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Do -Mito para a Realidade, 
Conhe~a a Vetdade sobre 0 Infante 

Para alem do grande visiomirio, des
cubra tam bern uma figura hist6rica 
que teve de defrontar os inimigos e 
os condicionalismos da epoca, viu 
dois dos seus irmaos envolvidos nu
rna temvel guerra civil que terminou 
com a mOTte de 
urn deles, e sofreu 
uma pesada derrota 
em Tanger. Conhe
~a toda a inclita Ge
ra~ao e, com ela, 0 seu membro mais 
i1ustre, D. Henrique. Foi este 0 ho
mem a quem, por ter sido Grao-Mes
tre da Ordem de Cristo e sempre ani
mado pelos antigos e bel os idea is do 
espfrito de Cavalaria, tam bern ja 
chamaram 0 ultimo dos Templarios. 

Henrique, 0 Navegador 
96 pAginas de grande formalo (24.5 x 24,5 em), 
luxuosamente impressas . lIuslrado com dezenas de 
fOlografias e reprodu~iies de mapas, gravuras c 
pmluras da epoca e lluslrado com doze exemplares 
aulenlicos de selos Ponugueses. do Brasil, de Macau e 
de Cabo Verde, comemoralivos dos De.scobrimenlos e 
uma prova de cor produzida, numerada e aUlenlicada 
rein Casa da Maeda • Texlo do hislorindor Arlur 
Teodoro de Malos, em Ingles e Portugues . Edi~ilo 

numerada, limitadn a 15.000 exempliues e aulenlicadn 
relos Correios de ponuga! • Volume 5 da Colec~aO 
Descobrir, edilndn em exclusivo para 0 Clube do 
Coleccionndor, dos Correios de Ponuga!. 

$ CORREIOS 
SERVIQOS DE FILATELIA 
Av Cual Ribeiro, 28 
lQ96l1SBO" CODEX 
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Colec~ao r LF Cards. 
Pintores e escritores portugueses 

ilustram grandes temas 
"Dcscoba1as", 1'rcsld&IcI:I1'IIrtIIps3 da5 Comunkbdcs Europda5". "Jogos Olimpkm-~Iona". "A Escrita

e "1Ian:os- (0I2III 05 doco IC1DaS qur inidmm as CIIIh5Iio dr ro~ dos 'nP C2tds. 
Com csta rolcqio. sob 0 titulo dr -McmIirIas-.~05 Dizrrcs", 05 TI.P assina1am fJct05 qur. pcb sua Imponinda ~ 

ou rtmIlC, Wrm parte cia IIIrIIIIirla roIcah1l, chamando a robborar oomes mll5 cia Arte e cia Cultura Ponugucsas. 

'-1 . • • ). .• .,£ ( L I ..... , 

.; ........ .., .. \.II".~ 

Ncms cmisscics 5C squirio. 
Fa~a a sua colec~o de TI.P Cards 
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• Telefones de lisbooePorto, S.A. 

JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 
P.O. BOX 2335 

LlSBOA CODEX 
TELEX 40124 JMVPAB 

FAX 9250194 

• REAGENTES DE LABORAT6RIO 

• PRODUTOS QUrMICOS 

• VIDROS PARA LABORAT6RIO 

• PRODUTOS QUrMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 
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Marcas postais 

este ana de 1993 completam-se vinte 
e cinco anos que se editou a monu
mental obra " MARCAS POST AIS DE 

PORTUGAL, METROPOLITANO UTILlZA
DAS NO PERIODO PRE-ADESIVO .. por A. 
Guedes de Magalhaes e M. Andrade e Sou
sa, ambos LFE. 

Recordamos com saudade quando com 
outros colegas da Direc<;:ao da Federa<;:ao 
Portuguesa de Filatelia, entre eles Helder 
Torres e Fernando Carrao, recebemos 0 Eng. 
Andrade e Sousa que, humilde e gentilmen
te, nos entregou de mao beijada os originais 
para a sua publica<;:ao. Houve nessa altura 
uma certa relutancia na sua edi<;:ao visto 
existirem poucos coleccionadores de marcas 
postais (pudera nao havia elementos de re
ferencia) e ainda devido ao custo de imp res
sao da obra que inciufa centenas de zinco -
gravuras, para obedecer ao processo de 
impressao tipografada, que era um dos mais 
econ6micos na altura. Devido aos bons con
tactos de Helder Torres que era de Torres 
Vedras, com uma tipografia local, foi possf
vel levar para a frente a publica<;:ao de tao 
importante e complexa obra que, mesmo as
sim, demorou quatro an os a ser conciufda. 
Hoje os interessados podem dispor da se
gunda edi<;:ao do livro efectuado pela 
AFINSA. 

o Eng. Andrade e Sousa teve a modes
tia de esciarecer num prefacio, que quando 

2 

Jose R. Dias Ferreira 

se trata de marcas posta is "um trabalho 
nunca pode ser concluldo visto que des
conhecendo-se a totalidade de marcas 
postais que foram utilizadas na epoca pre
-adesiva, estamos sempre expostos ao 
aparecimento de algumas desconhecidas 
que se encontram em arquivos ainda in
tactos ... Ora e a prop6sito deste seu apelo 
e que durante as nossas pesquisas encon
tramos uma extensa lista de cartas, que no 
caso de ainda existirem podem contribuir com 
um manancial de informac6es que possam 
acrescentar elementos ineditos ao livro. 

Na lista que a seguir publicamos e que 
inciui cartas desde 1746 a 1870, 56 devem 
interessar as da epoca pre-adesiva 1759 a 
1853. Porem, outros elementos que nao se 
enquadram dentro daquele perfodo nao de
vem ser menosprezados porque podem ser 
aceites para outros estudos. 

Devemos estargratos ao Rei D. Lufs (1838-
1889) que devido a sua visao e generosidade 
permitiu fosse preservada tao importante 
colectanea que, no caso de existir no Arquivo 
Nacional da Torre do T ombo, possa permitir aos 
estudiosos muitos e valiosos elementos para os 
mais variados trabalhos. 

Oxala igualmente a pre e a filatelia tam
bem possam ser contempladas. 

Vejamos 0 que em 1880 foi publicado no 
"Diario do Governo» n.2 217 de 23 de Se
tembro. 

Ainda colecciona 
selos desta maneira? 
Certamente que nao! 

Para os seus 
valiosos selos: 

LlNDNER·T 
A melhor protecc:ao para 0 selo e a 
sua melhor forma de apresentac:ao. 

Loja Filatelica D. LuiS 
Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Postals 
Compra : Venda : 

OURO - PRATA - COBRE 
Promoc;:ao ·do mas 

Folhas e Capas Lindner 
Material Filatelico Tiras Hawid 

e Numismatico Selos 1960170 - 50 % desconto 

SOLICITE AS NOSSAS L1STAS DE PREQO$ PERIOOICOS 
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 ils 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 4 1 a a 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 NOVIDAD'ES POR ASSINA. 

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
ExecuC;Ao r6pida de pedidos por correspond6ncia 



SElOS E MATERIAL 
FILATELlCO 

PACOTES DE SElOS 
TEM.ATICOS 

Grande sortido 
de Series completas 

e Selos tem6ticos 

Pe~a listas de pre~os gratis 

EI6dio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
T elef. 54 97 25 
1100 L1SBOA 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 
QUALQUER 

MANCOLISTAS PAIS I TEMA 
I 

ASSINATURAS CONT ACTE..NOS 

•• COELHO, FILATELIA 
Apartado. 135 - FARO 1002 

BUY COMPROIVENDO BUY 
VENDO MOEDAS VENDO 
SELOS NOTAS 

COLEC<;:AO E LOTES 
SJ:RIES COMPLETAS 

DE ESPANHA, INGLATERRA 
PORTUGAL E COLONIAS INGLESAS 

TUDO NOVO 

APARTADO 5009 - 1701 llSBOA CODEX 
TEL: 758 7781 PORTUGAL FAX: 758 7781 

FILATELIA-NU~IISMknCA 
MADEIHA 

Casa especializada em: 

• MOEDAS • SELOS • NOTAS • 

de 

Portugal/ Ac;ores/Madeira/Macau 

Ex. Col6nias 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colecc;oes e 
pec;as isoladas 

c.P, 4511 
9057 FUNCHAl CODEX 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel: (091) 223070 
Fax:(09l) 230805 

Seloa de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro. 

Novlcladea. Tem6ticos. 
Sobreacrltoa de 1.0 ena 

TODO 0 MATERIAL FILAnLlCO 

Baslos I Campls, lda. 
R. Marla Andrade. 55 - Tel. 8341 08 

1100 UaBOA pORTUGAL 

FILAMATICA DIFUSAO 
• Filatelia, Numismatica, Notafilia, etc., etc. 

• Acessorios para Arruma~ao e Cataloga~ao. 

• Material LINDNER 

Rua Dr. Joaquim Jardim, 29 
T def.: 033 - 27784 

3080 FIGUEIRA DA FOZ 

MINISTERIO DOS 
NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

Direc9iio politica 
Archivo 

Manda Sua Magestade E/-Rei, pela secreta
ria d'estado dos negocios estrangeiros, 
remetter ao guarda m6r do archivo da torre 
do tombo os dezesete livros constantes da 
relar;ao junta, assignada pelo archivista d'este 
ministerio, os quaes conteem duas mil sete
centas e quarenta e oito cartas de sobera
nos estrangeiros para os de Portugal, a fim 
de serem guardados no referido archivo. 

Par;o, em 17 de setembro de 1880. = 
Anselmo Jose Braamcamp. 

Relar;iio dos livros, con tendo cartas dos 
soberanos estrangeiros para os de Portu
gal, a que se refere a portaria d'esta data 
para 0 guarda m6r do archivo da torre do 
tombo 

1,!'! Livro - Austria 

36 Cartas do Imperador de Allemanha 
Francisco I e Maria Thereza para E/-Rei D. 
Jose I e a Rainha sua esposa, 1755 a 1765. 

52 Cartas do Imperador de Allemanha 
Jose /I e Maria Thereza, para E/-Rei D. Jose 
1, a Rainha sua esposa, Rainha D. Maria I 
e D. Pedro 11/ 1765 a 1789. 

8 Cartas do Imperador de A/lemanha 
Leopoldo /I para a Rainha D. Maria 1, 1790 
a 1791. 

104 Cartas do Imperador de A/lemanha 
Francisco /I e depois I d'Austria para a Ra
inha D. Maria 1, 0 Principe Regente, E/-Rei 
D. Joao VI e a Infanta Regente, 1792 a 1827. 

30 Cartas do Imperador d'Austria Fer
nando I para a Rainha D. Maria /I e seu 
esposo, 1835 a 1848. 

2.S! Livro - Baviera 

26 Cartas do Eleitor de Baviera 
Maximiliano 11/ Jose para E/-Rei D. Jose I e 
D. Maria 1, 1755 a 1777. 
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80 Cartas do Eleitor Palatin.o Carlos 
Theodoro para E/-Rei D. Jose 1, D. Maria I 
e D. Pedro 11/, 1760 a 1799. 

9 Cartas do Eleitor Palatino Maximiliano 
Jose IVpara a Rainha D. Maria leo Principe 
Rege[lte, 1799 a 1805. 

19 Cartas do Rei de Baviera Maximiliano 
I para 0 Principe Regente e E/-Rei D. Joao 
VI, 1806 a 1825. 

26 Cartas do Rei de Baviera Luiz I para 
E/-Rei D. Joao VI, Infanta Regente e a Ra
inha D. Maria /I, 1825 a 1848. 

28 Cartas do Rei de Baviera Maximiliano 
/I para a Rainha D. Maria /I, Rei Regente, D. 
Pedro V e D. Luiz 1, 1848 a 1863. 

3. S! Livro - Dinamarca 

4 Cartas do Rei de Dinamarca Frederico 
V para E/-Rei D. Jose 1 1760 a 1764. 

76 Cartas do Rei de Dinamarca Christiano 
VII para E/-Rei D. Jose 1, D. Maria 1, D. 
Pedro /II e 0 Principe Regente, 1766 a 1808. 

21 Cartas do Rei de Dinamarca Frederico 
VI para EI-Rei D. Joao VI, Infanta Regente, 
Duque de Braganr;a e Rainha D. Maria /I, 
1816 a 1839. 

8 Cartas do Rei de Dinamarca Christiano 
V/II para a Rainha D. Maria /I, 1839 a 1845. 

22 Cartas do Rei de Dinamarca Frederico 
V/I, para a Rainha D. Maria /I, D. Fernando 
D. Pedro V e D. Luiz 1, 1848 a 1863. 

4.S! Livro - Estados Unidos da America 

1 Carta do congresso dos Estados Uni
dos da America, para a Rainha D. Maria 1, 
1787. 

3 C!artas do Presidente George Wa
shington, para a mesma, 1791 a 1797. 

4 Cartas do Presidente John Adams, para 
a mesma; e 

2 Para 0 Principe Regente, 1797 a 1800. 
9 Cartas do Presidente Thomas Jefferson, 

para 0 mesmo, 1801 a 1808. 
6 Cartas do Presidente James Madison, 

para 0 mesmo, 1809 a 1813. 



5 Cartas do Presidente James Monroe, 
para E/-Rei D. Joao VI, 1819 a 1822. 

1 Carta do Presidente John Ouincy 
Adams, para a Infante Regente 1826. 

1 Carta do Presidente Andrew Jackson 
para D. Miguel, 1830. 

1 Carta do mesmo para a Rainha D. 
Maria II, 1835. 

2 Cartas do Presidente John Tyler, para 
a mesma, 1842 e 1843. 

7 Cartas do Presidente James K Polk, 
para a mesma, 1845 a 1849. 

1 Carta do Presidente Franklin Pierce, 
para a mesma, 1853. 

4 Cartas do mesmo para 0 Rei Regente, 
1854. 

2 Cartas do mesmo para E/-Rei D. Pedro 
V, 1855. 

4 Cartas do Presidente James Buckanan 
para E/-Rei D. Pedro V, 1858 e 1859. 

2 Cartas do Presidente Abraham Lincoln 
para 0 mesmo, 1861. 

5 Cartas do mesmo para EI-Rei D. Luiz 
1, 1862 a 1864. 

5J! Livro - Fran9a 

61 Cartas do Rei de Franya Luiz XII, da 
Rainha sua esposa e do Duque de Orleans para 
EI-Rei D. Jose I e sua esposa, 1755 a 1773. 

48 Cartas do Rei de Franya Luiz XVI, 
Conde de Artois e Duque de Orleans para 
E/-Rei D. Jose I e sua esposa, e Rainha D. 
Maria leD. Pedro III, 1774 a 1791. 

65 Cartas do Rei de Franya Luk XVIII e 
de varios principes francezes, para a Rainha 
D. Maria 1, Principe Regente e E/-Rei D. 
Joao VI, 1791 a 1824. 

10 Cartas do Rei de Franya Carlos X 
para E/-Rei D. Joao VI e Infanta Regente, 
1824 a 1828. 

65 Cartas do Rei dos francezes Luiz 
Filippe I e da Rainha Amelia para a Rainha 
D. Maria II e seu esposo, 1833 a 1848. 

14 Cartas de Napoleao Bonaparte, pri
meiro consul da republica franceza, e depois 
Imperador. dos francezes, para 0 Principe 
Regente, 1801 a 1807. 

42 Cartas de Luiz Napoleao Bonaparte, 
Presidente da republica franceza, e depois 
Imperador dos francezes, Napoleao III, para 
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a Rainha D. Maria II, D. Fernando, D. Pedro 
Ve D. Luiz 1, 1849 a 1870. 

6'!! Livro - Hespanha 

47 Cartas particulares da Rainha de 
Hespanha D. Maria Barbara mulher do Rei 
Femando VI, para seu pae EI-Rei D. Joao V 
1746 e 1747. 

24 Minutas das cartas de E/-Rei D. Joao 
V para sua filha. 

35 Cartas do Rei de Hespanha Fernan
do VI, de sua esposa e da Rainha kabel, 
viuva de Filippe V, para E/-Rei D. Jose I e 
sua esposa, 1755 a 1760. 

7.'1 Livro - Hespanha 

74 Cartas do Rei de Hespanha Carlos III, 
de sua esposa, e da Rainha Izabel, viuva de 
Filippe V, para EI-Rei D. Jose 1, sua espo
sa, Rainha D. Maria 1, D. Pedro III, Principe 
do Brazil e Infante D. Joao, 1760 a 1787. 

34 Cartas do rei de Hespanha Carlos IV, 
para a Rainha D. Maria leo Principe Re
gente, 1789 a 1806. 

68 Cartas do Rei de Hespanha Femando 
VII, e de E/-Rei Carlos, para 0 Principe Re
gente D. Joao VI, D. Pedro IV, Infanta Re
gente e D. Miguel 1809 a 1833. 

13 Cartas da Rainha governadora D. 
Maria Christina, para 0 Duque de Braganya 
e Rainha D. Maria II, 1834 a 1839. 
9 3 Cartas da Rainha de Hespanha D. 
Izabel II, para a Rainha D. Maria II, D. Fer
nando, D. Pedro V e D. Luiz 1, 1848 a 1868. 

8.'1 Livro - Hollanda 

22 Cartas dos estados geraes das 
provincias unidas dos Paizes Baixos para EI
Rei D. Jose I e sua esposa, 1756 a 1777. 

18 Cartas dos mesmos estados para a 
Rainha D. Maria leD. Pedro III, 1777 a 
1793. 

~ filatelia 
~ BRRRTR DB'S NEUES 

Rua da Trindade, 5-1.0 Dt.° (ao Largo do Carmo) Apartado 2690 
1117 LISBOA CODEX - Telefone: 3467133 

LITERATURA FILATELICA 
Selos Classicos de Relevo de Portugal, por A Maximafilia dos primordios a Actualidade, 
Eng.2 Armando Vieira 3.500$00 por Eurico Lage Cardoso 
Subsidios para a Hisloria do Correio Inicia~ao Filalelica, por Eng.2 Eladio Santos 
Maritimo Portugues, por Eng.2 Armando Vieira 3.000500 Estudos da Historia Poslal de Viana do Castelo, 
Marcofilia do Servi~o Postal de Portugal e por Sec. Fil. Bomb. Volunlarios de Viana 
Ultramar, por Coronel Guedes de Magalhaes 2.500500 do Castelo 
Marcas Poslais Pre·Adesivas de Portugal Pagelas C.T.T. de Portugal e Macau 1989, 
1978 - Em Fichas, por Coronel Guedes de por Jose Lalande Jorge 
Magalhaes e Eng.2 Andrade e Sousa 2.500500 Carimbos de Portugal e Ullramar 1978, 
Marcas Poslais de Angola, por Coronel por Palma Leal 
Guedes de Magalhaes 1.500$00 Esludo de Carimbos Polacos no Tema 
Selos Ceres de Portugal - em Fichas, por Musica, por Pires dos Santos 
Eng.2 Armando Vieira e D. Portugal 1.000500 Erros e Curiosidades - Filalelia Temalica de 
Cartas Vindas do Brasil pelos Paquetes Caminhos-de-Ferro, por Carlos Penha Garcia 
T ransantiiinticos, por Coronel Guedes de Fliimulas de Portugal 1910/1978, 
Magalhiies 500500 por Dr. Paulo Barata 
A Maximafilia de Macau, por Jose A. Duarte Fliimulas de Portugal Supl. 197811982, 
Martins 500$00 por Dr. Paulo Barata 
Manual de Filatelia, par Joao Alves Dias 500$00 Vinhelas Anti-Tuberculosas de Portugal, 
Provas e Ensaios de Portugal, par Prol. por Dr. Paulo Barata 
Oliveira Marques 500500 Classifica~ao de Etiquetas de Registo - 1.! 
Historia Postal da Povoa do Varzim, por A. Pinto Edi~ao, por Dr. Paulo Barata 
Fernandes 500500 Classifica~ao de Etiquetas de Regislo - 2,! 
Bilhetes Postais de Boas-Festas - Portugal Edi~ao, por Dr. Paulo Barata 
fnteiros Postais, por Jaime M. Ferreira e Aerogramas de Portugal, por Dr. Paulo 
L. M. Barata Neves 2.300Soo Barata 
Marcas Postais Pre-Adesivas de Portugal, fntrodu~ao aDs Inteiros Postais, por Dr. 
por A. Guedes de Magalhaes e M. Andrade Paulo Barala 
e Sousa 3.000$00 Esta~6es dos C.T.T. com Marca de Dia, 
Os Correiros, os Selos e a Filatelia, por Eurico Registos, Encomendas e Valores 
Lage Cardoso 350$00 Declarados, por Dr. Paulo Barata 
Algarve, Historia e Turismo na Filatelia, por Respigos das Lubrapex (1968180), 
Pires dos Santos 300$00 por Eng.2 Marques Gomes 
Classifjca~ao de Selos TIpo Ceres de Portugal, 

250$00 Selos Postais Portugueses Fluorescentes por Antoruo Lopes Ribeiro e Fosforescentes, por Eng.2 Marques Bilhetes Postais de Portugal (Inteiros Postais), 
por Americo Mascarenhas Pereira 250$00 Gomes 
Bilhetes Postais do Ultramar (Inleiros Postais), Carimbos de Portugal e Macau - Supl. 
por Americo Mascarenhas Pereira 250$00 1987, por Palma Leal 
Catalogo de Inteiros Postais Portugueses 1,2 Vol. Carimbos de Portugal e Macau 1994. 
Portugal, por Cunha Lamas e O. Marques 1.000500 Suplemento ao catalogo 1983 
Calalogo de Inteiros Postais Portugueses 2.2 Vol. Como Coleccionar Selos, por V.S. e A. 
Ultramar e llhas, por Cunha Lamas e O. Marques 1.00000 Ribeiro 
A Maximafilia na Actualidade, Portugal Ceres, Variedades de Cliche, 
por Eurico Lage Cardoso 1.300$00 por Miranda da Mola e Armando Vieira 
Os Descobrimentos na Filatelia, Ed. em Portugal e Colombo, 
Portugues e Galego 2.000$00 por Fernando da Silva 

C/I.V.A_ de 5% inciuido 
Os portes de correia registado I cobran~a sao por nossa conta, nos pedidos de valor superior a 3.000$00. 
Nos pedidos de valor inferior acrescem 200$00 e mais 150$00 para cobran~ 

250$00 
250$00 

250$00 

200$00 

200$00 

160$00 

3.000500 

150500 

100$00 

100500 

100500 

100500 

150$00 

100$00 

100$00 

100500 

100$00 

100$00 

600$00 

150$00 

3.000$00 

1.400$00 
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SEGIO W. DE SOUSA SIMOES 

Escritorio Filatelico 
T elefone (062) 83 12 48 • T elefax (062) 84 32 93 

. Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25 
2500 CALDAS DA RAINHA 

ACABAMOS DE EDITAR E ESTAo EM DISTRIBUICAO GRATUITA. OS SEGUIN
TES PRECARIOS: 

N.!! 8 - PALOP - Paise,s Africanos de Lingua Oficial Portugu.esa ANGOLA. CABO 
VERDE. GUINE-BISSAU. MOCAMBIQUE. S. TOME E PRINCIPE. Urn 
verdadeiro guia para as suas cornpras de selos. blocos. sobrescritos do 
1.2 dia, pagelas. etc. de tudo que se relaciona corn os PALOP. editado por 
urn especialista nestes paises. 

N.!! 9 - FOLHINHAS corn carirnbos cornernorativos de Portugal. Urna coleccao 
fascinante de cerca de 600 carirnbos. Amostras. e ideias para ~ sua 
rnontagern rapida ern alburn-classificador rernetidas a pedido. A UNICA 
coleccao deste tipo existente. 

N.!! 10 -DOSSIER JOAO PAULO II. selos e sobrescritos. 0 especialista a nivel 
rnundial neste terna. aconselha-o a fazer urna coleccao de selos e sobres
critos cornernorativos das Viagens de Joao Paulo II. Urn DOSSIER para 
ler e se inscrever de seguida nesta coleccao. 

'. CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAo PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUeE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SED~: AV. ALMIRANTE REIS. 70. 5.!! DT." - 1100 LlSBOA - Telef.: 823936 

. Expedlente - Sextas-felras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas 
Qualldades e quotlZ890es dos s6clos: 

JUNIOR {menores 18 anos} "7800$00 ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Llmrtrofes) - 850$00 semestre; 1600$00 (ano); 

(Provfncia, IIhas e Macau) - 1400$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2000$00 (ano) 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro 

7 Cartas da republica Batava para a 
Rainha D. Maria leo Principe Regente, 1795 
a 1805. 

3 Cartas· do Rei da Hollanda Luiz 
Napoleao para 0 Principe Regente, 1806 a 
1807. 

20 Cartas do Rei dos Pakes Baixos Gui
Iherme I para 0 Principe Regente e ElRei D. 
Joao VI. 1814 a 1824. 

27 Cartas do Rei dos Pakes Baixos Gui
Iherme /I para a Rainha D. Maria /I e seu 
esposo, 1840 a 1848. 

9. g Livro - Inglaterra 

20 Cartas do Rei de Inglaterra Jorge /I 
para EI-Rei D. Jose I e sua esposa, 1751 a 
1760. 

66 Cartas do Rei de Inglaterra Jorge /II e 
da Rainha Car/ota sua esposa, para EI-Rei 
D. Jose I e sua esposa, 1760 a 1775. 

45 Cartas do Rei de Inglaterra Jorge /II e 
da Rainha Carlota sua esposa para a Rainha 
D. Maria leD. Pedro /II, 1777 a 1798. 

51 Cartas do Rei de Inglaterra Jorge /II e 
da Rainha Car/ota e do Principe Regente 
para 0 Principe Regente de Portugal e ElRei 
D. Joao VI, 1800 a 1820. 

25 Carlas do Rei de Inglaterra Jorge IV 
para EI-Rei D. Joao VI, D. Pedro IV e Infanta 
Regente, 1820 a 1827. 

17 Cartas do Rei de Inglaterra Guilherme 
IVpara a Rainha D. Maria /I e Duque de 
Bragan9a, 1833 a 1836. 

10. g Livro - Napoles 

3 Cartas do Rei de Napoles Car/os IV 
para EI-Rei D. ~ Jose 1 1755 a 1758. 
128 Cartas do Reide Napoles Fernando IV 
para EI-Rei D. Jose 1, D. Maria 1, D. Pedro 
JII, Principe Regente e D. Joao VI, 1759 a 
1824. 

2 Cartas do Rei de Napoles Francisco I 
para EI-Rei D. Joao VI, 1825 a 1826. 
40 Cartas do Rei de Napoles Femando /I 
para 0 Duque de Bragan9a, Rainha D. Maria 
/I, Rei Regente e D. Pedro V, 1833 a 1859. 

3 Cartas do. Rei de Napoles Francisco /I 
para EI-Rei D. Pedro V, 1859. 
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11.g Livro - P%nia 

1 0 Cartas do Rei de Polonia Augusto /II 
e do senado para EI-Rei D. Jose 1, 1755 a 
1763. 

17 Cartas do Rei de Polonia Stanislau 
Augusto para EI-Rei D. Jose I, D. Maria I e 
D. Pedro 11/, 1764 a 1788. 

Malta e Terra Santa 

22 Cartas do gran-mestre da ordem de 
Malta fro Manuel Pinto da Fonseca para D. 
Jose 1, 1758 a 1772. 

9 Cartas do gran-mestre da ordem de 
Malta fro D. Francisco Ximenes de Texada 
para D. Jose 1, 1773 a 1774. 

83 Cartas do gran-mestre da ordem de 
Malta fro Manuel de Rohan para D. Maria I 
1777 a 1797. 

28 Cartas do gran-mestre da ordem de 
Malta, fro Femando de Hompesch para D. 
Maria 1, 1797 a 1799-ordem de S. Joao de 
Jerusalem. 

5 Cartas de Joao Baptista Tommasi 1803 
a 1804. 

2 Cartas do balio J.M. Guevara Suardo, 
1805. 

6 Cartas do balio di Giovanni, 1815 a 
1816. 

4 Cartas do balio Antonio Busca, 1824 a 
1826. 

12 Cartas do guardiao do con vento do 
Sacro Monte Siao em Jerusalem e do su
perior da Terra ~ta para EI-Rei D. Jose I 
e Rainha D. Maria 1, 1758 a 1790. 

12.g Livro - Prussia 

52 Cartas do Rei de Prussia Frederico 
11,0 Grande, para EI-Rei D. Jose 1, D. Maria 
leD. Pedro 11/, 1755 a 1786. 

27 Cartas do Rei de Prussia Frederico 
Guilherme /I para a Rainha D. Maria 1, 1786 
a 1797. 

51 Cartas do Rei de Prussia Frederico 
Guilherme /II para D. Maria 1, Principe Re
gente, D. Joao VI e Infanta Regente, 1797 a 
1827. 

1 Carta do mesmo para D. Miguel, 1828. 



62 Cartas do Rei de Prussia Frederico 
Guilherme IV e do Principe Regente para D. 
Maria 1/, D. Fernando e D. Pedro V, 1842 a 
1860. 

13J! Livro - Russia 

22 Cartas da Imperatriz da Russia 
Catharina 1/ para D. Maria leD. Pedro III 
1779 a 1796. 

15 Cartas do Imperador da Russia Paulo . 
I para D. Maria I e Principe Regente, 1796 a 
1800. 

31 Cartas do Imperador da Russia Ale
xandre I para 0 Principe Regente e E/-Rei D. 
Joao VI, 1801 a 1824. 

43 Cartas do Imperador da Russia Nico
lau I para E/-Rei D. Joao VI, Infanta Regente 
D. Maria 1/ e D. Fernando, 1825 a 1854. 

14.e Livro - Sardenha 

78 Cartas do Rei de Sardenha Carlos 
Manuel 1/ e dos Duques de Saboia para E/Rei 
D. Jose I e a Rainha, 1756 a 1771. 

91 Cartas do Rei de Sardenha Victor 
Amadeu 1/ e dos Duques de Saboia para D. 
Jose 1, D. Maria leD. Pedro JII, 1773 a 
1795. 

15 Cartas do Rei de Sardenha Carlos 
Manuel JII para D. Maria I e Principe Regente, 
1796 a 1802. 

22 Cartas do Rei de Sardenha Victor 
Manuel I para 0 Principe Regente e E/-Rei 
D. Joao VI, 1802 a 1820. 

9 Cartas do Rei de Sardenha Carlos Felix 
para E/-Rei D. Joao VI e Infanta Regente, 
1821 a 1828. 

11 Cartas do Rei da Sardenha Carlos 
Alberto para a Rainha D. Maria 1/, 1842 a 
1848. 

15. 12 Livro - Saxonia 

4 Cartas dos Eleitores de Saxonia 
Frederico Christiano e Xavier para E/-Rei D. 
Jose, 1763 a 1768. 

52 Cartas do E/eitor de Saxonia Frederico 
Augusto III para E/-Rei D. Jose I 0 Maria I D. 
Pedro III e Princfpe R gente, i768 a 1804. 
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20 Cartas do Rei de Saxonia Frederico 
Augusto I para E/-Rei . J:Jao VI e Infanta 
Regente, 1816 a 1827. 

5 Cartas do Rei de Saxonia Antonio I 
para a Infante Regente e Duque de 
Bragan9a, 1827 a 1834. 

9 Cartas do Rei de Saxonia Frederico 
Augusto 1/ para a Rainha D. Maria II, 1845 a 
1853. 

16. 12 Livro - Suecia 

12 Cartas do Rei de Suecia Adolpho 
Frederico para E/-Rei D. Jose 1, 1755 a 1769. 

29 Cartas do Rei de Suecia Gustavo III 
para E/-Rei 0 Jose 1, 0 Maria leD Pedro 
JII, 1771 a 1788. 

28 Cartas do Rei de Suecia Gustavo 
Adolpho para a Rainha D. Maria I e Principe 
Regente, 1792 a 1807. 

6 Cartas do Rei de Suecia Carlos XJII 
para 0 Principe Regente eEl-Rei D. Joao VI, 
1813 a 1818. 

22 Cartas do Rei de Suecia Carlos Joao 
XIVpara EI-Rei D. Joao VI, Infanta Regente, 
Duque de Bragan9a e Rainha D. Maria II, 
1818 a 1843. 

22 Cartas do Rei de Suecia Oscar I para 
a Rainha D. Maria II, D. Fernando e D. Pedro 
V, 1844 a 1857. 

17.11 Livro - Veneza 

4 Cartas do Doge de Veneza Francisco 
Lauredano para E/-Rei D. Jose 1, 1755 a 
1761. 

6 Cartas do Doge de Veneza Luiz 
Mocenico para 0 mesmo 1766 a 1777. 

3 Cartas do mesm6 Doge para a Rainha 
D. Maria leD. Pedro III, 1777. 

4 Cartas do Doge de Veneza Paulo 
Rainerins para a Rainha D. Maria leD. Pedro 
III, 1781 a 1788. 

2 Cartas do Doge de Veneza Luiz Manin 
para a Rainha D. Maria 1, 1793 a 1795. 

Sao 17 livros com 2748 cartas. 
Secreta ria d'estado dos negocios estran

geiros, em 17 de setembro de 1880. = Julio 
Firmino Judice Biker. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PAISES, TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUIQAo GRATIS, 
PREQARIOS COM CERCA DE 
35000 SERIES - Novas. dife
rentes, completas. Indique-nos 0 

que colecciona. SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

PREQARIOS DE SERIES 
COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -
Inclui igualmente muita coisa 
em usado. Com blocos, 
«carnets,. e outras variedades. 
Gratis a pedido. SERGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

Troco selos usados em 
quanti dade com coleccionado
res de todo 0 mundo. Con
tactar: 

Joao Pedro A. Rocha. Moi
tao 3780 Anadia (Portugal) 

COMPRO Tematica de pin
.tura: PM Y360 C. Verde (D. 
Manuel) e Y130 Madeira 
(Colombo), Inteiros, Flamulas, 
Carimbos de Museus, Exposi
c;:6es de Arte e Nome de Pin
tores. PM Europa 93 s6 
reproduc;:6es de quadros. Nos. 
1 e 2 da revista ccSelos em 
Angola,. do Clube Filatelico de 
Angola. Os cinco primeiros 
numeros da ccRevista do Co
leccionador,.. Vendo ou Troco 
grande quantidade de Series 
de diversos temas. 

Jose Paulo Alves. 
Rua Padre Americo, 29 

Cave Esq.D. Forte da Casa. 
2625 P6voa de St. Iria -

Tel.: 9544982 

Bolsa Filatelica 

Em troca posso dar selos 
novos da Pol6nia, Checoslova
quia, Nova Republica Checa, 
Eslovaquia, Hungria, Uniao 
Sovietica e novidades da ex
Uniao (Let6nia, Est6nia, 
Lituania, Ucrania e Moldavia). 

Desejo selos novos de Por
tugal, Ac;:ores, Madeira e da 
Europa Cept. 

Tomasz Wojas 
ut. Proszowska 3 
PL 32700 Bochnia. Pol6nia. 

MOQAMBIQUE. dou, nu-
merac;:ao do cat. Ateneu. 

398 - Novo s/goma. 
405 - Novo s/goma. 
407 - Novo s/goma. 
449 - Quadra nova. 
483 - Variedade de goma. 
490 - Variedade de cor. 

Dou qualquer dos lotes a 
pedido contra 100$00 para 
despesas de envio. 

Mario Leitao. Rua Julio 
Dantas, 3-1.2 F. Casal S. Bras. 
2700 Amadora. 

Tenho para venda selos, 
FDC, blocos novos e usados 
de Portugal e ex-CoI6nias. 
Vendo com 50% dos Catalo
gos Eladio ou Afinsa. 

Possuo um grande «stock,. 
de pacotes de selos. Bons 
prec;:os. Pec;:a lista gratis. 

Tambemo ace ito permutas. 
Algumas ofertas sao limitadas. 
S6 por correspondencia. Envi
ar selo para a resposta. 

Joao Pedro A. Rocha. Moi
tao 3780 Anadia. 

Compro series Tematicas 
usadas de todo 0 mundo. 

Vendo pacotes de selos. 
Joao Pedro A. Rocha. Moita. 
3780 Anadia. 
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Em troca de selos novos 
de Portugal dou Canada no
vos e usados que tenho dis
ponfveis. ESCfever antes de 
enviar. Correspondencia em 
ingles ou alemao. Las Dobo. 
Box 205, Station ccU,.. 
Etobicoke. Ontario. Canada 
M8Z 5PL. 

Troco series MINT das 
tematicas de desportos, xadrez 
e orqufdeas. Base Yvert. 
Corresp. em Espanhol ou In
gles. Lic. Ram6n Blanco Arias. 
Martf n.Q 81 La Palma. Pinar 
del Rio. C6digo Postal 22500. 
Cuba. 

Exchange new and used 
stamps and phonecards 
from Argentina and South 
America for same of your 
contry. Gustavo Rudy. C.C. 
3606. 1000 Buenos Aires. Ar
gentina. 

Desejo trocar selos novos 
e PM. Correspondencia em 
ingles e frances. G. Badali. 
C.P. 64, 5600 P. Neamt. Ro
menia. 

Exchange new and used 
stamps and phonecards 
from Argentina and South 
America for same of your 
country. Gustavo Rudy. C.C. 
3606. 1000 Buenos Aires. Ar
gentina. 



Europa de Leste. Of ere yO 
aos melhores preyos series 
novas tematicas ou outras, 
incluindo novidades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando II, 
lote 8-2.2, Dt.2 2735 Cacem 

LINDNER SAFE -
LEUCHTTURM (FAROL) -
Vendemos todo 0 material 
filatelico destas e de outras 
marcas. Albuns, classifica
dores, folhas sistema branco, 
etc. Catalogos gratis a 
pedido. FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Filatelista medio troca selos 
comemorativos e estrangeiros 
usados 1 x1 ou Catalogos 
Afinsa e Yvert. Tambem troco 
series novas de Portugal. Es
crever em portugues, ingles, 
espanhol ou frances. Lufs Jor
ge Santos Coelho. Apartado, 
40. P-4701 Braga Codex. Por
tugal. 

Qual 0 inteiro postal (nor
mal), que Ihe falta? Que 
tem para dar em troea? Novol 
circulado? Enviar selo para 
resposta, Americo Mascare
nhas Pereira R. Artur Ferreira 
Silva, 2-2.2 Dto. 1885 Mos
cavide. 

POSTAIS MAxlMOS 
De PORTUGAL, anteriores 

a 1950. Compra: Hernfmi Ma
tos - Rua de Santo Andre, 1 -
7100 ESTREMOZ - PORTU
GAL. Fazer ofertas acompa
nhadas de fotocopia. 

Bolsa Filatelica 

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

catalogo. Se e coleccionador 
medio ou principiante estam9s 
as suas ordens. I. Coelho -
Apartado 135 - 8002 Faro 
Codex. 

NOVAS EMISSOES -
TODO 0 MUNDO POR PAI
SES E TEMAS - Somos im
portadores ha dezenas de 
anos. Diga que pretende co
meyar a receber ou peya cir
cular de inscriyao. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

Selos novos e usados bern 
comQ moedas, vendo com 
grande desconto. Tambem 
fayo permutas. 

Apartado 5 - 2580 ABRI
GADA. 

POSSUO DUPLICADOS DE 
SERIES EM NOVO DE POR
TUGAL, EX-COLONIAS, AS
TROFILlA, EUROPA E PAISES 
EUROPEUS, COM GRAN DES 
DESCONTOS DE 50 A 60% DE 
DESCONTO. 

Alberto Abrantes. Engenheiro 
Tecnico Civil. Estrada da Beira 
651-1.2. Alto S. Joao - 3000 
COIMBRA - PORTUGAL. 

PORTUGAL, selos, Blocos, 
Cart~iras em Novo (Mint.) . 
TEMATICAS nomeadamente 
«Espayo». 

Compro, vendo, troco. Base 
Yvert e Afinsa. Corresp., Por
tuguesllngles. 

Fernando M. Oliveira - Rua 
dos Arneiros, 86-1.2 Esq. 1500 
LlSBOA - PORTUGAL. 
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Desejo trocar selos novas 
e em quantidade, base Yvert. 
Tern outras propostas. Res
ponde sempre. Contactar pri
meiro. Correspondencia em 
frances e ingles . Rosen 
Sipsev, K. Siaveikov, bl. 27, 
vh .B.ap .1., 8005 Burgas. 
Bulgaria. 

Em troca de selos, FDC's e 
outro material da Russia 
(1918-91) e dos novas Esta
dos, aceito novidades (novas) 
da Europa, USA, etc. Base 
Michel ou Yvert. Corresp. em 
ingles e russo. Para mais in
formay6es contactar: M. 
Loifenfeld. Karbysheva 20 A-
47. 253139 Kiev. Ucrania. 

Desejo trocar selos novos 
com fi latelistas portugueses. 
Olereyo Peru e America do 
SuI. Tambem por temas. Co
lecciono cart6es telefonicos e 
cedulas. Fernando Tapia, FB. 
Casilla de Correos 3649. Lima 
100. Peru. 

MONTE OLiM PO - A uni
ca casa do pafs especialista 
em Jogos Olfmpicos e des
portos. Compra e vende selos, 
blocos e demais pec;:as filateli
cas e demais material filatelico 
relacionado. - Rua de Timor, 
94 - Apartado 166 - 3880 
OVAR - Informe-se. Tele!.: 
(056) 575467. 

Vendo ou troco por selos, 
313 Bilhetes Postais Novas e 
Dfferentes, editados pelos cn 
para postais maximos (Nao 
sao T.M.) dos Ayores, Madei
ra, Macau e Continente. Jose 
Rodriguez. Apartado 4781. 
30080 Murcia. Espanha. 

Respigando 

J
anos anos trinta, mais concretamen
Ie em 1932, se publicava em Lisboa, 
uma revista dedicada ao Coleccio-

nismo, de seu nome, como nao podia deixar 
de ser, ,,0 Coleccionador» . A sua publicac;:ao 
era bimestral e os seus directores eram A. 
de Gusmao Navarro e A. Pacheco de Car
valho, que acumulava com 0 cargo de Edi
tor. 

A Redacc;:ao e Administrayao eram na 
Rua 16 de Outubro, 15 a 19, em Lisboa. 0 
1.2 numero viu a luz do dia em Agosto de 
1932, com texto em portugues e frances. 
Como revista de coleccionismo, que se pre
zava de ser, tinha diversas secy6es, tendo 
como directores das mesmas, respectiva
mente: Antiguidades, D. Sebastiao Pessanha; 
Bibliografia e Consultorio, Carlos Coimbra; 
Filatelia e Curiosidades, a Direcyao; Cartofilia, 
D. Josefina Requena, cidada espanhola, de 
Barcelona que assina urn artigo em Ifngua 
castelhana neste primeiro numero; Turismo, 
A. de Gusmao Navarro, urn dos Directores. 

Nos colaboradores, on de se podem en
contrar grandes nomes desse tempo, ano
lam os Madame Jeancourt Gouveia, igual
mente tradutora, D. Jose Pessanha, Dr. Joao 
Barreira, Dr. Jose Braganc;:a, os notaveis 
publicistas Gustavo de Mattos Sequeira, Tude 
Martins de Sousa, Dr. Joao Couto, Antonio 
da Rocha Madahil, Dr. Rafael Calado, 0 dis
tinto olissipografo Pastor de Macedo, Car
doso Marta, 0 grande aguarelista Alberto de 

7 

Jose Manuel Castanheira da Silveira 
(LFE) 

Souza, Dr. Alfredo de Magalhaes Ramalho e 
o Capitao Antonio de Andrea Ferreira, colec
cionador que tambem se distinguiu no cam
po lilatelico. 

Carimbo individual dos socios do CIT 

«0 Coleccionador», que em subtftulo 
anunciava, «unica publicayao portuguesa no 
genero», tinha uma tabela de anuncios que 
ia de pagina inteira par 100$00 ate 1/16 por 
10$00, com descontos para tres inserc;:6es 
de 10% e de 6 de 15%, havendo ainda urn 
desconto especial de 25% para os socios do 
Clube Internacional de Trocas. Havia ainda 
a secyao dos Anuncios Economicos de 3 
linhas a 3$50, sendo cada linha a mais 1 $00. 
Devemos considerar que os prey os eram 
bastante elevadozinhos ... 



E para terminar as generalidades, dire
mos que as assinaturas que poderiam ser 
anuais, semestrais, tri-anuais ou vitalicias, 
vinham expressas em escudos, francos, 
d61ares e shilings, dividindo-se como e de 
praxe em Portugal, Col6nias e Espanha e 
outros paises. Como ainda nao estava 
divulgada a Via Aerea (estavamos em 1932) 
nao havia est a variante. 

