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Promoc;:ao ·do mes 

Folhas e Capas Lindner 
Material Fila!f~lico Tiras Hawid 

e Numismalico Se:os 1960/70 - 50 % desconto 
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Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 as 23 h: 9713132 
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SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA-
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COMPRA - VENDA 
Execut;,:ao r6p/da de pedidos por correspondlncia 

FILATELIA E NUMIsMATICA SIMARRO,LDA 
SEDE: Pr8~ Mouzinho de Albuquerque. 113-9~ - Sala 911 

LOJA: Centro Comercial Brasilia - Loja 127. Parte Nova - 4100 PORTO 

LINDNER 

o MELHOR ATE A DATA PARA APRESENT ACAO 
E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS 

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

PECAM PRECARIOS 
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: FILATELlA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA 
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ESPECIALISTAS 

em s~los c1assicos, series antigas 
e modernas de todos os paises. 

Historia Postal Mundial. 

Solicite 0 el1l'io GRATU/TO de: 
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SERGIO W. DE SOUSA SIM6ES 
Telefone: (062) 83 1248 Fax (062) 83 1248 

2500 CALDAS DA RAINHA 

PORTUGAL 

II CENTENARIO - Dispomos de todas as series novas. em qualidade de luxo. 
desde 1953 ate 1992. E muitas anteriores. 

BLOC OS - Praticamente temos os blocos de Portugal em novo. sem charneira. 
qualidade luxo. 

«CARNETS)) - Envie nota do que Ihe falta. Temos mesmo tudo em «carnets» e 
muitas variedades. erros. etc. 

VARIEDADES DE PORTUGAL - Erros de cor. de denteado. provas. etc. Se pre
tender possuir uma colecc;ao diferente das outras. mais facilmente valoriz6vel. 
entre em contacto connosco. Temos bonitas pec;:as para Si. 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAIS I TEMA 

CONT ACTE.NOS 
--------~-----------

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 

Salos de Portugal, Ultramar 
a Estrangeiro 

Novldadas. Tarnitfcos. 
Sobrescrltos de 1.· ella 

lODO 0 MATERIAL FILATaLICO 

Baslos I Campos, Ida. 
R. Marla Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 USBOA pORTUGAL 
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V I K 0 - YOUR DREAM 
286030 UKRAINE. rINNITSA-30. 

P.O. Box 6375. V I K 0 

Casa especializada em: 

if MOEDAS if SELOS if NOT AS if 

de 

Portugal/ Ac;ores/Madeira/Macau 

Ex. Col6nias 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colecc;oes e 
pec;as isoladas 

C.P.4511 
9fjj7 FUNCHAL CODEX 

Tel: (091) 223070 
Fax:(091) 230805 

••••••••••••••••••••••• MADEIRA - PORTUGAL 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAC;Ao PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70,5.2 DT.2 - 1100 LlSBOA - Telef.: 823936 

Expediente - Sextas-feiras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas 
Qualidades e quotizac;oes dos socios: • 

JUNIOR (menores 18 anos) - 750$00 ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) - 750$00 semestre; 1 400$00 (ano); 

(Provfncia, IIhas e Macau) - 1 200$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 1 800$00 (ano) 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro 
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EDITORIAL 
1993e um ana especialissimo para 0 Clube Filatelico de Portugal: cumpre os seus 

50 ANOS de existencia. Parece-nos plenamente justificado afirmar-se que desde 
nenhum outr~ ana teve tanto significado e tanta importancia na vida do CFP. 

Na verdade, 0 CFP nao celebra apenas 0 seu meio seculo; celebra meio seculo de 
actividade continua, sem qualquer soluc;ao de continuidade. Como e natural, epocas ou 
anos menos activos houve no longo percurso do CFP, assim como outras de grande 
brilhantismo. 

Mas 0 certo e que 0 CFP e, de longe, a mais antiga agremiactao filatelica portuguesa 
mantendo sempre uma saude notavel. E mesmo que factamos uma incursao a colec
tividades de ambito diverso da filatelia, nao encontraremos um numero muito elevado 
com meio centenario cumprido. E com antiguidade semelhante sao, mesmo, escassas 
aquelas que se devotam a actividades de natureza puramente cultural. 

Lanctando um olhar sobre as congeneres estrangeiras, tambem nao sao muitas as 
que dobraram 0 meio seculo. 

Estas constatact0es para alem de encherem certamente de orgulho e satisfactao 
todos os amigos do CFP, ainda mais valorizam a efemeride que se esta a comemorar. 

Gostarlamos nesta ocasiao de saudar com amizade todas as colectividades 
congeneres nossas amigas tanto nacionais como estrangeiras, com 0 maior respeito 
pelo trabalho que tem persistentemente vindo a desenvolver em prol do nosso interesse 
comum: a Filatelia. 

* 
** 

Para ocasiao tao notavel, entendeu-se que seria extrema mente limitado e limitativo 
circunscrever a celebractao da efemeride a uma eventual cerim6nia por ocasiao da data 
festejada - 0 dia 27 de Outubro, data em que foi concedido pelo Governo Civil de 
Lisboa 0 Alvara oficializando a existencia do CFP. 

Por isso, projectamos desenvolver ao longo deste ana algumas acct6es e tomar 
algumas iniciativas que farao parte de um conjunto de comemoract0es. 

Lamentamos apenas que limitact0es, particularmente do foro econ6mico, nao nos 
permitam leva-las a cabo da mane ira que almejarlamos, ou ate que coartem algumas 
outras impedindo a sua realizactao. 

De qualquer forma, envidaremos os nossos maiores esforctos para concretizar 0 

maior numero posslvel das idealizadas. 
E tal como ja fizemos no numero anterior desta Revista, de novo solicitamos a 

colaborac;ao de todos os nossos cons6cios, a qual pode ser efectivada de varias formas. 
Por exemplo, participando com a sua presenC(8 nas iniciativas que formos realizando, 

e proporcionando-nos sugestoes que ponderaremos com to do 0 carinho. 
Aguardamos confiadamente essa colaboractao. 

A. SILVA GAMA 

3 



~ filat21ia o BARATA DAS NEUES 
Rua Trindade, 5 - 1.g Dt.g tAo Largo do CamOes}. Apartado 2690·1117 LlSBOA • Codex 
r Telefone: 34671 33 

sel"·. T~ 
== . . - ~~~~~OS E USA f 
i;OU@nhdetlad;;;;;=::::D .' 0 .~ 

a - · ,r, • PORTUGAL E UlTRAMAR • . . , . 
• Ie IIowa. 1'1'," de Er 

, " . • ESTRANGEfAO ,:::'7 Port ....... / 0, 
, - • ESTRANGE/AO -TfMATs;~s '. = 
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• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• lNTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CART AS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

Passl,llmos grande quantidade de 
IIvras, revlstas e c'atAlogos sobre 

fllat'ella e numlsmAtlca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 

Necessito de selos novos 
de Portugal, Ac;ores e Madei
ra. O1erec;o Argentina e Brasil. 
Base Yvert. Lurs Federico 
Orbegozo. Casilla de Correo 
538, CC 1000. Buenos Aires. 
Argentina. 

FILATELISTAS! DESEJO 
PORTUGAL, NOVOS. 

Dou Espanha e Ex-CoI6ni
as, Italia, Vaticano, S. Marino, 
URSS, DDR, Pol6nia, Checos
lovaquia, Bulgaria, Romenia e 
Hungria. A. CINT AS. dPenalara 
n.2 10. 41005. Sevilla. Espanha. 

Desejo Portugal, Ex-CoI6-
nias e outros parses. Fauna. 
Por 1 Fr. Y. Fauna novos em 
series completas dou 1,5 Fr. 
Y. Russia e novos parses da 
Ex-URSS. Corresp. em frances 
ou ingles. Vladimir Rudenko.
Lnokombinatovskaja 9 kv 91. 
266022 Rovno. Ucrania . 

Colecciono selos novos de 
Portugal e Africa. Em troca dou 
selos chineses. Compreende 
ingles. Ma Jia Hua. P.O. Box 
082-017. Shanghai. China. 

Desejo selos da Europa 
Ocidental, USA e Inglaterra. 
Selos dos temas: Arquitectura 
e Fauna (cavalos e passaros). 
S6 selos novos. Dou em troca 
selos da Russia e dos novos 
parses ex-URSS. Zoray Victor. 
Vidinskay 42/6.266018 Povno. 
Ucrania. 

Colecciono selos novos de 
Portugal e Macau. Em troca dou 
selos chineses. Compreende in
gles. Ma Jia Hua. P.O. Box 082-
017. Shanghai. China. 

Bolsa Filatelica 

Troco, compra e vende Euro
pa CEPT, novos e obltterados. 
Francisoo C. da Silva. Rua Con
de Monte Real, 10 rIc Dt.2 2750 
Cascais. Portugal. 

I sell mint/used stamps 
West Germany, Berlin, DDR, 
DR and Israel. Base 1 Fr. 
Yvert = 10 E. Offer list free. Mr. 
Petkov, P.O. Box 130, 5502 
Lovech, Bulgaria. 

Treco selos e blocos novos 
dos EUA por selos e blocos 
novos de Portugal, IIhas, 
Macau e Moc;ambique. Uso 0 

catalogo Scott 1993 ou catalo
gos portugueses. Colecc;ao 
avanc;ada. Corresponde em 
Portugues e Ingles. 

Renato Nunes. 300 Reindel 
Pl., Roselle Park, N.J., 07204 
USA. 

Pre-Filatelia. Vendo pela 
melhor oferta : SEGURAIV.iI 
FRANCA DA RESTAURA
QAO, cartas em bom estado, 
carimbo azul. 

SEGURA/ARRUDA, carim
bo azul. 

SEGURO COIMBRA, ca
rimbo e cfrculo oval preto 
grosse 1854-1855-1856 em 
cartas impressas do SNR. 
Contactar com Felix da Costa 
IIha. Bairro da Ponte - 2065 
ALCOENTRE. 

Vendo ou troco selos novos 
e usados de Portugal, Angola, 
Guine e outros, por notas an
tigas de Portugal. 

Artur Miranda. 
E. Marao, Bloce A, 1.2 Dlo. 

Rua S. Sebastiao. 
4600 Amarante. 
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Selos de Portugal, ex-CoI6-
nias portuguesas, series com
pi etas e isolados novos e 
usados,vendo com grande 
desconto. Tambem tenho se
los estrangeiros e moedas. 
Posso fazer permutas. Apar
tado 12087 - 1057 Lisboa 
Codex. 

Envie 500/1000 selos usa
dos comemorativos de Portu
gal (1975-1991) e recebera 
550/1100 da mesma qual ida
de da Alemanha Ocidental. 
Berndt. Zeisselstrasse 6, 6000 
Frankfurt/Main 1. Alemanha. 

Vendo matertal (selos e ou
tros). Tematicas: F6sseis, Ani
mais Pre-Hist6ricos e Civiliza
c;ao Romana Antiga. Vendo 
tambem Portugal ante rio res a 
1950 (novos/usados). Bons 
Prec;os. 

Vito Caroca. 
Apartado 306. 
7800 Beja. 

Vendo pela melhor oferta 
colecc;ao de todos os postais 
editadospelos CTT para anun
ciar carimbos comemorativos 
e de P dia e flamulas, desde 
o seu inrcio em 1980 ate 1992 
(fallam apenas 3 de 1981 e 1 
de 1984 que se inciuem em 
fotoc6pia), inciui ainda repeti
dos de 1990, 91 e 92 - tudo 
num total de 2594 postais. 
Resposta ao Clube Filatelico 
de Portugal ao numero 17 

Vende pel a melhor oferta os 
seguintes 26 exemplares da Re· 
vista FN·Filatelia e Numinastica: 
58, 60,61 , 65,66, 67,68,70,73, 
74,77, 78,79,80,81,82,83,84, 
85, 86, 87, 88, 89, 91, 92 e 93. 
Respesta ao Clube Filatelico de 
Portugal ao numere 27 



Bolsa Filateliea 

NOVOS PArSES DE EX- PREQARIOS DE SERIES De pequenino se conhece 0 
menino! Em 1993, 0 BOLETIM 
JORNALISTA FILATELICO 
reapareceu e coms<;ou a dar que 
falar, a ler, a informar, um retrato 
escritodoqueacontecena Filatelia 
Portuguesa. 

PRESSAO PORTUGUESA - COMPLETAS NOVAS DE 
Se colecciona ou pensa co
leccionar estes paises, entre 
em contacto connosco. Temos 
tudo ou quase tudo, em series 
novas, blocos, provas de cor, 
e erros. SERGIO W. DE SOU
SA SIMOES -2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Selos Coroa. Procuro para 
especializa<;ao tudo sobre este 
tema em novo, usado, falsos, 
reimpress6es, folhas, erros, 
etc. Compra, troca e vende. 
Paulo Vieira - Apartado 135 
- 8002 Faro Codex. 

Compro selos comemorati
vos usados de Portugal, de 
1985 em diante. Pago bem. H. 
Sarmento. Torre F-4.2, Dt.2 

2780 Oeiras. 

CORRESPONDENTE 
Procuro correspondente in

teressado em trocar selos e 
pe<;as filatelicas de Portugal 
por itens do Brasil, visando 
tambem pesquisa ligada a fila
telia dos dois paises. Aceito 
sugest6es. Rubens Borges 
Bezerra . Rua Afonso Celso, 
180 - Tamarineira 52060 -
Recife - Pernambuco - Brasil. 

PORTUGAL - 1953-1988-
Com blocos, «carnets» e ou
tras variedades. Gratis a 
pedido. ?ERGIO W. DE SOU
SA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

ERIC ELIAS - 58 Greenacres 

Ps<;o ja 0 seu N.2 AMOSTRA 
a R. Pinheiro Chagas, 28-2.2 E 
1000 L1SBOA. 

- Hendon Lane - London N3 3TS. --C-o-I-e-cc- i-o-n-a-d-o-r -T- e- m- at-ic- o 
Buying/Exchanging World-wide temos para si 0 maior stock de 
Telephone Cards. CARIMBOS COMEMORATI-

Completo listas de faltas de 
Portugal e Ultramar com des
contos apreciaveis sobre 0 

cataJogo. Se e coleccionador 
medio ou principiante estamos 
as suas ordens. I. Coelho -
Apartado 135 - 8002 Faro 
Codex. 

Selos CERES (PortugaIlA<;o
res e Madeira). Procuro para 
especializa<;ao tudo sobre este 
tema: novos, usados, falsos, 
reimpress6es, grandes blocos, 
erros, provas, cartas. Compro, 
troco e vendo. Paulo Vieira -
Apartado 135 - 8002 Faro Codex. 

TROCO selos usados de Es
panha por Portugal!U~ramar/R.P. 
AngolatR.P. Mo<;ambique. 

Condiciones a convenir. Fco. 
Javier Garcia. Verdugo/Tibe
riades, 2-1 .2 A-28043-MADRID 
(Espana). 
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VOS PORTUGUESES (e es
tran-geiros ). 

Diga-nos os que Ihe fazem 
fa~a. Tambem compramos lotes 
de carimbos anos 1985 a 
1991.Departamento MARCO
FillA' APARTADO 1026 '1001 
L1SBOA CO-DEX. 

As mas notfcias sabem-se de 
imediato. E as boas? Pe<;aum N.2 
AMOSTRAdo BOLETIM JORNA
L1STA FILATELICO que acaba 
de ressurgir na Primavera de 93 
R. Pinheiro Chagas, 28-2.2 • 
1000 L1SBOA. 

POSTAIS MAxlMOS 
De PORTUGAL, anteriores a 

1950. Compra: Hernani Matos -
Rua de Santo Andre, 1 - 7100 
ESTREMOZ - PORTUGAL. Fa
zer ofertas acompanhadas de 
fotocopia. 

Desejo trocar selos novos 
e PM. Corresp. em ingles e 
frances . G. Badali. C.P. 64, 
5600 P. Neamt. Romenia. 

CFP 

A programa<;ao que esquematizamos, 
para ao longo deste ana celebrarmos da 
forma 0 mais condigna possivel os 50 anos 
do Clube Filatelico de Portugal, teve em vis
ta 0 desenvolvimento progressiv~ de varias 
iniciativas, por forma a que se verifique um 
culminar das comemora<;6es no ultimo tri
mestre de 1993, tendo em considera<;ao a 
data de 27 de Outubro que foi aquela em 
que se concretizou a concessao do Alvara 
pelo Governo Civil de Lisboa, ficando assim 
oficializada a existencia do CFP. 

Desta forma, come<;amos por executar 
calendarios de bolso e reformulamos em 
moldes actualizados 0 papel de olicio, nele 
inciuindo uma men<;ao especial ao aniversa
rio. 

Mandamos confeccionar emblem as de 
lapela do CFP, semelhantes aos que foram 
feitos ha algumas dezenas de anos e que, 
tambem ha muitos anos, se encontram es
gotados. 

Lan<;ando mao aos nossos proprios re
cursos, elaboramos alguns cartazes singe
los para colocar nos Sal6es de reuni6es 
lembrando aos seus frequentadores 0 mo
mento auspicioso que 0 CFP atravessa. 

Remetemos olicios informando 0 nosso 
cinquentenario e saudando, a diversas enti
dades e personalidades, nomeadamente aos 
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- 50 anos 

aos Correios de Portugal, Macau, Brasil, 
Cabo Verde, Guine, Mo<;ambique e S. Tome 
e Principe, a TDC - Tecnologia das Comu
nica<;6es, a Federa<;ao Portuguesa de Fila
telia, ao Clube Filatelico do Brasil, a todas 
as agremia<;6es federadas, aos comercian
tes filatelicos e aos membros dos Corpos 
Sociais do CFP. 

No capitulo da divulga<;ao, remetemos 
igualmente olicios as publica<;6es especia
lizadas portuguesas, a muitas estrangeiras e 
aos Orgaos de Comunica<;ao Social. 

Exposi~ao na Sede 

Promovemos, nos paineis existentes 
na Sede, uma exposic;:ao retrospectiva do 
Boletim do Clube Filatelico de Portugal, a 
qual se mantera no decurso de todo 0 

mes de Fevereiro e Marc;:o. Aproveitamos 
o ensejo para convidar os nossos cons6-
eios a visitar essa mostra ficando a co
nhecer alguns aspectos da evoluc;:ao da 
nossa Revista. 

E continuamos a preparar e organizar 
outros actos, os quais iremos divulgando a 
medida que tivermos como segura a sua 
concretiza<;ao. 



Philaiberia 93 em Cadiz 

Cada vez mais se constata que para 
realizar uma exposic;ao filatelica, seja ela de 
que nfvel for, os que tem a seu cargo a 
respectiva organizac;ao necessitam de inici
ar os seus trabalhos com uma sempre maior 
antecedencia. Isto, como e obvio, para que 
tudo decorra de forma harmonica e sem pro
blemas que a possam deslustrar ou dificul
tar. Naturalmente, que esses prazos deverao 
ser tanto maiores quanto mais elevado for 0 
grau do certame. 

Exemplos recentes, significativos, sao 0 
da Lubrapex 92, cuja comissao organizado
ra iniciou os seus trabalhos em Setembro de 
1990, antes ainda da efectivac;ao da edic;ao 
desse ano, circunstancia que se podera 
considerar inedita neste tipo de certames, e 
tambem 0 da II Exposic;ao Hispano-Lusa, 
Philaiberia 93. 

Nesta ultima, deu-se ate 0 caso notavel 
de no jantar de encerramento da primeira 
destas manifestac;oes entre os dois pafses 
peninsulares, realizado em Gaia, em Outu
bro do ana passado, ter sido mesmo ja dis
tribufdo um boletim anunciador da exposic;ao. 
E certamente os seus promotores tem con
tinuado 0 seu labor na edificagao da com
plexa maquina de uma exposic;ao bilateral. 

No que diz respeito a Philaiberia 93, foi 
a Sociedade Filatelica Gaditana, de Cadiz, 
que assumiu 0 encargo outorgado pela Fe
deragao Espanhola de Sociedades Filateli
cas (FESOFI) de dar continuidade a estes 
certames genuinamente ibericos, em tao boa 
hora iniciados em 1991 pelo Clube Nacional 
de Filatelia, do Porto. 
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E oportuno assinalar que, fundada em 
Outubro de 1984, apesar da sua existencia 
relativamente curta, a Sociedade Filatelica 
Gaditana conta ja no seu currfculo com um 
consideravel numero de exposigoes de to
dos os tipos por si realizados. Entre elas, 
destacam-se a que em Novembro de 1984 
homenageou 0 reputado filatelista dr. 
Thebumsen; em Agosto de 1985, uma outra 
integrada no 75.2 aniversario da fundagao 
do Cadiz FC; de Fevereiro de 1986 a 91, 

PHILAIBERIA 93 
II EXPOSICION flLATELICA HISPANO·LUlA 

CADIZ - ESPANA 
SEPTIEMBRE·93 

exposic;oes anuais dedicadas ao famoso 
Carnaval de Cadiz; em Margo de 1987, re
alizou um certame inciufdo nas celebragoes 
do 175.2 aniversario da Constituic;ao de Cadiz 
de 1812; logo em Abril desse mesmo ano, 
efectuou a I Exposigao Nacional de 
Maximafilia, a qual repetiu em Maio de 1991; 
e em Outubro de 1989, teve a seu cargo a 
Exposigao Internacional «Aviagao e Espa
go». 

Este impressionante conjunto de iniciati
vas garante de imediato a Philaiberia.93 uma 
organizagao experiente, cuidada e com par-

Bolsa Filatelica 

Espa~o a disposi~ao de todos os leitores que podem aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pr~o econ6mico de 50$00 por linha. 

Colecciono selos novos de 
Portugal e de Africa. Dou em 
troca selos chineses. Compre
endo 0 ingles. 

Mr. Ma Jia Hua 
P.O. Box 082-017 
Shangai. R.P. China 

Troco selos usados come
morativos de Portugal e 
Ex-Colonias por selos usados 
comemorativos de todo 0 
mundo. Selo por selo ou cata
logo Yvert e Tellier quando 
selos de cotac;ao superior a 10 
FF. Correspondencia em es
panhol, frances ou ingles. 

Lufs Jorge Santos Coelho, 
Apartado 40. P- 4701 Braga 
Codex. Portugal. 

PREC;ARIO DE MATERIAL 
FILATELICO - Tudo 0 que 
voce pode necessitar. Gratis a 
pedido. SERGIO W. DE sou
SA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Europa de Leste. Of ere go 
aos melhores prec;os series 
novas tematicas ou outras, 
inciuindo novidades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando II, 
lote 8-2.2, Dt.2 2735 Cacem 

PORTUGAL-SOBRESCRI
TOS 1.2 DIA, COM SERIES, 
BLOCOS, «CARNETS». 1950/ 
1990 - Enviamos gratis. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA 

DE NOVIDADES SABE
MOS NOS! E natural de po is 
de quase quatro dezenas de 
anos, a vender novas emis
soes de todo 0 mundo. 
Diga-nos que quer receber, e 
fique tranquilo. Recebera tudo 
o que pretender. 

SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Cadernos com selos de 
Portugal e Ultramar a escolha. 
Interesse especial para sec
goes ou nucieos filatelicos, 
bem como para coleccionado
res iniciados e medios. Prect0s 
convidativos. H. Sarmento. Torre 
F-4.2, Dt.2 2780 Oeiras. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, TEMOS SEM
PRE EM DISTRIBUIC;Ao 
GRATIS, PREC;ARIOS COM 
CERCA DE 35 000 SERIES
Novas. diferentes, completas. 
Indique-nos que colecciona. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Selos venda e compro, novos 
e usados. Continente e ex-colo
nias. Bons pregos. M. Le~ao. Rua 
Julio Dantas, 3-1.2 F. Casal de 
S. Bras. 2700 Amadora. 
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NOVIDADES EM CATALO
GOS - Temos muita coisa 
para si. Escreva e diga 0 que 
colecciona. Ha grandes novi
dades em nov os catalogos! 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

COM PRO "Lusfadas» (por
tugal), cartas, postais, ambultmcias, 
carimbos franceses, nominativos, 
ensaios, provas, erros, blocos, 
paquebots. 

Inscri<i>es marginais: impres
sores e numeros de obras. 

Resposta: Apartado 90. 2751 
Cascais Codex. 

VARIEDADES DE PORTU
GAL, UL TRAMAR, E NOVOS 
PArSES DE EXPRESsAo 
PORTUGUESA. Dispomos de 
cadernos com exemplares que 
podem em muito valorizar suas 
colecgoes. Proponha 0 seu 
envio a apreciac;ao SERGIO 
W. DE SOUSA SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

COMPRO-TROCO - Pegas 
circuladas da Companhia de 
Moc;ambique, Niassa, Louren
go Marques, Quelimane, 
Kionga, Zambezia. Respondo 
sempre. Paulo Sa Machado -
Rua Direita das Campinas, 33 
- 4100 PORTO. 
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ESPANHA 

785 - Vicente Crisogono Persiva. San 
Lucas, 2-1.2 43550 Ulldecona. 
Tarragona - {A)Es.Fr.T.N.60. 
1.2.90.Doy 19.20.T65. 

2757 - Julio Caballero Ramirez. Mare de 
Deu dels Angels, 20-3.2-2.1. 08221 
Terrassa (Barcelona). (M) Es. 
T.V.C.60.N.U. 

3214 - Francisco Javier Garda Verdugo. 
C/Tiberiades, 2-1.2 A. 28043 
Madrid-{M/A)T.C. V .60.U.68. 
1.2B.2C.1 0.1 OA.1 OB.19.21.24.30.50. 
59.90.94.Afinsa - Ultramar e 
PALOP.107. 

3256 - Luis julio Diez Luna. AVd. Simon 
Nieto, n.2 3-3 Izquierda. Palencia -
(A) T.C. V.60.N.U.3.19. 

AFRICA DO SUL 

2719 - Nelson Silva Nogueira P.O. Box 676. 
Kengray 2100. Transvaal. RSA- (MI 
A) In.Po.T.C.V.1.N.U. Madeira dos 
anos 1853/1927.N.U.94.Ateneu. 

2959 - Carlos Pereira Gonqalves. P.O. Box 
23712. Joubert Park. Johannesburg 
- (A) Comerciante de selos. 
T.V.60.N.U. Todos os catalogos. 

BELGICA 

3254 - Horta. F. Van Elzaslaan 36. 8500 
Kortrijk - (M) Po. Fr.60.N.U. Deseja 
T.60.1.13.75. 

BULGARIA 

3229 - Tony Stoevski. D Blagoev 
str.6.5580 Ugarchin - (M)ln.T.60 
. N.3. T ematicos.42. 
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EQUADOR 

124 - Asociacion Filatelica Ecuatoriana. 
P.O. Box 17-17-238. Qu~o. 

INGLATERRA 

363 - Emilio Diogo Costa. 21 The 
Rowans. Grand Avenue. Worthing. 
West Sussex BN 11 5AT - (M) 
N.U.60.3. com preferencia de bar
cos. 

ITAuA 

3219 - Pivato Dante. Via Viliapiana, 7. 
Fonte (TV). (A) Po.It.T.C.V.60. 
15.90. 

POLONIA 

3216 - Adam Materka - ul. Armil Polskiej 
1/1 - 76-004 Sianow. Woj. 
Koszalin - (A) In.60.68.Banknote. 

ROMENIA 

3109 - Liculescu Sorin Gabriel. Cart. 
Rovine, Bloc C 30.Sc.2.Et,3.Ap. 
13. Craiova. Cod 1100. Of Postal 
5. Dolj. Romania - (A) Fr.lt. 
In. Es . Po . V .64. N .65. U . 60 . 
Tematicas: 67B.75.90.96.97. Co
mum acordo. 

UCRANIA 

3228 - Ing. Igor Valchuk. Keletskaja str. 
94/28. Vinnitsa 286021 - (A) 
In.60.N.67B.68.T7.T10.T15.5CEPT.90 . 

ticular requinte, tal como merecem e recla
mam estes encontros luso-espanhois que 
tanta e tao boa influencia poderao e iraQ 
certamente ter no desenvolvimento da filate
lia dos do is paises envolvidos. 

Por um circunstancialismo feliz, a 
Philaiberia 93 vai decorrer no momento em 
que Cadiz, a cidade anfitria, celebrara 0 

quinto centenario da segunda viagem de 
Colombo. E certamente que nao foi por aca
so que os seus responsaveis escolheram 0 
mes de Setembro para a sua efectivaqao. 
Na verdade, foi precisamente a 25 de Se
tembro de 1493 que Cristovao Colombo 
zarpou com a sua segunda armada do porto 
de Cadiz, embora fosse seu desejo ter-se 
leito ao mar em Agosto. Ao que parece, esta 
frota era bem mais poderosa do que a pri-

meira, como poderoso se tinha tornado 0 

proprio navegador, tendo-se desprendido em 
Cadiz do seu caracter aventureiro e inquie
to. Registe-se que 0 unico vinculo a sua 
anterior viagem era a caravela Nina 
(rebaptizada como Santa Clara em honra dos 
franciscanos) . 

E segundo Francisco Piniella Corbacho, 
num texto inserto no boletim anunciador da 
Philaiberia 93, Cadiz vestiu as suas melho
res roupagens e esteve em festa no dia da 
partida de Colombo que teve a despedir-se 
dele 0 principe herdeiro D. Joao, filho dos 
Reis Catolicos. 

