consultar-se este Anucirio, chega-se tI
conclusao de que a compra ou conservaCao
de moedas constitui um bom investimento.
Em poucos anos, uma moeda bela sobe de
cotacao: uma moeda de 1933 (2850) valia
1.000S00 em 1980 e sofreu as seguintes alteracOes: 4.000800 em 1985, B.oooSoo em
1989 e passa para 12.000$00 no catcilogo
de 1991. E uma nota de 50SOO de 1932 atinge 0 valor de 30.000S00.
Quer em metal, quer em papel, algumas pecas nlio sentem 0 peso da desvalorizacao da
moeda: enquanto 2$50 de 1933 valeriam hoje cerca de 140$00, os 5800 de 1932 corresponderiam a cerca de 2.800$00.
Para al6m de constituirem documentos hist6ricos, podem aquecer as algibeiras, ainda
que fugazmente •.. (A.C.)

o posto divide-se em duas zonas: 1Ju}1I e
6mpa: a 1. • e formada par uma serie de installar;6es em tijolo e ferro para a recepr;ao de
malas de correia, destrinr;a de bagagens, despachos simples, pagamento de impastos,
etc.; a 2. • par pavilhoes para desinfecr;oes

a po.voa~'o da Trafarla, 0 Lazareto, as montanhas da Outra-Banda, primeiros degraus da
serra de Almada, e a villa de Almada dominada pelo seu historico castello. Em frente
8 esq., lisboa, recoTta-se n'um amphitheatro esplendido.
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COMPRONENDO

I

BUY

COLECC;OES E LOTES
SERIES COMPLETAS
DE ESPANHA, INGLATERRA
PORTUGAL
E COL6NIAS INGLESAS
TUDO NOVO
Apartado 5009 - 1701 LlSBOA CODEX
PORTUGAL
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POlito marltlmo de delllnfec~lo - Na Rocha do Conde d'Obldoll. Tem um caes acostavel, em local propositadamente escolhido
para rapido e facil desembarque na cidade.

pessoaes, de bagagens e de objectos delicados.
Annexo ha um posta neutro, onde as ba9{Jgens sujeitas a desinfecr;ao podem ser ad9

mitidas em transito, con tan to que os seus
envolucros offeret;am seguranr;a sanitaria: e
dois kiosques para 0 expedlente de bagagens, servit;o de trens e informat;6es, e estat;8o de correio e telegraphp.
Lllzllr.to - Situado na margem esquerda
do Tejo em frente de Belem. E' destinado 110
isolamento quarentenario de passageiros nos
raros casos em que as leis sanitarias 0
imp6em.
o (1avio com carta suja, sem caso pestilencial a bordo, tem desinfect;6o, mas os passageiros gosam logo livre pratics, sendo-/hes
ape(las desinfectadas, rapidamente, as roupas sujas. Estes passageiros podem vir pars
terra, seguir pelo caminho de ferro ou reembarcar.
Se antes dos sete ultimos dias de vlagem
se tem dado caso pestilencial, os passage/ros serio internados no lazareto por tempo
nao superior a quarenta e oito horas. E'-Ihes
applicada a. desinfect;io pessoal, des/nfectada toda a bagagem, e dio-se-Ihes guias para
revisao por sete dias no Iogar do destino, sem .
se Ihes impedir a sahida para fora do paiz.
No caso, mais grave e mutio excepcional,
de se manifestar doent;a pestilencial nos ultimos sete dias de viagem, os passageiros
teem quarentena de sete dias, desinfect;io
pessoal e de toda a bagagem, sendo-Ihes facultado 0 reembarque, se qualquer capitio os
quizer receber, lant;ando-se na carta a nota
d'este facto.
Pre~O$ de Internllto: 2 $000 rs. para passageiros de 1.· ou 2. • cl. e 1$000 rs. para
os de 3.· cl.
Desembllrque - Os paquetes da Empresa
Nacional de Navegat;io atracam aos caes da
Fundit;io; os da Empresa Insulana, ao caes
de Santos; os da Sud-A tlantique, em Alcantara; os da Booth Line vindos do norte do Brazil, 110 posto de desinfec~ID, e vindos de
Inglaterra, ao caes de Alcantara. Outros atracam ou fundeiam, ao largo, e n'este caso ~
necessarioalugar vapor ou bote para desembarcar ns alfandega, ou no posto de desinfect;ao onde sao abertas ou desinfectadas as
bagagens. A alfandega, assim como 0 posto
de desinfect;io, estio abertos desde as 9 h.
da m. e este faz servit;o mesrno de noite
quando os vapores entram depois da tarde.
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Pelo desembarque no posto de des/nfect;aO, quando os vapores alii atracam, pagam
1:000 rs. os passageiros de 1.· ou 2.· cl.
e 500 rs. os de 3 ••• Os passagelros em transito que desembarquem sem bagagem, ragressando depois ao navio para segulrem
viagem, nada pagam; os que desembarquem
com bagagem, para seguir por caminho de
ferro pagam 300 rs. os de I. ou 2. • cl. e 160
rs. os de 3.•. Quando os passageiros venham
por barco, desde 0 vapor atracado ao largo,
1.· cl. 1:600, 2.· 850 rs.
A carga, descarga de bagagens no posto
de desinfect;io e 0 seu transporte I cldade
sio pagos pela seguinte tabella:
Para qualquer hot., cada mala mundo ou
de porio 300 rs; cada mala-bahu 200 rs; cada mala de beliche 120 rs; cada sacco 60 rs;
freta de cada carror;a 2:500 rs. Para os casos particulares a base ~ indicada, com modificat;6es resultantes da distancla.
Botes - Os fundeadouros dividem-se em
tres sect;6es:
1. • da estat;io de Santa Apolonia (pI I 8)
aO armaz~m novo da Alfandega (pI G 9). 2. • do armazem novo da Alfandega ao quartel de marinheiros (pI A 8). - 3. • do Quarte/
de marinheiros II Torre de Be/em.
Pr~O$: - Dentro d. clldll .fIC~ID de bordo para terra ou vice-versa; 100 r~is; cada
volume 80 rs. - De umll sec~ID pllr• • Immediata, 600 e 120 reis. - D. 7.· par• •
3. • DU vice-versa, 800 e 160 reis. 011 Lllz.letD, palll qua/quel dos caes dll 3. • .fIC~lo,
500e 100 reis; para a 2. • 700e 140Is;para a 1.· 900 e 180 IS. Mais 25%, quando
esteja 0 camaroeiro it;ado; creanr;as at~ 3 annos, gratis, de 3 a 7 annos pagam metade.
Os volumes de mao, sao exemptos de pagamento.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novidades. Tem6ticos.
Sobrescrltos de 1.° ella
TODO 0 MATERIAL FILATiLiCO

BaI.. I CIIIIIIS, lila.
R. Maria Andrade. 55 -

1100 USBOA

Tel. 8341 08

pORTUGAL

Local Tax Stamps of the Spanlsb
Civil War

gos, toponfmico e de sumArios de legislac;ilo
relativa ao perfodo das invasOes francesas.
Neste primeiro volume, M elementos que
permitem consulta a documentos sobre comportamento das estruturas postais da epoca
de 1807-1878.
Esta obra valiosa pode ser apreciada na sede do nosso Clube.

Na nossa Biblioteca, entrou esta obra da autoria do nosso cons6cio Paulo Barata.
Sendo a Guerra Civil de Espanha um dos longos epis6dios da Hist6ria Moderna, durante
1936/38, republicanos e nacionalistas utilizaram os selos para os seus entusi~sticos apelos
Hobby Center
sintetizados nas legendas de «Republica., .Arriba Espana" e «Viva Francoll. Ao mesmo tem.Hobby Center» 6 um catAlogo de venda
po, os selos mostraram preocupac;Oes pela
de colecc;Oes atrav6s do correio. as coleccioconservac;ao da familia, retratando maes e tinadores interessados poderilo pedi-Io a AparIhos, ou a exaltac;ilo da p~tria s6 posslvel em
tado 1274 - 1008 Lisboa Codex.
ambiente de paz.
o fornecimento do catAlogo e gratuito.
Selos emitidos durante a guerra, muitos selos, denteados e nilo denteados, pois interessam acima de tudo afirmar a sobrevivancia
Portugal em Selos 1990
ainda que apenas atraves de um bloco.
Cat~logo de selos de guerra feitos para a paz,
as crr portugueses continuam a editar,
foi conseguido com ajuda da esposa e filhos do
no
fim de cad a ano, um livro em que se inautor.
cluem todas as s6ries de selos emitidas duEfectivamente, a elaborac;ilo de um cat~logo
obriga a inumeras buscas, tanto mais que as , rante 0 ana com textos elucidativos.
Neste livro relativo a 1990, uma.figura ilusemissoes locais, algumas delas com intuitos de
tre
foi escolhida para servir de fio de ligac;ilo
beneficencia, dificultam a obtenc;ilo de exema todos os trtulos do rndice, sintetizando-se
plares.
caracterlsticas desse vulto da nossa literatuTambem a cotac;ilo dos selos tem de reflecra, Camilo Castelo Branco gravado no selo de
tir a maior ou menor facilidade na comp'ra. Os
65$00 emitido em 11 de Julho: «Um criador
selos estilo cotados como usados e admite-se
genial, multiforme e trAgico».
que os novos valham 0 dobro.
.Sentimentos empolados, cenArios igCom texto escrito em ingles e totocopiado,
noradoslt.
apresenta-se com capa agrad~vel numa tiragem
«Exacerbar a capacidade mitificadora da
de 500 ex~mplares, parecendo destinar-se a exHist6ria».
portac;ilo.
Todas as outras s~ries mereceram, porem,
Gratos pelo exemplar recebido. (V.C.)
igualmente explicativas adequadas, grac;:as a
um escol de colaboradores distintos.
Boletim do Arquivo Hist6rico
Dezassete sMes de selos e a ilustrac;l!o
agradabilfssima ao cuidado de Vftor Santos
Os apreciadores de Hist6ria t~m agora a
e Carlos Leitilo fazem desta obra mais uma
oportunidade de iniciarem ou continuarem os
dos crr de Axito assegurado.
a lanc;amento efectuado em 7 de Novemseus estudos consultando 0 Arquivo Hist6ribro de 1990 constituiu um espectAculo de
co que funciona na Biblioteca do COl dos
homenagem a Camilo Castelo Branco com
crr, na Av. Casal Ribeiro, n~ 28 rIc, em
palestra proferida pelo Dr. Bigotte Chorilo e
Lisboa.
representac;ilo teatral «Falando de Camiloll inNo n.O 1 do Boletim do Arquivo Hist6rico,
terpretada por Maria do C~u Guerra com texeditado pelo Museu dos crr, encontram-se
to e encenac;ilo de Helder Costa.
elementos que facilitam a busca de materia
Assim, a Filatelia - Arte nlio se alheia de
de interesse, pois contem fndices v~rios: crooutras artes. (A.C.)
nol6gico, de assuntos, antroponlmico, de car-
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o '''LAZARETO DA CAPARICA" ou a Minha Modesta
contribui~o

para deslindar urn "misterio"
do Mascarenhas Pereira
Pedro Vaz Pereira

Finalmente!
Catalogo a cores de Portugal

Portugal era dos poucos parses da Europa
em que os filatelistas nao dispunham de um
catalogo com a reprodu!;ao dos seus selos a
cores, excep!;ao feita aos da Madeira.
Pois essa lacuna acaba de ser colmatada
atrav6s da edi!;ao do catalogo PHILEX, com
cerca de 1200 reprodu!;c5es a cores de praticamente todos os selos diferentes emitidos
at6 1990 para Portugal Continental, A!;ores
e Madeira. E conquanto se trate de uma publica!;ao em formato de bolso, portanto nao
especializada, cont6m os elementos mais importantes de cada s6rie e at6 algumas variedades. ~ seu autor Wolfgang Thomas da
firma editora Thomas Importa!;aO (Urbaniza!;aO da Senhora de Be16m, Lote 15, rIc, 3100
Pombal), estarido, pois, ambos de parab6ns
pela iniciativa.
Pelo dinamismo que 0 autor e a editora tam
vindo a mostrar, acreditamos que possamos
vir a contar com uma obra deste g6nero ainda mais desenvolvida. E correspondendo 1I
solicita!;ao inserta no pr6prio catalogo, sugerimos que na pr6xima edi!;ao seja feita uma
revisao cuidada no que diz respeito lr redac!;aO, 1I ortografia e ao 16xico, lapsos compreensrveis se tivermos em considera!;ao as
dificuldades do seu autor com a Irngua portuguesa, mas muito facilmente remediaveis.
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Brazil Revenues
Federal, State and Municipal
Um catalogo de selos de impostos pagos no
Brasil desde 186910. Pedro III em lIngua inglesa
e feito por um portugues deve significar que,
em Portugal, nao abundarao os coleccionadores deste tipo de selos.
No entanto, folheando-o, reconhecemos que
contem motivos de sobra para se -fazer hist6ria)), mesmo no nosso pals. A lIngua 6 a nossa
e ate os sentimentos nos unem, iguais preocupa<;:5es na convivencia social como se constata nalguns capltulos: «educa!;lIo e saude»,
«compras», «vendas)), «transac!;5es», .Lei
3493)), «Judicial", etc. Desde as «divers5es» ate
1I «aposentoria)) se encontram exemplos ilustradores de varios temas.
Se se preferir a colec!;ao por regi5es, 0 catalogo distingue 0 estado federal dos municlpios,
desde Alagoas ate Vit6ria.
o autor, Paulo Rui Barata, propOe -se fornecer selos deste tipo, desde que os interessados
se Ihe dirijam escrevendo para Rua Ricardo Jorge, n.O 9-2.0 Esq., 1700 Lisboa.
Edi!;ao da Publifil por fotoc6pias.
o CFP agradece exemplar recebido. (V.C .)

o meu bom Amigo Americo Mascarenhas
Pereira, no numero 357 desta Revista, levantava duvidas sobre a localiza!;ao do "Lazareto
da Caparica", aquele que ficava do lado de la
do rio.
Quando Ii a cr6nica do meu amigo Mascarenhas, fiquei com uma curiosidade tremenda e
aquele desafio final, foi fatal para 0 meu bichinho de investigador, nas horas vagas, que infelizmente sao bem poucas.
Mas, que descobri eu?
Que 0 Lazareto, ficava precisamente na aldeia de entao, que se chamava e chama hoje
Porto Brandao.
Os ediHcios do Lazareto ocupavam 0 local
onde tinha existido a Torre Velha, denominada de S. Sebastiao da Caparica, isto mals propriamente em Porto Brandao.
D. Joao II, edificou em 1490 uma fortaleza,
1I qual deu 0 nome de "Castelo de Porto
Brandao" .
Mais tarde, no ana de 1570, D. Sebastiao
reedificou esta fortaleza, dando-Ihes 0 nome da
"Torre de S. Sebastiao de Caparica", sendo
mais conhecida na segunda metade do seculo
XIX, por "Torre Velha".
Foi precisamente nesta fortaleza, "que se
institui uma cousa a que se dava 0 nome de
lazareto, e que nao era mais do que uns antras immundos, escuros e insalubres, onde os
viajantes que alii eram obrigados a qua rentenar, s6 achavam muralhas derrocadas, pessimos alojamentos e comida tambem pessima,
mas por pre<;:os exorbitantes".
Devido lis grandes reclama!;c5es, que eram
feitas pelos "quarentenarios", 0 governo da altura decidiu construir no monte sobranceiro ao
velho castelo, um novo lazareto, tendo sido
1867, a data do inlcio da constru!;ao.

No ana de 1869, foram transferi<1os para 0
novo lazareto todos os "quarentenanos" existentes no anterior e velho edificio.
Este lazareto do Porto Brandllo, era compos:
to por varias oficinas e armazens, onde eram
colocadas as mercadorias de quarentena.
Por este lazareto em Porto Brandllo passaram certamente, milhares de pessoas por ano,
pelo que haveria com toda a certeza um posto
de correio.

IILAZARETO
Primeiro carimbo usado
na Delega~ao do Lazareto
Esse posto de correia existiu e era uma Delega<;:ao de Correio da Direc<;:ao de Correio de
Almada, que pertencia por sua vez 1I Administra<;:ao Central de Lisboa, tendo usado como
primeira carimbo nominative aquele que se
apresenta na figura.
Essa delega!;ao de correio, existiu apenas na
2.· Reforma Postal (1870-1878), 0 que vem
confirmar a data de constru<;:ao do segundo lazareto da Caparica.
Termino informando 0 meu bom amigo Mascarenhas e os leitores em geral, que no final
da 2. a Reforma Postal, em 1878, apenas existia em todo 0 pals, um unico posta de correia
"Lazareto", que era precisamente a Delega<;:ao de Correio do Lazareto, atras descrita.
Um abra<;:o ao meu bom amigo "ALGARVIOl"
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* Novo: Catalogo de. selos: Philex
* Portugal,
e
1991
A~ores

Mad~ira

aguardavam ba muito tempo

o novo catalogo

nacionall
A cores em tamanho de bolsol
Avaliac;ao independente e neutral
Em lingua portuguesa e prec;os em $
P.V.P. 1000$

,

A venda
em todas

as casas
da
especia/idade
e
/ivrarias

Edi~ao

Acaba de ser impresso: ja

a venda nas lojas da

especialidade de coleccionismo ou na editora:

da

.\ filafelia
1
\JJ):)~~l BA·RATA DAS NEUES

:1

Rua da Trindade. 5 - 1.0 Dto. (Largo do Canno)
Telef. 346 71 33
1200 LlSBOA

Pre«;:o:
2 300$00

THOMAS IMPORTA<;AO E COMERCIO P/D
TURisTICO, LDA.
Urb. da Sr. a de Belem, Lote 15 RIC, 3100 POMBAL
Telef. 036-25360 Fax. 25359
Pe~a 0 novo pre~ario da LINDNER: 0 mais completo
programa de acess6rios para filatelia e numismatica
no mercado, com descri~ao de outros cahilogos de:
PHILEX e MICHEL
Promo~ao: 0

Album pre-impresso «THOMAS. para os selos
carimbados de Portugal, A~ores e Madeira
a partir de 1953 ate 1990. Folhas 9500$ Capa com caixa 6800$
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ALMODOVAR

Recebeu 0 seu primeiro foral das mil os do
rei D. Dinis, em 12B5.

Vila alentejana, pertenceu na segunda metade do seculo XIX iI coma rca de M~rtola.
Tinha naquele tempo BOO casas e cerea de
3.000 pessoas.
Foi na 1.· Reforma Postal uma Direc~ao de
Correio da Administra~ao de Baja, tendo usado 0 carimbo de barras "194".
Na 2 . · Reforma Postal, transitou como Direc~ao de Correio, para a Administra~ao de Faro, tendo usado 0 carimbo de barras "211".

ALMODOVAR

I

o

o seu

nome deriva da palavra araba "al-mudauar".
Antes de ser elevada a vila, tam~m usou 0
nome de Povoa de Amodovar.

selo oficial
Jose R. Dias Ferreira

*******

Material de Pesquisa
o

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL orgulha-se de ser 0 dnico clube portugu~s e dos pouqufssimos do mundo que poe fi disposi~ao dos seus associados varios instrumentos de pesquisa, que poderao ser utilizados na nossa Sede, todos os sabados de tarde. Deles destacamos:
Lupa mesa 2 X
Contafios lOX
Lente visolete 3xO,90
Lente Bifocal (/J 75
Odont6metros
Filigranosc6pios
Micr6metro Mitutoyo. Aparelho mecanico para medir as espessurC!s dos papeis.
Signosc6pio. Para verifica~ao atravl!s da luz, de filigranas, defeitos de impresseo, manchas e algumas falsifica~oes por compara~i'!io.
Philatel. Pequeno microsc6pio adaptado aos selos, flamulas e marcas postais.
Philatector. Filtro de luz para detectar filigranas.
LAmpadas ultra-violetas. Para a verificac;:i'!io das bandas de f6sforo.
Dentro da filatelia cientrfica, os interessados podem ainda dispor de valiosas obras sobre
cores, entre elas:
.
Methuen. Handbook of Colour
Gibbons. Colour Guide
Michel. FarbenfUher
Brun I Calvez. Guide Philatl!lIque des couleurs
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Noticiaram os jornais no dia 16 de Novembro de 1853, 0 falecimento de Sua Magesta de a Rainha D. Maria II, ocorrido no dia anterior,
com 0 seguinte comunicado:
((Pa90 das Necessidades, 15 de Novembro
de 1853, a meia hora depois do meio-dia Sua
Magestade a Rainha comer;:ou a semir anuncios de parto as nove horas e meia da noite de
omem.
Apareceram dificuldades no progresso do
mesmo parto, as quais obrigaram os facultativos a recorrer a opera90es, pelas quais se conseguiu a extrac9aO de um In fame, de tempo,
que recebeu 0 baptismo ames de extrafdo. 0
resultado destas opera90es teve lugar as dez
da manha. Desgrar;:adameme, passada hora e
meia, Sua Magestade, exausta de lOdas as for9as, rendeu a Alma a Deus, depois de haver
recebido todos os Sacramemos. Francisco Elias
Rodrigues da Silveira. - Dr. Kessler. - Igna cio Amunes da Fonseca 8ernardes. - Am6nio Joaquim Farto. - Manuel Carlos Teixeira.

Nao Ihes foi possfvel dar cumprimento ao Artigo 44 segundo 0 qual «a correspond{mcia official nao sera emregue gratuitameme sen~o
nos casos em que, alem de satisfazer a todos
os requisitos do Regulamemo, trouxer 0 sello
especial de franquia, que 0 Governo devera disrribuir aos funccionarios publicos authorizados
para se corresponderem de offcio» , e aos seus
artigos especfficos nomeadamente 0 paragrafo 2.0 do Artigo 57 . 0 (Affixar-se-ha na frente
do sobrescripto um sello de fraquia official» e
no Artigo 60. 0 «Os sellos para as cartas de officio serao do valor de vime reis cada um».

(7)

A legislac;:ao sobre 0 assunto continua no Artigo 61 . 0, que estipulava a distribuic;:ao, dos selo s pelas entidades oliciais e a sua
contabilizac;:ao . Fina lmente no Artigo 62.0 era
bem claro em que ((Toda a correspondencia
apresemada como de officio para ser transmi(Ida polas Repartir;:oes de Correio, que nao trouxer sello de franquia official, sera considerada
para lOdos os effeiros como correspondencia
parricular».

Pouco tempo teve 0 privilegio de ver circuiar os selos com a sua veneravel effgie, resultantes da Reforma Postal, seu Decreto de 27
de Outubro de 1858, tambem assinado pel os
seus Ministros: Duque de Saldanha, Rodrigo da
Fonseca Magalhaes, Ant6nio Maria de Fontes
Pereira de Melo e Ant6nio Aluizio Jervis de
Athouguia.

Pelo que diz 0 Prof. O. Marques, em 27 de
Maio de 1B53 foi determinado que se imprimissem para comec;:arem a circular no dia 1 de Ju Iho, 109 200 selos da taxa de 20 n~is, para a
correspondencia olicia l, que acabaram por nunca serem emitidos (2),
Contudo, 0 Governo acautelou-se e protelou
o ass unto com uma porta ria que dizia :
13

o selo oficial deveria ter comec;ado

..

a circular a 1 de Julho de 1853
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Sub-Inspector seral ~os Correios e po~tas do. Reina. fez' ,subir 'ern 20 do' co·r·reate. ~e'i~
pondo nuo ter sido 'possivel estarnpar 'os' s~lIcis 'que'devern acompanhar as '~o'rr~spondeD'~
cias de officio, a tempo de ,serern distr\bui~og aotes.. do 1.~ .do·'r~turo ' ·mez' '~e Julho
pelos,.funcci~oarios.:,qu~, .~~'. :c~~ro~mi~a~~. ,~,o~ -,n0.v~s· ~~gula~~ntps,; ', :dEivern.·. d~lIes: fazer
U50: Manda a "Mesma Aug~sta Senbora,.: pelo l'tlmlsterlo das Obras :publica!, Commercio e' Industria, participar ao meocionado 'Conselbeiro; 'para
ioteJlig'encia 'e:'tecueao~
que' e' servida "Determinar que: "em' qli'aoto 'o's' sob~edjtos ' s'~llo~ se: :nao ' a'pronlptilrcm "e
distribuire'm, '~oDtinuem' 's's diversas e5t~~o~s 'po~tae5l"a: i-~ceb~r,'·.tr~n~~W.rri',e ,,,.eiltrega·i
i!.'1f?r.re~po~d~n~ia : o~ci.a~,. "se~.' ~~~afg?..,. ~e f~~ r~;~t~r .)?)~~icatl~ .~~.!Io'-~~m;\ ~ei ' que
co.9t~~bil.)I?~.?S .o~ ouJr~~ f ~equ.~sl.to.~: e~.I.gl~os .,?.o~ Jl~gufame.nt,os.!. <?utro~.~m." Wa.~.:i<l:.~.~a
.Magesrade partlclpilr ao supramenclonado Conselbelro, que desta: deliberaQilo se deu boje
soo~ecirnento .ao~ diffe.rente~ .Nj nister~osl pa!.~. :.~s': fi~~ que;julg·ri~.~.¥'p)~v·e:rirep.t~'s: · · A" ';
.,,, .. Paeo das Necessldades, em 23 . de Junho de 1853. = Antomo Maria de FonUS
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Carta enviada de Almeida para 0 Porto, em 18/10/1859 e franqueada
com 0 porte Interno de 25 R

G

1e

Seguiram·se mais portarias como as que seguem .