Nos diversos anuncios publicados desta
camos a oferta para venda do celebre qua
dro a 61eo de Girao .. 0 Va.lente» . 

Alem do artigo que respigaremos mais 
adiante e que pel a sua importancia em re
layao a hist6ria postal achamos por bem 
republicar, encontramos na Usta dos S6cios 
que ja ia ate ao n.!! 55, alem dos colabora
dores ja anteriormente citados, alguns 
grandes estudiosos e artistas contempora
neos, salientando-se igualmente Domingos 
Correia, s6cio muito antigo do Clube Filate
lico de Portugal e renomado comerciante, 
lalecido ha meia duzia de anos, bem como 
D. Laura Costa, comerciante de antiguida
des na Rua do Alecrim, 52/54. De relerir que 
os associados dispunham do carimbo indi
vidual nominativo e numerado que reprodu
zimos da pagina 22. 

E por lim 0 artigo que reputamos de 
capital importancia publicado na pagina 12. 

Servic;o de Correio por Camionetas 

Pelo Snr. Manuel Pinto do Amaral, digno 
chefe dos Servi90s Postaes do Porto foi 
inaugurado no dia 15 de Junho p.p. 0 servi-
90 da taxa rapida e directa de correspon
dencia entre 0 Porto, S. Joao da Madeira, 
Oliveira de Azemeis, Vale de Cambra e 
Arouca, por meio de camionetas da empreza 
"Sud Atlantique" dirigida pelos Snr. Manoel 
Alves da Costa Lima e Alberto Ferreira Pinto. 
A correspondencia destinada ao Porto, vin
do pelas camionetas, e entregue pela dis
tribui9aO das 9 horas do dia da partida da 
origem, enquanto que recebida pelo correia 
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s6 seria distribuida vinte e quatro horas de
pois. As malas para aquelas localidades sao 
fechadas no Porto, as 15,30, compreenden
do a correspondencia lan9ada nos rece
taculos da cidade, das 12,30 as 13,50, se
gundo os locaes, e a que vem de Lisboa 
pelo "rapido" da manha, que chega a S. 
Bento, as 14,23. 

Os jornaes que percam a expedi9ao da 
manha pelo Vale do Vouga, a correspon
dencia e os jomais matutinos de Lisboa serao 
lidos naquelas localidades no proprio dia da 
sua sarda. 

o Snr. Pinto do Amaral procura fazer 
liga(:oes identicas com outras localidades. 
E digna de regis to esta iniciativa na capital 
do Norte, que creio ser inedita em Portugal 
e que sob 0 ponto de vista filatelico se po
deria tomar muito interessante se se adop
tasse um carimbo especial para esses ser
vi90S a semelhan(:a de outros parses muito 
principalmente da America do Norte, onde 
se faz enorme uso dos transportes 
a utom 0 veis. Ahi fica a lembran9a para que 
os filatelistas portuenses nao a percam de 
vista. 

E se bem me lembro, creio que 0 algarvio 
Americo Mascarenhas Pereira, tern colhera
da a meter neste assunto, 0 que esperamos 
vivamente aconteya, pois em tempos vi in
teiros postais com referencia a serviyo simi
lar. Penso igualmente que Dias Ferreira 
tambem podera dar importante achega, a 
este capitulo da Hist6ria Postal, que tao 
poucas vezes vi abordado. 

Nota do Adm.: Este assunto foi tratado na re
vista .. Selos & Moedasl> pelo nosso distinto 
Cons6cio Jorge LUIs Pereira Fernandes, nos 
numeros 87 e 89, ao qual js demos a nossa 
colabora~io. 

Bolsa Filatelica 

Espa<;o a disposi<;ao de todos os leitores que podem aqui inserir 0 seu amlncio 
ao pre~o economico de 60$00 por linba. 

Desejo troca de novidades 
de Portugal (incluindo Ayores 
e Madeira) novos e usados no 
valor nominal contra 0 mesmo 
da Alemanha, eventualmente 
tambem da Franya. Estou in
teressado em trocar selos de 
Alemanha (todas secyoes), 
Franya, SUiya e/ou Austria . 
Base: Yvert ou Michel. Cor
respondencia em alemao, 
frances, ingles ou portugues. 
Wolfgang Kuchler, Fasanens
trasse 30, 0-82008 Unterha
ching/Alemanha. 

TODO 0 MUNDO - PAI
SES E TEMAS - Mais de 
35 .000 series em .. stock». 
Envie-nos a sua lista de fal
tas. Tambem prey8.rios gratis 
e pedido. 

FILATElIA SERGIO SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

COMPRAMOS TUDO. Por
que somos especialistas com
pramos pequenos/grandes lotes 
de sobrescritos do clube. Somas, 
BOLETIM JORNALISTA FILA
TEll CO, Rua Pinheiro Chagas, 
28-2.!!E, 1000 L1SBOA. 

EUROPAICEPT - AMERI
CA/UPAEP - Duas colec
yoes, dois temas, para fazer 
sem hesitayao. Tudo em 
"stock .. , incluindo albuns. Ins
creva-se tambem para receber 
as novidades que vao. saindo. 
FILATELlA SERGIO SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RINHA. 

Selos CERES (Portugal! 
Ayores e Madeira).. Procuro 
para especializayao tudo sobre 
este tema: novos, usados, fal
sos, reimpressoes, grandes 
blocos, erros, provas, cartas. 
Compro, troco e vendo. Paulo 
Vieira - Apartado 135 - 8002 
Faro Codex. 

Selos venda e compro, no
vos e usados. Continente e ex
col6nias. Bons preyos. M. 
Leitao. Rua Julio Dantas, 3-1.11 
F. Casal de S. Bras. 2700 
Amadora. 

If you are a THEMATIC 
COLLECTOR and you need 
SPECIAL CANCELLATIONS 
(Matasellos, Sonderpostempel, 
Obliterations) from Portugal 
write us to: Dep. MARCOFILlA, 
APARTADO 1026 * 1001 LlS
BOA CODEX * PORTUGAL. 

PACOTES COM SELOS
Para revenda ou directamente 
ao coleccionador. Muitos pai
ses e mais de 30 temas dife
rentes. Peya preyarios 9f.~tis. 
FILATELlA SERGIO SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

ALGARVE. Marcofilia clas
sica. Procuro cartas, selos iso
lados, postais, telegram as, etc., 
desta provincia ate 1912. 
Compro ou troco por outro 
material similar do resto do 
pars, pois possuo stock razoa
vel destas peyas. Posso tam
bem trocar por selos que faltam 
na sua colecyao. 

Paulo Vieira 
Apartado 135 
8002 Faro Codex 
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ERROS, ENSAIOS, PRO
VAS, NID, de Portugal e Col6ni
as, compro a peya ou quantida
de. 

COM PRO, lote de cartas cir
culadas ate 300, vulgares, de 
todo 0 mundo excepto Espanha 
e Ceres. Dirigir a Felix da Costa 
IIha, Bairro da Ponte, 2065 
ALCOENTRE. Tel.: 063/44429. 

Vendo selos de Portugal, 
ex-col6nias e tematicos com 
bom desconto sobre 0 Cata
logo Afinsa. 

Tenho grande stock de pa
cotes de selos. 

Peya lista de preyos gratis. 
S6 por correspondencia. En
viar selo para a resposta. 

Joao Pedro A. Rocha. Moi
tao 3780 Anadia. 

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

Catalogos Yvert - Sempre 
em .. stock .. as ultimas ediyoes. 
Peya lista destes e de outros 
catalogos, tambem djsponr
veis. FILATElIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

SELOS VENDO. 300 Dife
rentes Espanha, 1.000$00, 400 
Diferentes Mundiais, 1.000$00 

PILAR LOPEZ. Plz. Musico 
Espi, n.ll 3-7. 46019 Valencia. 
Espanha. 
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3338 - Nelson Vitor Oliveira Martins Perei
ra. Rua Caminho da Fonte, n.2 22-
-1 !lOto. 2700 Amadora. (P) T.60.1.3. 
Colecciona: 60.U.2A.64 base de 
1.3.N. de 1.Macau. 

3339 - Jose Camilo Pires. Prac;:a Dr. Anto
nio Afonso Salavisa, 4-2.Q Esq.2. 
6000 Castelo Branco. (M) Po.V.C. 
60.N.1.Ac;:ores.Madeira.66.Carteiras. 
94. 

3340 - Joao Pedro Amado Baptista. Tra
vessa de Rana, 51. 2775 Parede. 
(P) T.C. V.60.N.U.1.2.3.(diversos). 
29.38. Ex-37 .56. Temas. 

MOCAMBIQUE 

3329 - Giorgi Micali. Av. 24 de Julho, 145-
16.2 Oto. Caixa Postal 4577. Mapu
to. (M) Po.ln.It.T.C.60.N.U.2C.ate 
1930.24.90.Afinsa. 

ESPANHA 

3331 - Prof. Julen Markuartu. cl Udiarraga 
n.Q 6. 48490 Ugao-MirabalJes. (M) 
T. V.(19).T(19).60. V.Classicos.67.75.T e
matica de S.F.Xavier.90.94.Afinsa. 

AFRICA DO SUL 

3336 - Joaquim Arlindo Marques Carrajola. 
3 Myrtle Avenue. Modderfontein 
1465. RSA. (A) Po.ln.Compreende 
Es.lt.Ep.T.C. V.60.U.1.2A.16.30.57.Te
maticas: T 41 de Africa.John Kenne
dy, Malaria e Navegadores.92. 
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CUBA 

3341 - Jose R. Crego AbelJa. Aguacate 409 
Apto. 2 - 11000 C. Habana 1. (MY 
Es.ln.60.64. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

2694 - Rufino R. Pernes. 700 South 
Evergreen Street. Chandler. AZ 
85224. (A) Po.ln. 

FRANCA 

428 -Eng. Jean Antoine Roudeix. Route 
de Brezins. 3f}590 St. Etienne de 
St. Geoirs. (M) Po.Fr.T.C.V.60.N.U. 
1.2.16.21.UPU.90.93. 

HOLANDA 

3125 - Kontaktgroep Spanje-Portugal 
(K.S.P.). Frits van Beekum.Anna
straat 20. 6862 CH Oosterbeek. 
Grupo de estudos filatelicos refe
rentes a Espanha e a Portugal. 

INDONESIA 

3278 - Freddy Lesmana. P.O.Box 12411 
JKB KPB Oaan Mogot. 11012 Ja
karta. (A) In.60.Timor.Macau.91. 

Programa a longo prazo da FIP 
para os 60.2 e 61.2 Congressos da FIP 

D 
esta vez esforyamo-nos por abordar 
de uma maneira diferente a apresen
tayao de um programa a longo prazo. 

Por outro lado, devido ao curto espayo de 
tempo que-vai decorrer entre os Congressos 
de Toquio e de Granada, este relatorio co
brira os do is Congressos. 

No decorrer do ultimo decenio consagra
mos bastante tempo aos regulamentos. Nos 
cinco primeiros anos, foram os Estatutos, 0 

GREVe os Regulamentos das Comissoes 
Filatelicas. As nossas Comissoes concen
traram por isso todos os seus esforyos no 
desenvolvimento dos seus SREV's e das 
respectivas directrizes assim como na for
mayao dos seus coleccionadores. Portanto 
nao foi posslvel prestar muita atenyao a 
aCyoes para melhorar e promover a filatelia. 

A Oirecyao e de opiniao que as altera
yoes frequentes aos regulamentos tem de 

NOTA: Este relatorio composto hB. jil algum tem
po, nao teve oportunidade de ter sido publicado 
antes. Inserimo-Io, pel a abundancia de informa
!Voes uteis e actualizadas que ainda conlEim. 
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Traduyao e adaptayao da 
JOSe R. Dias Ferreira 

parar. Isso deveria ser controlado de tal 
modo, que as modificayoes so possam ser 
propostas apos transcorrer um espayo de 
quatro anos. Vamos promover alterayoes aos 
Estatutos e ao GREV durante 0 60.2 Con
gresso em Toquio, e no 61.2 Congresso em 
Granada dedicarmo-nos-emos a aJterayoes 

dos GREVe SREV's. Em seguida so consi
deraremos ulteriores alterac;:oes no Con
gresso de 1996 e depois no ana 2000 e 
assim sucessivamente. 

o relatorio da Comissao de Implementa
yao sera discutido separadamente. Logo que 
seja eleita a totalidade dos elementos de Oi
recc;:ao um dos seus membros sera encarre-



gada exclusivamente da implementar;:ao das 
normas de avaliar;:ao a nrvel regional e nacio
nal, e ocupar-se-a dos problemas que surgi
rem no futuro. 

A Direcr;:ao deseja apresentar agora os 
seus Programas a Curto e Longo Prazo que 
se presume iraQ activar 0 desenvolvimento 
filatelico a nfvel mundial. Sao eles: 

1) Programa de Selecr;:ao de Jurados 
2) Publicar;:ao da pontuar;:ao nas expo

sir;:oes 
3) 0 ceCodigo de Etica .. da FIP para os 

selos de propaganda quando das exposir;:oes 
da FIP 

4) Filatelia Moderna 
5) A prevenr;:ao de emissoes indeseja

veis e/ou nocivas com os esforr;:os comuns 
da FIP, AS CAT, IFSDA e AIJP 

6) A promor;:ao da Filatelia Juvenil 
7) 0 Computador e a Filatelia 
8) Detecr;:ao das falsificar;:oes 
9) A promor;:ao da filatelia 

10) Resultados do relatorio do ana anterior 

1) Programa de Selec9ao de Jurados 

A Direcr;:ao da FIP tern a intenr;:ao de 
preconizar as seguintes medidas para as 
nomear;:oes dos Juris nas futuras exposir;:oes 
colocadas sob 0 patrocfnio ou ausprcios da 
FIP. 

a) Nao mais de 50% dos membros da 
Direcr;:ao numa exposir;:ao. 

b) Urn grupo de membros de cad a Co
missao especffica para dirigir a sua disciplina 
quando das exposir;:oes. Isto aumentara 0 
numero de membros do Juri nomeado pela 
FIP. 

e) Cada Federar;:ao que tenha jurados 
reconhecidos pela FIP devera nomear tres 
jurados para cada Exposir;:ao. Os membros 
do Juri serao escolhidos nessa lista. 

d) Os parses membros que nao tenham 
a oportunidade de nomear os seus jurados 
terao a possibilidade de serem representa
dos, reservando 2 a 3 lugares que Ihe serao 
concedidos rotativamente. 

Esperamos que estas medidas satisfa
r;:am as Federar;:oes membros. 
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2) A publica9ao da pontua9ao 
nas exposi90es 

Tern havido urn grande descontentamento 
pela nao revelar;:ao da pontuar;:ao pelos jura
dos. Na continuar;:ao das discussoes no ul
timo Congresso em Londres por ocasiao do 
debate da mor;:ao da Federar;:ao Hungara, a 

. Direcr;:ao estabeleceu 0 programa seguinte: 
a) A partir da LlLIENTHAL'91 e da 

PHILANIPPON'91, a pontuar;:ao total sera 
publicada no Palmares. 

b) A partir da GRANADA'92, 0 detalhe 
dos pontos de todas as novas participar;:oes 
sera enviada ao expositor. 

e) Na URUGUAY'92 far-se-a a experien
cia de divulgar a pontuar;:ao detalhada de 
todas as participar;:oes assim como urn es
tudo sobre as implicar;:oes antes de serem 
divulgadas definitivamente as pontuar;:oes 
detalhadas. 

d) A questao da remessa das fichas de 
avaliar;:8.o para cad a participar;:ao, e suas 
implicar;:oes, sera estudada posteriormente. 
Este programa progressivo levara eventual
mente a divulgar;:ao da pontuar;:ao detalhada. 

3) «C6digo de Etica» da FIP 
para os selos de propaganda 
para as exposi90es FIP 

Quando a FIP esta lutando contra as 
emissoes nocivas de algumas Administra
r;:oes Postais, 0 controlo devera comer;:ar por 
nos proprios. A fim de ajudar as exposir;:oes 
internacionais, as Administrar;:oes Postais dos 
parses membros estao a emitir selos espe
ciais para financiar estas exposir;:oes. Muito I 
frequentemente elas ultrapassam os limites 
com estas emissoes e ficam assim sujeitas 
a severas crlticas. Por este motivo a Direc
r;:ao tern a intenr;:ao de estabelecer urn ceCO
digo de etica» especial sob a forma de urn 
guia para as futuras exposir;:oes. 

Liste de membres - Lista de s6cios· Members list· Lista de s6cios • Liste de membres 

PORTUGAL 

308 - Jose Manuel da Costa Pereira de 
Almeida. Quinta de Corga. Roma
rigaes. 4940 Paredes de Coura. (M) 
T.C. V.60.N.U. 

738 - Eng. Fernando Jose Roque Martins 
dos Santos. Rua da Vitoria, n.!! 2. AI
deia da Portela. 2925 Azeitao. (M) 
C.V.60.N.1.2. 

840 - Rogerio Liberato Me)1des. Rua da 
Corredoura, 8. 7000 Evora. (M) T.C. 
N.U.60.1.2.19.Tematicas de pintura, 
desportos e fauna.90.94. 

1506 - Maj. Carlos Alberto Pereira Gomes 
da Silva. Rua Dr. Manuel Arriaga, 
66-8.!! Dto. 2745 Queluz. (M) Po.Fr. 
In.T.C.V.60.N.U.1.2A.15.94. 

1562 - Augusto Afonso Rodrigues Viana. 
Lote 384 - 2.2 C Zona N.!! 1 de 
Chelas. 1900 Lisboa. 

2658 - Antonio Noel de Vasconcelos Bar
bosa. Rua Mario de Campos Bar
bosa, 4-2.\! Esq.2. 2615 Alverca. (A) 
Fr.ln.It.Es.T.C.60.N.Tematicas: Ci
entistas, Evolucionistas, Astrono
mos e Medicos. Conchas e co
rais.90. 

2885 - Antonio Jose de Sousa Soares. Av. 
de S. Silvestre, n.!! 15. 3320 Pam
pilhosa da Serra. (M) PO.Fr.T.C. 
60.N.U.1. Macau.2A.Tema Europa 
CEPT.90.94. 

2887 - Eng. Jose Eduardo M. Godinho. Ur
banizar;:ao da Portela, Lote 132-1 .2 

Esq.2 1885 Lisboa. (M) Po.Fr.ln. 
T.C.V.N.U.60.N.U.1.2A.94. 

3255 - Maria Teresa Duarte Pinto. Rua do 
Telhal aos Olivais, 6-1 .!! Frt. 1900 
Lisboa (P) Po.Fr.ln.1 .5.9.15.17.30. 
55.56.57.60.T25.T27.CEPT.T34.T35. 
T36.Tematicas: Natal e Banda De
senhada.90.92.94. 
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3325 - Jose Manuel Dias Salvado. Quinta da 
Coidiceira, Torre 13-5.\!A. 2670 Lou
res. (M) Po.T.C.V.60.N.U.3.90.Afinsa. 

3326 - Antonio Manuel Dias Salvado. Rua 
Aquilino Ribeiro, Lote 8-6.!! Esq.\!. 
2675 Odivelas. (M) Po.ln.T.C.V.60. 
N.U.3.90.Afinsa. 

3327 - Nuno Miguel da Silva Fortes Ribei
ro. Praceta Teixeira Lopes, 1 rIc 
Dlo. 2745 Queluz. (M) In.Po.Fr.60. 
66.1 e IIhas.Palops.Macau.15. 

3328 - Major Jaime Antonio Lourenr;:o Pro
enr;:a. Rua Cons. Antonio Pedroso 
Santos, 122-2-D. 6200 Covilha. (P) 
C.60.N.U.67B.68. 

3330 - Jose Henrique Codinha Esgaio 
Delgado. Rua Mousinho Albuquer
que, n.\! 158. 2450 Nazare. (M) Po. 
Es.Fr.T.C.V.60.N.U. 

3332 - Alfredo Dias Cruz. Rua 19, n.!! 483-
_2.2. 4200 Espinho. Po.Fr.Es.ln.T.C. 
V.60.Classicos, tematicos e centos 
(todo 0 tipo). 

3333 - Jose Jorge Tome Rodrigues Mene
ses Bacelar. Rua 25 de Abril, Ze 
da Volta. Fontainhas. 2000 Santa
rem. (P) C.60.N.U. 

3334 - Antonio Manuel Alcantara Ferreira 
da Silva. Av. Praia da Vitoria, 57-
-3.2 Esq.\!. 1000 Lisboa. (P) T.V.C. 
60.72.72A.Telecards. Caixas de 
fosforos. Afinsa. 

3335 - Dr. Renato Freire de Figueiredo. 
Rua Alexandre Ferreira, 47 rIc, 
Esq.!!. 1700 Lisboa. (P) In.Fr.T.C.V. 
60.N.1.Palops. 

3337 - Eng. Paulo Roberto Ferreira Soa
res. Quinta do Espadanal, Bloco A, 
1-2.2 Esq. 5000 Vila Real. (M) 
Po.ln.Es.T.C.V.Per;:as filatelicas em 
geraI.60.U.15.19 1919-1933 Wei
mar.Tematica de Ursos.90. 



A cas a Stanley Gibbons que todos os 
filatelistas conhecem, acaba precisamente de 
reeditar 0 seu catalogo geral de .. credifones" 
de todo 0 mundo, como nao sera de estra
nhar igualmente que por ocasiao do grande 
salao filatelico .. Grand Ouest" que recente
mente teve lugar na cidade de Brest, tenha 
sido editado, nao ja um bloco ou um inteiro 
postal, mas, precisamente, um cartao 
.. credifone", exibindo um veleiro sob a le
genda .. Salon Philatelique Du Grand Ouest .. 
.. Brest 91 " 

mudan((a .. que sempre acompanham a mu
dan((a, poderemos ver as «Telecartes" i1us
trando as colec((oes tematicas, sob 0 pes ado 
argumento de que embora se nao trate de 
um significante da comunica((ao esc rita, se 
trata do significante de uma comunica((ao 
falada, bem na crista da evolu((ao tecnol6gi
ca no domrnio das comunica((oes humanas. 

Verso do credifone da serie alusiva aos Descobrimentos Portugueses 

Aceitemos a ideia que tal facto represen
tara um certo namoro a filatelia, para que 
esta Ihe abra as portas, pelas suas razoes, 
isto e, pelos mesmos criterios que as flamulas 
ou as franquias mecanicas ali deram entra
da. 

Nao sei que argumentos virao a ser 
aduzidos neste contexto. Mas estou certo que 
muitos filatelistas nao deixarao de se pro
nunciar sobre este assunto, que cremos ser 
agora pela primeira vez apresentado entre 
n6s. 

Para quando entao, ap6s vencidas, como 
deverao ser, as habituais .. resistencias a 
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NOTA: A recente decisao da Federa~ao In
ternacional de Filatelia vem contrariar 
em absoluto a tese colocada exemplarmente 
por este nosso distinto colaborador. Com 
efeito, em recente conferencia na qual 
estiveram representados ao mais alto nfvel 
a FIP, UPU, ASCA T, IFSDA, FIPO, AIJP e 
AIEP, foi decidido emitir um Comunicado 
no qual afirmam que "Os credifo
nes nao serao inclufdos em colec~oes 
filatelicas, nao se inserindo no Mundo Filate
lico» 
A porta da filatelia fechou-se, pois, aos 
Credifones. 

4) Filatelia Moderna 

Prossegue 0 processo para refor((ar 0 

terceiro perrodo, isto e, a partir da «Segunda 
Guerra Mundial". Estao em estudo as impli
ca((oes resultantes da exposi((ao deste perro
do separadamente em cada c1asse. Isto aju
dara a entender melhor as participa((oes 
expostas deste perrodo . 

Entretanto, DUSSELDORF'90 foi a pri
meira exposi((ao depois de HAMBURGO e 
STOCKHOLMIA'86 a introduzir um Salao 
Mophila na sua exposi((ao para a juventude. 
Embora nao pudessem seguir estrilamente 
as direclrizes nao deixaram de ter sucesso. 
No Simp6sio da UPU sobre filalelia, em 
Berne, fcram exposlas tres colec((oes em tres 
quadros cada, sobre diversos temas, ou seja 
Tradicional, Hist6ria Postal e Aerofilatelia, 
com material moderno, das Adminislra((Oes 
Poslais. Os delegados demonstraram gran
de interesse pelo exposto. Isso foi possivel 
gravas a amabilidade do Sr. W. Maassen da 
ccBund Deuslcher Phil?telisten". Infelizmen
Ie 0 Snr. Maassen resignou ao seu cargo de 
coordenador da Filatelia Moderna, por ter 
oulros compromissos. Um dos membros da 
Direcc;ao sera designado para· 0 subsliluir. 

Os organizadores de Exposic;oes estao a 
ser persuadidos a incluir esla secc;ao em 
todas as futuras exposic;oes. A inclusao desta 
secc;ao na PHILANIPPON'91, CANADA'92 
GRANADA'92, GENOVA'92 assim como na 
OLYMPHILEX'92, representa um sucesso. A 
evolu((ao futura ira ser' analisada e serao 
apresentadas medidas suplementares ao 
Congresso apropriadas, para refor((ar esta 
sec((ao. 

5) A preven~ao de emlssoes 
indesejavels e/ou nocivas 
com os esfor~os comuns 
da FIP, AS CAT, IFSDA e AIJP 

A colaborac;ao entre as Organizac;oes Fi
latelicas Internacionais, ou seja a FIP, a 
ASCAT, a IFSDA, a AIJP, nunca foi tao boa 
como agora para lutar contra a amea((a das 
emissoes indesejaveis, com 0 apoio da UPU. 
A vasta publicidade pela imprensa tilatelica 
motivou uma tomada de consciencia geraJ. 

o primeiro Simp6sio da UPU sobre Fila
telia a 24 de Abril de 1991, em Berna, entre 
as Organiza((oes Filatelicas Internacionais e 
os Membros da UPU foi um grande exito. A 
FIP nao vai seguramente desperdi((ar este 
bom come((o e tem inten((ao de prosseguir 
os seus esfor((os aos seguintes nrveis: 

a) A UPU a tim que ela fiscalize as vio
lac;oes do C6digo de Etica. 

b) As Administra((5es Postais, para que 
renunciem a saida nao s6 de emiss5es no
civas violando 0 C6digo de Etica, mas tam· 
bem a emissao de demasiados selos. 

c) Aos edilores de Catalogos para que 
apenas inclua~ as emiss5es que respeitem 
o C6digo de Etica. 

6) A promo~ao da Filatelia Juvenil 

A Comissao da Filatelia Juvenil esteve 
muito activa neste campo. Para alem disso, 
comprometeu-se a levar a cabo 0 seguinte 

: programa: 
: a) Elaborar um programa de educa((ao 
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modelo para a juventude de todo 0 mundo e 
em todos os idiomas da FIP. 

b) Colaborar com a Comissao de Filate
lia Informatica a fim de evitar que os jovens 
se desviem para outros passatempos. 

c) Estudar a possibilidade de criar um 
grupo de idade intermedia dos 22 aos 26 
anos, para incentivar a nova gera((aO a 
continuar a interessar-se pela filatelia. As 
participac;5es deste grupo serao avaliadas 
pelos jurados da Classe Juventude, mas de 
acordo com as SREV's das suas classes 
respectivas. 



7) 0 Computador e a Filatelia 

o computador representa uma grande 
ameaya para 0 nosso passatempo, po is cada 
vez mais os jovens Ihe consagram os seus 
tempos livres. A fim de travar esta evoluyao, 
foi criado um grupo de trabalho com os Pre
sidentes das Comissoes para a Literatura a 
Tematica, e a Filatelia Tradicional. Foram 
encarregados de desenvolver programas de 
computador referentes a Filatelia. Em pri
meiro lugar estao a procurar: 

a) Jogos de computador disponiveis ba
seados na filatelia. 

b) 0 software, aplicavel a filatelia. 
Relat6rios sobre est a actividade comec;:aram 
a ser public ados no «FLASH» de Marc;:o. 

8) Detecyao das falsiflcayoes 

A Comissao para a Luta contra as Falsi
ficac;:oes e Emissoes Indesejaveis comec;:ou 
a publicar no «FLASH» as recentes falsifica
c;:oes aparecidas no mercado. E gratificante 
que a Fundac;:ao da Federac;:ao Filatelica 
Dinamarquesa tenha patrocinado em 1991 
duas paginas com est a finalidade em cada 
numero do «FLASH». A Comissao est a tam
bem trabalhando para produzir um «video
tape» sobre detecc;:ao de falsificac;:oes. Estu
da tambem a possibilidade de realizar um 
«videotape» de cad a pais sobre todas as 
suas falsificac;:oes. Isto s6 se tornara possi
vel se todas as Federac;:oes estiverem pre
paradas para a gravac;:ao de um «video» e 
fornece-Io a Comissao. S6 os especialistas 
estao ao corrente das falsificac;:oes de dife
rentes paises. Os outros filatelistas ignoram
-nas totalmente. Foi iniciado um dialogo 
com a ASCAT a fim de estudar as possibi
lidades de incluir as falsificac;:oes nos cata
logos. 

9) A promoyao da Filatelia 

As discussoes durante 0 Simp6sio da 
UPU com os delegados dos paises nos quais 
a filatelia e praticamente inexistente, revel a
ram que esses paises sofrem sobretudo de 
uma falta de contacto com 0 mundo filatelico. 
Eles tem side completamente explorados 
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devido a sua ignorancia. Tanto assim que 
eles tinham a impressao que a filatelia esta 
em declinio e que as vendas filatelicas estao 
a baixar. A verdadeira razao e evidente: uma 
politica de proliferayao de emissoes. A FI P 
propoe-se a rever nesses paises, atacar 0 

mal pela raiz. A pedido das respectivas Admi-

ifsda 
nistrac;:6es Postais e em cooperayao com as 
mesmas. Um primeiro passo foi dado com a 
recomendac;:ao de admitir as Administrac;:oes 
Postais como Membros Associados da FIP, 
sem direito a voto. 

10) Resultados do Relatorio 
do ana anterior 

Foi concretizada a secc;:ao de selos de 
multa e fiscais, assim como das colecc;:oes 
de interesse particular. 

A cooperac;:ao com todas as organizac;:6es 
filatelicas internacionais tais como a ASCAT 
IFSDA e a AIJP, assim como a AIEP, FISA, 
FIPO, esta em constante progresso. 

Novas ideias ou programas necessitando 
de implementac;:ao devem ser financiadas. A 
situac;:ao econ6mica da FIP deve ser melho
rada e devem ser procurados novos patroci
nadores. A Administrac;:ao Postal das Nac;:oes 
Unidas assumiu 0 patrocinio para um projecto 
util. A Fundac;:ao Filatelica dos Estados Uni
dos deu 0 seu apoio a publicac;:ao do Iivro 
sobre 0 Seminario conjunto de Hist6ria Postal 
e Filatelia Tradicional, realizado em Paris. 
Apoios similares da parte de outras Funda
c;:oes serao bem-vindos. 

A existencia da FIP e por intermedio das 
suas Federac;:oes Membros e das Federac;:oes 
Continentais. A sua colaborac;:ao total com a 
FIP e da mais alta importancia. As suas 
propostas, sugestoes e opinioes sao a fonte 
de inspirac;:ao para a actividade futura da FIP. 

Pel a Direcyao da FIP 
D.N. Jatia, Presidente 

o credifone 
a porta da filatelia 

os franceses chamam-Ihes ccTeh~car
tes». Entre n6s passam pel a desig
nac;:ao de cccredifone», neologismo 

(alias bem estruturado do ponto de vista 
linguistico), ja que significa, na sua essencia, 
um suporte para credito em comunicac;:oes 
telef6nicas. 

Entramos assim no dominio da electr6ni
ca, acompanhando a evoluc;:ao, diremos ex
plosiva, das tecnologias de p~nta, sobretudo 
no dominic privilegiado das comunicayoes. 

Ate aqui tudo bem, nao fora colocarmo
-nos perante esses suportes (pequenos car
toes magneticos) com a mesma filosofia com 
que Vetzel se colocou perante as primeiras 
vinhetas inglesas criadas por R. Hill (segun
do a sua pr6pria expressao). Nascia entao 
um «hobby» ou uma actividade ludica e cul
tural cujo futuro 0 pr6prio Vetzel nao teria 
previsto, baptizado posteriormente por Herin 
como filatelia - este jogo magico que iria 
fazer apaixonar um tao grande numero de 
adeptos, ao longo de varias gerayoes. Quan
do Vetzel morreu em 1906, 0 coleccionismo 
de selos postais tinha-se de tal modo radi
cado e num nivel de tal desenvolvimento, 
que poderemos afirmar que algo de novo 
teria acontecido na vida dos hom ens e das 
suas instituiyoes. 

Acreditamos com Maury, um dos pais da 
filatelia, ao considerar que todas as colec
yoes de selos e outros documentos posta is, 
seriam sempre, fosse qual fosse a sua mo
tivac;:ao, fontes seguras de conhecimento 
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hist6rico. Tal espirito, que 0 tera levado 
inclusivamente a menosprezar as edic;:6es 
ditas comemorativas, como uma especie de 
intromissao, cedo viria a ser corrigido pela 
realidade que 0 pr6prio coleccionismo expres
sava, com a abertura de novos e multiformes 
rumos a filatelia, com a diversificac;:ao cons i
deravel do seu pr6prio objecto. 

Hoje colecciona-se nao ja s6 pelo seu 
significado hist6rico, mas tambem pela sua 
articulac;:ao simbolo-signo, ou pela composi
c;:ao estetica do seu grafismo. Novas regras 
vieram assim fundamentar 0 pr6prio signi
ficante filatelico, estabelecendo criterios di
versos dentro de uma coerencia que ja nao 
e apenas a da documentalidade hist6rico
-politica. 

Acreditamos ainda assim, que bem no 
seu substrato, se perce bam sempre alguns 
resquicios da causalidade historicista, dado 
que os seus objectos sao sempre cons ide
rados documentos oficiais, isto e, elaborados 
com fins sociais pelas administrac;:oes 
publicas e dai, reflexos dos poderes consti
tuidos. 

Mas 0 sinal, isto e, 0 suporte, 0 grafismo 
sobrepor-se-a sempre aqueles fundamentos 
tornando os seus objectos coleccionaveis por 
razoes no minimo diversas daquela. 

E isso que esta acontecendo com as 
«Telecartes» ou cartoes «Credifone» que 
neste momento se apresentam ostentando 
belas gravuras e ilustrac;:oes dignas de serem 
coleccionados. 



DE 018892 Y-CEAS. 1992-09-17. Supressao 
da Estac;:ab de Correios 4 a) de Mata de 
Lobos. 

CC 000692 PCE. 1992-09-28. Correspon
dencias Direct M<;Iil. 

01 000192 YCEAS. 1992-09-29. Correspon
dencia destinada a falidos. 

DE 019592 YCEAS. 1992-09-30. Criac;:ao de 
Estac;:oes de Correios na DCP. Garcia de 
Orta (Porto), Monte dos Burgos 
(Matosinhos) e Santo Ovrdio (Yila Nova 
de Gaia). 

DE 019792 YCEAS. 1992-09-30. Criac;:ao de 
Estac;:oes de Correios. Ceuta (Porto); 
Casal Ribeiro (Lisboa) e Alportel (Faro). 

DE 019492 YCEAS. 1992-09-30. Supressao 
da Estac;:ao do Hospital de Santos Silva 
(Yila Nova de Gaia). 

DE 019692 YCEAS. 1992-09-30. Criac;:ao de 
Estac;:oes de Correios na DCL. 5 de 

DE 021792 YCEAS. 19~2-10-30. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Alcaide. 

DE 021892 YCEAS. 1992-11-03. Reclassifi
cac;:ao de Estac;:ao de Correios. Porto de 
Ave. 

DE 023392 YCEAS. 1992-11-24. Supressao 
do Balcao Exterior de Correio de Ourondo 
(Silvares). 

DE 023292 YCEAS. 1992-11-24. Encerra
mento temporario da ECA de Chao de 
Couce. 

ON 000892 CA/SA. 1992-11-26. Normas 
Complementares do Regulamento do 
Servic;:o Publico de Correios (RSPC). 

DE 023792 YCEAS. 1992-12-02. Criac;:ao da 
Estac;:ao de Correios Antonio Elvas (Al
mada). 

DE 023892 YCEAS. 1992-12-03. Criac;:ao da 
Estac;:ao de Correios Miguel Bombarda 
(Queluz). 

PORTUGAL ~~;!~ 

Outubro (Lisboa), Campo Grande (Lis
boa), Forum Picoas (Lisboa) e Olaias 
(Lisboa). 

DE 020192 YCEAS. 1992-09-30. Mudanc;:a 
de designac;:ao de Estac;:oes de Correios. 
Braga para Maximinos (Braga), Setubal 
para Bonfim (SetUbal) e Aveiro-Avenida 
para Avenida (Aveiro). 

ON 000792 CA/SA. 1992-10-22. Retirada de 
circulac;:ao de bilhetes postais turrsticos. 

ON 000692 CA/SA. 1992-10-22. Retirada de 
circulac;:ao de emissoes de Selo sem Taxa 
serie A. 

ON 000492 CA/SA. 1992-10-22. Retirada de 
circulac;:ao de emiss6es de selos dos anos 
1985, 1986 e 1987. 

ON 000592 CA/SA. 1992-10-22. Retirada de 
circulac;:ao da emissao «Instrumentos de 
Trabalho ... 
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OCE 000992 CEo 1992-12-09. Reorganiza
c;:ao do Produto Correspondencias Inter
nacionais. (Aprovac;:ao da estrategia de 
correspondencias internacionais baseada 
em 3 nrveis de velocidade - prioritario, 
normal e economico). 

DE 025492 YCEAS. 1992-12-10. Criac;:ao da 
Estac;:ao de Correios Porta de Moura 
(Evora). 

DE 026992 YCEAS. 1992-12-17. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Furadoro 
(Ovar). 

A YISO PCE 1992-05-29. Maquina de fran
quear "Alcatel .. mods. 5400 e 8500. 
Aprova.c;:8.o. 

AYISO PCE 1992-07-16. Maquina de franquear 
Pitney Bowes. Aprovado 0 modelo 6600. 

DEC. REGULAMENTAR 1992-08-18. Regu
lamento de Maquinas de Franquear. 

-
Notfcias da UPU 

Uniao Postal Universal* 

C6digo de etica 
referente as emiss6es 
de selos dos parses membros 
da UPU 

Por Ib Eichner-Larsen, AIJP 

Em seguimento a iniciativa de Michel 
Orbell , Direetor-Geral (reformado) da Admi
nistrac;:ao Postal da ilha de Jersey, os dele
gados a eonferencia da UPU realizada em 
Washington, em Dezembro de 1989, reeo
mendaram aos parses membros que seguis
sem as regras transcritas seguidamente, 
tendo em considerac;:ao os seus coleceiona
dores de selos, e a fim de se evitarem abu
sos na comercializac;:ao dos selos. Os selos 
sao emitidos por razoes postais e somente 
para cumprir aquele proposito. Consequen
temente, eles devem corresponder as 
actuais taxas postais e aos valores faciais 
necessarios. 

o Congresso da UPU 
realizado em Washington 

Recomenda as Administrac;:oes Postais 
dos parses membros que. acatem as normas 
descritas no Codigo de Etiea Filatelica para 
utilizac;:ao nos parses membros ao emitirem 
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Traduc;8.o por Ant6nio A. Vicente 

e forneeerem selos e outros produtos pos
tais para fins filatelieos. 

(Proposta 2000. 18/ Rev 1, Comissao 4, 
2.! reuniao). 

C6digo de Etica Filatelica 
para utiliza9ao 
dos parses membros da UPU 

o Codigo de Etica Filatelica para utiliza
c;:ao nos parses membros inclui as seguintes 
recomendac;:oes: 

1. As Administrac;:oes Postais que produ
zam produtos filatelicos devem assegurar
-se que 0 uso de selos postais e outros meios 
comprovativos do pagamento de correio nao 
leve a criac;:ao de produtos postais que nao 



sejam 0 resultado das verdadeiras necessi
dades postais. 

Dentro desta perspectiva deverao ser 
considerados OS seguintes produtos fila
telicos: 

* Postais maximos; 
* Sobrescritos de primeiro dia; 
* Albuns ou carteiras de selos; 
* Sobrescritos com selos gravados ou pre

-impressos; 
* Carimbos comemorativos e produtos co

-relacionados; 
* Selos com sobrecargas em conformida

de com 0 Artigo 192. Q dos Regulamentos 
Pormenorizados da Convenc;:ao. 

2. As Administrac;:oes nao devem autori
zar a utilizac;:ao de carimbos mecfmicos ou 
manuais ou outras marcas oficiais informati
vas ou operacionais que nao resultem do 
exercfcio de devidas func;:oes posta is. 

2.1. As Administrac;:oes nao deverao au
torizar 0 usa de tais marcas ou carimbos por 
pessoas estranhas aos seus servic;:os. 

2.2. Em certos casos excepcionais e 
desde que seja exercida supervisao pelos 
seus proprios funcionarios, as Administrac;:oes 
poderao autorizar a utilizac;:ao desses carim
bos ou marcas postais por pessoas estra
nhas aos seus servic;:os. 

2.3. Quando as Administrac;:oes subcon
tratarem parte das suas actividades operacio
nais e, em particular, as obliterac;:oes, 0 con
trato deve mencionar que os cancelamentos 
e as aposic;:oes de marcas deverao ser so
mente utilizadas para fins operacionais e 
estritamente de acordo com os regulamen
tos da AdministraQao Postal respectiva, a qual 
se devera certificar que esse Regulamento e 
cumprido escrupulosamente. 

3. Na venda de produtos para fins 
filatelicos, incluindo selos, as Administrac;:oes 
deverao certificar-se que a comercializac;:ao 
dos selos e a utilizac;:ao de carimbos meca
nicos ou manuais, cachets e outras marcas 
postais, estao de acordo com as suas res
pectivas normas postais. 

4. Para cad a emissao de selos, as Admi
nistrac;:oes deverao certificar-se que sao 
emitidas as quantidades consideradas 
suficientes para fazer face as suas necessi
dades postais e filatelicas previstas. Ao utili-
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zar carimbos mecanicos ou manuais e 
cachets, comemorativos, as Administrac;:oes 
deverao certificar-se que sao produzidos em 
quanti dade suficiente para as necessidades. 

5. As Administrac;:oes nao deverao perm i
tir ou facilitar a venda ao publico, no pars de 
origem, de selos ou produtos filatelicos incor
porando exemplares a prec;:os diferentes do 
valor facial. Nem deverao vender es
ses selos em territorio estrangeiro abaixo do 
valor facial. 

6. As Administrac;:oes deverao sempre que 
posslvel assegurar-se que os seus produtos 
filatelicos incorporando selos, sao produzidos em 
quantidade suficiente para satisfazer os pedidos 
de todos aqueles que os desejarem adquirir. 

7. Embora as Administrac;:oes nao tenham 
controlo sobre a utilizac;:ao dos selos ou pro
dutos confiados ao servic;:o postal para fins 
postais ou filatelicos apos a sua venda, de
verao contudo: 

7.1. Nao apoiar ou concordar com qual
quer artiffcio na venda de selos ou outros 
produtos postais incorporando selos, em que 
se de a entender pretenso escasseamento 
desses produtos. 

7.2. Evitar qualquer acc;:ao que possa ser 
tomada como aprovac;:ao ou outorga de esta
tuto oficial a produtos de origem particular 
incorporando selos de correio. 

7.3. No caso de nomearem agentes para 
comercializarem os seus produtos filatelicos, 
deverao dar instruc;:oes a esses agentes · para 
que sigam as normas e praticas por que se 
regem essas mesmas Administrac;:oes. As 
Administrac;:oes nao deverao autorizar os agentes 
a alterar as suas proprias normas postais nem 
a contrariar as normas filatelicas. 

7.4. Proibir especificamente aos seus 
agentes a venda abaixo do valor facial dos 
seus selos ou produtos que incorporem se
los. Na remunerac;:ao dos seus agentes, as 
Administrac;:oes deverao evitar, tanto quanto 
posslvel, que esses agentes vendam os seus 
selos e outros produtos filatelicos incorpo
rando selos, acima do valor facial. Podem 
ser feitos descontos para quaisquer variac;:oes 
nacionais ou locais em vendas ou outras 
taxas que tal seja pertinente. 