E a cidade ira sem duvida acolher de 
forma condigna todos os que la se desloca
rem por ocasiao desta significativa exposi
qao. (SG) 

Genova 92 
Realizou-se em Genova, de 18 a 27 do 

mes de Setembro de 1992, uma Exposiqao 
Mundial de Filatelia Tematica, intitulada 
GENOVA 92. A FIP deu 0 seu patrocinio e 
a organizaqao coube ao Ministerio Italiano 
dos Correios e Telecomunicaqoes e a Fede
raqao Italiana de Sociedades Filatelicas: 

Nesta Exposiqao, de elevado nivel, esti
veram presentes as melhores colecqoes 
mundiais da especialidade. Puderam ser 
observadas 396 colecqoes tematicas, sendo 
destas, 88 juvenis. Participaram ainda 101 
participaqoes de Literatura filatelica (versan
do tematica). Paralelamente realizaram-se 
diversos saloes filatelicos, sendo de destacar 
o de Filatelia Classica e 0 Salao Mophila. 
Administraqoes Postais e comerciantes 
filatalicos ocuparam 280 stands. 

o programa filatelico da Exposi<;ao foi 
intense e relevante, podendo salientar-se a 
emissao de varios selos e inteiros postais 
pelo Correio italiano, inumeros carimbos 
comemorativos e a realizaqao de diversos 
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encontros levados a efeito por entidades fi
latelicas de prestrgio. 0 programa social foi 
equilibrado e interessante. 

o Grande Premio foi atribuido ao filate
lista ale mao Dietrich Oldenburg, pela sua 
colecqao "Colaboractao europeia no ambito 
dos transportes». 

ESPOSIZIONE 
MONDIALE 

DI flLATEUA 
lIMATICA 

18 • 27 SETTEMBRE 1992 

Do Juri internacional, constituido por 28 
elementos, fez parte 0 conce~uado filatelista 
portugues Jose Manuel Castanheira da Sil
veira, tendQ side Comissario do certame 0 

destacado filatelista Manuel Portocarrero, 
ambos socios do CFP. 



Genova 92 

Se e certo que os numeros (como tam
bern as palavras) podem ser utilizados a bel
prazer e segundo as conveniencias de quem 
os manipula, tam bern e verdade que esses 
mesmos numeros se usados com boa fe e 
honestidade permitem retirar deles conclu
s6es de grande validade, indiscutivel utilida
de e ate, por vezes, algumas com laivos de 
curiosidade. 

Ao folhearmos 0 Catalogo e 0 livro do 
Palmares da Exposigao Mundial de Filatelia 
Tematica, Genova 92, ha pouco realizada, 
comegamos a breve trecho a compilar al
guns elementos com a intengao de satisfa
zer a nossa propria curiosidade. A. medida 
que 0 faziamos, 0 interesse ia aumentando, 
talvez ate porque nao sao frequentes os 
certames do mais alto nivel internacional 
unicamente devotados a esta agradavel es
pecialidade. Por outr~ lado, sendo incontes
tavel a popularidade que a Filatelia Tematica 
goza (tambem) entre nos, tendo em consi
deragao que, segundo a nossa opiniao, ela 
atravessa um perfodo de certa projecgao e 
desenvolvimento em Portugal (veja-se, por 
exemplo, a recente Exposigao Nacional de 
Filatelia Tematica que decorreu em Novem
bro passado em Matosinhos), e desejando 
que ela cresga e se valorize ainda mais, 
decidimo-nos a extrair das referidas publica
g6es elementos que consideramos de inte
resse, e a divulga-Ios nesta Revista. 

• Oelegado da Federaltao Portuguesa de Fllatelia junto 
da ComissAo de Fllatelia Tematica da Federac;ilo Interna· 
cional de Filatelia (FIP). 

em numeros 
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A. Silva Gama* 

Com eles elaboramos uma serie de qua
dros tendo escolhido como parametros os 
grupos de temas estabelecidos pela Comis
sao Organizadora da Genova 92, os parses 
concorrentes, 0 numero de participag6es de 
cada pafs e a sua distribuigao pelos quadros 
e as medalhas atribuidas em fungao das 
vertentes antes indicadas. 

No que diz respeito a conclus6es nao 
deixaremos de proporcionar algumas pistas 
para cada quadro, sem a pretensao ou se
quer 0 desejo de esgotar as possibilidades 
de qualquer deles. 

Alemanha e Italia lado a lado em 
numero de quadros 

Apesar de «jogar em casa» , mesmo as
sim a It alia foi ultrapassada pela Alemanha 
no numero de quadros atribuidos, conquan
to a diferenga seja pequena (Quadro 1). Por 
outro lado, e profundo 0 fossa entre estes 
dois pafses e os que se Ihe seguem. Na 
composigao deste quadro, mostra-se igual
mente 0 numero de participag6es de cada 
pais em fungao do numero de quadros que 
ocupam. Naturalmente que 0 predomfnio vai 
para as participag6es ocupando 8 quadros 
embora a uma razoavel quantidade fossem 
atribufdos 10. Nestas ultimas, anota-se 0 
privilegio que foi alcangado pelos alemaes. 

De qualquer forma, na grande maioria 
dos pafses ha uma diferenga consideravel 
entre 0 numero de participag6es com 10 e 8 
quadros. Curiosos serao os casos da 
Checoslovaquia, Noruega, Suecia e Irlanda 
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3240 - Diogo Jord~o Morais de Carva
lho Dias. Rua Antonio Taklim 
Gaspar, late 8-1.2 Dt2. 2970 Sesimbra 
-( P)Po. Fr . In. Es . T .60. N . U. 
1.T7.Flora. Transportes (toOOs).90. 

3241 - Antonio Sergio Fangueiro dos San
tos. Lote 77-9.2 DI.2. Urbanizaqao da 
Portela. 2685 Sacavem 
(M)60.N.U.1 . IIhas. 

3243 - Pedro Manuel Sa Carvalho Rocha 
Pimentel. Rua Margarida Palla, n.2 5-
6.2 A. Alges. 1495 Lisboa Codex -
(M) Po.T.C.V.60.N.U. 

3246 - Joao Pedro Almeida Rocha. Mo~a. 
3780 Vila de Anadia - (P) 
Po.C.60.N.U. 

3247 - Pedro Jorge Franco Ramos Silva 
Viana. Rua da Africa, n.2 88. 
Marmelete. 8550 Monchi
que - (M)Po.T.C.60.U.1.2A.94. 
Ateneu. 

3249 - Joaquim Jose de Jesus Pagaimo. 
Campo da Juventude, n.2 18-4.2 Dt.2• 

Feijo. 2800 Almada. (M) T.C.V.60. 
N.U.1.Afinsa. 

3250 - Dr. Rene Charles Dupont Pren
di Rodrigues da Silva. Rua Curry 
Cabral, n.2 2 rIc Esq. Pago de Arcos. 
2780 Oeiras (M) 
T.C. V.60.N.73.T14.T17. 

3251 - Jose Rosa Gameiro Campones. 
Bairra Almoinhas - Bloco 3 rIc Esq. 
2400 Leiria - (M)T.C.60.N.U.1. 
94. 

3252 - David Francisco Gomes Costa Pinto. 
Rua da Lagoa, 1414-3.2 Esq. Senho
ra da Hora. 4450 Matosinhos - (P) 
T.C.V.60.U.1.39.55. Indonesia. 
Madagascar. 

3253 - Jose Manuel da Silva Santos. Est. S. 
Domingos, n.2 26-2.2. 6005 Alcains -
(P) Po.ln.C. Carimbos nominativos. 
67B. Franquias e 60 com erras de 
impressao. 

3255 - Maria Teresa Duarte Pinto. Rua do 
Telhal aos OIivais, 6-1 .2 Frt. 1900 Lis
boa - (P) Po .ln .T.C.V.60.N .U. 
1.5.9.15.17.30. 
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3257 - Mario Pedro Ramos Antunes. Rua 
dos 80mbeiros Voluntarios, Bloco 
Sui, 3.2 Esq. Frente. 2530 Lourinha 
- (M) T.C.60.N.U. Temas: 8om
beiros e Manifestagoes. 

AC;ORES 

3242 - Prof. Manuel Vieira Gaspar. Rua 
Cidade da Horta, 21. Bairro 
Athayde. 9500 Ponta Delgada -
(A) Po.Fr.ln .T.C.V.60.U.1.PALO 
P.68. Descobrimentos portugueses. 
Fauna. Flora. Arq uitectura dos 
PALOP. Afinsa. 

BRASIL 

3223 - Carlos Eduardo Capucio. Caixa 
Postal 262. 30161 8elo Horizonte 
- (A) C.60.Mitologia Grega, Foto
grafia e Pesca. 

3224 - Eng. Luiz Fernando Junqueira 
Alvim. Caixa Postal 2627. 30161 
Belo Horizonte. MG - (Al Po.ln. 
Tematicas de Pioneiros da Avia
gao, Bebidas, Fumo, Jogo, Draga 
e Computadores. 

3244 - Gilberto Henry William. Caixa Postal 
100. 169. 24001 N~eroi - RJ. - (A) 
Po.!n. Colecciona 60.N.U. 17 (Rainha 
Victoria).90.91.92 

3245 - Gen. Euclydes Pontes. Avenida de 
Maracana, 1270. Apt. 502. CEP 
20511. Rio de Janeiro. RJ - (A) 
Po.Fr.ln. Colecciona Viagens de 
S.S. Papa Joao Paulo 11.60.N. Ca
rimbos 63.90. Especializados. 

3248 - Paulo Monteiro de Araujo . Av. 
Afonso de Taunay, 290. Apto. C-
01. Rio de Janeiro (RJ)- (A) 
T.C.V.60.N.U. Pegas filatelicas de 
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3212 - Rui Jorge Dias Pedrosa. Quinta do 
Ourives, lote F. 1 C. 1900 Lisboa 
- (P) T.C.V.60.N.U.3. 

3213 - Antonio Rodrigues da Silva. Ave
nida Bons Amigos, 38-3.2 Esq. 
Agualva. 2735 Cacem - (M) 
T.C. V.60.N.U. 

3215 - Gabriel Tavares de Pinho. Rua da 
Quinta das Palmeiras, n.2 33-7.2 

Dt. 2 • 2780 Oeiras - (M) 
T.60.N.U.1.2A.3.90.94. 

3217 - Jose Antonio Marques Dias Fidal
go. Rua Padre Francisco Alvares, 
22-1,2 B. 1500 Lisboa - (P) 
T.C. V.60.N.1 .94.Afinsa. 

3218 - Francisco Manuel Dias Simoes. 
Rua Cidade Penafiel, 35-1,2 Esq. 
2330 Entroncamento - (P) 
Po.T.C.60.Historia PostaI.1.2A.94. 
Afinsa. 

3220 - Carlos Pedro Machado de Sousa 
Gois. Rua Padre Manuel Alves 
Correia, 1-1,2 Dt.2. 1300 Usboa - (P) 
T.C.V.60.N.U.3. 

3221 - Antonio A. Silva Fragoso. Praceta 
Marques de Castelo Melhor, Torre 
n.2 3. 4.2 ecLetra .. D. Santo Antonio 
dos Cavaleiros. 2670 Loures - (M) 
60.N. 

3222 - Dr. Joao Alvaro Leonardo Correia 
da Cunha. Apartado 582. 2686 
Sacavem Codex - (M) C.60.N.U. 
1.2.2A.Afinsa. 

3225 - Jose Antonio da Silva Rodrigues. 
Moradia n.lI 14 do RE1 . Pontinha. 
1675 Lisboa - (M) Fr.Es.T.C.60. 
N.U.1.2.2A.15.Afinsa. 

3226 - Eng. Jose Filipe Noury Lopes do 
Rosario. Rua Prof. De Him Santos, n.lI 
1-5.2 H. 1600 Lisboa- (M) T.C.V.60. 
N.U.1 .2A.Afinsa94. 

3227 - Adao Diogo Silva Caixeiro. Prace
ta Goa, 14-2,2 E. 2675 Olival 
Basto. Odivelas - (M)Po.C.60. 
N.U.1 .16.19.21 .28.T14.90.Afinsa. 
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3230 - Prof. Luis Manuel Aguiar Fernan
des. Rua Antonio Pires, 10-l,lI Esq. 
Laveiras. Caxias. 2780 Oeiras 
(M)Po.Fr.ln.Es.T.C.60. 
N.U.1.Ac;ores.Madeira.66.67.67B.68. 
T10. Tematicas de Olimpismo e 
Camp. Mundo Futebol.90. 
Afinsa.Torrens.94. 

3231 - Pedro Miguel Guilherme Teixeira. 
Bloco L, n.2 24. Outeiro da Vela. 
2750 Cascais - (P) C.60.1.Afinsa. 

3232 - Dr. Antonio Cabral Campos Felino. 
Rua Amial, 283. 4200 Porto - (A) 
1. 

3233 - Eng. Joaquim A. Charters Monteiro 
Conceiqao. Rua Jose Estevao, 24-
4.2 Esq. 1100 Lisboa - (P) 
T.C.60.N.U.1. Macau. PALOP.15. 
Afinsa. 

3234 - Manuel Jorge de Oliveira Martins. 
Avenida da Republica, 17 cN Dt. D. 

1000 Lisboa - (M) T.C.60.N.U.1. 
4.15.19.54.90.Afinsa. 

3235 - Dr. Rogerio Manuel Maia Ruiz. 
Praceta Augusto Gil, 11-3.lI Esq. 
Corroios. 2800 Almada - (P) T.60. 
N.U.1.PALOP.T7.90. 

3236 - Jose Antonio Bras de Lemos Fi
gueira. Rua Bordallo Pinheiro, Lt. 
14-2.2 Esq. Vale Amoreira. 2830 
Barreiro - (P) T.C.V.60.N.U.1. 
2B.2C.63 das restantes.2A. 

3237 - Joao Pedro Campos de Oliveira 
Feijao. Calc;ada de S. Amaro, 136-
4.lI F. 1300 Lisboa- (P) Po.T.V.C. 
60.N.U.1.3. 

3238 - Luis Gustavo Delgado. Calc;ada da 
Tapada, 97-3.2 Dt.2. 1300 Usboa -
(P) Po.T.C.60.N.U.1 .90.Afinsa. 

3239 - Bruno Miguel Castro Matos Mar
tins Silva. Rua Jau, 23-2.2 Esq. 
1300 Lisboa - (P)Po.ln.T.C.60. 
N.U.1.90.Afinsa. 

que, com tao poucas participac;oes, conse
guiram que 50% delas (com excepc;ao da 
Suecia) obtivessem 10 quadros. 

Participac;oes com 7, 6 e 5 quadros, pode 
dizer-se que sao excepc;ao, sendo de 2561 
o numero total de quadros. 

Quadro 1 

10 8 7 6 5 Total 
quadros quadros quadros quadros quadros de quadros 

Alemanha 16 24 - - - 352 
Italia 9 31 - 1 - 344 
Sui~ 8 13 - - - 184 
Franc;a 3 15 1 - - 157 
Estados Unidos 4 12 - - - 136 
Belgica 2 11 - - - 108 
Espanha 5 7 - - - 106 
Brasil 5 5 - - - 90 
Holanda 4 6 - - - 88 
Gra-Bretanha 2 7 - - - 76 
Finlandia 2 6 - - - 68 
Australia 1 6 - - - 58 
Austria 1 6 - - - 58 
Portugal 1 5 - - - 50 
Gracia - 6 - - " - 48 
Argentina - 5 - - - 40 
India - 4 - 1 - 38 
Checoslovaquia 2 2 - - - 36 
Noruega 2 2 - - - 36 
China .' - 4 - - - 32 
Careia - 4 - - - 32 
Dinamarca - 4 - - - 32 
Russia - 4 - - - 32 
Suacia 1 2 - - - 26 
Canada - 3 - - - 24 
Formosa - 3 - - - 24 
Indonesia - 3 - - - 24 
Israel - 3 - - - 24 
Nova Zelandia - 3 - - - 24 
Pol6nia - 3 - - - 24 
Turquia - 3 - - - 24 
Romania - 2 - - 1 21 
Irlanda 1 1 - - - 18 
Bulgaria - 2 - - - 16 
Cuba - 2 - - - 16 
Malasia - 2 - - - 16 
Singapura - 2 - - - 16 
Venezuela - 2 - - - 16 
Hungria - 1 - - 1 13 
Luxemburgo - 1 - - 1 13 
Uruguai - - 1 1 - 13 
Japao - 1 - - - 8 
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Os temas preferidos 

No Quadro 2, mostra-se 0 numero de 
participac;6es (tambem em funqao do nume
ro de quadros que cada uma ocupa), e a 
sua distribuiqao pelos grupos de temas esta
belecidos. 

E clara a preferencia obtida pelos grupos 
«Hist6ria e Organizaqoes Internacionais» e 
«Fauna e Flora» em detrimento de 
«Escutismo e Xadrez» (este abrangendo um 
leque de facto mais restrito) e «Religioes». 

seguem: a Surqa, em terceiro lugar, apre
sentou exactamente metade das participa
qoes da Alemanha que a antecede. 

Excluindo os «Temas diversos", s6 a 
Italia esta presente em todos os grupos 
tematicos. 

Os temas ligados a ccHist6ria e Organi
zaqoes Internacionais" sao os preferidos por 
maior numero de naqoes, enquanto os re
lativos a "Ciencia e Tecnica» e a "Fauna e 
Flora», repartem igualmente as preferencias. 

De ass in alar tambem que s6 doze dos 
42 paises presentes intervieram no grupo 

Quadra 2 

PARTICIPAC;OES EM 

10 
Grupo temitico quadros 

Navega~o e Explorayoes 3 . 

Escotismo e Xadrez 4 
Ch~ncia e Tecnica 6 
Hist6ria e Organizayoes 
Internacionals 13 
Correios e Comunicayoes 14 (1) 
Desporto e Olimpfadas 5 
Religioes 4 
Artes 4 
Fauna e Flora 13 
Temas diversos 3 

69 (1) 

Sinal dos tempos sera 0 crescente inte
resse que 0 capitulo «Ciencia e Tecnica» 
vem mobilizando. 

No Quadro 3 faz-se como que um de
senvolvimento do anterior mostrando-se 0 
numero de participaqoes de cada pars e os 
temas preferidos por cada um deles. 

Aqui e a Italia que se sobrepoe a Alema
nha pel a escassa margem de uma participa
qao. E de novo se constata uma enorme 
diferenqa entre estes parses e os que se Ihe 

10 

8 7 6 5 Total de 

quadros quadros quadros quadros particlpa~o8S 

14 (2) - - - 17 (2) 
9 - - - 13 

29 2 1 1 39 

46 - - 1 60 
23 (2) - 1 - 38 (3) 
20 - - - 25 
10 - - - 14 
15 - - - 19 
46 (1) - - 1 60 (1) 
16 - 1 - 20 

228 (5) 2 3 3 305 (6) 

ccDesporto e Olimpismo» outrora tao repre
sentado. E deles, s6 a Italia apresentou 10 
colecr,toes contra 15 dos restantes onze. 

Para alem da Italia, as presenqas mais 
harmoniosas serao as da Alemanha, Belgica 
e Espanha. 

Curioso ainda verificar a inclinattao dos 
alemaes para a «Hist6ria e Organizaqoes 
Internacionais» que contabiliza 1/4 do total 
das suas participattoes, e dos franceses para 
a «Fauna e Flora» e a «Ciencia e Tecnica», 
com 15 das suas 19 presenc;as. 
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1818 - Jose Paulo Alves . Rua Padre 
Americo, 29 cN Esq.i. Forte da 
Casa. 2625 P6voa de S. Iria -
Fr.ln.C.60.N. Peqas filatelicas de 
1.90. 

1846 - Carlos Piteira. Praceta Adelaide 
Coutinho, 8-4.2 01.2• 2800 Almada 
- (MIA) Po.ln.Fr.T.C.V.60.N.U.1 . 
Classicos. Egipto. 13.47.51.92. 

1876 - Helena Cristina Paiva Faria. Rua 
Prof. Oliveira, 30-2.2 Dt.2. Gafanha 
da Nazare. 3830 flhavo - (P) 
Po.Fr.T.60.1.2A.94. 

1950 - Manuel Joao Pereira Bernar
dino. Praceta Capitaes de Abril, Lote 
8 rIc Esq. S. Joao da Talha. 2685 
Sacavem - (P)T.C.V.60.N.U. 

2122 - Eng. Armando Abilio Beja Madeira. 
Rua Tomas da Fonseca, 6-7.2• 1600 
Lisboa. (M) T.C.V.60.N.U. 
1.10 B {Reich).21. 

2125 - Fernando Teixeira Xavier Martins. 
Apartado 2052. 8000 Faro. 

2553 - Prof. Vito Jose de Jesus Carioca. 
Apartado 306. 7800 Beja. (M) 
Po.Fr.ln.T.C. Colecciona 60.1. Tema
ticas: Animais pre-hist6ricos e Roma
nizaqao. 

2603 - Joaquim M.O. Bispo. Rua Central, 
15. Urgueiriqa. 3525 Canas de 
Senhorim. (M) Po.T.C.60.N.1.T 49 
de Los Angeles.N.U. 

2753 - Carlos Alberto Lourenqo dos Reis. 
Rua do Lumiar, lote 1283, 8.2 Esq. 
1700 Lisboa- (MIA) Po.Fr.Es.lt.ln. 
T.C.V.N. de preferencia.U.s6 mui
to bons.1.2A.90.93.94.Afinsa. 

2775 - Jose Manuel Salgado de Almeida. 
Largo de St.2 Ant.2 dos Capuchos, 
sIn. 4560 Penafiel -(M)Po.ln.Es. 
T.C.60.7.N. ate 1970 inclusive. 
Classicos.U.19. e outros parses. 
S.v.Terrfdicas19.N.U.90.94.1 07 ~rsa. 
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2910 - Dr. Jose Manuel Pereira e Silva 
Labareda. Rua Prado Coelho, lote 
36-1.2 Dt.2. 1600 Lisboa - (M) 
Po.C.60.N.64. de 1.T20.90.94. 

2943 - Manuel Alberto da Silva Leal Rios. 
Rua da Quinta de Almar
gem, 5-2.2. 1300 Lisboa - (P) 
Po.Fr.ln.AI.C.60.N.1.2.90. 

3054 - Daniel Ant6nio Campos da Cunha. 
Quinta da Piedade, late 92-8.2 C. 
P6voa de Santa Iria. 2625 P6voa 
de Santa Iria - (P)Po.Fr.ln.T.C. 
V.60.N.U.90.94. 

3112 - Gabriel Jose Simoes Ferreira. Rua 
de Sao Jose. Casais Novos. 2350 
Riachos - {P)Pr.Fr.T.C. V.60.U.1. 
2A.22.23.90.Afinsa. 

3149 - Francisco Germano Melo. Rua do 
Possolo, 3. 1300 Lisboa. (M) 
Po.ln.Es.T.C.V.60.N.U.1.2A 18.90.94. 

3192 - Americo Lopes Rebelo. Apartado 
n.2 4707. 4012 Porto Codex - (M) 
Po.68.73 . Colecciona: Inteiros 
postais e tudo relacionado com a 
hist6ria postal de Angola.T10. 

3208 - Jose Ant6nio Barros Vieira. Nariz. 
Palhac;a. 3770 Oliveira do Bairro 
- (P) Po.ln.Es.V.C.60.U.Classicos 
de 1.2.90.94. 

3209 - Francisco Jose dos Santos. Ter
reiro D. Joao V, 12-2.Q Esq. 2640 
Mafra - (M)T.C.V.60.N.U.1.lIhas 
.2A.3. 

3210 - Ana Cristina do Carmo Soares. 
Rua General Sousa Reis, Quintal 
do Rossio, lote 2-1.2 C. Canec;as. 
2675 Odivelas - (P) Po. T.60.U.3. 
16.21.24. 

3211 - Ant6nio Jose da Silva Matos Coe
lho. Quinta da Piedade, 1.2 Fase. 
Lote 12-1.Q A. 2625 P6voa de 
Santa Iria - (M)Po.T.C.V.60.N.U.1. 
2A.5.15.90.94. 
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PORTUGAL 

15 - Armando Lapa. Av. General Hum
berto Delgado, 5-11.2 B. Costa de 
Caparica. 2825 Monte de Caparica 
- Po.Fr.T.C.V.60. 

181 - Francisco Xavier Mota Campos. 
Avenida 1.2 de Dezembro, 77. 4590 
Pa«os de Ferreira - (M) 
Po.T.C.V.60. So de 2.5.6.94. 

251 - Dr. Jose Maria Baptista Sousa 
Rafael. Rua Dr. Jose Baptista de 
Sousa, 27-5.2 Dt.2. 1500 Usboa -
(M). Po.Fr.ln.T.N.U.60.1 .67 B.90.94. 

343 - Eduardo AM. Torres de Menezes. 
Edificio Marialva. Fazcontas. 3060 
Gantanhede. - (M)Po.Fr.T.G.V.60.N.U.1. 

367 - Eng. Antonio Joao Martins de 
Abreu. Rua Juscelino K. de Olivei
ra, n.2 6-2.2 Esq. 2780 Oeiras -
(A) Po.Fr.ln.T.N.U.60. 
1.2.3.90.94. 

524 - Jose Manuel Castanheira da Sil
veira. Rua da Misericordia, 145/147. 
1200 Lisboa - In.Fr.T.C. 
V.60. Marrabista. 

576 - Alexandre Manuel Felix Calado. Rua 
Infantaria 15, 86. 2300 Tomar -
(M) C.60.1.2. a partir do Centena
rio de 19.21 .24. 

738 - Eng. Fernando Jose Roque Mar
tins dos Santos. Rua Antonio 
Saude, 5- 9.2. 1500 Lisboa - (M) 
C.V.60.N.1.2. 

770 - Jose Manuel de Carvalho Fonseca. 
Avenida Pinhal das Caldas, Late 779. 
Verdizela. 2840 Seixal - (M) 
T.C.V.60.60.1.2. China Continen
taI.93.94. 

817 - Jose A Cardona. Rua Cidade do 
Lob~o, 284-3.2 Dt.2. 1800 Lisboa -
(M) Po.ln.T.C. V.60N.U.1.2A. 
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886 - Artur Agostinho Ferrao de 
Figueiredo. Rua da Esperan«a, 5 
rIc Dt.2. Born Sucesso. 2615 Alver
ca - (M) C.U.60.1.2.3. 

910 - Coronel Joao Augusto Fernandes 
Bastos. Apartado 15. 2700 Ama
dora - (M) Po. Fr. In.T.C. 
V.60.1.2.94. 

923 - Mario Moreira de Sousa. Rua da 
Costa, 572. 4445 Ermesinde - (M) 
Po.ln.T.C.60.N .U.1.2.5 Ociden
taI.90.91 . 

1086 - Raul C. Morgado. Rua Prof. Bento 
de Jesus Cara«a, 189 - Hab. 61. 
4200 Porto. (M) Po. In. 
T.C.60.N.1.90.94. 

1176 - Anibal Miguel Proen«a de Brito. 
Rua Frei Antonio das Chagas, 1 B-
3.2. 2900 SetUbal- (P) Po.Fr.T.N. 
60.1.2.94. 

1204 - Garibaldi de Sousa Santos. Rua Dr. 
Antonio Candido, 4-2.2. 1000 Lis
boa. (A) Po.ln.T.C.V. 
60.U.10 FederaI.16.90. 

1306 - Dr. Francisco Leal Paiva. Rua 
Ventura Coelho, 14-1.2 . 8000 
Faro.(A)Po.Fr.ln.T.60.1 .2.10.15.21. 
28.52.T20.90.94. 

1351 - Rui Manuel Alves de Barros. Rua 
Nove de Abril, 109-2.2 Esq. S. 
Pedro do Estoril. 2765 Estoril -
(M) Po.Es.Fr.ln.T.N.U.60.3. 

1397 - Nelson Fontes Carvalho. Travessa 
dos Urias, 87. Belverde. 2840 
Seixal - (A) Po.ln .AI.Fr.It. 
Es.T.N.U.60.1.10.19.31. Cintas de 
charuto em 64 e isoladas. 

1590 - Halder J.F. Vicente. Rua Prof.il Cus
todia Nogueira, 28-1 .2 A..cJos Francos. 
2500 Caldas da Rainha -
(M)T.C.60.N.1.2A.60.N.U.3.90.94. 

1775 - Antonio Eduardo Aguas dos Santos 
Gaspar. Av. dos Bombeiros Voluntarios, 
40-2.2 Esq. Algas. 1495 Lisboa -
(M)ln.Fr. T.G.60.N.1.2A. 

Italia 
Alemanha 
Suil1a 
Fran<1a 
Estados Unidos 
Belgica 
Espanha 
Brasil 
Holanda 
Gra-Bretanha 
Finlandia 
Australia 
Austria 
Gracia 
Portugal 
Argentina 
fndia 
Suacia 
Checoslovaquia 
China 
Coreia 
Dinamarca 
Noruega 
Russia 
Canada 
Formosa 
Indonesia 
Israel 
Nova Zelandia 
Polonia 
Romenia 
Turquia 
Bulgaria 
Cuba 
Hungria 
Irlanda 
Luxemburgo 
Mahisia 
Singapura 
Uruguai 
Venezuela 
Japao 

l.i ~ Sf -. 
~" ".'1 j~ I! is. j x 

:! .n u 

1 2 2 
- 4 5 

1 - -
- - 6 
- - -
3 - 1 
3 2 1 

- - 2 
2 , - 2 
1 - -

- - 2 
1 - 1 

- - 2 
- 2 -
2 - -

- - 1 
- - 2 
1 - 2 

- - -
- - -
- - 1 
- 1 -
- - -

1 - 1 
- - 1 
- - -
- - -
- - 1 
- - 1 
- - 2 
- - 2 
- - -
- - -
- 1 -
- - -
- - -
- - -

1 - -
- - -
- - 1 
- 1 -
- - -

Cuadro 3 

·1 z oJ H • • 
JI 

Tol8I 

~ l·i .! • U de par1I. 
-o- f ~ ~a u § ctp.. 
~~ 

II; '15 
~6ee 

10 7 10 3 3 3 - 41 
10 5 3 4 - 5 4 40 
2 2 1 - 2 9 3 20 
3 - - - 1 9 - 19 
3 - 3 1 - 7 1 15 
3 1. 1 2 - 1 1 13 
1 2 1 - - 1 1 12 
1 2 - - 1 4 - 10 
4 1 - - - - 1 10 
1 4 - - - 3 - 9 
1 1 1 - 1 1 1 8 

- 1 - - 1 - 3 7 
2 2 - - - 1 - 7 

- - 1 1 2 - - 6 
- 3 - - - 1 - 6 

1 1 - 1 1 - - 5 
1 1 - - - - 1 5 

- - - 2 - - - 5 
1 1 1 - - - 1 4 
1 1 - - - 2 - 4 

- 1 - - 1 1 - 4 
- - - - - 3 - 4 

1 1 - - 1 - 1 4 
1 - 1 - - - - 4 
1 - - - - 1 - 3 

- - - - - 3 - 3 
1 - - - 1 1 - 3 
1 - - - 1 - - 3 
1 - 1 - - - - 3 

- - - - 1 - - 3 
1 - - - - - - 3 

- 1 1 - 1 - - 3 
2 - - - - - - 2 
1 - - - - - - 2 
2 - - - - - - 2 
2 - - - - - - 2 

- - - - 1 1 - 2 
1 - - - - - - 2 

- - - - - 2 - 2 
- - - - - - 1 2 
- - - - - - 1 2 
- - - - - 1 - 1 
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A luta pelas medalhas 

Na Genova 92 a competic;ao foi natural
mente renhida e situou-se a nfvel elevado 
como se pade aquilatar no Quadro 4. 