Carta
enviada de
Almodovar
para
Messejana,
em

9/2 /1873
:tII~ISTERIO
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tE ,R E ..nJ.s~I f-I.-
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dedarar
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,8 R.lIHIL\
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Rt!gulamento Postal -fie· "·de Maio .gjl~ DO
srtiga 6.t.." .e ,SeilS paragraphm:., 0 modo que deve seguir-lle 118 remessil dos ,~!Ss~,
~or~s c .-autos judici<res, 3 rim oc ~e consiaerJflem de 5er"'.Co. e C811l0 itlles 'Isentos
.4le pagameata de porte. !compre ~c 09S £a50S occer.rentes se i>r~da MSsa ·t:OIIr~dade. e nao de outra maA'eir.a. ;
'.
.fa~o, 'tml 25 de Julbn de t85~=B.odri-go x1a Fonseca Jfagalhaes: (t)
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MAPPA
Dos partes daa correspondencias' e impressos,
a que se re(ere 0 arligo 25.· do Decreto
de 27 de .Outubro
de 1852.
, .

"( ... ) que os processos (... ) sejam remetidos livres
de portes ( ... ). Que tenham afixado em uma das mesmas
cintas 0 selo de franquia oficial. Esta ultima
condi~ao, porem, somente se impora depois de terem
cessado os efeitos da Portaria de 23 de Junho (de 1853)".

,

"
;,-Q':l:l

"arC •• do Rehao e .......dJ.eeDCe ••

I"

Sendn franqneadu (lor rueio de
scllos :

AI:;~,".!~,;,:~'. '.'.'.'~:
Aid 5 uituilS •••••

50

Al6 7, uitav....... '. ~

.B .uim por dianle, .ubindo 25
'nis por cad a duas uilnas.

,~~~sls'rJo~luo D,\.S Ollll!\'~

~~)H~b
Nao .endo CranqueadOi. por meio
de $cllos:

"-I

M'clusivamcnle.
3 .Hm., ••

~o

At6--S uitOlvu ••• " •

80

Ala, 7. oilOlVU ••••

W

E assim por diOinte, Jubindo 40
, rcis pur cada duas oill\'as.
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ReparCit;lw do Co m!n r:,rcio. ,:
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~:a:'~:;~~~~" ~r~sen~~~ a'S~~:,~i~i~~t~d~~:~. R~~~~L]:~l~'~u~i'ua~' qJe 'e'~ ~'lg'~~a~ 'kep'a'r ~:

ti~i'!:8~~l~il~~ , e E~taco~~ ,Poslaes, , l\~ t~e~ susciladooac~rca' da in,t.elligencia ,tJa arliga 6~.",
«~:n::f.a~I~~'~~~o . approvado par Decreto ,de 4 de,M~l!l,.do c~r~,ent~ :lono; Collsider~ndo.
a.?t.~~.~pg~sta S.cnhora, que DO § 1.~ do c~tado ~.~llgo nao, EC faz dccl:lr~clio alguma :
re]atiYQ ,m·e~t.;1 aq, pezo dos processo~, 'precatorio~. C .ou,tos judiciaes, ci\'is ou 'militares ,do ,
S~r,\'i~o ; Nai~!o,~~r~I ,qu~ os Tribuniles C Authoridaues hopverem de remettcr pelo Correio;.
A~~~udcDdo ;.~: q~~.,o~ ,pczo dc dezeseis ollt;aS, cxigido :pelo, art!go ,57.° do citado Regulamehto s6me~t~"s~ .!~.rc:e as Cnrtas do Sen-ico Nacional, tlirigidas de umas , para ~oulras
Reparlieiies, e ~~Je:~~~,d,8des do Heino e I1bus lIdjace~les; , visto 0 rcferido,oarLigo: 6 ~.o
o, ,'!o. fl"a~ tlms~~nlc ~.c dt!termina que os p~~c~ssos, precillori~.c aulas judiciac!!,
civfs 00 militares, para serem considerados do servico, e como laes isentos de pagBmenlo de' porle!. contellham ' em uma das· cintas com que sejam rechlldos 0 5~110 de
franquia officilll, e a declaracno de = Servico Publico ' escri pta e assignadB pt!lo, Agcote
do ?tIinisterio Publico, ou qur.m suns \'ezes fizer:' Ordena Sua l\Inges\ade, em eIplicac~o
0
80 iodicudo artigo 64. § 1.", que 05 processos, '" precatorios e autos de que se trata
lIejarn remetlidos livres de porles, oinda que 0 seu pezo eIceda a dezeseis onca's, obsernndo-se comludo 115 disposicoes seguintes: - 1." Que se apresentem na Reparlic~o do
Correio fechado5 com cintas, de modo que se possa conhecer que ~ ~ o pnpeis rorenses.
-2." Q,* em uma dB!! cintas se ache escripta a declaroc~o de ~ erem du = Sen-ieo
Publico = 'devidarnen!e authenlicado. - 3." Que sejam a present ados ,com rela~oes em
duplicado; ' compelenlemente assignndBs. - 4." Que tenharn a£Ihado em urna das mesIDas cintas '!> s~lIo de franquia official. Ests ultima condir;~o, porem, s6menle se impors
depois' de ',terem ce~sodo os effci(os da Porta rio de 23 de Junho·ultirno. publicada no
Diario do Go\'erno de 2.5. do mcsDlo mez. 0 que tuao Mando Sua l\Iagest;)de participar
ao Secretario da Suh-Impeqall Geral dos Correios e Postas do Reino, sen-indo de SubInspector qeral, para seu conhecimento. e a firn de 'Jue promplamenle (nca e:tpedir as
Dece!!~ari.~s ordens em cOflformiaode ciesta Soberann DeterminaCllo.
'
Paco de Marra, em 3 de Agoslo de 1853. = Antonio Maria de Fontes Ptreira

,l ,-t..

ALMEIDA
Vila da Beira Baixa, usou na 1,· Reforma
Postal 0 carimbo de barras "114" e na 2,· Reforma 0 carimbo de barras "131" ,
Almeida foi uma Direq:ao de Correio, da Ad-

Tambem conta a lenda, que a est a vila foi
dado 0 nome de Almeida por nela ter existido
uma mesa cravejada de pedras preciosas, que
era de um valor incalculavel.
E pois uma vila de fundayao arabe. a qual
ocorreu no seculo VIII ou IX,

I ALMEIDAI
ministrayao Central do Correio de Viseu, durante as 1,· e 2,· Reformas Posta is,
No inlcio da 1, . Reforma Postal era composta por 470 togos,
o seu nome e originario do arabe "Almeida",
que significava "mesa" ,
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Foi conquistada aos mouros, por 0, Sancho
I no ano de 1190,
Recebeu 0 seu primeiro foral em 1296, das
maos do rei 0 , Dinis,

de Aiello; :

\

15

o selo oficial s6 surgiu nos finais do s~culo XIX.
JII:\,ISTEU iO

DO~
J'~

XJ::G

n ..~

O~!OS U-~C(;I,'3·~~H.\STICOS

.J(jS'l'J~~ .\..

Bl'Partiriio da .Iusl iru.

~IANI>:\

~Ia~~stade

Cllrl,p.:I\I~;ro

511:1
0 R \1:-i1l .\ Tcrnr,lll'r nil
Prllcllriluor Geral d.'t
C orun. com refer.encia t.ls Circulares ,Ie :30 de Junho c 2;) ue Jlllho UII presente anno,
n inclu~a copia da Portaria do jIinislerio das Obras l'lIh)icils .1c :3 til> corr~lIle, peln
I}ual se explica oartigo q•.0 do Reglllamento Postal de .~. ue :\lJio ultimo sobre II re~
mCSSo dcs prllces~o~. prccJtllrios, e Llutos jlldiciae!!, a Om ue 5ercm cllll~iJl!rildos de 5erYi~o. e como taes iscnlllS de Uilgamcnlll de porte. seja q ULI) rur SClI (le7.o, segunuo
ja,e~tavi.\ ordelladll pela Jitl! Circular de ':2;; .Ie Julho proximu prelerilo.
Pa~o, em t I) d · ..\~oslo de 18~:L = 1:11I11· ;fJ'1 '(II FOllsWI .I1'.l!]'llh!IN. ~ I.'

(11 Identieas aos Conselheiros Presidentes do Superior Tribunal de Justica - e das quatro Rela"Oes Civis e Comerciais.

Nao reproduzimos separadamente a materia do Artigo 64 . 0 , porque ela encontra-se devida mente detalhada na nota de 3 de Agosto
de 1813, reproduzida mais atras.
Em 1862, como ainda nao havia os selos para servic;:o oficial, foi necessario inscrever na
Convenc;:ao Postal com a Espanha, no seu Artigo 11 . 0 a seguinte redacc;:ao: «Articulo 11. 0
a falta de sello oficial podra suplir-se par la designacion del empleo de la autoridad remitente V su rubrica». (3)

::;obre a correspondencia oficia l sao muito in terassantes as muitas e variadas considerac;:oes
que 0 Director de Correios de Valenc;:a do Minho escreveu em 1864 no seu «Almanach Postal». Devia ter bast ante competencia
prolissional este func iona rio que se chamou Jose Maria Verfsslmo de Morais.
Ainda houve mais tentativas estatais para que
se emit isse 0 se lo ol icial mas tal nao se verificou ate ao fina l do secu lo XIX .
111 Suplemento ao numero 26 9 do Diario do Governo.
12/ HIsl6na do Selo Poslal Portugues. A .H. Oliveira Marques 3 0 Volu me
(31 Conven c~ o Postal entre Sua Magestade EI·Rei de Por·
tlJgnl enos Aigarves e SL:a Magestade Cathohea Aos 8 de
Ablll np 1862

Albuns de Portugal
Formato 22x25 cm . Folhas m6veis em cartolina. Casas para lodos as selos emitidos regularmente,
com a indicac;ilo do respectivo numero do nosso cal~ l ogo e reproduc;ilo dos selos lipo . Capas de cartolina, impressas a tres cores .
2000$00
Volume I - Desde 0 n~ 1 ate ao 796 e Correio Aereo
63 fls
2000$00
Volume II - Desde 0 n~ 797 (Cent O Selo Portugulisl ate 1979
64 fls
1 550$00
Volume III - Desde 0 n~ 1453 ate II aetua hdade
49 fls
43bO$00
Volume IV - Bloeos, Privativos, Porteado, Ene Postals e 1 elegta fos
138 fl s

ELADIO DE SANTOS
CASA FUNDADA EM 1922
Rua Bernardo Lima, 27 - 1100 LlSBOA - Telel . 54972 5
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Carta enviada de Almada para L1sboa. em 9/5/1861 e franqueada com 0 porte
Interno de 40 R. manuscrlto Inlclalmente e batldo pOlterlormente

UM PORTE DE 40 REIS

Na legenda da fig . " diz-se que 0 porte interno de correia era de 40 R.
Todos sabemos. que 0 porte usado para as
cartas pr~-franqueadas, circulad8$ a partir do
infcio da 1.0 Reforma Postal. era de 25 r~is.
Entllo porque razllo aquela carta expedida de
Almada, pagou 40 r~is7
Decreto de 27 de Outubro de 1852, no sau
artigo 25. 0 mostra 0 quadro.
Logo, conclui-se, na minha opini~1I0, que
existiram dois portes, sendo um de 25, 50 e
75 r~is para as cartas que circulavam com salos e cujo porte era pago pelo remetente, e um
segundo porte de 40, 80 e 120 r~is( para as
cartas enviadas sem selo e cujo porte era pago sempre pelo destinat~rio.
Estes portes eram pagos segundo 0 peso das
cartas.
Nllo considero este segundo porte como
multa. porque isso nllo era, nem pouco nem
mais ou menos. previsto pelo Decreto e conforme podemos verificar pela tabela.
Eram efectivamente. previstos dois portes,

o

para cartas circuladas com ou sem selos. Nllo
encontramos uma (mica vez a palavra multa ou
taxa.
Confirmando 0 que digo, posso adiantar que
tenho na minha colec~lIo uma carta desta ~po
ca a qual foi efectivamente multada com 0 porte de 50 r~is por excesso de peso.
Aqui fica a minha explica~lIo/opinillo sobre
os portes, que nllo multas, de 40, 80 e 120
r~is usados no perlodo adesivo e que at~ certo
ponto faziam a transic;:110 de h~bitos do perlodo pre-adesivo para 0 perlodo adesivo.

Resta-me acrescentar que estes portes foram
usados entre 1/7/1853 e 1919/1861.
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Roteiro de Exposic;6es

.

.

Ano grande de Exposh;oes

Silves 91
Carta enviada de Almada para L1sboa. em 27/411871 e franqueada
com 0 porte Intemo de 25 R

Car mbos nominativo
usa os em Portuga
no perio 0 adesivo
Pedro Vaz Pereira

ALMADA
Almada era na altura uma vila da Estremadura.
Usou durante a 1.· Reforma Postal
(1852-186910 carimbo de barras "8" e na 2.·
Reforma (1869-18781 a carimbo de barras
"7" .
Durante as duas reformas posta is foi uma DirecC;:Bo de Correia, pertencente 1I AdministraC;:BO Central do Correia de Lisboa.
Em 1853 tinha 1.200 fogos e uma populac;:ao de 4.500 habitantes.
Os arabes denominavam-na inicialmente de
"Hosnel-Madau" (fortaleza da minal.
Mais tarde esta povoac;:ao vi ria a designar-se por .. Almadan", que significava, mina de
Duro ou prata.
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A este facto nao ~ estranha a mina de Duro
da Adic;:a e ainda os areais que continham ouro e existiam na praia de Almada.
Os romanos, chamar-Ihe-iam "Coetobrix" ou
"Coeto brica" .

Conquistada aos mouros no ana de 1147,
com a ajuda de cruzados, recebeu em 1190,
o seu primeiro fora l das maos de D. Sancho I.
Foi em Almada que morreu em 1583. 0 grande viajante portugues Fernao Mendes Pinto.

o ucaracter eminentemente didactico e humano da actividade filat~lica faz dos jovens
o grupo etario privilegiado para a sua divulgac;:~oll.

Esta reflexBo sensata e arguta foi expressa pelo vereador do pelouro da Educac;:Ao e
da Cultura da camara Municipal de Silves, no
folheto que divulga 0 Regulamento da IV Exposic;:~o Filat~lica Nacional Juvenil, certame
que se realizara no PavilMo da Feira de Exposic;:Oes. em Silves, de 8 a 12 do pr6ximo
mas de Junho.
A Silves 91 ~ uma organizac;:Ao do Nucleo
FilaMlico da Escola Preparat6ria de Silves
com a colaborac;:~o da vasta experiancia da
Associac;:~o Filat~lica Alentejo-Algarve, c;:ontando com 0 patrocrnio da camara Municipal de Silves e ainda dos Correios e Telecomunicac;:Oes de Portugal e da Federac;:Ao Portuguesa de Filatelia.
Como ~ 6bvio. esta manifestac;:Ao destina-se a jovens filatelistas dos 12 aos 21 anos
desde que residam em Portugal, ou que, sendo naturals do nosso pars. se encontrem no
estrangeiro e mantenham a nacionalidade
portuguesa, ou ainda para os nascidos e residentes no estrangeiro, desde que filhos de
emigrantes portugueses e de nacionalidade
igualmente portuguesa.
E para colocar os concorrentes em p~ de
igualdade e de acordo com as normas em vigor nacional e internacionalmente para a
Classe de Juventude. os jovens serBo esca-

lonados par idades, em cinco grupos: 0 0 para os de 12-13 anos; 0 A para as de 14-16;
oBparaosde 16-17;oCparaosde 18-19
e 0 D para os de 20-21.
Anote-se ainda que a idade considerada sera a que os jovens tinham em Janeiro de
1991.
FINAL DO ANO EM PLENO
Para al~m do certame referido, e da Exposic;:Ao Inter-Regional que ja se realizou, em Beja, outros dois est~o ja anunciados para 0
derradeiro trimestre deste ano. Assim, de 19
a 27 de Outubro tera lugar em Vila Nova de
Gaia a I ExposiC;~o Filat~lica Luso-Espanhola
cuja organizac;~o esta a cargo do Clube Nacional de Filatelia, agremiac;~o sediada no
Porto. Este certame esta a ser aguardado
com grande expectativa tanto mais que se
trata do primeiro contacto a este nrvel entre
os dois parses vizinhDs.
Finalmente, a exposiC;:BO inter-regional destinada aos coleccionadores da metade norte
de Portugal. tera como cenario a cidade de
Aveiro, e desenrolar-se-a de 12 a 17 de Novembro no magnrfico Parque de Exposic;:Oes
da cidade. localizado bem no centro da urbe. cabendo a responsabilidade da sua organizac;~o 1I Secc;~o Filat~lica do Clube dos
Galitos.
Um ano verdadeiramente preenchido.
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********************************
o selo portugues
e historia, e cultura,
e passadO, e presente e
e distancia.
Coleccionar
selos portugueses
e descobrir este jeito
de sentir e de viver.

*

:*
*

:

*
*
**
*
*
*
**
**
*

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Temdticos

~BB~~~

sI apartado 1274

:*

~

:

~ 1008 lisboa codex

*

*
*
**
*
*
*
**
**
*

:

Encontra-se em prepara~ao mais um LEIL~O POR CORRESPONDENCIA / VENDAS POR OFERTAS.

:

:

VENDA 6

:

**
*

COLECCIONAR
E' DESCOBRIR

*

COLABORE! Mande-nos boas

pe~as par~

venda.

**
*

*
*
**
COMISSAO 10%
**
*
**
*
*
A recep~ao de material para este LEIL~O termina a:
*
*
*
*
*
30 de JULHO
*
*
**********************************
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selos em papel sueco, uniforme, com as dimensees de 32x49 mm. Foi retirado da circulac;:ao
a 30 de Abril de 1944. 0 desenho e os cunhos
foram da autoria do 2.0 tenente .Edmund Czarnecki. Os selos apresentam a eflgie do Marechal Josef Pilsudski (1867-19351. um dos
principais combatentes pela independ~ncia da
Pol6nia, e Presidente da Republica Polaca de
1918 a 1922. Em 1892 foi Chefe do Partido
Socialista e em 1927 tornou-se Ditador e
Primeiro-Ministro da Pol6nia. Foi marechal-de-campo do Exercito Polaco ate as vesperas do
rebentamento da II Guerra Mundial. Morreu a
12 de Maio de 1935.
A figura 8 mostra um selo de 100 fen emitido em honra do general Koscinszko . Fizeram-

A figura 9 mostra um selo emitido em 10 de
Novembro de 1944, para celebrar 0 5. 0 Centen~rio da Batalha de Varna e a morte do Rei
Wladyslaw Warnenczyk . Trata-se dum selo de
70 fen impresso a azul em papel sueco, tipo
uniforme . Produziram-se 12 000 selos, nas dimensees de 42x27 mm. Foi igualmente emitido numa folhinha com as dimensOes de
85x110 mm, de que se fizeram 3250 exemp!ares. A folhinha tem um unico selo, vermeIho com desenho decorative mostrando a
Aguia e a Coroa Polacas. Tanto 0 selo como
a folhinha foram retirados de circulac;:ao em 25
de Janeiro de 1945. 0 desenho e os cunhos
fcram da autoria do 2.0 tenente Janusz Lotnicki. 0 desenho apresenta 0 Rei Wladyslaw III

LUBRAPEX 92

PRIMEIROS PASSOS
PARA 0 EXITO
Tadeusz Kosciuszko

Wladyslaw Warnenczyk

Fig. 8

Fig. 9

-se 6250 selos na cor cinzento-met~lico sobre
papel branco medio; a dimensao do selo e de
39x26 mm . Foi retirado de circulac;:ao em 31
de Outubro de 1944 . Desenho e cunho sao da
autoria do 2.0 tenente Eugeniusz Pichell. Mostra a imagem do general Tadeusz Koscinszko
(1746-1817), que foi educado na Escola MiIitar de Vars6via e que completou os seus estudos de Engenharia em Franc;:a. Tornou-se
famoso durante a guerra da independ~ncia dos
Estados Unidos da America. Foi promovido ao
posto de major general do Exercito Polaco em
1789. 0 levantamento de Koscinszko em 1794
resultou na brilhante vit6ria de Raclawice, que
salvou a Franc;:a da destruic;:ao . Em 1795 Koscinszko foi derrotado e a Pol6nia perdeu a sua
independencia . Morreu no exllio (Sufc;:a) a 15
de Outubro de 1817 .
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(1424 -1444) montado a cavalo mas jc1 mortalmente ferido. Foi coroado Rei da Pol6nia com
a idade de 10 anos e tornou-se Rei da Hungria
em 1440. A frente de 40 000 homens, conduziu uma cruzada contra os turcos em 1443
e saiu vitorioso. A sua segunda tentativa para
submeter os turcos falhou, culminando com a
sua derrota' e a sua morte com a idade de 20
anos na her6ica batalha de Varna, em 10 de
Novembro de 1444 .
Estes selos foram utilizados na zona do campo cercada de arame farpado, como pre-pagamento de entrega de correspondencia
local. 0 posto de coneios era control ado pelos prisioneiros, com autorizac;:ao do comandante do campo . 0 correia funcionou mesmo em
v~rias ~reas do campo e os artigos emitidos pe10 correia eram selos e nao vinhetas.

Tudo caminha em bom ritmo para a concretizac;:ao do objectiv~ a que 0 Clube Filat6Ii co de Portugal e a Comissao Organizadora
da XIV Exposic;:ao Filatelica Luso-Brasileira se
propuseram desde que a Federac;:ao Portuguesa de Filatelia incumbiu 0 CFP de levar a
cabo 0 certame: fazer da Lubrapex 92 uma
exposic;:ao memor~vel.
Depois dos dOis primeiros comunicados cuja edic;:ao competiu ao CFP, a Comissao Organizadora design ada pelo CFP para levar a
cabo 0 certame, ir~ distribuir a sua primeira
circular aos Orgaos de Comunicac;:ao Social
e Agremiac;:c5es Federadas, a qual divulgara
um bom num.ero de informac;:c5es.
Entretanto ja foi realizada uma reuniao plen<iria ~ qual estiveram presentes todos os elementos quer da Comissao Organizadora quer
das Comissc5es Executivas. Nela 0 Presiden-

te da CO comec;:ou por agradecer a disponibilidade manifestada por todos os convidados
para integrarem a organizac;:Ao, de5ejando
que esta acc;:ao sirva para um ainda-maior eatreitamento das relac;:Oes entre tod05. Considerou a seguir que a Lubrapex 92 sera
aquilo que todos os componentes de5te grupo respons~vel desejarem que seja, bem como aquilo que a nos sa capacidade for capaz,
recordando que 0 objectivo a alcanc;:ar ~ fazer da Lubrapex 92 a mais notavel de todas
as manifestac;:c5e5 filatelicas luso-brasileiras
jamais realizadas e, mesmo, uma das mais ralev antes entre todas as exposic;:Oes que alguma vez tiveram lugar no nosso pars. Apelou
em seguida para que 0 trabalho seja desenvolvido em esprrito colectivo por forma a que
o Clube Filatelico de Portugal se prestigie e
com ele a Filatelia portuguesa e a sua Federac;:ao nacional.
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Rnalmente apresentou 0 organograma que
reproduzimos no numero anterior desta revista e teceu alguns princrpios pelos quais se regerao as futuras reuniOes, tendo em vista
fundamentalmente a sua funcionalidade e
eficacia.
Com a participatyao de todos os presentes
foram depois estudadas aprofundadamente
as hip6teses de data qu~ se apresentavam
para a realizatyao da exposityao.
Par conaenso, ficou deflnldo que 8 Lubr8pex 92 sa desanrolarA depola da Exposl~lo
Mundial "Granada 92" 8 qual esd marcada
para 17 8 26 de Abril. Asslm sendo, 8 Lubrapex 92 decorrerA de 2 a10 de Malo de 1992.

LUBRAPEX TEM EMBLEMA
A 7 de Martyo passado reuniu de novo a.Comissao Organizadora, tendo aprovado 8 redactyao do Regulamento particular de
Lubrapex 92 a apresentar para homologatyao
~ Federatyao Portuguesa de Filatelia, en tid ade que posteriormente 0 aprovou.
Foram igualmente determinados os prazos
Iimites para a receptyao das inscrityOes provis6rias que sera 0 dia 14 de Dezembro deste
ano, e das inscrityOes definitivas marcado para 1 5 de Janeiro.
Por ultimo registe-se que a Lubrapex 92 ja
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tem a sua figura emblematica que a acornpanhara durante todo 0 seu percurso.
Refira-se que se pretendeu que as suas Iinhas de fortya se centrassem:
1. Na relatyao existente entre os parses en-'
volvidos - 0 mar, simbolizado por tras ondas estilizadas que recordam um dos motivos
usados nos empedrados das chamadas «caltyadas ~ portuguesa» e que se encontram em
cidades como Lisboa e Rio de Janeiro;
2. Nos Descobrimentos - representados
por uma vela latina caracterizadamente portuguesa e fulcral para a grande epopeia, vela que se encontra delimitada pela mancha
superior da figura;
. 3. Em Lisboa, cidade on de se desenrolara
a LUBRAPEX 92 - sintetizada pelo desenho
esquematico de uma caravela, semelhante II
que figura no brazao de armas do municrpio
Iisboeta;
4. Na Rlatelia - por interm~dio da figuratyao de uma parcela de denteado, elemento
definidor dos selos que sao, afinal, 0 elo propiciador destas iniciativas.
Refira-se ainda a interligatyao dos varios
componentes que, no seu conjunto, podem
constituir uma sugestao viva II vincada vertente luso-brasileira das Lubrapex.
o azul predominante da figura ~ a cor do
c~u e tamb~m do mar.
E os trabalhos vao continuar por forma a
que a Lubrapex 92 consiga 0 Axito que desejamos.

presso na cor azul-claro sobre papel branco macio. A dire ita do desenho esta uma inscri9ao
que diz: Tysiac Znaczkow Poczty Obozowej (250 000. 0 selo emitido pelo Correio do
Campo) .
Esta serie completa de 4 desenhos e 0 trabalho do 2. 0 tenente Engeniusz Pichell. Todos

ra (1924-25). Chefiou 0 Gabinete Polaco, formade em Paris. Transferiu 0 seu Governo e
Conselho para Londres, a 20 de Junho de
1940. Morreu num desastre de avia9ao ocorride pr6ximo de Gibraltar, a 4 de Julho de
1943. Regressava de uma inspeC9aO ~s For9as Polacas do Pr6ximo Oriente.