• In Flash - Informal(oes FIP, n.o 32, Junho 1990. 

Encerramento de Esta~oes 

DE 008592 VCEAS. 1992-05-11. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Gradil. 

DE 009792 VCEAS. 1992-05-19. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Cano. 

DE 009992 VCEAS. 1992-05-20. Criac;:ao da 
Estac;:ao do Calvario (Lisboa). 

DE 010392 VCEAS. 1992-05-21. Criac;:ao da 
Estac;:ao de Correios da Visconde de 
Santarem (Lisboa). 

DE 011592 VCEAS. 1992-06-05. Supressao 
de Estac;:oes de Correios. Talhadas, 
Assumar e Foros de Arrao. 

DE 011792 VCEAS. 1992-06-09. Alterac;:ao 
da designac;:ao da Estac;:ao de Correios 
do Areeiro (Lisboa). 

DE 012092 VCEAS. 1992-06-16. Criac;:ao da 
Estac;:ao de Correios de S. Joao de Brito 
(Lisboa). 

DE 012892 VCEAS. 1992-06-24. Alterac;:ao 
da designac;:ao de Estac;:ao de Correios 
de Vermoil-Gare. 

DE 012992 VCEAS. 1992-06-24. Criac;:ao da 
Estac;:ao de Correios de Calc;:adas (Bar
celos). 

DE 013492 VCEAS. 1992-06-30. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Povoa e Me
adas. 

DE 013992 VCEAS. 1992-07-08. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Torrozelo. 

DE 014592 VCEAS. 1992-07-14. Supressao 
da Estac;:ao de Correios Auxiliar de Co
vas (Vila Nova de Cerveira). 
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DE 014792 VCEAS. 1992-07-15. Supressao 
da Estac;:ao de Correios Auxiliar de Santa 
Comba da Vilaric;:a. 

CC 000592 PCE. 1992-07-17. Correio Azul. 
DE 014992 VCEAS. 1992-07-21. Supressao 

da Estac;:ao de Correios Auxiliar de 
Albernoa. 

DE 01592 VCEAS. 1992-07-23. Supressao 
da Estac;:ao de Correios Auxiliar de SuI. 

DE 015492 VCEAS. 1992-07-27. Supressao 
da Estac;:ao de Fajao. 

DE 016992 VCEAS. 1992-08-05. Supressao 
das Estac;:oes de Correios de Cabec;:a 
Gorda e Salvada. 

DE 025392 VCEAS. 1992-08-27. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Cardigos. 

DE 025592 VCENS. 1992-08-27. Supressao 
da Estayao de Correios de Lousa 
(Moncorvo). 

DE 017592 VCEAS. 1992-08-07. Criayao da 
CTFU4 a} de Anta (Espinho). 

DE 024392 VCENS. 1992-08-25. Criayao das 
Estayoes de Correios de Prac;:a do Bocage 
(Setubal) e S. Jorge (Carcavelos). 

DE 025492 VCENS. 1992-08-27. Supressao 
da Estayao de Correios de Santa Comba 
Dao Gare. 

DE 026092 VCENS. 1992-08-29. Supressao 
da Estayao de Correios do Arco do Cego 
(Lisboa) . 



Parecer do 
Conselho Fiscal 
Depois da analise feita aos registos e 

procedimentos contabilfsticos e ao Balan90 
e Contas e da aprecia9aO do Relat6rio da 
DireC9ao, respeitantes ao Exercfcio de 1993, 
vem 0 Conselho Fiscal do Clube Filatelico 
de Portugal, emitir 0 seu Parecer sobre es
tes documentos, dando assim cumprimento 
ao que Ihe e imposto estatutariamente. 

Como aconteceu em an os anteriores, 
acompanMmos, ao Ion go do ano, 0 trabalho 
da Direc9aO e reconhecemos, com agrado, 
a maneira dedicada como exerceu 0 seu 
mandato. Pelo seu explrcito e circunstancia
do Relat6rio, podemos avaliar a sua activi
dade, neste Ano de 1993. 

Quanto ao Balan90 e Contas, como ja 
dissemos, foram estes documentos devida
mente examinados e apraz-nos registar que 
o Resultado Uquido deste Ano apresenta um 
Saldo positiv~ de Esc. 561.822$40. 

Os criterios valorimetricos das Existenci
as foram iguais aos dos anos anteriores, isto 
e, ao custo de aquisi9ao. 

Antes de formularmos as conclusoes do 
nosso Parecer, nao podemos deixar de fazer 
uma referencia ao relevante acontecimento 
do 50. 11 Aniversario do nosso Clube, Sem 
exagero, sentimo-nos orgulhosos de perten
cermos a este Clube Filatelico e ao mesmo 
tempo agradecidos aos seus fundadores e a 
todos os seus dirigentes e dedicados associ
ados que conseguiram mante-Io, numa ca
dencia sempre crescente, ha 50 Anos e eleva-
10 ao nrvel e ao prestlgio que hoje possui, 
nao s6 no Pars como no estrangeiro. Faze
mos votos que daqui a 600 meses, 0 Clube 
festeje 0 seu 1.11 Centenario. 

Finalmente, propomos: 

1 - que aproveis 0 Relat6rio, Balan90 e 
Contas da Direcyao referentes ao Exercfcio 
de 1993; 

2 - que aproveis um voto de louvor e 
agradecimento a Direcyao, pelo seu trabalho 
aa longo do Ano de 1993. 

Lisboa, 24 de Maryo de 1994 

o Conselho Fiscal 

Domingos Martins Coelho 
Bento Manuel Grossinho Dias 

Joao Luis Medeiros 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

• ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CONVOCACAO 

Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessao 
ordinaria no dia 9 de Dezembro de 1994, pelas 20.30 horas, na Sede social na Avenida Almirante Reis, 70, 
5.2 D1.2, em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1.2 - Aprecia~ao, discussao e vota~ao do Relat6rio e Contas da Direc~ao e Parecer do Conselho Fiscal do 
ana de 1994. 

2.2 - Elei~ao dos Corpos Gerentes para 1994/96. 

Nao estando presente a maioria dos s6cios electivos, a assembleia reunira em 2.! convoca~ao, pelas 21.30 
horas, nos termos dos Estatutos. 

Lisboa, 22 de Outubro de 1994. o Presidente 
da Assembleia Geral, 

(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 
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As Tematicas 
Jose Paulo Alves 

Estou a elaborar um Estudo Filatelico da Tematica de Pintura, que, se 0 conseguir 
publicar, talvez os catalogos tematicos revejam as suas edicroes e 0 criterio 

tematico seja tambem revisto, quer nos aspectos de estudo quer de exposicroes. 

P 
orque esta afirmayao tao soberba? 
Porque os catalogos gerais e tema
ticos se limitam aos selos, por parses 

e por series. Entao e 0 resto das pe9as nao 
faz parte da filatelia? 

E como pode qualquer filatelista em 5 
quadros explanar uma tematica, quando 
qualquer coleccionador medio ocuparia uma 
sala inteira? 

Tem os jurados conhecimento de tudo 0 
que existe de todas as tematicas? 

Terao que consultar este meu traball:1o, 
e outros que sei que comeyam a aparecer. 

Li no «Le Monde des Philatelistes», n.2 

442, de Junho de 1990, a divulgayao dum 
Guia ace rca de Futebol e de um catalogo de 
selos e carimbos ace rca de Paraquedismo. 

Tudo isto na sequencia do que publiquei 
na Revista do Clube Filatelico de Portugal, 
n.1I 297, de Junho de 1978, que penso 
continua cada vez mais actual, malgrado 
tantos anos passados. 

Vem este artigo a prop6sito de ter envi
ado a Revista Filatelica COFI, editada pelos 
Correios do Brasil, um pedido de publica9aO 
de um anuncio, publicado no n.!! 128, de 
Janeiro/Fevereiro de 1991, mencionado 0 
meu Estudo e pedindo «pe9as filatelicas», e 
nao troca de selos simples. 

Recebi mais de duas dezenas de res
postas, com selos novos, usados, series in
completas, e, imaginem, ate selos filatelica
mente estragados, de todos os temas me
nos 0 que me interessa!!! 
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Publiquei -igualmente anuncios na Revis
ta CFP, n. Q 356, de Setembro de 1990 e na 
Revista Tempo Livre, do Inatel, n.1I 7, de Maio 
de 1991, nao tendo obtido qualquer res posta 
interessante. 

Isso nao seria 0 pior se todos os candi
datos a correspondentes, das mais variadas 
idades, nao me tivessem dito que faziam 
«muitas tematicas», alguns, as chamadas 
grandes, actual mente quase imposslveis de 
come9ar. 

E aqui vai mais uma interro9a9ao: se eu 
ha anos a coleccionar uma unica tematica e 
ainda essa com Iimita90es, nao colecciono 
vitrais, iluminuras, etc., ainda me falta muita 
coisa e faltara, tenho a maior dificuldade em 
conseguir carimbos, flamulas e inteiros 
postais, que tematicas podem montar e que 
profundidade de estudo faraD os filatelistas 
que fazem mais do que uma? 

Este meu estudo que ha longos anos 
iniciei e que, lamentavelmente, perdi na to
talidade, foi agora recome9ado, ja M mais 
de cinco anos e ainda nem em metade vail 

Ninguem hoje inicia uma colec9ao clas
sica, nem do seu pr6prio pais, quanto mais 
de outr~ qualquer ou mundial. Muito dificil
mente do ana de nascimento, a coleC9aO do 
pr6prio pais dos selos que VaG saindo, 
permite pouco estudo e, mais tarde ou mais 
cedo, acaba por aborrecer pelos mais vari
ados motivos. 

Para mim, 0 futuro da filatelia esta e 
sempre esteve na Tematica; alias ha muitos 



anos isto e reconhecido em todo 0 mundo e, 
mesmo nesta modalidade, algo limitada a 
assunto especificos. 

Ainda ha tempos vi numa livraria urn 
grande e grosse livro de filatelia, em frances, 
cujo prego me assustou, onde, ao desfolhar 
por mera curiosidade, Ii este principio. 

E aqui que entram as Federagoes, os 
Clubes, as revistas, no fundo os filatelistas 
mais experientes. Todo este conjunto deveria 
trabalhar no sentido de chamar a atengao 
da juventude, e nao so, para 0 estudo duma 
so tematica, independentemente, de selos 
noY~s, ou usados, de muito boas pegas ou 
selos vulgares (abusivos). 

E conhecido 0 problema das exposigoes, 
tanto na classe classica, sobretudo, como na 
tematica: sao sempre as mesmas pessoas 
- montaram alguma cisa e vao a todas. 
Como, alias, se passou comigo com a colec
gao de Maximafilia "A MULHER NA PINTU
RA», a qual, ao fim de 4 exposigoes toda a 
gente a conhecia e os jurados atribufam 
sempre a mesma classificagao. Resultado: 
desisti de a apresentar e desmontei-a. 

Entretanto, recomecei 0 Estudo e nao 
tenho tido oportunidade para montar mais 
nada. 

Venho mais uma vez trazer a minha 
opiniao de que so 0 estudo de qualquer 
assunto, atraves do motive do selo e com 0 

auxflio, precioso, de outras pegas, sempre 
comegando por urn principio e tendo meio e 
fim, pode incentivar mais pessoas a dedi
carem-se a filatelia, deixando de haver muitos 
"ajuntadores» que, inevitavelmente, des is
tern ou nunca chegam a lade nenhum. 

Se nao tivesse ha tantos anos com ega
do a minha colecgao, se fosse jovem, se 
tivesse continuadores, enfim, se comegasse 
agora adoraria fazer a tematica PORTUGAL. 
Nao conhego nenhuma boa tematica estu
dando, profundamente, 0 nosso pars, feita, 
como habitual mente se diz, com cabega, 
tronco e membros, sobretudo com muito 
estudo, muitas peg as de outros parses que 
nos digam respeito. Por exemplo, lembro
me de urn sobrescrito pre-selado que a 
Australia editou em 1988 por ocasiao do Taal 
Ships Event, cujo selo mostra a nossa 
"Sagres» e do selo n.2 1462 das Filipinas 
com a N.S.!! de Fatima, e tantos outros que 
podemos procurar. 

Aqui deixo urn repto a juventude: pensem 
nesta minha ideia, comecem pelo vosso res
pectivo pars. 

Jornal do Sporting 

U
rn dos primeiros Org8.os de Comuni
cagao Social a referirem 0 50.2 ani
versario do CFP e a saudarem 0 

nosso clube pela auspiciosa efemeride, foi, 
precisamente, 0 Jornal do Sporting, orgao 
do Sporting Clube de Portugal, na sua secg8.o 
filatelica publicada na edigao de 30 de Margo 
de 1993, assinada pelo nosso estimado 
consocio e colega de direcg8.o, 0 dinamico 
filatelista, Carlos Calheiros da Silva. 

Foram desvanecedoras as palavras que 
nos dedicou, as quais muito nos sensibiliza
ram e que aqui agradecemos penhorada
mente, por nos ter falhado faze-Io no texto 
"Saudagoes», inserto no numero anterior 
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desta Revista, lapso de que nos peni
tenciamos mas que, em contrapartida nos 
permitiu fazer esta mengao destacada e 
merecida. 

Tambem 0 nosso prestigiado consocio 
Jose M. Miranda da Mota teve para nos a 
muito grata gentileza de nos enderegar os 
seus parabens, por ocasiao da data festiva 
do aniversario do CFP - 0 que agradece
mos penhoradamente. 

Balan~o Geral 
Em 31 de Dezembro de 1993 

ACTIVO 

IMOSILIZADO: 
Imobilizayoes Corporeas 
Equipamento Administrativo 
Amortizayao 10% 

Imobilizayoes Financeiras 
Colecgao do Clube 

CIRCULANTE: 
Material Filah~lico 
Existencias 
Amortizay8.o 10% 

Dfvidas de Terceiros - Curto Prazo 
S6cios/Quotizayoes 
Devedores 
Soletins 

Depositos Bancarios e Caixa 
Dep6sitos a Prazo 
Depositos a Ordem 
Caixa 

Total do Activo 

1015794$05 
101 579$40 
914214$65 

1$00 

543641$80 
54364$20 

45650$00 
664052$95 

3500$00 

1806899$80 
638514$60 

2713$90 

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO 

Capital Proprio 
Fundo Associativo 
Resultado Uquido do Exercfcio 

Total do Capital Proprio 

Passivo 

Dfvidas a Terceiros - Curto Prazo 
Quptizayoes 
Credores 
Soletins 

49 

45650$00 
205964$50 

3 500$00 

914215$65 

489277$60 

713202$95 

2448128$30 
4564824$50 

3 747 887$60 
561 822$40 

4309710$00 

255114$50 
4564824$50 



rios compromissos a satisfazer, isto e, des
pesas com as comemorayoes do cinquente
nario que ate ao final do ana ainda nao nos 
tin ham side entregues para contabilizar. 

Apesar dessa euforia, e por experiemcia 
propria, notamos que as receitas das quotas 
nao sao 0 suficiente para fazer face a tantos 
encargos. 

Anteolhamos se de futuro podera conti
nuar a vida associativa a ser prestada por 
puro amadorismo, ou se tera de se reestru
turar tudo para profissionalismo, saltando as 
contribuiyoes em f1echa. Nessa altura mais 
exigencias ja podem ter cabimento. 

A hipotese do aumento das receitas ac
tuais, at raves , por exemplo, da publicidade, 
e muito problematica. Cada vez existe uma 
maior inflexao da parte dos anunciantes 0 

que alias tem vindo a ser corroborado pela 
nossa associayao (AIND). So a muito custo 
e at raves de bons amigos ela e conseguida. 

Dentro deste capitulo - vida financeira 
- nao sera descabido chamar a atenyao de 
alguns dos consocios para 0 pagamento 
atempadamente das suas quotas evitando 
as constantes e resultantes despesas. 

Para terminar, repetimos que a vida do 
nosso Clube e reflectida de forma adequada 
a situayao economica e financeira do mes
mo a data a que se reporta. 

PROPOSTAS PARA VOTOS 

Temos a honra de propor a Assembleia 
Geral, os votos seguintes: 

A. de agradecimento: 

1) A todos os associ ados que participa
ram de alguma forma nas varias celebra
yoes do cinquentenario, neles se incluindo 
os que cederam as suas colecyoes para 0 
Salao Filatelico Bodas de Ouro; 

2) Aos Correios de Portugal, a TDC
Tecnologia das Comunicayoes, aos Correi
os de Macau, Angola, Cabo Verde, Guine e 
Moyarl1bique; 

3) A Camara Municipal de Lisboa; 
4) As Federayoes Brasileira de Filatelia 

e Federayao Espanhola de Sociedades Fi
latelicas; 
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5) A Faculdade de Belas Artes de Lisboa 
e Sociedade Nacional de Belas Artes; 

6) A Junta de Freguesia da Penha de 
Franya e a Junta de Freguesia de S. Jorge 
de Arroios; 

7) A Federayao Portuguesa de Filatelia; 
8) Ao Clube Filatelico do Brasil; 
9) As agremiayoes congeneres que de 

varias form as se associaram as homenagens 
ao CFP; 

10) Ao Comendador Manuel Nunes 
Correa; 

11} Ao prestimoso associado Fernando 
Gomes Carrao; 

12) Aos colaboradores e anunciantes da 
Revista do CFP; 

13) Aos Orgaos de Comunicayao Social, 
especializados ou nao, que tiveram a gen
tileza de se referir ao CFP e ao seu cin
quentenario; 

14) A todos os que, embora nao asso
ciados do CFP e alguns mesmo nao inte
grados no movimento filatelico, colaboraram 
em realizayoes que comemoraram 0 cin
quentenario; 

15) A Mesa da Assembleia Geral e ao 
~onselho Fiscal, pela colaborayao e acom
panhamentos prestados; 

B. - de pesar -por todos os socios fale
cidos no decurso deste ano. 

Lisboa, 31 de Janeiro de 1994 

A Direcc;ao 

A. Silva Gama 

Jose Rodrigo Dias Ferreira 

Manuel Ant6nio Campos da Cunha 

Femando Augusto Araujo Mendonr;a 

Fernando da Silva Ideias 

Carlos Alberto Calheiros Afonso da Silva 

LUIs Miguel Pinto dos Santos Monteiro 

Rui Manuel Gravata Rezende 

Carlos Manuel Agostinho Salgueiro 

Novos produtos 
em resenha 

A 
diversificayao dos produtos filatelicos 
propostos pelos Correios de Portugal, 
originou uma certa disseminayao na 

menyao dessas novas peyas atraves das 
paginas dos catalogos, dificultando a sua 
busca por aqueles que estejam eventual
mente inleressados em 0 lazer. 

Porporcionamos hoje aos associ ados do 
CFP a compilayao das cadernetas, e dos 
selos que os cn apenas comercializaram 
em blocos, num trabalho realizado pelo nos
so prezado consocio F. Palma Leal, com a 
sua meticulosidade de sempre. Estamos cer
los que a muitos ira aproveitar. 

Cadernetas 

1981 Flores Regionais dos A90res I 
1981 Flores Regionais da Madeira I 
1982 Flores Regionais dos A90res II 
1982 Flores Regionais da Madeira II 
1983 Uniformes Militares-Marinha 
1983 Flores Regionais dos A90res III 
1983 Flores Regionais da Madeira III 
1984 Uniformes Militares-For9a Aerea 
1984 Insectos dos A90res I 
1984 Transportes Tfpicos da Madeira I 
1985 Uniformes Militares-Exercito 
1985 Insectos dos A90res II 
1985 Transportes Tfpicos da Madeira II 
1986 Fortalezas da Madeira 
1986 Arquitectura Regional dos A90res 
1987 Aves da Regiao-Madeira I 
1987 Hist6ria da Avia9ao-A90res 

* Estes selos s6 sao disponlveis na carteira 
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1988 Bartolomeu Dias 
1988 Aves da Regiao-Madeira II 
1988 Aves da Regiao-A90res 
1989 Moinhos de Vento 
1989 Peixes da Madeira 
1989 Flores Silvestres 
1990 Felicita90es 
1990 Frutos e Plantas da Madeira 
1990 Profissoes Tfpicas dos A90res 
1990 Navios dos Descobrimentos 
1991 Navios dos Descobrimentos 
1991 Frutos e Plantas da Madeira 
1991* Tesouros Reais 
1991 Profissoes Tfpicas dos A90res 
1992 Frutos e Plantas da Madeira 
1992* T esouros Reais 
1992 Profiss6es Tfpicas dos A90res 



Ano 

1984 
1985 
1986 
1987 
1987 
*1988 
*1988 
*1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 

Selos 56 disponlveis em bloco 

Sarie 

Jogos Olimpicos de Los Angeles 
Reservas de Parques Nacionais 
Passagem do Planeta Halley 
Centenario do Disco 
Centenario do Disco 
Europa-Meios de transporte-Continente 
Europa-Meios de transporte-Ayores 
~uropa-Meios de transporte-Madeira 
Evora-Patrim6nio Mundial 
Jogos Olfmpicos de Seul 
Europa-Jogos-Continente 
Europa-Jogos-Ayores 
Europa-Jogos-Madeira 
Transportes de Lisboa 
Cent2 de Revolw;:ao Francesa 
Ceramica I 
Europa-edificios-Continente 
Europa-edificios-Ayores 
Europa-edificios-Madeira 
150 Anos de selo postal 
100 Anos da Estayao do Rossio 
Ceramica " 
Ano do Turismo 
Europa-Satelite-Continente 
Europa-Satelite-Ayores 
Europa-Satelite-Madeira 
Europalia 
Hist6ria das Comunicayoes 
Museu do Autom6vel 
Museu do Autom6vel 
Ceramica III 
Museu do Autom6vel 
Museu do Autom6vel 
Europa-Crist6vao Colombo 
Europa-Apoio Real 
Europa-Descobertas 
Europa-Mundo Novo 
Europa-Avistar Terra 
Europa-Solicitayao do Apoio Real 
Jogos Olimpicos de Barcelona 
Centenario da Praya de Touros 
do Campo Pequeno 

* Impressos em papel com cor especial 
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Facial 

100$ 
100$ 
100$ 
125$ 
75$ 
80$ 
80$ 
80$ 

150$ 
200$ 
80$ 
80$ 
80$ 

250$ 
250$ 
250$ 
80$ 
80$ 
80$ 

250$ 
200$ 
250$ 
250$ 
80$ 
80$ 
80$ 

300$ 
110$ 
70$ 
70$ 

260$ 
70$ 
70$ 

260$ 
260$ 
260$ 
260$ 
260$ 
260$ 
250$ 

250$ 

yao, registamos com muita satisfayao con
tribuiyoes simb6lica'; para a nosso cinquen
tenario, da Junta de Freguesia da Penha 
de Franc;:a e da Junta de Freguesia de S. 
Jorge de Arroios, as qu§is estamos reco
nhecidos. 

Por solicitayao da Prevenc;:ao Rodovia
ria Portuguesa, tivemos 0 ensejo de corro
borar junto dos cn, a sua pretensao de uma 
emissao em 1994, relativa a seguranya ro
doviaria. Com evidente agrado constatamos 
que tal sarie foi inclufda no programa de 
1994. 

Uma referencia para a boa colaborayao 
conseguida da Faculdade de Belas Artes 
de Lisboa e da Sociedade Nacional de 
Belas Artes para 0 desenvolvimento dos 
Grandes Premios de Arte Filatelica, esperan
do-se a continuayao de frutuosas relayoes. 

REVISTAlPUBLlCA<;OES 

No decorrer deste ana de 1993, s6 pu
demos editar dois numeros da Revista do 
CFP. Nao foi apenas 0 grande acrescimo de 
trabalho subjacente as realizayoes que 
constituiram as comemorayoes do cinquen
tenario, 0 responsavel pela mingua de edi
yoes. E nao foram somente (mas tambem) 
razoes da vida particular, profissional e de 
saude, do responsavel. Na verdade, foram 
todos estes condicionalismos, aos quais se 
acrescentara 0 escolher os momentos 
exactos e mais propicios para fazer sair a 
Revista (dadas as suas caracteristicas muito 
particulares), os quais, pelas outras das ra
zoes expostas, foram sendo ultrapassadas, 
ao lado da inexoravel e mete6rica passagem 
do tempo. 

S6 quem tem responsabilidades seme
Ihantes pode avaliar, na sua plenitude, estas 
situayoes. 

E se todos desejam, como a natural, a 
saida da Revista nos periodos normais, 
permitam-nos assegurar que os seus res
ponsaveis sao os que 0 desejam mais ar
dentemente. Refira-se que esses dois nu
meros contabilizaram 92 paginas, das quais 
30 a cores, sendo todas as restantes a duas 
cores. Ora, este numero de paginas a bem 
superior ao normal, correspondendo pratica-
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mente a tres Revistas - 0 que, mesmo 
assim, compreendemos ser apena uma te
nue compensayao. 

De qualquer forma, nao podemos deixar 
de alertar para 0 enormissimo acrascimo de 
custos que se verificou este ano, agrava
mentos que incidiram sobretudo sobre 0 

preyo dos portes, conquanto tambem foss em 
significativ9s os graficos. 

E como e segura que consideraveis au
mentos se verificarao igualmente no pr6ximo 
ano, a grande a nossa apreensao, presu
mindo-se que ten ham de ser tomadas me
didas emergentes. Uma hip6tese a encarar, 
podera ser atentar na relayao peso/porte, 
devendo aproveitar-se .totalmente 0 peso 
permitido por um porte, adoptando-se como 
padrao 0 respeitar escrupulosamente 0 nu
mere de paginas que Ihe corresponda. 

Temos procedido a um estudo exaustivo 
da questao, tendo para isso contactado a 
Associayao da Imprensa Nao Diaria. Toda
via faltam-nos elementos relativos a deter
minados tipos de correspondencia que ain
da nao estao disponiveis dos pr6prios Cor
reios. 

VIDA FINANCEIRA 

Mau grado a consideravel crise que se 
abateu no nosso pais e que, logicamente, 
se reflectiu no nosso Clube nao apenas por 
incidencia directa, mas tam bam por via das 
naturais dificuldades sentidas por grande 
numero dos nossos associados, consegui
mos um equilibrio financeiro dig no da maior 
nota. 

Deve assinalar-se que a nossa preocu
payao constante e permanente a persegui
yao desse equilfbrio, pois entendemos ser 
absolutamente vital para a existencia do CFP 
e mais ainda para assegurar a sua conti
nuidade sem sobressaltos deste teor, os 
quais, segundo a do conhecimento geral, 
podem ser fatais para qualquer colectivida
de. No fim de varios anos de mandato man
temos um agradavel desafogo financeiro ao 
que nunca a demais dar a devida relevancia. 

Os resultados, atentas as mais variadas 
circunstancias, sao bastantes positiv~s, 
mesmo atendendo a que ainda existem va-



iniciativa da Direc~ao federativa em dedicar 
a comemora~ao do Dia do Selo de 1993, ao 
CFP. 

Mas para alem do acto, em si, a forma 
calorosa como foi implementado e como de
correram tanto a Sessao Solene como 0 alm~o, 
ultrapassou todas as expectativas, tendo como 
apontamento cativante 0 monumental bolo de 
aniversario com 0 nosso emblem a e as 50 velas, 
com que nos brindou. 

Tivemos 0 gosto de mais uma vez alber
garmos na nossa Sede, 0 leilao filatelico da 
FPF. 

5. Clube Filatelico do Brasil 

As excelentes rela~6es que mantemos, 
com 0 mais saudavel orgulho, com a mais 
importante colectividade filatelica do Brasil, 
ainda mais, se posslvel, se estreitaram. A 
amizade entre os dois c1ubes homologos fica 
bem expressa na placa enos textos com 
que os nossos irmaos brasileiros brindaram 
o CFP, tendo como motivo 0 nosso cin
quentenario. 

6. Camara Municipal de Lisboa 

Foi marcante 0 apoio que a autarquia 
nos prestou, traduzido na cedencia do Pa
drao dos Descobrimentos para a realiza~ao 
do Salao Filatelico Bodas de Ouro. Espera
mos que est a colabora~ao frutifique e que 
outras iniciativas se concretizem no futuro 
com mais amplas disponibilidades. 

7. Agremia~6es congeneres 

E muito grande a nossa satisfa~ao pelas 
boas rela~6es que mantemos com as nos
sas congeneres, em grande parte influenci
ad as pelos persistentes la~os de amizade 
pessoais com inumeros dirigentes de outras 
colectividades. Foi consolador constatar as 
amizades que 0 CFP grangeou ao longo 
deste meio seculo de existencia, bem evi
denciadas quer pelas mensagens que nos 
remeteram, quer pela sua participa~ao no 
Dia do Selo - todas elas referidas no texto 
ja citado, «Sauda~6es», publicado no nume
ro 364 da Revista. 
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Mas, embora 0 agradecimento seja para 
todas igualmente caloroso, nao podemos 
deixar de citar porque de publicas honrarias 
se trataram, as recebidas dos: 

- Clube Nacional de Filatelia, pelas re
ferencias feitas pelo seu Presidente, 
na Sessao Solene do seu 9. 11 aniver
sario; 

- Confraria Timbrologica Meridional, por 
ter celebrado com 0 CFP 0 seu 4.11 

aniversario; 
- Sec~ao Filatelica do Clube dos 

Galitos, por nos ter atribuldo a sua 
mais alta distin~ao: 0 titulo de Socio 
de Merito; 

- Sec~ao Filatelico do Orfeao de Ovar, 
pela sessao publica com que nos ho
menageou e pela atribui~ao da sua 
mais alta distin~ao : 0 seu emblema, 
grau ouro. 

Uma men~ao ainda para as notfcias 
insertas nas publica~6es de varias das nos
sas congeneres amigas. 

8. Outras entidades 

As nossas cada vez melhores rela~6es_ 
com 0 Brasil, incluem tambem, naturalmen
te, a propria Federa~ao Brasileira de Fila
telia na qual contamos com grandes amigos 
desde 0 seu proprio Presidente, Euclydes 
Pontes, entidade que nos saudou efusi
vamente neste aniversario. 

Com os nossos vizinhos espanhOis, as 
rela~6es estao agora a estreitar-se de uma 
forma verdadeiramente acelerada, a que nao 
sera estranho 0 incremento 'de rela~6es 
pessoais que se esta a verificar. Esta 
aproxima~ao inclui tambem varios altos di
rigentes federativos, sendo 0 seu distinto 
Presidente, Fernando Aranaz del Rio, nosso 
consocio, 0 qual nesta ocasiao festiva 
subscreveu um offcio de congratula~6es da 
Federac;ao Espanhola de Sociedades Fi
latelicas. 

Estamos tam bern a empreender um bom 
relacionamento com as Juntas de Freguesia 
que nos rodeiam, no sentido de futuras ac
~6es de interesse mutuo. Nesta aproxima-

Historia Postal - • urn aVIso .. . 
Tres erros observados com frequencia na «lnvicta'93)) 

F. Lemos da Silveira 

Como presidente do juri do certame e, sobretudo, como delegado da FPF na 
Comissao de Historia Postal da FIP, parece-me que talvez valha a pena - com 0 

intuito duma desejavel rectificac;ao - chamar a atenc;ao para tres incorrecc;6es 
encontradas num numero significativ~ de participa~6es presentes na "INVICTA'93". 

I - PLANO DEFICIENTE 

Um texto introdutorio exacto e elemento 
essencial, sabido que - para avaliar 0 Tra
tamento - 0 jurado tera necessariamente 
de ponderar qual 0 grau de fidelidade e de 
concordancia que existe entre 0 conteudo 
da participa~ao e 0 apalavrado no plano. 

E evidente que uma introdu~ao incom
pleta ou sem clareza impedira que tal 
«medida» seja feita com exactidao - 0 que 
significa uma perda de pontos neste criterio 
tao importante. 

Desfalcando-o dum valor inestimavel, 
dado que uma elevada qualifica~ao no Tra
tamento ate podera contrabalan~ar um 
eventual defice de Importancia da participa
~ao. 

De acordo com a doutrina expressa em 
varios seminarios internacionais em que te
nho participado, um plano eficiente deve 
conter os elementos seguintes: 

1) Titulo da participa~ao 
2) Curta introdu~ao ao tema 
3) Breve descri~ao do que 0 expositor 

deseja provar ao longo da participa~ao, de
finindo 0 tema, explicando como e que ele 
vai ser desenvolvido, e especificando quais 
os contornos e Iimites voluntariamente esco
Ihidos. 

4) Sumario dos principais assuntos de 
cada sec~ao ou de cad a quadro 
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5) Indica~ao de algumas pe~as com um 
significado particular, ou muito raras 

6) Designa~ao das areas de investiga~ao 
pessoal 

7) Usta das fontes documentais impor
tantes utilizadas. 

II - PRESEN9A DE SELOS NOVOS 

A inclusao de selos e inteiros postais 
novos e absolutamente despropositada, por 
se tratar de material nada conforme com as 
regras basicas da Historia Postal, e c1ara
mente inconveniente visto que a utiliza~ao 
de pe~as filatelicas nao apropriadas - alem 
de se traduzir em desperdfcio de precioso 
espa~o disponfvel - implica uma inevitavel 
desvaloriza~ao do Tratamento. 

Uma pratica que ainda acontece amiude, 
mas que convem banir por completo e quanto 
antes das colec~6es de Historia Postal. 

'" - REPRODU90ES EM EXCESSO 

Como e das normas, 0 material de apoio, 
ou colateral - designa~ao que engloba as 
ilustra~6es - deve ser restringido ao mfni
mo possfvel. 

Daf resulta que as reprodu~6es de ca
rimbos s6 sao consideradas necessarias -
e aceites, por consequencia - nas seguin
tes situa~6es especiais: 



(a) Marcas no anverso que, mal batidas, 
nao se apresentem suficientemente legfveis 

(b) Marcas de indiscutfvel importancia, 
nomeadamente de transito e de chegada, 
nao visfveis por se encontrarem aplicadas 
no verso. 

i:? 

Outra regra de rigor, a nao infringir, e 
que os desenhos dos carimbos devem ser 
reduzidos a 25% dos originais. 

E obvio que um numero abusivo de 
ilustrayoes afectara inevitavelmente a pon
tuayao, no criterio da Apresentayao. 

i:? i:? 

Stampex 
Feira com Exposigao 

R 
ealizou-se em Londres, no passado 
mes de Marc;:o, a Stampex, na sua 
ediyao Primavera 1994. 

Salao de reputac;:ao mundial dedicado a 
filatelia, fez convergir a Londres, entre os 

Fernando Oliveira 

Parlamento e do palacio de Buckingham, 
visitas obrigatorias para todos os turistas que 
se deslocam a capital do Reino Unido. 

Paralelamente a feira, decorria uma ex
posic;:ao dedicada a Historia Postal Britanica 

Calendario das Stampex 

Primavera 1995 

Outono 1995 

Primavera 1996 

Outono 1996 

28 de Fevereiro a 5 de Maryo 

10 a 15 de Outubro 

27 de Fevereiro a 3 de Maryo 

22 a 27 de Outubro 

dias 1 e 6, mil hares de filatelistas de todo 0 

mundo, entre os quais se contavam tambem 
muitos socios do CFP. 

Implantado em dois recintos separa
dos, com mais de 150 stands, a Stampex 
situa-se em local privilegiado, junto a movi
mentada e conhecida arteria londrina, Victoria 
Street, localizada relativamente perto do 
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e da Comunidade, a qual incluia algumas 
raridades de muito interesse. 

Recomenda-se, pois, vivamente, uma 
visita as proximas Stampex, em particular os 
que desejarem adquirir peyas para as suas 
colecyoes. Para esses, proporcionamos em 
quadro anexo 0 calendario das proximas 
Stampex. 

Um outr~ apontamento, para a necessi
dade sentida de se harmonizarem as datas 
dos leiloes realizados no nosso pafs (e ate 
talvez de alguns efectuados no estrangeiro), 
por forma a que se nao sobreponham, e que 
haja 0 maximo espayo de tempo possivel 
entre as diversas realizayoes, 0 que, se 
beneficiara sobretudo os filatelistas eventu
ais interessados, trara tamMm evidentes e 
indubitaveis vantagens para os seus pro
motores. Reconhecendo que nao sera facil 
par em consonancia os diversos interveni
entes - clubes e comerciantes - desde ja 
o CFP se disponibiliza, se assim entenderem 
de facto necessario, a servirmos de charneira 
neste complexo. 

Um agradecimento inteiramente mereci
do ao nosso Socio Honorario, Jose Manuel 
Castanheira da Silveira (LFE), que mais uma 
vez colocou a sua competencia, na tareta de 
leiloar os lotes em praya. 

PARTICIPACAO EM EXPOSIC6ES 

Como vem sendo habitual desde ha 
muitos anos, 0 CFP aproveita 0 ensejo de 
divulgar a sua imagem, em particular no 
estrangeiro, atraves da participac;:ao da sua 
Revista em exposiyoes. 

Neste ano, a Revista CFP esteve paten
te nas exposiyoes mundiais Polska 93 e 
Brasiliana 93, nas quais foi galardoada com 
medalhas de bronze prateado, tendo estes 
certames 0 patrocinio da Federayao Interna
cional de Filatelia. 

Igualmente participou na II Exposiyao 
Filatelica Luso-Espanhola, Philaiberia 93, que 
teve lugar em Cadiz, tendo-Ihe side atribuf
da medalha de prata grande. 

RELAC6ES EXTERIORES 

o cinquentenario do CFP marcou de for
ma indelevel 0 capftulo das nossas relayoes 
com as mais distintas entidades, agremiayoes 
e personalidades do pafs e do estrangeiro, 
tantos foram os testemunhos de apreyo que 
recebemos. Convidando 0 leitor a rememorar 
o texto .. Saudayoes», inserto no numero 364 
desta Revista, adicionamos-Ihe mais alguns 
apontamentos. 
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1. Correios de Portugal 

Aqui fica 0 nosso reconhecimento pela 
emissao do Inteiro Postal devotado ao nos
so cinquentenario - 0 unico ate agora 
emitido em Portugal com a intenyao exclu
siva de homenagear uma agremiayao 
filatelica. E e opdrtuno referir que nao co
nhecemos (embora tivessemos feito uma 
pesquisa) qualquer outr~, em pais algum, de 
teor semelhante. 

Isto muito embora tivessemos preferido 
um selo que, contudo, nao foi concedido, 
como demos nota no Relatorio referente ao 
ana anterior. 

Igualmente nos sensibilizaram os votos 
de parabens remetidos por olicio pelo Pre
sidente do Conselho de Administrac;:ao dos 
cn, Alarcao Troni. 

Da mesma forma, os Servic;:os de Filatelia 
e 0 seu Director, Raul Moreira, sao credo res 
do nosso agradecimento pela forma como 
nos apoiaram, nomeadamente em relayao 
ao Grande Premio de Arte Filatelica. 

2. TOC - Tecnologia 
das Comunica~6es 

Esta Empresa, representante dos Correi
os dos PALOP, prestou-nos a sua melhor 
colaborayao e manifestou 0 seu empenho 
na realizac;:ao do Grande Premio de Arte 
Filatelica, motivo pelo qual aqui deixamos 0 

nosso reconhecimento, extensive as admi
nistrayoes postais de Angola, Cabo Verde, 
Guine e Moyambique. 

3. Correios de Macau 

Pelo apoio que tambem nos concederam 
na iniciativa antes aludida, e ainda pela sua 
constancia como anunciantes na Revista 
CFP, expressamos a esta entidade os nossos 
agradecimentos. 

4. Federa~ao Portuguesa 
de Filatelia 

As boas relayoes que mantemos com 0 

orgao maximo da filatelia nacional, ficam 
perfeitamente espelhadas pela gentilissima 



Aproveitando-se a oportunidade de se ter 
feito, para essa mostra, uma seleC9aO e a 
legenda9ao de muitas fotos, decidiu-~e or
ganizar uma fototeca com todo esse mate
rial, ordenando-o, legendando-o e arruman
do-o, segundo as regras destes tipo de ar
quivos. Esta aC9aO encontra-se em fase de 
execU9aO. 

Deve salientar-se que apos a sua execu-
913.0, esta sera, tanto quanto sabemos, a 
(mica fototeca filatelica portuguesa, natural
mente, com a expressao de documentar 
cerca de meio seculo de vida filatelica na
cional. E que muitas das fotografias que a 
compoem, sao verdadeiros documentos da 
historia da filatelia portuguesa, talvez a 
maioria exemplares unicas, todas elas im
portando preservar e estimar. 

GRANDE PREMIO 
DE ARTE FILATELICA 

Muito embora esteja amplamente ex
pressa no numero 364 desta Revista, en
tendemos vincar neste Relatorio esta reali
Za9ao. 

Isto porque temos a SenSa9aO de que 
esta iniciativa nao teria side avaliada, como 
nos pare~e merecer, par alguns sectores. 

Na verdade, trata-se de algo inedito no 
panorama filatelico portugues que, pelas suas 
caracterlsticas, pode contribuir para a divul-
9a9ao da filatelia ate junto dos nao iniciados, 
por apresentar uma facet a apelativa para 
amplas camadas da popula9ao. 

Esperamos tamMm que futuras edi90es 
sejam mais amplamente amparadas pelas 
entidades postais envolvidas, muito embora 
esta primeira tenha ja tido uma res posta 
agradavel da sua parte, apenas nao se tendo 
contado com a compreensao da Adminis
tra9aO Postal de S. Tome e Principe. 

JUVENTUDE 

So por si, a inclusao desta nova rubrica 
no relatorio de actividades, ja seria motivo 
de satisfa9ao. Mas se acrescentarmos que 0 

conquanto ainda pequeno grupo de jovens, 
associados do CFP, que conseguimos for-
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mar, tem desenvolvido com entusiasmo e 
fervor uma actividade no sentido de elaborar 
uma coleC9aO juvenil colectiva do CFP, na
turalmente que essa satisfa9ao redobrara. 

Realisticamente deve dizer-se que, como 
sera natural atendendo ate as condi90es es
pecfficas adjacentes aos condicionalismos 
etarios, nem sempre se tem podido evitar 
algumas solU90es de continuidade, por ve
zes tambem devido a dificuldades proprias 
de quem os orienta. 

Mas auguramos que todos os contra
tempos possam ser vencidos e que este 
nucleo persista e se desenvolva. 

Um reparo para 0 facto de nao ter re
sultado 0 apelo feito nas paginas da Revista 
no sentido de ser oferecido material (selos e 
pe9as filatelicas) do tema da coleC9ao em 
elabora9ao (novas tecnologias) para ajudar 
a composi9ao da mesma. 

LEIL~O 

Conforme esta referido noutro local, 07.2 

Leilao do CFP, integrou-se nas celebra90es 
das Bodas de Ouro, sendo, por isso, assim 
intitulado. 

Entre as considera90es que esta inicia
tiva nos merece, salienta,se a circunstfmcia 
desta almoeda se nos ter revelado de uma 
forma ainda mais concludente do que qual
quer outra das anteriores, como uma forte 
regalia prestada aos nossos associados. Tal 
conclusao talvez nos tenha surgido, pelo 
facto de term os constatado que muitos lotes 
de valor mediano ou mesmo relativamente 
baixo, tiveram grande procura por parte de 
urn grande numero de associados, 0 que 
mostra alargar-se 0 leque dos que deles 
beneficiam. Sera a base desta pondera9aO 
que deve ser esquematizada a proxima 
hasta. 

Por outro lado, assume-se com cada vez 
maior acuidade e negativismo, os elevados 
custos subjacentes a estas realiza90es 
(constatadas tambem e confirmadas junto de 
outros promotores), nomeadamente no que 
diz respeito as tarifas postais pagas para 0 

envio dos catalogos, e igualmente aos cus
tos de confeC9aO dos mesmos. 

Publicagoes para 
m u itos gostos 

Rui Resende 

No actual contexto filatelico em que a especializa~ao adquire um protagonismo 
crescente, certas obras marcam pontos de referimcia na filatelia contemporanea. 

No limiar desta etapa a nossa biblioteca obteve nos IJltimos meses algumas obras 
de autores portugueses que engrandecem 0 nosso valioso patrimonio, orgulho 
de todos os membros do CFP. Neste ambito passamos a nomea-Ias por ordem 

cronologica de entrada. 

P
ortugal Ceres-Variedades de Cliche 
- Uma autentica epopeia em busca 
do GRAAL da filatelia lusa, 0 pleno 

conhecimento do selo CERES. Uma obra 
elaborada de forma rigorosa, ecletica e ob
jectiva. Urn estudo dedicado tanto ao filate
lista avan9ado como ao principiante apaixo
nado pela mais famosa serie basica portu-

PORTUGAL 
CERES 

guesa. Uma oportunidade rara de adquirir 
urn catalogo com um manancial rico de in
forma9aO sobre 0 CERES, que documenta e 
narra as diversas fases da vida de um selo 
desde a concep9ao a divulga9ao como pro
duto final. Urn obra a nao perder. 