Mas talvez a maior constatac;ao que nele 
se pode apreciar seja a de que das 33 
medalhas de aura consignadas, 27 foram 
para participac;oes expostas em dez quadros. 

Inversamente, so 6 das participac;5es que 
beneficiaram de dez quadros foram 
galardoadas abaixo do vermeil. 

esmagador numero de medalhas de ouro, 
uma das quais, a de aura grande,. ~:>rres
ponde ao Grande Premio da exposlc;ao. 

Medalhas e Temas 

Atraves do Quadro 6, verifica-se 0 nrtido 
predomfnio ??s particip~c;oe~ inclufdas ~o 
grupo .. Histona e Organlzac;oes I~ternaclo
nais», quanta a qualidade e ~uan~ld~de dos 
premios obtidos. Assim, fOI 0 UniCO que 
averbou ouro, grande, tendo ainda obtido 

Quadro 4 

Medalhas atribufdas em 

Total 
10 8 7 6 5 de 

quadros quadros quadros quadros quadros medalhas 

Ouro Grande 1 
Ouro 26 
Vermeil Grande 22 
Vermeil 14 
Prata Grande 4 (1) 
Prata 2 
Bronze prateado -
Bronze -
Diploma -
Certificado 
de participac;ao -

Medalhas e paises 

Para a composictao do Quadro 5, optou
se par escalonar os parses segundo 0 nu
mero de medalhas mais a~as que receberam. 
Parece-nos todavia que em um ou outr~ caso 
este criterio falhara. Sera disso exemplo a 
SUrcta e a Italia. Com efeito, embora a SUfcta 
tenha mais uma medalha de aura do que a 
Italia, 0 maior numero de medalhas dos 
metais seguintes que favorece as 
transalpinos, pensamos que justificaria para 
estes 0 segundo lugar. 

o que nao sofre contestactao e a lideran
cta da Alemanha, em particular com 0 seu 

- - 1 
6 - - - 32 

38 (2) - - - 60 (2) 
71 (1) 1 - - 86 (1) 
53 (1) 1 1 1 60 (2) 
32 (1) - 1 - 35 (1) 
11 
13 
2 

2 

12 

- 1 - 12 
- - 1 14 
- - - 2 

- - 1 3 

305 (6) 

clara primazia nos ouros, maior ainda nos 
vermeiles grandes, boa vantagem nas pra
tas e boa presenCIa nas pratas gr~ndes 
embora sem a lideranc;a nest~s. So n?s 
vermeiles foram claramente batldas. Cuno
samente tambemnos bronzes tem 0 primeiro 
lugar. " I 

A .. Fauna e Flora» destaca-se vlslve-
mente nos vemeiles e tem boas presenc;as 
nos rest antes metais. 

As participac;oes de .. Ciimcia e Tecnica» 
foram predominantemente galardoadas cc;>m 
vermeiles e pratas grandes,. as de .. Correlos 
e Comunicac;5es" com vermelles, bem como as 
de «Artes» e de «Navegac;ao e Explorac;5es» 

Normas privativas fazem nascer e 
morrer esta~6es postais 

DE008291 DCCRV. 28-3-1991. Funciona
mento dos estabelecimentos postais de 
trafego reduzido como estac;oes auxilia
res - CTFA - com CRT em 1unc;oes de 
distribuictao e atendimento. 

DE013991 ADCS. 19-6-1991. Reclassificactao 
de CTF. 'f' 

DE006091DCRV/ATD. 11-9-1991. Reclassll-
cactao das CTF. 

01000291 PCE. 24-9-1991. Aceitac;ao de ob
jectos franquiados po~ maquina de. fran
quear (clientes e usa Interno). Quahdade 
de servicto. 

DE006791 ATD. 25-9-1991. Mudancta de de
signactao. 

DE007191ATD. 1-10-1991. Criac;ao da 
CTFU2 de Alto Minho (Viana do Caste-

lo). ,- CTF 
DE007891 ATD. 11-10-1991. Cnactao da 

4 a) de Avenida (Braga) e Norton de 
Matos (Braga). . _ 

DE008091ATD. 16-10-1991. Cnac;ao da 
CTFU4 b) de Caxinas (Vila do Conde), 
Ec;a de Queiroz (Porto) e Parque 
(Matosinhos). 

DE008391ATD. 22-10-1991. Supressao da 
CTF4 b) de S. Vicente da Beira. 

DE008291ATD. 22-10-1991. Supressao da 
CTFB4 a) de Torreira (Murtosa). 

CC000291 PCE. 28-10-1991 . Maquina de 
Venda Automatica de Selos-Crouzet. 

DE008691ATD. 11-4-1991. Criactao da 
CTFU4 b) do Hospital Central (Coimbra). 

DE008891 ATD. 11-6-1991. Criac;~o das C?TF 
de Santo Antonio dos Cavalelros, QUinta 
Grande (Barreiro) e Paivas (Seixal). 

CC000391 PCE. 13-11-1991. Cartoes de 
Boas-Festas dos Correios. 

DE009491 ATD. 18-11-1991. Reclassificactao 
das CTF. 
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OS004891 CA. 21-11-1991. Correio Azul In
ternacional. 

OS004991 CA. 21-11-1991. Normas CO.m
plementares ao Regulamento do Servlcto 
Publico de Correios (RSPC). 

DE009891 DCRV-ATD. 21-11-1991. Supres
sao da CTFA Carrapatelo (Barragem). 

DE010691ATD. 28-11-1991. Supressao da 
CTFA Aldeia Fundeira. 

AVISO. PCE: 28-11-1991. Maquina de fran
quear «Secap» mods. ALPHA 795 e 
MINIPOST 820. Aprovactao. 

DE010291ATD. 28-11-1991. Criactao da 
CTFU4 a) de Teixeira Gomes (Portimao). 

DE011391ATD.12-12-1991. Reclassificactao 
das CTF. 

CC000491 PCE. 17-12-1991. Correio Azu~ 
OS005191 CA. 20-12-1991. Reestruturactao 

dos Correios de Portugal. 
DE000192DRC. 9-1-1992. Criac;ao da CTFU 

de Pragal (Almada). 
DE000492DRC. 16-1-1992. Supressao do 

BEC Carregosa (Vale de Cambra). 
AVISO PCE. 23-1-1992. Maquina de fran

quear .. HASLER", mods. F-104 e F-224. 
Aprovac;ao. 

DE001892DRC. 1-2-1992. Supressao de 
CTF. 

CC000292PCE. 18-2-1992. Correio Azul In
ternacional. 

DE001292DRC. 23-2-1992. Supressao da 
CTF4 b) de Praia de Buarcos. 

CC000392PC E. 23-3-1992. Perfurac;ao de 
selos. _ 

DE006892VCEAS. 30-3-1992. Criac;ao da 
Estac;ao do Centro Cultural de Belem 
(Lisboa). . . 

DE007992 VCEAS. 23-4-1992. Reclasslfl
cac;ao das Estactoes de Correios. 



Catalogos para todos os 
gostos 

o valioso patrimonio do nosso clube 
usufrui um bem precioso, imperceptivel para 
tados quantos (ainda) nao pertenc;am a nu
merosa familia dos seus membros. Esse 
valor inquestionavel traduz-se pelos inume
ros incentivos por parte dos nossos socios 
nas formas mais dfspares. 

Tal conceito vem a propos ito de tres 
catalogos gentilmente enviados pelos nos
sos associados e que passamos a apresen
tar por ordem cronologica de recepC;ao. 

SELOS POSTAIS DE PORTUGAL, 
A90RES, MADEIRA, MACAU E P~E-FI
LATELICOS - 1993 - 9.! EDI9AO -
Edic;ao da AFINSA e orientac;ao tecni~a do 
Nucleo Filatelico do Ateneu Comerclal do 
Porto, este catalogo de facil manuseamento, 
de linguagem acessfvel aos principiantes 
constitui uma obra de prestigio digna de fi
gurar nas estantes dos coleccionadores mais 
avanc;ados. 

Nao podemos deixar de salientar 0 

apontamento introdutorio do catalogo que 
revela notas tecnicas de muito interesse di
dactico para todos aqueles que procuram 
num catalogo algo mais do que as singelas 
cotac;oes dos valores filatelicos. 

Uma palavra de agradecimento e aprec;a 
ao nosso cons6cio FILAMUNDO pelo envio 
desta obra, a cores, fundamental para a 
compreensao da dialectica da filatelia con
temporanea. 

CATALOGO ELADIO DE SANTOS -
SELOS DE PORTUGAL CONTINENTAL E 
INSULAR E DE MACAU -1991-92 - 52.! 
EDI9Ao - Este catalogo aguardado com 
expectativa, pelos mais pressurosos, man-
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tem os argumentos que 0 fizeram ao longo 
das suas 52 Primaveras (52 Edic;oes e uma 
obra de vulto em qualquer quadrante) refe
rencia obrigat6ria de gerac;oes sucessivas de 
filatelistas. 

Impreterfvel por tradiC;ao e qualidade, 
distanciado de fobias megalomanas, remo
delou-se 0 aspecto grafico, que se encontra 
muito melhorado. Para alem das cotac;oes, 
constantes pontos de interesse foram inseri
dos, entre os quais destacamos os tftulos 
por ordem alfabetica das emissoes de cor
reio tao util aos coleccionadores cada vez 
mais exigentes e a quem infelizmente es
casseia 0 tempo para fazer face as multiplas 
actividades diarias. Uma obra em perfeita 
sintonia com a nossa epoca. 

CATALOGO DE SELOS POSTAIS DOS 
PALOP (PAISES AFRICANOS DE LINGUA 
OFICIAL PORTUGUESA) -1991 - Todos 
os argumentos e elogios para este catalogo 
editado pela AFINSA apresentam-se como 
desnecessarios porquanto afirmamos estar 
perante 0 primeiro catalogo dos PALOP na 
sua/nossa Lingua Oficial. 

Este documento hist6rico acessfvel a 
todas as bolsas, encontra-se ja a venda nos 
escaparates das lojas da especialidade. Uma 
obra pioneira para todos quantos vao desco
brindo a beleza dos selos dos nossos par
ses irmaos. De enaltecer, todo 0 esforc;o 
desenvolvido para a fe~ura desta obra e a 
certeza de ser um marco relevante na filate
lia dos PALOP. Um auxllio hoje, um valor 
amanha, um catalogo pre-destinado a esgo
tar-se rapidamente pelas caracterfsticas in
trfnsecas. 

Alemanha 
Sufc;a 
Italia 
Franc;a 
Espanha 
Brasil 
Holanda 
Estados Unidos 
Finlandia 
Checoslovaquia 
Australia 
Austria 
Belgica 
Portugal 
Coreia 
Gra-Bretanha 
Noruega 
India 
Nova Zelfmdia 
Suacia 
Dinamarca 
Formosa 
Russia 
Argentina 
Israel 
Canada 
Luxemburgo 
Irlanda 
Japao 
Gracia 
Bulgaria 
Uruguai 
Venezuela 
Singapura 
Cuba 
China 
Turquia 
Romania 
Hungria 
Polonia 
Indonesia 
Malasia 

.. 
1J 21 2 

615 6 

1 9 10 
- 4 6 
- 3 11 
- 3 7 
- 3 3 
- 3 1 
- 3 1 
- 1 4 
- 1 2 
- 1 1 
- 1 -
- - 3 
- - 2 
- - 2 
- - 2 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Quadro 5 

1 d ! ~j .. i j~i I. ~ ~ 
> ~i5 If. I. If. is ~ ! 

12 6 2 - - - . -
3 5 2 - - - -

11 8 6 1 1 - -
7 2 - - - - -
4 2 - - - - -
4 - 2 - - - -
2 3 - - - 1 -
4 3 3 - - - -
4 1 1 - - - -
2 - - - - - -
4 1 1 - - - -
2 1 - 1 - - -
8 3 - - - - -
1 2 1 - - - -

- 1 1 - - - -
3 3 2 - - - -
1 2 - - - - -
1 - 1 1 1 - -

- 2 - - - - -
- 1 2 - - - -
3 1 - - - - -
2 - 1 - - - -
2 - - 1 1 - -
1 3 1 - - - -
1 2 - - - - -
1 1 - 1 - - -
1 1 - - - - -
1 - - - - 1 -
1 - - - - - -

- 2 - 1 2 - 1 
- 1 1 - - - -
- 1 1 - - - -
- 1 1 - - - -
- 1 - 1 - - -
- - 2 - - - -
- - 1 1 2 - -
- - 1 1 1 - -
- - 1 - 2 - -
- - 1 - - - 1 
- - - 3 - - -
- - - - 3 - -
- - - - 1 - 1 
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Quadra 6 

Cluro Cluro Vennei 
Grande Grande 

Navaga9iio a Explora90es - 1 3 (1) 
Eseutlsmo a Xadraz - 2 1 
Clenela a Teenlea - 4 6 
HIst6ria a Organiza90as 
Intarnaelonals 1 10 17 
Corralos a Comunlea90es - 5 8 (1) 
Dasporto a Olimpladas - 1 5 
Raligloas - - 4 
Artas - 1 2 
Fauna a Flora - 6 10 
Tamas divarsos - 2 

ApreciaCfoes globais 

Reportando-nos a lista dos 42 pafses 
representados na Genova 92, nao surpreen
dera a hegemonia dos pafses da Europa 
Central que ainda se verifica, nomeadamen
te da Alemanha e da Sufc;a. Tendo em con
siderac;ao que estas participac;oes es~ao 
praticamente todas legendadas em ale mao, 
e dado 0 fraco conhecimento ou mesmo 
desconhecimento total deste idioma por grande 
numero de Jurados, perguntamo-nos se este 
predomfnio se manteria se estivessem escritas 
em ingles ou frances. 

Quanto ao posicionamento dos pafses nos 
tres quadros, e de assinalar que em todos 
eles, os quatro primeiros lugares sao ~ividid~s 
sempre entre os mesmos, enos segulntes nao 
se verificam muitas alterac;oes de grande 
monta. Entre elas sobressaem, para nos, as 
posic;oes em 6.2 lugar da Belgica no que diz 
respeito ao numero de participac;oes e de 
quadros que nao e acompanhada. eelas 
classificac;oes, onde ocupa a 13.2 poslc;ao. 

Tambem com a Gra-Bretanha se passe 
situac;ao semelhante, de 10.2 para 16.2 lugar. 

4 
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Certifi. 
cado 

Vennell Prlla Prlla Bronze Bronza Diploma, d. 
Grande Preteado Partie/-

P ...... 

6 (1) 5 1 - 1 - -
3 3 2 1 1 - -

10 10 4 3 2 - -
5 9 9 - 5 2 2 

13 6 (2) 4 2 - - -
7 7 3 1 - - 1 
5 3 2 - - - -
9 1 2 1 3 - -

21 10 7 (1) 4 2 - -
7 6 1 - - - -

Idem com a Grecia, de 14.2 e 15.2 para 0 30.2 

lugar. 
De assinalar 0 born posicionamento da 

Espanha e do Brasil e tambem a circunstancia 
de grande numero dos pafses que se situam 
nos lugares cimeiros, organizarem regular
mente grandes exposic;oes mundiais. Entre as 
excepc;oes fig u ram, cu riosam ente a AI em an ha 
e a Sufc;a que, no entanto, produzem muitas 
realizac;oes entre si. 

No que diz respeito a Portugal, julgamos 
poder dizer que ocupa uma posic;ao bastante 
satisfatoria e equilibrada nos tres quadros. 
Pena e que ainda nao tenha averbado uma 
medalha de ouro, pelo menos. 

Assim como gostarfamos que apresentas
se participac;oes em mais grupos tematicos. 
Parece-nos ser possfvel a curto prazo es
tarmos presentes no «Escutismo e Xadrez», e 
no «Desporto e Olimpfadas» e reforc;armos a 
nossa posic;ao na «Fauna e Flora». E porque 
nao na «Hist6ria e Organizac;ao Internacio
nais», na «Ciencia e Tecnica» e ate nas 
«Artes»? 

Podera ficar aqui urn repto aos tematicos 
portugueses? 

Tap oferece catalogo 

Com a chancela da TAP-Air Portugal, 
acaba de ser lanc;ado no mercado urn Ga
ta/ogo de Marcas Aereas, obra da autoria do 
consagrado especialista desta modalidade, 
Francisco Lemos da Silveira, consultor 
filatelico daquela companhia aerea e jurado 
internacional. 

Tal como 0 seu autor refere no prefacio, 
o presente trabalho «destina-se, fundamen
talmente, a permitir aos aerofilatelistas. urn 
ordenamento racional dos sobrescntos 
filatelicos da TAP-Air Portugal que ja figu
rem nas suas colecc;oes - com 0 conse
quente desejo de tentar preencher as lacunas 
eventuais - e, bern assim, facilitar aos re
cem-chegados a especialidade 0 infcio de 
uma colecc;ao de primeiros voos da Com
panhia Nacional, disposta de acordo com 
uma obra de referencia». 

Na realidade, nada melhor do que urn 
catalogo para desenvolver e dinamizar qual
quer sector do coleccionismo, seja ele qual 
for, e da filatelia em especial. Isto porque 0 

amador tern a sua tarefa extremamente fa
cilitada, pois nao necessita de dispender 
esforc;os e tempo para listar as pec;as que 
devem ser inclufdas na sua colecc;ao. E, 
como e 6bvio, ele necessita de conhecer todo 
o material existente que caiba no seu con
junto. 

Mas, como acontece com este catalogo, 
se ele contiver outros elementos, melhor 
ainda sera para 0 coleccionador. Na presen
te situac;ao, esta obra ainda disponibiliza in
formac;oes acerca da data de cad<l: voo, ?a 
cor da tinta utilizada para cada canmbo (In
formac;ao de grande utilidade, tambem, na 
detecc;ao de eventuais falsificac;oes) e, ain
da, em alguns casos, outras observ~c;oes de 
natureza complementar. Refira-se, alnda, que 
todas as 339 marcas - tantas quantas as 
que a TAP editou entre 1968 e 1990 - se 
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encontram reproduzidas neste livro, com 
magnfficas ilustrac;oes. 

Entretanto, sera conveniente referir, des
de ja, que para se elaborar uma colecc;ao 
com determinadas pretensoes nao deverao 
os aerofilatelistas limitar-se a registar nas 
folhas das suas participac;oes as informac;oes 
disponfveis nesta publica~ao. Com efeit~, 
necessitarao de providenclar outras, respel
tantes a cada voo, resultado da sua pesqui
sa pessoal. 

Pesquisa que neste material moderno se 
tornara bern mais acessfvel a qualquer urn 
que a tal se disponha, inclusivamente junto 
da pr6pria TAP-Air Portugal e do seu con
sultor, perito altamente qualificado e docu
mentado. 

Trata-se, com efeito, de materia verda
deiramente aliciante, em especial para os que 
gostam de aviac;ao e que por intermedio 
destas pec;as poderao compilar uma auten
tica hist6ria do desenvolvimento da aero
nautica em Portugal ou, pelo menos, dela 
tomar conhecimento mais aprofundado. 

o editor deste Gata/ogo de Marcas Ae
reas facultara aos associados do CFP, e a 
titulo gratuito, urn exemplar da presente obra, 
devendo os pedidos ser dirigidos a TAP-Air 
Portugai/DCRP, ao cuidado de Francis?o 
Lemos da Silveira, Apartado 5194, 1777 Lls
boa Codex. 

Mesmo que nao seja especialista neste 
vector da filatelia por que nao enriquecer a 
sua biblioteca? (SG) 



1835, e como a mae falecera oito anos an
tes, Camilo entao com 10 anos e sua irma 
Carolina com 14, ficaram 6rfaos, acabando 
por ir viver para Vila Real, por decisao do 
conselho de famflia. 

E aqui que entram os nomes de Rita 
Emflia Castelo Branco e Ant6nio Pedro da 
Silva Pedroso, mencionados no documento. 

Rita Emflia Castelo Branco residindo em 
Vila Real, e como tia paterna, foi a quem os 
6rfaos foram entregues, para ali seguindo 
em 1836; Antonio Pedro da Silva Pedroso, 
fora provisoriamente tutor destes, enquanto 
em Lisboa. S6 que, enquanto este, sabe-se, 
tudo tera feito na defesa dos 6rfaos, inclusi-

ve «transformar 0 legado em inscric;6es de 
modo a assegurar 0 seu futuro», a tia Rita, 
ao contrario, por ganancia e sem escrupu
los, procurava apanhar 0 que era dos sobri
nhos!. .. 

Este caso pode ser mais pormenorizada
mente tratado em «CAMILO CASTELO 
BRANCO - Roteiro Dramatico dum Profis
sional de Letras" e «DICIONARIO DE 
CAMILO CASTELO BRANCO", obras do Dr. 
Alexandre Cabral. 

E pois real como 0 interesse filatelico por 
determinado documento, pode ser comple
mentado com dados tao interessantes que 
enriquec;am 0 nosso conhecimento. 

(:> 
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Foc;o-se socio do CFP 

Anuncie no Revisto do CFP 

Afinsa-Portugal tern no\'as instala~ues 

E muito posslvel que quando esta Revis
ta esteja a ser distribu Ida, ja tenha side 
inaugurado em Lisboa um novo centro de 
vendas da Afinsa-Portugal, em substituic;ao 
da conhecida loja «Filamundo", dotada das 
melhores condic;6es de atendimento. 

o novo espac;o localiza-se em ediffcio 
proprio, na rua de Santa Justa, 25 esquina 
com a rua dos Douradores. Nele se en
contram secc;6es de Filatelia, Numismatica, 
Medalhlstica, Mineralogia, obras de Arte e 
outros artigos de coleccionismo. 

Os nossos melhores votos para mais esta 
iniciativa da Afinsa-Portugal. 
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Lazaretos 

o nosso Consocio e Amigo Mascarenhas 
Pereira despoletou uma questao sobre 0 

Lazareto, que foi iniciada pelo pr6prio em 
interessantes artigos publicados no Boletim 
do CFP e secundado por outr~ tambem dis
tinto Cons6cio e Amigo, Pedro Vaz Pereira. 

Dissecando esses artigos parece que 
nem tudo ficou esclarecido, e num contribu
to para mais aclaraC16es eis que somos pro
curados pelo Consocio Castanheira da Sil
veira (LFE) que facultou uma planta do 
Lazareto de Lisboa, situ ado na Outra Banda 
e da qual inclulmos a sua reproduc;ao. 

Segundo a Grande Enciclopedia Portu
guesa e Brasileira, 0 Lazareto foi extinto em 
1906 e os seus grandes ediffcios e anexos 
ocupados em 1927 pelo Asilo 28 de Maio. 
Presentemente encontram-se repletos de 
desalojados e outros ocupantes, que ultra
passam 0 numero de seiscentos, segundo 
informaC1ao de fonte oficial. 

E provavel que as marcas postais tives
sem sido utilizadas no proprio Lazareto, se 
ponderarmos que na «Tabella de prec;os da 
hospedaria do Lazareto" se vendiam .. vidros 
de tinta, para escrever a $060; papel pe
queno, para cartas, cad a $025; 
sobrescriptos, cada $005 e canetas com 
penna cada $020». A venda destes artigos 
assim 0 presume. Nao seria inedito 0 usc de 
marcas postais tal como aconteceu por 
exemplo no Hospital Rovisco Pais (Tocha) e 
ainda presentemente no Hospital de Santa 
Maria, onde existe um Posto de correio. 

Nao obstante ser posslvel sabermos que 
a tiragem das correspondencias na Adminis
trac;ao dos Correios em Lisboa «(1.2 expedi
c;ao) era as 7h30m da manha; para Almada, 
Lazareto, Caramujo e Sezimbra". Fazia 
parte da «Administrac;ao Telegrapho Postal 
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de Lisboa", que compreendia 0 .. Lazareto». 
Constava das .. Localidades onde se acha 
estabelecido 0 Servic;o postal, 'Lazareto' 
de Lisboa, concelho de Almada. Distrito 
de Lisboa, de 3.! classe, tinha servic;o 
telegrafico, emitia vales, encomendas. 
Repartic;ao com quem permutava malas 
era Almada». Tambem na .. Tabella 
indicativa das terras do Continente do 
reino e das ilhas adjacentes e que ha 
repartic;ao de correio, categoria dessas 
repartic;6es e circulos postaes a que per
tencem Lazareto. Era uma Delegac;ao do 
Correio de Almada». Com todas estas 
notas ficara suficientemente esclarecido 0 

local do Posto de Correio onde era aposta a 
marca de dia Lazareto? Parece-nos que nao. 

Maximiano de Lemos, na sua Encyclope
dia Portugueza lIustrada" refere-se ao 
Lazareto, como uma .. povoac;ao da fregue
zia de Caparica ou Monte de Caparica, 
concelho de Almada. Esta situada junto 
ao Tejo. Tem estac;ao Telegrapho-Postal", 
mas nao a localiza. Nao se consegue situar 
na planta reproduzida. Se Mascarenhas 
Pereira tem diversos exemplares do carimbo 
de um leque de datas que vai ate «23 DEZ 
09" pelo que continuamos na duvida se 
esteve sempre ali, de facto, 0 Posto de 
Correio. Uma vez extinto 0 Lazareto 0 que 
se tera passado? 

Talvez seja oportuno referir que exist i
ram varios Lazaretos, quando das epidemi
as de colera os chamados Lazaretos Terres
tres de Fronteira, isto por volta da decada 
de 80 do seculo passado (1884 e seguin
tes). Estavam situados em Marvao, Elvas, 
Vilar Formoso, Valenc;a e Vila Real de Santo 
Ant6nio pelos quais passou muita corres
pondencia para ser desinfectada, embora 



escapasse bastante porque a que vinha do 
estrangeiro entrava por varios locais sendo, 
poram, os atras mencionados, os principais. 

Houve a necessidade de ordenar a cor
dao sanitaria e foram logo abertos dais 
Lazaretos, procurando-se acabar todas as 
comunica<;5es postais por outros pontos e a 
medida que as restantes iam abrindo, eram 
dotados com os meios indispensaveis para 
a fumiga<;ao e corte de correspondencia 
fechada. Nos locais onde ainda nao se en
contravam abertos os Lazaretos, ficou proi
bido 0 transite postal. 0 de Vila Real de 
Santo Antonio nao passava de um ordinaria 
mas grande barracao, construfdo num areal, 
que nao of ere cia qualquer seguran<;a. 

Nos servi<;os mais importantes constava 
a "beneficia<;ao» da correspondencia postal, 
efectuada nos postos de desinfec<;ao dos 
Lazaretos. 

o mais importante foi a de Marvao onde 
o servi<;o era mais regular e havia menos 
impedimentos no movimento do correia. 
Apesar disso, as queixas eram imensas, 
sendo a principal a de que retardavam e 
desigualmente golpeavam as cartas e jornais. 
Os peri6dicos eram retard ados um dia, ha
vendo uma espacie de contrabando sanita
rio que permitia que alguns beneficiados 
recebessem os jornais mais cedo, 0 que dava 
origem a protestos dos editores, visto haver 
privilegio de receberem as notfcias do es
trangeiro com maior antecedencia. 

Foi feito um inquerito e da indaga<;ao 
nada resultou. A conclusao foi de que a 
correspondencia chegada de madrugada, era 
submetida a desinfec<;ao pelos vapores de 
enxofre, golpeada ou nao, segundo a sua 
natureza, seguindo nessa tarde e chegando 
a Lisboa no dia seguinte. 

Quanto ao golpeamento das correspon
dencias, no Continente Europeu havia mui
tas discrepancias e objec<;5es. Os servi<;os 
portugueses optaram por que ali fosse 
golpeada a correspondencia fechada, nao 
golpeando os sobrescritos abertos, os jornais, 
os livros, as fotografias, os cintados e os 
bilhetes posta is. 

Na ansia de golpear as milhares de cartas 
o que tornava esse servi<;o quase automa
tico, nao havia momentos de reflexao e como 
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a trabalho era efectuado na malaria par 
analfabetos, algumas vezes a golpe de for
mao, nao evitava que tratassem pe<;as que 
tal nao mereciam. Era uma chuva de pro
testos. 

Durante as medidas quarentenarias era 
proibido pelos Correios 0 transito de las 
estrangeiras e suspendia-se as encomendas 
postais, 0 que nao evitava que chegassem 
par via postal grandes quantidades de 

RIO TEJO 

amostras de las e tecidos e algumas, como 
vinham registadas, constitufam uma grande 
responsabilidade para os Correios. 

A tantos anos de distancia, as medidas 
que hoje nos parecem ridfculas e ingenuas, 
era as que melhor se podia utilizar nesses 
tempos. Filatelicamente, essa rara corres
pondencia que chegou aos nossos dias e 
motive de gaudio para os coleccionadores 
de uma das mais lascinantes fatias da fila
telia: a Correspondencia desinfectada. 

Cautela de segura do 
• correlo com historia 

E curiosa como simples documentos 
postais que nos interessam filatelicamente, 
podem encerrar informa<;6es deveras en
cantadoras. 