Stefan Czarniecki
Fig. 5

Wladyslaw Sikorski
Fig. 6

os selos sao das mesmas dimensCSes de 24x36
mm, com excep9ao da emissao especial que
me de 34x36 mm. Impressa em papel sueco,
sem goma. Ambas as series foram retiradas de
circula980 em 31 de Outubro de 1944 . Os cunhos de impressao, de madeira, foram inutilizados cortando, com um sulco estreito, todos
os desenhos no sentido diagonal. Estes cunhos
inutilizados foram mais tarde usados na impressao de cerca de 100 exemplares a negro para
serem distriburdos pelos possuidores do catalogo do campo . Permitir-Ihes-ia, assim, afixa-los nos catalogos para referencia das series.
A figura 6 mostra um valor de 20 fen, emitido em 15 de Julho de 1943, em mem6ria do
General Sikorski. Foram impressos 10 151
exemplares a preto sobre papel branco, fino,
de fabrico sueco, sem goma, nas dimensCSes
de 36x45 mm . Foram retirados da circula9ao
em 23 de Dezembro de 1943. Concebido e fabricado pelo 2.0 tenente Marian Stepien. 0 desenho apresenta 0 busto do general Wladyslaw
Sikorski (1881-19431. engenheiro, escritor, homem de Estado e soldado. Comandou as LegiOes Pilsudski durante a I Guerra Mundial,
tendo-se distinguido na defesa de Vars6via. Foi
Primeiro-Ministro (1922-23) e Ministro da Guer-

A figura 7 apresenta um selo semi-postal
com 0 valor de 20 + 80 fen, que foi emitido em
11 de Novembro de 1943 para celebrar 0 25. 0
aniversario da independencia da Pol6nia - 11

Jozef Pilsudski
Fig. 7

de Novembro de 1918. Este selo bicolor foi impresso a duas passagens, castanho-vermelho
e amarelo-esverdeado. Foram impressos 4700
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Como chanceler, Zamoyski foi conselheiro privado e bra<;:o direito do Rei ~atory. Tentou introduzir na Pol6nia 0 regime parlamentar
moderno. Morreu a 3 de Junho de 1605.
A figura 2 apresenta 0 valor de 10 fen, primeira serie, emitido em 1 de Julho de 1943,
com 14 050 exemplares, impresso a verde-escuro sobre papel branco macio. A segunda
emissao deste valor teve lugar em 20 de Dezembro de 1943, sendo impressos 25 782 selos na cor verde-claro. Este selo apresenta 0
retrato de Hetman Stanislaw Zolkiewski
(1547-1620),0 conquistador de Moscovo. Participou activamente na batalha de Byczna e derrotou 0 Arquiduque Austrlaco Maximiliano. Foi
promovido a Castelao de Lemberg (Lwow) e
comandante-em-chefe, substituto, do Exercito Polaco. Em 1601-2, actuou com brilho na
Guerra da Liv6nia contra os suecos, que bateu
na batalha de Reval. Foi entao proclamado
Grande Chanceler. Apoiou a tolerancia religiosa e uma constitui<;:ao liberal. Um dos maiores
her6is da Hist6ria da Pol6nia, tendo morrido na
batalha contra os turcos, a 6 de Outubro de
1620.
A figura 3 apresenta 0 selo de 15 fennig, pri-

J. K. Chodkiew ICZ
Fig. 3

meira serie, emitido em 3 de Agosto de 1943.
Foi impresso na cor violeta sobre paper branco
macio e foram produzidos 5553 exemplares.
A segunda emissao do mesmo valor, teve
10000 exemplares, na cor laranja, com 01.0
dia a 15 de Outubro de 1943. 0 selo retrata
Hetman Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621),
her6i das guerras contra a Suecia e Moscovo.
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Foi comandantE1 da Lituania em 1601 e em
1602 tornou-se comandante-em-chefe do
Exercito Polaco na Liv6nia. Serviu no Exercito
Espanhol sob 0 comando do Duque de Alba,
e tambem sob 0 comando de Mauricio de Nassau. Conseguiu uma vit6ria estrondosa em
Kirchholm em 1605. Travou os turcos na localidade de Porte e al obteve uma esplendida
vit6ria. Era altamente estimado pelos seus ho mens. Morreu em 16 de Fevereiro de 1621 .
Na figura 4 mostra-se um selo de 20 fennig,

S. Czarniecki

Fig. 4

da 1 . • serie de 6 de Julho de 1943, impresso
a azul-escuro igualmente em papel branco macio, de que foram produzidos 8823 exemplares. A segunda serie do valor de 20 fennig foi
impresso a azu l-claro em papel branco medio,
do qual foram impressos 12 710 selos. 0 primeiro dia de circula<;:ao foi a 25 de Fevereiro
de 1944 e mostra 0 retrato do Hetman Stephan
Czarnecki (1599 -16651. Czarnecki come<;:ou a
sua carreira militar muito jovem e atingiu os
mais altos postos militares partindo dum escalao muito modesto. Distinguiu-se em varias batalhas importantes e aguentou heroicamente a
antiga capital polaca, Crac6via, durante 0 cerco que os suecos Ihe impuseram . Em 1660
conseguiu expulsar 0 exercito sueco da Po16 nia . 0 mais famoso soldado do seu tempo era
um homem genial, duma honestidade a toda
a prova e grande patriotismo . Morreu a 16 de
Fevereiro de 1665.
A figura 5 mostra um exemplar da impressao especial de 1000 selos do va lor de 20 fennig, emitido a 12 de Julho de 1943 para
assinalar a emissao do 250000 . 0 selo. Foi im-

Federa~ao

edita
livro de regulamentos
Depois de, pode dizer-se, longos an os de
trabalho aturado que mobilizou e envolveu
muitas dezenas de especialistas conceltuados um pouco por todo 0 mundo, a Federac;:Ao Internacional de Filatelia - FIP - aproyOU e implementou, em Novembro de 1986,
um novo conjunto de regulamentos relativos
a todas as especialidades filat~licas que reconhece.
Surgiram assim, 0 regulamento para a avaliar;:Ao de participac;:c5es em exposic;:c5es FIP conhecido pela abreviatura GREVe os SREV,
ou seja, regulamentos particulares relatlvos
a cada uma das especialidades, para a avaliar;:Ao das participac;:c5es respectivaa nas mesmas exposil;c5es FIP. Assim, apareceram os
SREV para a Aerofilatelia e um outro para 0
seu ramo de Astrofilatelia, para a Hist6ria
Postal, os Inteiros Postais, a Literatura Filat~lica, a Maximafilia, a Tem~tica, a Tradicional e a Cia sse Juvenil.
Mas para al~m destes regulamentos, cada
um deles foi complementado com um texto
intitulado Directrizes, que, como 0 pr6prio nome sugere, conMm explicac;:c5es bast ante detalhadas ao articulado dos regulamentos e
que se revelam de enorme importancia, naturalmente, para os filatelistas expositores,
mas tamb~m para quem tem a tarefa de apreciar e julgar as colecc;:c5es.
De referir que esta nova regulamentac;:Ao
nasceu da necessidade que se senti a de actualizar as normas at~ entAo vigentes, adaptando-as its realidades presentes, para al~m
de corrigir determinados pontos das anteriores que a pr~tica induziu a alterar.
Ora depois da sua aprovac;:Ao, tornou-se indispens~vel fazer-se a sua divulgac;:ao. Clentes disso, a entidade internacional empenhou-se profundamente numa acc;:ao pedag6gica, em particular, junto das federac;:c5es
nacionais suas filiadas.

Editadas pela FIP nas suas I(nguas oflclal.
- inglas, francas, alemAo, russo e espanhol
- impunha-se que cada federac;:ao fizesse a
sua traduc;:ao.
No que diz respeito it Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, ~ justo revelar que, a partir da
ultima direcc;:ao eleita, houve uma preocupac;:Ao s~ria com esta tAo Importante materia.
E muito embora j~ houvesse traduc;:c5es desses documentos, elas eram de tao mat qualldade que se justificou fazer tudo de novo,
mas agora com 0 recurso a especialistBl de
cad a uma das modalidades. Para laso foram
chamados os delegados de cada uma, its respectivas comissc5es FIP, a generalida(je dos
quais executou um bom trabalho.
E para que nao houvesse discrepancies, em
particular de linguagem e quanto aOi termo. •
adoptados, a Federac;:Ao criou uma comiado
de uniformiza«;:ao que cumpriu a tarefa de m0do verdadeiramente exemplar.
.
Pois entAo restava a divulga«;:ao deases textos. De forma merecedora dos maiores enc6mios, a nossa Federac;:Ao decidiu-se pela
edic;:Ao de um livro contendo todos eles, ou
seja, 0 GREV, os SREV e as Directrizes, obra
essa que foi lanc;:ada no Dia do Selo, do passado ano, estando a partir de entAo it disposir;:Ao de todos os interessados por urna
quantia assaz m6dica.
Anote-se tamb~m que estes regulamento.
interessam nAo apenas aos filatelistas expositores, como mesmo aos que nAo pensam
expor as suas colecc;:c5es, pois tamb~m estes
encontrarAo nessas norm as a indicac;:Ao de
como podem e devem elaborar as suas colecc;:c5es.
~om esta iniciativa, a Federa«;:ao Portuguesa de Filatelia prestou um bom servic;:o aos
coleccionadores e colocou-se bem na vanguarda das suas cong~neres mundiais.
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Comandantes militares polacos
em series de selos emitidas
em campos de prisioneiros de guerra.
Campo Woldenberg Oflag II C
Por Henry F. Zebrowski*
(Tradurilo para Portugues de Antonio A.
Vicente)
A luta da Pol6nia para a sua sobrevivencia
como nayao, deu origem a muitos her6is que
nao hesitaram em sacrificar as suas pr6prias
vidas para salvar a sua Patria.

A figura 1 apresenta a valor de 5 fennig, 1. a
emissao, do qual foram impressos 17 500 selos na cor vermelho-cereja em papel branco
macio. A data da emissao foi a 19 de Julho de
1943. A segunda emissao deste mesmo valor
de 5 fen saiu em 20 de Setembro de 1943, tendo sido produzidos 30 000 exemplares. Foram
impressos a vermelho e apresentam a imagem
de Hetman Jan Zamoyski (1541-1605). Za moyski foi um dos maiores estadistas da Po16nia. Foi a autor da famosa obra "DE SENATU
ROMANO» e foi a fundador da ACADEMIA ZAMOSC. Em 1580 foi promovido a comandante-

PD~zrA08·OF·1I

Sinal de multiplicar, samar e crescer.

Jan Zamoyskl

SOMAR ESFORCOS. AUMENTAR RIQUEZAS.
INCENTIVAR 0 PROGRESSO
~ ISSO QUE 0 MAIOR BANCO DO BRASIL
TEM FEllO 1000S OS OIAS.

Os prisioneiros de guerra polacos, na " Guerra Mundial, sendo militares, reconheceram plenamente a valor e a bravura dos seus
antepassados que desempenharam papel tao
importante na hist6ria do seu pals. Como tributo a esses homens valorosos, a Comite Postal do Campo de Prisioneiros de Wolden berg
decidiu emitir selos de correia, apresentando
a etrgie de alguns desses estadistas e comandantes militares.

. . BANCO DO BRASIL
LISBOA

PORlO

Fig. 1

• Anigo pubJicado na Revista STAMPS. 15 de Maio de 1971
e Que reproduzimos, com a devida vimia, neste ano em
Que se ceJebra 0 45 .· aniversMio do fim da II Guerra
Mundia!.

Stan Zolkiewskl

Fig. 2

-em-chefe do Exercito Palaeo. Desempenhou
um papel fundamental na eleiyao de tres monarcas, e era bastante conhecido pela sua participayao em assuntos ~ulturais e religiosos.
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inscric;;Oes figuram a Pomba e a carta. Em baixo, junto ao canto direito, est~ assinado «A. Casinh as - 1943•.
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Outro pequeno pormenor e 0 «B F 1. estar
manuscrito pelo que 0 torna no primeiro e 0 manuscrito d~-Ihe ate um certo ar de experimental.
Embora nao tendo qualquer marca dos cn,
est~ enderec;;ado para Nova Usboa, tendo saldo de Luanda .
o segundo formul~rio e nosso conhecido .
Trata-se de um BF do Continente utilizado em
Angola, circulado de Malange para Luanda em
28 de Dez. 1951 , em dia obrigat6rio de Imposto Postal, pagando consequentemente 0,50

Espiritismo, esse desconhecido
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A face externa do BF do Contlnente
clrculado em Angola

Nao h~ duvida que com 0 ano da obra,
• 1943», fica perfeitamente identificado, mas
nao haver~ outros?

,//

E

.vA.<... C'01 a :.· C'C, .

a formul6rlo dos CTT de Angola,
dobrado

Ags. atrav.:lS do selo de AssistAncia.
Espero assim ter contribuldo para 0 conhecimento do patrim6nio- filatelico portugu~s.

Que 6 0 Espiritismd7
.Todos falam de Espiritismo, bem ou mal. Mas
poucos 0 conhecem. Geralmente 0 consideram como uma seita religiosa carregada de superstioOes.
Muitos 0 veem como tentativa de sistematizaollo
de crendices populares, onde todos os absurdos
podem ser encontrados. Hili os que 0 eceitam como nova g04lcla, magia negra da Antiguidada disfaroada de Cristianismo milagreiro. Grandes
cientistas sa deixaram envolver nos saus problemas, mas sa desmoralizaram. Outros entandem
que pod em encontrer nele a soluOllo para todos os
seus problemas, como conseguir filtros de amor,
acertar os numeros da lotaria. Quem se diz esprrita ainda sa arrisca a ser procurado para fazer macumba, despachos contra inimigos ou curas
milagrosas de doenoas incurlllveis .•
Nascido, nos meados do s6culo passedo, 0 Espiritismo 6 0 grande desconhecido dos que 0 aproyam e louvem e dos que 0 atacam e criticam.
Durante muito tempo, foi 0 Espiritismo encarado com pavor pelos religiosos, que viam nele uma
criaoAo diabOlica para perdioilo das almas. Falar em
fenOmenos esprritas era provocar 0 esconjuro. Metdicos i1ustres chegaram e classificar 0 Espiritismo
como f6brica de loucos.
Nilo obstante, 0 Espiritismo 6 uma doutrina moderna perfeitamente estruturada por um grande
pensador, escritor e pedagogo francAs, famoso pela sua cultura e seus trabalhos cientrficos e que assinou suas obras esplritas com 0 pseudOnimo de
Allan Kardec. Doutrina complexa que abrange to-
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do 0 campo do conhecimento, aprasenta-se anquadrada na sequAncia epistemolOgica de:
sJ Cllnc" - Como pesquisa dos chamadol fenOmenos paranormais (os fenOmenos mediunlcos),
dotada de m6todos prOprios especrficos e adequados ao objecto que investiga, tendo dado origem
a todas as ciAnci as do paranormal, at6 • parapaicologia actual;
. bJ Fllolofla - Como interpretaOio da natureza
dos fanOmanos e raformuiaollo da concePOlo do
Mundo e de toda a realidade, seguindo .s novas
descobertas cientrficas: aceite oficialmente no piano filos6fico, consta do Dicion6rio Fllos6fico do Instituto de Franoa; reconhecida pelo Instituto
Brasileiro de Fllosofia, constando no volume Panorema da Filosofia em Silo Paulo, ediOllo conJunta
do Instituto e da Universidade· de Sio Paulo;
cJ Rellgllo - Como consequencia das conclusOas fllos6ficas, baseadas nas provas da sobrevivAncia humana ap6s a morte e nas IigaOOes
histOric as e de origem eo Cristianismo com 0 Espiritismo. Consitierado como Religilo em Esprrito
e Verdade, snunciada p~r Jesus, segundo os Evengelhos. Religiilo espiritual, sam speratoa formais,
dogmas de f6 ou instituioilo igrejeira, sem sacramentos ou rituais de qualquer natureza.
Em saquAncia, obedece lis leis da Gnosiologia,
pel as quais 0 conhecimento comeos 088 experiAncias do homem com 0 mundo e se deaenvolve 08S
lIacOes do pensamento, na reflexilo fil0s6fice • determina 0 comportamento humano dentro do Quadro da realidede conhecida. Como no Eapiritiamo
essa realidede supera os Iimites da vida frlice, a
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moral se projecta nas relac;i5es do homam com •
Divindade. adquirindo sentido religioso.
o Espiritismo. como ciancia do esplrlto e. portanto. do elemento espiritual do Universo. procede de maneira analftica no plano da investigac;ilo
fenomllnica. Mas. ao elevar-se lis conclusi5es indutivas. atinge fatalmente e natural mente 0 plano
de slntese. A slntese tinha de ser completa. uma
vez que os dados materiais (fen6menos madiunicos) revelavam a presenc;a do espiritual. a sua manifestac;io.
o Espiritismo clarifica 0 problema do ser. pala
definic;ilo da natureza do homem. trazendo novas
noc;i5es ontol6gicas que vieram tapar a brecha do
mistllrio do homem. esse dramlitica questilo Ipresentada pala Filosofia Existencial com respaito ao
sentido do Ser. relegado apenas • nliusea •• angustia. ao nada. II morte.
.Nio se pode espiritualizar 0 homem sam the dar
a consci&ncia da sua natureza espiritual. Nilo ItravIIs duma imposic;io dogmlitica. inadequada e nociva - que leva a maioria das pessoas • duvida
ou ao cepticismo - mas atravlls da prova cientlfica. 0 antigo Espiritualismo estli viciado. CQlllO se
sabe. por crenc;as e supostos metaflsicos que nio
se conformam com 0 pensamento cientlfico dos
nossos tempos .•
.A Doutrina Esplrita ao julgar 0 mundo avalia-o.
A concepc;io esplrita do mundo equivale a uma reavaliaC;io do mundo. Diante dela os valores antigos
85tio ultrapassedos. 0 Espiritismo reformula os valores antigos e os utilitlirios do materialismo. reconduzindo ao primado do esplrito os valores
espirituais. nio subestimando os valores mora is e
mate ria is. como na antiga mlstica. H6 urn novo critllrio valorativo: a evoluc;io. para onde deve convergir todo 0 utilitlirio .•
A escala de valores esplrita nio 6 antropom6rfica. Nio funciona em relac;io ao homem. mas II realidade universal. E 0 que vemos no .Uvro dos
Esplritos •• em que Allan Kardec. no seu comentlirio ao item 236. afirma: .Nada existe de Inutil'na
Natureza; cada c;i)ise tern a sua finalidade. 1 sua
destinac;ilo .• As coisas valem nio em referancie
aos interesses passegeiros do homem. mes em referAncia ao processo c6smico de evoluc;io. dentro do quel 0 homem se encontra. como forme
passageire do Esplrito. Este 6 imortal e por isso
mesmo sebe que es circunstilncias nilo pod em determinar uma escala real de valores. 0 pr6prio homem vale pelo que evolui e nilo pelo que It ou
aparenta ser. num dado momento.
Podemos concluir que: .A existancia do ser humano vele muito pouco. se a razio do seu existir
est6 unicamente na sua efemerldade flsica e no acto mecilnico de vestir-se todos os dias. Se 0 homem II apenas urn ser que come a faz neg6cios.
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entio nilo haverli palavras para condenar sue inslpida natureza e a sua frligil existancia. 0 hornem
infinito. como 0 afirma a Doutrina Esplrite. It 0 mais
apropriado para dar-nos a certeza de que a Humanidade. a Hist6ria do Planete possuem em si mesmo uma finalidade que ultrapasse as epar6ncias do
existir quotldiano. Porque existir como urn homem
medIocre seria insuportlivel. do ponto de vista moral; viver como um homem impotente seria desesperador e vegetar como urn homem estupido
estaria em desacordo com a superioridade de quem
conseguiu a desintegrac;io at6mics. Existir como
um ser humano. e no humano. ensina a Doutrina
Espirita. 6 posslvel um alto sentido teleol6gico (da
finalidade) qua sam duvida por6 fim ao homem madlocre. impotente e estupido. ainda em tilo grande numero na sociedade humana .•
A existAncia real de um homem infinito (eterno
que nio perde a individualidade) II a unica possi·
bilidade de um mundo do Esplrito ou Espiritual e
fundamento dos valores 6tico-morais.
Assim. com a Doutrina Esplrita. nasce a verda·
deiraliberdade do indivlduo .• 0 Sar respira os ares
do Cosmos. que 0 engrandecem e fazem que a sua
natureza se sinta ligada ao Universo. relacionando-se assim com 0 grande cen6rio da Vida Infinita.
Oeste modo. 0 Homem est6 refazando a sua na·
tureza e para orar. j6 nilo se encarra num templo
'feito da mio do homem', mas penetra no templo
do Universo para sentir com os grandes Esplritos
a Religiio C6smica .•
Com essa visio, de urn novo pensamento. 0 homem observa a Criac;io e a Natureza com renovado crit6rio filos6fico. 0 que entreviram os mlsticos.
atravlls das suas experi6ncias religosas, 0 confir·
ma a Doutrina Esplrita, no seu que fazer cientlfico-filos6fico. A Eterna Sabadoria renova. assim, a sua
mensagem ao Mundo actual, demonstrando que
todo 0 existente. no macroc6smico. como no mi·
croc6smico, possuem uma essancia (espiritual) indestrutivel que os move e impulsiona. As figuras
milen6rias da Antiguidade voltam para dizer-nos
que a sabadoria de ontem 6 a de hoje e de amanhil. Mas a cultura moderna ainda nio com preen·
deu assim e olvidou que .a alma ou Esplrito II a
chave do Universo. e de toda a felicldade Humane.
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• Prasidents cia Feder8\:ao Esplrita Portugu8Ia.

muito pouco comuns.
o primeiro formulario e uma inovac;:ao, pois
trata-se de um impresso ate hoje desconhecido (pelo menos nao vem catalogado e de todos 05 especialistas e coleccionadores que

conhec;:o nao 0 possuem ou nunca 0 viraml.
Tem 214 mm de largura e 245 mm de altura.
e impresso a preto e branco, e alem do motivo, esM encimado no lado esquerdo pelas inscric;:oes (CTT/Angola). Ao meio destas
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o Servi~o Telegrafico

o Espiritismo na Filatelia

de Boas-Festas em Angola
Carlos Ferreira

Paulo Dias

o facto e que 0 distinto Oliveira Marques
incluiu-os no seu cat~logo,
A minha intervent;:110 serve apenas para dar
a conhecer aos coleccionadores, duas situat;:Oes

Muito se tem dito acerca deste formul~rio de
correspondencia, 0 qual tem provocado as mais
variadas divergencias quanto fl sua inclusao nos
«Inteiros Posta is»,

No dia 18 de Abril de 1957. os Correios do Brasil emitia"", 0 prlmeiro
selo esprrita da terra -- 0 selo comemoratlvo do 1.0 centenArio da
Codiflca~.o Esprrita. que' 0 centenArio do esplrltlsmo. 0 pequeno
rectAngulo de papel representa 0 que de mats relevante existe na
cultura esprrlta: Allan Kardec • 0 "Uvro do. Esprritoslf.

Allan Kardec 6 0 primeiro pensador a lan~ar os fundamentos da. 16 raciocinada (<<F'
inabalc\vel 6 somente aquela que pode enearar a razao, face a face, em todas as epocas
da humanidade»), eo codificador do Espiritismo e criador dos vocc\bulos «Espiritismo»
e «esprrita,,; e 0 «Livro dos Esprritos» eo 011cleo central do Espiritismo e 0 seu marco
inicial.

Fig. 1 -

Boos Festos
e
felicidodes no ono novo
)
..... •t<---... ,. - • ••• . . .... -

-

........ - ..- - - - -

1.0 8elo esprrlta no Mundo

Como a grande maioria dos filatelistas olha
para a pequena pec;:a filat61ica (fig. 1 - Brasil - Yvert 628) sem saber na verdade 0 que
ela signifiea de facto, vamos tentar explicc1-lo.

Primeiro, quem foi essa persona gem de
semblante sereno, mas firme e determlnado,
cujo busto ocupa sensivelmente metade do
selo e que tem 0 nome estranho de Allan Kardec 7 Allan Kardec e um nome celta. pseud6nimo utilizado pelo emerito professor
Hippolyte Leon Denizard Rivail, enquanto realizador da codifiea~ao espirita. Nasc~u 'em
Lyon (fig. 2 - Fran~ - Yv. Aereo 26) no

Fig. 2 - Terra natal do Codlflcador

dia 3 de Outub'ro de 1804, de antiga famme
lionesa, cat6lica, tendo sido seus pais, 0 juiz
Jean-Baptiste Antoine Rivail e Mme. Jeanne
Louise Duhamel.

25

Ap6s os primeiros estudos feitos em Lyon,
e porque seus pais tinham possibilidades, foi
enviado para 0 renomado Instituto Yverdon,
na Sufc;:a, fund ado e dirigido pelo ja c~lebre
professor-filantropo, Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) (fig. 3 - Alemanha Ocidental - Yv. 32), pai da pedagogia moderna,

cidade primitiva, que os homens gradualmente foram adulterando, mutilando e
esquecendo atrav6s dos s6culoa.
Entre as muitas personalidades que aderlram ao Espiritismo, nao podemos delxar de
destacar 0 grande Victor Hugo (1802-1886)
(fig. 23 - Franc;:a - Yv. 304), cuja monumental obra fol profundamente marcada pela nova revelac;:ao.
Allan Kardec - 0 cdlscrpulo fiel de Jealla.
- faleceu na manha do dia 31 de Marc;:o de
1869, em Paris, pelo arrebentamento dum
aneurisma na cabec;:a.
Penso assim, ter contriburda para melhor
esclarecer os filatelistas estudlosos das cltocias humanas e da cultura em geral, do significado do primeiro selo espfrita emitido no
mundo.