Autores: J.M. Miranda da Mota e Arman
do Vieira. Editor: Afinsa Portugal. 
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A Maximafilia na Actualidade - Prin
cfpios fundamentais deste coleccionismo 
- 0 autor deste livro, revela os enigmas de 
urn recente modele de coleccionismo que dia
riamente capta novos adeptos. Uma obra 
pedagogica, sem preconceitos, que abarca 

A MAXIMAFlLIA NA ACTUALIDADE 
(Princfpios FuDdamentais deste Colecdonismo) 

um vasto leque de materias, com opinioes 
que clarificam 0 conceito de maximafilia. 

Uma obra harmoniosa e coerente com 
os princlpios que defende, onde 0 leitor pode 
encontrar entre inumeros assuntos de inte
resse a evolU9aO historica da Maximafilia, a 
arte da montagem e legendagem de uma 
coleC9aO e a lista dos selos que violam 0 
codigo de etica da UPU. Uma obra de vulto. 

Autor e Editor: Eurico Esteves Lage Car
doso. 



Catslogo dos Cartoes Telef6nicos de 
Portugal - Manual pioneiro de uma forma 
recente de coleccionismo que conduz 0 lei
tor numa viagem apaixonante ao mundo 
multfplice da alta tecnologia. De elevado valor 
estetico e pnitico este generico de bolso 
procura arrancar da penumbra conhecimen
tos e dados para os iniciados nesta modali
dade. 

Editor: Filatelia Raposo 

Portugal e Colombo - Estruturado na 
biografia, personagens e factos historicos 
contemporaneos de Colombo, este livro re
presenta uma delicada exosmose de ele
mentos filatelicos para 0 leitor. Coesivo, com 
suporte numa vasta bibliografia., esta obra 
ultrapassa. as fronteiras dos coleccionistas 
para alcam;:ar um grupo bastante mais vas
to. Condenada por merito a popularidade, 

certamente ira encontrar um lugar de desta
que nas galerias da Literatura Filatelica. Que 
tal outro livro marcante tendo Vasco da Gama 
como referencia, no crepusculo do milenio? 
Um nosso desafio lanc;:ado ao autor. 

Autor: Fernando DaSilva. Editor: Afinsa 
Portugal. 

Erros e Curiosidades - Filatelia Tems
tica de Caminhos de Ferro - Este catalogo 
com uma magnffica apresentac;:ao procura ir 
ao encontro dos filatelistas da tematica dos 
caminhos de ferro e dos coleccionadores de 
erros. Dissertada a tematica de forma fluen-

ERROS 
E 

~,. CURIOSIDADES 
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te e com denodo pelo autor, aguardamos a 
receptividade que os catalogos desta indole 
log rem junto dos leitores cada vez mais 
esclarecidos e sensibilizados para as obras 
de qualidade. 

Autor e Editor: Carlos Penha Garcia. 

Boletim do Jornalista Filatelico - Este 
boletim destina-se aos filatelistas em geral 
independentemente da sua condic;:ao de jor
nalista. Numa fase em que a filatelia recla-

ma um cariz cosmopolita, esta agenda apre
senta-se como indispensavel a todos quan
los exigem uma reflexao atenta, selectiva e 
global sobre a activid~de filatelica. 

Director: Antonio Leal e Cro. 

Cartoes Telef6nicos de Portugal 
Editado em conformidade com as novas 
solicitudes e progress iva apetencia por cata
logos de nfvel europeu, este livro-catalogo 
escrito em 4 Ifnguas, traduz um movimento 
por parte de alguns autores para safrem da 
letargia em que a nossa literatura de cariz 
coleccionista mergulhou e acompanharam os 

novos ventos de integrac;:ao europeia. Pene
tram assim num mercado, se por tim lado 
mais amplo, por outro mais complexo e exi
gente. Um catalogo muito bem concebido, 
universalista e um eficaz auxiliar para os 
coleccionadores de cart6es telef6nicos. 

Autor: Jose Antonio Duarte Martins. Edi
tor: Clube Numlsmatico de Portugal. 

cio Honorario, Comendador Manuel Nunes 
Correa, mais uma vez pantenteou a sua 
indesmentfvel generosidade e a sua amiza
de, proporcionando-nos no final do ano, os 
meios necessarios para esta aquisic;:ao, a qual 
se concretizara no inicio do proximo ano. 

Por outr~ lado, iniciamos uma cuidada 
prospecc;:ao tecnica, estudo economico e 
consequentes consultas, no sentido de 
considerarmos a instalac;:ao de ar condicio
nado na nossa Sede - 0 que, a concretizar
-se, representara uma consideravel melhoria 
para 0 nosso Clube e aumento de bem e.star 
para os associ ados. 

EXPOSI~OES 

Neste capftulo, 0 relevo vai, naturalmen
te, para 0 Salao Filatelico Sodas de Duro, 
realizac;:ao integrada nas celebrac;:6es do cin
quentenario. 

Os pormenores deste certame encontram
se, como se disse na introduc;:ao deste Re
latorio, no numero anterior desta Revista. 

Mas nao podemos deixar de referir a 
expontanea adesao dos associados nele 
convidados a expor, aos quais muito agrade
cemos, e a sua compreensao quanto as Ii
mitac;:6es do espac;:o disponivel. 

Foi uma mostra de muito elevado nivel 
pel a categoria das participac;:6es patentes, 
tendo tambem para isso contribufdo a beleza 
do local, 0 Padrao dos Descobrimentos e a 
disposic;:ao adoptada. 

Certame que, mais uma vez, prestigiou 0 
CFP. 

• Exposi~ao Luso-Alema 

Mau grado os contactos efectuados, nao 
foi possivel afectar um local entre os poucos 
adequados existentes em Lisboa, devido ao 
facto de todos se encontrarem cativos para 
as exposic;:6es integradas na "Lisboa - Ca
pital da Cultura", ate que a programac;:ao 
desta iniciativa esteja conclufda, 0 que se 
preve acontec;:a apenas no inicio de 1994. 
As dificuldades e transtornos que dai decor
rem, sao facilmente entendiveis. 

Entretanto e para grande desprazer nos
so, a Embaixada da Alemanha em Lisboa, 
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ap6s entrevista concedida pela sua Adido 
Cultural, negou, por offcio, 0 seu patrocinio 
com a justificac;:ao do Embaixador nao se 
encontrar em Lisboa na data prevista para a 
exposic;:ao, antecipac;:ao que nos parece ver
dadeiramente notavel a mais de um ana 'de 
realizac;:ao ... 

• Mostras na Sede 

Decorreram durante 0 ano, as tres mos
tras indicadas na rubrica "Cinquentenario". 

FEIRAS 

Com a pontualidade que os anos ja ha
bituaram, . realizaram-se mais duas edic;:6es 
da Feira Nacional de Filatelia, iniciativa da 
Federac;:ao Portuguesa de Filatelia no sentido 
de levar 0 nosso coleccionismo mais junto 
do publico. 

Mais uma vez 0 CFP esteve presente 
em ambas: no Hotel Roma, em Lisboa, e no 
renovado Palacio de Cristal, no Porto, esta 
por ocasiao das exposic;:6es "Porto 93" e 
" Invicta 93" que entao af se realizaram. 
Nesta ultima, mais uma vez 0 dedicado 
Tesoureiro, Fernando Mendonc;:a, assegurou 
o funcionamento do nosso stand. 

Tanto em uma, como na outra, se 
constatou 0 panorama habitual, traduzido na 
presenc;:a de varios associados, alguns dos 
quais aproveitaram a ocasiao para regulari
zarem cotizac;:6es, na recepc;:ao de novos 
aderentes, sendo as vendas de material 
provenientes de ofertas e de edic;:6es do CFP, 
uma questao meramente acessoria, contando 
predominantemente a presenc;:a, em term os 
de prestigio. 

FOTOTECA 

Integrada nas celebrac;:6es do cinquen
tenario, realizou-se na nossa Sede, uma 
exposic;:ao de algumas das fotografias rela
tivas-a actividades em que 0 CFP esteve de 
alguma forma emp~nhado, fotografias que 
se encontravam cqncentradas, conquanto 
sem qualquer tipo de ordenac;:ao, legendac;:ao 
ou arrumac;:ao sistematica. 



Neste ana de aniversario significativ~, 0 

CFP foi distinguido com dois galard6es que 
muito nos honraram: 

• A Secgao Filatelica do Clube dos 
Galitos, de Aveiro, concedeu-nos a 
prestigiante titulagao de seu Socio de 

. Marlto; 
• A Secgao Filatelica do Orfeao de Ovar, 

brindou-nos com 0 seu emblema de 
ouro. 

De referir que qualquer urn destes 
galard6es, sao os mais elevados atribuiveis 
pelas respectivas colectividades - 0 que 
ainda mais nos sensibiliza. 

Distingao assinalavel e de grande signi
ficado, foi 0 Premio «Carlos Trincao» de 
Literatura Filatelica, atribufdo as publicagoes 
editadas para a XIV Exposigao Filatelica 
Luso-Brasileira Lubrapex 92, pelo CFP. 

Ainda na area federativa, mengao para a 
atribuigao pel a entidade maxima da filatelia 
portuguesa, da Medalha de Servigos Inesti
maveis ao Presidente da Difecgao do CFP, 
A. Silva Gama. 

Com a mesma distingao, foi galardoado 
o nosso destacado consocio. A. Cabral Rego. 

Proposto pelo CFP, foi atribuido ao nosso 
prezado associado, Carlos Penha Garcia, 0 
premio de Literatura Filatelica «Godofredo 
Ferreira», destinado ao ~u trabalho «Erros 
e Curiosidades - Filatelia Tematica de 
Caminhos de Ferro». 

Finalmente, referencia aos nossos 
prestigiados consocios, jose Manuel Miranda 
da Mota e Armando Vieira, aos quais a Di
recgao da FPF atribuiu a Medalha de Merito 
Filatelico pela obra de sua autoria, "Portugal 
Ceres - Variedades de Cliche». Ao pre
valecermo-nos da ocasiao para saudar ca
lorosamente todos os consocios galardoados, 
nao podemos deixar de assinalar com 0 
maior gosto, que a quase totalidade dos dis
tinguidos pela FPF no ana de 1993, faz parte 
dos quadros do CFP. 
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EMBLEMA 

Perante a necessidade circunstancial de 
se fazerem elaborar desenhos destin ados a 
confecgao de fotolitos para a reprodugao do 
emblema do CFP, constatou-se uma certa 
precaridade e irregularidade de tragado do 
desenho original. Por isso, procuramos um 
dos mais conceituados especialistas na 
materia, Alberto Gomes, autor de varias 
obras numismaticas nas quais se incluem 
importantes vertentes heraldicas, e reputado 
artista desenhador. 

Apos debrugar-se sobre 0 ass unto, 
aquele perito concluiu tambem sobre a 
existencia de uma inexactidao na colocagao 
dos escudetes que nele figuram, tend9, ge
nerosamente, procedido a sua correcgao e a 
elaboragao do desenho de todo 0 emblema, 
o qual, respeitando escropulosamente 0 trago 
original, deixou de apresentar as lacunas 
encontradas. 

Mau grado esta, ter side uma acgao di
ficilmente detectavel, considera-se todavia de 
relevancia pois colmatou-se um lapso 
emblematico que persistiu durante quase 
cinquenta anos. 

EMBLEMA DE LAPELA 

Apraz-nos assin.alar ter side possl-vel a 
reedigao de emblemas de lapela do CFP 
(agora em versao correctaj, cuja unica tira
gem anterior de ha dezenas de anos, se 
encontrava ha muito esgotada. 

EQUIPAMENTOS 

Continuando a politica de apetrecha
mento do CFP com meios tecnicos moder
nos, e depois de adquirirmos computador e 
aparelho de Fax e de obtermos por cedencia 
temporaria uma maquina de esc rever elec
trica, pela necessidade da sua devolugao, e 
tam bern porque se tratava de um modele 
antigo e desactualizado ja com problemas 
de conservayaO e reparagao, urgia conse
guir uma nova maquina. 

Apraz-nos registar que, respondendo as 
nossas insUincias, 0 nosso prestimoso SO-

M·acau 
selos ·a c'oleccionar 

C
omo se sabe, os Correios de Macau, 
alias como muitas outras areas das 
actividades oficiais macaenses, go-

zam de um estatuto especial em relagao a 
administragao central. Dele consta a prer
rogativa de emitir selos postais, faculdade, 
de resto, absolutamente logica e natural, 
bastando atentar-se na circunstancia do 
territorio ter tambem 0 privilegio de lazer 
cunhar moeda propria, e com denominagao 
partieular: a pataca. 

M 
MACAU 
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borando-se anualmente uma programagao 
adequada, parecendo-nos manifestar urn 
bom equilibrio tanto no que diz respeito ao 
numero periodico de emissoes, como aos 
valores laciais dos selos que comportam. 

No que diz respeito a escolha dos temas 
para ilustzar as series, a selecgao mostra-se 
inequivodlfnente positiva, abordando-se, 
como convem, motivos e assuntos eminen
temente locais, nao se caindo no grave erro 
de descaracterizayao por recurso a materias 
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Usos e costumes - Festival da Prima"era 

Sao, pois, obvias as repercussoes filate
licas dar derivadas. E deve dizer-se que a 
politica dos Correios de Macau neste domi
nio se tem revelado bastante sensata, ela-
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sem relagao com a vivencia local. 
Essa preocupagao e tanto mais latente 

pela constatagao de que os artistas encar
regad06 de esbogar os desenhos para os 



selos sao, ria esmagadora maio ria das ve
zes, igualmente locais, factor que, natural
mente, lhes confere a autenticidade deseja
da e desejavel. 

Desta forma, pode praticamente afirmar
-se que s6 a impressao 13 estranna ao terri
t6rio. Com efeito, repartindo-se a impressao 
dos seus selos entre a Imprensa Nacional 
- Casa da Moeda, de Lisboa, e a Litografia 
Nacional, do Rorto, esse facto, em nada in-

tividades da tradiyao chinesa. 
Assinalando a efemeride os Correios de 

Macau emitiram a 6 de Abril, quatro selos 
dos quais 0 de 1 pataca teve uma tiragem de 
750.000 exemplares, e os restantes 200.000 
cada. 

Estao ilustrados com alguns dos costu
mes dessa epoca do ano, como sejam, a 
queima de pancnoes saudando 0 Ano Novo, 
a colocayao em toda a casa de papeis ver-

Lendas e Mitos 

f1ui no seu tipicismo, antes permitindo-Ihes 
usufruir da reconhecida excelencia de quali
dade de trabalho das aludidas oficinas. 

Tudo isto contribui para a grande aceita
yaO que os selos de Macau estao a receber 
em numerosas e import antes esferas filateli
cas de todo 0 mundo, incluindo as da vizinha 
e poderosa China. 

Revelamos, finalmente, algumas das ulti
mas emissoes dos Correios de Macau. 

Macau vista par ... George Chinnery -
Emissao constitufda por quatro selos que 
apresentam algumas das pinturas represen
tando paisagens de Macau, da auto ria do 
artista britanico que, depois de passar pela 
Irlanda e pela india; chegou a Macau em 
1825, onde faleceu em 1852. Nelas podem 
ver-se a vista da Praia Grande, a Fortaleza 
de S. Tiago e a Igreja de S. Francisco. 

Os selos com a tiragem de 200.000 
exemplares cada urn, e urn bloco, com 
150.000, foram lanyados em circulayao em 
~1 de Maryo passado. 

Usos e Costumes - Festival da Pri
mavera - 0 Festival da Primavera ou Ano 
Lunar, 13 a mais importante de todas as fes-
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melhos com figuras e inscriyoes auspiciosas, 
as celebres danyas do Leao e do Dragao, a 
troca de .. LAI SIS" e a confraternizayao da 
famflia a volta da mesa decorada com 
iguarias, e as exposiyoes de flo res e de 
tangerineiras nos mercados locais. 

Lendas e Mitos - Segundo a con vic
yaO do povo chines, a posse da felicidade, 
prosperidade e longevidade, simboliza a vida 
perfeita. Consequentemente, os de uses da 
.. Felicidade", .. Prosperidade" e .. Longevi
dade" sao muito venerados pel os chineses. 
Para isso, ou simplesmente como adorno, 
encontram-se em muitos lares chineses 
estatuetas em ceramica ou pinturas dessas 
divindades. 

Em particular as estatuetas, sao bas
tantes conhecidas entre n6s, pois nunca 
faltam nas lojas que comercializam objectos 
de origem asiatica. 

Tres selos devotados a estes deuses, 
foram lanyados em circulayao em Macau, a 
9 de Maio, com uma tiragem de 300.000 
c6pias, cada, acompanhados de urn bloco 
contendo os tres exemplares, dos quais fo
ram executados 225.000. 

ta do CFP. 
Por isso, os textos nele insertos referentes a 

este polo de actividade, constituindo urn auten
tico relat6rio dos mesmos, poderao ser acoplados 
ao presente, dispensando-se a_sua repetiyao 
exaustiva. Todavia, nao nos exlmimos a aqui 
apresentar, ainda que de forma res urn ida, uma 
panoramica dessas realizayoes. ' 

Recordamos entao a COrreCyaO do em
blema (ver rubrica especial), a composiyao 
do emblema especial e a impressao de pa
pel de oficio, alusivos ao cinquentenario, e a 
elaborayao manual de cartazes pintados para 
decorayaO da Sede. 

• EXPOSI~6ES NA SEDE: 
Rectrospectiva da Revista do CFP. 
Fotografias tematicas sobre a actividade 
do CFP. 
Cartoes de entidades de que 0 CFP 13, 
ou foi, membro. 

• PREMIOS DE ARTE FILATELlCA: Gran
de Premio de Arte Filatelica de Portugal, 
Grande Premio de Arte Filatelica dos PALOP, 
Premio de Arte Filatelica de Macau, Premio 
de Arte Filatelica de Angola, Premio de Arte 
Filatelica de Cabo Verde, Premio de Arte 
Filatelica da Guine, Premio de Arte Filatelica 
de MOyambique, Premio de Arte Filatelica 
de S. Tome e Prfncipe. 

• EMBLEMAS DE LAPELA 

• CALENDAR lOS (de Julho de 1993 a Junho 
de 1994). 

• SALAO FILATELICO BODAS DE OURO, 
no Padrao dos Descobrimentos, de 14 a 31 
de Outubro. 

• INTEIRO POSTAL comemorativo dos 50 
anos e carimbo especial com lanyamento, 
em 27 de Outubro, no posto de correio ins
ta!ado na Sede para 0 efeito. 

• SESSAO DE CONvfvlO CLUBE FILATE
L1CO DE PORTUGAL - CONFRARIA 
TIMBROLOGICA MERIDIONAL, no dia 7 de 
Novembro, alusiva ao facto de ambas as co
lectividades aniversariarem no mesmo dia. 

• ALMO~O COMEMORATIVO DAS BODAS 
DE OURO, no dia 7 de Novembro. 
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• LEI LAO BODAS DE OURO, a 20 de No
vembro. 

• HOMENAGEM EM OVAR, promovida em 
28 de Novembro pela SeCyaO Filatelica do 
Orfeao de Ovar. 

• DIA DO SELO, em 1 de Dezembro, dedi
cado pela Federayao Portuguesa de Filate
lia ao cinquentenario, com Sessao Solene 
durante a qual numerosas entidades e co
lectividades congeneres homenagearam e 
presentearam 0 CFP. 

• INiclO DE CONFEC~AO DE MEDALHAS . 

DISTIN90ES 

Manteve a Direcyao a polftica que vern 
adoptando, de distinguir associ ados que, pelo 
seu empenhamentb ou labor, se venham 
destacando na promoyao da filatelia em geral, 
da Filatelia Nacional, em particular, e, natu
ralmente, do CFP. Estas menyoes verificam
se a nfvel interno, e tambem na esfera na
cional, ou seja, dos galard6es oficiais outorga
dos pela Federayao Portuguesa de Filatelia. 

Nesta conformidade, a Direcyao apre
sentou a Assembleia Geral Ordinaria de 1993 
a proposta de serem aprovados como S6ci
os Honorarios do CFP, Jose Rodrigo Dias 
Ferreira, cujo merito como verdadeiro sus
tentaculo ao longo de cinquenta anos de 
vida do Clube que fundou, de todo nos dis
pensamos de apontar por absolutamente 
desnecessario, de tal forma 13 a todos evi
dente a sua justeza, e Dra. Graciete Gonyal
yes, funcionaria superior dos Correios de 
Portugal, adstrita a sua Divisao de Filatelia, 
da qual, em varias exposiyoes da responsa
bilidade do CFP, e em outras situayoes simi
lares, sempre obtivemos a maxima e valiosa 
colab,prayao que contribuiu decisivamente 
para 0 born desenrolar das iniciativas. 

E, igualmente, e na sua pessoa, um re
conhecimento global ao sector onde de
senvolve a sua actividade. 



Relat6rio e Contas da Direc~ao 
e Parecer do Conselho Fiscal do ana 

de 1993 

INTRODUC;AO 

Consideram os Corpos Sociais do CFP 
como um alto privilegio, a circunstancia de, 
no seu mandato, se celebrar 0 cinquentenci
rio desta colectividade, comemorar,:ao cujo 
encargo foi assumido pela Direcr,:ao com 0 

maior entusiasmo e empenhamento. 
Limitar,:oes de natureza economica, im

pediram a concretizar,:ao de iniciativas com 
um cariz que desejariamos mais amplo, e 
ate a efectivar,:ao de algumas outras. De 
qualquer forma, a actividade da Direcr,:ao 
durante 0 passado ana esteve vocacionada 
sobretudo para a consecur,:ao do programa 
elaborado para a efemeride. E os que tem a 
nor,:ao de quanto labor e esforr,:o sao neces
sarios para toda e qualquer realizar,:ao, por 
minima que parer,:a ser, poderao avaliar 0 

tempo e 0 trabalho dispendidos - tempo e 
trabalho que disponibilizamos com a maior 
voluntariedade, prejudicando-se, frequente
mente acima dos limites, os afazeres profis
sionais e a vida pessoal. 

Refira-se ainda que, segundo 0 nosso 
projecto, a celebrar,:ao encerrara em 1994, 
tal como vem sendo usual praticar-se em 
ocasioes e eventos relevantes. 

Por outro lado, e importante referir-se 0 

estreitamento de lar,:os de amizade com 
entidades, congeneres e pessoas que esta 
ocasiao tem ptoporcionado - faceta que 
consideramos da maior relevancia e grande 
objectiv~ que a filatelia e os filatelistas de
vem perseguir incansavelmente. 
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Como sempre, todo 0 enorme expedien
te que diaramente chega a secretaria do 
CFP, proveniente das mais diversas origens, 
e versando um leque muito amplo de mate
rias e solicitar,:oes, foi encaminhado e res
pondido com grande rapidez e solicitude. 

BIBLIOTECA 

A riqueza e amplitude do admiravel acervo 
da Biblioteca do CFP, permitiu responder as 
diversas solicitac;:oes colocadas por associados 
interessados em estudos de ambito filatelico que 
muito interessa apoiar e incentivar, em epoca 
que se manifesta, infelizmente, tao escassa 
desses trabalhos. Aos que nos procuraram, 
foram-Ihes proporcionadas respostas rapidas, 
eficientes e de acordo com as suas necessi
dades, tendo, a muitos, side sugeridos titulos 
que desconheciam, ultrapassando-se largamente 
as suas expectativas. 

Foi muitas vezes provado que aqueles 
que se decidam elaborar estudos filatelicos, 
tem a Biblioteca do CFP como recurso, com 
fortissimas probabilidades de Ihes ser dada 
resposta assaz eficaz viabilizando-Ihes os 
seus trabalhos. 

Para manter a Biblioteca no alto lugar em 
que se coloca, a sua actualizac;:ao foi sempre 
um cuidado nao descurado, nao se perden
do tambem qualquer oportunidade de adquirir 
obras mais antigas que ainda nao se en
contravam no seu espolio. 

CINQUENTENARIO 

Este vector prioritario e essencial na 
nossa actividade do ano, foi larga e minuci
osamente descrito no numero 364 da Revis-

NATIVOS DA INDIA PORTUGUESA 
A emissao Tipo lOde 1876 

N
o inicio da secr,:ao da INDIA do Cata
logo Especializado de 1994, edir,:ao 
do Nucleo Filatelico do Ateneu Co-

mercial do Porto, podemos ler, a folhas 111, 
linha 16, 0 seguinte: "Sao fa/50S todos OS 

exemp/ares conhecidos de 40 fl3is, tipo / D, 
da emissao de 1876". 

A frase, da maneira como vem escri
ta, nao exclui a possibilidade de existirem 
exemplares verdadeiros da referida taxa, mas 
o certo e que, na pagina 116 onde esta 
catalogada est a emissao, nao vem qualquer 
referencia a taxa de 40 reis, e a numerar,:ao 
dos valores emitidos segue sem interrupr,:ao 
alguma, nem qualquer observar,:ao; este 
procedimento faz pressupor que os autores 
consideram nao ter side impresso, nem 
emitido, 0 selo de 40 reis daquela emissao. 
Desconhecemos as razoes que os levaram 
a fazer aquela afirmac;:ao e muito desejava
mos ve-Ias referidas, ainda que por breves 
anotac;:oes, ja que a nossa opiniao e exact a
mente contraria, apesar de nunca termos tido 
a felicidade de contemplar 0 referido selo, 0 

que de resto acontece a grande maioria dos 
coleccionadores . 

A nossa opiniao nao tem qualquer 
valor filatelico, por sermos apenas um sim
ples admirador dos «nativos» da India Por
tuguesa, mas baseamo-Ia em diversas ob
servac;:oes anotadas ao fim de muitas horas 
de leitura, observac;:ao e interpretac;:ao 
que nos levam, inevitavelmente, a conclu
soes, dado que para is so e que 0 ser humane 
e 'provido de inteligencia (0 que as 
vezes escasseia, ate no autor do presente 
escrito). 
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J.J.O. 

Iremos por partes apresenta-Ias, nao sem 
que, primeiro, renovemos 0 nosso apelo a 
quem esteja em condic;:oes de 0 fazer; e uma 
obra de misericordia ensinar os ignorantes ... 

Esta emissao de 1876, e indubitavel
mente baseada no cunho tipo I de 1871, mas 
com notaveis alterac;:oes introduzidas 
pelo gravador dos cunhos, Goindozo, e que 
sao: 

o fundo da oval e riscado por 33 Ii
nhas mais regularmente espac;:adas e 
paralelas entre si; 
na palavra "SERVIQO» 0 "S" ainda 
se mantem pequeno, mas a letra "R" 
ja e bastante maior; 
na mesma palavra "SERVIQO" 0 "V" 
esta barrado com um travessao, como 
se fosse um "A" invertido; 
os ornamentos laterais, que no tipo I 
sempre foram formados por 4 trac;:os 
em cruz, foram agora substituidos 
pelos 5 pontos, que eram habituaiS 
no tipo II; 
os do is pontos a seguir a aberviatura 
"PORT", que anteriormente mal se 
viam, sao agora muito mais visiveis e 
muito mais afastados do que em 
qualquer dos tipos anteriores, carac
teristica esta essencial para refe
renciar os exemplares desta emissao 
e que sao: 10 reis, preto e 0 20 reis, 
vermelho, ja que 0 40 reis, azul, esta 
em duvida ate nova ordem ... 

Notemos tambem, ja que e importante 
para 0 nosso raciocinio, que havia apenas 



cerca de dois' meses que tinha sido emitida 
a serie anterior. 

Vejamos agora 0 que dizem os auto res 
consagrados, cujas obras estao ao nosso 
dispor (infelizmente poucas) quanto a este 
40 reis, azul, de 1876: 

J. Ell, a paginas 12, linha 9 do seu pe
queno mas precioso estudo ccOs Selos Na
tivos da india": 

do cunho / 56 foram impress os os 
va/ores 10, 20 e 40 ((3is; 
o de 40 r~iis e um dos se/os muito 
raros da india Portuguesa, tendo nos 
apenas visto 2 exemp/ares, a/icis em 
tons bastante diferentes, que, segun
do consta, foram vendidos para 0 

Brasil; 
- diz 0 cata/ogo Yvert que existe com 

a/garismos grandes; 
- nunca vimos tal selo e nao sabemos 

se existe. 

Carlos George, a paginas 239, linha 19 
da sua obra ccReimpressoes", edicao de A. 
Molder: 

- desta emissao existem 56 os valores 
10, 20 e 40 reis; 

- os algarismos sao pequenos; 
- nao se sabe onde Harrisson e Napier 

for am buscar a data da emissao, pois 
que 0 belga Moens 56 os cataloga 
em 1881; 

- sao raros; 0 40 reis muito raro; 
- Harrisson e Napier nao 0 mencionam; 
- St. Gibbons menciona com 0 n.!2 50. 

J.A. Marinho, na sua obra ccAponta
mentes sobre Selos da india Portuguesa", a 
paginas 44 e 45, comeca por descrever as 
caracterfstica da emissao, repete algumas 
das afirmacoes dos outros autores e como 
?bservacao pessoal, afirma: 

- nos antigos catalogos de S.F. figura
va com 0 n. Q 38 e atingiu em 1948, a 
importfmcia de 17.500 escudos, 0 

que, para a epoca, representava 
elevada cotacao; 
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- procurou, em vao, comprar 0 referido 
selo, mesmo falso, nunca 0 conse
guindo obter; nao teve argumentac~ 
suficiente para conseguir 0 unico que 
viu na coleccao de um amigo, mes
mo depois de 0 convencer que 0 

exemplar era falso, e como tal 0 pre
tendia para a sua coleccao. 

Nao nos esclarece e que cerrada argu
mentacao apresentou, para que agora nao 
tivessemos n6s quaisquer duvidas. . 

Tambem temos uma vaga recordaCao do 
que vinha mencionado nos catalogos de E. 
Santos da decada de 40: "do n.!2 38 (0 40 
reis, azul) sao conhecidos apenas 2 exem
plares carimbados" (e nao apresentava co
tacao). 

Afirmamos anteriormente que a nossa 
opiniao admitia a existencia do 40 reis, azul, 
da emissaa de 1876, apesar de nunca 0 

termos visto. Para isso tentamos quanta 
passfvel, integrarma-nos na epoca, no local, 
nas gentes que lidavam com estes' assuntos, 
com a sfntese de tudo quanto lemas e na 
oportunidade excepcional de possuirmos, 
feliz mente, a referido exemplar, ainda que 
com a sobretaxa em maeda indiana de 4 
1/2, a preto. 

Vamos portanto, ja que nao temos escla
recimentos concretos para classificar de 
ccfalso" algum exemplar que ccmilagrosa
mente" nos apareca, vamos, dizfamos, ex
por os argumentos que nos assistem, para 
term os opiniao diferente da que vern ex
pressa na generalidade das modernas pu
blicacoes; e claro que necessitamas recorrer 
a premissas que nao estao oficialmente 
publicadas, tanto quanta sabemos, e por isso, 
quem quiser, pode perfeitamente considerar 
bizarra e insustentavel conjectura (como dizia 
Carlos George) alguma conclusao que se va 
tirando ccao longo do percurso", para chegar 
a meta final. 

Como se sabe, os selos eram dados 
prontos depois de duas operacoes distintas: 
a primeira imprimia 0 selo propriamente dito, 
e a segunda imprimia 0 valor da taxa. 

Ora com esta E!missao inicia-se a fase 
dos selos com algarismos pequenos e por
tanto mestre Goindoz6, alem de alterar 0 

La muslque 
BENTO MANUEL GROSSINHO DIAS 

Hist6ria de Portugal 
JOSE CARLOS SIMOES FERNANDES 

Mareas pre-filatelieas de Portugal 
PAULO ALEXANDRE R. de SOUSA LOBO 
com Premio Especial 

MEDALHAS DE PRATA DOURADA 

Reino' Alemao, eombina~oes de selos de cartelras de 1910·1942 
HELMUTH GRUNDER 
com Premio Especial 

Estudo das marcas de Portugal Continental e Insular do perfodo pre·filatelieo 
Luis MIGUEL MONTEIRO 

"OS Cereais .. - sua exploracao e tratamento 
A. LEAL E CRG 

MEDALHAS DE PRATA GRANDE 

Gloria a Deus nas Alturas 
JOAO PEDRO PINHEIRO DA SILVA 

MEDALHAS DE PRATA 

Telegramas portugueses ate 1925 
PEDRO VAl PEREIRA 

Transmissao de notlcias (do telegrafo optieo a tecniea de satelite) 
PAULUS PAUL 

MEDALHAS DE BRONZE PRATEADO 

Etiquetas de maquina de venda automatica da Alemanha, primeira emissao, 1981 
SSB - JUGENDGRUPPE, FILDERSTDAT 

MEDALHAS DE BRONZE 

Arquiteetura, ediffeios e eastelos de Portugal 
SERAFIM RODRIGUES 

Natal em selos austriacos a partir de 1948 
SIEGFRIED SCHARF 

Portugal Modemo 
ANGELO PERES 
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Classifica~6es da «Lisboa 94» 
Grande Premio flLisboa 94» (Premio Correios de Portugal) 
com MEDALHA DE OURO GRANDE 
Correio Marltlmo em Portugal . 
ANT6NIO JOSE BONINA 

Premio Alemanha (Premia Clube Filatelico de Portugal) 
com MEDALHA DE OURO GRANDE 
Cole~~ao especializada dos selos de D. Manuel II 
JOSE MANUEL SANTOS PEREIRA 

Premio Portugal (Premia Clube Filatelico de Portugal) 
com MEDALHA DE PRATA DOURADA GRANDE 
Coopera~ao de caminho de ferro e correia 
KARL EHRLER 

MEDALHAS DE aURa 

Port~gal - Emissoes estampadas (1876-87) e Provis6rios (1892-93) 
JOSE MANUEL CASTANHEIRA DA SILVEIRA 
com Premia Especial 

Portugal - Estudo de selo Ceres 
JOSE MANUEL MIRANDA DA MOTA 

Isentos de franquia de Portugal 
ARMANDO BORDALO SANCHES 
com Premia Especial 

a,lmperio Colonial Portugues 
VITOR CORREIA 
com Premia Especial 

MEDALHAS· DE PRATA DaURADA GRANDE 

Cruz Vermelha Portuguesa 
JOAQUIM SOUSA LOBO 

Inteiros Postais D. Carlos flMouchon» 
JOSE LIMA A. dos SANTOS CORREIA 
com Premia Especial 

Lisboa atraves dos ~eculos' 
JOAO MOURA 

La saga du chemin de fer 
CARLOS PENHA GARCIA 
com Premio Especial 
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cunho do selo, teve tambem que fazer no
vos eunhos para os algarismos das taxas; 
supomos que nao estava ainda 0 trabalho 
conclufdo e ja havia ordem para p~r os selos 
em circulayao (Iembremo-nos que a emissao 
foi posta a circular cerca de dois meses 
depois da anterior) muito provavelmente por 
falta nos correios das taxas de 10 e 20 reis 
que tinham maior consumo, pelo que, com 
aquele espfrito de improvisayao tao carac
terfstico da nossa gente, 0 impressor, que 
s6 dispunha das tabuas dos 10 reis, preto, e 
do 20 reis, vermelho, nao esteve eom meias 
medidas e utilizou uma antiga tabua de ta
xas da primeira emissao, na qual os alga
rismo eram grandes, para imprimir alguns 
selos da taxa de 40 reis, da eor azul, que 
menos falta faziam; a diferenya de tamanho 
dos algarismos nao seria muito grande, e 
por isso poderia passar despercebida!. .. Nao 
obedecendo as earacterfsticas impostas, 

muito poucos exemplares foram impressos, 
menos ainda foram para os correios, so
brando ainda, para serem armazerlados, os 
restantes, ja que na revisao das provas era 
pratica corrente retirar as folhas que aeu
savam disparidades, para futura destruiyao. 
Mais tarde, com a fobia das sobretaxas, por 
necessidade, desleixo e pressa foram todas 
ou quase todas as folhas de selos armaze
nadas, submetidas aquela operayao, em vez 
de terem sofrido a destruiyao para que es
tavam destinadas. 

Propositadamente nao falamos nas di
mensoes dos algarismos ao mencionar 
as caracterfsticas desta emissao TIPO I 
de 1876, para a podermos considerar 
constitufda pelos selos de 10 reis, preto, 20 
reis, vermelho e 40 reis, azul, mas como 
anotayao suplementar, ha que referir que 0 
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40 reis existe tambem com algarismos gran
des, de resto como indicava 0 catalogo 
Yvert. 

A prova de que alguns foram armazena
dos para futura destruiyao esta na presenya 
do exemplar que possufmos e que foi 
sobretaxado a preto em 1883, com a taxa 4 
1/2; nao nos parece curial falsifiear selos para 
posteriormente serem sobretaxados; eles 
certamente existiam nos dep6sitos da Con
tadoria ou da Fazenda, e foram na enorme 
onda das sobretaxas que urgentemente se 
tornavam necessarias nos correios. 

Temo-Io observado de todas as maneiras 
e feitios, durante largos momentos, ~ lupa, 
sem lupa e eomo nao temos elementos de 
comparayao, mas apenas a verificayao de 
todas as caracterfsticas no infcio menciona
das, nao podemos considerar falso 0 nosso 
exemplar e daf que a nossa conclusao va 
«chocar» com as dos modernos autores. 

Ainda para maior precisao, notaremos que 
J.A. Marinho na sua obra, a paginas 85, 
apresenta a preto e branco a fotoc6pia de 
um exemplar carimbado, semelhante ao 
nosso (mas nao perfeitamente igual), decla
rando que 0 selo e falso, bem como a sobre
taxa 4 1/2; nao podemos ver distintamente 
na figura onde estao as falsificayoes do selo 
e quanto ao da sobretaxa de 4 1/2, feita 
manualmente, nao se conhecendo duas 
perfeitamente iguais, achamos um preciosis
mo do autor aquela afirmayao; na pagina 87 
refere que 0 exemplar em causa «e 0 selo 
n.!2 38 dos catalogos antigos, que 0 Snr. 
Carlos George dizia muito raro e que afinal 
nunca existiu autfmtico. Todos os exempla
res conhecidos sao falsos". 

Mas quais sao os elementos que permi
tem fazer est a afirmayao? Isso nao vem 



esclarecido e e isto mesmo que pedimos a 
quem tiver argumentos e a chave do proble
ma, caso contra rio, sera necessaria, util e 
conveniente, corrigir algumas afirmagoes e 
deficiencias nos catalogos modernos!. .. 

Nao ficam par aqui as nossos comentari
as, pais tivemos a possibilidade de consultar 
a . edigao de 1933 .do catalogo Stanley 
Gibbons, na parte da India Portuguesa, onde 
na pagina 1065, vem mencionada a referida 
emissao, ainda que datada para 1877. Per
feitamente descritas as caracteristicas em 
Ingles (claro), refere: 

"Type 8. Die IV, background of 33 lines 
as before, but redrawn. Letters of inscription 
larger. "V" of "SERVI90" barred. "REIS .. 
in thick Roman capitals. Side ornaments of 5 
dots. Thin bluish paper. Perf. ". 

Imediatamente a seguir as caracteristicas 
acima referidas, indica duas alineas como segue: 

(Large figures of- value), mas nunca tendo 
aparecido nenhum exemplar, nao the atribu
iram cotagoes, a que nao sucedeu com as 
exemplares com algarismos pequenos (Small 
figures of value) que vem altamente cotado, 
£125, apenas como usado, com a n.2 50, 
como atras foi referido par Carlos George, a 
que e sintoma irrefutavel da raridade deste 
selo; foi certamente muito escassa a emissao 
desta taxa, e e, quanta a n6s, a mais raro 
«nativo» da India Portuguesa. 

Mas quanta aos exemplares impressos 
com numeros gran des (Large figures of 
value) , vema-los adiante cotados em 1883, 
com a n.2 235 a - 4 1/2 sabre 40 re~is e com 
uma cotagao elevada, apenas usada (£100), 
a que vem reforgar a opiniao atras expressa 
de que as poucos exemplares impressos com 
numeros grandes foram inicialmente arma
zenados para futura destruigao, mas nao 
escaparam a avalanche das sobrecargas 
manuais (handstamped) que fizeram falta aos 

(a) Large figures of value 

47 c I 40 r., blue ...... ,., .. .... ..... ... . (sem cotagoes) , 
(b) Small figures of value 

48 I 10 r. black 

49 I 20 r. vermilion 

50 I 40 r. blue 

Pelo que vemos esc rita , parece-nos que 
as auto res tiveram conhecimento da emis
sao do 40 reis com algarismos grandes 
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(cotagao novas e usados) 

(cotagao novas e usados) 

£125 (cotagao apenas em usado) 

correios naquela apoca. Tera sido assim? 
Quem nos presta mais precisos esclare

cimentos? 

• 

ACTA DA 1.!! REUNIAO PLENARIA DO JURI 

Aos quinze dias do mes de Maio de mil novecentos e noventa e quatro, na Sede do Clube Filatelico 
de Portugal, Avenida Almirante Reis, numero setenta, quinto direito, em Lisboa, pelas dezanove 
horas, reuniu 0 Juri da IV Exposi~ao Rlatelica Luso-Alema .. Lisboa 94", constituido pelos portugueses 
Ant6nio Silva Gama, David Lopes Cohen, Eurico Carlos E. Lage Cardoso e Francisco Lemos da 
Silveira e pelo ale mao Bernward Schubert. 

Nesta primeira sessao de trabalhos, 0 Juri decidiu designar para Presidente, Francisco Lemos da 
Silveira, para Vice-Presidente, Bernward Schubert e para Secretario, Eurico Carlos E. Lage Cardoso. 
o Presidente teceu algumas considera~oes sobre a metodologia a seguir na aprecia~ao das par

ticipa~oes expostas. 
Foi estabelecido que 0 criterio adoptado para atribui~ao das medalhas sera 0 das exposi~oes de 

nivel naciona!. 
Antes do encerramento da reuniao, 0 senhor Bernward Schubert informou que iriam ser entregues 

a Comissao Organizadora mais dois premios e~peciais destinados a serem atribuidos pelos jurados 
aos expositores. Um dos premios a um livro bilingue sobre 0 Estado de Baden Wurttenberg olerecido 
pela Federa~ao Filatelica do Sudoeste da Alemanha e outro premio, tambam um livro, olerta do 
Presidente da Camara ode Kornwestheim. 

A reuniao encerrou pelas vinte horas. 

CTT-USBOA-16.5.94 CTT·USBQA-21.5.94 . 

ACTA DA 2.!! REUNIAO PLENARIA DO JURI 
Aos dezanove dias do mes de Maio de mil novecentos e noventa e quatro, pelas dezasseis horas, 

reuniu numa das Salas da Sociedade de Geografia de Lisboa, 0 Juri da IV Exposi~ao Filatelica Luso
-Alema .. Lisboa 94 .. , estando presentes todos os jurados indicados na Acta anterior. 
o Juri decidiu: 
Transferir a participa~ao 038/045 para a Classe Especial em face do que dispae a artigo 7.4.2. do 

Regulamento Geral das Exposi~Oes Rlatellcas Portuguesas de Competi~o; 
Transferlr a participa~ao 080/085 para a Classe Especial em lace do que dispoe 0 artigo 8.6. do 

mesmo Regulamento; 
Colocar fora de competi~ao (auBer wettbewerb) as participa~Oes 086/093 e 094/099 por nao 

estarem de acordo com as normas regulamentares de qualquer das classes de competi~ao. 
Foram em seguida outorgadas as classifica~oes constantes da lista anexa. 
Antes de encerrar os tr~balhos, 0 Juri deliberou felicitar calorosamente a Comissao Organizadora 

da "Lisboa 94 .. pel a excelente organiza~o do certame e bem assim agradecer as facilidades 
proporcionadas para 0 desempenho do seu trabalho. 

A reuniao encerrou pelas dezoito horas. 
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gues em Estugarda que os acompanharam, 
seguida de beberete. 

Os presentes foram brindados com al
guns trechos tocados em acordeao a so-

o Presidente da Federa~ao do Sudoeste da Alemanha discursa antes 
de galardoar Silva Gama e Dias Ferreira 

Pronunciaram sentidas palavras de ami
zade, entre outros, Oswald Woletz, Bernward 
Schubert, Justino Cruz, Pedro Vaz Pereira e 
A. Silva Gama. 