Nao fora a reparo de um amigo de Ovar 
e tambem eu teria deixado passar em bran
co este simples documento, que se limita a 
comprovar a envio por correia de certa 
quantia, de Lisboa para Vila Real. 
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Adelino A. Caravela 

Trata-se de uma "cautela» de segura do 
correia, que nada teria de especial, nao fora 
as pessoas nela directamente envolvidas, e 
que tem liga<;ao com alguem que na altura, 

ainda nao tinha voz act iva para resolver os 
seus assuntos, e que anos mais tarde se 
revelou um dos maiores vultos das nossas 
letras: CAMILO CASTELO BRANCO. 

Par morte de seu pai em Dezembro de 



Plano de emiss6es para 1993 

Com 0 novo ano, ar temos 0 plano das emiss6es filatelicas para 1993. 
De sublinhar que este ana sera langada no nosso pars a 1.1 emissao UPAEP-AMERICA 

que, a semelhanga do que sucede com as emiss6es EUROPA CEPT, devera efectuar-se 
anualmente, abrangendo um vasto conjunto de parses que integram a Uniao Postal das 
Americas, Espanha e Portugal (UPAEP), uma das varias Uni6es Restritas de parses membros 
da Uniao Postal Universal (UPU). 

JANEIRO: 
- Taxa a cobrar 
- Selo sem taxa 

FEVEREIRO: 
- 450 Anos da Chegada dos Portugueses ao Japao 
- Centemirio do Nascimento de Almada Negreiros 

MARQO: 
- Navegadores Portugueses (serie base) 
- Arquitectura Regional - Madeira 

ABRIL: 
- Instrumentos Nauticos 
- Arquitectura do Periodo dos Descobrimentos - Agores 

MAIO: 
- Europa (Arte Contempor{mea) - Continente - Agores e Madeira 

JUNHO: 
- UCCLA (Uniao das Capitais Luso·Afro-Americo·Asiaticas de Lingua Portuguesa) 
- Datas da Hist6ria (125 Anos dos Bombeiros Vol. Lisboa e 200 Anos do Teatro S. Carlos) 
- Ano Europeu da Protecgao Civil 

JULHO: 
- Conservagao da Natureza - Madeira 
- Escultura Portuguesa 

SETEMBRO: 
- Congresso Mundial dos Caminhos de Ferro 

OUTUBRO: 
- Traineiras da Costa Portuguesa 
- UPAEP - AMERICA (Especies em Vias de Extingao) 
- Marcos do Correio 

NOVEMBRO: 
- Engenhos de Moer - Agores 
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Fig. 1 - Carta de ARCOS DE VALDEVEZ para 0 Porto, com porte interno de 25 R. Este 
carimbo transitou do Periodo Pre-Adesivo para 0 Periodo Adesivo. 

Carimbos nominativos 
usados em Portugal no 

periodo adesivo 

AReo DE BAULHE 

Nao encontro qualquer indicagao deste 
correio na 1.i! Reforma Postal, contudo creio 
que 0 mesmo seria uma Delegagao do Cor
reio de Cabeceiras, dado que durante 0 Pe
rfodo Pre-Adesivo 0 mesmo ja era uma 
Delegagao do Correio Assistente de Cabe
ceiras (Basto). 

Na 2.1 Reforma Postal foi uma Delega
gao de Correio pertencente a Direcgao de 
Correio de Cabeceiras de Basto, da Admi
nistragao Central do Correio do Porto. 

Baulhe era uma pequena freguesia do 
Minho, pertencente a Comarca de Celorico 
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de Basto, concelho de Cabeceiras de Basto. 
Nesta pequena freguesia existiam na 

segunda metade do seculo XIX, cerca de 
300 fogos. 

AReo , 
DE JJAVLHE 

Tambem era conhecida por "Arco de 
Bagulhe» ou ainda por "Areo de Baunte». 

Este earimbo de Areo de Baulhe e extre
mamente raro. 



ARCOS DE VALDEVEZ 

No infcio da 1.ft Reforma Postal era uma 
Delega~ao de Correio da Direc~ao de Cor
reio de Ponte da Barca, pertencente a Admi
nistra~ao Central de Viana do Castelo. 

(ARCOS DE 
\VALDEVE 

A 

/ 

Ainda durante a 1.'! Reforma postal, foi 
elevada a categoria de Direc~ao de Correio 
e usou como marca obliteradora, 0 carimbo 
de barras "222,,. 

Na 2.i! Reforma Postal e com 0 desapa
recimento da Administra~ao Central de Cor
reio de Viana do Castelo, foi integrada na do 
Porto, igualmente como Direc~ao de Correio, 
passando a usar entao 0 carimbo obliterador 
de barras "48,, . 

Durante 0 Periodo Pre-Adesivo, foi uma 
Delega~ao do Correio Assistente de Ponte 
de Barca. 

Conhecem-se dois carimbos nominativos 

usados no Periodo Adesivo, os quais desig
no por A e B. 

o carimbo A transitou do Periodo Pre
Adesivo para 0 Perfodo Adesivo e aparece 
sempre na cor azul. 

o carimbo B surgiu no Perfodo Adesivo 
e pode aparecer a preto ou azul. 

Arcos de Valdevez era e e uma vila do 
Minho. 

Tinha naquela altura 550 casas, habita
das por 2200 pessoas. 

Neta vila realizou-se 0 celebre torneio, 
em 1140, entre D. Afonso Henriques eo seu 
primo D. Afonso VII de Castela e Leao, 0 

qual conduziu a assinatura do armisticio entre 
D. Afonso Henriques e Afonso VII de Leao. 

B 

Ate ao seculo XV denominou-se "Valle 
de Vez", em fun~ao de se encontrar situada 
num vale, junto ao rio Vez. 

Consta na Historia, que em 1498, D. 
Manuel I a caminho da Galiza, passou nesta 

Fig. 2 - Carta de ARCOS DE VALDEVEZ para Sto. Tirso com porte interno de 50 R., corres
pondente ao peso entre 3 e 8 oitavas (1 oitava = 3,58Gr.). Este porte foi aplicado entre 1853 e 

1861, sendo 0 primeiro selo obliterado a pena. Carimbo usado apenas no Periodo Adesivo. 

Em comentario inclufdo num trabalho 
semelhante ao presente que nesta Revista 
subscrevemos referente aos selos de 1991, 
sugerimos a utiliza~ao, uma ou outra vez, de 
todo 0 espa~o disponivel do selo, incluindo 
a por~ao denteada. 

I 

Pcrtygal 
.N;OIItS 

Pois bem, essa solu~ao foi adoptada para 
os tres selos "Europa CEPT". Contudo, 
esses selos tem uma larga margem unicolor 
que envolve 0 desenho propriamente dito. E 
e precisamente essa margem que extravasa 
para 0 denteado - portanto a parte unicolor. 

E nao era exactamente isso que tinhamos 
em mente. 0 que entendemos que resultaria 
totalmente, era 0 desenho continuar-se para 
o picote. Como per exemplo se pode obser
var nos selos da ECO 92, na margem que 
une um ao outro. Alias, pensamos que os 
desenhos desses selos eram ideais para 
corporizar a nossa sugestao. 
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Sugestao que per isso mesmo mamemos. 

o espectaculo dos sobrescritos 

Ao apreciar alguns dos sobrescritos do ' .2 dia de emissao editados em 1992 pelos 

65· 

cn, quase lamentamos que essas pe~as, 
hoje em dia, nao sejam benvindas as colec
~6es tematicas. Com efeito, eles sao tao bem 
conseguidos, tao atraentes que ilustrariam 
de uma forma fulgurante os temas a que se 
adaptam. Nota, pois, muito positiva para 

esses sobrescritos. 
Uma men~ao final para a edi~ao de no

vas etiquetas com impressao de franquia do 
tipo Crouzet e Klussendorf, registada no Dia 
Mundial dos Correios (9 de Outubro), proce
dimento que, ao que parece, se repetira em 
identicas datas dos proximos anos. 

• 



devido as linhas estaticas e repetidas dos 
enquadramentos que decisivamente nao nos 
agradaram. 

Ainda estaticos sao os oito selos dos 

barcos - e pensamos que bern poderiam 
extravasar movimento. 

Portugal 
MNXIIVI ... ~ 38· 

8S· ~ugal ..... 

Originalidade de apresentagao e bern 
visfvel nos selos da serie "Instrumentos 
nauticos», de Jose Lufs Tinoco. 
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Vivos, atraentes e excepcionalmente bem 
enquadrados continuam a ser os selos de 
Jose Projecto para os «Frutos e Plantas sub
tropicais». 

Tambem achamos adequada e bem in
terpretada a correcgao de tragos evidencia-

65· 

120· 

Portlla:.1 
l"'Ll ,1>-

Portugal 
IWXlY\ . 

da por Eduardo Pinto nos selos "Profiss6es 
Tfpicas Agorianas» que tambem mostram um 
bom estudo dos temas tratados. 

.. 

. - . ..... - \1;,. .• , 

Fig. 3 - Carta de ARCOS DE VALDEVEZ para 0 Porto, cqm porte interno de 25 R .. Carimbo 
usado apenas no Periodo Adesivo. 

vila, onde Ihe foram feitas grandes manifes
tag6es com uns c<sumptuosos arcos" , tendo 
a partir daquele momento e por ordem do 
rei, passado a designar-se por «Arcos de 
Val de Vez». Nada disto e certo, porem e 0 

que a lenda nos conta. 
A fundagao desta vila e atribufda aos 

galo-celtas, em 350 A.C. Nessa altura deno
minava-se por «Arcrobiga». Teve 0 seu pri
meiro foral em 1515, concedido por D. 
Manuel I. Tinha Miseric6rdia, a qual foi fun
dada no ana de 1595. Estava dotada de uma 
estagao de telegrafo. 

ARGANIL 

Foi durante as 1.~ e 2.~ Reformas Pos
tais uma Direcgao de Correio da Administra-

I ARGANIL I 
C 

gao Central de Coimbra, tendo usado res
pectivamente os carimbos obliteradores de 
barras numeros «81 » e ,(85». 

19 

No Perfodo Pre-Adesivo foi urn Correio 
Delegado do Correio Assistente de Coimbra 
e posteriormente elevado a categoria de 
Correio Assistente. 

I ARGANI L 1 
D 

Era uma vila da Beira Alta, onde habita
yam 2400 pessoas e tinha 600 fogos. 

A denominagao de «Arganil» provem da 

E 

palavra «arga», que significa «pequeno 
campo», sendo Arganil 0 diminutivo dessa 
palavra. 



Tambem existe a tese, de que esta vila 
tem as suas origens na cidade «Aussasia», 
fundada pelos Lusitanos 55 anos A.C. 

Recebeu foral, no reinado de D. Manuel 
I, no ana de 1514. 

No Periodo Adesivo foram usados os tres 
carimbos nominativos apresentados em C, 
DeE, tendo 0 carimbo C, transitado do Pe
riodo Pre-Adesivo. 

No Periodo Pre-Adesivo ja era um Cor
reio Delegado do Correio Assistente de 
Lamego. 

Era uma vila da Beira Alta, com 500 ca
sas e 1700 habitantes. 

Estava provida de estar;ao telegrafica. 
o seu primeiro nome foi «Ermo-Mor», em 

virtude da povoar;ao se encontrar situada 
sobre um monte, tendo mais tarde derivado 

Fig. 4 - Carta de ARMAMAR para 0 Porto, com porte interno de 25 R. 

ARMAMAR 

Durante a 1.2 Reforma Postal era uma 
Delegar;ao de Correio, pertencente a Direc
r;ao de Correio de Lamego, da Administra
r;ao Central de Viseu. 

Na 2.2 Reforma Postal foi elevada a Oi
recr;ao de Correio da Administrar;ao Central 
de Viseu e passou a usar 0 carimbo de barras 
obliterador .. 228». 

Encontrei este carimbo nas cores azul e 
preta, embora conste que tambem existe na 
cor verde. 
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para .. Hermamar» ou .. Ermamar». 
Durante a ocupar;ao espanhola de 15801 

1640, Armamar manteve-se fiel a causa 
espanhola, pelo que 0 seu ultimo conde foi 

Ii ARMAMAR II 
degolado em Lisboa, a 29 de Agosto de 
1641 . 

Recebeu 0 seu primeiro foral das maos 
do rei O. Manuel I, no ana de 1514. 

al a situar;ao assaz invulgar de uma parceria 
de dois autores subscreveram uma serie de 
selos. Referimo-nos a Luis Filipe Abreu e 
Maluda e a serie e bloco comemorativos do 
..Centenario da Prar;a de Toiros do Campo 
Pequeno». 

Verifica-se tambem que foi Jose Luis 
Tinoco 0 mais solicitado dos criadores: 
participou em tres emissoes (um maximo), 
com desenhos para nove selos e dois blo
cos. Nao teve, par assim dizer, maos a medir. 

Curiosamente, um outr~ Tinoco, Joao, foi 
o autor de oito selos repartidos por duas se
ries, pelo que em termos de produr;ao se 

.lOGOS OlJ,"II'ICOS 
BARCElO'JA 'f1'12 

~O~JUGt\L 

situou logo apos 0 outro Tinoco, 0 referido 
Jose Luis. Ainda em termos estatlsticos, 
verifica-se que seis dos treze auto res, ou 
seja quase 50% foram cham ados para uma 
so emissao. 

Desenhos radicais 

Temos para nos que as emissoes filate
licas de cada pais devem manter como que 
um trar;o comum, dando aso a que seja re
conhecfvel a sua origem mesmo sem a lei
tura da respectiva legenda nominal, por for
ma a harmonizar 0 seu conjunto. Todavia 
este preceito devera ser conseguido sem 
que se adopte uma padronizar;ao evidente 
que podera dar lugar a monotonia e a 
monocordia. Quere-se dizer que devera ser 
muito mais um estilo do que uma linha. 
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Observando-se 0 complexo de emissoes 
de 1992, parece-nos que se pod era notar 
que a tal, para nos, inoportuna padronizar;ao 
e bem menos evidente que aquela que se 
poude recensear ha alguns anos atras, e 
que teria mesmo melhorado em relar;ao ao 
ana anterior. Isto sem embargo de ser natu
ralmente desejavel para todos que se me
Ihore ainda mais. 

Como bem diferente e positivo, pod ere
mos anotar os selos alusivos a ECO 92 e os 
dedicados aos 450 anos da chegada dos 
portugueses ao Japao. 

Por outro lado, merecera um comentario 
desfavoravel 0 selo devotado a EXPO 92, 

.lOGOS OIJMPICOS 
BARCELONA 'fI92 

~OBJUGt\1,. 

de recorte absolutamente identico aos que 
em 1990 foram colocados em circular;ao para 
ilustrar "Palacios Nacionais». E claro que 0 

autor das duas e 0 mesmo, Vitor Santos, a 
que nao abona a sua imaginar;ao. 

Tambem as ccTransportes dos Ar;ores», 
dedicados aos barcos e os .. Barcos da 
Madeira» tem apresentar;ao totalmente se
melhante. Joao Tinoco apenas Ihes alterou 
as cores dos 213 superiores. 

Um outr~ aspectos que muito prezamos 
e 0 da transmissao de movimento, em par
ticular nos desenhos que a isso sao suscep
tiveis. Conseguidos, neste vector, foram os 
selos que Jose Luis Tinoco elaborou para 
celebrar os Jogos Olimpicos de Barcelona e 
as do .. Centenario da Prar;a de Toiros do 
Campo Pequeno», na parte que se refere ao 
cavalo, cavaleiro 0 touro. E nestes ultimos, 
julgamos que so 0 nao serao ainda mais 



Produtos multiplicam-se 

Referindo-nos agora aos outros produtos 
filatelicos dos cn, verifica-se que quanta 
aos blocos, dais deles tem a valor facial de 

250$00, sete de 260$00 e um de 350$00. E 
enquanto as seis da emissao .. Colombo» 
tiveram uma tiragem de 340.000 unidades 
de cada, todos as outros tiveram apenas 
100.000, cada. 

Quanta as carteiras, todas elas tem pre
c;os diferentes que se cifram em 253$00, 
258$00, 325$00, 380$00 e 650$00, sendo 

! 
J 

motivo de realce a facto de quatro delas se 
agregarem as emissoes base: duas dos 
"Navegadores», e as outras duas das series 
dos Ac;ores e Madeira. Afinal, so uma delas, 
ados .. Tesouros Reais» , se reporta a uma 
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emissao comemorativa. Mas so as duas dos 
.. Navegadores» tiveram tiragem ilimitada; das 
restantes foram confeccionadas 50.000 co
pias cada. 

A (mica folha executada calhou ao can-

junto "Museu do Autom6vel Antigo», teve a 
valor facial de 280$00 e a tiragem de 100 
mil exemplares. 

Oesenhos e Oesenhadores 
E obvio que as selos vivem daquilo que 

as seus autores Ihes conseguem transmitir. 

120· 

Em 1992 foram treze, para alem dos 
proprios Servic;os Tecnicos-Artfsticos dos 
cn as responsaveis pelos desenhos dos 
60 figurinos. 

Neste dom inio, merece anotac;ao especi-

AROUCA 

Na 1.1 Reforma Postal foi uma Direcc;ao 
de Correia da Administrac;ao Central do Porto 
e usava a carimbo obliterador de barras "5,,. 

Com a 2.1 Reforma Postal, transitou como 
Direcc;ao de Correia para a Administrac;ao 
Central de Coimbra e passou a usar a ca
rimbo obliterador de barras «86». 

Era e e uma vila situada junto ao Douro, 
sendo constiturda, na segunda metade do 
seculo XIX por 460 casas e habitada por 
1600 pessoas. 

E uma povoac;ao muito antiga, fundada 
500 anos A.C., pelos galo-celtas. 

Diz a tradic;ao, que a vila de Arouca tem 
a sua origem na aldeia do Burgo, designada 
tambem por "Vila Mean do Burgo». 

Fig. 5 - Carta de AROUCA para ° Porto, multada em 50 Reis, por falta de selo. 

Durante 0 Perrodo Pre-Adesivo foi um 
Correio Assistente, sendo a expedic;ao do 
correia efectuada sempre as Segundas-Fei
ras, da parte da manha. 

I A ROUCAI 

Foram usados os carimbos nominativos 
assinalados com F, G e H, tendo 0 carimbo 
assinalado com F transitado do Periodo Pre
Adesivo. 

21 

AROUCA 
Consta tambem que a sua fundac;ao tem 

origem no ana 34 A.C., tendo sido fundada 
pelos romanos, a qual passaram a designar 

liARD UCA.II 
por "Aranca», "Aruca» ou "Araducta". 

Recebeu a seu primeiro foral das maos 
de D. Afonso Henriques, no ana de 1151. 

Tinha estac;ao telegrafica. 



COLOMBO FOI REI 
EM PORTUGAL 92 

Parece-nos ifcito considerar que 1992 foi 
urn ana assaz positivo para os Correios de 
Portugal. E 0 seu maior axito tera sido, sem 
duvida, 0 conjunto de blocos devotados ao 
5.2 Centenario da Descoberta da America 
por Cristovao Colombo, os quais se esgota
ram poucas semanas apas a sua emissao. 

Nao nos podemos alhear das dificulda
des por que passaram os Servi~os de Fila
telia dos cn nos primeiros meses de 1992, 
devido ao atraso da tutela em definir os 
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A. Silva Gama 

valores das taxas das correspondancias a 
vigorar nesse ano, 0 que implicou distorsoes 
das datas antecipadamente previstas para a 
safda das emissoes, da distribui~ao dos selos 
e ate das pagelas anunciadoras dos mes
mos. Embora, tais circunstElncias tivessem 
desgostado alguns coleccionadores, merece 
o nosso apreCfo a forma empenhada e esfor
~ada como os referidos Servi~os tornearam 
sucessivos problemas que, adivinhamos, Ihes 
surgiram. 

constata-se com alguma surpresa que foram 
emitidos 0 mesmo numero de exemplares 
da taxa de circula~ao interna de 38$00 como 
dos de 65$00: onze de cada. 

Por outro lado, com apenas menos urn 
do que aqueles, surgem as taxas de 85$00 
e 120$00. 

Repare-se que estas quatro taxas 
aglutinaram 70% da totalidade dos selos, 
repartindo-se os restantes 30% por nove ta
xas. E destas, a de 70$00, com seis selos, 
representa exactamente 1/3 desse rema
nescente. 

Interessante a casualidade dos dois se
los de 125$00 terem sido disponibilizados 
em duas series consecutivas: «Frutos e 
Plantas sub-tropicais da Madeira» e «T e
souros Reais". 

De considerar ainda que os dois selos 
de 10$00 pertencem as series «Frutos e 
Plantas sub-tropicais da Madeira» e «Profis
saes Tfpicas A~orianas» , consideradas seri
es base das respectivas regiaes autanomas. 
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Tiragens tiram milhoes 

No capitulo das tiragens, convira recordar 
que as indica~oes que seguem nao dizem 
respeito as emissoes base acima indicadas nem 
a «Navegadores Portugueses», visto que estes 
conjuntos tam tiragens ilimitadas. 

Analisando os numeros, chega-se a con
clusao de que aos selos com taxas ate 60$00 
inclusive, foi fxada a tiragem de 1 milhao de 
exemplares; para os de facial superior e essa 
importElncia, foi determinada a emissao de 
600 mil capias. 

Uma unica excep~ao a esta regra: os tras 
selos de 65$00 inclufdos na serie «Faian~a 
Portuguesa» que averbaram 400 mil exem
plares cada urn. 

Desta forma, a estes juntar-se-ao, em 
resumo, 33 selos com 600 mil exemplares 
de tiragem e 12 com 1 milhao. 

Se somarmos estas cifras, chegaremos 
a conclusao de que os Correios Portugue
ses colocaram em circulac;ao 33 milhoes de 
selos comemorativos. 



Relativamente ao primeiro destes para
metros, come~amos por constatar que 0 valor 
mais baixo (6$00) e 0 mais alto (350$00) 

1lJrtuga( 

60· 

dos selos de 1992 se averbam a emissao 
base «Navegadores Portugueses», devidos, 

. ~ 
"T' 

por certo, as alegadas necessidades postais. 
Numa escala partindo dos menores 

faciais para os maiores, propomo-nos aqui-

latar quantos exemplares de cada um deles 
surgiram em 1992. Assim, tivemos um de 
6$00, dois de 10$00, onze de 38$00, tras de 

40$00, um de 60$00, onze de 65$00, seis 
de 70$00, dez de 85$00, um de 100$00, 

· ....................... 
, '''- : 

· · · · 

dez de 120$00, dois de 125$00, um de 
155$00 e um de 350$00. 

Numa breve analise a estes numeros 
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o sucesso mora em Colombo 

Mas verdadeiramente notavel foi 0 su
cesso obtido, pelo conjunto de blocos relati
vos a Colombo. E varias foram as vertentes 
que contribuiram para esse bom resultado. 

PORTUGAl 

65. 

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

Uma delas foi a excelente qualidade gra
fica das seis pe~as. Outra foi 0 facto de, 
tanto quanto sabemos pela primeira vez a 
nfvel mundial, se terem reunido quatro Ad
ministra~6es Postais para fazerem uma 
emissao geminada. 

Com efeito, Portugal, Espanha, Italia e 
Estados Unidos, os pafses directamente li
gados a aventura de Colombo, deliberaram 
emitir na mesma data um numero igual de 
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blocos com desenhos comuns. Resolveram 
tambem destruir os blocos remanescentes, 
em Genova, em cerim6nia oficial, no dia 27 
de Setembro, data do encerramento da Ex
posi~ao Mundial de Filatelia Tematica que af 
se realizou. 

Por outr~ lado, 0 vector econ6mico foi, 
pode dizer-se, verdadeiramente espectacu
lar. Os blocos portugueses esgotaram em 
poucas semanas. Estamos plenamente con
vencidos que nunca antes quaisquer selos 
portugueses atingiram tal desiderato. Mais 
de 2 milh6es de blocos foram vendidos num 
apice entrando rapidamente nos cofres pos
tais mais de meio milhao de contos. 

E na aludida cerim6nia, Portugal foi 0 

unico dos quatro pafses que nao teve blocos 
para queimar. 

Resta ainda referir 0 livro «Colombo» 
integrado nas habituais edi~6es dos Correi
os de Portugal, 0 qual contem os 24 blocos 
emitidos pelas quatro Administra~6es Pos
tais envolvidas, 0 qual igualmente se esgo
tou tao velozmente como os selos. 

40 . 

Um sucesso deveras consolador que, s6 
por si, fez de 1992 um ano de cure dos 
Correios portugueses, pelo qual se devem 
sentir realizados. 



.... R ................................... do no entanto de assinalar que nele se inse

~ugal 

10. 

8alan~o de Emissoes 

Foram 60 os selos emitidos em 1992, 
nos quais se incluem os 4 da emissao base 
ccNavegadores Portugueses», e os 18 com 0 

r6tulo, A~ores e Madeira igualmente reparti
dos pelos dois territ6rios insulares. 

Para alem dos selos, ha que registar a 
emissao de 10 blocos, numera desusado mas 
que e devido aos seis exemplares da emis
sao Colombo; em contrapartida diminuiu 0 

numero de carteiras que se cifrou em 5, 
nelas incluidas duas da emissao base, e de 
folhas miniatura que se quedaram em ape
nas 1. 

De anotar que a carteira correspondente 
aosccTesouros Reais» e a folha que acom
panhou a serie "Museu do Autom6vel Anti
go», sao compostas com selos diferentes dos 
que se incluem nas respectivas series. 

Par seu turno, dos blocos, s6 0 que se 
reporta aos "Instrumentos Nauticos» contem 
precisamente as quatro selos da serie, sen-
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re a lagotipo da Lubrapex 92. 
Das 23 diferentes emissoes (contamos a 

Europa como 3 e incluimos as base), 10 
apenas incluiam um selo e outras tantas 
abrangeram quatro exemplares. Duas pro
porcionaram do is exemplares e 1, seis. 

Verificou-se tambem que em nenhuma 
ocasiao uma serie de selos foi acompanhada 
por mais de uma qualidade dos outros pro
dutos comercializados pelos Correios. 

Detalhes Tecnicos 

No que diz respeito a composi(fao das 
folhas, todas elas contabilizaram 50 exem
plares cada, com a habitual excep~ao das 
dos selos base «Navegadores» que contem 
100. 

o denteado segue tambem regra identi
ca: todos as selos apresentam a picotagem 
de 12 x 12 1/2, excepto a emissao base que 
regista 12 3/4 x 12 1/2. 

Comum a tad as as selos e a facto da 

I 
11 1., 
j ~ 

j 

\I 

r 

sua totalidade ter sido impressa em off-set 
na Imprensa Nacional-Casa da Maeda, 
apresentando fosforescencia. Ja quanta as 
caracterfsticas do papel, se na esmagadora 
maio ria foi utilizado papel de 102g/m2, em 
duas series foi usado papel com uma 

gramagem um pouco superior: 110g/m2. 
Aconteceu na serie base e na «Museu do 
Autom6vel Antigo». 

Um outro elemento que quase abarca a 
unanimidade, eo formato. Com efeito, todos os 
selos de 1992 tem as medidas de 40 x 30,6 
mm, com exce~ao da serie base que, mesmo 
assim, respeita as 30,6, apenas variando na outra 
dimensao que e de 27,7 mm. 
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Ainda relativamente a este aspecto, convira 
destacar 0 habitual grande predomrnio dos se
los de formato horizontal sabre os verticais que 
em 1992 quase se pod era classificar como 
avassalador. 

Efectivamente, da totalidade de 60 se-

los, 47 foram horizontais 0 que representa 
quase 80%. S6 17 tiveram a formato verti
cal. Em termos de series a rela~ao e de 19 
com selos horizontais para 4 verticais. 

Sera facil intuir que esta clara preferen
cia se devera ao facto das superficies hori
zontais permitirem um muito maior aprovei
tamento do espa~o disponfvel para 0 dese
nho. 

Uma men~ao especial para as dimensoes 
do selo do bloco que acompanhou a ultima 
fase da serie «Faian~a Portuguesa»: hori
zontal mas de tamanho muito superior ao 
dos selos. 

o negocio e numeros 

Os numeros, digamos, mais abrangentes 
e sensfveis relativos as emissoes postais, 
serlio, por certo, as que se reportam aos 
valores faciais e as tiragens. 
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10. 

8alan~o de Emissoes 

Foram 60 os selos emitidos em 1992, 
nos quais se incluem os 4 da emissao base 
ccNavegadores Portugueses», e os 18 com 0 

r6tulo, A~ores e Madeira igualmente reparti
dos pelos dois territ6rios insulares. 

Para alem dos selos, ha que registar a 
emissao de 10 blocos, numera desusado mas 
que e devido aos seis exemplares da emis
sao Colombo; em contrapartida diminuiu 0 

numero de carteiras que se cifrou em 5, 
nelas incluidas duas da emissao base, e de 
folhas miniatura que se quedaram em ape
nas 1. 

De anotar que a carteira correspondente 
aosccTesouros Reais» e a folha que acom
panhou a serie "Museu do Autom6vel Anti
go», sao compostas com selos diferentes dos 
que se incluem nas respectivas series. 

Par seu turno, dos blocos, s6 0 que se 
reporta aos "Instrumentos Nauticos» contem 
precisamente as quatro selos da serie, sen-
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re a lagotipo da Lubrapex 92. 
Das 23 diferentes emissoes (contamos a 

Europa como 3 e incluimos as base), 10 
apenas incluiam um selo e outras tantas 
abrangeram quatro exemplares. Duas pro
porcionaram do is exemplares e 1, seis. 

Verificou-se tambem que em nenhuma 
ocasiao uma serie de selos foi acompanhada 
por mais de uma qualidade dos outros pro
dutos comercializados pelos Correios. 