De regresso a Franc;:a vai residir para Paria
(fig. 4 - Franc;:a - Yv. A6reo 29) - 0 ao-

Fig. 4 - Paris. ber90 do Esplrltlsmo

nho de todo jovem culto, visto tratar-se do
maior centro cultural do mundo da 6poca -,
Fig. 3 - Pai da pedagogia moderna.
mestre de Kardec

onde completaria a segunda fase dos seus estudos. Em Yverdon, Rivail ira permanecer cerca de seis-sete anos que serao determinantes
na consolida«;:ao e formac;:ao do seu nobre carc1cter e do seu futuro como importante &ducad or da ~poca e maia. tarde como
codificador da nova revelac;:ao. Ainda muito
jovem, e porque aluno dotado de elevados
dotes intelectuais e morais, sera prestlmoso

Ii,/Illile N811'rONI'''J>Jtm

Fig. 23 - Victor Hugo, aaplrlta convlcto

Fig. 22
Fig. 5 - eriador do ml§todo cientrfico

onde durante mais de trinta anos se dedlcarc1 de corpo e alma :.t educac;:ao e instruc;:ao

JlrllAAC N RJrrON IItu ·rn1l

' ir/IIIAC N&IPTON 11", -J7Jf}

Fig. 6 - Asslm como Newton declfrou 0 enigma da quade da ma91, Kardec
daclfrou 0 anlgma da ..masa falanta ..

auxiliar do mestre, ensinando e conduzlndo
os alunoa mais novas do Instituto.
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da infancia e juventude fr ancesa, servindo-se do m6todo de Pestalozzi. Tendo produzl-

Paulo, 0 Ap6stolo dos Gentios (fig. 16 - Malta - Yv. 268); Pascal (1623-1662) (fig. 17
- Franca - Yv. 614); Santo Agostinho
(354-430) (fig. 18 - Vaticano - Yv. 206);
sao Lurs (1215-1270), 0 mentor da Socladade Parisiense de Estudos Esprritas, fundada e presidida por Kardec (fig • .19 - Franc;:a
- Yv. 989); PlatAo (427 ~.C.-347 a.C.) (fig.
20 - Gr6cia - Yv. 1295); sao Vicente de
Paulo (1676-1660) (fig. 21 - Alemanha Oc.
- Yv. 29); Vianney, 0 Cura de Ars
(1786-1859) (fig. 22 - Franc;:a - Yv. 24.18);
etc., etc., sAo algumas das entidades que da
aI6m-tumuto, trouxeram mensagens instrutivas do mais elevado teor filos6fico e moral, muitas vezes raiando 0 sublime, 58 assim
nos podemos expressar, para restaurar a
mensagem do Cristo na sua pureza e simpli-

VICTOR HUGO
'102 . IllS
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passado colaboraram na sua elaboracao,
servindo-se para tal de inumeros m~diuns,
entre os principais v~rios adolescentes mal
sardos da infancia, para trazerem a Humanidade atormentada 0 tonsolador que Jesus
nos prometera (Joao XlVI (fig. 10 - Alto Vol-

da inteligl!ncia, dos conhecimentos e da cultura dos intermedi~rios, os mtKIiuns (fig. 11
- Brasil - Yv. 655; Vaticano 407; It~lia
835, 836, 833, 8301.
Fenelon (1651-17151 (fig. 12 - Frant;a Yv. 7851; Hahnemann (1755-18431 (fig. 13

do em simultaneo cerca de duas dezenas de
obras didl1cticas, muitas delas reconhecidas
e premiadas pel as instituiCOes poJ(ticas e academicas de enUio e realizado imensas traducOes visto tratar-se dum poliglota distinto.
o professor Rivail jl1 havia atingido a Idade de 50 anos, quando iniciou a observaCao

Fig. 7 -

Fig. 21
Fig. 20

ta - Yv. A~reo 451. Essa sabedoria com a
finalidade de reorientar 0 pensamento humano e que constitui 0 verdadeiro Renascimento Cristao, estava quase sempre muito acima
Fig. 19 - SAo Luis.

0

- Alemanha Oc. - Yv. 1001; Joao, 0 Evangelista (fig. 101; Lacordaire (1802-1861) (fig.
14 - Franca - Yv. 1287); Lamennais
(1782-1854) (fig. 15 - Franca - Yv. 1111);

mentor da Socledade Parlslense de Estudos Espfrltal •• '.' Instltui.;:lio Espfrlta
no Mundo. fundada e presldlda por Allan Kardec

-- - -- -- --, '----::: '- - , -

.-'.

dos EUA. Rivail era um cartesiano nato (fig.
5 - Franca - Yv. 342), um esprrito positivo, que nada tinha de m(stico. As HcOes no
campo, em Yverdon, agucaram-Ihe 0 esprrito de observac;ao, ao estudar os animais, as
plantas e os minerais no seu estado natural.
A um dos convites para assistir ao inusitado

Discipulo de Kardec

e estudo - e somente ap6s reiteradas insinuacOes ami gas - do fen6meno dito das
~.mesas girantes» ou .mesas falanteslt, ou
ainda .mesas p~ de galo» como ficou conhecido entre n6s, portugueses, nessa altura
muito em voga nos salOes da aristocracia europeia, provindo do outro lado do Atlantico,

Fig. 8

fen6meno, responderia: "SO acreditarei vendo. e quando me provarem que a mesa tem
~rebro para pensar, nervos para sentir ( ... ).

Fig. 9 - A 3.' obra da Codiflcaf;lio Espfrlta
'OEVANGELHO~

. .

PRIMIIIR JOUR
D'SMISSION

I

VIA AE. REA

fIRST DAY COVBR

.
.
.
----- --- ---SAINT.LOUII (1215·12701 rondanl la lu.tlce
.au. un chino do I. Partl do Vlnc.nn ..

Iiia.\

\.~

~~
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At6 Ill. permita-me que considere Isso urn
conto para fazer-nos dormir em ~.» Mas

Um dos maiores s~bios e astr6nomos do
Camille Flammarion (1842-1925)

s~culo.

do c~lebre Palais Royal (fig. 8 - Franr;:a Yv. 2049), em Paris - a cidade-Iuz de en-

RITISMO (1864) (fig. 9 - Brasil- Yv. 755),
o C~U E 0 INFERNO OU A JUSTICA DIVI-

REPUBLIOUE
DE HAUTE-VOLTA

Fig. 13
Fig. 12

Fig. 10 - Jolio.

0

apOstolo lIlais jovem

chegaria 0 dia em que iria mesmo observar
e posteriormente investigar e decifrar 0 es-

ti!io - lanr;:a a 1.· edir;:Ao de 0 L1VRO DOS
ESP[RITOS (fig. 1). Seguir-se-iam depois mais

Fig. 16

NA SEGUNDO 0 ESPIRITISMO (1865) e finalmente A G~NESE, OS MILAGRES E"AS

(fig. 7 - Franr;:a - Yv. 1057), consideravaborn senso encarnado». Era dotado
ccdum espfrito crftico, analrtico, racional, dos
mais severos. tendo chegado a adoptar 0 absurdo da 16gica de que mals vale rejeltar dez
verdades do que admitir uma unlca mentlra».
-0 ceO

Fig. 14

quatro obras que com pi etari am a Codificar;:Ao
Esprrita, tamb6m conhecida p.or pentateuco

Fig. 17

PREDICOES SEGUNDO 0 ESPIRITISMO
(1868). Nestas obras est~ contido 0 Espiri-

Fig. 11 - as profetas a as slbilas aram os m6dluns
do passado (profeta Joel. slbila de Deltos. slblla
da Cumes. profeta Zacarias. profeta Daniel
a slblla da Llbla)

tranho fen6meno, assim como um dia Newton observou e interpretou 0 enigma da
queda duma simples mar;:A duma ~rvore do
seu jardim (fig. 6 - GrA-Bretanha - Yv.
1261, 1260, 1263).

28

Flammarion foi tamb~m discfpulo dos mais
chegados ao mestre e que colaborou na Codificar;:Ao como m~dium psic6grafo.
Armado desses princfpios, no dia 18 de
Abril de 1857, no n. 0 13 da Galerie d'Orl6ans

Fig. 15

kardequiano: 0 L1VRO DOS M~DIUNS
(1861),0 EVANGElHO SEGUNDO 0 ESPI-

Fig. 18

tismo ou Doutrina dos Espfritos.
Esprritos de personalidades not~veis do
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passado colaboraram na sua elaboracao,
servindo-se para tal de inumeros m~diuns,
entre os principais v~rios adolescentes mal
sardos da infancia, para trazerem a Humanidade atormentada 0 tonsolador que Jesus
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dos EUA. Rivail era um cartesiano nato (fig.
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Ap6s os primeiros estudos feitos em Lyon,
e porque seus pais tinham possibilidades, foi
enviado para 0 renomado Instituto Yverdon,
na Sufc;:a, fund ado e dirigido pelo ja c~lebre
professor-filantropo, Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) (fig. 3 - Alemanha Ocidental - Yv. 32), pai da pedagogia moderna,

cidade primitiva, que os homens gradualmente foram adulterando, mutilando e
esquecendo atrav6s dos s6culoa.
Entre as muitas personalidades que aderlram ao Espiritismo, nao podemos delxar de
destacar 0 grande Victor Hugo (1802-1886)
(fig. 23 - Franc;:a - Yv. 304), cuja monumental obra fol profundamente marcada pela nova revelac;:ao.
Allan Kardec - 0 cdlscrpulo fiel de Jealla.
- faleceu na manha do dia 31 de Marc;:o de
1869, em Paris, pelo arrebentamento dum
aneurisma na cabec;:a.
Penso assim, ter contriburda para melhor
esclarecer os filatelistas estudlosos das cltocias humanas e da cultura em geral, do significado do primeiro selo espfrita emitido no
mundo.

De regresso a Franc;:a vai residir para Paria
(fig. 4 - Franc;:a - Yv. A6reo 29) - 0 ao-

Fig. 4 - Paris. ber90 do Esplrltlsmo

nho de todo jovem culto, visto tratar-se do
maior centro cultural do mundo da 6poca -,
Fig. 3 - Pai da pedagogia moderna.
mestre de Kardec

onde completaria a segunda fase dos seus estudos. Em Yverdon, Rivail ira permanecer cerca de seis-sete anos que serao determinantes
na consolida«;:ao e formac;:ao do seu nobre carc1cter e do seu futuro como importante &ducad or da ~poca e maia. tarde como
codificador da nova revelac;:ao. Ainda muito
jovem, e porque aluno dotado de elevados
dotes intelectuais e morais, sera prestlmoso

Ii,/Illile N811'rONI'''J>Jtm

Fig. 23 - Victor Hugo, aaplrlta convlcto

Fig. 22
Fig. 5 - eriador do ml§todo cientrfico

onde durante mais de trinta anos se dedlcarc1 de corpo e alma :.t educac;:ao e instruc;:ao

JlrllAAC N RJrrON IItu ·rn1l

' ir/IIIAC N&IPTON 11", -J7Jf}

Fig. 6 - Asslm como Newton declfrou 0 enigma da quade da ma91, Kardec
daclfrou 0 anlgma da ..masa falanta ..

auxiliar do mestre, ensinando e conduzlndo
os alunoa mais novas do Instituto.
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da infancia e juventude fr ancesa, servindo-se do m6todo de Pestalozzi. Tendo produzl-

Paulo, 0 Ap6stolo dos Gentios (fig. 16 - Malta - Yv. 268); Pascal (1623-1662) (fig. 17
- Franca - Yv. 614); Santo Agostinho
(354-430) (fig. 18 - Vaticano - Yv. 206);
sao Lurs (1215-1270), 0 mentor da Socladade Parisiense de Estudos Esprritas, fundada e presidida por Kardec (fig • .19 - Franc;:a
- Yv. 989); PlatAo (427 ~.C.-347 a.C.) (fig.
20 - Gr6cia - Yv. 1295); sao Vicente de
Paulo (1676-1660) (fig. 21 - Alemanha Oc.
- Yv. 29); Vianney, 0 Cura de Ars
(1786-1859) (fig. 22 - Franc;:a - Yv. 24.18);
etc., etc., sAo algumas das entidades que da
aI6m-tumuto, trouxeram mensagens instrutivas do mais elevado teor filos6fico e moral, muitas vezes raiando 0 sublime, 58 assim
nos podemos expressar, para restaurar a
mensagem do Cristo na sua pureza e simpli-

VICTOR HUGO
'102 . IllS
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de Boas-Festas em Angola
Carlos Ferreira

Paulo Dias

o facto e que 0 distinto Oliveira Marques
incluiu-os no seu cat~logo,
A minha intervent;:110 serve apenas para dar
a conhecer aos coleccionadores, duas situat;:Oes

Muito se tem dito acerca deste formul~rio de
correspondencia, 0 qual tem provocado as mais
variadas divergencias quanto fl sua inclusao nos
«Inteiros Posta is»,

No dia 18 de Abril de 1957. os Correios do Brasil emitia"", 0 prlmeiro
selo esprrita da terra -- 0 selo comemoratlvo do 1.0 centenArio da
Codiflca~.o Esprrita. que' 0 centenArio do esplrltlsmo. 0 pequeno
rectAngulo de papel representa 0 que de mats relevante existe na
cultura esprrlta: Allan Kardec • 0 "Uvro do. Esprritoslf.

Allan Kardec 6 0 primeiro pensador a lan~ar os fundamentos da. 16 raciocinada (<<F'
inabalc\vel 6 somente aquela que pode enearar a razao, face a face, em todas as epocas
da humanidade»), eo codificador do Espiritismo e criador dos vocc\bulos «Espiritismo»
e «esprrita,,; e 0 «Livro dos Esprritos» eo 011cleo central do Espiritismo e 0 seu marco
inicial.
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1.0 8elo esprrlta no Mundo

Como a grande maioria dos filatelistas olha
para a pequena pec;:a filat61ica (fig. 1 - Brasil - Yvert 628) sem saber na verdade 0 que
ela signifiea de facto, vamos tentar explicc1-lo.

Primeiro, quem foi essa persona gem de
semblante sereno, mas firme e determlnado,
cujo busto ocupa sensivelmente metade do
selo e que tem 0 nome estranho de Allan Kardec 7 Allan Kardec e um nome celta. pseud6nimo utilizado pelo emerito professor
Hippolyte Leon Denizard Rivail, enquanto realizador da codifiea~ao espirita. Nasc~u 'em
Lyon (fig. 2 - Fran~ - Yv. Aereo 26) no

Fig. 2 - Terra natal do Codlflcador

dia 3 de Outub'ro de 1804, de antiga famme
lionesa, cat6lica, tendo sido seus pais, 0 juiz
Jean-Baptiste Antoine Rivail e Mme. Jeanne
Louise Duhamel.
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moral se projecta nas relac;i5es do homam com •
Divindade. adquirindo sentido religioso.
o Espiritismo. como ciancia do esplrlto e. portanto. do elemento espiritual do Universo. procede de maneira analftica no plano da investigac;ilo
fenomllnica. Mas. ao elevar-se lis conclusi5es indutivas. atinge fatalmente e natural mente 0 plano
de slntese. A slntese tinha de ser completa. uma
vez que os dados materiais (fen6menos madiunicos) revelavam a presenc;a do espiritual. a sua manifestac;io.
o Espiritismo clarifica 0 problema do ser. pala
definic;ilo da natureza do homem. trazendo novas
noc;i5es ontol6gicas que vieram tapar a brecha do
mistllrio do homem. esse dramlitica questilo Ipresentada pala Filosofia Existencial com respaito ao
sentido do Ser. relegado apenas • nliusea •• angustia. ao nada. II morte.
.Nio se pode espiritualizar 0 homem sam the dar
a consci&ncia da sua natureza espiritual. Nilo ItravIIs duma imposic;io dogmlitica. inadequada e nociva - que leva a maioria das pessoas • duvida
ou ao cepticismo - mas atravlls da prova cientlfica. 0 antigo Espiritualismo estli viciado. CQlllO se
sabe. por crenc;as e supostos metaflsicos que nio
se conformam com 0 pensamento cientlfico dos
nossos tempos .•
.A Doutrina Esplrita ao julgar 0 mundo avalia-o.
A concepc;io esplrita do mundo equivale a uma reavaliaC;io do mundo. Diante dela os valores antigos
85tio ultrapassedos. 0 Espiritismo reformula os valores antigos e os utilitlirios do materialismo. reconduzindo ao primado do esplrito os valores
espirituais. nio subestimando os valores mora is e
mate ria is. como na antiga mlstica. H6 urn novo critllrio valorativo: a evoluc;io. para onde deve convergir todo 0 utilitlirio .•
A escala de valores esplrita nio 6 antropom6rfica. Nio funciona em relac;io ao homem. mas II realidade universal. E 0 que vemos no .Uvro dos
Esplritos •• em que Allan Kardec. no seu comentlirio ao item 236. afirma: .Nada existe de Inutil'na
Natureza; cada c;i)ise tern a sua finalidade. 1 sua
destinac;ilo .• As coisas valem nio em referancie
aos interesses passegeiros do homem. mes em referAncia ao processo c6smico de evoluc;io. dentro do quel 0 homem se encontra. como forme
passageire do Esplrito. Este 6 imortal e por isso
mesmo sebe que es circunstilncias nilo pod em determinar uma escala real de valores. 0 pr6prio homem vale pelo que evolui e nilo pelo que It ou
aparenta ser. num dado momento.
Podemos concluir que: .A existancia do ser humano vele muito pouco. se a razio do seu existir
est6 unicamente na sua efemerldade flsica e no acto mecilnico de vestir-se todos os dias. Se 0 homem II apenas urn ser que come a faz neg6cios.
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entio nilo haverli palavras para condenar sue inslpida natureza e a sua frligil existancia. 0 hornem
infinito. como 0 afirma a Doutrina Esplrite. It 0 mais
apropriado para dar-nos a certeza de que a Humanidade. a Hist6ria do Planete possuem em si mesmo uma finalidade que ultrapasse as epar6ncias do
existir quotldiano. Porque existir como urn homem
medIocre seria insuportlivel. do ponto de vista moral; viver como um homem impotente seria desesperador e vegetar como urn homem estupido
estaria em desacordo com a superioridade de quem
conseguiu a desintegrac;io at6mics. Existir como
um ser humano. e no humano. ensina a Doutrina
Espirita. 6 posslvel um alto sentido teleol6gico (da
finalidade) qua sam duvida por6 fim ao homem madlocre. impotente e estupido. ainda em tilo grande numero na sociedade humana .•
A existAncia real de um homem infinito (eterno
que nio perde a individualidade) II a unica possi·
bilidade de um mundo do Esplrito ou Espiritual e
fundamento dos valores 6tico-morais.
Assim. com a Doutrina Esplrita. nasce a verda·
deiraliberdade do indivlduo .• 0 Sar respira os ares
do Cosmos. que 0 engrandecem e fazem que a sua
natureza se sinta ligada ao Universo. relacionando-se assim com 0 grande cen6rio da Vida Infinita.
Oeste modo. 0 Homem est6 refazando a sua na·
tureza e para orar. j6 nilo se encarra num templo
'feito da mio do homem', mas penetra no templo
do Universo para sentir com os grandes Esplritos
a Religiio C6smica .•
Com essa visio, de urn novo pensamento. 0 homem observa a Criac;io e a Natureza com renovado crit6rio filos6fico. 0 que entreviram os mlsticos.
atravlls das suas experi6ncias religosas, 0 confir·
ma a Doutrina Esplrita, no seu que fazer cientlfico-filos6fico. A Eterna Sabadoria renova. assim, a sua
mensagem ao Mundo actual, demonstrando que
todo 0 existente. no macroc6smico. como no mi·
croc6smico, possuem uma essancia (espiritual) indestrutivel que os move e impulsiona. As figuras
milen6rias da Antiguidade voltam para dizer-nos
que a sabadoria de ontem 6 a de hoje e de amanhil. Mas a cultura moderna ainda nio com preen·
deu assim e olvidou que .a alma ou Esplrito II a
chave do Universo. e de toda a felicldade Humane.
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• Prasidents cia Feder8\:ao Esplrita Portugu8Ia.

muito pouco comuns.
o primeiro formulario e uma inovac;:ao, pois
trata-se de um impresso ate hoje desconhecido (pelo menos nao vem catalogado e de todos 05 especialistas e coleccionadores que

conhec;:o nao 0 possuem ou nunca 0 viraml.
Tem 214 mm de largura e 245 mm de altura.
e impresso a preto e branco, e alem do motivo, esM encimado no lado esquerdo pelas inscric;:oes (CTT/Angola). Ao meio destas
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inscric;;Oes figuram a Pomba e a carta. Em baixo, junto ao canto direito, est~ assinado «A. Casinh as - 1943•.
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Outro pequeno pormenor e 0 «B F 1. estar
manuscrito pelo que 0 torna no primeiro e 0 manuscrito d~-Ihe ate um certo ar de experimental.
Embora nao tendo qualquer marca dos cn,
est~ enderec;;ado para Nova Usboa, tendo saldo de Luanda .
o segundo formul~rio e nosso conhecido .
Trata-se de um BF do Continente utilizado em
Angola, circulado de Malange para Luanda em
28 de Dez. 1951 , em dia obrigat6rio de Imposto Postal, pagando consequentemente 0,50

Espiritismo, esse desconhecido
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A face externa do BF do Contlnente
clrculado em Angola

Nao h~ duvida que com 0 ano da obra,
• 1943», fica perfeitamente identificado, mas
nao haver~ outros?

,//

E

.vA.<... C'01 a :.· C'C, .

a formul6rlo dos CTT de Angola,
dobrado

Ags. atrav.:lS do selo de AssistAncia.
Espero assim ter contribuldo para 0 conhecimento do patrim6nio- filatelico portugu~s.

Que 6 0 Espiritismd7
.Todos falam de Espiritismo, bem ou mal. Mas
poucos 0 conhecem. Geralmente 0 consideram como uma seita religiosa carregada de superstioOes.
Muitos 0 veem como tentativa de sistematizaollo
de crendices populares, onde todos os absurdos
podem ser encontrados. Hili os que 0 eceitam como nova g04lcla, magia negra da Antiguidada disfaroada de Cristianismo milagreiro. Grandes
cientistas sa deixaram envolver nos saus problemas, mas sa desmoralizaram. Outros entandem
que pod em encontrer nele a soluOllo para todos os
seus problemas, como conseguir filtros de amor,
acertar os numeros da lotaria. Quem se diz esprrita ainda sa arrisca a ser procurado para fazer macumba, despachos contra inimigos ou curas
milagrosas de doenoas incurlllveis .•
Nascido, nos meados do s6culo passedo, 0 Espiritismo 6 0 grande desconhecido dos que 0 aproyam e louvem e dos que 0 atacam e criticam.
Durante muito tempo, foi 0 Espiritismo encarado com pavor pelos religiosos, que viam nele uma
criaoAo diabOlica para perdioilo das almas. Falar em
fenOmenos esprritas era provocar 0 esconjuro. Metdicos i1ustres chegaram e classificar 0 Espiritismo
como f6brica de loucos.
Nilo obstante, 0 Espiritismo 6 uma doutrina moderna perfeitamente estruturada por um grande
pensador, escritor e pedagogo francAs, famoso pela sua cultura e seus trabalhos cientrficos e que assinou suas obras esplritas com 0 pseudOnimo de
Allan Kardec. Doutrina complexa que abrange to-
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do 0 campo do conhecimento, aprasenta-se anquadrada na sequAncia epistemolOgica de:
sJ Cllnc" - Como pesquisa dos chamadol fenOmenos paranormais (os fenOmenos mediunlcos),
dotada de m6todos prOprios especrficos e adequados ao objecto que investiga, tendo dado origem
a todas as ciAnci as do paranormal, at6 • parapaicologia actual;
. bJ Fllolofla - Como interpretaOio da natureza
dos fanOmanos e raformuiaollo da concePOlo do
Mundo e de toda a realidade, seguindo .s novas
descobertas cientrficas: aceite oficialmente no piano filos6fico, consta do Dicion6rio Fllos6fico do Instituto de Franoa; reconhecida pelo Instituto
Brasileiro de Fllosofia, constando no volume Panorema da Filosofia em Silo Paulo, ediOllo conJunta
do Instituto e da Universidade· de Sio Paulo;
cJ Rellgllo - Como consequencia das conclusOas fllos6ficas, baseadas nas provas da sobrevivAncia humana ap6s a morte e nas IigaOOes
histOric as e de origem eo Cristianismo com 0 Espiritismo. Consitierado como Religilo em Esprrito
e Verdade, snunciada p~r Jesus, segundo os Evengelhos. Religiilo espiritual, sam speratoa formais,
dogmas de f6 ou instituioilo igrejeira, sem sacramentos ou rituais de qualquer natureza.
Em saquAncia, obedece lis leis da Gnosiologia,
pel as quais 0 conhecimento comeos 088 experiAncias do homem com 0 mundo e se deaenvolve 08S
lIacOes do pensamento, na reflexilo fil0s6fice • determina 0 comportamento humano dentro do Quadro da realidede conhecida. Como no Eapiritiamo
essa realidede supera os Iimites da vida frlice, a
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Comandantes militares polacos
em series de selos emitidas
em campos de prisioneiros de guerra.
Campo Woldenberg Oflag II C
Por Henry F. Zebrowski*
(Tradurilo para Portugues de Antonio A.
Vicente)
A luta da Pol6nia para a sua sobrevivencia
como nayao, deu origem a muitos her6is que
nao hesitaram em sacrificar as suas pr6prias
vidas para salvar a sua Patria.