10 por um elemento da comitiva alema 
que tambem acompanhou uma sua compa
triota, num apontamento de indiscutfvel 
valor. 

Um aspecto da assistencia na Sede do CFP 

Foram trocadas lembranQas entre os 
Clubes envolvidos e as personalidades ci
tad as. 
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Esta Lisboa 94 foi, pois, um dos momen
tos mais altos da longa vida do Clube Fila
telico de Portugal. 

• 

o Coleccionismo 
Julio Caballero 

Com frequencia, contemplamos alguns objectos que nos chamam a aten~ao e 
pensamos nas diferen~as que existem entre eles e outros similares. Pois bem, se 

os formes reunindo, classificando e conservando adequadamente, estamos 
praticando 0 coleccionismo. 

P ara ser um bom coleccionador, e ne.
cessario ter muita paciencia e seguir 
umas quantas regras indispensaveis 

para levar a bom tim a inten<;:ao desejada. 
A primeira e principal e que 0 tema es

colhido seja do seu agrado por forma a que 
o entusiasmo nao esmoreQa, pois quanto 
mais objectos se tenham, mais interessante 
sera a colecQao. 

Reunir as peQas de interesse, e tarefa 
de grande entretenimento ja que e necessa
rio procura-Ias por todos os lados, com uma 
constancia e persistencia inquebrantaveis. 

Cada peQa conseguida e motivo para 
estudo detalhado e profundo, e quando isto 
se consegue, cada uma e uma verdadeira 
j6ia com a sua pequena hist6ria, e, porque 
nao, algumas delas com as suas anedotas. 

Da boa conserva<;:ao das nossas j6ias, 
depende 0 ex ito da nossa colec<;:ao, ja que 
em alguns objectos, esta conservaQao e 
delicada; mas para um bom coleccionador 
is so nao representa qualquer impedimento. 

Depois, vem a parte que mais satisfaQao da 
ao coleccionador: a da recolha de exitos e fe
licita<;:oes de quantos a possam admirar. Esta e 
a fase da exposi<;:ao, pois todo 0 coleccionador 
tem em casa um lugar que podemos chamar de 
exibi<;:ao permanente, a qual os faz passar 
momentos felizes, contemplando a sua obra, 
ordenando, limpando e preparando-a constan
temente para uma possivel e eventual mostra a 
algum amigo ou conhecido ao qual, passo a 
passo, se vai explicando 0 significado de cada 
objecto, procedencia, hist6ria, aventuras e todos 
os detalhes referentes a peQa respectiva e a 
sua aquisi<;:ao, qualidades que dao mais valor, 
merito e beleza aos diferentes objectos expos
tos. 

Contudo, para 0 bom coleccionador, alem 
do valor material que pode ter qualquer objecto, 
o mais importante e 0 sacriffcio que as vezes se 
faz para consegui-Io. TropeQa-se quase sempre 
com muitas dificuldades, as quais se ultrapas
sam, dando tempo ao tempo. 

Rectificac;oes 

N
o "Quadro de Honran publicado no 
numero anterior desta Revista, im
poem-se um aclaramento (a) e uma 

rectificaQao (b). 

(a) Quando na pagma 33, se intitula 
"S6cios que em 1993 completaram 25 anos 
de filia<;:aon, faltara continua-Io com a prepo
si~ao em. 

Isto significa que os s6cios mencionados 
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nos an os que se seguem aquele sub-titulo, 
completam 25 an os de filiaQ8.o nos anos 
indicados. 

(b) Lapso tipografico alterou 0 apelido dos 
nossos cons6cios Manuel Fernando Parola 
da Silva e Carlos Fernando Parola da Silva. 

As nossas maio res desculpas pelos fac
tos aqui apontados. 



Saloes Mophila para selos modernos 

Durante alguns anos, a FIP ensaiou a realiza~ao dos chamados Saloes Mophila. E 
est a agora a elaborar um regulamento para a designada Filatelia Moderna. 

Arquivamos seguidamente as norm as que ate aqui tem sido utilizadas para aquelas 
realiza,.:oes. 

Estas Directrizes aplicam-se a todas 
as Exposi,.:oes FIP que se proponham in
cluir um Salao MOPHILA. 

Artigo 1: Objectivos 

Com a intenr;:ao de difundir a filatel ia e 
apresentar vias criativas e inovadoras para 
coleccionar selos e documentos postais e 
assinalar a vocar;:ao do trabalho filatelico 
contemporaneo para documentar a cultura, 
a historia e 0 espfrito da nossa epoca, a FIP 
elabora as seguintes directrizes: 

A FIP recomenda a inclusao de Sal6es 
MOPHILA nas Exposir;:6es FIP, no ambito 
de Classe Experimental. 

A inclusao desse Salao sera recomenda
do aos organizadores de cada exposir;:ao. 
Deverao ser reservados para esse Salao um 
mfnimo de 50 quadros e um maximo de 150, 
devendo ser atribufdos de 3 a 5 quadros a 
cada participar;:ao. 

Artigo 2: Condi~oes de participa~ao 

Nao hci. qualquer divisao em classes, 
grupos ou secr;:6es. Os expos ito res podem 
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ser coleccionadores individuais ou grupos de 
coleccionadores de qualquer idade, agre
miar;:6es membros ou nao da FIP. 

No caso do numero de participar;:6es ser 
superior ao limite fixado, devera ser dada 
preferencia aos que exponham pela primeira 
vez. 

Artigo 3: Conteudo das participa~6es 

As participar;:6es devem apresentar se
los e documentos postais emitidos nos ulti
mos dez anos, segundo 0 criterio livre mente 
escolhido pelo coleccionador. Sao permiti
das todas as formas de colecr;:6es filatelicas 
desde que tenham uma relar;:ao directa com 
o ass unto escolhido e com 0 material apre
sentado. As participar;:6es podem ser desen
volvidas por forma cronologica, tematica ou 
de qualquer outr~ tipo. 

A forma de apresentar;:ao fica a inteira 
discrir;:ao do expositor. Devera contudo incluir 
uma introdur;:ao. 

Artigo 4: Pr~o das inscri~oes 

As participar;:6es nos Sal6es MOPHILA 
sao isentas de quaisquer taxas. As despesas 

• 

E a demonstra,.:ao do interesse que a 
Lisboa 94 despertou na Alemanha, e de qu~ 
a filatelia esta frequentemente ligada ao 
vector turfstico, recordando-se que, neste 
caso, os coleccionadores alemaes aprovei
taram a ocasiao para conhecer algumas das 
belezas de Portugal. 

Pontos altos dessa convi~ncia, foram a 
inaugurar;:ao e 0 jantar de encerramento. No 
primeiro dos actos, muito concorrido, esti
veram presentes toda a caravana alema, os 

organismo, entre os quais Fernando 
Calheiros, coordenador da FPF na Lisboa 
94, 0 qual, aproveite-se 0 ensejo para regis
tar, prestou valiosfssimo apoio a organiza
~ao, facto que muito agradecemos. 

o banquete de encerramento decorreu 
no restaurante dos oficiais da Forr;:a Aerea, 
em Monsanto, local proporcionado pelos 
bons offcios do nosso consocio, Antonio 
Cabral Rego, presidente da Associar;:ao Por
tuguesa de Maximafilia. Ao magnffico am-

,0 Presidente da Direc9ao do CFP da as boas-vindas aos visitantes. 
A direita, a Presidente do C.F. de Kornwhesheim, Bernward Schubert 

nossos compatriotas radicados naquele pafs, 
filatelistas portugueses, elementos dos cor
pos sociais do CFP, os jurados da exposir;:ao, 
anotando-se ainda a pr~senr;:a do presidente 
e secretario-geral da Sociedade de Geogra
fia, Graciete Gonr;:alves representando os 
Correios de Portugal, Oswald Woletz, presi
dente da Federar;:ao Filatelica do Sudoeste 
da Alemanha, Justino Cruz, presidente do 
Clube Filatelico Portugues em Estugarda, e 
o presidente da FPF e outros dirigentes deste 
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biente, juntou-se a excelencia da refeir;:ao e 
a alegria e boa disposiyao de todos os 
convivas. No final, foram distribufdos os 
premios, sendo de assinalar com satisfayao 
o agrado que a todos causaram as meda
Ihas oficiais que motivaram largos encomios 
dos galardoados e da assistencia. 

Mas a jornada mais calorosa, decorreu 
no dia 15, na Sede do CFP, onde foi ofe
recida uma recepr;:ao aos filatelistas alemaes 
e aos portugueses do Clube Filatelico Portu-



o Presidente da FPF, no uso da 
palavra no banquete de Palmares 

PALOP, disp6s de um stand durante todo 0 

periodo do certame, no qual disponibi
lizou emissoes de selos de Angola, Cabo 
Verde, Guine, Moyambique e S. Tome e 
Principe. 

A FPF designou 0 corpo de jurados que 
ficou constituido pelos especialistas, F. Le
mos da Silveira, que presidiu, Eurico Lage 
Cardoso, que secretariou, e por David Cohen 
e Silva Gama. A estes juntou-se Bernward 
Schubert, Presidente do Clube Filatelico de 
Kornwestheim, e jurado do quadro nacional 
da Alemanha. As classificayoes focaram 
patentes no dia 18, junto aos quadros das 
participayoes. De assinalar que 0 Juri deli
berou utilizar a bitola nacional para a clas
sificayao das participayoes. 

Registe-se que a Lisboa 94 afluiu uma 
boa quantidade de publico, podendo afirmar-
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-se que em numero assaz superior ao habi
tual, fruto por certo de boa cobertura infor
mativa, em .particular de "A Capital .. , "Cor
reio da Manha .. , Radio Renascenya e Voz 
de Lisboa, orgaos merecedores dos agrade
cimentos do CFP. 

Convlvio e amizade 

A Lisboa 94 caracterizou-se por um 
enorme e salutar convivio entre filatelistas 
portugueses e alemaes. Isso deveu-se, so
bretudo, a presenya de uma delegayao de 
cinquenta filatelistas alemaes e portugueses 
do clube de Estugarda, que se deslocaram 
propositadamente ao nosso pais, tendo aqui 
permanecido durante quinze dias. Nao nos 
recordamos de outra exposiyao, se nao no 
pais, pelo menos em Lisboa, que tenha tido 
a presenya de tantos filatelistas de um s6 
pais. 

Justino Cruz na sua intervenyao 
durante a sessao na Sede do CFP 

• 

• 

.. 

com 0 envio das participayoes sao da res
ponsabilidade dos expos ito res. 

A devoluyao das participayoes e regulada 
pelo Artigo 51 do GREX. 

Artigo 5: Inscri<;oes e decisao 
de aceitayao 

o anuncio da inclusao de um Salao 
MOPHILA deve fazer parte do regulamento 
particular das exposiyoes (IREX). 

o pedido de inscriyao deve ser enviado 
atraves do Comissario do pais onde 0 pro
ponenta resida. 0 Comissario deve remete
-10 conjuntamente com as inscriyoes para 
as outras Classes de Competiyao. A Comis
sao Organizadora decide quanto a aceita
yao ou rejeiyao de cada inscriyao. 

Artigo 6: Apresentayao e Avaliayao 

o Salao MOPHILA deve estar localizado 
numa area visivel da exposiyao, mas nao 

necessariamente junto ou no interior do 
espayo reservado as Classes de Competi
yao. 

Nao havera nenhuma avaliayao por 
parte do Juri da exposiyao. Em sua substi
tuiyao e prevista uma avaliayao voluntaria 
por parte dos visitantes da exposiyao. 
Nesse caso a Comissao Organizadora deve 
providenciar a distribuiyao de boletins de 
voto. 

Cada expositor recebera uma me
dalha de participayao da Exposiyao, a qual 
devera ser enviada pela Comissao Organi
zadora. 

Sempre que seja prevista uma avalia
yao pelo publico, os resultados referentes as 
participayoes classificadas nos tres primei
ros lugares deverao ser mencionados nos 
diplomas de participayao, assim como no 
palmares. 

E tambem permitido atribuir a melhor 
participayao um Trofeu MOPHILA. 

LINDNER - suplementos e calxas para moedas - a melhor protecc;:ao para as suas colecc;:Oes. 

LINDNER calxa para moedas - 0 n'l. 1 em vendas em todo 0 mundo. 

Se VOCe tem selos e moedas. 
Nos temos 0 sistema. 
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«Lisboa 94» 
foi exito total 

I nvestindo uma vez mais 0 prestlgio 
que tem vindo a granjear ao Ion go 
de cinquenta anos, nomeadamente 

atraves de iniciativas como a IV Exposic;:ao 
Filatelica Luso-Alema, «Lisboa 94", que se 
realizou de 16 a 21 de Maio, no espac;:o 
prh/ilegiado da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, 0 Clube Filatelico de Portugal levou 

PORTUGUES " 

~_·.L·~ I' ..... '- " '" ....... :..r.~'i:-
.-- ".,.,.':l,o.!o,l... en 
:5~ -4 1 _ c , 
.... -4 1 

~ Fundado ~ ; = em > , 
c3 1975 ~ I 

a efeito esta magnifica jornada de confrater
nizac;:ao com filatelistas alemaes e portugue
ses radicados na Alemanha. 

Este certame que contou com 0 pat rod
nio dos Correios de Portugal e da Federar;:ao 
Portuguesa de Filatelia, foi 0 resultado de 
um protocolo firmado entre 0 CFP, 0 Clube 
Filatelico Portugues em Estugarda, agremia-
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c;:ao fundada pelo nosso distinto associado, 
Justino Cruz e que congrega portugueses 
radicados naquela cidade e em outras localida
de, e alemaes, 0 que comprova as excelentes 
relac;:6es entre os nossos compatriotas e a po
pulac;:ao na qual estao inseridos, sen do 0 tercei
ro signatiuio, 0 Clube Filatelico de Komwestheim, 
colectividade localizada na cidade que a titula 

e que se situa nos arredores de Estugarda. 
Recorde-se que por esse acordo, 0 CFP 

comprometeu-se a realizar esta exposic;:ao, 
na sequencia da que teve lugar em 
Kornwestheim, em 1992 e na qual participa
ram colecc;:6es de nossos associados, os 
quais alcanc;:aram altas classificar;:6es que 
muito prestigiaram a filatelia nacional. 

, 

A Sociedade de Geografia de Lisboa, 
verdadeira instituic;:ao da capital, cedeu ao 
CFP 0 seu esplendoroso Salao Portugal da 
sua imponente Sede, com uma localizac;:ao 
impar, a dois passos do Rossio, para nele 
estarem presentes participac;:6es das tres 
colectividades abrangidas, entre as quais se 
contaram muitas das melhores existentes 
actualmente em Portugal, a par de boas 
colecc;:6es alemaes. 

De referir que depois da Lubrapex 92, 
esta foi a mais importante exposic;:ao reali-

punham de cadeiroes para repousar, dispos
tos na petiferia. No recinto encontravam-se, 
a toda a volta, vitrines contendo objectos da 
Exposic;:ao permanente do Museu da Socie
dade de Geografia. 

Cada uma das Classes encontrava-se 
visivelmente identificada por placas - por
menor importante tao esquecido, e que ate 
embelezaram e animaram 0 recinto. 

Os Correios de Portugal estiveram pre
sentes nbs dias da inaugurac;:ao e do encer
ramento, para disponibilizar os dois carimbos 

Urn aspecto da Exposh;ao e do belo Salao da Sociedade de Geografia 

zada desde entao, em Lisboa, tendo estado 
patentes numerosas participac;:oes que con
correram nas exposic;:oes mundiais que 
posteriormente se efectivaram. 

A exposigao 

Estiveram expostas vinte e nove partici
pac;:oes que ocuparam 177 paineis dispostos 
harmoniosamente no salao, por forma a evi
tar eventual cansar;:o aos visitantes, que dis-
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com que dotaram 0 certame. 0 primeiro in
cluiu dois aspectos caracteristicos de Lisboa 
(onde se destacava a Se Catedral), e de 
Kornwestheim, apresentados por forma 
estilizada. 0 do encerramento foi justamente 
devotado a Sociedade de Geografia, nele 
figurando 0 emblema do anfitriao. 0 CFP 
editou um sobrescrito com desenho a condi
zer com a marca do dia 16. 

A TDC - Tecnologia das Comunica
yoes, representante dos Correios dos 
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c;:ao fundada pelo nosso distinto associado, 
Justino Cruz e que congrega portugueses 
radicados naquela cidade e em outras localida
de, e alemaes, 0 que comprova as excelentes 
relac;:6es entre os nossos compatriotas e a po
pulac;:ao na qual estao inseridos, sen do 0 tercei
ro signatiuio, 0 Clube Filatelico de Komwestheim, 
colectividade localizada na cidade que a titula 

e que se situa nos arredores de Estugarda. 
Recorde-se que por esse acordo, 0 CFP 

comprometeu-se a realizar esta exposic;:ao, 
na sequencia da que teve lugar em 
Kornwestheim, em 1992 e na qual participa
ram colecc;:6es de nossos associados, os 
quais alcanc;:aram altas classificar;:6es que 
muito prestigiaram a filatelia nacional. 

, 

A Sociedade de Geografia de Lisboa, 
verdadeira instituic;:ao da capital, cedeu ao 
CFP 0 seu esplendoroso Salao Portugal da 
sua imponente Sede, com uma localizac;:ao 
impar, a dois passos do Rossio, para nele 
estarem presentes participac;:6es das tres 
colectividades abrangidas, entre as quais se 
contaram muitas das melhores existentes 
actualmente em Portugal, a par de boas 
colecc;:6es alemaes. 

De referir que depois da Lubrapex 92, 
esta foi a mais importante exposic;:ao reali-

punham de cadeiroes para repousar, dispos
tos na petiferia. No recinto encontravam-se, 
a toda a volta, vitrines contendo objectos da 
Exposic;:ao permanente do Museu da Socie
dade de Geografia. 

Cada uma das Classes encontrava-se 
visivelmente identificada por placas - por
menor importante tao esquecido, e que ate 
embelezaram e animaram 0 recinto. 

Os Correios de Portugal estiveram pre
sentes nbs dias da inaugurac;:ao e do encer
ramento, para disponibilizar os dois carimbos 

Urn aspecto da Exposh;ao e do belo Salao da Sociedade de Geografia 

zada desde entao, em Lisboa, tendo estado 
patentes numerosas participac;:oes que con
correram nas exposic;:oes mundiais que 
posteriormente se efectivaram. 

A exposigao 

Estiveram expostas vinte e nove partici
pac;:oes que ocuparam 177 paineis dispostos 
harmoniosamente no salao, por forma a evi
tar eventual cansar;:o aos visitantes, que dis-
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com que dotaram 0 certame. 0 primeiro in
cluiu dois aspectos caracteristicos de Lisboa 
(onde se destacava a Se Catedral), e de 
Kornwestheim, apresentados por forma 
estilizada. 0 do encerramento foi justamente 
devotado a Sociedade de Geografia, nele 
figurando 0 emblema do anfitriao. 0 CFP 
editou um sobrescrito com desenho a condi
zer com a marca do dia 16. 

A TDC - Tecnologia das Comunica
yoes, representante dos Correios dos 



o Presidente da FPF, no uso da 
palavra no banquete de Palmares 

PALOP, disp6s de um stand durante todo 0 

periodo do certame, no qual disponibi
lizou emissoes de selos de Angola, Cabo 
Verde, Guine, Moyambique e S. Tome e 
Principe. 

A FPF designou 0 corpo de jurados que 
ficou constituido pelos especialistas, F. Le
mos da Silveira, que presidiu, Eurico Lage 
Cardoso, que secretariou, e por David Cohen 
e Silva Gama. A estes juntou-se Bernward 
Schubert, Presidente do Clube Filatelico de 
Kornwestheim, e jurado do quadro nacional 
da Alemanha. As classificayoes focaram 
patentes no dia 18, junto aos quadros das 
participayoes. De assinalar que 0 Juri deli
berou utilizar a bitola nacional para a clas
sificayao das participayoes. 

Registe-se que a Lisboa 94 afluiu uma 
boa quantidade de publico, podendo afirmar-

34 

-se que em numero assaz superior ao habi
tual, fruto por certo de boa cobertura infor
mativa, em .particular de "A Capital .. , "Cor
reio da Manha .. , Radio Renascenya e Voz 
de Lisboa, orgaos merecedores dos agrade
cimentos do CFP. 

Convlvio e amizade 

A Lisboa 94 caracterizou-se por um 
enorme e salutar convivio entre filatelistas 
portugueses e alemaes. Isso deveu-se, so
bretudo, a presenya de uma delegayao de 
cinquenta filatelistas alemaes e portugueses 
do clube de Estugarda, que se deslocaram 
propositadamente ao nosso pais, tendo aqui 
permanecido durante quinze dias. Nao nos 
recordamos de outra exposiyao, se nao no 
pais, pelo menos em Lisboa, que tenha tido 
a presenya de tantos filatelistas de um s6 
pais. 

Justino Cruz na sua intervenyao 
durante a sessao na Sede do CFP 

• 

• 

.. 

com 0 envio das participayoes sao da res
ponsabilidade dos expos ito res. 

A devoluyao das participayoes e regulada 
pelo Artigo 51 do GREX. 

Artigo 5: Inscri<;oes e decisao 
de aceitayao 

o anuncio da inclusao de um Salao 
MOPHILA deve fazer parte do regulamento 
particular das exposiyoes (IREX). 

o pedido de inscriyao deve ser enviado 
atraves do Comissario do pais onde 0 pro
ponenta resida. 0 Comissario deve remete
-10 conjuntamente com as inscriyoes para 
as outras Classes de Competiyao. A Comis
sao Organizadora decide quanto a aceita
yao ou rejeiyao de cada inscriyao. 

Artigo 6: Apresentayao e Avaliayao 

o Salao MOPHILA deve estar localizado 
numa area visivel da exposiyao, mas nao 

necessariamente junto ou no interior do 
espayo reservado as Classes de Competi
yao. 

Nao havera nenhuma avaliayao por 
parte do Juri da exposiyao. Em sua substi
tuiyao e prevista uma avaliayao voluntaria 
por parte dos visitantes da exposiyao. 
Nesse caso a Comissao Organizadora deve 
providenciar a distribuiyao de boletins de 
voto. 

Cada expositor recebera uma me
dalha de participayao da Exposiyao, a qual 
devera ser enviada pela Comissao Organi
zadora. 

Sempre que seja prevista uma avalia
yao pelo publico, os resultados referentes as 
participayoes classificadas nos tres primei
ros lugares deverao ser mencionados nos 
diplomas de participayao, assim como no 
palmares. 

E tambem permitido atribuir a melhor 
participayao um Trofeu MOPHILA. 

LINDNER - suplementos e calxas para moedas - a melhor protecc;:ao para as suas colecc;:Oes. 

LINDNER calxa para moedas - 0 n'l. 1 em vendas em todo 0 mundo. 

Se VOCe tem selos e moedas. 
Nos temos 0 sistema. 
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Saloes Mophila para selos modernos 

Durante alguns anos, a FIP ensaiou a realiza~ao dos chamados Saloes Mophila. E 
est a agora a elaborar um regulamento para a designada Filatelia Moderna. 

Arquivamos seguidamente as norm as que ate aqui tem sido utilizadas para aquelas 
realiza,.:oes. 

Estas Directrizes aplicam-se a todas 
as Exposi,.:oes FIP que se proponham in
cluir um Salao MOPHILA. 

Artigo 1: Objectivos 

Com a intenr;:ao de difundir a filatel ia e 
apresentar vias criativas e inovadoras para 
coleccionar selos e documentos postais e 
assinalar a vocar;:ao do trabalho filatelico 
contemporaneo para documentar a cultura, 
a historia e 0 espfrito da nossa epoca, a FIP 
elabora as seguintes directrizes: 

A FIP recomenda a inclusao de Sal6es 
MOPHILA nas Exposir;:6es FIP, no ambito 
de Classe Experimental. 

A inclusao desse Salao sera recomenda
do aos organizadores de cada exposir;:ao. 
Deverao ser reservados para esse Salao um 
mfnimo de 50 quadros e um maximo de 150, 
devendo ser atribufdos de 3 a 5 quadros a 
cada participar;:ao. 

Artigo 2: Condi~oes de participa~ao 

Nao hci. qualquer divisao em classes, 
grupos ou secr;:6es. Os expos ito res podem 
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ser coleccionadores individuais ou grupos de 
coleccionadores de qualquer idade, agre
miar;:6es membros ou nao da FIP. 

No caso do numero de participar;:6es ser 
superior ao limite fixado, devera ser dada 
preferencia aos que exponham pela primeira 
vez. 

Artigo 3: Conteudo das participa~6es 

As participar;:6es devem apresentar se
los e documentos postais emitidos nos ulti
mos dez anos, segundo 0 criterio livre mente 
escolhido pelo coleccionador. Sao permiti
das todas as formas de colecr;:6es filatelicas 
desde que tenham uma relar;:ao directa com 
o ass unto escolhido e com 0 material apre
sentado. As participar;:6es podem ser desen
volvidas por forma cronologica, tematica ou 
de qualquer outr~ tipo. 

A forma de apresentar;:ao fica a inteira 
discrir;:ao do expositor. Devera contudo incluir 
uma introdur;:ao. 

Artigo 4: Pr~o das inscri~oes 

As participar;:6es nos Sal6es MOPHILA 
sao isentas de quaisquer taxas. As despesas 

• 

E a demonstra,.:ao do interesse que a 
Lisboa 94 despertou na Alemanha, e de qu~ 
a filatelia esta frequentemente ligada ao 
vector turfstico, recordando-se que, neste 
caso, os coleccionadores alemaes aprovei
taram a ocasiao para conhecer algumas das 
belezas de Portugal. 

Pontos altos dessa convi~ncia, foram a 
inaugurar;:ao e 0 jantar de encerramento. No 
primeiro dos actos, muito concorrido, esti
veram presentes toda a caravana alema, os 

organismo, entre os quais Fernando 
Calheiros, coordenador da FPF na Lisboa 
94, 0 qual, aproveite-se 0 ensejo para regis
tar, prestou valiosfssimo apoio a organiza
~ao, facto que muito agradecemos. 

o banquete de encerramento decorreu 
no restaurante dos oficiais da Forr;:a Aerea, 
em Monsanto, local proporcionado pelos 
bons offcios do nosso consocio, Antonio 
Cabral Rego, presidente da Associar;:ao Por
tuguesa de Maximafilia. Ao magnffico am-

,0 Presidente da Direc9ao do CFP da as boas-vindas aos visitantes. 
A direita, a Presidente do C.F. de Kornwhesheim, Bernward Schubert 

nossos compatriotas radicados naquele pafs, 
filatelistas portugueses, elementos dos cor
pos sociais do CFP, os jurados da exposir;:ao, 
anotando-se ainda a pr~senr;:a do presidente 
e secretario-geral da Sociedade de Geogra
fia, Graciete Gonr;:alves representando os 
Correios de Portugal, Oswald Woletz, presi
dente da Federar;:ao Filatelica do Sudoeste 
da Alemanha, Justino Cruz, presidente do 
Clube Filatelico Portugues em Estugarda, e 
o presidente da FPF e outros dirigentes deste 
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biente, juntou-se a excelencia da refeir;:ao e 
a alegria e boa disposiyao de todos os 
convivas. No final, foram distribufdos os 
premios, sendo de assinalar com satisfayao 
o agrado que a todos causaram as meda
Ihas oficiais que motivaram largos encomios 
dos galardoados e da assistencia. 

Mas a jornada mais calorosa, decorreu 
no dia 15, na Sede do CFP, onde foi ofe
recida uma recepr;:ao aos filatelistas alemaes 
e aos portugueses do Clube Filatelico Portu-



gues em Estugarda que os acompanharam, 
seguida de beberete. 

Os presentes foram brindados com al
guns trechos tocados em acordeao a so-

o Presidente da Federa~ao do Sudoeste da Alemanha discursa antes 
de galardoar Silva Gama e Dias Ferreira 

Pronunciaram sentidas palavras de ami
zade, entre outros, Oswald Woletz, Bernward 
Schubert, Justino Cruz, Pedro Vaz Pereira e 
A. Silva Gama. 

10 por um elemento da comitiva alema 
que tambem acompanhou uma sua compa
triota, num apontamento de indiscutfvel 
valor. 

Um aspecto da assistencia na Sede do CFP 

Foram trocadas lembranQas entre os 
Clubes envolvidos e as personalidades ci
tad as. 
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Esta Lisboa 94 foi, pois, um dos momen
tos mais altos da longa vida do Clube Fila
telico de Portugal. 

• 

o Coleccionismo 
Julio Caballero 

Com frequencia, contemplamos alguns objectos que nos chamam a aten~ao e 
pensamos nas diferen~as que existem entre eles e outros similares. Pois bem, se 

os formes reunindo, classificando e conservando adequadamente, estamos 
praticando 0 coleccionismo. 

P ara ser um bom coleccionador, e ne.
cessario ter muita paciencia e seguir 
umas quantas regras indispensaveis 

para levar a bom tim a inten<;:ao desejada. 
A primeira e principal e que 0 tema es

colhido seja do seu agrado por forma a que 
o entusiasmo nao esmoreQa, pois quanto 
mais objectos se tenham, mais interessante 
sera a colecQao. 

Reunir as peQas de interesse, e tarefa 
de grande entretenimento ja que e necessa
rio procura-Ias por todos os lados, com uma 
constancia e persistencia inquebrantaveis. 

Cada peQa conseguida e motivo para 
estudo detalhado e profundo, e quando isto 
se consegue, cada uma e uma verdadeira 
j6ia com a sua pequena hist6ria, e, porque 
nao, algumas delas com as suas anedotas. 

Da boa conserva<;:ao das nossas j6ias, 
depende 0 ex ito da nossa colec<;:ao, ja que 
em alguns objectos, esta conservaQao e 
delicada; mas para um bom coleccionador 
is so nao representa qualquer impedimento. 

Depois, vem a parte que mais satisfaQao da 
ao coleccionador: a da recolha de exitos e fe
licita<;:oes de quantos a possam admirar. Esta e 
a fase da exposi<;:ao, pois todo 0 coleccionador 
tem em casa um lugar que podemos chamar de 
exibi<;:ao permanente, a qual os faz passar 
momentos felizes, contemplando a sua obra, 
ordenando, limpando e preparando-a constan
temente para uma possivel e eventual mostra a 
algum amigo ou conhecido ao qual, passo a 
passo, se vai explicando 0 significado de cada 
objecto, procedencia, hist6ria, aventuras e todos 
os detalhes referentes a peQa respectiva e a 
sua aquisi<;:ao, qualidades que dao mais valor, 
merito e beleza aos diferentes objectos expos
tos. 

Contudo, para 0 bom coleccionador, alem 
do valor material que pode ter qualquer objecto, 
o mais importante e 0 sacriffcio que as vezes se 
faz para consegui-Io. TropeQa-se quase sempre 
com muitas dificuldades, as quais se ultrapas
sam, dando tempo ao tempo. 

Rectificac;oes 

N
o "Quadro de Honran publicado no 
numero anterior desta Revista, im
poem-se um aclaramento (a) e uma 

rectificaQao (b). 

(a) Quando na pagma 33, se intitula 
"S6cios que em 1993 completaram 25 anos 
de filia<;:aon, faltara continua-Io com a prepo
si~ao em. 

Isto significa que os s6cios mencionados 
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nos an os que se seguem aquele sub-titulo, 
completam 25 an os de filiaQ8.o nos anos 
indicados. 

(b) Lapso tipografico alterou 0 apelido dos 
nossos cons6cios Manuel Fernando Parola 
da Silva e Carlos Fernando Parola da Silva. 

As nossas maio res desculpas pelos fac
tos aqui apontados. 



esclarecido e e isto mesmo que pedimos a 
quem tiver argumentos e a chave do proble
ma, caso contra rio, sera necessaria, util e 
conveniente, corrigir algumas afirmagoes e 
deficiencias nos catalogos modernos!. .. 

Nao ficam par aqui as nossos comentari
as, pais tivemos a possibilidade de consultar 
a . edigao de 1933 .do catalogo Stanley 
Gibbons, na parte da India Portuguesa, onde 
na pagina 1065, vem mencionada a referida 
emissao, ainda que datada para 1877. Per
feitamente descritas as caracteristicas em 
Ingles (claro), refere: 

"Type 8. Die IV, background of 33 lines 
as before, but redrawn. Letters of inscription 
larger. "V" of "SERVI90" barred. "REIS .. 
in thick Roman capitals. Side ornaments of 5 
dots. Thin bluish paper. Perf. ". 

Imediatamente a seguir as caracteristicas 
acima referidas, indica duas alineas como segue: 

(Large figures of- value), mas nunca tendo 
aparecido nenhum exemplar, nao the atribu
iram cotagoes, a que nao sucedeu com as 
exemplares com algarismos pequenos (Small 
figures of value) que vem altamente cotado, 
£125, apenas como usado, com a n.2 50, 
como atras foi referido par Carlos George, a 
que e sintoma irrefutavel da raridade deste 
selo; foi certamente muito escassa a emissao 
desta taxa, e e, quanta a n6s, a mais raro 
«nativo» da India Portuguesa. 

Mas quanta aos exemplares impressos 
com numeros gran des (Large figures of 
value) , vema-los adiante cotados em 1883, 
com a n.2 235 a - 4 1/2 sabre 40 re~is e com 
uma cotagao elevada, apenas usada (£100), 
a que vem reforgar a opiniao atras expressa 
de que as poucos exemplares impressos com 
numeros grandes foram inicialmente arma
zenados para futura destruigao, mas nao 
escaparam a avalanche das sobrecargas 
manuais (handstamped) que fizeram falta aos 

(a) Large figures of value 

47 c I 40 r., blue ...... ,., .. .... ..... ... . (sem cotagoes) , 
(b) Small figures of value 

48 I 10 r. black 

49 I 20 r. vermilion 

50 I 40 r. blue 

Pelo que vemos esc rita , parece-nos que 
as auto res tiveram conhecimento da emis
sao do 40 reis com algarismos grandes 
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(cotagao novas e usados) 

(cotagao novas e usados) 

£125 (cotagao apenas em usado) 

correios naquela apoca. Tera sido assim? 
Quem nos presta mais precisos esclare

cimentos? 

• 

ACTA DA 1.!! REUNIAO PLENARIA DO JURI 

Aos quinze dias do mes de Maio de mil novecentos e noventa e quatro, na Sede do Clube Filatelico 
de Portugal, Avenida Almirante Reis, numero setenta, quinto direito, em Lisboa, pelas dezanove 
horas, reuniu 0 Juri da IV Exposi~ao Rlatelica Luso-Alema .. Lisboa 94", constituido pelos portugueses 
Ant6nio Silva Gama, David Lopes Cohen, Eurico Carlos E. Lage Cardoso e Francisco Lemos da 
Silveira e pelo ale mao Bernward Schubert. 

Nesta primeira sessao de trabalhos, 0 Juri decidiu designar para Presidente, Francisco Lemos da 
Silveira, para Vice-Presidente, Bernward Schubert e para Secretario, Eurico Carlos E. Lage Cardoso. 
o Presidente teceu algumas considera~oes sobre a metodologia a seguir na aprecia~ao das par

ticipa~oes expostas. 
Foi estabelecido que 0 criterio adoptado para atribui~ao das medalhas sera 0 das exposi~oes de 

nivel naciona!. 
Antes do encerramento da reuniao, 0 senhor Bernward Schubert informou que iriam ser entregues 

a Comissao Organizadora mais dois premios e~peciais destinados a serem atribuidos pelos jurados 
aos expositores. Um dos premios a um livro bilingue sobre 0 Estado de Baden Wurttenberg olerecido 
pela Federa~ao Filatelica do Sudoeste da Alemanha e outro premio, tambam um livro, olerta do 
Presidente da Camara ode Kornwestheim. 

A reuniao encerrou pelas vinte horas. 

CTT-USBOA-16.5.94 CTT·USBQA-21.5.94 . 

ACTA DA 2.!! REUNIAO PLENARIA DO JURI 
Aos dezanove dias do mes de Maio de mil novecentos e noventa e quatro, pelas dezasseis horas, 

reuniu numa das Salas da Sociedade de Geografia de Lisboa, 0 Juri da IV Exposi~ao Filatelica Luso
-Alema .. Lisboa 94 .. , estando presentes todos os jurados indicados na Acta anterior. 
o Juri decidiu: 
Transferir a participa~ao 038/045 para a Classe Especial em face do que dispae a artigo 7.4.2. do 

Regulamento Geral das Exposi~Oes Rlatellcas Portuguesas de Competi~o; 
Transferlr a participa~ao 080/085 para a Classe Especial em lace do que dispoe 0 artigo 8.6. do 

mesmo Regulamento; 
Colocar fora de competi~ao (auBer wettbewerb) as participa~Oes 086/093 e 094/099 por nao 

estarem de acordo com as normas regulamentares de qualquer das classes de competi~ao. 
Foram em seguida outorgadas as classifica~oes constantes da lista anexa. 
Antes de encerrar os tr~balhos, 0 Juri deliberou felicitar calorosamente a Comissao Organizadora 

da "Lisboa 94 .. pel a excelente organiza~o do certame e bem assim agradecer as facilidades 
proporcionadas para 0 desempenho do seu trabalho. 

A reuniao encerrou pelas dezoito horas. 
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Classifica~6es da «Lisboa 94» 
Grande Premio flLisboa 94» (Premio Correios de Portugal) 
com MEDALHA DE OURO GRANDE 
Correio Marltlmo em Portugal . 
ANT6NIO JOSE BONINA 

Premio Alemanha (Premia Clube Filatelico de Portugal) 
com MEDALHA DE OURO GRANDE 
Cole~~ao especializada dos selos de D. Manuel II 
JOSE MANUEL SANTOS PEREIRA 

Premio Portugal (Premia Clube Filatelico de Portugal) 
com MEDALHA DE PRATA DOURADA GRANDE 
Coopera~ao de caminho de ferro e correia 
KARL EHRLER 

MEDALHAS DE aURa 

Port~gal - Emissoes estampadas (1876-87) e Provis6rios (1892-93) 
JOSE MANUEL CASTANHEIRA DA SILVEIRA 
com Premia Especial 

Portugal - Estudo de selo Ceres 
JOSE MANUEL MIRANDA DA MOTA 

Isentos de franquia de Portugal 
ARMANDO BORDALO SANCHES 
com Premia Especial 

a,lmperio Colonial Portugues 
VITOR CORREIA 
com Premia Especial 

MEDALHAS· DE PRATA DaURADA GRANDE 

Cruz Vermelha Portuguesa 
JOAQUIM SOUSA LOBO 

Inteiros Postais D. Carlos flMouchon» 
JOSE LIMA A. dos SANTOS CORREIA 
com Premia Especial 

Lisboa atraves dos ~eculos' 
JOAO MOURA 

La saga du chemin de fer 
CARLOS PENHA GARCIA 
com Premio Especial 
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cunho do selo, teve tambem que fazer no
vos eunhos para os algarismos das taxas; 
supomos que nao estava ainda 0 trabalho 
conclufdo e ja havia ordem para p~r os selos 
em circulayao (Iembremo-nos que a emissao 
foi posta a circular cerca de dois meses 
depois da anterior) muito provavelmente por 
falta nos correios das taxas de 10 e 20 reis 
que tinham maior consumo, pelo que, com 
aquele espfrito de improvisayao tao carac
terfstico da nossa gente, 0 impressor, que 
s6 dispunha das tabuas dos 10 reis, preto, e 
do 20 reis, vermelho, nao esteve eom meias 
medidas e utilizou uma antiga tabua de ta
xas da primeira emissao, na qual os alga
rismo eram grandes, para imprimir alguns 
selos da taxa de 40 reis, da eor azul, que 
menos falta faziam; a diferenya de tamanho 
dos algarismos nao seria muito grande, e 
por isso poderia passar despercebida!. .. Nao 
obedecendo as earacterfsticas impostas, 

muito poucos exemplares foram impressos, 
menos ainda foram para os correios, so
brando ainda, para serem armazerlados, os 
restantes, ja que na revisao das provas era 
pratica corrente retirar as folhas que aeu
savam disparidades, para futura destruiyao. 
Mais tarde, com a fobia das sobretaxas, por 
necessidade, desleixo e pressa foram todas 
ou quase todas as folhas de selos armaze
nadas, submetidas aquela operayao, em vez 
de terem sofrido a destruiyao para que es
tavam destinadas. 

Propositadamente nao falamos nas di
mensoes dos algarismos ao mencionar 
as caracterfsticas desta emissao TIPO I 
de 1876, para a podermos considerar 
constitufda pelos selos de 10 reis, preto, 20 
reis, vermelho e 40 reis, azul, mas como 
anotayao suplementar, ha que referir que 0 
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40 reis existe tambem com algarismos gran
des, de resto como indicava 0 catalogo 
Yvert. 

A prova de que alguns foram armazena
dos para futura destruiyao esta na presenya 
do exemplar que possufmos e que foi 
sobretaxado a preto em 1883, com a taxa 4 
1/2; nao nos parece curial falsifiear selos para 
posteriormente serem sobretaxados; eles 
certamente existiam nos dep6sitos da Con
tadoria ou da Fazenda, e foram na enorme 
onda das sobretaxas que urgentemente se 
tornavam necessarias nos correios. 

Temo-Io observado de todas as maneiras 
e feitios, durante largos momentos, ~ lupa, 
sem lupa e eomo nao temos elementos de 
comparayao, mas apenas a verificayao de 
todas as caracterfsticas no infcio menciona
das, nao podemos considerar falso 0 nosso 
exemplar e daf que a nossa conclusao va 
«chocar» com as dos modernos autores. 

Ainda para maior precisao, notaremos que 
J.A. Marinho na sua obra, a paginas 85, 
apresenta a preto e branco a fotoc6pia de 
um exemplar carimbado, semelhante ao 
nosso (mas nao perfeitamente igual), decla
rando que 0 selo e falso, bem como a sobre
taxa 4 1/2; nao podemos ver distintamente 
na figura onde estao as falsificayoes do selo 
e quanto ao da sobretaxa de 4 1/2, feita 
manualmente, nao se conhecendo duas 
perfeitamente iguais, achamos um preciosis
mo do autor aquela afirmayao; na pagina 87 
refere que 0 exemplar em causa «e 0 selo 
n.!2 38 dos catalogos antigos, que 0 Snr. 
Carlos George dizia muito raro e que afinal 
nunca existiu autfmtico. Todos os exempla
res conhecidos sao falsos". 

Mas quais sao os elementos que permi
tem fazer est a afirmayao? Isso nao vem 



cerca de dois' meses que tinha sido emitida 
a serie anterior. 

Vejamos agora 0 que dizem os auto res 
consagrados, cujas obras estao ao nosso 
dispor (infelizmente poucas) quanto a este 
40 reis, azul, de 1876: 

J. Ell, a paginas 12, linha 9 do seu pe
queno mas precioso estudo ccOs Selos Na
tivos da india": 

do cunho / 56 foram impress os os 
va/ores 10, 20 e 40 ((3is; 
o de 40 r~iis e um dos se/os muito 
raros da india Portuguesa, tendo nos 
apenas visto 2 exemp/ares, a/icis em 
tons bastante diferentes, que, segun
do consta, foram vendidos para 0 

Brasil; 
- diz 0 cata/ogo Yvert que existe com 

a/garismos grandes; 
- nunca vimos tal selo e nao sabemos 

se existe. 

Carlos George, a paginas 239, linha 19 
da sua obra ccReimpressoes", edicao de A. 
Molder: 

- desta emissao existem 56 os valores 
10, 20 e 40 reis; 

- os algarismos sao pequenos; 
- nao se sabe onde Harrisson e Napier 

for am buscar a data da emissao, pois 
que 0 belga Moens 56 os cataloga 
em 1881; 

- sao raros; 0 40 reis muito raro; 
- Harrisson e Napier nao 0 mencionam; 
- St. Gibbons menciona com 0 n.!2 50. 

J.A. Marinho, na sua obra ccAponta
mentes sobre Selos da india Portuguesa", a 
paginas 44 e 45, comeca por descrever as 
caracterfstica da emissao, repete algumas 
das afirmacoes dos outros autores e como 
?bservacao pessoal, afirma: 

- nos antigos catalogos de S.F. figura
va com 0 n. Q 38 e atingiu em 1948, a 
importfmcia de 17.500 escudos, 0 

que, para a epoca, representava 
elevada cotacao; 
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- procurou, em vao, comprar 0 referido 
selo, mesmo falso, nunca 0 conse
guindo obter; nao teve argumentac~ 
suficiente para conseguir 0 unico que 
viu na coleccao de um amigo, mes
mo depois de 0 convencer que 0 

exemplar era falso, e como tal 0 pre
tendia para a sua coleccao. 