Detalhes Tecnicos 

No que diz respeito a composi(fao das 
folhas, todas elas contabilizaram 50 exem
plares cada, com a habitual excep~ao das 
dos selos base «Navegadores» que contem 
100. 

o denteado segue tambem regra identi
ca: todos as selos apresentam a picotagem 
de 12 x 12 1/2, excepto a emissao base que 
regista 12 3/4 x 12 1/2. 

Comum a tad as as selos e a facto da 

I 
11 1., 
j ~ 

j 

\I 
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sua totalidade ter sido impressa em off-set 
na Imprensa Nacional-Casa da Maeda, 
apresentando fosforescencia. Ja quanta as 
caracterfsticas do papel, se na esmagadora 
maio ria foi utilizado papel de 102g/m2, em 
duas series foi usado papel com uma 

gramagem um pouco superior: 110g/m2. 
Aconteceu na serie base e na «Museu do 
Autom6vel Antigo». 

Um outro elemento que quase abarca a 
unanimidade, eo formato. Com efeito, todos os 
selos de 1992 tem as medidas de 40 x 30,6 
mm, com exce~ao da serie base que, mesmo 
assim, respeita as 30,6, apenas variando na outra 
dimensao que e de 27,7 mm. 

25 

Ainda relativamente a este aspecto, convira 
destacar 0 habitual grande predomrnio dos se
los de formato horizontal sabre os verticais que 
em 1992 quase se pod era classificar como 
avassalador. 

Efectivamente, da totalidade de 60 se-

los, 47 foram horizontais 0 que representa 
quase 80%. S6 17 tiveram a formato verti
cal. Em termos de series a rela~ao e de 19 
com selos horizontais para 4 verticais. 

Sera facil intuir que esta clara preferen
cia se devera ao facto das superficies hori
zontais permitirem um muito maior aprovei
tamento do espa~o disponfvel para 0 dese
nho. 

Uma men~ao especial para as dimensoes 
do selo do bloco que acompanhou a ultima 
fase da serie «Faian~a Portuguesa»: hori
zontal mas de tamanho muito superior ao 
dos selos. 

o negocio e numeros 

Os numeros, digamos, mais abrangentes 
e sensfveis relativos as emissoes postais, 
serlio, por certo, as que se reportam aos 
valores faciais e as tiragens. 



Relativamente ao primeiro destes para
metros, come~amos por constatar que 0 valor 
mais baixo (6$00) e 0 mais alto (350$00) 

1lJrtuga( 

60· 

dos selos de 1992 se averbam a emissao 
base «Navegadores Portugueses», devidos, 

. ~ 
"T' 

por certo, as alegadas necessidades postais. 
Numa escala partindo dos menores 

faciais para os maiores, propomo-nos aqui-

latar quantos exemplares de cada um deles 
surgiram em 1992. Assim, tivemos um de 
6$00, dois de 10$00, onze de 38$00, tras de 

40$00, um de 60$00, onze de 65$00, seis 
de 70$00, dez de 85$00, um de 100$00, 

· ....................... 
, '''- : 

· · · · 

dez de 120$00, dois de 125$00, um de 
155$00 e um de 350$00. 

Numa breve analise a estes numeros 
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o sucesso mora em Colombo 

Mas verdadeiramente notavel foi 0 su
cesso obtido, pelo conjunto de blocos relati
vos a Colombo. E varias foram as vertentes 
que contribuiram para esse bom resultado. 

PORTUGAl 

65. 

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

Uma delas foi a excelente qualidade gra
fica das seis pe~as. Outra foi 0 facto de, 
tanto quanto sabemos pela primeira vez a 
nfvel mundial, se terem reunido quatro Ad
ministra~6es Postais para fazerem uma 
emissao geminada. 

Com efeito, Portugal, Espanha, Italia e 
Estados Unidos, os pafses directamente li
gados a aventura de Colombo, deliberaram 
emitir na mesma data um numero igual de 
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blocos com desenhos comuns. Resolveram 
tambem destruir os blocos remanescentes, 
em Genova, em cerim6nia oficial, no dia 27 
de Setembro, data do encerramento da Ex
posi~ao Mundial de Filatelia Tematica que af 
se realizou. 

Por outr~ lado, 0 vector econ6mico foi, 
pode dizer-se, verdadeiramente espectacu
lar. Os blocos portugueses esgotaram em 
poucas semanas. Estamos plenamente con
vencidos que nunca antes quaisquer selos 
portugueses atingiram tal desiderato. Mais 
de 2 milh6es de blocos foram vendidos num 
apice entrando rapidamente nos cofres pos
tais mais de meio milhao de contos. 

E na aludida cerim6nia, Portugal foi 0 

unico dos quatro pafses que nao teve blocos 
para queimar. 

Resta ainda referir 0 livro «Colombo» 
integrado nas habituais edi~6es dos Correi
os de Portugal, 0 qual contem os 24 blocos 
emitidos pelas quatro Administra~6es Pos
tais envolvidas, 0 qual igualmente se esgo
tou tao velozmente como os selos. 

40 . 

Um sucesso deveras consolador que, s6 
por si, fez de 1992 um ano de cure dos 
Correios portugueses, pelo qual se devem 
sentir realizados. 



COLOMBO FOI REI 
EM PORTUGAL 92 

Parece-nos ifcito considerar que 1992 foi 
urn ana assaz positivo para os Correios de 
Portugal. E 0 seu maior axito tera sido, sem 
duvida, 0 conjunto de blocos devotados ao 
5.2 Centenario da Descoberta da America 
por Cristovao Colombo, os quais se esgota
ram poucas semanas apas a sua emissao. 

Nao nos podemos alhear das dificulda
des por que passaram os Servi~os de Fila
telia dos cn nos primeiros meses de 1992, 
devido ao atraso da tutela em definir os 
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valores das taxas das correspondancias a 
vigorar nesse ano, 0 que implicou distorsoes 
das datas antecipadamente previstas para a 
safda das emissoes, da distribui~ao dos selos 
e ate das pagelas anunciadoras dos mes
mos. Embora, tais circunstElncias tivessem 
desgostado alguns coleccionadores, merece 
o nosso apreCfo a forma empenhada e esfor
~ada como os referidos Servi~os tornearam 
sucessivos problemas que, adivinhamos, Ihes 
surgiram. 

constata-se com alguma surpresa que foram 
emitidos 0 mesmo numero de exemplares 
da taxa de circula~ao interna de 38$00 como 
dos de 65$00: onze de cada. 

Por outro lado, com apenas menos urn 
do que aqueles, surgem as taxas de 85$00 
e 120$00. 

Repare-se que estas quatro taxas 
aglutinaram 70% da totalidade dos selos, 
repartindo-se os restantes 30% por nove ta
xas. E destas, a de 70$00, com seis selos, 
representa exactamente 1/3 desse rema
nescente. 

Interessante a casualidade dos dois se
los de 125$00 terem sido disponibilizados 
em duas series consecutivas: «Frutos e 
Plantas sub-tropicais da Madeira» e «T e
souros Reais". 

De considerar ainda que os dois selos 
de 10$00 pertencem as series «Frutos e 
Plantas sub-tropicais da Madeira» e «Profis
saes Tfpicas A~orianas» , consideradas seri
es base das respectivas regiaes autanomas. 
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Tiragens tiram milhoes 

No capitulo das tiragens, convira recordar 
que as indica~oes que seguem nao dizem 
respeito as emissoes base acima indicadas nem 
a «Navegadores Portugueses», visto que estes 
conjuntos tam tiragens ilimitadas. 

Analisando os numeros, chega-se a con
clusao de que aos selos com taxas ate 60$00 
inclusive, foi fxada a tiragem de 1 milhao de 
exemplares; para os de facial superior e essa 
importElncia, foi determinada a emissao de 
600 mil capias. 

Uma unica excep~ao a esta regra: os tras 
selos de 65$00 inclufdos na serie «Faian~a 
Portuguesa» que averbaram 400 mil exem
plares cada urn. 

Desta forma, a estes juntar-se-ao, em 
resumo, 33 selos com 600 mil exemplares 
de tiragem e 12 com 1 milhao. 

Se somarmos estas cifras, chegaremos 
a conclusao de que os Correios Portugue
ses colocaram em circulac;ao 33 milhoes de 
selos comemorativos. 



Produtos multiplicam-se 

Referindo-nos agora aos outros produtos 
filatelicos dos cn, verifica-se que quanta 
aos blocos, dais deles tem a valor facial de 

250$00, sete de 260$00 e um de 350$00. E 
enquanto as seis da emissao .. Colombo» 
tiveram uma tiragem de 340.000 unidades 
de cada, todos as outros tiveram apenas 
100.000, cada. 

Quanta as carteiras, todas elas tem pre
c;os diferentes que se cifram em 253$00, 
258$00, 325$00, 380$00 e 650$00, sendo 

! 
J 

motivo de realce a facto de quatro delas se 
agregarem as emissoes base: duas dos 
"Navegadores», e as outras duas das series 
dos Ac;ores e Madeira. Afinal, so uma delas, 
ados .. Tesouros Reais» , se reporta a uma 
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emissao comemorativa. Mas so as duas dos 
.. Navegadores» tiveram tiragem ilimitada; das 
restantes foram confeccionadas 50.000 co
pias cada. 

A (mica folha executada calhou ao can-

junto "Museu do Autom6vel Antigo», teve a 
valor facial de 280$00 e a tiragem de 100 
mil exemplares. 

Oesenhos e Oesenhadores 
E obvio que as selos vivem daquilo que 

as seus autores Ihes conseguem transmitir. 

120· 

Em 1992 foram treze, para alem dos 
proprios Servic;os Tecnicos-Artfsticos dos 
cn as responsaveis pelos desenhos dos 
60 figurinos. 

Neste dom inio, merece anotac;ao especi-

AROUCA 

Na 1.1 Reforma Postal foi uma Direcc;ao 
de Correia da Administrac;ao Central do Porto 
e usava a carimbo obliterador de barras "5,,. 

Com a 2.1 Reforma Postal, transitou como 
Direcc;ao de Correia para a Administrac;ao 
Central de Coimbra e passou a usar a ca
rimbo obliterador de barras «86». 

Era e e uma vila situada junto ao Douro, 
sendo constiturda, na segunda metade do 
seculo XIX por 460 casas e habitada por 
1600 pessoas. 

E uma povoac;ao muito antiga, fundada 
500 anos A.C., pelos galo-celtas. 

Diz a tradic;ao, que a vila de Arouca tem 
a sua origem na aldeia do Burgo, designada 
tambem por "Vila Mean do Burgo». 

Fig. 5 - Carta de AROUCA para ° Porto, multada em 50 Reis, por falta de selo. 

Durante 0 Perrodo Pre-Adesivo foi um 
Correio Assistente, sendo a expedic;ao do 
correia efectuada sempre as Segundas-Fei
ras, da parte da manha. 

I A ROUCAI 

Foram usados os carimbos nominativos 
assinalados com F, G e H, tendo 0 carimbo 
assinalado com F transitado do Periodo Pre
Adesivo. 
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AROUCA 
Consta tambem que a sua fundac;ao tem 

origem no ana 34 A.C., tendo sido fundada 
pelos romanos, a qual passaram a designar 

liARD UCA.II 
por "Aranca», "Aruca» ou "Araducta". 

Recebeu a seu primeiro foral das maos 
de D. Afonso Henriques, no ana de 1151. 

Tinha estac;ao telegrafica. 



Tambem existe a tese, de que esta vila 
tem as suas origens na cidade «Aussasia», 
fundada pelos Lusitanos 55 anos A.C. 

Recebeu foral, no reinado de D. Manuel 
I, no ana de 1514. 

No Periodo Adesivo foram usados os tres 
carimbos nominativos apresentados em C, 
DeE, tendo 0 carimbo C, transitado do Pe
riodo Pre-Adesivo. 

No Periodo Pre-Adesivo ja era um Cor
reio Delegado do Correio Assistente de 
Lamego. 

Era uma vila da Beira Alta, com 500 ca
sas e 1700 habitantes. 

Estava provida de estar;ao telegrafica. 
o seu primeiro nome foi «Ermo-Mor», em 

virtude da povoar;ao se encontrar situada 
sobre um monte, tendo mais tarde derivado 

Fig. 4 - Carta de ARMAMAR para 0 Porto, com porte interno de 25 R. 

ARMAMAR 

Durante a 1.2 Reforma Postal era uma 
Delegar;ao de Correio, pertencente a Direc
r;ao de Correio de Lamego, da Administra
r;ao Central de Viseu. 

Na 2.2 Reforma Postal foi elevada a Oi
recr;ao de Correio da Administrar;ao Central 
de Viseu e passou a usar 0 carimbo de barras 
obliterador .. 228». 

Encontrei este carimbo nas cores azul e 
preta, embora conste que tambem existe na 
cor verde. 
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para .. Hermamar» ou .. Ermamar». 
Durante a ocupar;ao espanhola de 15801 

1640, Armamar manteve-se fiel a causa 
espanhola, pelo que 0 seu ultimo conde foi 

Ii ARMAMAR II 
degolado em Lisboa, a 29 de Agosto de 
1641 . 

Recebeu 0 seu primeiro foral das maos 
do rei O. Manuel I, no ana de 1514. 

al a situar;ao assaz invulgar de uma parceria 
de dois autores subscreveram uma serie de 
selos. Referimo-nos a Luis Filipe Abreu e 
Maluda e a serie e bloco comemorativos do 
..Centenario da Prar;a de Toiros do Campo 
Pequeno». 

Verifica-se tambem que foi Jose Luis 
Tinoco 0 mais solicitado dos criadores: 
participou em tres emissoes (um maximo), 
com desenhos para nove selos e dois blo
cos. Nao teve, par assim dizer, maos a medir. 

Curiosamente, um outr~ Tinoco, Joao, foi 
o autor de oito selos repartidos por duas se
ries, pelo que em termos de produr;ao se 

.lOGOS OlJ,"II'ICOS 
BARCElO'JA 'f1'12 

~O~JUGt\L 

situou logo apos 0 outro Tinoco, 0 referido 
Jose Luis. Ainda em termos estatlsticos, 
verifica-se que seis dos treze auto res, ou 
seja quase 50% foram cham ados para uma 
so emissao. 

Desenhos radicais 

Temos para nos que as emissoes filate
licas de cada pais devem manter como que 
um trar;o comum, dando aso a que seja re
conhecfvel a sua origem mesmo sem a lei
tura da respectiva legenda nominal, por for
ma a harmonizar 0 seu conjunto. Todavia 
este preceito devera ser conseguido sem 
que se adopte uma padronizar;ao evidente 
que podera dar lugar a monotonia e a 
monocordia. Quere-se dizer que devera ser 
muito mais um estilo do que uma linha. 
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Observando-se 0 complexo de emissoes 
de 1992, parece-nos que se pod era notar 
que a tal, para nos, inoportuna padronizar;ao 
e bem menos evidente que aquela que se 
poude recensear ha alguns anos atras, e 
que teria mesmo melhorado em relar;ao ao 
ana anterior. Isto sem embargo de ser natu
ralmente desejavel para todos que se me
Ihore ainda mais. 

Como bem diferente e positivo, pod ere
mos anotar os selos alusivos a ECO 92 e os 
dedicados aos 450 anos da chegada dos 
portugueses ao Japao. 

Por outro lado, merecera um comentario 
desfavoravel 0 selo devotado a EXPO 92, 

.lOGOS OIJMPICOS 
BARCELONA 'fI92 

~OBJUGt\1,. 

de recorte absolutamente identico aos que 
em 1990 foram colocados em circular;ao para 
ilustrar "Palacios Nacionais». E claro que 0 

autor das duas e 0 mesmo, Vitor Santos, a 
que nao abona a sua imaginar;ao. 

Tambem as ccTransportes dos Ar;ores», 
dedicados aos barcos e os .. Barcos da 
Madeira» tem apresentar;ao totalmente se
melhante. Joao Tinoco apenas Ihes alterou 
as cores dos 213 superiores. 

Um outr~ aspectos que muito prezamos 
e 0 da transmissao de movimento, em par
ticular nos desenhos que a isso sao suscep
tiveis. Conseguidos, neste vector, foram os 
selos que Jose Luis Tinoco elaborou para 
celebrar os Jogos Olimpicos de Barcelona e 
as do .. Centenario da Prar;a de Toiros do 
Campo Pequeno», na parte que se refere ao 
cavalo, cavaleiro 0 touro. E nestes ultimos, 
julgamos que so 0 nao serao ainda mais 



devido as linhas estaticas e repetidas dos 
enquadramentos que decisivamente nao nos 
agradaram. 

Ainda estaticos sao os oito selos dos 

barcos - e pensamos que bern poderiam 
extravasar movimento. 

Portugal 
MNXIIVI ... ~ 38· 

8S· ~ugal ..... 

Originalidade de apresentagao e bern 
visfvel nos selos da serie "Instrumentos 
nauticos», de Jose Lufs Tinoco. 
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Vivos, atraentes e excepcionalmente bem 
enquadrados continuam a ser os selos de 
Jose Projecto para os «Frutos e Plantas sub
tropicais». 

Tambem achamos adequada e bem in
terpretada a correcgao de tragos evidencia-

65· 

120· 

Portlla:.1 
l"'Ll ,1>-

Portugal 
IWXlY\ . 

da por Eduardo Pinto nos selos "Profiss6es 
Tfpicas Agorianas» que tambem mostram um 
bom estudo dos temas tratados. 

.. 

. - . ..... - \1;,. .• , 

Fig. 3 - Carta de ARCOS DE VALDEVEZ para 0 Porto, cqm porte interno de 25 R .. Carimbo 
usado apenas no Periodo Adesivo. 

vila, onde Ihe foram feitas grandes manifes
tag6es com uns c<sumptuosos arcos" , tendo 
a partir daquele momento e por ordem do 
rei, passado a designar-se por «Arcos de 
Val de Vez». Nada disto e certo, porem e 0 

que a lenda nos conta. 
A fundagao desta vila e atribufda aos 

galo-celtas, em 350 A.C. Nessa altura deno
minava-se por «Arcrobiga». Teve 0 seu pri
meiro foral em 1515, concedido por D. 
Manuel I. Tinha Miseric6rdia, a qual foi fun
dada no ana de 1595. Estava dotada de uma 
estagao de telegrafo. 

ARGANIL 

Foi durante as 1.~ e 2.~ Reformas Pos
tais uma Direcgao de Correio da Administra-

I ARGANIL I 
C 

gao Central de Coimbra, tendo usado res
pectivamente os carimbos obliteradores de 
barras numeros «81 » e ,(85». 
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No Perfodo Pre-Adesivo foi urn Correio 
Delegado do Correio Assistente de Coimbra 
e posteriormente elevado a categoria de 
Correio Assistente. 

I ARGANI L 1 
D 

Era uma vila da Beira Alta, onde habita
yam 2400 pessoas e tinha 600 fogos. 

A denominagao de «Arganil» provem da 

E 

palavra «arga», que significa «pequeno 
campo», sendo Arganil 0 diminutivo dessa 
palavra. 



ARCOS DE VALDEVEZ 

No infcio da 1.ft Reforma Postal era uma 
Delega~ao de Correio da Direc~ao de Cor
reio de Ponte da Barca, pertencente a Admi
nistra~ao Central de Viana do Castelo. 

(ARCOS DE 
\VALDEVE 

A 

/ 

Ainda durante a 1.'! Reforma postal, foi 
elevada a categoria de Direc~ao de Correio 
e usou como marca obliteradora, 0 carimbo 
de barras "222,,. 

Na 2.i! Reforma Postal e com 0 desapa
recimento da Administra~ao Central de Cor
reio de Viana do Castelo, foi integrada na do 
Porto, igualmente como Direc~ao de Correio, 
passando a usar entao 0 carimbo obliterador 
de barras "48,, . 

Durante 0 Periodo Pre-Adesivo, foi uma 
Delega~ao do Correio Assistente de Ponte 
de Barca. 

Conhecem-se dois carimbos nominativos 

usados no Periodo Adesivo, os quais desig
no por A e B. 

o carimbo A transitou do Periodo Pre
Adesivo para 0 Perfodo Adesivo e aparece 
sempre na cor azul. 

o carimbo B surgiu no Perfodo Adesivo 
e pode aparecer a preto ou azul. 

Arcos de Valdevez era e e uma vila do 
Minho. 

Tinha naquela altura 550 casas, habita
das por 2200 pessoas. 

Neta vila realizou-se 0 celebre torneio, 
em 1140, entre D. Afonso Henriques eo seu 
primo D. Afonso VII de Castela e Leao, 0 

qual conduziu a assinatura do armisticio entre 
D. Afonso Henriques e Afonso VII de Leao. 

B 

Ate ao seculo XV denominou-se "Valle 
de Vez", em fun~ao de se encontrar situada 
num vale, junto ao rio Vez. 

Consta na Historia, que em 1498, D. 
Manuel I a caminho da Galiza, passou nesta 

Fig. 2 - Carta de ARCOS DE VALDEVEZ para Sto. Tirso com porte interno de 50 R., corres
pondente ao peso entre 3 e 8 oitavas (1 oitava = 3,58Gr.). Este porte foi aplicado entre 1853 e 

1861, sendo 0 primeiro selo obliterado a pena. Carimbo usado apenas no Periodo Adesivo. 

Em comentario inclufdo num trabalho 
semelhante ao presente que nesta Revista 
subscrevemos referente aos selos de 1991, 
sugerimos a utiliza~ao, uma ou outra vez, de 
todo 0 espa~o disponivel do selo, incluindo 
a por~ao denteada. 

I 

Pcrtygal 
.N;OIItS 

Pois bem, essa solu~ao foi adoptada para 
os tres selos "Europa CEPT". Contudo, 
esses selos tem uma larga margem unicolor 
que envolve 0 desenho propriamente dito. E 
e precisamente essa margem que extravasa 
para 0 denteado - portanto a parte unicolor. 

E nao era exactamente isso que tinhamos 
em mente. 0 que entendemos que resultaria 
totalmente, era 0 desenho continuar-se para 
o picote. Como per exemplo se pode obser
var nos selos da ECO 92, na margem que 
une um ao outro. Alias, pensamos que os 
desenhos desses selos eram ideais para 
corporizar a nossa sugestao. 
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Sugestao que per isso mesmo mamemos. 

o espectaculo dos sobrescritos 

Ao apreciar alguns dos sobrescritos do ' .2 dia de emissao editados em 1992 pelos 

65· 

cn, quase lamentamos que essas pe~as, 
hoje em dia, nao sejam benvindas as colec
~6es tematicas. Com efeito, eles sao tao bem 
conseguidos, tao atraentes que ilustrariam 
de uma forma fulgurante os temas a que se 
adaptam. Nota, pois, muito positiva para 

esses sobrescritos. 
Uma men~ao final para a edi~ao de no

vas etiquetas com impressao de franquia do 
tipo Crouzet e Klussendorf, registada no Dia 
Mundial dos Correios (9 de Outubro), proce
dimento que, ao que parece, se repetira em 
identicas datas dos proximos anos. 

• 



Plano de emiss6es para 1993 

Com 0 novo ano, ar temos 0 plano das emiss6es filatelicas para 1993. 
De sublinhar que este ana sera langada no nosso pars a 1.1 emissao UPAEP-AMERICA 

que, a semelhanga do que sucede com as emiss6es EUROPA CEPT, devera efectuar-se 
anualmente, abrangendo um vasto conjunto de parses que integram a Uniao Postal das 
Americas, Espanha e Portugal (UPAEP), uma das varias Uni6es Restritas de parses membros 
da Uniao Postal Universal (UPU). 

JANEIRO: 
- Taxa a cobrar 
- Selo sem taxa 

FEVEREIRO: 
- 450 Anos da Chegada dos Portugueses ao Japao 
- Centemirio do Nascimento de Almada Negreiros 

MARQO: 
- Navegadores Portugueses (serie base) 
- Arquitectura Regional - Madeira 

ABRIL: 
- Instrumentos Nauticos 
- Arquitectura do Periodo dos Descobrimentos - Agores 

MAIO: 
- Europa (Arte Contempor{mea) - Continente - Agores e Madeira 

JUNHO: 
- UCCLA (Uniao das Capitais Luso·Afro-Americo·Asiaticas de Lingua Portuguesa) 
- Datas da Hist6ria (125 Anos dos Bombeiros Vol. Lisboa e 200 Anos do Teatro S. Carlos) 
- Ano Europeu da Protecgao Civil 

JULHO: 
- Conservagao da Natureza - Madeira 
- Escultura Portuguesa 

SETEMBRO: 
- Congresso Mundial dos Caminhos de Ferro 

OUTUBRO: 
- Traineiras da Costa Portuguesa 
- UPAEP - AMERICA (Especies em Vias de Extingao) 
- Marcos do Correio 

NOVEMBRO: 
- Engenhos de Moer - Agores 
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Fig. 1 - Carta de ARCOS DE VALDEVEZ para 0 Porto, com porte interno de 25 R. Este 
carimbo transitou do Periodo Pre-Adesivo para 0 Periodo Adesivo. 

Carimbos nominativos 
usados em Portugal no 

periodo adesivo 

AReo DE BAULHE 

Nao encontro qualquer indicagao deste 
correio na 1.i! Reforma Postal, contudo creio 
que 0 mesmo seria uma Delegagao do Cor
reio de Cabeceiras, dado que durante 0 Pe
rfodo Pre-Adesivo 0 mesmo ja era uma 
Delegagao do Correio Assistente de Cabe
ceiras (Basto). 

Na 2.1 Reforma Postal foi uma Delega
gao de Correio pertencente a Direcgao de 
Correio de Cabeceiras de Basto, da Admi
nistragao Central do Correio do Porto. 

Baulhe era uma pequena freguesia do 
Minho, pertencente a Comarca de Celorico 
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de Basto, concelho de Cabeceiras de Basto. 
Nesta pequena freguesia existiam na 

segunda metade do seculo XIX, cerca de 
300 fogos. 

AReo , 
DE JJAVLHE 

Tambem era conhecida por "Arco de 
Bagulhe» ou ainda por "Areo de Baunte». 

Este earimbo de Areo de Baulhe e extre
mamente raro. 



escapasse bastante porque a que vinha do 
estrangeiro entrava por varios locais sendo, 
poram, os atras mencionados, os principais. 

Houve a necessidade de ordenar a cor
dao sanitaria e foram logo abertos dais 
Lazaretos, procurando-se acabar todas as 
comunica<;5es postais por outros pontos e a 
medida que as restantes iam abrindo, eram 
dotados com os meios indispensaveis para 
a fumiga<;ao e corte de correspondencia 
fechada. Nos locais onde ainda nao se en
contravam abertos os Lazaretos, ficou proi
bido 0 transite postal. 0 de Vila Real de 
Santo Antonio nao passava de um ordinaria 
mas grande barracao, construfdo num areal, 
que nao of ere cia qualquer seguran<;a. 

Nos servi<;os mais importantes constava 
a "beneficia<;ao» da correspondencia postal, 
efectuada nos postos de desinfec<;ao dos 
Lazaretos. 

o mais importante foi a de Marvao onde 
o servi<;o era mais regular e havia menos 
impedimentos no movimento do correia. 
Apesar disso, as queixas eram imensas, 
sendo a principal a de que retardavam e 
desigualmente golpeavam as cartas e jornais. 
Os peri6dicos eram retard ados um dia, ha
vendo uma espacie de contrabando sanita
rio que permitia que alguns beneficiados 
recebessem os jornais mais cedo, 0 que dava 
origem a protestos dos editores, visto haver 
privilegio de receberem as notfcias do es
trangeiro com maior antecedencia. 

Foi feito um inquerito e da indaga<;ao 
nada resultou. A conclusao foi de que a 
correspondencia chegada de madrugada, era 
submetida a desinfec<;ao pelos vapores de 
enxofre, golpeada ou nao, segundo a sua 
natureza, seguindo nessa tarde e chegando 
a Lisboa no dia seguinte. 

Quanto ao golpeamento das correspon
dencias, no Continente Europeu havia mui
tas discrepancias e objec<;5es. Os servi<;os 
portugueses optaram por que ali fosse 
golpeada a correspondencia fechada, nao 
golpeando os sobrescritos abertos, os jornais, 
os livros, as fotografias, os cintados e os 
bilhetes posta is. 

Na ansia de golpear as milhares de cartas 
o que tornava esse servi<;o quase automa
tico, nao havia momentos de reflexao e como 
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a trabalho era efectuado na malaria par 
analfabetos, algumas vezes a golpe de for
mao, nao evitava que tratassem pe<;as que 
tal nao mereciam. Era uma chuva de pro
testos. 

Durante as medidas quarentenarias era 
proibido pelos Correios 0 transito de las 
estrangeiras e suspendia-se as encomendas 
postais, 0 que nao evitava que chegassem 
par via postal grandes quantidades de 

RIO TEJO 

amostras de las e tecidos e algumas, como 
vinham registadas, constitufam uma grande 
responsabilidade para os Correios. 

A tantos anos de distancia, as medidas 
que hoje nos parecem ridfculas e ingenuas, 
era as que melhor se podia utilizar nesses 
tempos. Filatelicamente, essa rara corres
pondencia que chegou aos nossos dias e 
motive de gaudio para os coleccionadores 
de uma das mais lascinantes fatias da fila
telia: a Correspondencia desinfectada. 

Cautela de segura do 
• correlo com historia 

E curiosa como simples documentos 
postais que nos interessam filatelicamente, 
podem encerrar informa<;6es deveras en
cantadoras. 

Nao fora a reparo de um amigo de Ovar 
e tambem eu teria deixado passar em bran
co este simples documento, que se limita a 
comprovar a envio por correia de certa 
quantia, de Lisboa para Vila Real. 
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Trata-se de uma "cautela» de segura do 
correia, que nada teria de especial, nao fora 
as pessoas nela directamente envolvidas, e 
que tem liga<;ao com alguem que na altura, 

ainda nao tinha voz act iva para resolver os 
seus assuntos, e que anos mais tarde se 
revelou um dos maiores vultos das nossas 
letras: CAMILO CASTELO BRANCO. 