A figura 1 apresenta a valor de 5 fennig, 1. a
emissao, do qual foram impressos 17 500 selos na cor vermelho-cereja em papel branco
macio. A data da emissao foi a 19 de Julho de
1943. A segunda emissao deste mesmo valor
de 5 fen saiu em 20 de Setembro de 1943, tendo sido produzidos 30 000 exemplares. Foram
impressos a vermelho e apresentam a imagem
de Hetman Jan Zamoyski (1541-1605). Za moyski foi um dos maiores estadistas da Po16nia. Foi a autor da famosa obra "DE SENATU
ROMANO» e foi a fundador da ACADEMIA ZAMOSC. Em 1580 foi promovido a comandante-

PD~zrA08·OF·1I

Sinal de multiplicar, samar e crescer.

Jan Zamoyskl

SOMAR ESFORCOS. AUMENTAR RIQUEZAS.
INCENTIVAR 0 PROGRESSO
~ ISSO QUE 0 MAIOR BANCO DO BRASIL
TEM FEllO 1000S OS OIAS.

Os prisioneiros de guerra polacos, na " Guerra Mundial, sendo militares, reconheceram plenamente a valor e a bravura dos seus
antepassados que desempenharam papel tao
importante na hist6ria do seu pals. Como tributo a esses homens valorosos, a Comite Postal do Campo de Prisioneiros de Wolden berg
decidiu emitir selos de correia, apresentando
a etrgie de alguns desses estadistas e comandantes militares.

. . BANCO DO BRASIL
LISBOA

PORlO

Fig. 1

• Anigo pubJicado na Revista STAMPS. 15 de Maio de 1971
e Que reproduzimos, com a devida vimia, neste ano em
Que se ceJebra 0 45 .· aniversMio do fim da II Guerra
Mundia!.

Stan Zolkiewskl

Fig. 2

-em-chefe do Exercito Palaeo. Desempenhou
um papel fundamental na eleiyao de tres monarcas, e era bastante conhecido pela sua participayao em assuntos ~ulturais e religiosos.
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Como chanceler, Zamoyski foi conselheiro privado e bra<;:o direito do Rei ~atory. Tentou introduzir na Pol6nia 0 regime parlamentar
moderno. Morreu a 3 de Junho de 1605.
A figura 2 apresenta 0 valor de 10 fen, primeira serie, emitido em 1 de Julho de 1943,
com 14 050 exemplares, impresso a verde-escuro sobre papel branco macio. A segunda
emissao deste valor teve lugar em 20 de Dezembro de 1943, sendo impressos 25 782 selos na cor verde-claro. Este selo apresenta 0
retrato de Hetman Stanislaw Zolkiewski
(1547-1620),0 conquistador de Moscovo. Participou activamente na batalha de Byczna e derrotou 0 Arquiduque Austrlaco Maximiliano. Foi
promovido a Castelao de Lemberg (Lwow) e
comandante-em-chefe, substituto, do Exercito Polaco. Em 1601-2, actuou com brilho na
Guerra da Liv6nia contra os suecos, que bateu
na batalha de Reval. Foi entao proclamado
Grande Chanceler. Apoiou a tolerancia religiosa e uma constitui<;:ao liberal. Um dos maiores
her6is da Hist6ria da Pol6nia, tendo morrido na
batalha contra os turcos, a 6 de Outubro de
1620.
A figura 3 apresenta 0 selo de 15 fennig, pri-

J. K. Chodkiew ICZ
Fig. 3

meira serie, emitido em 3 de Agosto de 1943.
Foi impresso na cor violeta sobre paper branco
macio e foram produzidos 5553 exemplares.
A segunda emissao do mesmo valor, teve
10000 exemplares, na cor laranja, com 01.0
dia a 15 de Outubro de 1943. 0 selo retrata
Hetman Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621),
her6i das guerras contra a Suecia e Moscovo.
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Foi comandantE1 da Lituania em 1601 e em
1602 tornou-se comandante-em-chefe do
Exercito Polaco na Liv6nia. Serviu no Exercito
Espanhol sob 0 comando do Duque de Alba,
e tambem sob 0 comando de Mauricio de Nassau. Conseguiu uma vit6ria estrondosa em
Kirchholm em 1605. Travou os turcos na localidade de Porte e al obteve uma esplendida
vit6ria. Era altamente estimado pelos seus ho mens. Morreu em 16 de Fevereiro de 1621 .
Na figura 4 mostra-se um selo de 20 fennig,

S. Czarniecki

Fig. 4

da 1 . • serie de 6 de Julho de 1943, impresso
a azul-escuro igualmente em papel branco macio, de que foram produzidos 8823 exemplares. A segunda serie do valor de 20 fennig foi
impresso a azu l-claro em papel branco medio,
do qual foram impressos 12 710 selos. 0 primeiro dia de circula<;:ao foi a 25 de Fevereiro
de 1944 e mostra 0 retrato do Hetman Stephan
Czarnecki (1599 -16651. Czarnecki come<;:ou a
sua carreira militar muito jovem e atingiu os
mais altos postos militares partindo dum escalao muito modesto. Distinguiu-se em varias batalhas importantes e aguentou heroicamente a
antiga capital polaca, Crac6via, durante 0 cerco que os suecos Ihe impuseram . Em 1660
conseguiu expulsar 0 exercito sueco da Po16 nia . 0 mais famoso soldado do seu tempo era
um homem genial, duma honestidade a toda
a prova e grande patriotismo . Morreu a 16 de
Fevereiro de 1665.
A figura 5 mostra um exemplar da impressao especial de 1000 selos do va lor de 20 fennig, emitido a 12 de Julho de 1943 para
assinalar a emissao do 250000 . 0 selo. Foi im-

Federa~ao

edita
livro de regulamentos
Depois de, pode dizer-se, longos an os de
trabalho aturado que mobilizou e envolveu
muitas dezenas de especialistas conceltuados um pouco por todo 0 mundo, a Federac;:Ao Internacional de Filatelia - FIP - aproyOU e implementou, em Novembro de 1986,
um novo conjunto de regulamentos relativos
a todas as especialidades filat~licas que reconhece.
Surgiram assim, 0 regulamento para a avaliar;:Ao de participac;:c5es em exposic;:c5es FIP conhecido pela abreviatura GREVe os SREV,
ou seja, regulamentos particulares relatlvos
a cada uma das especialidades, para a avaliar;:Ao das participac;:c5es respectivaa nas mesmas exposil;c5es FIP. Assim, apareceram os
SREV para a Aerofilatelia e um outro para 0
seu ramo de Astrofilatelia, para a Hist6ria
Postal, os Inteiros Postais, a Literatura Filat~lica, a Maximafilia, a Tem~tica, a Tradicional e a Cia sse Juvenil.
Mas para al~m destes regulamentos, cada
um deles foi complementado com um texto
intitulado Directrizes, que, como 0 pr6prio nome sugere, conMm explicac;:c5es bast ante detalhadas ao articulado dos regulamentos e
que se revelam de enorme importancia, naturalmente, para os filatelistas expositores,
mas tamb~m para quem tem a tarefa de apreciar e julgar as colecc;:c5es.
De referir que esta nova regulamentac;:Ao
nasceu da necessidade que se senti a de actualizar as normas at~ entAo vigentes, adaptando-as its realidades presentes, para al~m
de corrigir determinados pontos das anteriores que a pr~tica induziu a alterar.
Ora depois da sua aprovac;:Ao, tornou-se indispens~vel fazer-se a sua divulgac;:ao. Clentes disso, a entidade internacional empenhou-se profundamente numa acc;:ao pedag6gica, em particular, junto das federac;:c5es
nacionais suas filiadas.

Editadas pela FIP nas suas I(nguas oflclal.
- inglas, francas, alemAo, russo e espanhol
- impunha-se que cada federac;:ao fizesse a
sua traduc;:ao.
No que diz respeito it Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, ~ justo revelar que, a partir da
ultima direcc;:ao eleita, houve uma preocupac;:Ao s~ria com esta tAo Importante materia.
E muito embora j~ houvesse traduc;:c5es desses documentos, elas eram de tao mat qualldade que se justificou fazer tudo de novo,
mas agora com 0 recurso a especialistBl de
cad a uma das modalidades. Para laso foram
chamados os delegados de cada uma, its respectivas comissc5es FIP, a generalida(je dos
quais executou um bom trabalho.
E para que nao houvesse discrepancies, em
particular de linguagem e quanto aOi termo. •
adoptados, a Federac;:Ao criou uma comiado
de uniformiza«;:ao que cumpriu a tarefa de m0do verdadeiramente exemplar.
.
Pois entAo restava a divulga«;:ao deases textos. De forma merecedora dos maiores enc6mios, a nossa Federac;:Ao decidiu-se pela
edic;:Ao de um livro contendo todos eles, ou
seja, 0 GREV, os SREV e as Directrizes, obra
essa que foi lanc;:ada no Dia do Selo, do passado ano, estando a partir de entAo it disposir;:Ao de todos os interessados por urna
quantia assaz m6dica.
Anote-se tamb~m que estes regulamento.
interessam nAo apenas aos filatelistas expositores, como mesmo aos que nAo pensam
expor as suas colecc;:c5es, pois tamb~m estes
encontrarAo nessas norm as a indicac;:Ao de
como podem e devem elaborar as suas colecc;:c5es.
~om esta iniciativa, a Federa«;:ao Portuguesa de Filatelia prestou um bom servic;:o aos
coleccionadores e colocou-se bem na vanguarda das suas cong~neres mundiais.
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Rnalmente apresentou 0 organograma que
reproduzimos no numero anterior desta revista e teceu alguns princrpios pelos quais se regerao as futuras reuniOes, tendo em vista
fundamentalmente a sua funcionalidade e
eficacia.
Com a participatyao de todos os presentes
foram depois estudadas aprofundadamente
as hip6teses de data qu~ se apresentavam
para a realizatyao da exposityao.
Par conaenso, ficou deflnldo que 8 Lubr8pex 92 sa desanrolarA depola da Exposl~lo
Mundial "Granada 92" 8 qual esd marcada
para 17 8 26 de Abril. Asslm sendo, 8 Lubrapex 92 decorrerA de 2 a10 de Malo de 1992.

LUBRAPEX TEM EMBLEMA
A 7 de Martyo passado reuniu de novo a.Comissao Organizadora, tendo aprovado 8 redactyao do Regulamento particular de
Lubrapex 92 a apresentar para homologatyao
~ Federatyao Portuguesa de Filatelia, en tid ade que posteriormente 0 aprovou.
Foram igualmente determinados os prazos
Iimites para a receptyao das inscrityOes provis6rias que sera 0 dia 14 de Dezembro deste
ano, e das inscrityOes definitivas marcado para 1 5 de Janeiro.
Por ultimo registe-se que a Lubrapex 92 ja
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tem a sua figura emblematica que a acornpanhara durante todo 0 seu percurso.
Refira-se que se pretendeu que as suas Iinhas de fortya se centrassem:
1. Na relatyao existente entre os parses en-'
volvidos - 0 mar, simbolizado por tras ondas estilizadas que recordam um dos motivos
usados nos empedrados das chamadas «caltyadas ~ portuguesa» e que se encontram em
cidades como Lisboa e Rio de Janeiro;
2. Nos Descobrimentos - representados
por uma vela latina caracterizadamente portuguesa e fulcral para a grande epopeia, vela que se encontra delimitada pela mancha
superior da figura;
. 3. Em Lisboa, cidade on de se desenrolara
a LUBRAPEX 92 - sintetizada pelo desenho
esquematico de uma caravela, semelhante II
que figura no brazao de armas do municrpio
Iisboeta;
4. Na Rlatelia - por interm~dio da figuratyao de uma parcela de denteado, elemento
definidor dos selos que sao, afinal, 0 elo propiciador destas iniciativas.
Refira-se ainda a interligatyao dos varios
componentes que, no seu conjunto, podem
constituir uma sugestao viva II vincada vertente luso-brasileira das Lubrapex.
o azul predominante da figura ~ a cor do
c~u e tamb~m do mar.
E os trabalhos vao continuar por forma a
que a Lubrapex 92 consiga 0 Axito que desejamos.

presso na cor azul-claro sobre papel branco macio. A dire ita do desenho esta uma inscri9ao
que diz: Tysiac Znaczkow Poczty Obozowej (250 000. 0 selo emitido pelo Correio do
Campo) .
Esta serie completa de 4 desenhos e 0 trabalho do 2. 0 tenente Engeniusz Pichell. Todos

ra (1924-25). Chefiou 0 Gabinete Polaco, formade em Paris. Transferiu 0 seu Governo e
Conselho para Londres, a 20 de Junho de
1940. Morreu num desastre de avia9ao ocorride pr6ximo de Gibraltar, a 4 de Julho de
1943. Regressava de uma inspeC9aO ~s For9as Polacas do Pr6ximo Oriente.

Stefan Czarniecki
Fig. 5

Wladyslaw Sikorski
Fig. 6

os selos sao das mesmas dimensCSes de 24x36
mm, com excep9ao da emissao especial que
me de 34x36 mm. Impressa em papel sueco,
sem goma. Ambas as series foram retiradas de
circula980 em 31 de Outubro de 1944 . Os cunhos de impressao, de madeira, foram inutilizados cortando, com um sulco estreito, todos
os desenhos no sentido diagonal. Estes cunhos
inutilizados foram mais tarde usados na impressao de cerca de 100 exemplares a negro para
serem distriburdos pelos possuidores do catalogo do campo . Permitir-Ihes-ia, assim, afixa-los nos catalogos para referencia das series.
A figura 6 mostra um valor de 20 fen, emitido em 15 de Julho de 1943, em mem6ria do
General Sikorski. Foram impressos 10 151
exemplares a preto sobre papel branco, fino,
de fabrico sueco, sem goma, nas dimensCSes
de 36x45 mm . Foram retirados da circula9ao
em 23 de Dezembro de 1943. Concebido e fabricado pelo 2.0 tenente Marian Stepien. 0 desenho apresenta 0 busto do general Wladyslaw
Sikorski (1881-19431. engenheiro, escritor, homem de Estado e soldado. Comandou as LegiOes Pilsudski durante a I Guerra Mundial,
tendo-se distinguido na defesa de Vars6via. Foi
Primeiro-Ministro (1922-23) e Ministro da Guer-

A figura 7 apresenta um selo semi-postal
com 0 valor de 20 + 80 fen, que foi emitido em
11 de Novembro de 1943 para celebrar 0 25. 0
aniversario da independencia da Pol6nia - 11

Jozef Pilsudski
Fig. 7

de Novembro de 1918. Este selo bicolor foi impresso a duas passagens, castanho-vermelho
e amarelo-esverdeado. Foram impressos 4700
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selos em papel sueco, uniforme, com as dimensees de 32x49 mm. Foi retirado da circulac;:ao
a 30 de Abril de 1944. 0 desenho e os cunhos
foram da autoria do 2.0 tenente .Edmund Czarnecki. Os selos apresentam a eflgie do Marechal Josef Pilsudski (1867-19351. um dos
principais combatentes pela independ~ncia da
Pol6nia, e Presidente da Republica Polaca de
1918 a 1922. Em 1892 foi Chefe do Partido
Socialista e em 1927 tornou-se Ditador e
Primeiro-Ministro da Pol6nia. Foi marechal-de-campo do Exercito Polaco ate as vesperas do
rebentamento da II Guerra Mundial. Morreu a
12 de Maio de 1935.
A figura 8 mostra um selo de 100 fen emitido em honra do general Koscinszko . Fizeram-

A figura 9 mostra um selo emitido em 10 de
Novembro de 1944, para celebrar 0 5. 0 Centen~rio da Batalha de Varna e a morte do Rei
Wladyslaw Warnenczyk . Trata-se dum selo de
70 fen impresso a azul em papel sueco, tipo
uniforme . Produziram-se 12 000 selos, nas dimensees de 42x27 mm. Foi igualmente emitido numa folhinha com as dimensOes de
85x110 mm, de que se fizeram 3250 exemp!ares. A folhinha tem um unico selo, vermeIho com desenho decorative mostrando a
Aguia e a Coroa Polacas. Tanto 0 selo como
a folhinha foram retirados de circulac;:ao em 25
de Janeiro de 1945. 0 desenho e os cunhos
fcram da autoria do 2.0 tenente Janusz Lotnicki. 0 desenho apresenta 0 Rei Wladyslaw III

LUBRAPEX 92

PRIMEIROS PASSOS
PARA 0 EXITO
Tadeusz Kosciuszko

Wladyslaw Warnenczyk

Fig. 8

Fig. 9

-se 6250 selos na cor cinzento-met~lico sobre
papel branco medio; a dimensao do selo e de
39x26 mm . Foi retirado de circulac;:ao em 31
de Outubro de 1944 . Desenho e cunho sao da
autoria do 2.0 tenente Eugeniusz Pichell. Mostra a imagem do general Tadeusz Koscinszko
(1746-1817), que foi educado na Escola MiIitar de Vars6via e que completou os seus estudos de Engenharia em Franc;:a. Tornou-se
famoso durante a guerra da independ~ncia dos
Estados Unidos da America. Foi promovido ao
posto de major general do Exercito Polaco em
1789. 0 levantamento de Koscinszko em 1794
resultou na brilhante vit6ria de Raclawice, que
salvou a Franc;:a da destruic;:ao . Em 1795 Koscinszko foi derrotado e a Pol6nia perdeu a sua
independencia . Morreu no exllio (Sufc;:a) a 15
de Outubro de 1817 .

38

(1424 -1444) montado a cavalo mas jc1 mortalmente ferido. Foi coroado Rei da Pol6nia com
a idade de 10 anos e tornou-se Rei da Hungria
em 1440. A frente de 40 000 homens, conduziu uma cruzada contra os turcos em 1443
e saiu vitorioso. A sua segunda tentativa para
submeter os turcos falhou, culminando com a
sua derrota' e a sua morte com a idade de 20
anos na her6ica batalha de Varna, em 10 de
Novembro de 1444 .
Estes selos foram utilizados na zona do campo cercada de arame farpado, como pre-pagamento de entrega de correspondencia
local. 0 posto de coneios era control ado pelos prisioneiros, com autorizac;:ao do comandante do campo . 0 correia funcionou mesmo em
v~rias ~reas do campo e os artigos emitidos pe10 correia eram selos e nao vinhetas.

Tudo caminha em bom ritmo para a concretizac;:ao do objectiv~ a que 0 Clube Filat6Ii co de Portugal e a Comissao Organizadora
da XIV Exposic;:ao Filatelica Luso-Brasileira se
propuseram desde que a Federac;:ao Portuguesa de Filatelia incumbiu 0 CFP de levar a
cabo 0 certame: fazer da Lubrapex 92 uma
exposic;:ao memor~vel.
Depois dos dOis primeiros comunicados cuja edic;:ao competiu ao CFP, a Comissao Organizadora design ada pelo CFP para levar a
cabo 0 certame, ir~ distribuir a sua primeira
circular aos Orgaos de Comunicac;:ao Social
e Agremiac;:c5es Federadas, a qual divulgara
um bom num.ero de informac;:c5es.
Entretanto ja foi realizada uma reuniao plen<iria ~ qual estiveram presentes todos os elementos quer da Comissao Organizadora quer
das Comissc5es Executivas. Nela 0 Presiden-

te da CO comec;:ou por agradecer a disponibilidade manifestada por todos os convidados
para integrarem a organizac;:Ao, de5ejando
que esta acc;:ao sirva para um ainda-maior eatreitamento das relac;:Oes entre tod05. Considerou a seguir que a Lubrapex 92 sera
aquilo que todos os componentes de5te grupo respons~vel desejarem que seja, bem como aquilo que a nos sa capacidade for capaz,
recordando que 0 objectivo a alcanc;:ar ~ fazer da Lubrapex 92 a mais notavel de todas
as manifestac;:c5e5 filatelicas luso-brasileiras
jamais realizadas e, mesmo, uma das mais ralev antes entre todas as exposic;:Oes que alguma vez tiveram lugar no nosso pars. Apelou
em seguida para que 0 trabalho seja desenvolvido em esprrito colectivo por forma a que
o Clube Filatelico de Portugal se prestigie e
com ele a Filatelia portuguesa e a sua Federac;:ao nacional.
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********************************
o selo portugues
e historia, e cultura,
e passadO, e presente e
e distancia.
Coleccionar
selos portugueses
e descobrir este jeito
de sentir e de viver.

*

:*
*

:

*
*
**
*
*
*
**
**
*

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Temdticos

~BB~~~

sI apartado 1274

:*

~

:

~ 1008 lisboa codex

*

*
*
**
*
*
*
**
**
*

:

Encontra-se em prepara~ao mais um LEIL~O POR CORRESPONDENCIA / VENDAS POR OFERTAS.

:

:

VENDA 6

:

**
*

COLECCIONAR
E' DESCOBRIR

*

COLABORE! Mande-nos boas

pe~as par~

venda.

**
*

*
*
**
COMISSAO 10%
**
*
**
*
*
A recep~ao de material para este LEIL~O termina a:
*
*
*
*
*
30 de JULHO
*
*
**********************************
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Roteiro de Exposic;6es
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Ano grande de Exposh;oes

Silves 91
Carta enviada de Almada para L1sboa. em 27/411871 e franqueada
com 0 porte Intemo de 25 R

Car mbos nominativo
usa os em Portuga
no perio 0 adesivo
Pedro Vaz Pereira

ALMADA
Almada era na altura uma vila da Estremadura.
Usou durante a 1.· Reforma Postal
(1852-186910 carimbo de barras "8" e na 2.·
Reforma (1869-18781 a carimbo de barras
"7" .
Durante as duas reformas posta is foi uma DirecC;:Bo de Correia, pertencente 1I AdministraC;:BO Central do Correia de Lisboa.
Em 1853 tinha 1.200 fogos e uma populac;:ao de 4.500 habitantes.
Os arabes denominavam-na inicialmente de
"Hosnel-Madau" (fortaleza da minal.
Mais tarde esta povoac;:ao vi ria a designar-se por .. Almadan", que significava, mina de
Duro ou prata.
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A este facto nao ~ estranha a mina de Duro
da Adic;:a e ainda os areais que continham ouro e existiam na praia de Almada.
Os romanos, chamar-Ihe-iam "Coetobrix" ou
"Coeto brica" .

Conquistada aos mouros no ana de 1147,
com a ajuda de cruzados, recebeu em 1190,
o seu primeiro fora l das maos de D. Sancho I.
Foi em Almada que morreu em 1583. 0 grande viajante portugues Fernao Mendes Pinto.

o ucaracter eminentemente didactico e humano da actividade filat~lica faz dos jovens
o grupo etario privilegiado para a sua divulgac;:~oll.

Esta reflexBo sensata e arguta foi expressa pelo vereador do pelouro da Educac;:Ao e
da Cultura da camara Municipal de Silves, no
folheto que divulga 0 Regulamento da IV Exposic;:~o Filat~lica Nacional Juvenil, certame
que se realizara no PavilMo da Feira de Exposic;:Oes. em Silves, de 8 a 12 do pr6ximo
mas de Junho.
A Silves 91 ~ uma organizac;:Ao do Nucleo
FilaMlico da Escola Preparat6ria de Silves
com a colaborac;:~o da vasta experiancia da
Associac;:~o Filat~lica Alentejo-Algarve, c;:ontando com 0 patrocrnio da camara Municipal de Silves e ainda dos Correios e Telecomunicac;:Oes de Portugal e da Federac;:Ao Portuguesa de Filatelia.
Como ~ 6bvio. esta manifestac;:Ao destina-se a jovens filatelistas dos 12 aos 21 anos
desde que residam em Portugal, ou que, sendo naturals do nosso pars. se encontrem no
estrangeiro e mantenham a nacionalidade
portuguesa, ou ainda para os nascidos e residentes no estrangeiro, desde que filhos de
emigrantes portugueses e de nacionalidade
igualmente portuguesa.
E para colocar os concorrentes em p~ de
igualdade e de acordo com as normas em vigor nacional e internacionalmente para a
Classe de Juventude. os jovens serBo esca-

lonados par idades, em cinco grupos: 0 0 para os de 12-13 anos; 0 A para as de 14-16;
oBparaosde 16-17;oCparaosde 18-19
e 0 D para os de 20-21.
Anote-se ainda que a idade considerada sera a que os jovens tinham em Janeiro de
1991.
FINAL DO ANO EM PLENO
Para al~m do certame referido, e da Exposic;:Ao Inter-Regional que ja se realizou, em Beja, outros dois est~o ja anunciados para 0
derradeiro trimestre deste ano. Assim, de 19
a 27 de Outubro tera lugar em Vila Nova de
Gaia a I ExposiC;~o Filat~lica Luso-Espanhola
cuja organizac;~o esta a cargo do Clube Nacional de Filatelia, agremiac;~o sediada no
Porto. Este certame esta a ser aguardado
com grande expectativa tanto mais que se
trata do primeiro contacto a este nrvel entre
os dois parses vizinhDs.
Finalmente, a exposiC;:BO inter-regional destinada aos coleccionadores da metade norte
de Portugal. tera como cenario a cidade de
Aveiro, e desenrolar-se-a de 12 a 17 de Novembro no magnrfico Parque de Exposic;:Oes
da cidade. localizado bem no centro da urbe. cabendo a responsabilidade da sua organizac;~o 1I Secc;~o Filat~lica do Clube dos
Galitos.
Um ano verdadeiramente preenchido.
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o selo oficial s6 surgiu nos finais do s~culo XIX.
JII:\,ISTEU iO

DO~
J'~

XJ::G

n ..~

O~!OS U-~C(;I,'3·~~H.\STICOS

.J(jS'l'J~~ .\..

Bl'Partiriio da .Iusl iru.