Nao nos esclarece e que cerrada argu
mentacao apresentou, para que agora nao 
tivessemos n6s quaisquer duvidas. . 

Tambem temos uma vaga recordaCao do 
que vinha mencionado nos catalogos de E. 
Santos da decada de 40: "do n.!2 38 (0 40 
reis, azul) sao conhecidos apenas 2 exem
plares carimbados" (e nao apresentava co
tacao). 

Afirmamos anteriormente que a nossa 
opiniao admitia a existencia do 40 reis, azul, 
da emissaa de 1876, apesar de nunca 0 

termos visto. Para isso tentamos quanta 
passfvel, integrarma-nos na epoca, no local, 
nas gentes que lidavam com estes' assuntos, 
com a sfntese de tudo quanto lemas e na 
oportunidade excepcional de possuirmos, 
feliz mente, a referido exemplar, ainda que 
com a sobretaxa em maeda indiana de 4 
1/2, a preto. 

Vamos portanto, ja que nao temos escla
recimentos concretos para classificar de 
ccfalso" algum exemplar que ccmilagrosa
mente" nos apareca, vamos, dizfamos, ex
por os argumentos que nos assistem, para 
term os opiniao diferente da que vern ex
pressa na generalidade das modernas pu
blicacoes; e claro que necessitamas recorrer 
a premissas que nao estao oficialmente 
publicadas, tanto quanta sabemos, e por isso, 
quem quiser, pode perfeitamente considerar 
bizarra e insustentavel conjectura (como dizia 
Carlos George) alguma conclusao que se va 
tirando ccao longo do percurso", para chegar 
a meta final. 

Como se sabe, os selos eram dados 
prontos depois de duas operacoes distintas: 
a primeira imprimia 0 selo propriamente dito, 
e a segunda imprimia 0 valor da taxa. 

Ora com esta E!missao inicia-se a fase 
dos selos com algarismos pequenos e por
tanto mestre Goindoz6, alem de alterar 0 

La muslque 
BENTO MANUEL GROSSINHO DIAS 

Hist6ria de Portugal 
JOSE CARLOS SIMOES FERNANDES 

Mareas pre-filatelieas de Portugal 
PAULO ALEXANDRE R. de SOUSA LOBO 
com Premio Especial 

MEDALHAS DE PRATA DOURADA 

Reino' Alemao, eombina~oes de selos de cartelras de 1910·1942 
HELMUTH GRUNDER 
com Premio Especial 

Estudo das marcas de Portugal Continental e Insular do perfodo pre·filatelieo 
Luis MIGUEL MONTEIRO 

"OS Cereais .. - sua exploracao e tratamento 
A. LEAL E CRG 

MEDALHAS DE PRATA GRANDE 

Gloria a Deus nas Alturas 
JOAO PEDRO PINHEIRO DA SILVA 

MEDALHAS DE PRATA 

Telegramas portugueses ate 1925 
PEDRO VAl PEREIRA 

Transmissao de notlcias (do telegrafo optieo a tecniea de satelite) 
PAULUS PAUL 

MEDALHAS DE BRONZE PRATEADO 

Etiquetas de maquina de venda automatica da Alemanha, primeira emissao, 1981 
SSB - JUGENDGRUPPE, FILDERSTDAT 

MEDALHAS DE BRONZE 

Arquiteetura, ediffeios e eastelos de Portugal 
SERAFIM RODRIGUES 

Natal em selos austriacos a partir de 1948 
SIEGFRIED SCHARF 

Portugal Modemo 
ANGELO PERES 
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Relat6rio e Contas da Direc~ao 
e Parecer do Conselho Fiscal do ana 

de 1993 

INTRODUC;AO 

Consideram os Corpos Sociais do CFP 
como um alto privilegio, a circunstancia de, 
no seu mandato, se celebrar 0 cinquentenci
rio desta colectividade, comemorar,:ao cujo 
encargo foi assumido pela Direcr,:ao com 0 

maior entusiasmo e empenhamento. 
Limitar,:oes de natureza economica, im

pediram a concretizar,:ao de iniciativas com 
um cariz que desejariamos mais amplo, e 
ate a efectivar,:ao de algumas outras. De 
qualquer forma, a actividade da Direcr,:ao 
durante 0 passado ana esteve vocacionada 
sobretudo para a consecur,:ao do programa 
elaborado para a efemeride. E os que tem a 
nor,:ao de quanto labor e esforr,:o sao neces
sarios para toda e qualquer realizar,:ao, por 
minima que parer,:a ser, poderao avaliar 0 

tempo e 0 trabalho dispendidos - tempo e 
trabalho que disponibilizamos com a maior 
voluntariedade, prejudicando-se, frequente
mente acima dos limites, os afazeres profis
sionais e a vida pessoal. 

Refira-se ainda que, segundo 0 nosso 
projecto, a celebrar,:ao encerrara em 1994, 
tal como vem sendo usual praticar-se em 
ocasioes e eventos relevantes. 

Por outro lado, e importante referir-se 0 

estreitamento de lar,:os de amizade com 
entidades, congeneres e pessoas que esta 
ocasiao tem ptoporcionado - faceta que 
consideramos da maior relevancia e grande 
objectiv~ que a filatelia e os filatelistas de
vem perseguir incansavelmente. 
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Como sempre, todo 0 enorme expedien
te que diaramente chega a secretaria do 
CFP, proveniente das mais diversas origens, 
e versando um leque muito amplo de mate
rias e solicitar,:oes, foi encaminhado e res
pondido com grande rapidez e solicitude. 

BIBLIOTECA 

A riqueza e amplitude do admiravel acervo 
da Biblioteca do CFP, permitiu responder as 
diversas solicitac;:oes colocadas por associados 
interessados em estudos de ambito filatelico que 
muito interessa apoiar e incentivar, em epoca 
que se manifesta, infelizmente, tao escassa 
desses trabalhos. Aos que nos procuraram, 
foram-Ihes proporcionadas respostas rapidas, 
eficientes e de acordo com as suas necessi
dades, tendo, a muitos, side sugeridos titulos 
que desconheciam, ultrapassando-se largamente 
as suas expectativas. 

Foi muitas vezes provado que aqueles 
que se decidam elaborar estudos filatelicos, 
tem a Biblioteca do CFP como recurso, com 
fortissimas probabilidades de Ihes ser dada 
resposta assaz eficaz viabilizando-Ihes os 
seus trabalhos. 

Para manter a Biblioteca no alto lugar em 
que se coloca, a sua actualizac;:ao foi sempre 
um cuidado nao descurado, nao se perden
do tambem qualquer oportunidade de adquirir 
obras mais antigas que ainda nao se en
contravam no seu espolio. 

CINQUENTENARIO 

Este vector prioritario e essencial na 
nossa actividade do ano, foi larga e minuci
osamente descrito no numero 364 da Revis-

NATIVOS DA INDIA PORTUGUESA 
A emissao Tipo lOde 1876 

N
o inicio da secr,:ao da INDIA do Cata
logo Especializado de 1994, edir,:ao 
do Nucleo Filatelico do Ateneu Co-

mercial do Porto, podemos ler, a folhas 111, 
linha 16, 0 seguinte: "Sao fa/50S todos OS 

exemp/ares conhecidos de 40 fl3is, tipo / D, 
da emissao de 1876". 

A frase, da maneira como vem escri
ta, nao exclui a possibilidade de existirem 
exemplares verdadeiros da referida taxa, mas 
o certo e que, na pagina 116 onde esta 
catalogada est a emissao, nao vem qualquer 
referencia a taxa de 40 reis, e a numerar,:ao 
dos valores emitidos segue sem interrupr,:ao 
alguma, nem qualquer observar,:ao; este 
procedimento faz pressupor que os autores 
consideram nao ter side impresso, nem 
emitido, 0 selo de 40 reis daquela emissao. 
Desconhecemos as razoes que os levaram 
a fazer aquela afirmac;:ao e muito desejava
mos ve-Ias referidas, ainda que por breves 
anotac;:oes, ja que a nossa opiniao e exact a
mente contraria, apesar de nunca termos tido 
a felicidade de contemplar 0 referido selo, 0 

que de resto acontece a grande maioria dos 
coleccionadores . 

A nossa opiniao nao tem qualquer 
valor filatelico, por sermos apenas um sim
ples admirador dos «nativos» da India Por
tuguesa, mas baseamo-Ia em diversas ob
servac;:oes anotadas ao fim de muitas horas 
de leitura, observac;:ao e interpretac;:ao 
que nos levam, inevitavelmente, a conclu
soes, dado que para is so e que 0 ser humane 
e 'provido de inteligencia (0 que as 
vezes escasseia, ate no autor do presente 
escrito). 
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J.J.O. 

Iremos por partes apresenta-Ias, nao sem 
que, primeiro, renovemos 0 nosso apelo a 
quem esteja em condic;:oes de 0 fazer; e uma 
obra de misericordia ensinar os ignorantes ... 

Esta emissao de 1876, e indubitavel
mente baseada no cunho tipo I de 1871, mas 
com notaveis alterac;:oes introduzidas 
pelo gravador dos cunhos, Goindozo, e que 
sao: 

o fundo da oval e riscado por 33 Ii
nhas mais regularmente espac;:adas e 
paralelas entre si; 
na palavra "SERVIQO» 0 "S" ainda 
se mantem pequeno, mas a letra "R" 
ja e bastante maior; 
na mesma palavra "SERVIQO" 0 "V" 
esta barrado com um travessao, como 
se fosse um "A" invertido; 
os ornamentos laterais, que no tipo I 
sempre foram formados por 4 trac;:os 
em cruz, foram agora substituidos 
pelos 5 pontos, que eram habituaiS 
no tipo II; 
os do is pontos a seguir a aberviatura 
"PORT", que anteriormente mal se 
viam, sao agora muito mais visiveis e 
muito mais afastados do que em 
qualquer dos tipos anteriores, carac
teristica esta essencial para refe
renciar os exemplares desta emissao 
e que sao: 10 reis, preto e 0 20 reis, 
vermelho, ja que 0 40 reis, azul, esta 
em duvida ate nova ordem ... 

Notemos tambem, ja que e importante 
para 0 nosso raciocinio, que havia apenas 



selos sao, ria esmagadora maio ria das ve
zes, igualmente locais, factor que, natural
mente, lhes confere a autenticidade deseja
da e desejavel. 

Desta forma, pode praticamente afirmar
-se que s6 a impressao 13 estranna ao terri
t6rio. Com efeito, repartindo-se a impressao 
dos seus selos entre a Imprensa Nacional 
- Casa da Moeda, de Lisboa, e a Litografia 
Nacional, do Rorto, esse facto, em nada in-

tividades da tradiyao chinesa. 
Assinalando a efemeride os Correios de 

Macau emitiram a 6 de Abril, quatro selos 
dos quais 0 de 1 pataca teve uma tiragem de 
750.000 exemplares, e os restantes 200.000 
cada. 

Estao ilustrados com alguns dos costu
mes dessa epoca do ano, como sejam, a 
queima de pancnoes saudando 0 Ano Novo, 
a colocayao em toda a casa de papeis ver-

Lendas e Mitos 

f1ui no seu tipicismo, antes permitindo-Ihes 
usufruir da reconhecida excelencia de quali
dade de trabalho das aludidas oficinas. 

Tudo isto contribui para a grande aceita
yaO que os selos de Macau estao a receber 
em numerosas e import antes esferas filateli
cas de todo 0 mundo, incluindo as da vizinha 
e poderosa China. 

Revelamos, finalmente, algumas das ulti
mas emissoes dos Correios de Macau. 

Macau vista par ... George Chinnery -
Emissao constitufda por quatro selos que 
apresentam algumas das pinturas represen
tando paisagens de Macau, da auto ria do 
artista britanico que, depois de passar pela 
Irlanda e pela india; chegou a Macau em 
1825, onde faleceu em 1852. Nelas podem 
ver-se a vista da Praia Grande, a Fortaleza 
de S. Tiago e a Igreja de S. Francisco. 

Os selos com a tiragem de 200.000 
exemplares cada urn, e urn bloco, com 
150.000, foram lanyados em circulayao em 
~1 de Maryo passado. 

Usos e Costumes - Festival da Pri
mavera - 0 Festival da Primavera ou Ano 
Lunar, 13 a mais importante de todas as fes-
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melhos com figuras e inscriyoes auspiciosas, 
as celebres danyas do Leao e do Dragao, a 
troca de .. LAI SIS" e a confraternizayao da 
famflia a volta da mesa decorada com 
iguarias, e as exposiyoes de flo res e de 
tangerineiras nos mercados locais. 

Lendas e Mitos - Segundo a con vic
yaO do povo chines, a posse da felicidade, 
prosperidade e longevidade, simboliza a vida 
perfeita. Consequentemente, os de uses da 
.. Felicidade", .. Prosperidade" e .. Longevi
dade" sao muito venerados pel os chineses. 
Para isso, ou simplesmente como adorno, 
encontram-se em muitos lares chineses 
estatuetas em ceramica ou pinturas dessas 
divindades. 

Em particular as estatuetas, sao bas
tantes conhecidas entre n6s, pois nunca 
faltam nas lojas que comercializam objectos 
de origem asiatica. 

Tres selos devotados a estes deuses, 
foram lanyados em circulayao em Macau, a 
9 de Maio, com uma tiragem de 300.000 
c6pias, cada, acompanhados de urn bloco 
contendo os tres exemplares, dos quais fo
ram executados 225.000. 

ta do CFP. 
Por isso, os textos nele insertos referentes a 

este polo de actividade, constituindo urn auten
tico relat6rio dos mesmos, poderao ser acoplados 
ao presente, dispensando-se a_sua repetiyao 
exaustiva. Todavia, nao nos exlmimos a aqui 
apresentar, ainda que de forma res urn ida, uma 
panoramica dessas realizayoes. ' 

Recordamos entao a COrreCyaO do em
blema (ver rubrica especial), a composiyao 
do emblema especial e a impressao de pa
pel de oficio, alusivos ao cinquentenario, e a 
elaborayao manual de cartazes pintados para 
decorayaO da Sede. 

• EXPOSI~6ES NA SEDE: 
Rectrospectiva da Revista do CFP. 
Fotografias tematicas sobre a actividade 
do CFP. 
Cartoes de entidades de que 0 CFP 13, 
ou foi, membro. 

• PREMIOS DE ARTE FILATELlCA: Gran
de Premio de Arte Filatelica de Portugal, 
Grande Premio de Arte Filatelica dos PALOP, 
Premio de Arte Filatelica de Macau, Premio 
de Arte Filatelica de Angola, Premio de Arte 
Filatelica de Cabo Verde, Premio de Arte 
Filatelica da Guine, Premio de Arte Filatelica 
de MOyambique, Premio de Arte Filatelica 
de S. Tome e Prfncipe. 

• EMBLEMAS DE LAPELA 

• CALENDAR lOS (de Julho de 1993 a Junho 
de 1994). 

• SALAO FILATELICO BODAS DE OURO, 
no Padrao dos Descobrimentos, de 14 a 31 
de Outubro. 

• INTEIRO POSTAL comemorativo dos 50 
anos e carimbo especial com lanyamento, 
em 27 de Outubro, no posto de correio ins
ta!ado na Sede para 0 efeito. 

• SESSAO DE CONvfvlO CLUBE FILATE
L1CO DE PORTUGAL - CONFRARIA 
TIMBROLOGICA MERIDIONAL, no dia 7 de 
Novembro, alusiva ao facto de ambas as co
lectividades aniversariarem no mesmo dia. 

• ALMO~O COMEMORATIVO DAS BODAS 
DE OURO, no dia 7 de Novembro. 
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• LEI LAO BODAS DE OURO, a 20 de No
vembro. 

• HOMENAGEM EM OVAR, promovida em 
28 de Novembro pela SeCyaO Filatelica do 
Orfeao de Ovar. 

• DIA DO SELO, em 1 de Dezembro, dedi
cado pela Federayao Portuguesa de Filate
lia ao cinquentenario, com Sessao Solene 
durante a qual numerosas entidades e co
lectividades congeneres homenagearam e 
presentearam 0 CFP. 

• INiclO DE CONFEC~AO DE MEDALHAS . 

DISTIN90ES 

Manteve a Direcyao a polftica que vern 
adoptando, de distinguir associ ados que, pelo 
seu empenhamentb ou labor, se venham 
destacando na promoyao da filatelia em geral, 
da Filatelia Nacional, em particular, e, natu
ralmente, do CFP. Estas menyoes verificam
se a nfvel interno, e tambem na esfera na
cional, ou seja, dos galard6es oficiais outorga
dos pela Federayao Portuguesa de Filatelia. 

Nesta conformidade, a Direcyao apre
sentou a Assembleia Geral Ordinaria de 1993 
a proposta de serem aprovados como S6ci
os Honorarios do CFP, Jose Rodrigo Dias 
Ferreira, cujo merito como verdadeiro sus
tentaculo ao longo de cinquenta anos de 
vida do Clube que fundou, de todo nos dis
pensamos de apontar por absolutamente 
desnecessario, de tal forma 13 a todos evi
dente a sua justeza, e Dra. Graciete Gonyal
yes, funcionaria superior dos Correios de 
Portugal, adstrita a sua Divisao de Filatelia, 
da qual, em varias exposiyoes da responsa
bilidade do CFP, e em outras situayoes simi
lares, sempre obtivemos a maxima e valiosa 
colab,prayao que contribuiu decisivamente 
para 0 born desenrolar das iniciativas. 

E, igualmente, e na sua pessoa, um re
conhecimento global ao sector onde de
senvolve a sua actividade. 



Neste ana de aniversario significativ~, 0 

CFP foi distinguido com dois galard6es que 
muito nos honraram: 

• A Secgao Filatelica do Clube dos 
Galitos, de Aveiro, concedeu-nos a 
prestigiante titulagao de seu Socio de 

. Marlto; 
• A Secgao Filatelica do Orfeao de Ovar, 

brindou-nos com 0 seu emblema de 
ouro. 

De referir que qualquer urn destes 
galard6es, sao os mais elevados atribuiveis 
pelas respectivas colectividades - 0 que 
ainda mais nos sensibiliza. 

Distingao assinalavel e de grande signi
ficado, foi 0 Premio «Carlos Trincao» de 
Literatura Filatelica, atribufdo as publicagoes 
editadas para a XIV Exposigao Filatelica 
Luso-Brasileira Lubrapex 92, pelo CFP. 

Ainda na area federativa, mengao para a 
atribuigao pel a entidade maxima da filatelia 
portuguesa, da Medalha de Servigos Inesti
maveis ao Presidente da Difecgao do CFP, 
A. Silva Gama. 

Com a mesma distingao, foi galardoado 
o nosso destacado consocio. A. Cabral Rego. 

Proposto pelo CFP, foi atribuido ao nosso 
prezado associado, Carlos Penha Garcia, 0 
premio de Literatura Filatelica «Godofredo 
Ferreira», destinado ao ~u trabalho «Erros 
e Curiosidades - Filatelia Tematica de 
Caminhos de Ferro». 

Finalmente, referencia aos nossos 
prestigiados consocios, jose Manuel Miranda 
da Mota e Armando Vieira, aos quais a Di
recgao da FPF atribuiu a Medalha de Merito 
Filatelico pela obra de sua autoria, "Portugal 
Ceres - Variedades de Cliche». Ao pre
valecermo-nos da ocasiao para saudar ca
lorosamente todos os consocios galardoados, 
nao podemos deixar de assinalar com 0 
maior gosto, que a quase totalidade dos dis
tinguidos pela FPF no ana de 1993, faz parte 
dos quadros do CFP. 

42 

EMBLEMA 

Perante a necessidade circunstancial de 
se fazerem elaborar desenhos destin ados a 
confecgao de fotolitos para a reprodugao do 
emblema do CFP, constatou-se uma certa 
precaridade e irregularidade de tragado do 
desenho original. Por isso, procuramos um 
dos mais conceituados especialistas na 
materia, Alberto Gomes, autor de varias 
obras numismaticas nas quais se incluem 
importantes vertentes heraldicas, e reputado 
artista desenhador. 

Apos debrugar-se sobre 0 ass unto, 
aquele perito concluiu tambem sobre a 
existencia de uma inexactidao na colocagao 
dos escudetes que nele figuram, tend9, ge
nerosamente, procedido a sua correcgao e a 
elaboragao do desenho de todo 0 emblema, 
o qual, respeitando escropulosamente 0 trago 
original, deixou de apresentar as lacunas 
encontradas. 

Mau grado esta, ter side uma acgao di
ficilmente detectavel, considera-se todavia de 
relevancia pois colmatou-se um lapso 
emblematico que persistiu durante quase 
cinquenta anos. 

EMBLEMA DE LAPELA 

Apraz-nos assin.alar ter side possl-vel a 
reedigao de emblemas de lapela do CFP 
(agora em versao correctaj, cuja unica tira
gem anterior de ha dezenas de anos, se 
encontrava ha muito esgotada. 

EQUIPAMENTOS 

Continuando a politica de apetrecha
mento do CFP com meios tecnicos moder
nos, e depois de adquirirmos computador e 
aparelho de Fax e de obtermos por cedencia 
temporaria uma maquina de esc rever elec
trica, pela necessidade da sua devolugao, e 
tam bern porque se tratava de um modele 
antigo e desactualizado ja com problemas 
de conservayaO e reparagao, urgia conse
guir uma nova maquina. 

Apraz-nos registar que, respondendo as 
nossas insUincias, 0 nosso prestimoso SO-

M·acau 
selos ·a c'oleccionar 

C
omo se sabe, os Correios de Macau, 
alias como muitas outras areas das 
actividades oficiais macaenses, go-

zam de um estatuto especial em relagao a 
administragao central. Dele consta a prer
rogativa de emitir selos postais, faculdade, 
de resto, absolutamente logica e natural, 
bastando atentar-se na circunstancia do 
territorio ter tambem 0 privilegio de lazer 
cunhar moeda propria, e com denominagao 
partieular: a pataca. 

M 
MACAU 
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A. Silva Gama 

borando-se anualmente uma programagao 
adequada, parecendo-nos manifestar urn 
bom equilibrio tanto no que diz respeito ao 
numero periodico de emissoes, como aos 
valores laciais dos selos que comportam. 

No que diz respeito a escolha dos temas 
para ilustzar as series, a selecgao mostra-se 
inequivodlfnente positiva, abordando-se, 
como convem, motivos e assuntos eminen
temente locais, nao se caindo no grave erro 
de descaracterizayao por recurso a materias 
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Usos e costumes - Festival da Prima"era 

Sao, pois, obvias as repercussoes filate
licas dar derivadas. E deve dizer-se que a 
politica dos Correios de Macau neste domi
nio se tem revelado bastante sensata, ela-
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sem relagao com a vivencia local. 
Essa preocupagao e tanto mais latente 

pela constatagao de que os artistas encar
regad06 de esbogar os desenhos para os 



Catslogo dos Cartoes Telef6nicos de 
Portugal - Manual pioneiro de uma forma 
recente de coleccionismo que conduz 0 lei
tor numa viagem apaixonante ao mundo 
multfplice da alta tecnologia. De elevado valor 
estetico e pnitico este generico de bolso 
procura arrancar da penumbra conhecimen
tos e dados para os iniciados nesta modali
dade. 

Editor: Filatelia Raposo 

Portugal e Colombo - Estruturado na 
biografia, personagens e factos historicos 
contemporaneos de Colombo, este livro re
presenta uma delicada exosmose de ele
mentos filatelicos para 0 leitor. Coesivo, com 
suporte numa vasta bibliografia., esta obra 
ultrapassa. as fronteiras dos coleccionistas 
para alcam;:ar um grupo bastante mais vas
to. Condenada por merito a popularidade, 

certamente ira encontrar um lugar de desta
que nas galerias da Literatura Filatelica. Que 
tal outro livro marcante tendo Vasco da Gama 
como referencia, no crepusculo do milenio? 
Um nosso desafio lanc;:ado ao autor. 

Autor: Fernando DaSilva. Editor: Afinsa 
Portugal. 

Erros e Curiosidades - Filatelia Tems
tica de Caminhos de Ferro - Este catalogo 
com uma magnffica apresentac;:ao procura ir 
ao encontro dos filatelistas da tematica dos 
caminhos de ferro e dos coleccionadores de 
erros. Dissertada a tematica de forma fluen-

ERROS 
E 

~,. CURIOSIDADES 
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te e com denodo pelo autor, aguardamos a 
receptividade que os catalogos desta indole 
log rem junto dos leitores cada vez mais 
esclarecidos e sensibilizados para as obras 
de qualidade. 

Autor e Editor: Carlos Penha Garcia. 

Boletim do Jornalista Filatelico - Este 
boletim destina-se aos filatelistas em geral 
independentemente da sua condic;:ao de jor
nalista. Numa fase em que a filatelia recla-

ma um cariz cosmopolita, esta agenda apre
senta-se como indispensavel a todos quan
los exigem uma reflexao atenta, selectiva e 
global sobre a activid~de filatelica. 

Director: Antonio Leal e Cro. 

Cartoes Telef6nicos de Portugal 
Editado em conformidade com as novas 
solicitudes e progress iva apetencia por cata
logos de nfvel europeu, este livro-catalogo 
escrito em 4 Ifnguas, traduz um movimento 
por parte de alguns autores para safrem da 
letargia em que a nossa literatura de cariz 
coleccionista mergulhou e acompanharam os 

novos ventos de integrac;:ao europeia. Pene
tram assim num mercado, se por tim lado 
mais amplo, por outro mais complexo e exi
gente. Um catalogo muito bem concebido, 
universalista e um eficaz auxiliar para os 
coleccionadores de cart6es telef6nicos. 

Autor: Jose Antonio Duarte Martins. Edi
tor: Clube Numlsmatico de Portugal. 

cio Honorario, Comendador Manuel Nunes 
Correa, mais uma vez pantenteou a sua 
indesmentfvel generosidade e a sua amiza
de, proporcionando-nos no final do ano, os 
meios necessarios para esta aquisic;:ao, a qual 
se concretizara no inicio do proximo ano. 

Por outr~ lado, iniciamos uma cuidada 
prospecc;:ao tecnica, estudo economico e 
consequentes consultas, no sentido de 
considerarmos a instalac;:ao de ar condicio
nado na nossa Sede - 0 que, a concretizar
-se, representara uma consideravel melhoria 
para 0 nosso Clube e aumento de bem e.star 
para os associ ados. 

EXPOSI~OES 

Neste capftulo, 0 relevo vai, naturalmen
te, para 0 Salao Filatelico Sodas de Duro, 
realizac;:ao integrada nas celebrac;:6es do cin
quentenario. 

Os pormenores deste certame encontram
se, como se disse na introduc;:ao deste Re
latorio, no numero anterior desta Revista. 

Mas nao podemos deixar de referir a 
expontanea adesao dos associados nele 
convidados a expor, aos quais muito agrade
cemos, e a sua compreensao quanto as Ii
mitac;:6es do espac;:o disponivel. 

Foi uma mostra de muito elevado nivel 
pel a categoria das participac;:6es patentes, 
tendo tambem para isso contribufdo a beleza 
do local, 0 Padrao dos Descobrimentos e a 
disposic;:ao adoptada. 

Certame que, mais uma vez, prestigiou 0 
CFP. 

• Exposi~ao Luso-Alema 

Mau grado os contactos efectuados, nao 
foi possivel afectar um local entre os poucos 
adequados existentes em Lisboa, devido ao 
facto de todos se encontrarem cativos para 
as exposic;:6es integradas na "Lisboa - Ca
pital da Cultura", ate que a programac;:ao 
desta iniciativa esteja conclufda, 0 que se 
preve acontec;:a apenas no inicio de 1994. 
As dificuldades e transtornos que dai decor
rem, sao facilmente entendiveis. 

Entretanto e para grande desprazer nos
so, a Embaixada da Alemanha em Lisboa, 
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ap6s entrevista concedida pela sua Adido 
Cultural, negou, por offcio, 0 seu patrocinio 
com a justificac;:ao do Embaixador nao se 
encontrar em Lisboa na data prevista para a 
exposic;:ao, antecipac;:ao que nos parece ver
dadeiramente notavel a mais de um ana 'de 
realizac;:ao ... 

• Mostras na Sede 

Decorreram durante 0 ano, as tres mos
tras indicadas na rubrica "Cinquentenario". 

FEIRAS 

Com a pontualidade que os anos ja ha
bituaram, . realizaram-se mais duas edic;:6es 
da Feira Nacional de Filatelia, iniciativa da 
Federac;:ao Portuguesa de Filatelia no sentido 
de levar 0 nosso coleccionismo mais junto 
do publico. 

Mais uma vez 0 CFP esteve presente 
em ambas: no Hotel Roma, em Lisboa, e no 
renovado Palacio de Cristal, no Porto, esta 
por ocasiao das exposic;:6es "Porto 93" e 
" Invicta 93" que entao af se realizaram. 
Nesta ultima, mais uma vez 0 dedicado 
Tesoureiro, Fernando Mendonc;:a, assegurou 
o funcionamento do nosso stand. 

Tanto em uma, como na outra, se 
constatou 0 panorama habitual, traduzido na 
presenc;:a de varios associados, alguns dos 
quais aproveitaram a ocasiao para regulari
zarem cotizac;:6es, na recepc;:ao de novos 
aderentes, sendo as vendas de material 
provenientes de ofertas e de edic;:6es do CFP, 
uma questao meramente acessoria, contando 
predominantemente a presenc;:a, em term os 
de prestigio. 

FOTOTECA 

Integrada nas celebrac;:6es do cinquen
tenario, realizou-se na nossa Sede, uma 
exposic;:ao de algumas das fotografias rela
tivas-a actividades em que 0 CFP esteve de 
alguma forma emp~nhado, fotografias que 
se encontravam cqncentradas, conquanto 
sem qualquer tipo de ordenac;:ao, legendac;:ao 
ou arrumac;:ao sistematica. 



Aproveitando-se a oportunidade de se ter 
feito, para essa mostra, uma seleC9aO e a 
legenda9ao de muitas fotos, decidiu-~e or
ganizar uma fototeca com todo esse mate
rial, ordenando-o, legendando-o e arruman
do-o, segundo as regras destes tipo de ar
quivos. Esta aC9aO encontra-se em fase de 
execU9aO. 

Deve salientar-se que apos a sua execu-
913.0, esta sera, tanto quanto sabemos, a 
(mica fototeca filatelica portuguesa, natural
mente, com a expressao de documentar 
cerca de meio seculo de vida filatelica na
cional. E que muitas das fotografias que a 
compoem, sao verdadeiros documentos da 
historia da filatelia portuguesa, talvez a 
maioria exemplares unicas, todas elas im
portando preservar e estimar. 

GRANDE PREMIO 
DE ARTE FILATELICA 

Muito embora esteja amplamente ex
pressa no numero 364 desta Revista, en
tendemos vincar neste Relatorio esta reali
Za9ao. 

Isto porque temos a SenSa9aO de que 
esta iniciativa nao teria side avaliada, como 
nos pare~e merecer, par alguns sectores. 

Na verdade, trata-se de algo inedito no 
panorama filatelico portugues que, pelas suas 
caracterlsticas, pode contribuir para a divul-
9a9ao da filatelia ate junto dos nao iniciados, 
por apresentar uma facet a apelativa para 
amplas camadas da popula9ao. 

Esperamos tamMm que futuras edi90es 
sejam mais amplamente amparadas pelas 
entidades postais envolvidas, muito embora 
esta primeira tenha ja tido uma res posta 
agradavel da sua parte, apenas nao se tendo 
contado com a compreensao da Adminis
tra9aO Postal de S. Tome e Principe. 

JUVENTUDE 

So por si, a inclusao desta nova rubrica 
no relatorio de actividades, ja seria motivo 
de satisfa9ao. Mas se acrescentarmos que 0 

conquanto ainda pequeno grupo de jovens, 
associados do CFP, que conseguimos for-
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mar, tem desenvolvido com entusiasmo e 
fervor uma actividade no sentido de elaborar 
uma coleC9aO juvenil colectiva do CFP, na
turalmente que essa satisfa9ao redobrara. 

Realisticamente deve dizer-se que, como 
sera natural atendendo ate as condi90es es
pecfficas adjacentes aos condicionalismos 
etarios, nem sempre se tem podido evitar 
algumas solU90es de continuidade, por ve
zes tambem devido a dificuldades proprias 
de quem os orienta. 

Mas auguramos que todos os contra
tempos possam ser vencidos e que este 
nucleo persista e se desenvolva. 

Um reparo para 0 facto de nao ter re
sultado 0 apelo feito nas paginas da Revista 
no sentido de ser oferecido material (selos e 
pe9as filatelicas) do tema da coleC9ao em 
elabora9ao (novas tecnologias) para ajudar 
a composi9ao da mesma. 

LEIL~O 

Conforme esta referido noutro local, 07.2 

Leilao do CFP, integrou-se nas celebra90es 
das Bodas de Ouro, sendo, por isso, assim 
intitulado. 

Entre as considera90es que esta inicia
tiva nos merece, salienta,se a circunstfmcia 
desta almoeda se nos ter revelado de uma 
forma ainda mais concludente do que qual
quer outra das anteriores, como uma forte 
regalia prestada aos nossos associados. Tal 
conclusao talvez nos tenha surgido, pelo 
facto de term os constatado que muitos lotes 
de valor mediano ou mesmo relativamente 
baixo, tiveram grande procura por parte de 
urn grande numero de associados, 0 que 
mostra alargar-se 0 leque dos que deles 
beneficiam. Sera a base desta pondera9aO 
que deve ser esquematizada a proxima 
hasta. 

Por outro lado, assume-se com cada vez 
maior acuidade e negativismo, os elevados 
custos subjacentes a estas realiza90es 
(constatadas tambem e confirmadas junto de 
outros promotores), nomeadamente no que 
diz respeito as tarifas postais pagas para 0 

envio dos catalogos, e igualmente aos cus
tos de confeC9aO dos mesmos. 

Publicagoes para 
m u itos gostos 

Rui Resende 

No actual contexto filatelico em que a especializa~ao adquire um protagonismo 
crescente, certas obras marcam pontos de referimcia na filatelia contemporanea. 

No limiar desta etapa a nossa biblioteca obteve nos IJltimos meses algumas obras 
de autores portugueses que engrandecem 0 nosso valioso patrimonio, orgulho 
de todos os membros do CFP. Neste ambito passamos a nomea-Ias por ordem 

cronologica de entrada. 

P
ortugal Ceres-Variedades de Cliche 
- Uma autentica epopeia em busca 
do GRAAL da filatelia lusa, 0 pleno 

conhecimento do selo CERES. Uma obra 
elaborada de forma rigorosa, ecletica e ob
jectiva. Urn estudo dedicado tanto ao filate
lista avan9ado como ao principiante apaixo
nado pela mais famosa serie basica portu-

PORTUGAL 
CERES 

guesa. Uma oportunidade rara de adquirir 
urn catalogo com um manancial rico de in
forma9aO sobre 0 CERES, que documenta e 
narra as diversas fases da vida de um selo 
desde a concep9ao a divulga9ao como pro
duto final. Urn obra a nao perder. 

Autores: J.M. Miranda da Mota e Arman
do Vieira. Editor: Afinsa Portugal. 
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A Maximafilia na Actualidade - Prin
cfpios fundamentais deste coleccionismo 
- 0 autor deste livro, revela os enigmas de 
urn recente modele de coleccionismo que dia
riamente capta novos adeptos. Uma obra 
pedagogica, sem preconceitos, que abarca 

A MAXIMAFlLIA NA ACTUALIDADE 
(Princfpios FuDdamentais deste Colecdonismo) 

um vasto leque de materias, com opinioes 
que clarificam 0 conceito de maximafilia. 

Uma obra harmoniosa e coerente com 
os princlpios que defende, onde 0 leitor pode 
encontrar entre inumeros assuntos de inte
resse a evolU9aO historica da Maximafilia, a 
arte da montagem e legendagem de uma 
coleC9aO e a lista dos selos que violam 0 
codigo de etica da UPU. Uma obra de vulto. 

Autor e Editor: Eurico Esteves Lage Car
doso. 



(a) Marcas no anverso que, mal batidas, 
nao se apresentem suficientemente legfveis 

(b) Marcas de indiscutfvel importancia, 
nomeadamente de transito e de chegada, 
nao visfveis por se encontrarem aplicadas 
no verso. 

i:? 

Outra regra de rigor, a nao infringir, e 
que os desenhos dos carimbos devem ser 
reduzidos a 25% dos originais. 

E obvio que um numero abusivo de 
ilustrayoes afectara inevitavelmente a pon
tuayao, no criterio da Apresentayao. 

i:? i:? 

Stampex 
Feira com Exposigao 

R 
ealizou-se em Londres, no passado 
mes de Marc;:o, a Stampex, na sua 
ediyao Primavera 1994. 

Salao de reputac;:ao mundial dedicado a 
filatelia, fez convergir a Londres, entre os 

Fernando Oliveira 

Parlamento e do palacio de Buckingham, 
visitas obrigatorias para todos os turistas que 
se deslocam a capital do Reino Unido. 

Paralelamente a feira, decorria uma ex
posic;:ao dedicada a Historia Postal Britanica 

Calendario das Stampex 

Primavera 1995 

Outono 1995 

Primavera 1996 

Outono 1996 

28 de Fevereiro a 5 de Maryo 

10 a 15 de Outubro 

27 de Fevereiro a 3 de Maryo 

22 a 27 de Outubro 

dias 1 e 6, mil hares de filatelistas de todo 0 

mundo, entre os quais se contavam tambem 
muitos socios do CFP. 

Implantado em dois recintos separa
dos, com mais de 150 stands, a Stampex 
situa-se em local privilegiado, junto a movi
mentada e conhecida arteria londrina, Victoria 
Street, localizada relativamente perto do 
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e da Comunidade, a qual incluia algumas 
raridades de muito interesse. 

Recomenda-se, pois, vivamente, uma 
visita as proximas Stampex, em particular os 
que desejarem adquirir peyas para as suas 
colecyoes. Para esses, proporcionamos em 
quadro anexo 0 calendario das proximas 
Stampex. 

Um outr~ apontamento, para a necessi
dade sentida de se harmonizarem as datas 
dos leiloes realizados no nosso pafs (e ate 
talvez de alguns efectuados no estrangeiro), 
por forma a que se nao sobreponham, e que 
haja 0 maximo espayo de tempo possivel 
entre as diversas realizayoes, 0 que, se 
beneficiara sobretudo os filatelistas eventu
ais interessados, trara tamMm evidentes e 
indubitaveis vantagens para os seus pro
motores. Reconhecendo que nao sera facil 
par em consonancia os diversos interveni
entes - clubes e comerciantes - desde ja 
o CFP se disponibiliza, se assim entenderem 
de facto necessario, a servirmos de charneira 
neste complexo. 

Um agradecimento inteiramente mereci
do ao nosso Socio Honorario, Jose Manuel 
Castanheira da Silveira (LFE), que mais uma 
vez colocou a sua competencia, na tareta de 
leiloar os lotes em praya. 

PARTICIPACAO EM EXPOSIC6ES 

Como vem sendo habitual desde ha 
muitos anos, 0 CFP aproveita 0 ensejo de 
divulgar a sua imagem, em particular no 
estrangeiro, atraves da participac;:ao da sua 
Revista em exposiyoes. 

Neste ano, a Revista CFP esteve paten
te nas exposiyoes mundiais Polska 93 e 
Brasiliana 93, nas quais foi galardoada com 
medalhas de bronze prateado, tendo estes 
certames 0 patrocinio da Federayao Interna
cional de Filatelia. 

Igualmente participou na II Exposiyao 
Filatelica Luso-Espanhola, Philaiberia 93, que 
teve lugar em Cadiz, tendo-Ihe side atribuf
da medalha de prata grande. 

RELAC6ES EXTERIORES 

o cinquentenario do CFP marcou de for
ma indelevel 0 capftulo das nossas relayoes 
com as mais distintas entidades, agremiayoes 
e personalidades do pafs e do estrangeiro, 
tantos foram os testemunhos de apreyo que 
recebemos. Convidando 0 leitor a rememorar 
o texto .. Saudayoes», inserto no numero 364 
desta Revista, adicionamos-Ihe mais alguns 
apontamentos. 

45 

1. Correios de Portugal 

Aqui fica 0 nosso reconhecimento pela 
emissao do Inteiro Postal devotado ao nos
so cinquentenario - 0 unico ate agora 
emitido em Portugal com a intenyao exclu
siva de homenagear uma agremiayao 
filatelica. E e opdrtuno referir que nao co
nhecemos (embora tivessemos feito uma 
pesquisa) qualquer outr~, em pais algum, de 
teor semelhante. 

Isto muito embora tivessemos preferido 
um selo que, contudo, nao foi concedido, 
como demos nota no Relatorio referente ao 
ana anterior. 

Igualmente nos sensibilizaram os votos 
de parabens remetidos por olicio pelo Pre
sidente do Conselho de Administrac;:ao dos 
cn, Alarcao Troni. 

Da mesma forma, os Servic;:os de Filatelia 
e 0 seu Director, Raul Moreira, sao credo res 
do nosso agradecimento pela forma como 
nos apoiaram, nomeadamente em relayao 
ao Grande Premio de Arte Filatelica. 

2. TOC - Tecnologia 
das Comunica~6es 

Esta Empresa, representante dos Correi
os dos PALOP, prestou-nos a sua melhor 
colaborayao e manifestou 0 seu empenho 
na realizac;:ao do Grande Premio de Arte 
Filatelica, motivo pelo qual aqui deixamos 0 

nosso reconhecimento, extensive as admi
nistrayoes postais de Angola, Cabo Verde, 
Guine e Moyambique. 

3. Correios de Macau 

Pelo apoio que tambem nos concederam 
na iniciativa antes aludida, e ainda pela sua 
constancia como anunciantes na Revista 
CFP, expressamos a esta entidade os nossos 
agradecimentos. 

4. Federa~ao Portuguesa 
de Filatelia 

As boas relayoes que mantemos com 0 

orgao maximo da filatelia nacional, ficam 
perfeitamente espelhadas pela gentilissima 



iniciativa da Direc~ao federativa em dedicar 
a comemora~ao do Dia do Selo de 1993, ao 
CFP. 

Mas para alem do acto, em si, a forma 
calorosa como foi implementado e como de
correram tanto a Sessao Solene como 0 alm~o, 
ultrapassou todas as expectativas, tendo como 
apontamento cativante 0 monumental bolo de 
aniversario com 0 nosso emblem a e as 50 velas, 
com que nos brindou. 

Tivemos 0 gosto de mais uma vez alber
garmos na nossa Sede, 0 leilao filatelico da 
FPF. 

5. Clube Filatelico do Brasil 

As excelentes rela~6es que mantemos, 
com 0 mais saudavel orgulho, com a mais 
importante colectividade filatelica do Brasil, 
ainda mais, se posslvel, se estreitaram. A 
amizade entre os dois c1ubes homologos fica 
bem expressa na placa enos textos com 
que os nossos irmaos brasileiros brindaram 
o CFP, tendo como motivo 0 nosso cin
quentenario. 

6. Camara Municipal de Lisboa 

Foi marcante 0 apoio que a autarquia 
nos prestou, traduzido na cedencia do Pa
drao dos Descobrimentos para a realiza~ao 
do Salao Filatelico Bodas de Ouro. Espera
mos que est a colabora~ao frutifique e que 
outras iniciativas se concretizem no futuro 
com mais amplas disponibilidades. 

7. Agremia~6es congeneres 

E muito grande a nossa satisfa~ao pelas 
boas rela~6es que mantemos com as nos
sas congeneres, em grande parte influenci
ad as pelos persistentes la~os de amizade 
pessoais com inumeros dirigentes de outras 
colectividades. Foi consolador constatar as 
amizades que 0 CFP grangeou ao longo 
deste meio seculo de existencia, bem evi
denciadas quer pelas mensagens que nos 
remeteram, quer pela sua participa~ao no 
Dia do Selo - todas elas referidas no texto 
ja citado, «Sauda~6es», publicado no nume
ro 364 da Revista. 
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Mas, embora 0 agradecimento seja para 
todas igualmente caloroso, nao podemos 
deixar de citar porque de publicas honrarias 
se trataram, as recebidas dos: 

- Clube Nacional de Filatelia, pelas re
ferencias feitas pelo seu Presidente, 
na Sessao Solene do seu 9. 11 aniver
sario; 

- Confraria Timbrologica Meridional, por 
ter celebrado com 0 CFP 0 seu 4.11 

aniversario; 
- Sec~ao Filatelica do Clube dos 

Galitos, por nos ter atribuldo a sua 
mais alta distin~ao: 0 titulo de Socio 
de Merito; 

- Sec~ao Filatelico do Orfeao de Ovar, 
pela sessao publica com que nos ho
menageou e pela atribui~ao da sua 
mais alta distin~ao : 0 seu emblema, 
grau ouro. 