Par morte de seu pai em Dezembro de 



1835, e como a mae falecera oito anos an
tes, Camilo entao com 10 anos e sua irma 
Carolina com 14, ficaram 6rfaos, acabando 
por ir viver para Vila Real, por decisao do 
conselho de famflia. 

E aqui que entram os nomes de Rita 
Emflia Castelo Branco e Ant6nio Pedro da 
Silva Pedroso, mencionados no documento. 

Rita Emflia Castelo Branco residindo em 
Vila Real, e como tia paterna, foi a quem os 
6rfaos foram entregues, para ali seguindo 
em 1836; Antonio Pedro da Silva Pedroso, 
fora provisoriamente tutor destes, enquanto 
em Lisboa. S6 que, enquanto este, sabe-se, 
tudo tera feito na defesa dos 6rfaos, inclusi-

ve «transformar 0 legado em inscric;6es de 
modo a assegurar 0 seu futuro», a tia Rita, 
ao contrario, por ganancia e sem escrupu
los, procurava apanhar 0 que era dos sobri
nhos!. .. 

Este caso pode ser mais pormenorizada
mente tratado em «CAMILO CASTELO 
BRANCO - Roteiro Dramatico dum Profis
sional de Letras" e «DICIONARIO DE 
CAMILO CASTELO BRANCO", obras do Dr. 
Alexandre Cabral. 

E pois real como 0 interesse filatelico por 
determinado documento, pode ser comple
mentado com dados tao interessantes que 
enriquec;am 0 nosso conhecimento. 
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Foc;o-se socio do CFP 

Anuncie no Revisto do CFP 

Afinsa-Portugal tern no\'as instala~ues 

E muito posslvel que quando esta Revis
ta esteja a ser distribu Ida, ja tenha side 
inaugurado em Lisboa um novo centro de 
vendas da Afinsa-Portugal, em substituic;ao 
da conhecida loja «Filamundo", dotada das 
melhores condic;6es de atendimento. 

o novo espac;o localiza-se em ediffcio 
proprio, na rua de Santa Justa, 25 esquina 
com a rua dos Douradores. Nele se en
contram secc;6es de Filatelia, Numismatica, 
Medalhlstica, Mineralogia, obras de Arte e 
outros artigos de coleccionismo. 

Os nossos melhores votos para mais esta 
iniciativa da Afinsa-Portugal. 
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Lazaretos 

o nosso Consocio e Amigo Mascarenhas 
Pereira despoletou uma questao sobre 0 

Lazareto, que foi iniciada pelo pr6prio em 
interessantes artigos publicados no Boletim 
do CFP e secundado por outr~ tambem dis
tinto Cons6cio e Amigo, Pedro Vaz Pereira. 

Dissecando esses artigos parece que 
nem tudo ficou esclarecido, e num contribu
to para mais aclaraC16es eis que somos pro
curados pelo Consocio Castanheira da Sil
veira (LFE) que facultou uma planta do 
Lazareto de Lisboa, situ ado na Outra Banda 
e da qual inclulmos a sua reproduc;ao. 

Segundo a Grande Enciclopedia Portu
guesa e Brasileira, 0 Lazareto foi extinto em 
1906 e os seus grandes ediffcios e anexos 
ocupados em 1927 pelo Asilo 28 de Maio. 
Presentemente encontram-se repletos de 
desalojados e outros ocupantes, que ultra
passam 0 numero de seiscentos, segundo 
informaC1ao de fonte oficial. 

E provavel que as marcas postais tives
sem sido utilizadas no proprio Lazareto, se 
ponderarmos que na «Tabella de prec;os da 
hospedaria do Lazareto" se vendiam .. vidros 
de tinta, para escrever a $060; papel pe
queno, para cartas, cad a $025; 
sobrescriptos, cada $005 e canetas com 
penna cada $020». A venda destes artigos 
assim 0 presume. Nao seria inedito 0 usc de 
marcas postais tal como aconteceu por 
exemplo no Hospital Rovisco Pais (Tocha) e 
ainda presentemente no Hospital de Santa 
Maria, onde existe um Posto de correio. 

Nao obstante ser posslvel sabermos que 
a tiragem das correspondencias na Adminis
trac;ao dos Correios em Lisboa «(1.2 expedi
c;ao) era as 7h30m da manha; para Almada, 
Lazareto, Caramujo e Sezimbra". Fazia 
parte da «Administrac;ao Telegrapho Postal 
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de Lisboa", que compreendia 0 .. Lazareto». 
Constava das .. Localidades onde se acha 
estabelecido 0 Servic;o postal, 'Lazareto' 
de Lisboa, concelho de Almada. Distrito 
de Lisboa, de 3.! classe, tinha servic;o 
telegrafico, emitia vales, encomendas. 
Repartic;ao com quem permutava malas 
era Almada». Tambem na .. Tabella 
indicativa das terras do Continente do 
reino e das ilhas adjacentes e que ha 
repartic;ao de correio, categoria dessas 
repartic;6es e circulos postaes a que per
tencem Lazareto. Era uma Delegac;ao do 
Correio de Almada». Com todas estas 
notas ficara suficientemente esclarecido 0 

local do Posto de Correio onde era aposta a 
marca de dia Lazareto? Parece-nos que nao. 

Maximiano de Lemos, na sua Encyclope
dia Portugueza lIustrada" refere-se ao 
Lazareto, como uma .. povoac;ao da fregue
zia de Caparica ou Monte de Caparica, 
concelho de Almada. Esta situada junto 
ao Tejo. Tem estac;ao Telegrapho-Postal", 
mas nao a localiza. Nao se consegue situar 
na planta reproduzida. Se Mascarenhas 
Pereira tem diversos exemplares do carimbo 
de um leque de datas que vai ate «23 DEZ 
09" pelo que continuamos na duvida se 
esteve sempre ali, de facto, 0 Posto de 
Correio. Uma vez extinto 0 Lazareto 0 que 
se tera passado? 

Talvez seja oportuno referir que exist i
ram varios Lazaretos, quando das epidemi
as de colera os chamados Lazaretos Terres
tres de Fronteira, isto por volta da decada 
de 80 do seculo passado (1884 e seguin
tes). Estavam situados em Marvao, Elvas, 
Vilar Formoso, Valenc;a e Vila Real de Santo 
Ant6nio pelos quais passou muita corres
pondencia para ser desinfectada, embora 



Quadra 6 

Cluro Cluro Vennei 
Grande Grande 

Navaga9iio a Explora90es - 1 3 (1) 
Eseutlsmo a Xadraz - 2 1 
Clenela a Teenlea - 4 6 
HIst6ria a Organiza90as 
Intarnaelonals 1 10 17 
Corralos a Comunlea90es - 5 8 (1) 
Dasporto a Olimpladas - 1 5 
Raligloas - - 4 
Artas - 1 2 
Fauna a Flora - 6 10 
Tamas divarsos - 2 

ApreciaCfoes globais 

Reportando-nos a lista dos 42 pafses 
representados na Genova 92, nao surpreen
dera a hegemonia dos pafses da Europa 
Central que ainda se verifica, nomeadamen
te da Alemanha e da Sufc;a. Tendo em con
siderac;ao que estas participac;oes es~ao 
praticamente todas legendadas em ale mao, 
e dado 0 fraco conhecimento ou mesmo 
desconhecimento total deste idioma por grande 
numero de Jurados, perguntamo-nos se este 
predomfnio se manteria se estivessem escritas 
em ingles ou frances. 

Quanto ao posicionamento dos pafses nos 
tres quadros, e de assinalar que em todos 
eles, os quatro primeiros lugares sao ~ividid~s 
sempre entre os mesmos, enos segulntes nao 
se verificam muitas alterac;oes de grande 
monta. Entre elas sobressaem, para nos, as 
posic;oes em 6.2 lugar da Belgica no que diz 
respeito ao numero de participac;oes e de 
quadros que nao e acompanhada. eelas 
classificac;oes, onde ocupa a 13.2 poslc;ao. 

Tambem com a Gra-Bretanha se passe 
situac;ao semelhante, de 10.2 para 16.2 lugar. 

4 
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Certifi. 
cado 

Vennell Prlla Prlla Bronze Bronza Diploma, d. 
Grande Preteado Partie/-

P ...... 

6 (1) 5 1 - 1 - -
3 3 2 1 1 - -

10 10 4 3 2 - -
5 9 9 - 5 2 2 

13 6 (2) 4 2 - - -
7 7 3 1 - - 1 
5 3 2 - - - -
9 1 2 1 3 - -

21 10 7 (1) 4 2 - -
7 6 1 - - - -

Idem com a Grecia, de 14.2 e 15.2 para 0 30.2 

lugar. 
De assinalar 0 born posicionamento da 

Espanha e do Brasil e tambem a circunstancia 
de grande numero dos pafses que se situam 
nos lugares cimeiros, organizarem regular
mente grandes exposic;oes mundiais. Entre as 
excepc;oes fig u ram, cu riosam ente a AI em an ha 
e a Sufc;a que, no entanto, produzem muitas 
realizac;oes entre si. 

No que diz respeito a Portugal, julgamos 
poder dizer que ocupa uma posic;ao bastante 
satisfatoria e equilibrada nos tres quadros. 
Pena e que ainda nao tenha averbado uma 
medalha de ouro, pelo menos. 

Assim como gostarfamos que apresentas
se participac;oes em mais grupos tematicos. 
Parece-nos ser possfvel a curto prazo es
tarmos presentes no «Escutismo e Xadrez», e 
no «Desporto e Olimpfadas» e reforc;armos a 
nossa posic;ao na «Fauna e Flora». E porque 
nao na «Hist6ria e Organizac;ao Internacio
nais», na «Ciencia e Tecnica» e ate nas 
«Artes»? 

Podera ficar aqui urn repto aos tematicos 
portugueses? 

Tap oferece catalogo 

Com a chancela da TAP-Air Portugal, 
acaba de ser lanc;ado no mercado urn Ga
ta/ogo de Marcas Aereas, obra da autoria do 
consagrado especialista desta modalidade, 
Francisco Lemos da Silveira, consultor 
filatelico daquela companhia aerea e jurado 
internacional. 

Tal como 0 seu autor refere no prefacio, 
o presente trabalho «destina-se, fundamen
talmente, a permitir aos aerofilatelistas. urn 
ordenamento racional dos sobrescntos 
filatelicos da TAP-Air Portugal que ja figu
rem nas suas colecc;oes - com 0 conse
quente desejo de tentar preencher as lacunas 
eventuais - e, bern assim, facilitar aos re
cem-chegados a especialidade 0 infcio de 
uma colecc;ao de primeiros voos da Com
panhia Nacional, disposta de acordo com 
uma obra de referencia». 

Na realidade, nada melhor do que urn 
catalogo para desenvolver e dinamizar qual
quer sector do coleccionismo, seja ele qual 
for, e da filatelia em especial. Isto porque 0 

amador tern a sua tarefa extremamente fa
cilitada, pois nao necessita de dispender 
esforc;os e tempo para listar as pec;as que 
devem ser inclufdas na sua colecc;ao. E, 
como e 6bvio, ele necessita de conhecer todo 
o material existente que caiba no seu con
junto. 

Mas, como acontece com este catalogo, 
se ele contiver outros elementos, melhor 
ainda sera para 0 coleccionador. Na presen
te situac;ao, esta obra ainda disponibiliza in
formac;oes acerca da data de cad<l: voo, ?a 
cor da tinta utilizada para cada canmbo (In
formac;ao de grande utilidade, tambem, na 
detecc;ao de eventuais falsificac;oes) e, ain
da, em alguns casos, outras observ~c;oes de 
natureza complementar. Refira-se, alnda, que 
todas as 339 marcas - tantas quantas as 
que a TAP editou entre 1968 e 1990 - se 
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encontram reproduzidas neste livro, com 
magnfficas ilustrac;oes. 

Entretanto, sera conveniente referir, des
de ja, que para se elaborar uma colecc;ao 
com determinadas pretensoes nao deverao 
os aerofilatelistas limitar-se a registar nas 
folhas das suas participac;oes as informac;oes 
disponfveis nesta publica~ao. Com efeit~, 
necessitarao de providenclar outras, respel
tantes a cada voo, resultado da sua pesqui
sa pessoal. 

Pesquisa que neste material moderno se 
tornara bern mais acessfvel a qualquer urn 
que a tal se disponha, inclusivamente junto 
da pr6pria TAP-Air Portugal e do seu con
sultor, perito altamente qualificado e docu
mentado. 

Trata-se, com efeito, de materia verda
deiramente aliciante, em especial para os que 
gostam de aviac;ao e que por intermedio 
destas pec;as poderao compilar uma auten
tica hist6ria do desenvolvimento da aero
nautica em Portugal ou, pelo menos, dela 
tomar conhecimento mais aprofundado. 

o editor deste Gata/ogo de Marcas Ae
reas facultara aos associados do CFP, e a 
titulo gratuito, urn exemplar da presente obra, 
devendo os pedidos ser dirigidos a TAP-Air 
Portugai/DCRP, ao cuidado de Francis?o 
Lemos da Silveira, Apartado 5194, 1777 Lls
boa Codex. 

Mesmo que nao seja especialista neste 
vector da filatelia por que nao enriquecer a 
sua biblioteca? (SG) 



Catalogos para todos os 
gostos 

o valioso patrimonio do nosso clube 
usufrui um bem precioso, imperceptivel para 
tados quantos (ainda) nao pertenc;am a nu
merosa familia dos seus membros. Esse 
valor inquestionavel traduz-se pelos inume
ros incentivos por parte dos nossos socios 
nas formas mais dfspares. 

Tal conceito vem a propos ito de tres 
catalogos gentilmente enviados pelos nos
sos associados e que passamos a apresen
tar por ordem cronologica de recepC;ao. 

SELOS POSTAIS DE PORTUGAL, 
A90RES, MADEIRA, MACAU E P~E-FI
LATELICOS - 1993 - 9.! EDI9AO -
Edic;ao da AFINSA e orientac;ao tecni~a do 
Nucleo Filatelico do Ateneu Comerclal do 
Porto, este catalogo de facil manuseamento, 
de linguagem acessfvel aos principiantes 
constitui uma obra de prestigio digna de fi
gurar nas estantes dos coleccionadores mais 
avanc;ados. 

Nao podemos deixar de salientar 0 

apontamento introdutorio do catalogo que 
revela notas tecnicas de muito interesse di
dactico para todos aqueles que procuram 
num catalogo algo mais do que as singelas 
cotac;oes dos valores filatelicos. 

Uma palavra de agradecimento e aprec;a 
ao nosso cons6cio FILAMUNDO pelo envio 
desta obra, a cores, fundamental para a 
compreensao da dialectica da filatelia con
temporanea. 

CATALOGO ELADIO DE SANTOS -
SELOS DE PORTUGAL CONTINENTAL E 
INSULAR E DE MACAU -1991-92 - 52.! 
EDI9Ao - Este catalogo aguardado com 
expectativa, pelos mais pressurosos, man-
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tem os argumentos que 0 fizeram ao longo 
das suas 52 Primaveras (52 Edic;oes e uma 
obra de vulto em qualquer quadrante) refe
rencia obrigat6ria de gerac;oes sucessivas de 
filatelistas. 

Impreterfvel por tradiC;ao e qualidade, 
distanciado de fobias megalomanas, remo
delou-se 0 aspecto grafico, que se encontra 
muito melhorado. Para alem das cotac;oes, 
constantes pontos de interesse foram inseri
dos, entre os quais destacamos os tftulos 
por ordem alfabetica das emissoes de cor
reio tao util aos coleccionadores cada vez 
mais exigentes e a quem infelizmente es
casseia 0 tempo para fazer face as multiplas 
actividades diarias. Uma obra em perfeita 
sintonia com a nossa epoca. 

CATALOGO DE SELOS POSTAIS DOS 
PALOP (PAISES AFRICANOS DE LINGUA 
OFICIAL PORTUGUESA) -1991 - Todos 
os argumentos e elogios para este catalogo 
editado pela AFINSA apresentam-se como 
desnecessarios porquanto afirmamos estar 
perante 0 primeiro catalogo dos PALOP na 
sua/nossa Lingua Oficial. 

Este documento hist6rico acessfvel a 
todas as bolsas, encontra-se ja a venda nos 
escaparates das lojas da especialidade. Uma 
obra pioneira para todos quantos vao desco
brindo a beleza dos selos dos nossos par
ses irmaos. De enaltecer, todo 0 esforc;o 
desenvolvido para a fe~ura desta obra e a 
certeza de ser um marco relevante na filate
lia dos PALOP. Um auxllio hoje, um valor 
amanha, um catalogo pre-destinado a esgo
tar-se rapidamente pelas caracterfsticas in
trfnsecas. 

Alemanha 
Sufc;a 
Italia 
Franc;a 
Espanha 
Brasil 
Holanda 
Estados Unidos 
Finlandia 
Checoslovaquia 
Australia 
Austria 
Belgica 
Portugal 
Coreia 
Gra-Bretanha 
Noruega 
India 
Nova Zelfmdia 
Suacia 
Dinamarca 
Formosa 
Russia 
Argentina 
Israel 
Canada 
Luxemburgo 
Irlanda 
Japao 
Gracia 
Bulgaria 
Uruguai 
Venezuela 
Singapura 
Cuba 
China 
Turquia 
Romania 
Hungria 
Polonia 
Indonesia 
Malasia 

.. 
1J 21 2 

615 6 

1 9 10 
- 4 6 
- 3 11 
- 3 7 
- 3 3 
- 3 1 
- 3 1 
- 1 4 
- 1 2 
- 1 1 
- 1 -
- - 3 
- - 2 
- - 2 
- - 2 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Quadro 5 

1 d ! ~j .. i j~i I. ~ ~ 
> ~i5 If. I. If. is ~ ! 

12 6 2 - - - . -
3 5 2 - - - -

11 8 6 1 1 - -
7 2 - - - - -
4 2 - - - - -
4 - 2 - - - -
2 3 - - - 1 -
4 3 3 - - - -
4 1 1 - - - -
2 - - - - - -
4 1 1 - - - -
2 1 - 1 - - -
8 3 - - - - -
1 2 1 - - - -

- 1 1 - - - -
3 3 2 - - - -
1 2 - - - - -
1 - 1 1 1 - -

- 2 - - - - -
- 1 2 - - - -
3 1 - - - - -
2 - 1 - - - -
2 - - 1 1 - -
1 3 1 - - - -
1 2 - - - - -
1 1 - 1 - - -
1 1 - - - - -
1 - - - - 1 -
1 - - - - - -

- 2 - 1 2 - 1 
- 1 1 - - - -
- 1 1 - - - -
- 1 1 - - - -
- 1 - 1 - - -
- - 2 - - - -
- - 1 1 2 - -
- - 1 1 1 - -
- - 1 - 2 - -
- - 1 - - - 1 
- - - 3 - - -
- - - - 3 - -
- - - - 1 - 1 
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A luta pelas medalhas 

Na Genova 92 a competic;ao foi natural
mente renhida e situou-se a nfvel elevado 
como se pade aquilatar no Quadro 4. 

Mas talvez a maior constatac;ao que nele 
se pode apreciar seja a de que das 33 
medalhas de aura consignadas, 27 foram 
para participac;oes expostas em dez quadros. 

Inversamente, so 6 das participac;5es que 
beneficiaram de dez quadros foram 
galardoadas abaixo do vermeil. 

esmagador numero de medalhas de ouro, 
uma das quais, a de aura grande,. ~:>rres
ponde ao Grande Premio da exposlc;ao. 

Medalhas e Temas 

Atraves do Quadro 6, verifica-se 0 nrtido 
predomfnio ??s particip~c;oe~ inclufdas ~o 
grupo .. Histona e Organlzac;oes I~ternaclo
nais», quanta a qualidade e ~uan~ld~de dos 
premios obtidos. Assim, fOI 0 UniCO que 
averbou ouro, grande, tendo ainda obtido 

Quadro 4 

Medalhas atribufdas em 

Total 
10 8 7 6 5 de 

quadros quadros quadros quadros quadros medalhas 

Ouro Grande 1 
Ouro 26 
Vermeil Grande 22 
Vermeil 14 
Prata Grande 4 (1) 
Prata 2 
Bronze prateado -
Bronze -
Diploma -
Certificado 
de participac;ao -

Medalhas e paises 

Para a composictao do Quadro 5, optou
se par escalonar os parses segundo 0 nu
mero de medalhas mais a~as que receberam. 
Parece-nos todavia que em um ou outr~ caso 
este criterio falhara. Sera disso exemplo a 
SUrcta e a Italia. Com efeito, embora a SUfcta 
tenha mais uma medalha de aura do que a 
Italia, 0 maior numero de medalhas dos 
metais seguintes que favorece as 
transalpinos, pensamos que justificaria para 
estes 0 segundo lugar. 

o que nao sofre contestactao e a lideran
cta da Alemanha, em particular com 0 seu 

- - 1 
6 - - - 32 

38 (2) - - - 60 (2) 
71 (1) 1 - - 86 (1) 
53 (1) 1 1 1 60 (2) 
32 (1) - 1 - 35 (1) 
11 
13 
2 

2 

12 

- 1 - 12 
- - 1 14 
- - - 2 

- - 1 3 

305 (6) 

clara primazia nos ouros, maior ainda nos 
vermeiles grandes, boa vantagem nas pra
tas e boa presenCIa nas pratas gr~ndes 
embora sem a lideranc;a nest~s. So n?s 
vermeiles foram claramente batldas. Cuno
samente tambemnos bronzes tem 0 primeiro 
lugar. " I 

A .. Fauna e Flora» destaca-se vlslve-
mente nos vemeiles e tem boas presenc;as 
nos rest antes metais. 

As participac;oes de .. Ciimcia e Tecnica» 
foram predominantemente galardoadas cc;>m 
vermeiles e pratas grandes,. as de .. Correlos 
e Comunicac;5es" com vermelles, bem como as 
de «Artes» e de «Navegac;ao e Explorac;5es» 

Normas privativas fazem nascer e 
morrer esta~6es postais 

DE008291 DCCRV. 28-3-1991. Funciona
mento dos estabelecimentos postais de 
trafego reduzido como estac;oes auxilia
res - CTFA - com CRT em 1unc;oes de 
distribuictao e atendimento. 

DE013991 ADCS. 19-6-1991. Reclassificactao 
de CTF. 'f' 

DE006091DCRV/ATD. 11-9-1991. Reclassll-
cactao das CTF. 

01000291 PCE. 24-9-1991. Aceitac;ao de ob
jectos franquiados po~ maquina de. fran
quear (clientes e usa Interno). Quahdade 
de servicto. 

DE006791 ATD. 25-9-1991. Mudancta de de
signactao. 

DE007191ATD. 1-10-1991. Criac;ao da 
CTFU2 de Alto Minho (Viana do Caste-

lo). ,- CTF 
DE007891 ATD. 11-10-1991. Cnactao da 

4 a) de Avenida (Braga) e Norton de 
Matos (Braga). . _ 

DE008091ATD. 16-10-1991. Cnac;ao da 
CTFU4 b) de Caxinas (Vila do Conde), 
Ec;a de Queiroz (Porto) e Parque 
(Matosinhos). 

DE008391ATD. 22-10-1991. Supressao da 
CTF4 b) de S. Vicente da Beira. 

DE008291ATD. 22-10-1991. Supressao da 
CTFB4 a) de Torreira (Murtosa). 

CC000291 PCE. 28-10-1991 . Maquina de 
Venda Automatica de Selos-Crouzet. 

DE008691ATD. 11-4-1991. Criactao da 
CTFU4 b) do Hospital Central (Coimbra). 

DE008891 ATD. 11-6-1991. Criac;~o das C?TF 
de Santo Antonio dos Cavalelros, QUinta 
Grande (Barreiro) e Paivas (Seixal). 

CC000391 PCE. 13-11-1991. Cartoes de 
Boas-Festas dos Correios. 

DE009491 ATD. 18-11-1991. Reclassificactao 
das CTF. 
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OS004891 CA. 21-11-1991. Correio Azul In
ternacional. 

OS004991 CA. 21-11-1991. Normas CO.m
plementares ao Regulamento do Servlcto 
Publico de Correios (RSPC). 

DE009891 DCRV-ATD. 21-11-1991. Supres
sao da CTFA Carrapatelo (Barragem). 

DE010691ATD. 28-11-1991. Supressao da 
CTFA Aldeia Fundeira. 

AVISO. PCE: 28-11-1991. Maquina de fran
quear «Secap» mods. ALPHA 795 e 
MINIPOST 820. Aprovactao. 

DE010291ATD. 28-11-1991. Criactao da 
CTFU4 a) de Teixeira Gomes (Portimao). 

DE011391ATD.12-12-1991. Reclassificactao 
das CTF. 

CC000491 PCE. 17-12-1991. Correio Azu~ 
OS005191 CA. 20-12-1991. Reestruturactao 

dos Correios de Portugal. 
DE000192DRC. 9-1-1992. Criac;ao da CTFU 

de Pragal (Almada). 
DE000492DRC. 16-1-1992. Supressao do 

BEC Carregosa (Vale de Cambra). 
AVISO PCE. 23-1-1992. Maquina de fran

quear .. HASLER", mods. F-104 e F-224. 
Aprovac;ao. 

DE001892DRC. 1-2-1992. Supressao de 
CTF. 

CC000292PCE. 18-2-1992. Correio Azul In
ternacional. 

DE001292DRC. 23-2-1992. Supressao da 
CTF4 b) de Praia de Buarcos. 

CC000392PC E. 23-3-1992. Perfurac;ao de 
selos. _ 

DE006892VCEAS. 30-3-1992. Criac;ao da 
Estac;ao do Centro Cultural de Belem 
(Lisboa). . . 

DE007992 VCEAS. 23-4-1992. Reclasslfl
cac;ao das Estactoes de Correios. 
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PORTUGAL 

15 - Armando Lapa. Av. General Hum
berto Delgado, 5-11.2 B. Costa de 
Caparica. 2825 Monte de Caparica 
- Po.Fr.T.C.V.60. 

181 - Francisco Xavier Mota Campos. 
Avenida 1.2 de Dezembro, 77. 4590 
Pa«os de Ferreira - (M) 
Po.T.C.V.60. So de 2.5.6.94. 

251 - Dr. Jose Maria Baptista Sousa 
Rafael. Rua Dr. Jose Baptista de 
Sousa, 27-5.2 Dt.2. 1500 Usboa -
(M). Po.Fr.ln.T.N.U.60.1 .67 B.90.94. 

343 - Eduardo AM. Torres de Menezes. 
Edificio Marialva. Fazcontas. 3060 
Gantanhede. - (M)Po.Fr.T.G.V.60.N.U.1. 

367 - Eng. Antonio Joao Martins de 
Abreu. Rua Juscelino K. de Olivei
ra, n.2 6-2.2 Esq. 2780 Oeiras -
(A) Po.Fr.ln.T.N.U.60. 
1.2.3.90.94. 

524 - Jose Manuel Castanheira da Sil
veira. Rua da Misericordia, 145/147. 
1200 Lisboa - In.Fr.T.C. 
V.60. Marrabista. 

576 - Alexandre Manuel Felix Calado. Rua 
Infantaria 15, 86. 2300 Tomar -
(M) C.60.1.2. a partir do Centena
rio de 19.21 .24. 

738 - Eng. Fernando Jose Roque Mar
tins dos Santos. Rua Antonio 
Saude, 5- 9.2. 1500 Lisboa - (M) 
C.V.60.N.1.2. 

770 - Jose Manuel de Carvalho Fonseca. 
Avenida Pinhal das Caldas, Late 779. 
Verdizela. 2840 Seixal - (M) 
T.C.V.60.60.1.2. China Continen
taI.93.94. 

817 - Jose A Cardona. Rua Cidade do 
Lob~o, 284-3.2 Dt.2. 1800 Lisboa -
(M) Po.ln.T.C. V.60N.U.1.2A. 
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886 - Artur Agostinho Ferrao de 
Figueiredo. Rua da Esperan«a, 5 
rIc Dt.2. Born Sucesso. 2615 Alver
ca - (M) C.U.60.1.2.3. 

910 - Coronel Joao Augusto Fernandes 
Bastos. Apartado 15. 2700 Ama
dora - (M) Po. Fr. In.T.C. 
V.60.1.2.94. 

923 - Mario Moreira de Sousa. Rua da 
Costa, 572. 4445 Ermesinde - (M) 
Po.ln.T.C.60.N .U.1.2.5 Ociden
taI.90.91 . 

1086 - Raul C. Morgado. Rua Prof. Bento 
de Jesus Cara«a, 189 - Hab. 61. 
4200 Porto. (M) Po. In. 
T.C.60.N.1.90.94. 

1176 - Anibal Miguel Proen«a de Brito. 
Rua Frei Antonio das Chagas, 1 B-
3.2. 2900 SetUbal- (P) Po.Fr.T.N. 
60.1.2.94. 

1204 - Garibaldi de Sousa Santos. Rua Dr. 
Antonio Candido, 4-2.2. 1000 Lis
boa. (A) Po.ln.T.C.V. 
60.U.10 FederaI.16.90. 

1306 - Dr. Francisco Leal Paiva. Rua 
Ventura Coelho, 14-1.2 . 8000 
Faro.(A)Po.Fr.ln.T.60.1 .2.10.15.21. 
28.52.T20.90.94. 

1351 - Rui Manuel Alves de Barros. Rua 
Nove de Abril, 109-2.2 Esq. S. 
Pedro do Estoril. 2765 Estoril -
(M) Po.Es.Fr.ln.T.N.U.60.3. 

1397 - Nelson Fontes Carvalho. Travessa 
dos Urias, 87. Belverde. 2840 
Seixal - (A) Po.ln .AI.Fr.It. 
Es.T.N.U.60.1.10.19.31. Cintas de 
charuto em 64 e isoladas. 

1590 - Halder J.F. Vicente. Rua Prof.il Cus
todia Nogueira, 28-1 .2 A..cJos Francos. 
2500 Caldas da Rainha -
(M)T.C.60.N.1.2A.60.N.U.3.90.94. 