~IANI>:\

~Ia~~stade

Cllrl,p.:I\I~;ro

511:1
0 R \1:-i1l .\ Tcrnr,lll'r nil
Prllcllriluor Geral d.'t
C orun. com refer.encia t.ls Circulares ,Ie :30 de Junho c 2;) ue Jlllho UII presente anno,
n inclu~a copia da Portaria do jIinislerio das Obras l'lIh)icils .1c :3 til> corr~lIle, peln
I}ual se explica oartigo q•.0 do Reglllamento Postal de .~. ue :\lJio ultimo sobre II re~
mCSSo dcs prllces~o~. prccJtllrios, e Llutos jlldiciae!!, a Om ue 5ercm cllll~iJl!rildos de 5erYi~o. e como taes iscnlllS de Uilgamcnlll de porte. seja q ULI) rur SClI (le7.o, segunuo
ja,e~tavi.\ ordelladll pela Jitl! Circular de ':2;; .Ie Julho proximu prelerilo.
Pa~o, em t I) d · ..\~oslo de 18~:L = 1:11I11· ;fJ'1 '(II FOllsWI .I1'.l!]'llh!IN. ~ I.'

(11 Identieas aos Conselheiros Presidentes do Superior Tribunal de Justica - e das quatro Rela"Oes Civis e Comerciais.

Nao reproduzimos separadamente a materia do Artigo 64 . 0 , porque ela encontra-se devida mente detalhada na nota de 3 de Agosto
de 1813, reproduzida mais atras.
Em 1862, como ainda nao havia os selos para servic;:o oficial, foi necessario inscrever na
Convenc;:ao Postal com a Espanha, no seu Artigo 11 . 0 a seguinte redacc;:ao: «Articulo 11. 0
a falta de sello oficial podra suplir-se par la designacion del empleo de la autoridad remitente V su rubrica». (3)

::;obre a correspondencia oficia l sao muito in terassantes as muitas e variadas considerac;:oes
que 0 Director de Correios de Valenc;:a do Minho escreveu em 1864 no seu «Almanach Postal». Devia ter bast ante competencia
prolissional este func iona rio que se chamou Jose Maria Verfsslmo de Morais.
Ainda houve mais tentativas estatais para que
se emit isse 0 se lo ol icial mas tal nao se verificou ate ao fina l do secu lo XIX .
111 Suplemento ao numero 26 9 do Diario do Governo.
12/ HIsl6na do Selo Poslal Portugues. A .H. Oliveira Marques 3 0 Volu me
(31 Conven c~ o Postal entre Sua Magestade EI·Rei de Por·
tlJgnl enos Aigarves e SL:a Magestade Cathohea Aos 8 de
Ablll np 1862

Albuns de Portugal
Formato 22x25 cm . Folhas m6veis em cartolina. Casas para lodos as selos emitidos regularmente,
com a indicac;ilo do respectivo numero do nosso cal~ l ogo e reproduc;ilo dos selos lipo . Capas de cartolina, impressas a tres cores .
2000$00
Volume I - Desde 0 n~ 1 ate ao 796 e Correio Aereo
63 fls
2000$00
Volume II - Desde 0 n~ 797 (Cent O Selo Portugulisl ate 1979
64 fls
1 550$00
Volume III - Desde 0 n~ 1453 ate II aetua hdade
49 fls
43bO$00
Volume IV - Bloeos, Privativos, Porteado, Ene Postals e 1 elegta fos
138 fl s

ELADIO DE SANTOS
CASA FUNDADA EM 1922
Rua Bernardo Lima, 27 - 1100 LlSBOA - Telel . 54972 5
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Carta enviada de Almada para L1sboa. em 9/5/1861 e franqueada com 0 porte
Interno de 40 R. manuscrlto Inlclalmente e batldo pOlterlormente

UM PORTE DE 40 REIS

Na legenda da fig . " diz-se que 0 porte interno de correia era de 40 R.
Todos sabemos. que 0 porte usado para as
cartas pr~-franqueadas, circulad8$ a partir do
infcio da 1.0 Reforma Postal. era de 25 r~is.
Entllo porque razllo aquela carta expedida de
Almada, pagou 40 r~is7
Decreto de 27 de Outubro de 1852, no sau
artigo 25. 0 mostra 0 quadro.
Logo, conclui-se, na minha opini~1I0, que
existiram dois portes, sendo um de 25, 50 e
75 r~is para as cartas que circulavam com salos e cujo porte era pago pelo remetente, e um
segundo porte de 40, 80 e 120 r~is( para as
cartas enviadas sem selo e cujo porte era pago sempre pelo destinat~rio.
Estes portes eram pagos segundo 0 peso das
cartas.
Nllo considero este segundo porte como
multa. porque isso nllo era, nem pouco nem
mais ou menos. previsto pelo Decreto e conforme podemos verificar pela tabela.
Eram efectivamente. previstos dois portes,

o

para cartas circuladas com ou sem selos. Nllo
encontramos uma (mica vez a palavra multa ou
taxa.
Confirmando 0 que digo, posso adiantar que
tenho na minha colec~lIo uma carta desta ~po
ca a qual foi efectivamente multada com 0 porte de 50 r~is por excesso de peso.
Aqui fica a minha explica~lIo/opinillo sobre
os portes, que nllo multas, de 40, 80 e 120
r~is usados no perlodo adesivo e que at~ certo
ponto faziam a transic;:110 de h~bitos do perlodo pre-adesivo para 0 perlodo adesivo.

Resta-me acrescentar que estes portes foram
usados entre 1/7/1853 e 1919/1861.
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MAPPA
Dos partes daa correspondencias' e impressos,
a que se re(ere 0 arligo 25.· do Decreto
de 27 de .Outubro
de 1852.
, .

"( ... ) que os processos (... ) sejam remetidos livres
de portes ( ... ). Que tenham afixado em uma das mesmas
cintas 0 selo de franquia oficial. Esta ultima
condi~ao, porem, somente se impora depois de terem
cessado os efeitos da Portaria de 23 de Junho (de 1853)".

,

"
;,-Q':l:l

"arC •• do Rehao e .......dJ.eeDCe ••

I"

Sendn franqneadu (lor rueio de
scllos :

AI:;~,".!~,;,:~'. '.'.'.'~:
Aid 5 uituilS •••••

50

Al6 7, uitav....... '. ~

.B .uim por dianle, .ubindo 25
'nis por cad a duas uilnas.

,~~~sls'rJo~luo D,\.S Ollll!\'~

~~)H~b
Nao .endo CranqueadOi. por meio
de $cllos:

"-I

M'clusivamcnle.
3 .Hm., ••

~o

At6--S uitOlvu ••• " •

80

Ala, 7. oilOlVU ••••

W

E assim por diOinte, Jubindo 40
, rcis pur cada duas oill\'as.
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ReparCit;lw do Co m!n r:,rcio. ,:

",.

, 0

'

,

~:a:'~:;~~~~" ~r~sen~~~ a'S~~:,~i~i~~t~d~~:~. R~~~~L]:~l~'~u~i'ua~' qJe 'e'~ ~'lg'~~a~ 'kep'a'r ~:

ti~i'!:8~~l~il~~ , e E~taco~~ ,Poslaes, , l\~ t~e~ susciladooac~rca' da in,t.elligencia ,tJa arliga 6~.",
«~:n::f.a~I~~'~~~o . approvado par Decreto ,de 4 de,M~l!l,.do c~r~,ent~ :lono; Collsider~ndo.
a.?t.~~.~pg~sta S.cnhora, que DO § 1.~ do c~tado ~.~llgo nao, EC faz dccl:lr~clio alguma :
re]atiYQ ,m·e~t.;1 aq, pezo dos processo~, 'precatorio~. C .ou,tos judiciaes, ci\'is ou 'militares ,do ,
S~r,\'i~o ; Nai~!o,~~r~I ,qu~ os Tribuniles C Authoridaues hopverem de remettcr pelo Correio;.
A~~~udcDdo ;.~: q~~.,o~ ,pczo dc dezeseis ollt;aS, cxigido :pelo, art!go ,57.° do citado Regulamehto s6me~t~"s~ .!~.rc:e as Cnrtas do Sen-ico Nacional, tlirigidas de umas , para ~oulras
Reparlieiies, e ~~Je:~~~,d,8des do Heino e I1bus lIdjace~les; , visto 0 rcferido,oarLigo: 6 ~.o
o, ,'!o. fl"a~ tlms~~nlc ~.c dt!termina que os p~~c~ssos, precillori~.c aulas judiciac!!,
civfs 00 militares, para serem considerados do servico, e como laes isentos de pagBmenlo de' porle!. contellham ' em uma das· cintas com que sejam rechlldos 0 5~110 de
franquia officilll, e a declaracno de = Servico Publico ' escri pta e assignadB pt!lo, Agcote
do ?tIinisterio Publico, ou qur.m suns \'ezes fizer:' Ordena Sua l\Inges\ade, em eIplicac~o
0
80 iodicudo artigo 64. § 1.", que 05 processos, '" precatorios e autos de que se trata
lIejarn remetlidos livres de porles, oinda que 0 seu pezo eIceda a dezeseis onca's, obsernndo-se comludo 115 disposicoes seguintes: - 1." Que se apresentem na Reparlic~o do
Correio fechado5 com cintas, de modo que se possa conhecer que ~ ~ o pnpeis rorenses.
-2." Q,* em uma dB!! cintas se ache escripta a declaroc~o de ~ erem du = Sen-ieo
Publico = 'devidarnen!e authenlicado. - 3." Que sejam a present ados ,com rela~oes em
duplicado; ' compelenlemente assignndBs. - 4." Que tenharn a£Ihado em urna das mesIDas cintas '!> s~lIo de franquia official. Ests ultima condir;~o, porem, s6menle se impors
depois' de ',terem ce~sodo os effci(os da Porta rio de 23 de Junho·ultirno. publicada no
Diario do Go\'erno de 2.5. do mcsDlo mez. 0 que tuao Mando Sua l\Iagest;)de participar
ao Secretario da Suh-Impeqall Geral dos Correios e Postas do Reino, sen-indo de SubInspector qeral, para seu conhecimento. e a firn de 'Jue promplamenle (nca e:tpedir as
Dece!!~ari.~s ordens em cOflformiaode ciesta Soberann DeterminaCllo.
'
Paco de Marra, em 3 de Agoslo de 1853. = Antonio Maria de Fontes Ptreira

,l ,-t..

ALMEIDA
Vila da Beira Baixa, usou na 1,· Reforma
Postal 0 carimbo de barras "114" e na 2,· Reforma 0 carimbo de barras "131" ,
Almeida foi uma Direq:ao de Correio, da Ad-

Tambem conta a lenda, que a est a vila foi
dado 0 nome de Almeida por nela ter existido
uma mesa cravejada de pedras preciosas, que
era de um valor incalculavel.
E pois uma vila de fundayao arabe. a qual
ocorreu no seculo VIII ou IX,

I ALMEIDAI
ministrayao Central do Correio de Viseu, durante as 1,· e 2,· Reformas Posta is,
No inlcio da 1, . Reforma Postal era composta por 470 togos,
o seu nome e originario do arabe "Almeida",
que significava "mesa" ,
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Foi conquistada aos mouros, por 0, Sancho
I no ano de 1190,
Recebeu 0 seu primeiro foral em 1296, das
maos do rei 0 , Dinis,

de Aiello; :

\
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o selo oficial deveria ter comec;ado

..

a circular a 1 de Julho de 1853
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Sub-Inspector seral ~os Correios e po~tas do. Reina. fez' ,subir 'ern 20 do' co·r·reate. ~e'i~
pondo nuo ter sido 'possivel estarnpar 'os' s~lIcis 'que'devern acompanhar as '~o'rr~spondeD'~
cias de officio, a tempo de ,serern distr\bui~og aotes.. do 1.~ .do·'r~turo ' ·mez' '~e Julho
pelos,.funcci~oarios.:,qu~, .~~'. :c~~ro~mi~a~~. ,~,o~ -,n0.v~s· ~~gula~~ntps,; ', :dEivern.·. d~lIes: fazer
U50: Manda a "Mesma Aug~sta Senbora,.: pelo l'tlmlsterlo das Obras :publica!, Commercio e' Industria, participar ao meocionado 'Conselbeiro; 'para
ioteJlig'encia 'e:'tecueao~
que' e' servida "Determinar que: "em' qli'aoto 'o's' sob~edjtos ' s'~llo~ se: :nao ' a'pronlptilrcm "e
distribuire'm, '~oDtinuem' 's's diversas e5t~~o~s 'po~tae5l"a: i-~ceb~r,'·.tr~n~~W.rri',e ,,,.eiltrega·i
i!.'1f?r.re~po~d~n~ia : o~ci.a~,. "se~.' ~~~afg?..,. ~e f~~ r~;~t~r .)?)~~icatl~ .~~.!Io'-~~m;\ ~ei ' que
co.9t~~bil.)I?~.?S .o~ ouJr~~ f ~equ.~sl.to.~: e~.I.gl~os .,?.o~ Jl~gufame.nt,os.!. <?utro~.~m." Wa.~.:i<l:.~.~a
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Carta enviada de Almeida para 0 Porto, em 18/10/1859 e franqueada
com 0 porte Interno de 25 R

G
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Seguiram·se mais portarias como as que seguem .

Carta
enviada de
Almodovar
para
Messejana,
em

9/2 /1873
:tII~ISTERIO

e

DOS XEGOCIOS ECCLESI.\.STICOS
tE ,R E ..nJ.s~I f-I.-

../l4parli(Joo '~4 ,J..Ist~.

,:prcma
. l\IAiKlU
,sYa ' .Magestadc
dedarar
Conse1heiro , P~ont-e ~. SaTr.iliooal de Just.U;a, :em lIlddiwmentn CirGlliar ,de .::to .de ltUlbe Nndo.if&f..
,8 R.lIHIL\

".
,
'.

,iWl

Rt!gulamento Postal -fie· "·de Maio .gjl~ DO
srtiga 6.t.." .e ,SeilS paragraphm:., 0 modo que deve seguir-lle 118 remessil dos ,~!Ss~,
~or~s c .-autos judici<res, 3 rim oc ~e consiaerJflem de 5er"'.Co. e C811l0 itlles 'Isentos
.4le pagameata de porte. !compre ~c 09S £a50S occer.rentes se i>r~da MSsa ·t:OIIr~dade. e nao de outra maA'eir.a. ;
'.
.fa~o, 'tml 25 de Julbn de t85~=B.odri-go x1a Fonseca Jfagalhaes: (t)
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ALMODOVAR

Recebeu 0 seu primeiro foral das mil os do
rei D. Dinis, em 12B5.

Vila alentejana, pertenceu na segunda metade do seculo XIX iI coma rca de M~rtola.
Tinha naquele tempo BOO casas e cerea de
3.000 pessoas.
Foi na 1.· Reforma Postal uma Direc~ao de
Correio da Administra~ao de Baja, tendo usado 0 carimbo de barras "194".
Na 2 . · Reforma Postal, transitou como Direc~ao de Correio, para a Administra~ao de Faro, tendo usado 0 carimbo de barras "211".

ALMODOVAR

I

o

o seu

nome deriva da palavra araba "al-mudauar".
Antes de ser elevada a vila, tam~m usou 0
nome de Povoa de Amodovar.

selo oficial
Jose R. Dias Ferreira

*******

Material de Pesquisa
o

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL orgulha-se de ser 0 dnico clube portugu~s e dos pouqufssimos do mundo que poe fi disposi~ao dos seus associados varios instrumentos de pesquisa, que poderao ser utilizados na nossa Sede, todos os sabados de tarde. Deles destacamos:
Lupa mesa 2 X
Contafios lOX
Lente visolete 3xO,90
Lente Bifocal (/J 75
Odont6metros
Filigranosc6pios
Micr6metro Mitutoyo. Aparelho mecanico para medir as espessurC!s dos papeis.
Signosc6pio. Para verifica~ao atravl!s da luz, de filigranas, defeitos de impresseo, manchas e algumas falsifica~oes por compara~i'!io.
Philatel. Pequeno microsc6pio adaptado aos selos, flamulas e marcas postais.
Philatector. Filtro de luz para detectar filigranas.
LAmpadas ultra-violetas. Para a verificac;:i'!io das bandas de f6sforo.
Dentro da filatelia cientrfica, os interessados podem ainda dispor de valiosas obras sobre
cores, entre elas:
.
Methuen. Handbook of Colour
Gibbons. Colour Guide
Michel. FarbenfUher
Brun I Calvez. Guide Philatl!lIque des couleurs
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Noticiaram os jornais no dia 16 de Novembro de 1853, 0 falecimento de Sua Magesta de a Rainha D. Maria II, ocorrido no dia anterior,
com 0 seguinte comunicado:
((Pa90 das Necessidades, 15 de Novembro
de 1853, a meia hora depois do meio-dia Sua
Magestade a Rainha comer;:ou a semir anuncios de parto as nove horas e meia da noite de
omem.
Apareceram dificuldades no progresso do
mesmo parto, as quais obrigaram os facultativos a recorrer a opera90es, pelas quais se conseguiu a extrac9aO de um In fame, de tempo,
que recebeu 0 baptismo ames de extrafdo. 0
resultado destas opera90es teve lugar as dez
da manha. Desgrar;:adameme, passada hora e
meia, Sua Magestade, exausta de lOdas as for9as, rendeu a Alma a Deus, depois de haver
recebido todos os Sacramemos. Francisco Elias
Rodrigues da Silveira. - Dr. Kessler. - Igna cio Amunes da Fonseca 8ernardes. - Am6nio Joaquim Farto. - Manuel Carlos Teixeira.

Nao Ihes foi possfvel dar cumprimento ao Artigo 44 segundo 0 qual «a correspond{mcia official nao sera emregue gratuitameme sen~o
nos casos em que, alem de satisfazer a todos
os requisitos do Regulamemo, trouxer 0 sello
especial de franquia, que 0 Governo devera disrribuir aos funccionarios publicos authorizados
para se corresponderem de offcio» , e aos seus
artigos especfficos nomeadamente 0 paragrafo 2.0 do Artigo 57 . 0 (Affixar-se-ha na frente
do sobrescripto um sello de fraquia official» e
no Artigo 60. 0 «Os sellos para as cartas de officio serao do valor de vime reis cada um».

(7)

A legislac;:ao sobre 0 assunto continua no Artigo 61 . 0, que estipulava a distribuic;:ao, dos selo s pelas entidades oliciais e a sua
contabilizac;:ao . Fina lmente no Artigo 62.0 era
bem claro em que ((Toda a correspondencia
apresemada como de officio para ser transmi(Ida polas Repartir;:oes de Correio, que nao trouxer sello de franquia official, sera considerada
para lOdos os effeiros como correspondencia
parricular».

Pouco tempo teve 0 privilegio de ver circuiar os selos com a sua veneravel effgie, resultantes da Reforma Postal, seu Decreto de 27
de Outubro de 1858, tambem assinado pel os
seus Ministros: Duque de Saldanha, Rodrigo da
Fonseca Magalhaes, Ant6nio Maria de Fontes
Pereira de Melo e Ant6nio Aluizio Jervis de
Athouguia.

Pelo que diz 0 Prof. O. Marques, em 27 de
Maio de 1B53 foi determinado que se imprimissem para comec;:arem a circular no dia 1 de Ju Iho, 109 200 selos da taxa de 20 n~is, para a
correspondencia olicia l, que acabaram por nunca serem emitidos (2),
Contudo, 0 Governo acautelou-se e protelou
o ass unto com uma porta ria que dizia :
13

(BiLHETES·POSTAis\

3
3
~
~

0

1i~! o~co~~n~or!!~!~~ais

* Novo: Catalogo de. selos: Philex
* Portugal,
e
1991
A~ores

Mad~ira

aguardavam ba muito tempo

o novo catalogo

nacionall
A cores em tamanho de bolsol
Avaliac;ao independente e neutral
Em lingua portuguesa e prec;os em $
P.V.P. 1000$

,

A venda
em todas

as casas
da
especia/idade
e
/ivrarias

Edi~ao

Acaba de ser impresso: ja

a venda nas lojas da

especialidade de coleccionismo ou na editora:

da

.\ filafelia
1
\JJ):)~~l BA·RATA DAS NEUES

:1

Rua da Trindade. 5 - 1.0 Dto. (Largo do Canno)
Telef. 346 71 33
1200 LlSBOA

Pre«;:o:
2 300$00

THOMAS IMPORTA<;AO E COMERCIO P/D
TURisTICO, LDA.
Urb. da Sr. a de Belem, Lote 15 RIC, 3100 POMBAL
Telef. 036-25360 Fax. 25359
Pe~a 0 novo pre~ario da LINDNER: 0 mais completo
programa de acess6rios para filatelia e numismatica
no mercado, com descri~ao de outros cahilogos de:
PHILEX e MICHEL
Promo~ao: 0

Album pre-impresso «THOMAS. para os selos
carimbados de Portugal, A~ores e Madeira
a partir de 1953 ate 1990. Folhas 9500$ Capa com caixa 6800$
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ill

o '''LAZARETO DA CAPARICA" ou a Minha Modesta
contribui~o

para deslindar urn "misterio"
do Mascarenhas Pereira
Pedro Vaz Pereira

Finalmente!
Catalogo a cores de Portugal

Portugal era dos poucos parses da Europa
em que os filatelistas nao dispunham de um
catalogo com a reprodu!;ao dos seus selos a
cores, excep!;ao feita aos da Madeira.
Pois essa lacuna acaba de ser colmatada
atrav6s da edi!;ao do catalogo PHILEX, com
cerca de 1200 reprodu!;c5es a cores de praticamente todos os selos diferentes emitidos
at6 1990 para Portugal Continental, A!;ores
e Madeira. E conquanto se trate de uma publica!;ao em formato de bolso, portanto nao
especializada, cont6m os elementos mais importantes de cada s6rie e at6 algumas variedades. ~ seu autor Wolfgang Thomas da
firma editora Thomas Importa!;aO (Urbaniza!;aO da Senhora de Be16m, Lote 15, rIc, 3100
Pombal), estarido, pois, ambos de parab6ns
pela iniciativa.
Pelo dinamismo que 0 autor e a editora tam
vindo a mostrar, acreditamos que possamos
vir a contar com uma obra deste g6nero ainda mais desenvolvida. E correspondendo 1I
solicita!;ao inserta no pr6prio catalogo, sugerimos que na pr6xima edi!;ao seja feita uma
revisao cuidada no que diz respeito lr redac!;aO, 1I ortografia e ao 16xico, lapsos compreensrveis se tivermos em considera!;ao as
dificuldades do seu autor com a Irngua portuguesa, mas muito facilmente remediaveis.
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Brazil Revenues
Federal, State and Municipal
Um catalogo de selos de impostos pagos no
Brasil desde 186910. Pedro III em lIngua inglesa
e feito por um portugues deve significar que,
em Portugal, nao abundarao os coleccionadores deste tipo de selos.
No entanto, folheando-o, reconhecemos que
contem motivos de sobra para se -fazer hist6ria)), mesmo no nosso pals. A lIngua 6 a nossa
e ate os sentimentos nos unem, iguais preocupa<;:5es na convivencia social como se constata nalguns capltulos: «educa!;lIo e saude»,
«compras», «vendas)), «transac!;5es», .Lei
3493)), «Judicial", etc. Desde as «divers5es» ate
1I «aposentoria)) se encontram exemplos ilustradores de varios temas.
Se se preferir a colec!;ao por regi5es, 0 catalogo distingue 0 estado federal dos municlpios,
desde Alagoas ate Vit6ria.
o autor, Paulo Rui Barata, propOe -se fornecer selos deste tipo, desde que os interessados
se Ihe dirijam escrevendo para Rua Ricardo Jorge, n.O 9-2.0 Esq., 1700 Lisboa.
Edi!;ao da Publifil por fotoc6pias.
o CFP agradece exemplar recebido. (V.C .)

o meu bom Amigo Americo Mascarenhas
Pereira, no numero 357 desta Revista, levantava duvidas sobre a localiza!;ao do "Lazareto
da Caparica", aquele que ficava do lado de la
do rio.
Quando Ii a cr6nica do meu amigo Mascarenhas, fiquei com uma curiosidade tremenda e
aquele desafio final, foi fatal para 0 meu bichinho de investigador, nas horas vagas, que infelizmente sao bem poucas.
Mas, que descobri eu?
Que 0 Lazareto, ficava precisamente na aldeia de entao, que se chamava e chama hoje
Porto Brandao.
Os ediHcios do Lazareto ocupavam 0 local
onde tinha existido a Torre Velha, denominada de S. Sebastiao da Caparica, isto mals propriamente em Porto Brandao.
D. Joao II, edificou em 1490 uma fortaleza,
1I qual deu 0 nome de "Castelo de Porto
Brandao" .
Mais tarde, no ana de 1570, D. Sebastiao
reedificou esta fortaleza, dando-Ihes 0 nome da
"Torre de S. Sebastiao de Caparica", sendo
mais conhecida na segunda metade do seculo
XIX, por "Torre Velha".
Foi precisamente nesta fortaleza, "que se
institui uma cousa a que se dava 0 nome de
lazareto, e que nao era mais do que uns antras immundos, escuros e insalubres, onde os
viajantes que alii eram obrigados a qua rentenar, s6 achavam muralhas derrocadas, pessimos alojamentos e comida tambem pessima,
mas por pre<;:os exorbitantes".
Devido lis grandes reclama!;c5es, que eram
feitas pelos "quarentenarios", 0 governo da altura decidiu construir no monte sobranceiro ao
velho castelo, um novo lazareto, tendo sido
1867, a data do inlcio da constru!;ao.

No ana de 1869, foram transferi<1os para 0
novo lazareto todos os "quarentenanos" existentes no anterior e velho edificio.
Este lazareto do Porto Brandllo, era compos:
to por varias oficinas e armazens, onde eram
colocadas as mercadorias de quarentena.
Por este lazareto em Porto Brandllo passaram certamente, milhares de pessoas por ano,
pelo que haveria com toda a certeza um posto
de correio.