Uma men~ao ainda para as notfcias 
insertas nas publica~6es de varias das nos
sas congeneres amigas. 

8. Outras entidades 

As nossas cada vez melhores rela~6es_ 
com 0 Brasil, incluem tambem, naturalmen
te, a propria Federa~ao Brasileira de Fila
telia na qual contamos com grandes amigos 
desde 0 seu proprio Presidente, Euclydes 
Pontes, entidade que nos saudou efusi
vamente neste aniversario. 

Com os nossos vizinhos espanhOis, as 
rela~6es estao agora a estreitar-se de uma 
forma verdadeiramente acelerada, a que nao 
sera estranho 0 incremento 'de rela~6es 
pessoais que se esta a verificar. Esta 
aproxima~ao inclui tambem varios altos di
rigentes federativos, sendo 0 seu distinto 
Presidente, Fernando Aranaz del Rio, nosso 
consocio, 0 qual nesta ocasiao festiva 
subscreveu um offcio de congratula~6es da 
Federac;ao Espanhola de Sociedades Fi
latelicas. 

Estamos tam bern a empreender um bom 
relacionamento com as Juntas de Freguesia 
que nos rodeiam, no sentido de futuras ac
~6es de interesse mutuo. Nesta aproxima-

Historia Postal - • urn aVIso .. . 
Tres erros observados com frequencia na «lnvicta'93)) 

F. Lemos da Silveira 

Como presidente do juri do certame e, sobretudo, como delegado da FPF na 
Comissao de Historia Postal da FIP, parece-me que talvez valha a pena - com 0 

intuito duma desejavel rectificac;ao - chamar a atenc;ao para tres incorrecc;6es 
encontradas num numero significativ~ de participa~6es presentes na "INVICTA'93". 

I - PLANO DEFICIENTE 

Um texto introdutorio exacto e elemento 
essencial, sabido que - para avaliar 0 Tra
tamento - 0 jurado tera necessariamente 
de ponderar qual 0 grau de fidelidade e de 
concordancia que existe entre 0 conteudo 
da participa~ao e 0 apalavrado no plano. 

E evidente que uma introdu~ao incom
pleta ou sem clareza impedira que tal 
«medida» seja feita com exactidao - 0 que 
significa uma perda de pontos neste criterio 
tao importante. 

Desfalcando-o dum valor inestimavel, 
dado que uma elevada qualifica~ao no Tra
tamento ate podera contrabalan~ar um 
eventual defice de Importancia da participa
~ao. 

De acordo com a doutrina expressa em 
varios seminarios internacionais em que te
nho participado, um plano eficiente deve 
conter os elementos seguintes: 

1) Titulo da participa~ao 
2) Curta introdu~ao ao tema 
3) Breve descri~ao do que 0 expositor 

deseja provar ao longo da participa~ao, de
finindo 0 tema, explicando como e que ele 
vai ser desenvolvido, e especificando quais 
os contornos e Iimites voluntariamente esco
Ihidos. 

4) Sumario dos principais assuntos de 
cada sec~ao ou de cad a quadro 
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5) Indica~ao de algumas pe~as com um 
significado particular, ou muito raras 

6) Designa~ao das areas de investiga~ao 
pessoal 

7) Usta das fontes documentais impor
tantes utilizadas. 

II - PRESEN9A DE SELOS NOVOS 

A inclusao de selos e inteiros postais 
novos e absolutamente despropositada, por 
se tratar de material nada conforme com as 
regras basicas da Historia Postal, e c1ara
mente inconveniente visto que a utiliza~ao 
de pe~as filatelicas nao apropriadas - alem 
de se traduzir em desperdfcio de precioso 
espa~o disponfvel - implica uma inevitavel 
desvaloriza~ao do Tratamento. 

Uma pratica que ainda acontece amiude, 
mas que convem banir por completo e quanto 
antes das colec~6es de Historia Postal. 

'" - REPRODU90ES EM EXCESSO 

Como e das normas, 0 material de apoio, 
ou colateral - designa~ao que engloba as 
ilustra~6es - deve ser restringido ao mfni
mo possfvel. 

Daf resulta que as reprodu~6es de ca
rimbos s6 sao consideradas necessarias -
e aceites, por consequencia - nas seguin
tes situa~6es especiais: 



Ano 

1984 
1985 
1986 
1987 
1987 
*1988 
*1988 
*1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 

Selos 56 disponlveis em bloco 

Sarie 

Jogos Olimpicos de Los Angeles 
Reservas de Parques Nacionais 
Passagem do Planeta Halley 
Centenario do Disco 
Centenario do Disco 
Europa-Meios de transporte-Continente 
Europa-Meios de transporte-Ayores 
~uropa-Meios de transporte-Madeira 
Evora-Patrim6nio Mundial 
Jogos Olfmpicos de Seul 
Europa-Jogos-Continente 
Europa-Jogos-Ayores 
Europa-Jogos-Madeira 
Transportes de Lisboa 
Cent2 de Revolw;:ao Francesa 
Ceramica I 
Europa-edificios-Continente 
Europa-edificios-Ayores 
Europa-edificios-Madeira 
150 Anos de selo postal 
100 Anos da Estayao do Rossio 
Ceramica " 
Ano do Turismo 
Europa-Satelite-Continente 
Europa-Satelite-Ayores 
Europa-Satelite-Madeira 
Europalia 
Hist6ria das Comunicayoes 
Museu do Autom6vel 
Museu do Autom6vel 
Ceramica III 
Museu do Autom6vel 
Museu do Autom6vel 
Europa-Crist6vao Colombo 
Europa-Apoio Real 
Europa-Descobertas 
Europa-Mundo Novo 
Europa-Avistar Terra 
Europa-Solicitayao do Apoio Real 
Jogos Olimpicos de Barcelona 
Centenario da Praya de Touros 
do Campo Pequeno 

* Impressos em papel com cor especial 
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Facial 

100$ 
100$ 
100$ 
125$ 
75$ 
80$ 
80$ 
80$ 

150$ 
200$ 
80$ 
80$ 
80$ 

250$ 
250$ 
250$ 
80$ 
80$ 
80$ 

250$ 
200$ 
250$ 
250$ 
80$ 
80$ 
80$ 

300$ 
110$ 
70$ 
70$ 

260$ 
70$ 
70$ 

260$ 
260$ 
260$ 
260$ 
260$ 
260$ 
250$ 

250$ 

yao, registamos com muita satisfayao con
tribuiyoes simb6lica'; para a nosso cinquen
tenario, da Junta de Freguesia da Penha 
de Franc;:a e da Junta de Freguesia de S. 
Jorge de Arroios, as qu§is estamos reco
nhecidos. 

Por solicitayao da Prevenc;:ao Rodovia
ria Portuguesa, tivemos 0 ensejo de corro
borar junto dos cn, a sua pretensao de uma 
emissao em 1994, relativa a seguranya ro
doviaria. Com evidente agrado constatamos 
que tal sarie foi inclufda no programa de 
1994. 

Uma referencia para a boa colaborayao 
conseguida da Faculdade de Belas Artes 
de Lisboa e da Sociedade Nacional de 
Belas Artes para 0 desenvolvimento dos 
Grandes Premios de Arte Filatelica, esperan
do-se a continuayao de frutuosas relayoes. 

REVISTAlPUBLlCA<;OES 

No decorrer deste ana de 1993, s6 pu
demos editar dois numeros da Revista do 
CFP. Nao foi apenas 0 grande acrescimo de 
trabalho subjacente as realizayoes que 
constituiram as comemorayoes do cinquen
tenario, 0 responsavel pela mingua de edi
yoes. E nao foram somente (mas tambem) 
razoes da vida particular, profissional e de 
saude, do responsavel. Na verdade, foram 
todos estes condicionalismos, aos quais se 
acrescentara 0 escolher os momentos 
exactos e mais propicios para fazer sair a 
Revista (dadas as suas caracteristicas muito 
particulares), os quais, pelas outras das ra
zoes expostas, foram sendo ultrapassadas, 
ao lado da inexoravel e mete6rica passagem 
do tempo. 

S6 quem tem responsabilidades seme
Ihantes pode avaliar, na sua plenitude, estas 
situayoes. 

E se todos desejam, como a natural, a 
saida da Revista nos periodos normais, 
permitam-nos assegurar que os seus res
ponsaveis sao os que 0 desejam mais ar
dentemente. Refira-se que esses dois nu
meros contabilizaram 92 paginas, das quais 
30 a cores, sendo todas as restantes a duas 
cores. Ora, este numero de paginas a bem 
superior ao normal, correspondendo pratica-
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mente a tres Revistas - 0 que, mesmo 
assim, compreendemos ser apena uma te
nue compensayao. 

De qualquer forma, nao podemos deixar 
de alertar para 0 enormissimo acrascimo de 
custos que se verificou este ano, agrava
mentos que incidiram sobretudo sobre 0 

preyo dos portes, conquanto tambem foss em 
significativ9s os graficos. 

E como e segura que consideraveis au
mentos se verificarao igualmente no pr6ximo 
ano, a grande a nossa apreensao, presu
mindo-se que ten ham de ser tomadas me
didas emergentes. Uma hip6tese a encarar, 
podera ser atentar na relayao peso/porte, 
devendo aproveitar-se .totalmente 0 peso 
permitido por um porte, adoptando-se como 
padrao 0 respeitar escrupulosamente 0 nu
mere de paginas que Ihe corresponda. 

Temos procedido a um estudo exaustivo 
da questao, tendo para isso contactado a 
Associayao da Imprensa Nao Diaria. Toda
via faltam-nos elementos relativos a deter
minados tipos de correspondencia que ain
da nao estao disponiveis dos pr6prios Cor
reios. 

VIDA FINANCEIRA 

Mau grado a consideravel crise que se 
abateu no nosso pais e que, logicamente, 
se reflectiu no nosso Clube nao apenas por 
incidencia directa, mas tam bam por via das 
naturais dificuldades sentidas por grande 
numero dos nossos associados, consegui
mos um equilibrio financeiro dig no da maior 
nota. 

Deve assinalar-se que a nossa preocu
payao constante e permanente a persegui
yao desse equilfbrio, pois entendemos ser 
absolutamente vital para a existencia do CFP 
e mais ainda para assegurar a sua conti
nuidade sem sobressaltos deste teor, os 
quais, segundo a do conhecimento geral, 
podem ser fatais para qualquer colectivida
de. No fim de varios anos de mandato man
temos um agradavel desafogo financeiro ao 
que nunca a demais dar a devida relevancia. 

Os resultados, atentas as mais variadas 
circunstancias, sao bastantes positiv~s, 
mesmo atendendo a que ainda existem va-



rios compromissos a satisfazer, isto e, des
pesas com as comemorayoes do cinquente
nario que ate ao final do ana ainda nao nos 
tin ham side entregues para contabilizar. 

Apesar dessa euforia, e por experiemcia 
propria, notamos que as receitas das quotas 
nao sao 0 suficiente para fazer face a tantos 
encargos. 

Anteolhamos se de futuro podera conti
nuar a vida associativa a ser prestada por 
puro amadorismo, ou se tera de se reestru
turar tudo para profissionalismo, saltando as 
contribuiyoes em f1echa. Nessa altura mais 
exigencias ja podem ter cabimento. 

A hipotese do aumento das receitas ac
tuais, at raves , por exemplo, da publicidade, 
e muito problematica. Cada vez existe uma 
maior inflexao da parte dos anunciantes 0 

que alias tem vindo a ser corroborado pela 
nossa associayao (AIND). So a muito custo 
e at raves de bons amigos ela e conseguida. 

Dentro deste capitulo - vida financeira 
- nao sera descabido chamar a atenyao de 
alguns dos consocios para 0 pagamento 
atempadamente das suas quotas evitando 
as constantes e resultantes despesas. 

Para terminar, repetimos que a vida do 
nosso Clube e reflectida de forma adequada 
a situayao economica e financeira do mes
mo a data a que se reporta. 

PROPOSTAS PARA VOTOS 

Temos a honra de propor a Assembleia 
Geral, os votos seguintes: 

A. de agradecimento: 

1) A todos os associ ados que participa
ram de alguma forma nas varias celebra
yoes do cinquentenario, neles se incluindo 
os que cederam as suas colecyoes para 0 
Salao Filatelico Bodas de Ouro; 

2) Aos Correios de Portugal, a TDC
Tecnologia das Comunicayoes, aos Correi
os de Macau, Angola, Cabo Verde, Guine e 
Moyarl1bique; 

3) A Camara Municipal de Lisboa; 
4) As Federayoes Brasileira de Filatelia 

e Federayao Espanhola de Sociedades Fi
latelicas; 
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5) A Faculdade de Belas Artes de Lisboa 
e Sociedade Nacional de Belas Artes; 

6) A Junta de Freguesia da Penha de 
Franya e a Junta de Freguesia de S. Jorge 
de Arroios; 

7) A Federayao Portuguesa de Filatelia; 
8) Ao Clube Filatelico do Brasil; 
9) As agremiayoes congeneres que de 

varias form as se associaram as homenagens 
ao CFP; 

10) Ao Comendador Manuel Nunes 
Correa; 

11} Ao prestimoso associado Fernando 
Gomes Carrao; 

12) Aos colaboradores e anunciantes da 
Revista do CFP; 

13) Aos Orgaos de Comunicayao Social, 
especializados ou nao, que tiveram a gen
tileza de se referir ao CFP e ao seu cin
quentenario; 

14) A todos os que, embora nao asso
ciados do CFP e alguns mesmo nao inte
grados no movimento filatelico, colaboraram 
em realizayoes que comemoraram 0 cin
quentenario; 

15) A Mesa da Assembleia Geral e ao 
~onselho Fiscal, pela colaborayao e acom
panhamentos prestados; 

B. - de pesar -por todos os socios fale
cidos no decurso deste ano. 

Lisboa, 31 de Janeiro de 1994 

A Direcc;ao 

A. Silva Gama 

Jose Rodrigo Dias Ferreira 

Manuel Ant6nio Campos da Cunha 

Femando Augusto Araujo Mendonr;a 

Fernando da Silva Ideias 

Carlos Alberto Calheiros Afonso da Silva 

LUIs Miguel Pinto dos Santos Monteiro 

Rui Manuel Gravata Rezende 

Carlos Manuel Agostinho Salgueiro 

Novos produtos 
em resenha 

A 
diversificayao dos produtos filatelicos 
propostos pelos Correios de Portugal, 
originou uma certa disseminayao na 

menyao dessas novas peyas atraves das 
paginas dos catalogos, dificultando a sua 
busca por aqueles que estejam eventual
mente inleressados em 0 lazer. 

Porporcionamos hoje aos associ ados do 
CFP a compilayao das cadernetas, e dos 
selos que os cn apenas comercializaram 
em blocos, num trabalho realizado pelo nos
so prezado consocio F. Palma Leal, com a 
sua meticulosidade de sempre. Estamos cer
los que a muitos ira aproveitar. 

Cadernetas 

1981 Flores Regionais dos A90res I 
1981 Flores Regionais da Madeira I 
1982 Flores Regionais dos A90res II 
1982 Flores Regionais da Madeira II 
1983 Uniformes Militares-Marinha 
1983 Flores Regionais dos A90res III 
1983 Flores Regionais da Madeira III 
1984 Uniformes Militares-For9a Aerea 
1984 Insectos dos A90res I 
1984 Transportes Tfpicos da Madeira I 
1985 Uniformes Militares-Exercito 
1985 Insectos dos A90res II 
1985 Transportes Tfpicos da Madeira II 
1986 Fortalezas da Madeira 
1986 Arquitectura Regional dos A90res 
1987 Aves da Regiao-Madeira I 
1987 Hist6ria da Avia9ao-A90res 

* Estes selos s6 sao disponlveis na carteira 
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1988 Bartolomeu Dias 
1988 Aves da Regiao-Madeira II 
1988 Aves da Regiao-A90res 
1989 Moinhos de Vento 
1989 Peixes da Madeira 
1989 Flores Silvestres 
1990 Felicita90es 
1990 Frutos e Plantas da Madeira 
1990 Profissoes Tfpicas dos A90res 
1990 Navios dos Descobrimentos 
1991 Navios dos Descobrimentos 
1991 Frutos e Plantas da Madeira 
1991* Tesouros Reais 
1991 Profissoes Tfpicas dos A90res 
1992 Frutos e Plantas da Madeira 
1992* T esouros Reais 
1992 Profiss6es Tfpicas dos A90res 



anos isto e reconhecido em todo 0 mundo e, 
mesmo nesta modalidade, algo limitada a 
assunto especificos. 

Ainda ha tempos vi numa livraria urn 
grande e grosse livro de filatelia, em frances, 
cujo prego me assustou, onde, ao desfolhar 
por mera curiosidade, Ii este principio. 

E aqui que entram as Federagoes, os 
Clubes, as revistas, no fundo os filatelistas 
mais experientes. Todo este conjunto deveria 
trabalhar no sentido de chamar a atengao 
da juventude, e nao so, para 0 estudo duma 
so tematica, independentemente, de selos 
noY~s, ou usados, de muito boas pegas ou 
selos vulgares (abusivos). 

E conhecido 0 problema das exposigoes, 
tanto na classe classica, sobretudo, como na 
tematica: sao sempre as mesmas pessoas 
- montaram alguma cisa e vao a todas. 
Como, alias, se passou comigo com a colec
gao de Maximafilia "A MULHER NA PINTU
RA», a qual, ao fim de 4 exposigoes toda a 
gente a conhecia e os jurados atribufam 
sempre a mesma classificagao. Resultado: 
desisti de a apresentar e desmontei-a. 

Entretanto, recomecei 0 Estudo e nao 
tenho tido oportunidade para montar mais 
nada. 

Venho mais uma vez trazer a minha 
opiniao de que so 0 estudo de qualquer 
assunto, atraves do motive do selo e com 0 

auxflio, precioso, de outras pegas, sempre 
comegando por urn principio e tendo meio e 
fim, pode incentivar mais pessoas a dedi
carem-se a filatelia, deixando de haver muitos 
"ajuntadores» que, inevitavelmente, des is
tern ou nunca chegam a lade nenhum. 

Se nao tivesse ha tantos anos com ega
do a minha colecgao, se fosse jovem, se 
tivesse continuadores, enfim, se comegasse 
agora adoraria fazer a tematica PORTUGAL. 
Nao conhego nenhuma boa tematica estu
dando, profundamente, 0 nosso pars, feita, 
como habitual mente se diz, com cabega, 
tronco e membros, sobretudo com muito 
estudo, muitas peg as de outros parses que 
nos digam respeito. Por exemplo, lembro
me de urn sobrescrito pre-selado que a 
Australia editou em 1988 por ocasiao do Taal 
Ships Event, cujo selo mostra a nossa 
"Sagres» e do selo n.2 1462 das Filipinas 
com a N.S.!! de Fatima, e tantos outros que 
podemos procurar. 

Aqui deixo urn repto a juventude: pensem 
nesta minha ideia, comecem pelo vosso res
pectivo pars. 

Jornal do Sporting 

U
rn dos primeiros Org8.os de Comuni
cagao Social a referirem 0 50.2 ani
versario do CFP e a saudarem 0 

nosso clube pela auspiciosa efemeride, foi, 
precisamente, 0 Jornal do Sporting, orgao 
do Sporting Clube de Portugal, na sua secg8.o 
filatelica publicada na edigao de 30 de Margo 
de 1993, assinada pelo nosso estimado 
consocio e colega de direcg8.o, 0 dinamico 
filatelista, Carlos Calheiros da Silva. 

Foram desvanecedoras as palavras que 
nos dedicou, as quais muito nos sensibiliza
ram e que aqui agradecemos penhorada
mente, por nos ter falhado faze-Io no texto 
"Saudagoes», inserto no numero anterior 
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desta Revista, lapso de que nos peni
tenciamos mas que, em contrapartida nos 
permitiu fazer esta mengao destacada e 
merecida. 

Tambem 0 nosso prestigiado consocio 
Jose M. Miranda da Mota teve para nos a 
muito grata gentileza de nos enderegar os 
seus parabens, por ocasiao da data festiva 
do aniversario do CFP - 0 que agradece
mos penhoradamente. 

Balan~o Geral 
Em 31 de Dezembro de 1993 

ACTIVO 

IMOSILIZADO: 
Imobilizayoes Corporeas 
Equipamento Administrativo 
Amortizayao 10% 

Imobilizayoes Financeiras 
Colecgao do Clube 

CIRCULANTE: 
Material Filah~lico 
Existencias 
Amortizay8.o 10% 

Dfvidas de Terceiros - Curto Prazo 
S6cios/Quotizayoes 
Devedores 
Soletins 

Depositos Bancarios e Caixa 
Dep6sitos a Prazo 
Depositos a Ordem 
Caixa 

Total do Activo 

1015794$05 
101 579$40 
914214$65 

1$00 

543641$80 
54364$20 

45650$00 
664052$95 

3500$00 

1806899$80 
638514$60 

2713$90 

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO 

Capital Proprio 
Fundo Associativo 
Resultado Uquido do Exercfcio 

Total do Capital Proprio 

Passivo 

Dfvidas a Terceiros - Curto Prazo 
Quptizayoes 
Credores 
Soletins 
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45650$00 
205964$50 

3 500$00 

914215$65 

489277$60 

713202$95 

2448128$30 
4564824$50 

3 747 887$60 
561 822$40 

4309710$00 

255114$50 
4564824$50 



Parecer do 
Conselho Fiscal 
Depois da analise feita aos registos e 

procedimentos contabilfsticos e ao Balan90 
e Contas e da aprecia9aO do Relat6rio da 
DireC9ao, respeitantes ao Exercfcio de 1993, 
vem 0 Conselho Fiscal do Clube Filatelico 
de Portugal, emitir 0 seu Parecer sobre es
tes documentos, dando assim cumprimento 
ao que Ihe e imposto estatutariamente. 

Como aconteceu em an os anteriores, 
acompanMmos, ao Ion go do ano, 0 trabalho 
da Direc9aO e reconhecemos, com agrado, 
a maneira dedicada como exerceu 0 seu 
mandato. Pelo seu explrcito e circunstancia
do Relat6rio, podemos avaliar a sua activi
dade, neste Ano de 1993. 

Quanto ao Balan90 e Contas, como ja 
dissemos, foram estes documentos devida
mente examinados e apraz-nos registar que 
o Resultado Uquido deste Ano apresenta um 
Saldo positiv~ de Esc. 561.822$40. 

Os criterios valorimetricos das Existenci
as foram iguais aos dos anos anteriores, isto 
e, ao custo de aquisi9ao. 

Antes de formularmos as conclusoes do 
nosso Parecer, nao podemos deixar de fazer 
uma referencia ao relevante acontecimento 
do 50. 11 Aniversario do nosso Clube, Sem 
exagero, sentimo-nos orgulhosos de perten
cermos a este Clube Filatelico e ao mesmo 
tempo agradecidos aos seus fundadores e a 
todos os seus dirigentes e dedicados associ
ados que conseguiram mante-Io, numa ca
dencia sempre crescente, ha 50 Anos e eleva-
10 ao nrvel e ao prestlgio que hoje possui, 
nao s6 no Pars como no estrangeiro. Faze
mos votos que daqui a 600 meses, 0 Clube 
festeje 0 seu 1.11 Centenario. 

Finalmente, propomos: 

1 - que aproveis 0 Relat6rio, Balan90 e 
Contas da Direcyao referentes ao Exercfcio 
de 1993; 

2 - que aproveis um voto de louvor e 
agradecimento a Direcyao, pelo seu trabalho 
aa longo do Ano de 1993. 

Lisboa, 24 de Maryo de 1994 

o Conselho Fiscal 

Domingos Martins Coelho 
Bento Manuel Grossinho Dias 

Joao Luis Medeiros 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

• ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CONVOCACAO 

Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessao 
ordinaria no dia 9 de Dezembro de 1994, pelas 20.30 horas, na Sede social na Avenida Almirante Reis, 70, 
5.2 D1.2, em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1.2 - Aprecia~ao, discussao e vota~ao do Relat6rio e Contas da Direc~ao e Parecer do Conselho Fiscal do 
ana de 1994. 

2.2 - Elei~ao dos Corpos Gerentes para 1994/96. 

Nao estando presente a maioria dos s6cios electivos, a assembleia reunira em 2.! convoca~ao, pelas 21.30 
horas, nos termos dos Estatutos. 

Lisboa, 22 de Outubro de 1994. o Presidente 
da Assembleia Geral, 

(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 
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As Tematicas 
Jose Paulo Alves 

Estou a elaborar um Estudo Filatelico da Tematica de Pintura, que, se 0 conseguir 
publicar, talvez os catalogos tematicos revejam as suas edicroes e 0 criterio 

tematico seja tambem revisto, quer nos aspectos de estudo quer de exposicroes. 

P 
orque esta afirmayao tao soberba? 
Porque os catalogos gerais e tema
ticos se limitam aos selos, por parses 

e por series. Entao e 0 resto das pe9as nao 
faz parte da filatelia? 

E como pode qualquer filatelista em 5 
quadros explanar uma tematica, quando 
qualquer coleccionador medio ocuparia uma 
sala inteira? 

Tem os jurados conhecimento de tudo 0 
que existe de todas as tematicas? 

Terao que consultar este meu traball:1o, 
e outros que sei que comeyam a aparecer. 

Li no «Le Monde des Philatelistes», n.2 

442, de Junho de 1990, a divulgayao dum 
Guia ace rca de Futebol e de um catalogo de 
selos e carimbos ace rca de Paraquedismo. 

Tudo isto na sequencia do que publiquei 
na Revista do Clube Filatelico de Portugal, 
n.1I 297, de Junho de 1978, que penso 
continua cada vez mais actual, malgrado 
tantos anos passados. 

Vem este artigo a prop6sito de ter envi
ado a Revista Filatelica COFI, editada pelos 
Correios do Brasil, um pedido de publica9aO 
de um anuncio, publicado no n.!! 128, de 
Janeiro/Fevereiro de 1991, mencionado 0 
meu Estudo e pedindo «pe9as filatelicas», e 
nao troca de selos simples. 

Recebi mais de duas dezenas de res
postas, com selos novos, usados, series in
completas, e, imaginem, ate selos filatelica
mente estragados, de todos os temas me
nos 0 que me interessa!!! 
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Publiquei -igualmente anuncios na Revis
ta CFP, n. Q 356, de Setembro de 1990 e na 
Revista Tempo Livre, do Inatel, n.1I 7, de Maio 
de 1991, nao tendo obtido qualquer res posta 
interessante. 

Isso nao seria 0 pior se todos os candi
datos a correspondentes, das mais variadas 
idades, nao me tivessem dito que faziam 
«muitas tematicas», alguns, as chamadas 
grandes, actual mente quase imposslveis de 
come9ar. 

E aqui vai mais uma interro9a9ao: se eu 
ha anos a coleccionar uma unica tematica e 
ainda essa com Iimita90es, nao colecciono 
vitrais, iluminuras, etc., ainda me falta muita 
coisa e faltara, tenho a maior dificuldade em 
conseguir carimbos, flamulas e inteiros 
postais, que tematicas podem montar e que 
profundidade de estudo faraD os filatelistas 
que fazem mais do que uma? 

Este meu estudo que ha longos anos 
iniciei e que, lamentavelmente, perdi na to
talidade, foi agora recome9ado, ja M mais 
de cinco anos e ainda nem em metade vail 

Ninguem hoje inicia uma colec9ao clas
sica, nem do seu pr6prio pais, quanto mais 
de outr~ qualquer ou mundial. Muito dificil
mente do ana de nascimento, a coleC9aO do 
pr6prio pais dos selos que VaG saindo, 
permite pouco estudo e, mais tarde ou mais 
cedo, acaba por aborrecer pelos mais vari
ados motivos. 

Para mim, 0 futuro da filatelia esta e 
sempre esteve na Tematica; alias ha muitos 



sejam 0 resultado das verdadeiras necessi
dades postais. 

Dentro desta perspectiva deverao ser 
considerados OS seguintes produtos fila
telicos: 

* Postais maximos; 
* Sobrescritos de primeiro dia; 
* Albuns ou carteiras de selos; 
* Sobrescritos com selos gravados ou pre

-impressos; 
* Carimbos comemorativos e produtos co

-relacionados; 
* Selos com sobrecargas em conformida

de com 0 Artigo 192. Q dos Regulamentos 
Pormenorizados da Convenc;:ao. 

2. As Administrac;:oes nao devem autori
zar a utilizac;:ao de carimbos mecfmicos ou 
manuais ou outras marcas oficiais informati
vas ou operacionais que nao resultem do 
exercfcio de devidas func;:oes posta is. 

2.1. As Administrac;:oes nao deverao au
torizar 0 usa de tais marcas ou carimbos por 
pessoas estranhas aos seus servic;:os. 

2.2. Em certos casos excepcionais e 
desde que seja exercida supervisao pelos 
seus proprios funcionarios, as Administrac;:oes 
poderao autorizar a utilizac;:ao desses carim
bos ou marcas postais por pessoas estra
nhas aos seus servic;:os. 

2.3. Quando as Administrac;:oes subcon
tratarem parte das suas actividades operacio
nais e, em particular, as obliterac;:oes, 0 con
trato deve mencionar que os cancelamentos 
e as aposic;:oes de marcas deverao ser so
mente utilizadas para fins operacionais e 
estritamente de acordo com os regulamen
tos da AdministraQao Postal respectiva, a qual 
se devera certificar que esse Regulamento e 
cumprido escrupulosamente. 

3. Na venda de produtos para fins 
filatelicos, incluindo selos, as Administrac;:oes 
deverao certificar-se que a comercializac;:ao 
dos selos e a utilizac;:ao de carimbos meca
nicos ou manuais, cachets e outras marcas 
postais, estao de acordo com as suas res
pectivas normas postais. 

4. Para cad a emissao de selos, as Admi
nistrac;:oes deverao certificar-se que sao 
emitidas as quantidades consideradas 
suficientes para fazer face as suas necessi
dades postais e filatelicas previstas. Ao utili-
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zar carimbos mecanicos ou manuais e 
cachets, comemorativos, as Administrac;:oes 
deverao certificar-se que sao produzidos em 
quanti dade suficiente para as necessidades. 

5. As Administrac;:oes nao deverao perm i
tir ou facilitar a venda ao publico, no pars de 
origem, de selos ou produtos filatelicos incor
porando exemplares a prec;:os diferentes do 
valor facial. Nem deverao vender es
ses selos em territorio estrangeiro abaixo do 
valor facial. 

6. As Administrac;:oes deverao sempre que 
posslvel assegurar-se que os seus produtos 
filatelicos incorporando selos, sao produzidos em 
quantidade suficiente para satisfazer os pedidos 
de todos aqueles que os desejarem adquirir. 

7. Embora as Administrac;:oes nao tenham 
controlo sobre a utilizac;:ao dos selos ou pro
dutos confiados ao servic;:o postal para fins 
postais ou filatelicos apos a sua venda, de
verao contudo: 

7.1. Nao apoiar ou concordar com qual
quer artiffcio na venda de selos ou outros 
produtos postais incorporando selos, em que 
se de a entender pretenso escasseamento 
desses produtos. 

7.2. Evitar qualquer acc;:ao que possa ser 
tomada como aprovac;:ao ou outorga de esta
tuto oficial a produtos de origem particular 
incorporando selos de correio. 

7.3. No caso de nomearem agentes para 
comercializarem os seus produtos filatelicos, 
deverao dar instruc;:oes a esses agentes · para 
que sigam as normas e praticas por que se 
regem essas mesmas Administrac;:oes. As 
Administrac;:oes nao deverao autorizar os agentes 
a alterar as suas proprias normas postais nem 
a contrariar as normas filatelicas. 

7.4. Proibir especificamente aos seus 
agentes a venda abaixo do valor facial dos 
seus selos ou produtos que incorporem se
los. Na remunerac;:ao dos seus agentes, as 
Administrac;:oes deverao evitar, tanto quanto 
posslvel, que esses agentes vendam os seus 
selos e outros produtos filatelicos incorpo
rando selos, acima do valor facial. Podem 
ser feitos descontos para quaisquer variac;:oes 
nacionais ou locais em vendas ou outras 
taxas que tal seja pertinente. 

• In Flash - Informal(oes FIP, n.o 32, Junho 1990. 

Encerramento de Esta~oes 

DE 008592 VCEAS. 1992-05-11. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Gradil. 

DE 009792 VCEAS. 1992-05-19. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Cano. 

DE 009992 VCEAS. 1992-05-20. Criac;:ao da 
Estac;:ao do Calvario (Lisboa). 

DE 010392 VCEAS. 1992-05-21. Criac;:ao da 
Estac;:ao de Correios da Visconde de 
Santarem (Lisboa). 

DE 011592 VCEAS. 1992-06-05. Supressao 
de Estac;:oes de Correios. Talhadas, 
Assumar e Foros de Arrao. 

DE 011792 VCEAS. 1992-06-09. Alterac;:ao 
da designac;:ao da Estac;:ao de Correios 
do Areeiro (Lisboa). 

DE 012092 VCEAS. 1992-06-16. Criac;:ao da 
Estac;:ao de Correios de S. Joao de Brito 
(Lisboa). 

DE 012892 VCEAS. 1992-06-24. Alterac;:ao 
da designac;:ao de Estac;:ao de Correios 
de Vermoil-Gare. 

DE 012992 VCEAS. 1992-06-24. Criac;:ao da 
Estac;:ao de Correios de Calc;:adas (Bar
celos). 

DE 013492 VCEAS. 1992-06-30. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Povoa e Me
adas. 

DE 013992 VCEAS. 1992-07-08. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Torrozelo. 

DE 014592 VCEAS. 1992-07-14. Supressao 
da Estac;:ao de Correios Auxiliar de Co
vas (Vila Nova de Cerveira). 
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DE 014792 VCEAS. 1992-07-15. Supressao 
da Estac;:ao de Correios Auxiliar de Santa 
Comba da Vilaric;:a. 

CC 000592 PCE. 1992-07-17. Correio Azul. 
DE 014992 VCEAS. 1992-07-21. Supressao 

da Estac;:ao de Correios Auxiliar de 
Albernoa. 

DE 01592 VCEAS. 1992-07-23. Supressao 
da Estac;:ao de Correios Auxiliar de SuI. 

DE 015492 VCEAS. 1992-07-27. Supressao 
da Estac;:ao de Fajao. 

DE 016992 VCEAS. 1992-08-05. Supressao 
das Estac;:oes de Correios de Cabec;:a 
Gorda e Salvada. 

DE 025392 VCEAS. 1992-08-27. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Cardigos. 

DE 025592 VCENS. 1992-08-27. Supressao 
da Estayao de Correios de Lousa 
(Moncorvo). 

DE 017592 VCEAS. 1992-08-07. Criayao da 
CTFU4 a} de Anta (Espinho). 

DE 024392 VCENS. 1992-08-25. Criayao das 
Estayoes de Correios de Prac;:a do Bocage 
(Setubal) e S. Jorge (Carcavelos). 

DE 025492 VCENS. 1992-08-27. Supressao 
da Estayao de Correios de Santa Comba 
Dao Gare. 

DE 026092 VCENS. 1992-08-29. Supressao 
da Estayao de Correios do Arco do Cego 
(Lisboa) . 



DE 018892 Y-CEAS. 1992-09-17. Supressao 
da Estac;:ab de Correios 4 a) de Mata de 
Lobos. 

CC 000692 PCE. 1992-09-28. Correspon
dencias Direct M<;Iil. 

01 000192 YCEAS. 1992-09-29. Correspon
dencia destinada a falidos. 

DE 019592 YCEAS. 1992-09-30. Criac;:ao de 
Estac;:oes de Correios na DCP. Garcia de 
Orta (Porto), Monte dos Burgos 
(Matosinhos) e Santo Ovrdio (Yila Nova 
de Gaia). 

DE 019792 YCEAS. 1992-09-30. Criac;:ao de 
Estac;:oes de Correios. Ceuta (Porto); 
Casal Ribeiro (Lisboa) e Alportel (Faro). 

DE 019492 YCEAS. 1992-09-30. Supressao 
da Estac;:ao do Hospital de Santos Silva 
(Yila Nova de Gaia). 

DE 019692 YCEAS. 1992-09-30. Criac;:ao de 
Estac;:oes de Correios na DCL. 5 de 

DE 021792 YCEAS. 19~2-10-30. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Alcaide. 

DE 021892 YCEAS. 1992-11-03. Reclassifi
cac;:ao de Estac;:ao de Correios. Porto de 
Ave. 

DE 023392 YCEAS. 1992-11-24. Supressao 
do Balcao Exterior de Correio de Ourondo 
(Silvares). 

DE 023292 YCEAS. 1992-11-24. Encerra
mento temporario da ECA de Chao de 
Couce. 

ON 000892 CA/SA. 1992-11-26. Normas 
Complementares do Regulamento do 
Servic;:o Publico de Correios (RSPC). 

DE 023792 YCEAS. 1992-12-02. Criac;:ao da 
Estac;:ao de Correios Antonio Elvas (Al
mada). 

DE 023892 YCEAS. 1992-12-03. Criac;:ao da 
Estac;:ao de Correios Miguel Bombarda 
(Queluz). 

PORTUGAL ~~;!~ 

Outubro (Lisboa), Campo Grande (Lis
boa), Forum Picoas (Lisboa) e Olaias 
(Lisboa). 

DE 020192 YCEAS. 1992-09-30. Mudanc;:a 
de designac;:ao de Estac;:oes de Correios. 
Braga para Maximinos (Braga), Setubal 
para Bonfim (SetUbal) e Aveiro-Avenida 
para Avenida (Aveiro). 

ON 000792 CA/SA. 1992-10-22. Retirada de 
circulac;:ao de bilhetes postais turrsticos. 

ON 000692 CA/SA. 1992-10-22. Retirada de 
circulac;:ao de emissoes de Selo sem Taxa 
serie A. 

ON 000492 CA/SA. 1992-10-22. Retirada de 
circulac;:ao de emiss6es de selos dos anos 
1985, 1986 e 1987. 

ON 000592 CA/SA. 1992-10-22. Retirada de 
circulac;:ao da emissao «Instrumentos de 
Trabalho ... 
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OCE 000992 CEo 1992-12-09. Reorganiza
c;:ao do Produto Correspondencias Inter
nacionais. (Aprovac;:ao da estrategia de 
correspondencias internacionais baseada 
em 3 nrveis de velocidade - prioritario, 
normal e economico). 

DE 025492 YCEAS. 1992-12-10. Criac;:ao da 
Estac;:ao de Correios Porta de Moura 
(Evora). 

DE 026992 YCEAS. 1992-12-17. Supressao 
da Estac;:ao de Correios de Furadoro 
(Ovar). 

A YISO PCE 1992-05-29. Maquina de fran
quear "Alcatel .. mods. 5400 e 8500. 
Aprova.c;:8.o. 

AYISO PCE 1992-07-16. Maquina de franquear 
Pitney Bowes. Aprovado 0 modelo 6600. 

DEC. REGULAMENTAR 1992-08-18. Regu
lamento de Maquinas de Franquear. 

-
Notfcias da UPU 

Uniao Postal Universal* 

C6digo de etica 
referente as emiss6es 
de selos dos parses membros 
da UPU 

Por Ib Eichner-Larsen, AIJP 

Em seguimento a iniciativa de Michel 
Orbell , Direetor-Geral (reformado) da Admi
nistrac;:ao Postal da ilha de Jersey, os dele
gados a eonferencia da UPU realizada em 
Washington, em Dezembro de 1989, reeo
mendaram aos parses membros que seguis
sem as regras transcritas seguidamente, 
tendo em considerac;:ao os seus coleceiona
dores de selos, e a fim de se evitarem abu
sos na comercializac;:ao dos selos. Os selos 
sao emitidos por razoes postais e somente 
para cumprir aquele proposito. Consequen
temente, eles devem corresponder as 
actuais taxas postais e aos valores faciais 
necessarios. 

o Congresso da UPU 
realizado em Washington 

Recomenda as Administrac;:oes Postais 
dos parses membros que. acatem as normas 
descritas no Codigo de Etiea Filatelica para 
utilizac;:ao nos parses membros ao emitirem 
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Traduc;8.o por Ant6nio A. Vicente 

e forneeerem selos e outros produtos pos
tais para fins filatelieos. 

(Proposta 2000. 18/ Rev 1, Comissao 4, 
2.! reuniao). 

C6digo de Etica Filatelica 
para utiliza9ao 
dos parses membros da UPU 

o Codigo de Etica Filatelica para utiliza
c;:ao nos parses membros inclui as seguintes 
recomendac;:oes: 

1. As Administrac;:oes Postais que produ
zam produtos filatelicos devem assegurar
-se que 0 uso de selos postais e outros meios 
comprovativos do pagamento de correio nao 
leve a criac;:ao de produtos postais que nao 



7) 0 Computador e a Filatelia 

o computador representa uma grande 
ameaya para 0 nosso passatempo, po is cada 
vez mais os jovens Ihe consagram os seus 
tempos livres. A fim de travar esta evoluyao, 
foi criado um grupo de trabalho com os Pre
sidentes das Comissoes para a Literatura a 
Tematica, e a Filatelia Tradicional. Foram 
encarregados de desenvolver programas de 
computador referentes a Filatelia. Em pri
meiro lugar estao a procurar: 

a) Jogos de computador disponiveis ba
seados na filatelia. 

b) 0 software, aplicavel a filatelia. 
Relat6rios sobre est a actividade comec;:aram 
a ser public ados no «FLASH» de Marc;:o. 

8) Detecyao das falsiflcayoes 

A Comissao para a Luta contra as Falsi
ficac;:oes e Emissoes Indesejaveis comec;:ou 
a publicar no «FLASH» as recentes falsifica
c;:oes aparecidas no mercado. E gratificante 
que a Fundac;:ao da Federac;:ao Filatelica 
Dinamarquesa tenha patrocinado em 1991 
duas paginas com est a finalidade em cada 
numero do «FLASH». A Comissao est a tam
bem trabalhando para produzir um «video
tape» sobre detecc;:ao de falsificac;:oes. Estu
da tambem a possibilidade de realizar um 
«videotape» de cad a pais sobre todas as 
suas falsificac;:oes. Isto s6 se tornara possi
vel se todas as Federac;:oes estiverem pre
paradas para a gravac;:ao de um «video» e 
fornece-Io a Comissao. S6 os especialistas 
estao ao corrente das falsificac;:oes de dife
rentes paises. Os outros filatelistas ignoram
-nas totalmente. Foi iniciado um dialogo 
com a ASCAT a fim de estudar as possibi
lidades de incluir as falsificac;:oes nos cata
logos. 

9) A promoyao da Filatelia 

As discussoes durante 0 Simp6sio da 
UPU com os delegados dos paises nos quais 
a filatelia e praticamente inexistente, revel a
ram que esses paises sofrem sobretudo de 
uma falta de contacto com 0 mundo filatelico. 
Eles tem side completamente explorados 
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devido a sua ignorancia. Tanto assim que 
eles tinham a impressao que a filatelia esta 
em declinio e que as vendas filatelicas estao 
a baixar. A verdadeira razao e evidente: uma 
politica de proliferayao de emissoes. A FI P 
propoe-se a rever nesses paises, atacar 0 

mal pela raiz. A pedido das respectivas Admi-

ifsda 
nistrac;:6es Postais e em cooperayao com as 
mesmas. Um primeiro passo foi dado com a 
recomendac;:ao de admitir as Administrac;:oes 
Postais como Membros Associados da FIP, 
sem direito a voto. 

10) Resultados do Relatorio 
do ana anterior 

Foi concretizada a secc;:ao de selos de 
multa e fiscais, assim como das colecc;:oes 
de interesse particular. 

A cooperac;:ao com todas as organizac;:6es 
filatelicas internacionais tais como a ASCAT 
IFSDA e a AIJP, assim como a AIEP, FISA, 
FIPO, esta em constante progresso. 