1775 - Antonio Eduardo Aguas dos Santos 
Gaspar. Av. dos Bombeiros Voluntarios, 
40-2.2 Esq. Algas. 1495 Lisboa -
(M)ln.Fr. T.G.60.N.1.2A. 

Italia 
Alemanha 
Suil1a 
Fran<1a 
Estados Unidos 
Belgica 
Espanha 
Brasil 
Holanda 
Gra-Bretanha 
Finlandia 
Australia 
Austria 
Gracia 
Portugal 
Argentina 
fndia 
Suacia 
Checoslovaquia 
China 
Coreia 
Dinamarca 
Noruega 
Russia 
Canada 
Formosa 
Indonesia 
Israel 
Nova Zelandia 
Polonia 
Romenia 
Turquia 
Bulgaria 
Cuba 
Hungria 
Irlanda 
Luxemburgo 
Mahisia 
Singapura 
Uruguai 
Venezuela 
Japao 

l.i ~ Sf -. 
~" ".'1 j~ I! is. j x 

:! .n u 

1 2 2 
- 4 5 

1 - -
- - 6 
- - -
3 - 1 
3 2 1 

- - 2 
2 , - 2 
1 - -

- - 2 
1 - 1 

- - 2 
- 2 -
2 - -

- - 1 
- - 2 
1 - 2 

- - -
- - -
- - 1 
- 1 -
- - -

1 - 1 
- - 1 
- - -
- - -
- - 1 
- - 1 
- - 2 
- - 2 
- - -
- - -
- 1 -
- - -
- - -
- - -

1 - -
- - -
- - 1 
- 1 -
- - -

Cuadro 3 

·1 z oJ H • • 
JI 

Tol8I 

~ l·i .! • U de par1I. 
-o- f ~ ~a u § ctp.. 
~~ 

II; '15 
~6ee 

10 7 10 3 3 3 - 41 
10 5 3 4 - 5 4 40 
2 2 1 - 2 9 3 20 
3 - - - 1 9 - 19 
3 - 3 1 - 7 1 15 
3 1. 1 2 - 1 1 13 
1 2 1 - - 1 1 12 
1 2 - - 1 4 - 10 
4 1 - - - - 1 10 
1 4 - - - 3 - 9 
1 1 1 - 1 1 1 8 

- 1 - - 1 - 3 7 
2 2 - - - 1 - 7 

- - 1 1 2 - - 6 
- 3 - - - 1 - 6 

1 1 - 1 1 - - 5 
1 1 - - - - 1 5 

- - - 2 - - - 5 
1 1 1 - - - 1 4 
1 1 - - - 2 - 4 

- 1 - - 1 1 - 4 
- - - - - 3 - 4 

1 1 - - 1 - 1 4 
1 - 1 - - - - 4 
1 - - - - 1 - 3 

- - - - - 3 - 3 
1 - - - 1 1 - 3 
1 - - - 1 - - 3 
1 - 1 - - - - 3 

- - - - 1 - - 3 
1 - - - - - - 3 

- 1 1 - 1 - - 3 
2 - - - - - - 2 
1 - - - - - - 2 
2 - - - - - - 2 
2 - - - - - - 2 

- - - - 1 1 - 2 
1 - - - - - - 2 

- - - - - 2 - 2 
- - - - - - 1 2 
- - - - - - 1 2 
- - - - - 1 - 1 
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Os temas preferidos 

No Quadro 2, mostra-se 0 numero de 
participac;6es (tambem em funqao do nume
ro de quadros que cada uma ocupa), e a 
sua distribuiqao pelos grupos de temas esta
belecidos. 

E clara a preferencia obtida pelos grupos 
«Hist6ria e Organizaqoes Internacionais» e 
«Fauna e Flora» em detrimento de 
«Escutismo e Xadrez» (este abrangendo um 
leque de facto mais restrito) e «Religioes». 

seguem: a Surqa, em terceiro lugar, apre
sentou exactamente metade das participa
qoes da Alemanha que a antecede. 

Excluindo os «Temas diversos", s6 a 
Italia esta presente em todos os grupos 
tematicos. 

Os temas ligados a ccHist6ria e Organi
zaqoes Internacionais" sao os preferidos por 
maior numero de naqoes, enquanto os re
lativos a "Ciencia e Tecnica» e a "Fauna e 
Flora», repartem igualmente as preferencias. 

De ass in alar tambem que s6 doze dos 
42 paises presentes intervieram no grupo 

Quadra 2 

PARTICIPAC;OES EM 

10 
Grupo temitico quadros 

Navega~o e Explorayoes 3 . 

Escotismo e Xadrez 4 
Ch~ncia e Tecnica 6 
Hist6ria e Organizayoes 
Internacionals 13 
Correios e Comunicayoes 14 (1) 
Desporto e Olimpfadas 5 
Religioes 4 
Artes 4 
Fauna e Flora 13 
Temas diversos 3 

69 (1) 

Sinal dos tempos sera 0 crescente inte
resse que 0 capitulo «Ciencia e Tecnica» 
vem mobilizando. 

No Quadro 3 faz-se como que um de
senvolvimento do anterior mostrando-se 0 
numero de participaqoes de cada pars e os 
temas preferidos por cada um deles. 

Aqui e a Italia que se sobrepoe a Alema
nha pel a escassa margem de uma participa
qao. E de novo se constata uma enorme 
diferenqa entre estes parses e os que se Ihe 

10 

8 7 6 5 Total de 

quadros quadros quadros quadros particlpa~o8S 

14 (2) - - - 17 (2) 
9 - - - 13 

29 2 1 1 39 

46 - - 1 60 
23 (2) - 1 - 38 (3) 
20 - - - 25 
10 - - - 14 
15 - - - 19 
46 (1) - - 1 60 (1) 
16 - 1 - 20 

228 (5) 2 3 3 305 (6) 

ccDesporto e Olimpismo» outrora tao repre
sentado. E deles, s6 a Italia apresentou 10 
colecr,toes contra 15 dos restantes onze. 

Para alem da Italia, as presenqas mais 
harmoniosas serao as da Alemanha, Belgica 
e Espanha. 

Curioso ainda verificar a inclinattao dos 
alemaes para a «Hist6ria e Organizaqoes 
Internacionais» que contabiliza 1/4 do total 
das suas participattoes, e dos franceses para 
a «Fauna e Flora» e a «Ciencia e Tecnica», 
com 15 das suas 19 presenc;as. 

Liste de membres· Lista de socios· Members list· Lista de socios - Liste de membres 

1818 - Jose Paulo Alves . Rua Padre 
Americo, 29 cN Esq.i. Forte da 
Casa. 2625 P6voa de S. Iria -
Fr.ln.C.60.N. Peqas filatelicas de 
1.90. 

1846 - Carlos Piteira. Praceta Adelaide 
Coutinho, 8-4.2 01.2• 2800 Almada 
- (MIA) Po.ln.Fr.T.C.V.60.N.U.1 . 
Classicos. Egipto. 13.47.51.92. 

1876 - Helena Cristina Paiva Faria. Rua 
Prof. Oliveira, 30-2.2 Dt.2. Gafanha 
da Nazare. 3830 flhavo - (P) 
Po.Fr.T.60.1.2A.94. 

1950 - Manuel Joao Pereira Bernar
dino. Praceta Capitaes de Abril, Lote 
8 rIc Esq. S. Joao da Talha. 2685 
Sacavem - (P)T.C.V.60.N.U. 

2122 - Eng. Armando Abilio Beja Madeira. 
Rua Tomas da Fonseca, 6-7.2• 1600 
Lisboa. (M) T.C.V.60.N.U. 
1.10 B {Reich).21. 

2125 - Fernando Teixeira Xavier Martins. 
Apartado 2052. 8000 Faro. 

2553 - Prof. Vito Jose de Jesus Carioca. 
Apartado 306. 7800 Beja. (M) 
Po.Fr.ln.T.C. Colecciona 60.1. Tema
ticas: Animais pre-hist6ricos e Roma
nizaqao. 

2603 - Joaquim M.O. Bispo. Rua Central, 
15. Urgueiriqa. 3525 Canas de 
Senhorim. (M) Po.T.C.60.N.1.T 49 
de Los Angeles.N.U. 

2753 - Carlos Alberto Lourenqo dos Reis. 
Rua do Lumiar, lote 1283, 8.2 Esq. 
1700 Lisboa- (MIA) Po.Fr.Es.lt.ln. 
T.C.V.N. de preferencia.U.s6 mui
to bons.1.2A.90.93.94.Afinsa. 

2775 - Jose Manuel Salgado de Almeida. 
Largo de St.2 Ant.2 dos Capuchos, 
sIn. 4560 Penafiel -(M)Po.ln.Es. 
T.C.60.7.N. ate 1970 inclusive. 
Classicos.U.19. e outros parses. 
S.v.Terrfdicas19.N.U.90.94.1 07 ~rsa. 
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2910 - Dr. Jose Manuel Pereira e Silva 
Labareda. Rua Prado Coelho, lote 
36-1.2 Dt.2. 1600 Lisboa - (M) 
Po.C.60.N.64. de 1.T20.90.94. 

2943 - Manuel Alberto da Silva Leal Rios. 
Rua da Quinta de Almar
gem, 5-2.2. 1300 Lisboa - (P) 
Po.Fr.ln.AI.C.60.N.1.2.90. 

3054 - Daniel Ant6nio Campos da Cunha. 
Quinta da Piedade, late 92-8.2 C. 
P6voa de Santa Iria. 2625 P6voa 
de Santa Iria - (P)Po.Fr.ln.T.C. 
V.60.N.U.90.94. 

3112 - Gabriel Jose Simoes Ferreira. Rua 
de Sao Jose. Casais Novos. 2350 
Riachos - {P)Pr.Fr.T.C. V.60.U.1. 
2A.22.23.90.Afinsa. 

3149 - Francisco Germano Melo. Rua do 
Possolo, 3. 1300 Lisboa. (M) 
Po.ln.Es.T.C.V.60.N.U.1.2A 18.90.94. 

3192 - Americo Lopes Rebelo. Apartado 
n.2 4707. 4012 Porto Codex - (M) 
Po.68.73 . Colecciona: Inteiros 
postais e tudo relacionado com a 
hist6ria postal de Angola.T10. 

3208 - Jose Ant6nio Barros Vieira. Nariz. 
Palhac;a. 3770 Oliveira do Bairro 
- (P) Po.ln.Es.V.C.60.U.Classicos 
de 1.2.90.94. 

3209 - Francisco Jose dos Santos. Ter
reiro D. Joao V, 12-2.Q Esq. 2640 
Mafra - (M)T.C.V.60.N.U.1.lIhas 
.2A.3. 

3210 - Ana Cristina do Carmo Soares. 
Rua General Sousa Reis, Quintal 
do Rossio, lote 2-1.2 C. Canec;as. 
2675 Odivelas - (P) Po. T.60.U.3. 
16.21.24. 

3211 - Ant6nio Jose da Silva Matos Coe
lho. Quinta da Piedade, 1.2 Fase. 
Lote 12-1.Q A. 2625 P6voa de 
Santa Iria - (M)Po.T.C.V.60.N.U.1. 
2A.5.15.90.94. 
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3212 - Rui Jorge Dias Pedrosa. Quinta do 
Ourives, lote F. 1 C. 1900 Lisboa 
- (P) T.C.V.60.N.U.3. 

3213 - Antonio Rodrigues da Silva. Ave
nida Bons Amigos, 38-3.2 Esq. 
Agualva. 2735 Cacem - (M) 
T.C. V.60.N.U. 

3215 - Gabriel Tavares de Pinho. Rua da 
Quinta das Palmeiras, n.2 33-7.2 

Dt. 2 • 2780 Oeiras - (M) 
T.60.N.U.1.2A.3.90.94. 

3217 - Jose Antonio Marques Dias Fidal
go. Rua Padre Francisco Alvares, 
22-1,2 B. 1500 Lisboa - (P) 
T.C. V.60.N.1 .94.Afinsa. 

3218 - Francisco Manuel Dias Simoes. 
Rua Cidade Penafiel, 35-1,2 Esq. 
2330 Entroncamento - (P) 
Po.T.C.60.Historia PostaI.1.2A.94. 
Afinsa. 

3220 - Carlos Pedro Machado de Sousa 
Gois. Rua Padre Manuel Alves 
Correia, 1-1,2 Dt.2. 1300 Usboa - (P) 
T.C.V.60.N.U.3. 

3221 - Antonio A. Silva Fragoso. Praceta 
Marques de Castelo Melhor, Torre 
n.2 3. 4.2 ecLetra .. D. Santo Antonio 
dos Cavaleiros. 2670 Loures - (M) 
60.N. 

3222 - Dr. Joao Alvaro Leonardo Correia 
da Cunha. Apartado 582. 2686 
Sacavem Codex - (M) C.60.N.U. 
1.2.2A.Afinsa. 

3225 - Jose Antonio da Silva Rodrigues. 
Moradia n.lI 14 do RE1 . Pontinha. 
1675 Lisboa - (M) Fr.Es.T.C.60. 
N.U.1.2.2A.15.Afinsa. 

3226 - Eng. Jose Filipe Noury Lopes do 
Rosario. Rua Prof. De Him Santos, n.lI 
1-5.2 H. 1600 Lisboa- (M) T.C.V.60. 
N.U.1 .2A.Afinsa94. 

3227 - Adao Diogo Silva Caixeiro. Prace
ta Goa, 14-2,2 E. 2675 Olival 
Basto. Odivelas - (M)Po.C.60. 
N.U.1 .16.19.21 .28.T14.90.Afinsa. 
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3230 - Prof. Luis Manuel Aguiar Fernan
des. Rua Antonio Pires, 10-l,lI Esq. 
Laveiras. Caxias. 2780 Oeiras 
(M)Po.Fr.ln.Es.T.C.60. 
N.U.1.Ac;ores.Madeira.66.67.67B.68. 
T10. Tematicas de Olimpismo e 
Camp. Mundo Futebol.90. 
Afinsa.Torrens.94. 

3231 - Pedro Miguel Guilherme Teixeira. 
Bloco L, n.2 24. Outeiro da Vela. 
2750 Cascais - (P) C.60.1.Afinsa. 

3232 - Dr. Antonio Cabral Campos Felino. 
Rua Amial, 283. 4200 Porto - (A) 
1. 

3233 - Eng. Joaquim A. Charters Monteiro 
Conceiqao. Rua Jose Estevao, 24-
4.2 Esq. 1100 Lisboa - (P) 
T.C.60.N.U.1. Macau. PALOP.15. 
Afinsa. 

3234 - Manuel Jorge de Oliveira Martins. 
Avenida da Republica, 17 cN Dt. D. 

1000 Lisboa - (M) T.C.60.N.U.1. 
4.15.19.54.90.Afinsa. 

3235 - Dr. Rogerio Manuel Maia Ruiz. 
Praceta Augusto Gil, 11-3.lI Esq. 
Corroios. 2800 Almada - (P) T.60. 
N.U.1.PALOP.T7.90. 

3236 - Jose Antonio Bras de Lemos Fi
gueira. Rua Bordallo Pinheiro, Lt. 
14-2.2 Esq. Vale Amoreira. 2830 
Barreiro - (P) T.C.V.60.N.U.1. 
2B.2C.63 das restantes.2A. 

3237 - Joao Pedro Campos de Oliveira 
Feijao. Calc;ada de S. Amaro, 136-
4.lI F. 1300 Lisboa- (P) Po.T.V.C. 
60.N.U.1.3. 

3238 - Luis Gustavo Delgado. Calc;ada da 
Tapada, 97-3.2 Dt.2. 1300 Usboa -
(P) Po.T.C.60.N.U.1 .90.Afinsa. 

3239 - Bruno Miguel Castro Matos Mar
tins Silva. Rua Jau, 23-2.2 Esq. 
1300 Lisboa - (P)Po.ln.T.C.60. 
N.U.1.90.Afinsa. 

que, com tao poucas participac;oes, conse
guiram que 50% delas (com excepc;ao da 
Suecia) obtivessem 10 quadros. 

Participac;oes com 7, 6 e 5 quadros, pode 
dizer-se que sao excepc;ao, sendo de 2561 
o numero total de quadros. 

Quadro 1 

10 8 7 6 5 Total 
quadros quadros quadros quadros quadros de quadros 

Alemanha 16 24 - - - 352 
Italia 9 31 - 1 - 344 
Sui~ 8 13 - - - 184 
Franc;a 3 15 1 - - 157 
Estados Unidos 4 12 - - - 136 
Belgica 2 11 - - - 108 
Espanha 5 7 - - - 106 
Brasil 5 5 - - - 90 
Holanda 4 6 - - - 88 
Gra-Bretanha 2 7 - - - 76 
Finlandia 2 6 - - - 68 
Australia 1 6 - - - 58 
Austria 1 6 - - - 58 
Portugal 1 5 - - - 50 
Gracia - 6 - - " - 48 
Argentina - 5 - - - 40 
India - 4 - 1 - 38 
Checoslovaquia 2 2 - - - 36 
Noruega 2 2 - - - 36 
China .' - 4 - - - 32 
Careia - 4 - - - 32 
Dinamarca - 4 - - - 32 
Russia - 4 - - - 32 
Suacia 1 2 - - - 26 
Canada - 3 - - - 24 
Formosa - 3 - - - 24 
Indonesia - 3 - - - 24 
Israel - 3 - - - 24 
Nova Zelandia - 3 - - - 24 
Pol6nia - 3 - - - 24 
Turquia - 3 - - - 24 
Romania - 2 - - 1 21 
Irlanda 1 1 - - - 18 
Bulgaria - 2 - - - 16 
Cuba - 2 - - - 16 
Malasia - 2 - - - 16 
Singapura - 2 - - - 16 
Venezuela - 2 - - - 16 
Hungria - 1 - - 1 13 
Luxemburgo - 1 - - 1 13 
Uruguai - - 1 1 - 13 
Japao - 1 - - - 8 
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Genova 92 

Se e certo que os numeros (como tam
bern as palavras) podem ser utilizados a bel
prazer e segundo as conveniencias de quem 
os manipula, tam bern e verdade que esses 
mesmos numeros se usados com boa fe e 
honestidade permitem retirar deles conclu
s6es de grande validade, indiscutivel utilida
de e ate, por vezes, algumas com laivos de 
curiosidade. 

Ao folhearmos 0 Catalogo e 0 livro do 
Palmares da Exposigao Mundial de Filatelia 
Tematica, Genova 92, ha pouco realizada, 
comegamos a breve trecho a compilar al
guns elementos com a intengao de satisfa
zer a nossa propria curiosidade. A. medida 
que 0 faziamos, 0 interesse ia aumentando, 
talvez ate porque nao sao frequentes os 
certames do mais alto nivel internacional 
unicamente devotados a esta agradavel es
pecialidade. Por outr~ lado, sendo incontes
tavel a popularidade que a Filatelia Tematica 
goza (tambem) entre nos, tendo em consi
deragao que, segundo a nossa opiniao, ela 
atravessa um perfodo de certa projecgao e 
desenvolvimento em Portugal (veja-se, por 
exemplo, a recente Exposigao Nacional de 
Filatelia Tematica que decorreu em Novem
bro passado em Matosinhos), e desejando 
que ela cresga e se valorize ainda mais, 
decidimo-nos a extrair das referidas publica
g6es elementos que consideramos de inte
resse, e a divulga-Ios nesta Revista. 

• Oelegado da Federaltao Portuguesa de Fllatelia junto 
da ComissAo de Fllatelia Tematica da Federac;ilo Interna· 
cional de Filatelia (FIP). 

em numeros 
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A. Silva Gama* 

Com eles elaboramos uma serie de qua
dros tendo escolhido como parametros os 
grupos de temas estabelecidos pela Comis
sao Organizadora da Genova 92, os parses 
concorrentes, 0 numero de participag6es de 
cada pafs e a sua distribuigao pelos quadros 
e as medalhas atribuidas em fungao das 
vertentes antes indicadas. 

No que diz respeito a conclus6es nao 
deixaremos de proporcionar algumas pistas 
para cada quadro, sem a pretensao ou se
quer 0 desejo de esgotar as possibilidades 
de qualquer deles. 

Alemanha e Italia lado a lado em 
numero de quadros 

Apesar de «jogar em casa» , mesmo as
sim a It alia foi ultrapassada pela Alemanha 
no numero de quadros atribuidos, conquan
to a diferenga seja pequena (Quadro 1). Por 
outro lado, e profundo 0 fossa entre estes 
dois pafses e os que se Ihe seguem. Na 
composigao deste quadro, mostra-se igual
mente 0 numero de participag6es de cada 
pais em fungao do numero de quadros que 
ocupam. Naturalmente que 0 predomfnio vai 
para as participag6es ocupando 8 quadros 
embora a uma razoavel quantidade fossem 
atribufdos 10. Nestas ultimas, anota-se 0 
privilegio que foi alcangado pelos alemaes. 

De qualquer forma, na grande maioria 
dos pafses ha uma diferenga consideravel 
entre 0 numero de participag6es com 10 e 8 
quadros. Curiosos serao os casos da 
Checoslovaquia, Noruega, Suecia e Irlanda 
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3240 - Diogo Jord~o Morais de Carva
lho Dias. Rua Antonio Taklim 
Gaspar, late 8-1.2 Dt2. 2970 Sesimbra 
-( P)Po. Fr . In. Es . T .60. N . U. 
1.T7.Flora. Transportes (toOOs).90. 

3241 - Antonio Sergio Fangueiro dos San
tos. Lote 77-9.2 DI.2. Urbanizaqao da 
Portela. 2685 Sacavem 
(M)60.N.U.1 . IIhas. 

3243 - Pedro Manuel Sa Carvalho Rocha 
Pimentel. Rua Margarida Palla, n.2 5-
6.2 A. Alges. 1495 Lisboa Codex -
(M) Po.T.C.V.60.N.U. 

3246 - Joao Pedro Almeida Rocha. Mo~a. 
3780 Vila de Anadia - (P) 
Po.C.60.N.U. 

3247 - Pedro Jorge Franco Ramos Silva 
Viana. Rua da Africa, n.2 88. 
Marmelete. 8550 Monchi
que - (M)Po.T.C.60.U.1.2A.94. 
Ateneu. 

3249 - Joaquim Jose de Jesus Pagaimo. 
Campo da Juventude, n.2 18-4.2 Dt.2• 

Feijo. 2800 Almada. (M) T.C.V.60. 
N.U.1.Afinsa. 

3250 - Dr. Rene Charles Dupont Pren
di Rodrigues da Silva. Rua Curry 
Cabral, n.2 2 rIc Esq. Pago de Arcos. 
2780 Oeiras (M) 
T.C. V.60.N.73.T14.T17. 

3251 - Jose Rosa Gameiro Campones. 
Bairra Almoinhas - Bloco 3 rIc Esq. 
2400 Leiria - (M)T.C.60.N.U.1. 
94. 

3252 - David Francisco Gomes Costa Pinto. 
Rua da Lagoa, 1414-3.2 Esq. Senho
ra da Hora. 4450 Matosinhos - (P) 
T.C.V.60.U.1.39.55. Indonesia. 
Madagascar. 

3253 - Jose Manuel da Silva Santos. Est. S. 
Domingos, n.2 26-2.2. 6005 Alcains -
(P) Po.ln.C. Carimbos nominativos. 
67B. Franquias e 60 com erras de 
impressao. 

3255 - Maria Teresa Duarte Pinto. Rua do 
Telhal aos OIivais, 6-1 .2 Frt. 1900 Lis
boa - (P) Po .ln .T.C.V.60.N .U. 
1.5.9.15.17.30. 
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3257 - Mario Pedro Ramos Antunes. Rua 
dos 80mbeiros Voluntarios, Bloco 
Sui, 3.2 Esq. Frente. 2530 Lourinha 
- (M) T.C.60.N.U. Temas: 8om
beiros e Manifestagoes. 

AC;ORES 

3242 - Prof. Manuel Vieira Gaspar. Rua 
Cidade da Horta, 21. Bairro 
Athayde. 9500 Ponta Delgada -
(A) Po.Fr.ln .T.C.V.60.U.1.PALO 
P.68. Descobrimentos portugueses. 
Fauna. Flora. Arq uitectura dos 
PALOP. Afinsa. 

BRASIL 

3223 - Carlos Eduardo Capucio. Caixa 
Postal 262. 30161 8elo Horizonte 
- (A) C.60.Mitologia Grega, Foto
grafia e Pesca. 

3224 - Eng. Luiz Fernando Junqueira 
Alvim. Caixa Postal 2627. 30161 
Belo Horizonte. MG - (Al Po.ln. 
Tematicas de Pioneiros da Avia
gao, Bebidas, Fumo, Jogo, Draga 
e Computadores. 

3244 - Gilberto Henry William. Caixa Postal 
100. 169. 24001 N~eroi - RJ. - (A) 
Po.!n. Colecciona 60.N.U. 17 (Rainha 
Victoria).90.91.92 

3245 - Gen. Euclydes Pontes. Avenida de 
Maracana, 1270. Apt. 502. CEP 
20511. Rio de Janeiro. RJ - (A) 
Po.Fr.ln. Colecciona Viagens de 
S.S. Papa Joao Paulo 11.60.N. Ca
rimbos 63.90. Especializados. 

3248 - Paulo Monteiro de Araujo . Av. 
Afonso de Taunay, 290. Apto. C-
01. Rio de Janeiro (RJ)- (A) 
T.C.V.60.N.U. Pegas filatelicas de 
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ESPANHA 

785 - Vicente Crisogono Persiva. San 
Lucas, 2-1.2 43550 Ulldecona. 
Tarragona - {A)Es.Fr.T.N.60. 
1.2.90.Doy 19.20.T65. 

2757 - Julio Caballero Ramirez. Mare de 
Deu dels Angels, 20-3.2-2.1. 08221 
Terrassa (Barcelona). (M) Es. 
T.V.C.60.N.U. 

3214 - Francisco Javier Garda Verdugo. 
C/Tiberiades, 2-1.2 A. 28043 
Madrid-{M/A)T.C. V .60.U.68. 
1.2B.2C.1 0.1 OA.1 OB.19.21.24.30.50. 
59.90.94.Afinsa - Ultramar e 
PALOP.107. 

3256 - Luis julio Diez Luna. AVd. Simon 
Nieto, n.2 3-3 Izquierda. Palencia -
(A) T.C. V.60.N.U.3.19. 

AFRICA DO SUL 

2719 - Nelson Silva Nogueira P.O. Box 676. 
Kengray 2100. Transvaal. RSA- (MI 
A) In.Po.T.C.V.1.N.U. Madeira dos 
anos 1853/1927.N.U.94.Ateneu. 

2959 - Carlos Pereira Gonqalves. P.O. Box 
23712. Joubert Park. Johannesburg 
- (A) Comerciante de selos. 
T.V.60.N.U. Todos os catalogos. 

BELGICA 

3254 - Horta. F. Van Elzaslaan 36. 8500 
Kortrijk - (M) Po. Fr.60.N.U. Deseja 
T.60.1.13.75. 

BULGARIA 

3229 - Tony Stoevski. D Blagoev 
str.6.5580 Ugarchin - (M)ln.T.60 
. N.3. T ematicos.42. 
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EQUADOR 

124 - Asociacion Filatelica Ecuatoriana. 
P.O. Box 17-17-238. Qu~o. 

INGLATERRA 

363 - Emilio Diogo Costa. 21 The 
Rowans. Grand Avenue. Worthing. 
West Sussex BN 11 5AT - (M) 
N.U.60.3. com preferencia de bar
cos. 

ITAuA 

3219 - Pivato Dante. Via Viliapiana, 7. 
Fonte (TV). (A) Po.It.T.C.V.60. 
15.90. 

POLONIA 

3216 - Adam Materka - ul. Armil Polskiej 
1/1 - 76-004 Sianow. Woj. 
Koszalin - (A) In.60.68.Banknote. 

ROMENIA 

3109 - Liculescu Sorin Gabriel. Cart. 
Rovine, Bloc C 30.Sc.2.Et,3.Ap. 
13. Craiova. Cod 1100. Of Postal 
5. Dolj. Romania - (A) Fr.lt. 
In. Es . Po . V .64. N .65. U . 60 . 
Tematicas: 67B.75.90.96.97. Co
mum acordo. 

UCRANIA 

3228 - Ing. Igor Valchuk. Keletskaja str. 
94/28. Vinnitsa 286021 - (A) 
In.60.N.67B.68.T7.T10.T15.5CEPT.90 . 

ticular requinte, tal como merecem e recla
mam estes encontros luso-espanhois que 
tanta e tao boa influencia poderao e iraQ 
certamente ter no desenvolvimento da filate
lia dos do is paises envolvidos. 

Por um circunstancialismo feliz, a 
Philaiberia 93 vai decorrer no momento em 
que Cadiz, a cidade anfitria, celebrara 0 

quinto centenario da segunda viagem de 
Colombo. E certamente que nao foi por aca
so que os seus responsaveis escolheram 0 
mes de Setembro para a sua efectivaqao. 
Na verdade, foi precisamente a 25 de Se
tembro de 1493 que Cristovao Colombo 
zarpou com a sua segunda armada do porto 
de Cadiz, embora fosse seu desejo ter-se 
leito ao mar em Agosto. Ao que parece, esta 
frota era bem mais poderosa do que a pri-

meira, como poderoso se tinha tornado 0 

proprio navegador, tendo-se desprendido em 
Cadiz do seu caracter aventureiro e inquie
to. Registe-se que 0 unico vinculo a sua 
anterior viagem era a caravela Nina 
(rebaptizada como Santa Clara em honra dos 
franciscanos) . 

E segundo Francisco Piniella Corbacho, 
num texto inserto no boletim anunciador da 
Philaiberia 93, Cadiz vestiu as suas melho
res roupagens e esteve em festa no dia da 
partida de Colombo que teve a despedir-se 
dele 0 principe herdeiro D. Joao, filho dos 
Reis Catolicos. 