IILAZARETO
Primeiro carimbo usado
na Delega~ao do Lazareto
Esse posto de correia existiu e era uma Delega<;:ao de Correio da Direc<;:ao de Correio de
Almada, que pertencia por sua vez 1I Administra<;:ao Central de Lisboa, tendo usado como
primeira carimbo nominative aquele que se
apresenta na figura.
Essa delega!;ao de correio, existiu apenas na
2.· Reforma Postal (1870-1878), 0 que vem
confirmar a data de constru<;:ao do segundo lazareto da Caparica.
Termino informando 0 meu bom amigo Mascarenhas e os leitores em geral, que no final
da 2. a Reforma Postal, em 1878, apenas existia em todo 0 pals, um unico posta de correia
"Lazareto", que era precisamente a Delega<;:ao de Correio do Lazareto, atras descrita.
Um abra<;:o ao meu bom amigo "ALGARVIOl"
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mitidas em transito, con tan to que os seus
envolucros offeret;am seguranr;a sanitaria: e
dois kiosques para 0 expedlente de bagagens, servit;o de trens e informat;6es, e estat;8o de correio e telegraphp.
Lllzllr.to - Situado na margem esquerda
do Tejo em frente de Belem. E' destinado 110
isolamento quarentenario de passageiros nos
raros casos em que as leis sanitarias 0
imp6em.
o (1avio com carta suja, sem caso pestilencial a bordo, tem desinfect;6o, mas os passageiros gosam logo livre pratics, sendo-/hes
ape(las desinfectadas, rapidamente, as roupas sujas. Estes passageiros podem vir pars
terra, seguir pelo caminho de ferro ou reembarcar.
Se antes dos sete ultimos dias de vlagem
se tem dado caso pestilencial, os passage/ros serio internados no lazareto por tempo
nao superior a quarenta e oito horas. E'-Ihes
applicada a. desinfect;io pessoal, des/nfectada toda a bagagem, e dio-se-Ihes guias para
revisao por sete dias no Iogar do destino, sem .
se Ihes impedir a sahida para fora do paiz.
No caso, mais grave e mutio excepcional,
de se manifestar doent;a pestilencial nos ultimos sete dias de viagem, os passageiros
teem quarentena de sete dias, desinfect;io
pessoal e de toda a bagagem, sendo-Ihes facultado 0 reembarque, se qualquer capitio os
quizer receber, lant;ando-se na carta a nota
d'este facto.
Pre~O$ de Internllto: 2 $000 rs. para passageiros de 1.· ou 2. • cl. e 1$000 rs. para
os de 3.· cl.
Desembllrque - Os paquetes da Empresa
Nacional de Navegat;io atracam aos caes da
Fundit;io; os da Empresa Insulana, ao caes
de Santos; os da Sud-A tlantique, em Alcantara; os da Booth Line vindos do norte do Brazil, 110 posto de desinfec~ID, e vindos de
Inglaterra, ao caes de Alcantara. Outros atracam ou fundeiam, ao largo, e n'este caso ~
necessarioalugar vapor ou bote para desembarcar ns alfandega, ou no posto de desinfect;ao onde sao abertas ou desinfectadas as
bagagens. A alfandega, assim como 0 posto
de desinfect;io, estio abertos desde as 9 h.
da m. e este faz servit;o mesrno de noite
quando os vapores entram depois da tarde.
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Pelo desembarque no posto de des/nfect;aO, quando os vapores alii atracam, pagam
1:000 rs. os passageiros de 1.· ou 2.· cl.
e 500 rs. os de 3 ••• Os passagelros em transito que desembarquem sem bagagem, ragressando depois ao navio para segulrem
viagem, nada pagam; os que desembarquem
com bagagem, para seguir por caminho de
ferro pagam 300 rs. os de I. ou 2. • cl. e 160
rs. os de 3.•. Quando os passageiros venham
por barco, desde 0 vapor atracado ao largo,
1.· cl. 1:600, 2.· 850 rs.
A carga, descarga de bagagens no posto
de desinfect;io e 0 seu transporte I cldade
sio pagos pela seguinte tabella:
Para qualquer hot., cada mala mundo ou
de porio 300 rs; cada mala-bahu 200 rs; cada mala de beliche 120 rs; cada sacco 60 rs;
freta de cada carror;a 2:500 rs. Para os casos particulares a base ~ indicada, com modificat;6es resultantes da distancla.
Botes - Os fundeadouros dividem-se em
tres sect;6es:
1. • da estat;io de Santa Apolonia (pI I 8)
aO armaz~m novo da Alfandega (pI G 9). 2. • do armazem novo da Alfandega ao quartel de marinheiros (pI A 8). - 3. • do Quarte/
de marinheiros II Torre de Be/em.
Pr~O$: - Dentro d. clldll .fIC~ID de bordo para terra ou vice-versa; 100 r~is; cada
volume 80 rs. - De umll sec~ID pllr• • Immediata, 600 e 120 reis. - D. 7.· par• •
3. • DU vice-versa, 800 e 160 reis. 011 Lllz.letD, palll qua/quel dos caes dll 3. • .fIC~lo,
500e 100 reis; para a 2. • 700e 140Is;para a 1.· 900 e 180 IS. Mais 25%, quando
esteja 0 camaroeiro it;ado; creanr;as at~ 3 annos, gratis, de 3 a 7 annos pagam metade.
Os volumes de mao, sao exemptos de pagamento.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novidades. Tem6ticos.
Sobrescrltos de 1.° ella
TODO 0 MATERIAL FILATiLiCO

BaI.. I CIIIIIIS, lila.
R. Maria Andrade. 55 -

1100 USBOA

Tel. 8341 08

pORTUGAL

Local Tax Stamps of the Spanlsb
Civil War

gos, toponfmico e de sumArios de legislac;ilo
relativa ao perfodo das invasOes francesas.
Neste primeiro volume, M elementos que
permitem consulta a documentos sobre comportamento das estruturas postais da epoca
de 1807-1878.
Esta obra valiosa pode ser apreciada na sede do nosso Clube.

Na nossa Biblioteca, entrou esta obra da autoria do nosso cons6cio Paulo Barata.
Sendo a Guerra Civil de Espanha um dos longos epis6dios da Hist6ria Moderna, durante
1936/38, republicanos e nacionalistas utilizaram os selos para os seus entusi~sticos apelos
Hobby Center
sintetizados nas legendas de «Republica., .Arriba Espana" e «Viva Francoll. Ao mesmo tem.Hobby Center» 6 um catAlogo de venda
po, os selos mostraram preocupac;Oes pela
de colecc;Oes atrav6s do correio. as coleccioconservac;ao da familia, retratando maes e tinadores interessados poderilo pedi-Io a AparIhos, ou a exaltac;ilo da p~tria s6 posslvel em
tado 1274 - 1008 Lisboa Codex.
ambiente de paz.
o fornecimento do catAlogo e gratuito.
Selos emitidos durante a guerra, muitos selos, denteados e nilo denteados, pois interessam acima de tudo afirmar a sobrevivancia
Portugal em Selos 1990
ainda que apenas atraves de um bloco.
Cat~logo de selos de guerra feitos para a paz,
as crr portugueses continuam a editar,
foi conseguido com ajuda da esposa e filhos do
no
fim de cad a ano, um livro em que se inautor.
cluem todas as s6ries de selos emitidas duEfectivamente, a elaborac;ilo de um cat~logo
obriga a inumeras buscas, tanto mais que as , rante 0 ana com textos elucidativos.
Neste livro relativo a 1990, uma.figura ilusemissoes locais, algumas delas com intuitos de
tre
foi escolhida para servir de fio de ligac;ilo
beneficencia, dificultam a obtenc;ilo de exema todos os trtulos do rndice, sintetizando-se
plares.
caracterlsticas desse vulto da nossa literatuTambem a cotac;ilo dos selos tem de reflecra, Camilo Castelo Branco gravado no selo de
tir a maior ou menor facilidade na comp'ra. Os
65$00 emitido em 11 de Julho: «Um criador
selos estilo cotados como usados e admite-se
genial, multiforme e trAgico».
que os novos valham 0 dobro.
.Sentimentos empolados, cenArios igCom texto escrito em ingles e totocopiado,
noradoslt.
apresenta-se com capa agrad~vel numa tiragem
«Exacerbar a capacidade mitificadora da
de 500 ex~mplares, parecendo destinar-se a exHist6ria».
portac;ilo.
Todas as outras s~ries mereceram, porem,
Gratos pelo exemplar recebido. (V.C.)
igualmente explicativas adequadas, grac;:as a
um escol de colaboradores distintos.
Boletim do Arquivo Hist6rico
Dezassete sMes de selos e a ilustrac;l!o
agradabilfssima ao cuidado de Vftor Santos
Os apreciadores de Hist6ria t~m agora a
e Carlos Leitilo fazem desta obra mais uma
oportunidade de iniciarem ou continuarem os
dos crr de Axito assegurado.
a lanc;amento efectuado em 7 de Novemseus estudos consultando 0 Arquivo Hist6ribro de 1990 constituiu um espectAculo de
co que funciona na Biblioteca do COl dos
homenagem a Camilo Castelo Branco com
crr, na Av. Casal Ribeiro, n~ 28 rIc, em
palestra proferida pelo Dr. Bigotte Chorilo e
Lisboa.
representac;ilo teatral «Falando de Camiloll inNo n.O 1 do Boletim do Arquivo Hist6rico,
terpretada por Maria do C~u Guerra com texeditado pelo Museu dos crr, encontram-se
to e encenac;ilo de Helder Costa.
elementos que facilitam a busca de materia
Assim, a Filatelia - Arte nlio se alheia de
de interesse, pois contem fndices v~rios: crooutras artes. (A.C.)
nol6gico, de assuntos, antroponlmico, de car-
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Anuario de Numistatica 1991
A Biblioteca do CFP ficou mais rica com 0
cAnucirio de Numistcitica 1991 », cujo exemplar agradece.
Reconhecemos que, entre Filatelia e Numismcitica hci um certo grau de parentesco,
especialmente quando selos e moedas servem como documentos da Hist6ria.
Notas e cMulas coloridas e a reproducao
de moedas ajudam 0 consulente a classificar
material numistcitico e a arrumci-Io na coleccllo.
.A classificaCao das moedas, de acordo
com 0 seu estado de conservacao, perQ'lite
cotacoes com grande variedade de valores.
Assim, exemplifica-se ao acaso: uma moeda de cinco tostOes de 1935 apresenta os seguintes precos: bem conservada: 600S;
muito bem conservada: 3.500S; e bela:
35.000S. Do mesmo modo, 0 custo de variedades tamb6m oscila bastante, como se
pode ver em duas moedas de vinte centavos
(XX centavos-bronze) de 1951: a mais vulgar vale 30$ (BC); 100S (MBC), e 6.000S
(bela).
Publicando-se h6 12 anos, este Anucirio
conquistou vasto pllblico, gracas ao aperfei-

coamento con stante introduzido por um escol de colaboradores. AI6m disso, 0 Anucirio
procura sempre satisfazer os desejos dos
seus leitores.
Recheado de notas explicativas de fcicil elucidaCao para os iniciados na numismcitica,
acompanha a evolucllo da numciria nacional
e classifica as emissOes de Macau bem como as das anti gas col6nias portuguesas, .0
que 6 de grande utilidade para todos os coleccionadores.
Ao consultar-se este Anucirio, chega-se tI
conclusao de que a compra ou conservaCao
de moedas constitui um bom investimento.
Em poucos anos, uma moeda bela sobe de
cotacao: uma moeda de 1933 (2850) valia
1.000S00 em 1980 e sofreu as seguintes alteracOes: 4.000800 em 1985, B.oooSoo em
1989 e passa para 12.000$00 no catcilogo
de 1991. E uma nota de 50SOO de 1932 atinge 0 valor de 30.000S00.
Quer em metal, quer em papel, algumas pecas nlio sentem 0 peso da desvalorizacao da
moeda: enquanto 2$50 de 1933 valeriam hoje cerca de 140$00, os 5800 de 1932 corresponderiam a cerca de 2.800$00.
Para al6m de constituirem documentos hist6ricos, podem aquecer as algibeiras, ainda
que fugazmente •.. (A.C.)

o posto divide-se em duas zonas: 1Ju}1I e
6mpa: a 1. • e formada par uma serie de installar;6es em tijolo e ferro para a recepr;ao de
malas de correia, destrinr;a de bagagens, despachos simples, pagamento de impastos,
etc.; a 2. • par pavilhoes para desinfecr;oes

a po.voa~'o da Trafarla, 0 Lazareto, as montanhas da Outra-Banda, primeiros degraus da
serra de Almada, e a villa de Almada dominada pelo seu historico castello. Em frente
8 esq., lisboa, recoTta-se n'um amphitheatro esplendido.
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POlito marltlmo de delllnfec~lo - Na Rocha do Conde d'Obldoll. Tem um caes acostavel, em local propositadamente escolhido
para rapido e facil desembarque na cidade.

pessoaes, de bagagens e de objectos delicados.
Annexo ha um posta neutro, onde as ba9{Jgens sujeitas a desinfecr;ao podem ser ad9

a de S. Pedro (das Torres?!.
Abolidas as «quarentenas» p~r erradical;aO,
gra9as evol\Jl;ao da ciencia, foi entregue ao
«poder marltimo» que, pelos vistos (segundo
me disseram) ainda tem, la, algumas instalal;oes.
Desaparecido 0 <ciazareto» (como estabelecimento) foi-se (com martelo e tudo ... queria
escrever epidemias) 0 POSTa DOS CORREIOS ... mai' la «povoal;ao" que nunca existiu. Ora sa nao havia «povoa9ao» (ainda' restam
duvidas?) os «nossos» CTT s6 poderiam residir
na «EMPREZA DO LAZARETO», por INDISPENSAVEL, nao s6 aos seus como aos servil;os dos
utentes.
Eliminada a «EMPREZA» e, p~r arrastamento, os CORREIOS, as «Quintas» devem ter passado
POSTA RURAL ... ou ADIRAM A UM
OUTRO (quam ... tenho «disse»1

a

a

Na 4". Edil;ao do «Manual do Vlajante», ~ de
Setembro de 1913 a referencia ao tal Lazareto. Contudo, a ultima data «positiva», em meu
poder data de «23 DEZ 09» ... quando teria sido retirado? Que outro valor mais alto se
alevante ...
Pretendia saber onde ficava/estivera instalado 0 POSTa DO CORREia e nao 0 Lazareto (como erradamente fui interpretado) e, se e certo
nao me terem dado grandes ajudas (volto a
agradecer) instigarem-me a ir mais longe e 0
resultado esta vista, quer queiram ou nao.

a

Agora, vamos la, sejam «compirw!has» e colaborem, com os Vossos conhecimentos I saberes, repondo a verdade onde ela esta faltando
e eliminando os disparates, quaisquer que sejam,d evidamente localizados.
Que S. Lazaro me/nos ajude.

LISBOA
a) -

CHEGADA POR MAR

Todos os navios que ehtram no porto recebem 0 pratico da barra na bahia de Cascaes. Come9a ahi a desenrolar-se 0 panora- .
ma incomparavel da entrada maritima em Usboa. A' esq. a villa de Cascaes com a Cidlldella, os Estoris, Parede, Carcavellos, sobresahem na linha sinuosa da costa, que e de
rocha pouco elevada e entremeada de pequenas praias. Mais adeante 0 «Cachopo pequeno)) onde 0 Tejo tem a sua foz, dividindo-se em dois bra 90S 0 Corredor do N. e a
Barra Grande ao S. Esta e defendida pelas
Torres de S. Julilio na ponta de terra proximo de Oeiras e do Bugio num cachopo no
mar.

• In " Manual do VlaJanle ern Portugal"
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Principiou a edifica9ao da primeira no tempo tie D. Joao 11/ em 1556. As obras prolongaram-se ate ao per/odo da domina980
hespanhola, terminando no tempo de D. Joao
IV. Compoe-se de cinco baluartes irregulares,
um revelim para 0 lado da terra, e uma bateria para 0 mar. Estao installados n'ella um
posta telegraphico e um pharol. Serviu tambem como deposito de deportados, tendo estado detidos n'ella muitos liberaes no tempo
de D. Miguel. A construc980 da segunda
completou-se tambem no reinado de D. Joao
IV. Tinha, pela sua conjuga9Bo com a fortaleza fronteira, uma grande importancia estrategica. Serve hoje de pharol.
Passadas as Torres, ficam Ii esq. as povoa{:oes de Oeiras, PafO d'Arcos, Caxla6, Dafundo, Alga e Belem com a sua maravilhosa
Torre e 0 Mosteiro dos Jeronymos e n'uma
eminencia 0 Palacio da Ajuda, a que serve de
fundo a serra de Cintra onde S6 destaca, no
alto, 0 castello da Pena (v. page 97). A' dire
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592/599-7.700100
64 5/64~ 180100
724/72~ 462100
73 0 /733-5.600100
740/741- 265100
762/763- 422150
789/79~ 537150

791/792-

600S00

793/794- 707150
811/812- 407150
8 1 3/816-4.850100
826/82!>.1.732150
829/83~ 662150
843/844- 165100
845/84!>. 487!50
849/850- 375100
861/863- 122150
870/872- 155100
881/882- 332150
884/88~ 172150
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888/89~ 240100
89 1 /892- 127150
893/89~ 260100
896/89787150
898/903- 31 5100
904/907- 375100
911/913- 340100
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9 1 9/921- 167150
922/92~ 337150
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935/937- 360100
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977/980- 250100
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1024/26- 327150
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1076/79- 345100
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679
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1277

-

720100
460100
1.440100
760100'
290100
7.200100
300100
280100
1.2'30100

PORTUGAL - IOVOS

1275 1276 -

375'00
350100
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104
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III
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500100
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300100
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300'00
540100
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540100
360100
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750100
- 1.000100
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9

1.500100
6 -S/Gom.
1.750100
9 -S/Gom.
1.250100
11-S/Gom.
3.750100
16250100
2~
300J00
31-C/Ceri.1I .Jlie
200100
4~C/cerio1g .J)i.
500100
46-C/cari.1I .J)ia
450100
4 7-C/c.ri .11 .J)i.
450100
48450100
51-C / cui .11 .J)i.
300100
53250100
55- C/ cerio1 1 .J)i.
450100
57-C/c.ri.1 1 .J)ia
450100
63250100
64250100
72250100
73250100
74300100
82300100
85500100
86750100
88450100
93250100
9760~00
99450100
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368/7]..

403/1~

414/19424/31432/33-

435/3~
'~H/44-
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449 450/51452/53454
457/58468/7]..
472/77478/82483/86487/8!>.
489/91492/96497/02503/04505- 506/06509/13514/19520/235248 525/2~
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SlRU S
312150

300100
1.200100
1.250100
1.150100
275100
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112150
700100
300100
150'00
162150
275100
12';100
1.750100
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425100
575100
390100
162150
4 1 7150
'580100
875100
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375100
775100
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162150
225100
75100
400'00
600'00
300100
1.700100

Loja Filatelica D. LuIs
Selos -

Moedas -

Notas -

Compra:
OURO -

PRATA -

Cedulas -

Postals

Venda:
Promo'tiio do mas
Folhas e Capas Lindner
Tiras Hawid
Se ~ os 1960/70 50 % de-sconto

COBRE

Material FilalE~lico
e Numismatico

o Posto do Lazareto (II)

SOL/CITE AS NOSSAS L/STAS DE PREC;::OS PERloDICOS
Centro Comerdal SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 I Das 20 lis 23 h: 9713132

Rua 5 de Outubro 156·

4100

PORTO

Americo Mascarenhas Pereira

CASA A. MOLDER
RUA 1." DE DEZEMBRO. 101, 3." -

TUDO

1200 LlSBOA -

PARA

TE LEF. 342 15 14

FILATELIA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINADE EXPRESSAO PORTUGUESA
TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA -

VENDA

Execu(:Ao r6pida de pedidos por correspondincia

FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO,LDA
J)EDE: PraCII Mouzinho de Albuquerque, 113-9~ - Sala 911
LOJA: Centro Comercial Brasilia - Loja 127, Parte Nova - 4100 PORTO

LINDNER

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

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS
Os conjuntos de 198~ '~ chegaram
PEC;AM PREC;ARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS

•
Agente para Portugal :' F'ILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO. LOA
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As ajudas foram-me prestadas cara a cara
e, pelo correio, na forma de fotoc6pias . Um
Abra9alhao aos Amigos Valente (Gaia) e Martins (Lisboa) ... e nao a que fiquei na mesma,
se nao piorl?
Apesar disso, considerando 0 valor do envio
feito pelo Valente, nao resisto a referencia -Io
(vida n. Os 1, 2, 3 e 4) pais da-nos elementos
interessantrssimos, a quem da, obviamente e,
o do Martins, informa-me da existencia de uns
(para mimI desconhecidos 14 fogos .
Seguidamente, atentemos na n. ° 5, dispen savel de crrticas ou enc6mios e, com um poucode trabalho, teremos que:
a) LAZARETO, foi uma povOa9aO
(dizem
os livros) da freguesia da Caparica, Concelho e Comarca
de Almada;
b) LAZARETO, ou TORRE VELHA, outra denomina9ao dada;
c) LAZARETO, na TORRE VELHA, com 14
fogos, cita outro;
mas todos concordantes quanto a existencia
do POSTO DE CORREIOS - no LAZARETO sem dizer situadoonde ... afinal 0 meu «problema», alam de nao 0 ccaceitar como povoa9Aotl .
Isso mesmol Nao aceito e explico porque :
1) - estava c.instalado» na TORRE VELHA
logo, se estava instalado era um -estabelecimento isolado, existente nos
portos , onde fazem quarentena os viajantes provenientes de parses onde

m

e

grassam epidemias», como definido
em qualquer bom dicionario;
2) - fora construido aem 1867 ... e, enttlo,
ainda nao as construiam ... surgiam;
3) - quando 0 situam (na tal TORRE VELHA) acrescentam : --Tem uma cozinha notavel : 0 fogaocustou cerca de
1.000 Libras . Junto havia a velha torre de S. Sebastiao mandada edificar
por D. Joao II em 1490. Serviu em
tempo de cadeia e ali esteve encarcerado durante 11 anos oescritor D.
Francisco Manuel de Melo .• (Que raio
teria escrito para merecer tllolongo galardao? .. pergunto eu.)
4) - um fogao, mesmo de 1.000 Libras, seria pouco e nao a fazia;
5) - ao «viajar» ata a Caparica (Monte da
Caparica ou Senhora do Monte) defronto-me com : - «Havia na freguezia de Caparica diversos fortes destinados a defeza do rio.
Uma destas torres est~ hoje aproveitada para lazareto.»; (Ier 0 n. ° 1)
6) - tambam a indicado como -um logar.
(e nao povoa9ao) fazendoparte da dita Caparica; nada menos de seifortes
razoes a dar-me razao. Alguma duvida?
Teria 14 fogos por (independentemente dos
existentes (7) no seu pr6prio seio) Ihe terem sido apensadas (para aproveitamentodos Correios) umas «Ouintas», das redondezas, como
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LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

BANCO
FONSECAS & BURNAY

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAC;:OES - REINGRESSOS - NOVaS s6cIOS

PORTUGAL
300 -

648 -

673 -

1176 ,

2100 -

2965 -

3102 -

3105 -

3106 -

3107 -

3108 -

Eng. Ant6nio Sergio Lopes de Oliveira. Rua
da Venezuela, 97, 3. a F. 4100 Porto. (M)
Po.Fr.ln.Es.T.C.64.66.67B.68. Tem.Hica
sobre a distribuic;:llo postal de Estarreja. Pre-adesivos. 70.60.N.l.90.94.
Dr.Nuno Manuel Correia Ferro. Rua Nova
da Trindade, 1-5. as. 1200 Usboa (M) T.C.
60.N.T12.90.
Ant6nio de Pina Madeira. Avenida Dr. Rodrigues Manito, 20 ric Esq. a. 2900 Setubal (M). Po.Fr.T.N.U.60.1.2.93.94.
Anrbal Miguel Proenc;:a de Brito. Largo Prof.
Sines Fernandes, n. a l-A ric. 7520 Sines.
(P) PO.Fr.T.N.60.1.2.94.
Jollo Lurs da Silva de Carvalho. Rua Jose
Tanganho, n. a 12-2. a Esq. a Bairro dos Areneiros. 2500 Caldas da Rainha. (M) Po. Fr.
Es.ln.T.C.60.N.U.
Jollo Pedro Cavaco Assunc;:llo Batista. Rua
Ruben Borges, 20-1. a Esq. Feij6. 2800
Almada. (M) Po.T.C.V.60.N.U.94. Ateneu.
Rui Manuel Laranjeira Dias. Ouinta de S.
Jollo, Lote 7-3. a Dt. a. Cavadas. 2840 Seixal. 1M) T.C.V.60.N.U.1.2.
Eng. Ant6nio Carlos Marques Antunes. Rua
Dr. Pereira Bernardes, 6-4." Dt. ". 1500 Usboa. (M) Fr.ln.Es.T.C.V.60.N.U.1.94.
M~rio Nascimento. Rua Serra de Baixo, 64.
Algueirllo. 2725 Mem Martins. (M) 60.N .
1.28.48. Tema Europa. 90.
Jose Ant6nio Roque Soares. Vivenda Kinkole. Casal do Serra. Carregado. 2580 Alenquer. (A) Po.Fr.Es.T.V.60.N.T.7.T.l0.
Flora.90.92.AV.
Victor Nelson Marques Batista. Carvalhal de
Espite. 2490 Ourem. (P) Po.Es.ln.T.C.V.60.
N.U.3.