E a cidade ira sem duvida acolher de 
forma condigna todos os que la se desloca
rem por ocasiao desta significativa exposi
qao. (SG) 

Genova 92 
Realizou-se em Genova, de 18 a 27 do 

mes de Setembro de 1992, uma Exposiqao 
Mundial de Filatelia Tematica, intitulada 
GENOVA 92. A FIP deu 0 seu patrocinio e 
a organizaqao coube ao Ministerio Italiano 
dos Correios e Telecomunicaqoes e a Fede
raqao Italiana de Sociedades Filatelicas: 

Nesta Exposiqao, de elevado nivel, esti
veram presentes as melhores colecqoes 
mundiais da especialidade. Puderam ser 
observadas 396 colecqoes tematicas, sendo 
destas, 88 juvenis. Participaram ainda 101 
participaqoes de Literatura filatelica (versan
do tematica). Paralelamente realizaram-se 
diversos saloes filatelicos, sendo de destacar 
o de Filatelia Classica e 0 Salao Mophila. 
Administraqoes Postais e comerciantes 
filatalicos ocuparam 280 stands. 

o programa filatelico da Exposi<;ao foi 
intense e relevante, podendo salientar-se a 
emissao de varios selos e inteiros postais 
pelo Correio italiano, inumeros carimbos 
comemorativos e a realizaqao de diversos 
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encontros levados a efeito por entidades fi
latelicas de prestrgio. 0 programa social foi 
equilibrado e interessante. 

o Grande Premio foi atribuido ao filate
lista ale mao Dietrich Oldenburg, pela sua 
colecqao "Colaboractao europeia no ambito 
dos transportes». 

ESPOSIZIONE 
MONDIALE 

DI flLATEUA 
lIMATICA 

18 • 27 SETTEMBRE 1992 

Do Juri internacional, constituido por 28 
elementos, fez parte 0 conce~uado filatelista 
portugues Jose Manuel Castanheira da Sil
veira, tendQ side Comissario do certame 0 

destacado filatelista Manuel Portocarrero, 
ambos socios do CFP. 



Philaiberia 93 em Cadiz 

Cada vez mais se constata que para 
realizar uma exposic;ao filatelica, seja ela de 
que nfvel for, os que tem a seu cargo a 
respectiva organizac;ao necessitam de inici
ar os seus trabalhos com uma sempre maior 
antecedencia. Isto, como e obvio, para que 
tudo decorra de forma harmonica e sem pro
blemas que a possam deslustrar ou dificul
tar. Naturalmente, que esses prazos deverao 
ser tanto maiores quanto mais elevado for 0 
grau do certame. 

Exemplos recentes, significativos, sao 0 
da Lubrapex 92, cuja comissao organizado
ra iniciou os seus trabalhos em Setembro de 
1990, antes ainda da efectivac;ao da edic;ao 
desse ano, circunstancia que se podera 
considerar inedita neste tipo de certames, e 
tambem 0 da II Exposic;ao Hispano-Lusa, 
Philaiberia 93. 

Nesta ultima, deu-se ate 0 caso notavel 
de no jantar de encerramento da primeira 
destas manifestac;oes entre os dois pafses 
peninsulares, realizado em Gaia, em Outu
bro do ana passado, ter sido mesmo ja dis
tribufdo um boletim anunciador da exposic;ao. 
E certamente os seus promotores tem con
tinuado 0 seu labor na edificagao da com
plexa maquina de uma exposic;ao bilateral. 

No que diz respeito a Philaiberia 93, foi 
a Sociedade Filatelica Gaditana, de Cadiz, 
que assumiu 0 encargo outorgado pela Fe
deragao Espanhola de Sociedades Filateli
cas (FESOFI) de dar continuidade a estes 
certames genuinamente ibericos, em tao boa 
hora iniciados em 1991 pelo Clube Nacional 
de Filatelia, do Porto. 
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E oportuno assinalar que, fundada em 
Outubro de 1984, apesar da sua existencia 
relativamente curta, a Sociedade Filatelica 
Gaditana conta ja no seu currfculo com um 
consideravel numero de exposigoes de to
dos os tipos por si realizados. Entre elas, 
destacam-se a que em Novembro de 1984 
homenageou 0 reputado filatelista dr. 
Thebumsen; em Agosto de 1985, uma outra 
integrada no 75.2 aniversario da fundagao 
do Cadiz FC; de Fevereiro de 1986 a 91, 

PHILAIBERIA 93 
II EXPOSICION flLATELICA HISPANO·LUlA 

CADIZ - ESPANA 
SEPTIEMBRE·93 

exposic;oes anuais dedicadas ao famoso 
Carnaval de Cadiz; em Margo de 1987, re
alizou um certame inciufdo nas celebragoes 
do 175.2 aniversario da Constituic;ao de Cadiz 
de 1812; logo em Abril desse mesmo ano, 
efectuou a I Exposigao Nacional de 
Maximafilia, a qual repetiu em Maio de 1991; 
e em Outubro de 1989, teve a seu cargo a 
Exposigao Internacional «Aviagao e Espa
go». 

Este impressionante conjunto de iniciati
vas garante de imediato a Philaiberia.93 uma 
organizagao experiente, cuidada e com par-

Bolsa Filatelica 

Espa~o a disposi~ao de todos os leitores que podem aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pr~o econ6mico de 50$00 por linha. 

Colecciono selos novos de 
Portugal e de Africa. Dou em 
troca selos chineses. Compre
endo 0 ingles. 

Mr. Ma Jia Hua 
P.O. Box 082-017 
Shangai. R.P. China 

Troco selos usados come
morativos de Portugal e 
Ex-Colonias por selos usados 
comemorativos de todo 0 
mundo. Selo por selo ou cata
logo Yvert e Tellier quando 
selos de cotac;ao superior a 10 
FF. Correspondencia em es
panhol, frances ou ingles. 

Lufs Jorge Santos Coelho, 
Apartado 40. P- 4701 Braga 
Codex. Portugal. 

PREC;ARIO DE MATERIAL 
FILATELICO - Tudo 0 que 
voce pode necessitar. Gratis a 
pedido. SERGIO W. DE sou
SA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Europa de Leste. Of ere go 
aos melhores prec;os series 
novas tematicas ou outras, 
inciuindo novidades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando II, 
lote 8-2.2, Dt.2 2735 Cacem 

PORTUGAL-SOBRESCRI
TOS 1.2 DIA, COM SERIES, 
BLOCOS, «CARNETS». 1950/ 
1990 - Enviamos gratis. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA 

DE NOVIDADES SABE
MOS NOS! E natural de po is 
de quase quatro dezenas de 
anos, a vender novas emis
soes de todo 0 mundo. 
Diga-nos que quer receber, e 
fique tranquilo. Recebera tudo 
o que pretender. 

SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Cadernos com selos de 
Portugal e Ultramar a escolha. 
Interesse especial para sec
goes ou nucieos filatelicos, 
bem como para coleccionado
res iniciados e medios. Prect0s 
convidativos. H. Sarmento. Torre 
F-4.2, Dt.2 2780 Oeiras. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, TEMOS SEM
PRE EM DISTRIBUIC;Ao 
GRATIS, PREC;ARIOS COM 
CERCA DE 35 000 SERIES
Novas. diferentes, completas. 
Indique-nos que colecciona. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Selos venda e compro, novos 
e usados. Continente e ex-colo
nias. Bons pregos. M. Le~ao. Rua 
Julio Dantas, 3-1.2 F. Casal de 
S. Bras. 2700 Amadora. 
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NOVIDADES EM CATALO
GOS - Temos muita coisa 
para si. Escreva e diga 0 que 
colecciona. Ha grandes novi
dades em nov os catalogos! 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

COM PRO "Lusfadas» (por
tugal), cartas, postais, ambultmcias, 
carimbos franceses, nominativos, 
ensaios, provas, erros, blocos, 
paquebots. 

Inscri<i>es marginais: impres
sores e numeros de obras. 

Resposta: Apartado 90. 2751 
Cascais Codex. 

VARIEDADES DE PORTU
GAL, UL TRAMAR, E NOVOS 
PArSES DE EXPRESsAo 
PORTUGUESA. Dispomos de 
cadernos com exemplares que 
podem em muito valorizar suas 
colecgoes. Proponha 0 seu 
envio a apreciac;ao SERGIO 
W. DE SOUSA SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

COMPRO-TROCO - Pegas 
circuladas da Companhia de 
Moc;ambique, Niassa, Louren
go Marques, Quelimane, 
Kionga, Zambezia. Respondo 
sempre. Paulo Sa Machado -
Rua Direita das Campinas, 33 
- 4100 PORTO. 



Bolsa Filateliea 

NOVOS PArSES DE EX- PREQARIOS DE SERIES De pequenino se conhece 0 
menino! Em 1993, 0 BOLETIM 
JORNALISTA FILATELICO 
reapareceu e coms<;ou a dar que 
falar, a ler, a informar, um retrato 
escritodoqueacontecena Filatelia 
Portuguesa. 

PRESSAO PORTUGUESA - COMPLETAS NOVAS DE 
Se colecciona ou pensa co
leccionar estes paises, entre 
em contacto connosco. Temos 
tudo ou quase tudo, em series 
novas, blocos, provas de cor, 
e erros. SERGIO W. DE SOU
SA SIMOES -2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Selos Coroa. Procuro para 
especializa<;ao tudo sobre este 
tema em novo, usado, falsos, 
reimpress6es, folhas, erros, 
etc. Compra, troca e vende. 
Paulo Vieira - Apartado 135 
- 8002 Faro Codex. 

Compro selos comemorati
vos usados de Portugal, de 
1985 em diante. Pago bem. H. 
Sarmento. Torre F-4.2, Dt.2 

2780 Oeiras. 

CORRESPONDENTE 
Procuro correspondente in

teressado em trocar selos e 
pe<;as filatelicas de Portugal 
por itens do Brasil, visando 
tambem pesquisa ligada a fila
telia dos dois paises. Aceito 
sugest6es. Rubens Borges 
Bezerra . Rua Afonso Celso, 
180 - Tamarineira 52060 -
Recife - Pernambuco - Brasil. 

PORTUGAL - 1953-1988-
Com blocos, «carnets» e ou
tras variedades. Gratis a 
pedido. ?ERGIO W. DE SOU
SA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

ERIC ELIAS - 58 Greenacres 

Ps<;o ja 0 seu N.2 AMOSTRA 
a R. Pinheiro Chagas, 28-2.2 E 
1000 L1SBOA. 

- Hendon Lane - London N3 3TS. --C-o-I-e-cc- i-o-n-a-d-o-r -T- e- m- at-ic- o 
Buying/Exchanging World-wide temos para si 0 maior stock de 
Telephone Cards. CARIMBOS COMEMORATI-

Completo listas de faltas de 
Portugal e Ultramar com des
contos apreciaveis sobre 0 

cataJogo. Se e coleccionador 
medio ou principiante estamos 
as suas ordens. I. Coelho -
Apartado 135 - 8002 Faro 
Codex. 

Selos CERES (PortugaIlA<;o
res e Madeira). Procuro para 
especializa<;ao tudo sobre este 
tema: novos, usados, falsos, 
reimpress6es, grandes blocos, 
erros, provas, cartas. Compro, 
troco e vendo. Paulo Vieira -
Apartado 135 - 8002 Faro Codex. 

TROCO selos usados de Es
panha por Portugal!U~ramar/R.P. 
AngolatR.P. Mo<;ambique. 

Condiciones a convenir. Fco. 
Javier Garcia. Verdugo/Tibe
riades, 2-1 .2 A-28043-MADRID 
(Espana). 
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VOS PORTUGUESES (e es
tran-geiros ). 

Diga-nos os que Ihe fazem 
fa~a. Tambem compramos lotes 
de carimbos anos 1985 a 
1991.Departamento MARCO
FillA' APARTADO 1026 '1001 
L1SBOA CO-DEX. 

As mas notfcias sabem-se de 
imediato. E as boas? Pe<;aum N.2 
AMOSTRAdo BOLETIM JORNA
L1STA FILATELICO que acaba 
de ressurgir na Primavera de 93 
R. Pinheiro Chagas, 28-2.2 • 
1000 L1SBOA. 

POSTAIS MAxlMOS 
De PORTUGAL, anteriores a 

1950. Compra: Hernani Matos -
Rua de Santo Andre, 1 - 7100 
ESTREMOZ - PORTUGAL. Fa
zer ofertas acompanhadas de 
fotocopia. 

Desejo trocar selos novos 
e PM. Corresp. em ingles e 
frances . G. Badali. C.P. 64, 
5600 P. Neamt. Romenia. 

CFP 

A programa<;ao que esquematizamos, 
para ao longo deste ana celebrarmos da 
forma 0 mais condigna possivel os 50 anos 
do Clube Filatelico de Portugal, teve em vis
ta 0 desenvolvimento progressiv~ de varias 
iniciativas, por forma a que se verifique um 
culminar das comemora<;6es no ultimo tri
mestre de 1993, tendo em considera<;ao a 
data de 27 de Outubro que foi aquela em 
que se concretizou a concessao do Alvara 
pelo Governo Civil de Lisboa, ficando assim 
oficializada a existencia do CFP. 

Desta forma, come<;amos por executar 
calendarios de bolso e reformulamos em 
moldes actualizados 0 papel de olicio, nele 
inciuindo uma men<;ao especial ao aniversa
rio. 

Mandamos confeccionar emblem as de 
lapela do CFP, semelhantes aos que foram 
feitos ha algumas dezenas de anos e que, 
tambem ha muitos anos, se encontram es
gotados. 

Lan<;ando mao aos nossos proprios re
cursos, elaboramos alguns cartazes singe
los para colocar nos Sal6es de reuni6es 
lembrando aos seus frequentadores 0 mo
mento auspicioso que 0 CFP atravessa. 

Remetemos olicios informando 0 nosso 
cinquentenario e saudando, a diversas enti
dades e personalidades, nomeadamente aos 

5 

- 50 anos 

aos Correios de Portugal, Macau, Brasil, 
Cabo Verde, Guine, Mo<;ambique e S. Tome 
e Principe, a TDC - Tecnologia das Comu
nica<;6es, a Federa<;ao Portuguesa de Fila
telia, ao Clube Filatelico do Brasil, a todas 
as agremia<;6es federadas, aos comercian
tes filatelicos e aos membros dos Corpos 
Sociais do CFP. 

No capitulo da divulga<;ao, remetemos 
igualmente olicios as publica<;6es especia
lizadas portuguesas, a muitas estrangeiras e 
aos Orgaos de Comunica<;ao Social. 

Exposi~ao na Sede 

Promovemos, nos paineis existentes 
na Sede, uma exposic;:ao retrospectiva do 
Boletim do Clube Filatelico de Portugal, a 
qual se mantera no decurso de todo 0 

mes de Fevereiro e Marc;:o. Aproveitamos 
o ensejo para convidar os nossos cons6-
eios a visitar essa mostra ficando a co
nhecer alguns aspectos da evoluc;:ao da 
nossa Revista. 

E continuamos a preparar e organizar 
outros actos, os quais iremos divulgando a 
medida que tivermos como segura a sua 
concretiza<;ao. 



~ filat21ia o BARATA DAS NEUES 
Rua Trindade, 5 - 1.g Dt.g tAo Largo do CamOes}. Apartado 2690·1117 LlSBOA • Codex 
r Telefone: 34671 33 

sel"·. T~ 
== . . - ~~~~~OS E USA f 
i;OU@nhdetlad;;;;;=::::D .' 0 .~ 

a - · ,r, • PORTUGAL E UlTRAMAR • . . , . 
• Ie IIowa. 1'1'," de Er 

, " . • ESTRANGEfAO ,:::'7 Port ....... / 0, 
, - • ESTRANGE/AO -TfMATs;~s '. = 

: ? : 

• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• lNTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CART AS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

Passl,llmos grande quantidade de 
IIvras, revlstas e c'atAlogos sobre 

fllat'ella e numlsmAtlca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 

Necessito de selos novos 
de Portugal, Ac;ores e Madei
ra. O1erec;o Argentina e Brasil. 
Base Yvert. Lurs Federico 
Orbegozo. Casilla de Correo 
538, CC 1000. Buenos Aires. 
Argentina. 

FILATELISTAS! DESEJO 
PORTUGAL, NOVOS. 

Dou Espanha e Ex-CoI6ni
as, Italia, Vaticano, S. Marino, 
URSS, DDR, Pol6nia, Checos
lovaquia, Bulgaria, Romenia e 
Hungria. A. CINT AS. dPenalara 
n.2 10. 41005. Sevilla. Espanha. 

Desejo Portugal, Ex-CoI6-
nias e outros parses. Fauna. 
Por 1 Fr. Y. Fauna novos em 
series completas dou 1,5 Fr. 
Y. Russia e novos parses da 
Ex-URSS. Corresp. em frances 
ou ingles. Vladimir Rudenko.
Lnokombinatovskaja 9 kv 91. 
266022 Rovno. Ucrania . 

Colecciono selos novos de 
Portugal e Africa. Em troca dou 
selos chineses. Compreende 
ingles. Ma Jia Hua. P.O. Box 
082-017. Shanghai. China. 

Desejo selos da Europa 
Ocidental, USA e Inglaterra. 
Selos dos temas: Arquitectura 
e Fauna (cavalos e passaros). 
S6 selos novos. Dou em troca 
selos da Russia e dos novos 
parses ex-URSS. Zoray Victor. 
Vidinskay 42/6.266018 Povno. 
Ucrania. 

Colecciono selos novos de 
Portugal e Macau. Em troca dou 
selos chineses. Compreende in
gles. Ma Jia Hua. P.O. Box 082-
017. Shanghai. China. 

Bolsa Filatelica 

Troco, compra e vende Euro
pa CEPT, novos e obltterados. 
Francisoo C. da Silva. Rua Con
de Monte Real, 10 rIc Dt.2 2750 
Cascais. Portugal. 

I sell mint/used stamps 
West Germany, Berlin, DDR, 
DR and Israel. Base 1 Fr. 
Yvert = 10 E. Offer list free. Mr. 
Petkov, P.O. Box 130, 5502 
Lovech, Bulgaria. 

Treco selos e blocos novos 
dos EUA por selos e blocos 
novos de Portugal, IIhas, 
Macau e Moc;ambique. Uso 0 

catalogo Scott 1993 ou catalo
gos portugueses. Colecc;ao 
avanc;ada. Corresponde em 
Portugues e Ingles. 

Renato Nunes. 300 Reindel 
Pl., Roselle Park, N.J., 07204 
USA. 

Pre-Filatelia. Vendo pela 
melhor oferta : SEGURAIV.iI 
FRANCA DA RESTAURA
QAO, cartas em bom estado, 
carimbo azul. 

SEGURA/ARRUDA, carim
bo azul. 

SEGURO COIMBRA, ca
rimbo e cfrculo oval preto 
grosse 1854-1855-1856 em 
cartas impressas do SNR. 
Contactar com Felix da Costa 
IIha. Bairro da Ponte - 2065 
ALCOENTRE. 

Vendo ou troco selos novos 
e usados de Portugal, Angola, 
Guine e outros, por notas an
tigas de Portugal. 

Artur Miranda. 
E. Marao, Bloce A, 1.2 Dlo. 

Rua S. Sebastiao. 
4600 Amarante. 
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Selos de Portugal, ex-CoI6-
nias portuguesas, series com
pi etas e isolados novos e 
usados,vendo com grande 
desconto. Tambem tenho se
los estrangeiros e moedas. 
Posso fazer permutas. Apar
tado 12087 - 1057 Lisboa 
Codex. 

Envie 500/1000 selos usa
dos comemorativos de Portu
gal (1975-1991) e recebera 
550/1100 da mesma qual ida
de da Alemanha Ocidental. 
Berndt. Zeisselstrasse 6, 6000 
Frankfurt/Main 1. Alemanha. 

Vendo matertal (selos e ou
tros). Tematicas: F6sseis, Ani
mais Pre-Hist6ricos e Civiliza
c;ao Romana Antiga. Vendo 
tambem Portugal ante rio res a 
1950 (novos/usados). Bons 
Prec;os. 

Vito Caroca. 
Apartado 306. 
7800 Beja. 

Vendo pela melhor oferta 
colecc;ao de todos os postais 
editadospelos CTT para anun
ciar carimbos comemorativos 
e de P dia e flamulas, desde 
o seu inrcio em 1980 ate 1992 
(fallam apenas 3 de 1981 e 1 
de 1984 que se inciuem em 
fotoc6pia), inciui ainda repeti
dos de 1990, 91 e 92 - tudo 
num total de 2594 postais. 
Resposta ao Clube Filatelico 
de Portugal ao numero 17 

Vende pel a melhor oferta os 
seguintes 26 exemplares da Re· 
vista FN·Filatelia e Numinastica: 
58, 60,61 , 65,66, 67,68,70,73, 
74,77, 78,79,80,81,82,83,84, 
85, 86, 87, 88, 89, 91, 92 e 93. 
Respesta ao Clube Filatelico de 
Portugal ao numere 27 



••••••••••••••••••••••• 
FILATELIA-NUMISMATI CA 

MADEIRA 
: PHILATELIC CLUB 
• • 
• • 

VI KO 
'We can suppfy cnronoCogy mint stamps of tne 

'U']($jtI:"iJ, 

1 * (1992) . 30$ 'l.lS 
1 * (1992 ·1993) . 50$ 'l.lS 
1 * (1992 ·1994) . 80$ 'l.lS 

••••••••••••••• 
2 * (1992) . 50$ 'l.lS 

2 * (1992·1993) . 80$ 'l.lS 
2 * (1992 . 1994) . 130$ 'l.lS 

5ltfvertisment in ~JIX.O 6uffetin 
2$ 'l.lS or 20 tnematic mint stamps 

free wtest copy ~JIX.O 6u{{etin 
5$ illS or 50 tnematic mint stamps 

V I K 0 - YOUR DREAM 
286030 UKRAINE. rINNITSA-30. 

P.O. Box 6375. V I K 0 

Casa especializada em: 

if MOEDAS if SELOS if NOT AS if 

de 

Portugal/ Ac;ores/Madeira/Macau 

Ex. Col6nias 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colecc;oes e 
pec;as isoladas 

C.P.4511 
9fjj7 FUNCHAL CODEX 

Tel: (091) 223070 
Fax:(091) 230805 

••••••••••••••••••••••• MADEIRA - PORTUGAL 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAC;Ao PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70,5.2 DT.2 - 1100 LlSBOA - Telef.: 823936 

Expediente - Sextas-feiras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas 
Qualidades e quotizac;oes dos socios: • 

JUNIOR (menores 18 anos) - 750$00 ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) - 750$00 semestre; 1 400$00 (ano); 

(Provfncia, IIhas e Macau) - 1 200$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 1 800$00 (ano) 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro 
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EDITORIAL 
1993e um ana especialissimo para 0 Clube Filatelico de Portugal: cumpre os seus 

50 ANOS de existencia. Parece-nos plenamente justificado afirmar-se que desde 
nenhum outr~ ana teve tanto significado e tanta importancia na vida do CFP. 

Na verdade, 0 CFP nao celebra apenas 0 seu meio seculo; celebra meio seculo de 
actividade continua, sem qualquer soluc;ao de continuidade. Como e natural, epocas ou 
anos menos activos houve no longo percurso do CFP, assim como outras de grande 
brilhantismo. 

Mas 0 certo e que 0 CFP e, de longe, a mais antiga agremiactao filatelica portuguesa 
mantendo sempre uma saude notavel. E mesmo que factamos uma incursao a colec
tividades de ambito diverso da filatelia, nao encontraremos um numero muito elevado 
com meio centenario cumprido. E com antiguidade semelhante sao, mesmo, escassas 
aquelas que se devotam a actividades de natureza puramente cultural. 

Lanctando um olhar sobre as congeneres estrangeiras, tambem nao sao muitas as 
que dobraram 0 meio seculo. 

Estas constatact0es para alem de encherem certamente de orgulho e satisfactao 
todos os amigos do CFP, ainda mais valorizam a efemeride que se esta a comemorar. 

Gostarlamos nesta ocasiao de saudar com amizade todas as colectividades 
congeneres nossas amigas tanto nacionais como estrangeiras, com 0 maior respeito 
pelo trabalho que tem persistentemente vindo a desenvolver em prol do nosso interesse 
comum: a Filatelia. 

* 
** 

Para ocasiao tao notavel, entendeu-se que seria extrema mente limitado e limitativo 
circunscrever a celebractao da efemeride a uma eventual cerim6nia por ocasiao da data 
festejada - 0 dia 27 de Outubro, data em que foi concedido pelo Governo Civil de 
Lisboa 0 Alvara oficializando a existencia do CFP. 

Por isso, projectamos desenvolver ao longo deste ana algumas acct6es e tomar 
algumas iniciativas que farao parte de um conjunto de comemoract0es. 

Lamentamos apenas que limitact0es, particularmente do foro econ6mico, nao nos 
permitam leva-las a cabo da mane ira que almejarlamos, ou ate que coartem algumas 
outras impedindo a sua realizactao. 

De qualquer forma, envidaremos os nossos maiores esforctos para concretizar 0 

maior numero posslvel das idealizadas. 
E tal como ja fizemos no numero anterior desta Revista, de novo solicitamos a 

colaborac;ao de todos os nossos cons6cios, a qual pode ser efectivada de varias formas. 
Por exemplo, participando com a sua presenC(8 nas iniciativas que formos realizando, 

e proporcionando-nos sugestoes que ponderaremos com to do 0 carinho. 
Aguardamos confiadamente essa colaboractao. 

A. SILVA GAMA 
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Somos 

ESPECIALISTAS 

em s~los c1assicos, series antigas 
e modernas de todos os paises. 

Historia Postal Mundial. 

Solicite 0 el1l'io GRATU/TO de: 

• Catalogos de vendas mensais. 
• Catalogos de lei/Des pelo correio. 

(0 cOlltet/do dos I1OSS0S caralogos esra dedicado ao colecci
ollador de medio e alto Ilh'e! jilal(~/ico). 

Colecciollo: ........................................................ . 

Nonze: ............................................................................................... . 

Morada: ............ ................................................................................ . 

SERGIO W. DE SOUSA SIM6ES 
Telefone: (062) 83 1248 Fax (062) 83 1248 

2500 CALDAS DA RAINHA 

PORTUGAL 

II CENTENARIO - Dispomos de todas as series novas. em qualidade de luxo. 
desde 1953 ate 1992. E muitas anteriores. 

BLOC OS - Praticamente temos os blocos de Portugal em novo. sem charneira. 
qualidade luxo. 

«CARNETS)) - Envie nota do que Ihe falta. Temos mesmo tudo em «carnets» e 
muitas variedades. erros. etc. 

VARIEDADES DE PORTUGAL - Erros de cor. de denteado. provas. etc. Se pre
tender possuir uma colecc;ao diferente das outras. mais facilmente valoriz6vel. 
entre em contacto connosco. Temos bonitas pec;:as para Si. 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAIS I TEMA 

CONT ACTE.NOS 
--------~-----------

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 

Salos de Portugal, Ultramar 
a Estrangeiro 

Novldadas. Tarnitfcos. 
Sobrescrltos de 1.· ella 

lODO 0 MATERIAL FILATaLICO 

Baslos I Campos, Ida. 
R. Marla Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 USBOA pORTUGAL 
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Pacotes para Revenda 

Em '."Iop' Mantadoo 
~,.upa<.nI. com 'IPOl~OO 

• 10 • 10 

PORTUGAL 50 af. BOOS 950S 
e 100 dif 1850S 2000$ 

ULTRAMAR 200 af. 3100$ 4000$ 
500 af. 10000S 10500$ 

MUNDIAIS 50 af. 100$ 850$ 
100 af. 1400$ 1550$ 
200 <if. 2,9OOS 3200S 
500 <if. 1500$ 8000$ 

TEMATICOS 50 af. 1500$ 1650$ 
(Diversos femos) 100 <if. 3000$ 3150$ 

H. SARMENTO 

Torre f 4.' Ot.' - 2780 OEIRAS • (Tel. 44318851 



Loja Filatelica D. LUrS 
Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Posta Is 
Compra : Venda : 

OURO - PRATA - COBRE 
Promoc;:ao ·do mes 

Folhas e Capas Lindner 
Material Fila!f~lico Tiras Hawid 

e Numismalico Se:os 1960/70 - 50 % desconto 

SOLICITE AS NOSSAS lISTAS DE PREQOS PERIODICOS 
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 as 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 4 1 0 0 P 0 R T 0 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101,3.° - 1200 L1SBOA - TELEF. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA-

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA OUALOUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
Execut;,:ao r6p/da de pedidos por correspondlncia 

FILATELIA E NUMIsMATICA SIMARRO,LDA 
SEDE: Pr8~ Mouzinho de Albuquerque. 113-9~ - Sala 911 

LOJA: Centro Comercial Brasilia - Loja 127. Parte Nova - 4100 PORTO 

LINDNER 

o MELHOR ATE A DATA PARA APRESENT ACAO 
E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS 

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

PECAM PRECARIOS 
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: FILATELlA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA 
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o selo portugues 
e historia, e cultura, 
e possado, e presente e 
e distancia. 

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

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Temdticos 

o pE10 t Will nQu£)Jo ~ J1I7APEL 

I 

REGtISTO~ VA MEMOf(.JA 

COLECCIONE 
SELOS DE MACAU 

uma riqueza Cultural 
urn valor de Futuro 

'EliOf, "E -IcVE NTU Rtth 

PO NOh!JO MtfNPO 'PA-~ TOli'OOMUII/JO 

~ Correios e lelecomunica~es de Macau 
~ilr'If!7l!:li] 

Divisao de Filatelia - Largo do Senado - Macau 



JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 
P.O.BOX 2335 

LlSBOA CODEX 
TELEX 40124 JMVPAB 

FAX 9250194 

• REAGENTES DE LABORAT6RIO 

• PRODUTOS QUiMICOS 

• VIDROS PARA LABORAT6RIO 

• PRODUTOS QUiMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 
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Caril1zbos 1W1nillativos 

1943 - 1993 

50 
anos 

COLOMBO 
FOI REI 
EM 
PORTUGAL 
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