3112 - Gabriel Jose Simoes Ferreira. Rua S. Jose .
Casais Novos. 2350 Riachos. (P) Po.Fr.T.C.
V.60.1.2A.19.20.21.N.U.73.90.Ateneu .
3113 - Brig. Eng. Gualdino Leite da Silva Matos .
Avenida D. Rodrigo da Cunha, 14-2." C.
1700 lisboa. (M) Po.
3114 - Celso Martino Felipe de Sousa. Rua Filipe
Folque, 15-1. a Esq. a. 1000 lisboa. (P) Po .
Fr.ln.Es.T.C.V.60,1.2A.15.Novos Parses
de Expressao Portuguesa.90.RHM.94.
3115 - Eng. Ant6nio Vicente Ferreira . Rua Cor.
Marques Leitllo, 22-1." Esq. 1700 lisboa.
(P) 60.1.N.
3118 - Jollo Tiago Henriques Trindade Calha. Urbanizac;:llo da Portela, Lote 16-3. a Dt. a.
2685 Sacav~';' (PI.
3120 - Lurs Alberto Alves Amaral. Rua da Manteigada, 35-1. a_H. Manteigadas. 2900 Setubal. (M) T.60.1.U.Tem~ticas: Europa.T19 .
T41.T90.
3121 - Carlos Manuel Matoso Martins Ventura. Rua
da Bombarda, 23, ric Dt.". 1100 lisboa.
(P) Po.ln.T.C.60.N.U.1.2A.Ateneu.
3122 - Fernando Igrejas Ferreira Gouveia. Urbanizac;:llo Pimenta & Rendeiro, Lote
31-4. "-Esq." . Massam~. 2745 Oueluz. 1M)
Po.Fr.ln.Es.T.C.V.60.U.3.Franquias.Cartas. Tem~tica Maritima.6q.N.90.94.107.
3123 - Jose Manuel Marques Pires Coutinho. Rua
Presidente Arriaga, 13. 1200 Usboa. (A) Po.
C.60.N.1.2B.2C.Guine.Macau.Ateneu.
3124 - Francisco Manuel Costa Fernandes. Rua
Ana Maria Bastos, 10-5." Esq .. 2560 Torres Vedras. (M) Fr.ln.T.C.60.N.U.l.2.19.
37.43.52.Hist6ria PostaI.WWF.90.94.
Ateneu.
3126 - Jan Nielsen. Rua Gomes Freire, 211-5." .
Esq.". 1100 lisboa. (A) In.60.5A.AFA.
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3127 - Vitor Pedro Nobre Diegues. Rua Carlos da
Maia, n.o 5, 3. 0 Esq. 1300 Lisboa. (A) C.
60.N.1.67B.68
3128 - Eng. LuIs Ant6nio SimOes da Costa. Rua da
ConstituiQ1Io, n.o 2323-4. 0 Esq. o. 4200
Porto. (M) Po.T.C.V.60.1.Macau.2A.19.U.
at~ 1953. Depois N .94.Ateneu.
3129 - Ant6nio Rodrigues de Sousa. Rua do Souto. Esmoj1les. Anta. 4500 Espinho. (M)
Po.Es.Fr.T.60.1.1.3.2.17.19.21.37.DiI
60.1.19.21.S8.90.
3130 - Prof. Jorge Rodri\,jues Castanheira de Oliveira. Rua Carolina Michaellis, 78-4. 0
Esq. 0.3000 Coimbra. (MIA) Po.Fr.ln.T.V.
60.1.2.C.60.N.67B.Campeonato do Mundo de FuteboI.T.C.V.60.N/U.1.2A.34.48.
90.94.

ACORES
3116 - Rita Teresa Rodrigues Roque Cabral. Rua
Direita da Praia dos Santos, 47. S. Roque .
9S00 Ponta Delgada. (P) Po.T.V.60.1.N.U.
94.
3117 - Carlos Alberto Drumond Silva. Apartado
221 . 9S07 Ponta Delgada. (M) PO.Es.ln.T.
C.60.1.AQores.Madeira.2A.Macau.90.94.

REP. POPULAR DE ANGOLA
2328 - Alberto Trindade Vargues. Rorangol. AI cuidado de Roremina. Caixa Postal, 661. Nabibe . (M ) Po .T.C.V.60 .U.3.75.94.

DINAMARCA
3126 - Jan Nielsen. Paelestykkerne, 48 II. Tastrup
2630. (A) In .60 .5.A,AFA. Actualmente em
Lisboa (Janeiro de 1991).

POL6NIA
3103 - Prof. Marian Kalka. Skr.

pocztowa5,

P1-73-240-Bierzwnik.IA).AI.Fr .In.Rs.PI.Es.
60,64 ,73.Aerogramas.67B.Franquias mecanicas.3. Ternaticas: Pauio VI, Jollo
XXIII.J .Paulo I e II. Cop~rnico. Monte Cassino. De Gaulle. Marechal Foch. Fr Nullo.
Malaria.Tl3.90.97.

EXPOSI(: AO DE
F1LATELIA TEMATICA

190.
3111 - Stefan Maksimowicz. P.O. Box 294. 1S-950
Bialystok 1. (A) In.T.60.N.3.Tematicas e
5.Notas de Banco. Da 60.38.Mong6Iia,
54,Vietname.Coreia do Norte.Kampuchea.
65,

" A"CADEMIA DE SANTO AMARO
DE 21 IE MAU J. 1 IE JIIRI IE 1112

ROMENIA
3104 - Dumitrescu Dumitru. Str. N. Titulescu
Bl.15.ap.15,etaj IV. Craiova , Cod 1100 Rom~nia. (A) Fr.60.N.U.Tematicas: Futebol.
Cosmos. Walt Disney.T1.T5.T7.T15.T49.
Da 60.N.65,37.38.39.42.90.
3109 - Liculescu Sorin Gabriel. Cart. Rovine, bl.
C30, sc, 2, et 3, ap. 13, of. post. 5, ~raio
va, cod 1100, Dolj, Rom~nia. (A) It. Po.
Es.Fr.ln.Ro, V.N .(Ro) U.(Ro) 80.81. N(Ro)
=90 Tl, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T13,
T18, T38, T39, U(Ro)=diverso.

RUSSIA

3125 - Kontakt Groep Spanje/Portugal. Secr. Frits
van Beekum . Dr , Augustynlaan, 41. 2283
CB Ryswyk. Grupo de estudos filat~licos referentes a Espanha e Portugal.

3086 - Eng. Rudenko Vladimir. Lnokombinatovskaya, 9-91. 266022 Rovno. (M) Fr.ln,60.N .
Tematicas.

INDIA

SUICA
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«autenticidade» muito honrosa para um despretencioso coleccionador.
Embora saibamos que normalmente se buscam ((valores materiaisll. daqueles que se pe-

3110 - Maksimowicz Maryna. P.O. Box 226.
1S-0S7 Bialystok-24 (A) Fr.ln.Es.60.N.
SA.64.60.de 3 Temas: Joilio Peulo II, Flora. Transportes.T7.T10. Oil 60.37.38.
62 x 1-S00.39.42.Mong6Iia.54.Coreia
do Norte.Vietname.Kampuchea 1989/

HOLANDA

57 - Prof. Luildo M. de Noronha . Vila Lurnano.
63. Dump~m . Ucassaim. Bardez. Goa
403507 .

marcas de dia da estac;:llo: numa. a mecanica.
«Montemor-o-Novo» como aconselha 0 'composto p~r justaposic;:llo; na outra. «Montemor 0
Novo» sem os trac;:os de unillo.

3119 - Mario Rui LuIs Semedo da Luz. Rue Louis
Meyer, 9B. 1800Vevey. (P) Po.T.C .V.60 .
N.U ,

Esta chamada de atenc;:llo do nosso ilustre
amigo veio confirmar a impressllo de que muita gente. ainda que nllo colecione as «bagatelas». se preocupa com 0 rigor de linguagem ou
com a perfeic;:1lo. E n6s guardamos tudo. umas
vezes porque as diferenc;:as quebram a monotonia do igual. e outras porque nos divertem os
disparates.
Possulmos uma grande variedade de «desastres". e jc\ que a oferta veio do Clube Filat~lico
de Portugal. ressuscitamos uma outra assinada palo falecido e nosso querido amigo. Dr. Vasconcelos Carvalho. entllo Presidente desse
Clube.
Desta vez. nada oficial. embera igualmente
mais ou menos filatelico. A Academia de Santo Amaro. de 26 de Maio a 2 de Junho de 1962.
real~zou uma Exposic;:1lo de Filatelia Temc\tica.
durante a qual distribuiu vinhetas de propaganda.
Um dos seus visitantes. 0 Dr. Vasconcelos
Carvalho. levou vc\rias vinhetas. entre as quais
duas com ftdefeitos» que nos ofereceu.
Como se v~. ate nas mais modestas manifestaC;:Oes filatelicas surgem pec;:as que merecem

sam atrav~s das cotac;:Oes dos catC\logos. temos
a certeza de que. em muitos c\lbuns. M bocadinhos de «esplrito» em lembranc;:as com que sa
prolonga a vida ...
I,

r

f. , ,

E talvez voltemos ao ass unto. embora reconhec;:amos que estes papeis apenas entretem.
uma das facetas da colecc;:llo.

5

P6rtico

Espayo c!l disposiyao de todos os leitores que podem aqui inserir 0 seu
anuncio ao prec;:o econ6mico de 60S00 por linha.
Alves Coelho nAo volta a subrescrever 0 P6rtico.
Infelizmente este nosso muito estimado colaborador
e Amigo deixou 0 mundo dos vIvos. A nossa
mtigoa 6 muito grande. Como slngela mas sentida homenagem
a este
cultor da J(ngua portuguesa. aqul delxamos. post-mortem.
talvez um dos seus ultimos escritos.
Que descanse em Paz.

PRECARIO DE MATERIAL FILATELICO - Tudo 0 que V pode necesltar. Gr~tls a pedldo SERGIO W
DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA

Preciosidades
Alves Coelho

Da Deus 0 frio conforme a roupa. Por isso,
conhecemos um homem que nunca usou casaco; de verao e de inverno, uma s6 camisa a
cobrir 0 tronco. Basta-Ihe essa ((preciosidade»

co valiosas. mas dignas de estima.
Supomos, pois, que preciosidade ~ aquilo de
que se precisa para conservar 0 corpo ou 0 esprrito.

10.00

10.00

~

o0..

de que necessita, aparentemente uma insignificancia.
Em Filatelia e suas ((depend~ncias», tamMm
se encontram preciosidades em coisinhas pou-

4

10.00

•

o nosso Vice-Presidente Dias Ferreira teve a
gentileza de nos oferecer um recorte de um sobrescrito proveniente de Montemor.o-Novo com
a particularidade da divergencia de escrita das

Dasalo Portugal a el(~016n i as,
BraSil , Argenuna e outros palses da
Alr ica e America Fauna, Futebol a·
Barcos (novosl. Dou am troca salos. sobrescritos. FDC, C!lrimbos e
postais da URSS 1960- 1989 Vladimir Rudenko Lnokombinatovskaya 9 kv 91 266022 Rovno . URS.s.

ATENCAOI. .. Srs. coleccionadores
de carimbos, tenho muitos em sobrescritos de Portugal e exPORTUGAL-SOBRESCRITOS 10
-Ultramar, assim como selos e
muito material colecionAvel que DIA 1950- t 988 - Envlamos grt!.
lis SERGIO W DE SOUSA SIMOES
URSS Lltuanle .
- 2500 CALDAS oA RAINHA

PRECARIO DE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL - .
1953-1988 - Com blocos, _carnets- e outras vanedades . GrAtis a
pedido SERGIO W DE SOUSA SiMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA

Oferec;:o selos romenos novos.
Preliro negociantes. CorrespondAncia em Inglils, Francils. Cristian Tamasescu . A.F.R. Cont. 11452. C.P.
1 - 29 . 70100 Bucaresti 1.
Romlmia .

Troco selos de Cuba por selos de
Paulo Augusto Pedroso Dlas
Portugal e ex-CoI6nias. Base Yvert.
Com pro ou troco Intelros Postals e Ant6nio Garcia Corrales. San FerSobrescntos D Luis de Relevo de nando, n. O 83°/° 11112. Lawton
Portugal , Acores e Madeira
Habana 7. Cuba CP 10700.
Estrada do Loureiro (ao Casal de
Colares) Letras B e C - Armazem
de Papel - Alcantara - 1300 lISBOA - Telel . 60 07 50
DE NOVIDADES SA8EMOS NOS!
E natural depois de quase quatro
Europa de Leste . Olereco aos dezenas de anos, a vender novas
melhores pr~os series novas,temA- emlssOes de todo 0 mundo. o i9atlcas ou outras, Incluindo novlda- -nos que quer receber, e fique trandes . F. Loureiro, Praceta O. qudo. Receber~ tudo que pretender.
Fernando II, Lote 8-20
Cacem .

ot~,

2735

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

Selos novos da Europa de Leste.
Tambem novidades. Enviem mancolistas. Vende: Miro Milanovic Vojvode Brane 28/1V - 11000
Beograd, JugoslAvia .

n.·

2844 OF
PARTNER
THIS CLUB
I'm interested in exchanging lots
of commemorative, thematic used
stamps worldwide, never inlerior to
300 items, so long as they be in
perfect state of preservation. On the
contrary. they'll be ignored. unless
the rate of damaged ones be insignificant. Basis: one by one or as you
like. If you care. I can send in return fresh mint stamps in complete sets or FDC's .
Please register always your letter
and write to:
LUis AFONSO DA MAlA, L. Martins
SE COLECCIONA TEMAS OU
PAISES, TEMOS SEMPRE EM olS TRIBUI<;:AO GRATIS, PRECARIOS
COM CERCA DE 30 000 S£RIES Novas, diferentes , completas
IndlClue-nos Clue colecc iona SERGIO W DE SOUSA SIMOES
2500 CALDAS DA RAINHA
Procuro selos comemorativos
obliterados de Portugal, carimbo redondo, a partir de 1980 base
YVERT . Ofere co em troea Portugueses e Estrangeiros nas mesmas
condicOes.
ANTONIO RODR IGUES DE SOUSA
- Rua do Souto . Esmojaes - ANTA - 4500 ESPINHO.
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EDITORIAL
Selos vendo e compro, novos e
usados Continente e ex-col6nias
Bons prec;;os M. Leitilo Rua H. Lo te 19-10 Frente Ca5al S Br~s
2700 Amadora

NOVIOADES EtIA CATALOGOS
- Temos mUita co'lsa para Si . Escreva e dig a que colecclona . H~
grandes novldades em novas catc\logos! SERGIO W . DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

COM PRO .Lusradasn (Portugal!.
cartas, postais, ambulAncias, ca ·
rimbos franceses, nominativos, ensaios , provas, erros, blocos, paquebots
Inscric;;Oes marginais' impressores e numeros de obras
Resposta' Apartado 90 .2751
Cascais Codex

VARIEDADES DE PORTUGAL, UL·
TRAtI.·AR . E NOVOS PAlsES DE
EXPRl:SSAO PORTUGUESA - Dispomos de cadernos com exemplares que podern em muito valorizar
slias colecc;;Oes Proponha 0 seu envio II apreciac;;llo S~RGIO W DE
SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA

·COMPRO- TROCO - Pec;;as circuladas da Companhla de Moc;;arnbique, Niassa, Lourenr;:o Marques,
OUelirnane, Klonga. ZarnMlia Respondo sempre Paulo sa Machado
- Rua Dlrella lias Carnpinas. 33 4100 PORTO
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Paulo Augusto Pedroso Dias
Com pro ou troco Intelros Postals e
Sobrescntos D. Lurs de Relevo de
Portugal. Ac;;ores e Madeira
Estrada do LoureirO (ao Casal de
Coiaresl Letras B e C - Armazam
de Papel - Alcantara - 1300 lISBOA - Telel. : 600750.
NOVOS PAisES DE EXPRESSAO
PORTUGUESA - Se colecc iona 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. postals, cartas,
clntas de lornals, etc , Portugal e UItramar, em especial Macau, Timor,
C' Mocamblque , Nyassa, Tete,
Zambezia, Klonga, Congo, Cablnda
J Tnndade - R D F/ancisco
Manuel de Melo , 23-A , 1092 Llsboa Codex

Vende-se '
,
Coleccilo quase completa de Angola Pre-lndependE!ncla Comp de
Moc;:amblque Varias senes em quadras de Angola 1953173 Varios selos estrangelros, USA. Brasil e
Inglaterra .
Mana F. Matos. BarreirO Bestelros 3465 Campo de Bestelros

Selos Coroa Procuro para espacializar;::!o tudo sobre aste tema em
novo, usado, falsos, reimpressOes,
folhas, erros, etc . Compra, troca e
vende Paulo Vieira - Apartado
135 - 8002 Faro Codex

Com pro todo 0 ti.po de selos novos, usados, de Portugal e ex-col6nias, series completas. Sobrescritos 1 .0 dia blocos e tambSm
qualquer moeda de Portugal ou ax-coI6nias. TambSm permuto. ARTUR RIBEIRO BAPTISTA, Rua
General Humberto Delgado, 2580
ABRIGADA.

"0 COELHO"
Fotoc6pias com material filatelico e diversos disponfvel. Peca mais
informacOes enviando selo de
60$00. Para JOS~ LuIs MALHEIRO, Casa da Ouint:!, CAIDE, 4620
LOUSADA.

Vendo selos novas e usados de
Portugal com 55% desconto (salvo excepc;;(!esl. Nilo atendo revendedores. Informa: JOSE LuIs
MALHEIRO. Casa da Quinta, CAIDE, 4620 LOUSADA.

Vendo bloc os e carteiras de Macau e Portugal, mini-folhas, FDC,
etc .
N:!o atendo revendedores. JOS~
LUIs MALHEIRO. Casa da QuintA,
CAl DE, 4620 LOUSADA.

VENDO - Novos sem charnaira.
Numeros Afinsa. 1603/6 Cart.'
Unif. Marinha - 450$00; 1636
Conquista do espaco sem f6sforo
- 2.500$00; 1374lnstrum. Trabalho 20$00, f6sforo horizontal
curto - 2.500$00. JoAo Lopes
Com~a, R. Clemente Meneses, 318
- MIRAMAR - 4405 Valadares.
IS6cio C.F.P. 113).

Os dias, as semanas, os meses passam velozmente como em verdadeira catadupa,
Faz-se uma determinada programa~Io para a actividade de uma semana e ela, par razOes
que nos transcendem, e totalmente subvertida.
A quem nAo sucedem. a par e passo. situa~i5es como esta? Quem nAo se apercebe
do rlipido e Inexorlivel gal gar do tempo?
Pois bem. uma vez mais 0 tempo passou e esta revista. muito (mas muito) a nosso
contragosto atrasou a sua salda. Mas ser6 bom nAo olvidar as Iimita~i5es a que estamos
sujeitos. nelas se incluindo factores econ6m!cos que nAo nos permitem "exigir" das graficas a celeridade que tanto desejarfamos.
.Mas e sempre com satisfa~Io que apresentamos mais um numero da Revista. E desta vez. com consideraveis melhorias vislve!s logo na capa. Com muito gosto destacamos
que e a primeira vez que no nosso pals (e muito raro em todo 0 mundo) uma revista filatelica surge com capa plastificada. um nucleo central de paginas com reprodu~Oes a plena
cor. e outas a duas cores.
A apresenta~Ao. justo e acrescentar a qualidade de um bom lote de artigos de prestigiados colaboradores e um numero de paginas que e quase 0 dobro das habituais.
Qulo longe esta 0 Boletim de h6 uns anQs atrazl Fica 0 convite aos leitores para que
os revejam pois s6 assim poderlo avaliar a diferen~a.
Cabe agora um sentido agradecimento a uma entidade de dimenslo mundial - 0 Banco
do Brasil - que distinguiu a nossa Revista. disponibilizando uma verba que possibilitou
a insercAo do artigo tematico desta edi~lo: "0 Espiritismo na Filatelia".
Entretanto deu-se 0 grande arranque da organizaclo da XIV Exposi~lo Filatelica Luso-Brasileira LUBRAPEX 92. a qual programamos por forma a confer!r ao Clube Filatelico
de Portugal um considerhel aumento de prestlgio junto de inumeras esferas ofielais portuguesas incluindo os CTT. brasileiras e dos PALOP. e entidades filatelicas dos mesmos
palses. Mas tambem se ira transcender este nucleo e conseguir ate uma verdadeira projeccao mundial.
Para isso estamos a trabalhar com resultados que poderemos j6 classificar de extremamente positivos. Tanto. que podemos ja augurar que ·os objectivos citados irAo ser
alcan~ados.

A. SILVA GAMA

A poupanc;a e 0 motor
do desenvolvimentn

As poupan9as conhadas a CAIXA GERAL
DE DEP6sITOS sao aplicadas na cria9ao de novas
tontes de nqueza . Sap um motor
de desenvolv,mento do Pais.

A CAIXA GERAL DE DEPOSITOS e um
estabelecimento de cred,to com raizes protundamente
portuguesas. firmadas em mais de um seculo
de actividade bancaria. 0 seu desenvolvimento interno.
a par do incremento 'das suas rela90es ,nternacionais.
levou la a abertura de ma,s de 400 agencias tanto em
Portugal como no estrangeoro
Com a entrada do Pais na CEE. a CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS mostra-se apta a aceitar os desahos que
se traduzem em desenvolvimento e progresso

~Q

'-III CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Interessa-me: selos novos da Europa Ocidental, s~ries completas
mais BF e selos de todo 0 Mundo
dos temas: PAPA JOAO PAULO II,
FAUNA, FLORA, DESPORTOS E
TRANSPORTES .
Ofere~o: POLONIA E RUSSIAI
Iquantidades x 1-500/ROM ~N lA,
BULGARIA, MONGOLIA, CUBA,
COREIA 00 NORTE, VIETNAM e
KAMPUCHEA. anos 1989 e 1990.
Llnguas: Ingills, Franclls e Espanhol.
MAKSIMOWICZ MARYNA, 15-057
BIALYSTOK - 24, P.O. Box 226POLSKA.

I am interested in exchange
stamps mint + BF country ALL
WORLD thematic and EUROPE
chronological (new issues) + Billete
Banco.
Contre I offre stamps POLSKA,
URSS, quantities and Romania,
Mong61ia, Cuba, VIETNAM, Corea
N. Kampucha new issues.
Myadress:
STEFAN MAKSIMOWICZ, 15-950
Bialistok 1, P.O. Box 294, POLONIA.

ATENCAo: Tenho bom stock selos novos, Blocos, Carteiras, e FOC
Portugal, algo Macau, e antigas Co16nias.
Vendo algumas series, Portugal
desconto 70% .
Escreva: SILVA PEREIRA, Rua
Ant6nio Nobre, 43-2~ Dt~ 1500
L1SBOA ou Tele!. 78 48 16

SERIOUS COLLECTORS
WANTED

I wish FDC's, miniature sheets,
perforated stamps & maximcards all
over the world . By my side I give
equivalent material of Portugal and
Macau, as well as recent mint
stamps in complete sets, if required. Basis: Yvert catalogue or anyone else.
Corresp. English as a rule, but
others will do.
Please register always your letter
and write to :
LuIs AFONSO DA MAlA (partner
n.o 2844 of this club), L. Martins
Lima, 12-3. 0 dt., 4750 Barcelos,
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 alem1!o. ROBIJN. Kon .
Julianalaan, 12. NL-2274 JK Voorburg. Holanda. Troco tambem selos perfurados de todo 0 mundo por
comemorativos modernos Benelux .

Of ere co selos . FDr's. etc 'do
Bloep Leste Deselo selos de Portugal e Ex-Col6nlas e de todo 0
mundo ern trocas Corr Ingles. alemao . polaco e ucranlano
J I Stadnocki . POBox 7
266000 Rovno Russia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1.' serie 0 n. o 1 (capa: Circular
Mensal de Propaganda e 1 de Dezembro de 1940 a preto, cercadura e estampa de Sir Rowland Hill a
vermelho); "SELOS & MOEDAS"
n.o 10; "BOL. CLUBE FILAT~L1CO
MOC;AMBIOUE" n. 0 6 a 22, 24, 26
a 41, 57, 62 e seguintes; "FILATELlA TEMATICA" 0 Suplemento n. 0
5, de Julho de 1975; "BOL. CLUBE FILAT~L1CO PORTUGAL", os
Suplementos n. 0 281-B, 281-<: e
281-E; "MAGAZINE FILAT~LlCO"
revistas n. 0 2, 3, 4, 7 e 17 e Boletim Mensal de Novidades n. 0 1 a
9; "BOL. SEC. FIL. ASS. CUL. DES.
EMP. U. B. P. " n. o 1, 2 e 4; resposta a F. Ideias - R. RosAlia de
Castro, 1-2 .° esq . - 1700LlSBOA
oupelost. : (01)5621120u(01)
7153808.

ANUNCIE
NA
REVISTA

DO
CLUDE
FILATELICO
DE
PORTUGAL

Cadernos com selos de Portugal
e Ultrarnar a escolha. Interesse
especial para sec~oes ou nucleos fjCom pro selos cornernorativos latellcos. bem como para colecciousados de Portugal, de 1985 ern nadores Iniciados e medios. Pre~os
diante. Pago bem. H. Sarmento. convldativos . H. Sarmento. Torre
Tt.rre F-4. o. Dto. 2780 Oeiras.
F-4 . o. Dto . 2780 Oelras.
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1100 LlSBOA -

Telel.: 823936

Expediente - Tercas e sextas-felras, das 21 lis 23 horas, e s6bados. das 15 lis 19 horas
Qualldades e' quotizac6es dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 600$00 semestre; e 1200$00 (ano)
JUNIOR - 600$00 ana (menores 18 anos)
CORRESPONDENTE (Provrncia, IIhas, Macau) - 1000$00 ana
ESTRANGEIRO - 1500$00 lano)

Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro ou selos em curso (series completas)

AFINSA -SERVIGO TOTAL
FlLATELIA

Quando tudo 0 que 0 mais exigente
coieccionista pode necessitar
esta ao seu alcance em AFINSA,
reiaciomi-lo e obvio.

F'LRmunDD
GRUPO AFINSA
Rua Ricardo jorge, 53· 4000 PORTO
Telel.: 31 34 38 - Fax: 31 49 94

Rua I.' Dezembro, 31
Telef.: J2 8t 38

I~ Dla. 1200 LlSBOA

(orreios eTelecomunica~oes de Macau
~ r, fi •
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SirISAAC NEWTON (1641-1717