Novas ideias ou programas necessitando 
de implementac;:ao devem ser financiadas. A 
situac;:ao econ6mica da FIP deve ser melho
rada e devem ser procurados novos patroci
nadores. A Administrac;:ao Postal das Nac;:oes 
Unidas assumiu 0 patrocinio para um projecto 
util. A Fundac;:ao Filatelica dos Estados Uni
dos deu 0 seu apoio a publicac;:ao do Iivro 
sobre 0 Seminario conjunto de Hist6ria Postal 
e Filatelia Tradicional, realizado em Paris. 
Apoios similares da parte de outras Funda
c;:oes serao bem-vindos. 

A existencia da FIP e por intermedio das 
suas Federac;:oes Membros e das Federac;:oes 
Continentais. A sua colaborac;:ao total com a 
FIP e da mais alta importancia. As suas 
propostas, sugestoes e opinioes sao a fonte 
de inspirac;:ao para a actividade futura da FIP. 

Pel a Direcyao da FIP 
D.N. Jatia, Presidente 

o credifone 
a porta da filatelia 

os franceses chamam-Ihes ccTeh~car
tes». Entre n6s passam pel a desig
nac;:ao de cccredifone», neologismo 

(alias bem estruturado do ponto de vista 
linguistico), ja que significa, na sua essencia, 
um suporte para credito em comunicac;:oes 
telef6nicas. 

Entramos assim no dominio da electr6ni
ca, acompanhando a evoluc;:ao, diremos ex
plosiva, das tecnologias de p~nta, sobretudo 
no dominic privilegiado das comunicayoes. 

Ate aqui tudo bem, nao fora colocarmo
-nos perante esses suportes (pequenos car
toes magneticos) com a mesma filosofia com 
que Vetzel se colocou perante as primeiras 
vinhetas inglesas criadas por R. Hill (segun
do a sua pr6pria expressao). Nascia entao 
um «hobby» ou uma actividade ludica e cul
tural cujo futuro 0 pr6prio Vetzel nao teria 
previsto, baptizado posteriormente por Herin 
como filatelia - este jogo magico que iria 
fazer apaixonar um tao grande numero de 
adeptos, ao longo de varias gerayoes. Quan
do Vetzel morreu em 1906, 0 coleccionismo 
de selos postais tinha-se de tal modo radi
cado e num nivel de tal desenvolvimento, 
que poderemos afirmar que algo de novo 
teria acontecido na vida dos hom ens e das 
suas instituiyoes. 

Acreditamos com Maury, um dos pais da 
filatelia, ao considerar que todas as colec
yoes de selos e outros documentos posta is, 
seriam sempre, fosse qual fosse a sua mo
tivac;:ao, fontes seguras de conhecimento 
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hist6rico. Tal espirito, que 0 tera levado 
inclusivamente a menosprezar as edic;:6es 
ditas comemorativas, como uma especie de 
intromissao, cedo viria a ser corrigido pela 
realidade que 0 pr6prio coleccionismo expres
sava, com a abertura de novos e multiformes 
rumos a filatelia, com a diversificac;:ao cons i
deravel do seu pr6prio objecto. 

Hoje colecciona-se nao ja s6 pelo seu 
significado hist6rico, mas tambem pela sua 
articulac;:ao simbolo-signo, ou pela composi
c;:ao estetica do seu grafismo. Novas regras 
vieram assim fundamentar 0 pr6prio signi
ficante filatelico, estabelecendo criterios di
versos dentro de uma coerencia que ja nao 
e apenas a da documentalidade hist6rico
-politica. 

Acreditamos ainda assim, que bem no 
seu substrato, se perce bam sempre alguns 
resquicios da causalidade historicista, dado 
que os seus objectos sao sempre cons ide
rados documentos oficiais, isto e, elaborados 
com fins sociais pelas administrac;:oes 
publicas e dai, reflexos dos poderes consti
tuidos. 

Mas 0 sinal, isto e, 0 suporte, 0 grafismo 
sobrepor-se-a sempre aqueles fundamentos 
tornando os seus objectos coleccionaveis por 
razoes no minimo diversas daquela. 

E isso que esta acontecendo com as 
«Telecartes» ou cartoes «Credifone» que 
neste momento se apresentam ostentando 
belas gravuras e ilustrac;:oes dignas de serem 
coleccionados. 



A cas a Stanley Gibbons que todos os 
filatelistas conhecem, acaba precisamente de 
reeditar 0 seu catalogo geral de .. credifones" 
de todo 0 mundo, como nao sera de estra
nhar igualmente que por ocasiao do grande 
salao filatelico .. Grand Ouest" que recente
mente teve lugar na cidade de Brest, tenha 
sido editado, nao ja um bloco ou um inteiro 
postal, mas, precisamente, um cartao 
.. credifone", exibindo um veleiro sob a le
genda .. Salon Philatelique Du Grand Ouest .. 
.. Brest 91 " 

mudan((a .. que sempre acompanham a mu
dan((a, poderemos ver as «Telecartes" i1us
trando as colec((oes tematicas, sob 0 pes ado 
argumento de que embora se nao trate de 
um significante da comunica((ao esc rita, se 
trata do significante de uma comunica((ao 
falada, bem na crista da evolu((ao tecnol6gi
ca no domrnio das comunica((oes humanas. 

Verso do credifone da serie alusiva aos Descobrimentos Portugueses 

Aceitemos a ideia que tal facto represen
tara um certo namoro a filatelia, para que 
esta Ihe abra as portas, pelas suas razoes, 
isto e, pelos mesmos criterios que as flamulas 
ou as franquias mecanicas ali deram entra
da. 

Nao sei que argumentos virao a ser 
aduzidos neste contexto. Mas estou certo que 
muitos filatelistas nao deixarao de se pro
nunciar sobre este assunto, que cremos ser 
agora pela primeira vez apresentado entre 
n6s. 

Para quando entao, ap6s vencidas, como 
deverao ser, as habituais .. resistencias a 
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NOTA: A recente decisao da Federa~ao In
ternacional de Filatelia vem contrariar 
em absoluto a tese colocada exemplarmente 
por este nosso distinto colaborador. Com 
efeito, em recente conferencia na qual 
estiveram representados ao mais alto nfvel 
a FIP, UPU, ASCA T, IFSDA, FIPO, AIJP e 
AIEP, foi decidido emitir um Comunicado 
no qual afirmam que "Os credifo
nes nao serao inclufdos em colec~oes 
filatelicas, nao se inserindo no Mundo Filate
lico» 
A porta da filatelia fechou-se, pois, aos 
Credifones. 

4) Filatelia Moderna 

Prossegue 0 processo para refor((ar 0 

terceiro perrodo, isto e, a partir da «Segunda 
Guerra Mundial". Estao em estudo as impli
ca((oes resultantes da exposi((ao deste perro
do separadamente em cada c1asse. Isto aju
dara a entender melhor as participa((oes 
expostas deste perrodo . 

Entretanto, DUSSELDORF'90 foi a pri
meira exposi((ao depois de HAMBURGO e 
STOCKHOLMIA'86 a introduzir um Salao 
Mophila na sua exposi((ao para a juventude. 
Embora nao pudessem seguir estrilamente 
as direclrizes nao deixaram de ter sucesso. 
No Simp6sio da UPU sobre filalelia, em 
Berne, fcram exposlas tres colec((oes em tres 
quadros cada, sobre diversos temas, ou seja 
Tradicional, Hist6ria Postal e Aerofilatelia, 
com material moderno, das Adminislra((Oes 
Poslais. Os delegados demonstraram gran
de interesse pelo exposto. Isso foi possivel 
gravas a amabilidade do Sr. W. Maassen da 
ccBund Deuslcher Phil?telisten". Infelizmen
Ie 0 Snr. Maassen resignou ao seu cargo de 
coordenador da Filatelia Moderna, por ter 
oulros compromissos. Um dos membros da 
Direcc;ao sera designado para· 0 subsliluir. 

Os organizadores de Exposic;oes estao a 
ser persuadidos a incluir esla secc;ao em 
todas as futuras exposic;oes. A inclusao desta 
secc;ao na PHILANIPPON'91, CANADA'92 
GRANADA'92, GENOVA'92 assim como na 
OLYMPHILEX'92, representa um sucesso. A 
evolu((ao futura ira ser' analisada e serao 
apresentadas medidas suplementares ao 
Congresso apropriadas, para refor((ar esta 
sec((ao. 

5) A preven~ao de emlssoes 
indesejavels e/ou nocivas 
com os esfor~os comuns 
da FIP, AS CAT, IFSDA e AIJP 

A colaborac;ao entre as Organizac;oes Fi
latelicas Internacionais, ou seja a FIP, a 
ASCAT, a IFSDA, a AIJP, nunca foi tao boa 
como agora para lutar contra a amea((a das 
emissoes indesejaveis, com 0 apoio da UPU. 
A vasta publicidade pela imprensa tilatelica 
motivou uma tomada de consciencia geraJ. 

o primeiro Simp6sio da UPU sobre Fila
telia a 24 de Abril de 1991, em Berna, entre 
as Organiza((oes Filatelicas Internacionais e 
os Membros da UPU foi um grande exito. A 
FIP nao vai seguramente desperdi((ar este 
bom come((o e tem inten((ao de prosseguir 
os seus esfor((os aos seguintes nrveis: 

a) A UPU a tim que ela fiscalize as vio
lac;oes do C6digo de Etica. 

b) As Administra((5es Postais, para que 
renunciem a saida nao s6 de emiss5es no
civas violando 0 C6digo de Etica, mas tam· 
bem a emissao de demasiados selos. 

c) Aos edilores de Catalogos para que 
apenas inclua~ as emiss5es que respeitem 
o C6digo de Etica. 

6) A promo~ao da Filatelia Juvenil 

A Comissao da Filatelia Juvenil esteve 
muito activa neste campo. Para alem disso, 
comprometeu-se a levar a cabo 0 seguinte 

: programa: 
: a) Elaborar um programa de educa((ao 
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modelo para a juventude de todo 0 mundo e 
em todos os idiomas da FIP. 

b) Colaborar com a Comissao de Filate
lia Informatica a fim de evitar que os jovens 
se desviem para outros passatempos. 

c) Estudar a possibilidade de criar um 
grupo de idade intermedia dos 22 aos 26 
anos, para incentivar a nova gera((aO a 
continuar a interessar-se pela filatelia. As 
participac;5es deste grupo serao avaliadas 
pelos jurados da Classe Juventude, mas de 
acordo com as SREV's das suas classes 
respectivas. 



gada exclusivamente da implementar;:ao das 
normas de avaliar;:ao a nrvel regional e nacio
nal, e ocupar-se-a dos problemas que surgi
rem no futuro. 

A Direcr;:ao deseja apresentar agora os 
seus Programas a Curto e Longo Prazo que 
se presume iraQ activar 0 desenvolvimento 
filatelico a nfvel mundial. Sao eles: 

1) Programa de Selecr;:ao de Jurados 
2) Publicar;:ao da pontuar;:ao nas expo

sir;:oes 
3) 0 ceCodigo de Etica .. da FIP para os 

selos de propaganda quando das exposir;:oes 
da FIP 

4) Filatelia Moderna 
5) A prevenr;:ao de emissoes indeseja

veis e/ou nocivas com os esforr;:os comuns 
da FIP, AS CAT, IFSDA e AIJP 

6) A promor;:ao da Filatelia Juvenil 
7) 0 Computador e a Filatelia 
8) Detecr;:ao das falsificar;:oes 
9) A promor;:ao da filatelia 

10) Resultados do relatorio do ana anterior 

1) Programa de Selec9ao de Jurados 

A Direcr;:ao da FIP tern a intenr;:ao de 
preconizar as seguintes medidas para as 
nomear;:oes dos Juris nas futuras exposir;:oes 
colocadas sob 0 patrocfnio ou ausprcios da 
FIP. 

a) Nao mais de 50% dos membros da 
Direcr;:ao numa exposir;:ao. 

b) Urn grupo de membros de cad a Co
missao especffica para dirigir a sua disciplina 
quando das exposir;:oes. Isto aumentara 0 
numero de membros do Juri nomeado pela 
FIP. 

e) Cada Federar;:ao que tenha jurados 
reconhecidos pela FIP devera nomear tres 
jurados para cada Exposir;:ao. Os membros 
do Juri serao escolhidos nessa lista. 

d) Os parses membros que nao tenham 
a oportunidade de nomear os seus jurados 
terao a possibilidade de serem representa
dos, reservando 2 a 3 lugares que Ihe serao 
concedidos rotativamente. 

Esperamos que estas medidas satisfa
r;:am as Federar;:oes membros. 
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2) A publica9ao da pontua9ao 
nas exposi90es 

Tern havido urn grande descontentamento 
pela nao revelar;:ao da pontuar;:ao pelos jura
dos. Na continuar;:ao das discussoes no ul
timo Congresso em Londres por ocasiao do 
debate da mor;:ao da Federar;:ao Hungara, a 

. Direcr;:ao estabeleceu 0 programa seguinte: 
a) A partir da LlLIENTHAL'91 e da 

PHILANIPPON'91, a pontuar;:ao total sera 
publicada no Palmares. 

b) A partir da GRANADA'92, 0 detalhe 
dos pontos de todas as novas participar;:oes 
sera enviada ao expositor. 

e) Na URUGUAY'92 far-se-a a experien
cia de divulgar a pontuar;:ao detalhada de 
todas as participar;:oes assim como urn es
tudo sobre as implicar;:oes antes de serem 
divulgadas definitivamente as pontuar;:oes 
detalhadas. 

d) A questao da remessa das fichas de 
avaliar;:8.o para cad a participar;:ao, e suas 
implicar;:oes, sera estudada posteriormente. 
Este programa progressivo levara eventual
mente a divulgar;:ao da pontuar;:ao detalhada. 

3) «C6digo de Etica» da FIP 
para os selos de propaganda 
para as exposi90es FIP 

Quando a FIP esta lutando contra as 
emissoes nocivas de algumas Administra
r;:oes Postais, 0 controlo devera comer;:ar por 
nos proprios. A fim de ajudar as exposir;:oes 
internacionais, as Administrar;:oes Postais dos 
parses membros estao a emitir selos espe
ciais para financiar estas exposir;:oes. Muito I 
frequentemente elas ultrapassam os limites 
com estas emissoes e ficam assim sujeitas 
a severas crlticas. Por este motivo a Direc
r;:ao tern a intenr;:ao de estabelecer urn ceCO
digo de etica» especial sob a forma de urn 
guia para as futuras exposir;:oes. 
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PORTUGAL 

308 - Jose Manuel da Costa Pereira de 
Almeida. Quinta de Corga. Roma
rigaes. 4940 Paredes de Coura. (M) 
T.C. V.60.N.U. 

738 - Eng. Fernando Jose Roque Martins 
dos Santos. Rua da Vitoria, n.!! 2. AI
deia da Portela. 2925 Azeitao. (M) 
C.V.60.N.1.2. 

840 - Rogerio Liberato Me)1des. Rua da 
Corredoura, 8. 7000 Evora. (M) T.C. 
N.U.60.1.2.19.Tematicas de pintura, 
desportos e fauna.90.94. 

1506 - Maj. Carlos Alberto Pereira Gomes 
da Silva. Rua Dr. Manuel Arriaga, 
66-8.!! Dto. 2745 Queluz. (M) Po.Fr. 
In.T.C.V.60.N.U.1.2A.15.94. 

1562 - Augusto Afonso Rodrigues Viana. 
Lote 384 - 2.2 C Zona N.!! 1 de 
Chelas. 1900 Lisboa. 

2658 - Antonio Noel de Vasconcelos Bar
bosa. Rua Mario de Campos Bar
bosa, 4-2.\! Esq.2. 2615 Alverca. (A) 
Fr.ln.It.Es.T.C.60.N.Tematicas: Ci
entistas, Evolucionistas, Astrono
mos e Medicos. Conchas e co
rais.90. 

2885 - Antonio Jose de Sousa Soares. Av. 
de S. Silvestre, n.!! 15. 3320 Pam
pilhosa da Serra. (M) PO.Fr.T.C. 
60.N.U.1. Macau.2A.Tema Europa 
CEPT.90.94. 

2887 - Eng. Jose Eduardo M. Godinho. Ur
banizar;:ao da Portela, Lote 132-1 .2 

Esq.2 1885 Lisboa. (M) Po.Fr.ln. 
T.C.V.N.U.60.N.U.1.2A.94. 

3255 - Maria Teresa Duarte Pinto. Rua do 
Telhal aos Olivais, 6-1 .!! Frt. 1900 
Lisboa (P) Po.Fr.ln.1 .5.9.15.17.30. 
55.56.57.60.T25.T27.CEPT.T34.T35. 
T36.Tematicas: Natal e Banda De
senhada.90.92.94. 

55 

3325 - Jose Manuel Dias Salvado. Quinta da 
Coidiceira, Torre 13-5.\!A. 2670 Lou
res. (M) Po.T.C.V.60.N.U.3.90.Afinsa. 

3326 - Antonio Manuel Dias Salvado. Rua 
Aquilino Ribeiro, Lote 8-6.!! Esq.\!. 
2675 Odivelas. (M) Po.ln.T.C.V.60. 
N.U.3.90.Afinsa. 

3327 - Nuno Miguel da Silva Fortes Ribei
ro. Praceta Teixeira Lopes, 1 rIc 
Dlo. 2745 Queluz. (M) In.Po.Fr.60. 
66.1 e IIhas.Palops.Macau.15. 

3328 - Major Jaime Antonio Lourenr;:o Pro
enr;:a. Rua Cons. Antonio Pedroso 
Santos, 122-2-D. 6200 Covilha. (P) 
C.60.N.U.67B.68. 

3330 - Jose Henrique Codinha Esgaio 
Delgado. Rua Mousinho Albuquer
que, n.\! 158. 2450 Nazare. (M) Po. 
Es.Fr.T.C.V.60.N.U. 

3332 - Alfredo Dias Cruz. Rua 19, n.!! 483-
_2.2. 4200 Espinho. Po.Fr.Es.ln.T.C. 
V.60.Classicos, tematicos e centos 
(todo 0 tipo). 

3333 - Jose Jorge Tome Rodrigues Mene
ses Bacelar. Rua 25 de Abril, Ze 
da Volta. Fontainhas. 2000 Santa
rem. (P) C.60.N.U. 

3334 - Antonio Manuel Alcantara Ferreira 
da Silva. Av. Praia da Vitoria, 57-
-3.2 Esq.\!. 1000 Lisboa. (P) T.V.C. 
60.72.72A.Telecards. Caixas de 
fosforos. Afinsa. 

3335 - Dr. Renato Freire de Figueiredo. 
Rua Alexandre Ferreira, 47 rIc, 
Esq.!!. 1700 Lisboa. (P) In.Fr.T.C.V. 
60.N.1.Palops. 

3337 - Eng. Paulo Roberto Ferreira Soa
res. Quinta do Espadanal, Bloco A, 
1-2.2 Esq. 5000 Vila Real. (M) 
Po.ln.Es.T.C.V.Per;:as filatelicas em 
geraI.60.U.15.19 1919-1933 Wei
mar.Tematica de Ursos.90. 
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3338 - Nelson Vitor Oliveira Martins Perei
ra. Rua Caminho da Fonte, n.2 22-
-1 !lOto. 2700 Amadora. (P) T.60.1.3. 
Colecciona: 60.U.2A.64 base de 
1.3.N. de 1.Macau. 

3339 - Jose Camilo Pires. Prac;:a Dr. Anto
nio Afonso Salavisa, 4-2.Q Esq.2. 
6000 Castelo Branco. (M) Po.V.C. 
60.N.1.Ac;:ores.Madeira.66.Carteiras. 
94. 

3340 - Joao Pedro Amado Baptista. Tra
vessa de Rana, 51. 2775 Parede. 
(P) T.C. V.60.N.U.1.2.3.(diversos). 
29.38. Ex-37 .56. Temas. 

MOCAMBIQUE 

3329 - Giorgi Micali. Av. 24 de Julho, 145-
16.2 Oto. Caixa Postal 4577. Mapu
to. (M) Po.ln.It.T.C.60.N.U.2C.ate 
1930.24.90.Afinsa. 

ESPANHA 

3331 - Prof. Julen Markuartu. cl Udiarraga 
n.Q 6. 48490 Ugao-MirabalJes. (M) 
T. V.(19).T(19).60. V.Classicos.67.75.T e
matica de S.F.Xavier.90.94.Afinsa. 

AFRICA DO SUL 

3336 - Joaquim Arlindo Marques Carrajola. 
3 Myrtle Avenue. Modderfontein 
1465. RSA. (A) Po.ln.Compreende 
Es.lt.Ep.T.C. V.60.U.1.2A.16.30.57.Te
maticas: T 41 de Africa.John Kenne
dy, Malaria e Navegadores.92. 
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CUBA 

3341 - Jose R. Crego AbelJa. Aguacate 409 
Apto. 2 - 11000 C. Habana 1. (MY 
Es.ln.60.64. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

2694 - Rufino R. Pernes. 700 South 
Evergreen Street. Chandler. AZ 
85224. (A) Po.ln. 

FRANCA 

428 -Eng. Jean Antoine Roudeix. Route 
de Brezins. 3f}590 St. Etienne de 
St. Geoirs. (M) Po.Fr.T.C.V.60.N.U. 
1.2.16.21.UPU.90.93. 

HOLANDA 

3125 - Kontaktgroep Spanje-Portugal 
(K.S.P.). Frits van Beekum.Anna
straat 20. 6862 CH Oosterbeek. 
Grupo de estudos filatelicos refe
rentes a Espanha e a Portugal. 

INDONESIA 

3278 - Freddy Lesmana. P.O.Box 12411 
JKB KPB Oaan Mogot. 11012 Ja
karta. (A) In.60.Timor.Macau.91. 

Programa a longo prazo da FIP 
para os 60.2 e 61.2 Congressos da FIP 

D 
esta vez esforyamo-nos por abordar 
de uma maneira diferente a apresen
tayao de um programa a longo prazo. 

Por outro lado, devido ao curto espayo de 
tempo que-vai decorrer entre os Congressos 
de Toquio e de Granada, este relatorio co
brira os do is Congressos. 

No decorrer do ultimo decenio consagra
mos bastante tempo aos regulamentos. Nos 
cinco primeiros anos, foram os Estatutos, 0 

GREVe os Regulamentos das Comissoes 
Filatelicas. As nossas Comissoes concen
traram por isso todos os seus esforyos no 
desenvolvimento dos seus SREV's e das 
respectivas directrizes assim como na for
mayao dos seus coleccionadores. Portanto 
nao foi posslvel prestar muita atenyao a 
aCyoes para melhorar e promover a filatelia. 

A Oirecyao e de opiniao que as altera
yoes frequentes aos regulamentos tem de 

NOTA: Este relatorio composto hB. jil algum tem
po, nao teve oportunidade de ter sido publicado 
antes. Inserimo-Io, pel a abundancia de informa
!Voes uteis e actualizadas que ainda conlEim. 
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Traduyao e adaptayao da 
JOSe R. Dias Ferreira 

parar. Isso deveria ser controlado de tal 
modo, que as modificayoes so possam ser 
propostas apos transcorrer um espayo de 
quatro anos. Vamos promover alterayoes aos 
Estatutos e ao GREV durante 0 60.2 Con
gresso em Toquio, e no 61.2 Congresso em 
Granada dedicarmo-nos-emos a aJterayoes 

dos GREVe SREV's. Em seguida so consi
deraremos ulteriores alterac;:oes no Con
gresso de 1996 e depois no ana 2000 e 
assim sucessivamente. 

o relatorio da Comissao de Implementa
yao sera discutido separadamente. Logo que 
seja eleita a totalidade dos elementos de Oi
recc;:ao um dos seus membros sera encarre-



E para terminar as generalidades, dire
mos que as assinaturas que poderiam ser 
anuais, semestrais, tri-anuais ou vitalicias, 
vinham expressas em escudos, francos, 
d61ares e shilings, dividindo-se como e de 
praxe em Portugal, Col6nias e Espanha e 
outros paises. Como ainda nao estava 
divulgada a Via Aerea (estavamos em 1932) 
nao havia est a variante. 

Nos diversos anuncios publicados desta
camos a oferta para venda do celebre qua
dro a 61eo de Girao .. 0 Va.lente» . 

Alem do artigo que respigaremos mais 
adiante e que pel a sua importancia em re
layao a hist6ria postal achamos por bem 
republicar, encontramos na Usta dos S6cios 
que ja ia ate ao n.!! 55, alem dos colabora
dores ja anteriormente citados, alguns 
grandes estudiosos e artistas contempora
neos, salientando-se igualmente Domingos 
Correia, s6cio muito antigo do Clube Filate
lico de Portugal e renomado comerciante, 
lalecido ha meia duzia de anos, bem como 
D. Laura Costa, comerciante de antiguida
des na Rua do Alecrim, 52/54. De relerir que 
os associados dispunham do carimbo indi
vidual nominativo e numerado que reprodu
zimos da pagina 22. 

E por lim 0 artigo que reputamos de 
capital importancia publicado na pagina 12. 

Servic;o de Correio por Camionetas 

Pelo Snr. Manuel Pinto do Amaral, digno 
chefe dos Servi90s Postaes do Porto foi 
inaugurado no dia 15 de Junho p.p. 0 servi-
90 da taxa rapida e directa de correspon
dencia entre 0 Porto, S. Joao da Madeira, 
Oliveira de Azemeis, Vale de Cambra e 
Arouca, por meio de camionetas da empreza 
"Sud Atlantique" dirigida pelos Snr. Manoel 
Alves da Costa Lima e Alberto Ferreira Pinto. 
A correspondencia destinada ao Porto, vin
do pelas camionetas, e entregue pela dis
tribui9aO das 9 horas do dia da partida da 
origem, enquanto que recebida pelo correia 
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s6 seria distribuida vinte e quatro horas de
pois. As malas para aquelas localidades sao 
fechadas no Porto, as 15,30, compreenden
do a correspondencia lan9ada nos rece
taculos da cidade, das 12,30 as 13,50, se
gundo os locaes, e a que vem de Lisboa 
pelo "rapido" da manha, que chega a S. 
Bento, as 14,23. 

Os jornaes que percam a expedi9ao da 
manha pelo Vale do Vouga, a correspon
dencia e os jomais matutinos de Lisboa serao 
lidos naquelas localidades no proprio dia da 
sua sarda. 

o Snr. Pinto do Amaral procura fazer 
liga(:oes identicas com outras localidades. 
E digna de regis to esta iniciativa na capital 
do Norte, que creio ser inedita em Portugal 
e que sob 0 ponto de vista filatelico se po
deria tomar muito interessante se se adop
tasse um carimbo especial para esses ser
vi90S a semelhan(:a de outros parses muito 
principalmente da America do Norte, onde 
se faz enorme uso dos transportes 
a utom 0 veis. Ahi fica a lembran9a para que 
os filatelistas portuenses nao a percam de 
vista. 

E se bem me lembro, creio que 0 algarvio 
Americo Mascarenhas Pereira, tern colhera
da a meter neste assunto, 0 que esperamos 
vivamente aconteya, pois em tempos vi in
teiros postais com referencia a serviyo simi
lar. Penso igualmente que Dias Ferreira 
tambem podera dar importante achega, a 
este capitulo da Hist6ria Postal, que tao 
poucas vezes vi abordado. 

Nota do Adm.: Este assunto foi tratado na re
vista .. Selos & Moedasl> pelo nosso distinto 
Cons6cio Jorge LUIs Pereira Fernandes, nos 
numeros 87 e 89, ao qual js demos a nossa 
colabora~io. 

Bolsa Filatelica 

Espa<;o a disposi<;ao de todos os leitores que podem aqui inserir 0 seu amlncio 
ao pre~o economico de 60$00 por linba. 

Desejo troca de novidades 
de Portugal (incluindo Ayores 
e Madeira) novos e usados no 
valor nominal contra 0 mesmo 
da Alemanha, eventualmente 
tambem da Franya. Estou in
teressado em trocar selos de 
Alemanha (todas secyoes), 
Franya, SUiya e/ou Austria . 
Base: Yvert ou Michel. Cor
respondencia em alemao, 
frances, ingles ou portugues. 
Wolfgang Kuchler, Fasanens
trasse 30, 0-82008 Unterha
ching/Alemanha. 

TODO 0 MUNDO - PAI
SES E TEMAS - Mais de 
35 .000 series em .. stock». 
Envie-nos a sua lista de fal
tas. Tambem prey8.rios gratis 
e pedido. 

FILATElIA SERGIO SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

COMPRAMOS TUDO. Por
que somos especialistas com
pramos pequenos/grandes lotes 
de sobrescritos do clube. Somas, 
BOLETIM JORNALISTA FILA
TEll CO, Rua Pinheiro Chagas, 
28-2.!!E, 1000 L1SBOA. 

EUROPAICEPT - AMERI
CA/UPAEP - Duas colec
yoes, dois temas, para fazer 
sem hesitayao. Tudo em 
"stock .. , incluindo albuns. Ins
creva-se tambem para receber 
as novidades que vao. saindo. 
FILATELlA SERGIO SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RINHA. 

Selos CERES (Portugal! 
Ayores e Madeira).. Procuro 
para especializayao tudo sobre 
este tema: novos, usados, fal
sos, reimpressoes, grandes 
blocos, erros, provas, cartas. 
Compro, troco e vendo. Paulo 
Vieira - Apartado 135 - 8002 
Faro Codex. 

Selos venda e compro, no
vos e usados. Continente e ex
col6nias. Bons preyos. M. 
Leitao. Rua Julio Dantas, 3-1.11 
F. Casal de S. Bras. 2700 
Amadora. 

If you are a THEMATIC 
COLLECTOR and you need 
SPECIAL CANCELLATIONS 
(Matasellos, Sonderpostempel, 
Obliterations) from Portugal 
write us to: Dep. MARCOFILlA, 
APARTADO 1026 * 1001 LlS
BOA CODEX * PORTUGAL. 

PACOTES COM SELOS
Para revenda ou directamente 
ao coleccionador. Muitos pai
ses e mais de 30 temas dife
rentes. Peya preyarios 9f.~tis. 
FILATELlA SERGIO SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

ALGARVE. Marcofilia clas
sica. Procuro cartas, selos iso
lados, postais, telegram as, etc., 
desta provincia ate 1912. 
Compro ou troco por outro 
material similar do resto do 
pars, pois possuo stock razoa
vel destas peyas. Posso tam
bem trocar por selos que faltam 
na sua colecyao. 

Paulo Vieira 
Apartado 135 
8002 Faro Codex 
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ERROS, ENSAIOS, PRO
VAS, NID, de Portugal e Col6ni
as, compro a peya ou quantida
de. 

COM PRO, lote de cartas cir
culadas ate 300, vulgares, de 
todo 0 mundo excepto Espanha 
e Ceres. Dirigir a Felix da Costa 
IIha, Bairro da Ponte, 2065 
ALCOENTRE. Tel.: 063/44429. 

Vendo selos de Portugal, 
ex-col6nias e tematicos com 
bom desconto sobre 0 Cata
logo Afinsa. 

Tenho grande stock de pa
cotes de selos. 

Peya lista de preyos gratis. 
S6 por correspondencia. En
viar selo para a resposta. 

Joao Pedro A. Rocha. Moi
tao 3780 Anadia. 

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

Catalogos Yvert - Sempre 
em .. stock .. as ultimas ediyoes. 
Peya lista destes e de outros 
catalogos, tambem djsponr
veis. FILATElIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

SELOS VENDO. 300 Dife
rentes Espanha, 1.000$00, 400 
Diferentes Mundiais, 1.000$00 

PILAR LOPEZ. Plz. Musico 
Espi, n.ll 3-7. 46019 Valencia. 
Espanha. 



Europa de Leste. Of ere yO 
aos melhores preyos series 
novas tematicas ou outras, 
incluindo novidades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando II, 
lote 8-2.2, Dt.2 2735 Cacem 

LINDNER SAFE -
LEUCHTTURM (FAROL) -
Vendemos todo 0 material 
filatelico destas e de outras 
marcas. Albuns, classifica
dores, folhas sistema branco, 
etc. Catalogos gratis a 
pedido. FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Filatelista medio troca selos 
comemorativos e estrangeiros 
usados 1 x1 ou Catalogos 
Afinsa e Yvert. Tambem troco 
series novas de Portugal. Es
crever em portugues, ingles, 
espanhol ou frances. Lufs Jor
ge Santos Coelho. Apartado, 
40. P-4701 Braga Codex. Por
tugal. 

Qual 0 inteiro postal (nor
mal), que Ihe falta? Que 
tem para dar em troea? Novol 
circulado? Enviar selo para 
resposta, Americo Mascare
nhas Pereira R. Artur Ferreira 
Silva, 2-2.2 Dto. 1885 Mos
cavide. 

POSTAIS MAxlMOS 
De PORTUGAL, anteriores 

a 1950. Compra: Hernfmi Ma
tos - Rua de Santo Andre, 1 -
7100 ESTREMOZ - PORTU
GAL. Fazer ofertas acompa
nhadas de fotocopia. 

Bolsa Filatelica 

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

catalogo. Se e coleccionador 
medio ou principiante estam9s 
as suas ordens. I. Coelho -
Apartado 135 - 8002 Faro 
Codex. 

NOVAS EMISSOES -
TODO 0 MUNDO POR PAI
SES E TEMAS - Somos im
portadores ha dezenas de 
anos. Diga que pretende co
meyar a receber ou peya cir
cular de inscriyao. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

Selos novos e usados bern 
comQ moedas, vendo com 
grande desconto. Tambem 
fayo permutas. 

Apartado 5 - 2580 ABRI
GADA. 

POSSUO DUPLICADOS DE 
SERIES EM NOVO DE POR
TUGAL, EX-COLONIAS, AS
TROFILlA, EUROPA E PAISES 
EUROPEUS, COM GRAN DES 
DESCONTOS DE 50 A 60% DE 
DESCONTO. 

Alberto Abrantes. Engenheiro 
Tecnico Civil. Estrada da Beira 
651-1.2. Alto S. Joao - 3000 
COIMBRA - PORTUGAL. 

PORTUGAL, selos, Blocos, 
Cart~iras em Novo (Mint.) . 
TEMATICAS nomeadamente 
«Espayo». 

Compro, vendo, troco. Base 
Yvert e Afinsa. Corresp., Por
tuguesllngles. 

Fernando M. Oliveira - Rua 
dos Arneiros, 86-1.2 Esq. 1500 
LlSBOA - PORTUGAL. 
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Desejo trocar selos novas 
e em quantidade, base Yvert. 
Tern outras propostas. Res
ponde sempre. Contactar pri
meiro. Correspondencia em 
frances e ingles . Rosen 
Sipsev, K. Siaveikov, bl. 27, 
vh .B.ap .1., 8005 Burgas. 
Bulgaria. 

Em troca de selos, FDC's e 
outro material da Russia 
(1918-91) e dos novas Esta
dos, aceito novidades (novas) 
da Europa, USA, etc. Base 
Michel ou Yvert. Corresp. em 
ingles e russo. Para mais in
formay6es contactar: M. 
Loifenfeld. Karbysheva 20 A-
47. 253139 Kiev. Ucrania. 

Desejo trocar selos novos 
com fi latelistas portugueses. 
Olereyo Peru e America do 
SuI. Tambem por temas. Co
lecciono cart6es telefonicos e 
cedulas. Fernando Tapia, FB. 
Casilla de Correos 3649. Lima 
100. Peru. 

MONTE OLiM PO - A uni
ca casa do pafs especialista 
em Jogos Olfmpicos e des
portos. Compra e vende selos, 
blocos e demais pec;:as filateli
cas e demais material filatelico 
relacionado. - Rua de Timor, 
94 - Apartado 166 - 3880 
OVAR - Informe-se. Tele!.: 
(056) 575467. 

Vendo ou troco por selos, 
313 Bilhetes Postais Novas e 
Dfferentes, editados pelos cn 
para postais maximos (Nao 
sao T.M.) dos Ayores, Madei
ra, Macau e Continente. Jose 
Rodriguez. Apartado 4781. 
30080 Murcia. Espanha. 

Respigando 

J
anos anos trinta, mais concretamen
Ie em 1932, se publicava em Lisboa, 
uma revista dedicada ao Coleccio-

nismo, de seu nome, como nao podia deixar 
de ser, ,,0 Coleccionador» . A sua publicac;:ao 
era bimestral e os seus directores eram A. 
de Gusmao Navarro e A. Pacheco de Car
valho, que acumulava com 0 cargo de Edi
tor. 

A Redacc;:ao e Administrayao eram na 
Rua 16 de Outubro, 15 a 19, em Lisboa. 0 
1.2 numero viu a luz do dia em Agosto de 
1932, com texto em portugues e frances. 
Como revista de coleccionismo, que se pre
zava de ser, tinha diversas secy6es, tendo 
como directores das mesmas, respectiva
mente: Antiguidades, D. Sebastiao Pessanha; 
Bibliografia e Consultorio, Carlos Coimbra; 
Filatelia e Curiosidades, a Direcyao; Cartofilia, 
D. Josefina Requena, cidada espanhola, de 
Barcelona que assina urn artigo em Ifngua 
castelhana neste primeiro numero; Turismo, 
A. de Gusmao Navarro, urn dos Directores. 

Nos colaboradores, on de se podem en
contrar grandes nomes desse tempo, ano
lam os Madame Jeancourt Gouveia, igual
mente tradutora, D. Jose Pessanha, Dr. Joao 
Barreira, Dr. Jose Braganc;:a, os notaveis 
publicistas Gustavo de Mattos Sequeira, Tude 
Martins de Sousa, Dr. Joao Couto, Antonio 
da Rocha Madahil, Dr. Rafael Calado, 0 dis
tinto olissipografo Pastor de Macedo, Car
doso Marta, 0 grande aguarelista Alberto de 

7 

Jose Manuel Castanheira da Silveira 
(LFE) 

Souza, Dr. Alfredo de Magalhaes Ramalho e 
o Capitao Antonio de Andrea Ferreira, colec
cionador que tambem se distinguiu no cam
po lilatelico. 

Carimbo individual dos socios do CIT 

«0 Coleccionador», que em subtftulo 
anunciava, «unica publicayao portuguesa no 
genero», tinha uma tabela de anuncios que 
ia de pagina inteira par 100$00 ate 1/16 por 
10$00, com descontos para tres inserc;:6es 
de 10% e de 6 de 15%, havendo ainda urn 
desconto especial de 25% para os socios do 
Clube Internacional de Trocas. Havia ainda 
a secyao dos Anuncios Economicos de 3 
linhas a 3$50, sendo cada linha a mais 1 $00. 
Devemos considerar que os prey os eram 
bastante elevadozinhos ... 



62 Cartas do Rei de Prussia Frederico 
Guilherme IV e do Principe Regente para D. 
Maria 1/, D. Fernando e D. Pedro V, 1842 a 
1860. 

13J! Livro - Russia 

22 Cartas da Imperatriz da Russia 
Catharina 1/ para D. Maria leD. Pedro III 
1779 a 1796. 

15 Cartas do Imperador da Russia Paulo . 
I para D. Maria I e Principe Regente, 1796 a 
1800. 

31 Cartas do Imperador da Russia Ale
xandre I para 0 Principe Regente e E/-Rei D. 
Joao VI, 1801 a 1824. 

43 Cartas do Imperador da Russia Nico
lau I para E/-Rei D. Joao VI, Infanta Regente 
D. Maria 1/ e D. Fernando, 1825 a 1854. 

14.e Livro - Sardenha 

78 Cartas do Rei de Sardenha Carlos 
Manuel 1/ e dos Duques de Saboia para E/Rei 
D. Jose I e a Rainha, 1756 a 1771. 

91 Cartas do Rei de Sardenha Victor 
Amadeu 1/ e dos Duques de Saboia para D. 
Jose 1, D. Maria leD. Pedro JII, 1773 a 
1795. 

15 Cartas do Rei de Sardenha Carlos 
Manuel JII para D. Maria I e Principe Regente, 
1796 a 1802. 

22 Cartas do Rei de Sardenha Victor 
Manuel I para 0 Principe Regente e E/-Rei 
D. Joao VI, 1802 a 1820. 

9 Cartas do Rei de Sardenha Carlos Felix 
para E/-Rei D. Joao VI e Infanta Regente, 
1821 a 1828. 

11 Cartas do Rei da Sardenha Carlos 
Alberto para a Rainha D. Maria 1/, 1842 a 
1848. 

15. 12 Livro - Saxonia 

4 Cartas dos Eleitores de Saxonia 
Frederico Christiano e Xavier para E/-Rei D. 
Jose, 1763 a 1768. 

52 Cartas do E/eitor de Saxonia Frederico 
Augusto III para E/-Rei D. Jose I 0 Maria I D. 
Pedro III e Princfpe R gente, i768 a 1804. 
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20 Cartas do Rei de Saxonia Frederico 
Augusto I para E/-Rei . J:Jao VI e Infanta 
Regente, 1816 a 1827. 

5 Cartas do Rei de Saxonia Antonio I 
para a Infante Regente e Duque de 
Bragan9a, 1827 a 1834. 

9 Cartas do Rei de Saxonia Frederico 
Augusto 1/ para a Rainha D. Maria II, 1845 a 
1853. 

16. 12 Livro - Suecia 

12 Cartas do Rei de Suecia Adolpho 
Frederico para E/-Rei D. Jose 1, 1755 a 1769. 

29 Cartas do Rei de Suecia Gustavo III 
para E/-Rei 0 Jose 1, 0 Maria leD Pedro 
JII, 1771 a 1788. 

28 Cartas do Rei de Suecia Gustavo 
Adolpho para a Rainha D. Maria I e Principe 
Regente, 1792 a 1807. 

6 Cartas do Rei de Suecia Carlos XJII 
para 0 Principe Regente eEl-Rei D. Joao VI, 
1813 a 1818. 

22 Cartas do Rei de Suecia Carlos Joao 
XIVpara EI-Rei D. Joao VI, Infanta Regente, 
Duque de Bragan9a e Rainha D. Maria II, 
1818 a 1843. 

22 Cartas do Rei de Suecia Oscar I para 
a Rainha D. Maria II, D. Fernando e D. Pedro 
V, 1844 a 1857. 

17.11 Livro - Veneza 

4 Cartas do Doge de Veneza Francisco 
Lauredano para E/-Rei D. Jose 1, 1755 a 
1761. 

6 Cartas do Doge de Veneza Luiz 
Mocenico para 0 mesmo 1766 a 1777. 

3 Cartas do mesm6 Doge para a Rainha 
D. Maria leD. Pedro III, 1777. 

4 Cartas do Doge de Veneza Paulo 
Rainerins para a Rainha D. Maria leD. Pedro 
III, 1781 a 1788. 

2 Cartas do Doge de Veneza Luiz Manin 
para a Rainha D. Maria 1, 1793 a 1795. 

Sao 17 livros com 2748 cartas. 
Secreta ria d'estado dos negocios estran

geiros, em 17 de setembro de 1880. = Julio 
Firmino Judice Biker. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PAISES, TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUIQAo GRATIS, 
PREQARIOS COM CERCA DE 
35000 SERIES - Novas. dife
rentes, completas. Indique-nos 0 

que colecciona. SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

PREQARIOS DE SERIES 
COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -
Inclui igualmente muita coisa 
em usado. Com blocos, 
«carnets,. e outras variedades. 
Gratis a pedido. SERGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

Troco selos usados em 
quanti dade com coleccionado
res de todo 0 mundo. Con
tactar: 

Joao Pedro A. Rocha. Moi
tao 3780 Anadia (Portugal) 

COMPRO Tematica de pin
.tura: PM Y360 C. Verde (D. 
Manuel) e Y130 Madeira 
(Colombo), Inteiros, Flamulas, 
Carimbos de Museus, Exposi
c;:6es de Arte e Nome de Pin
tores. PM Europa 93 s6 
reproduc;:6es de quadros. Nos. 
1 e 2 da revista ccSelos em 
Angola,. do Clube Filatelico de 
Angola. Os cinco primeiros 
numeros da ccRevista do Co
leccionador,.. Vendo ou Troco 
grande quantidade de Series 
de diversos temas. 

Jose Paulo Alves. 
Rua Padre Americo, 29 

Cave Esq.D. Forte da Casa. 
2625 P6voa de St. Iria -

Tel.: 9544982 

Bolsa Filatelica 

Em troca posso dar selos 
novos da Pol6nia, Checoslova
quia, Nova Republica Checa, 
Eslovaquia, Hungria, Uniao 
Sovietica e novidades da ex
Uniao (Let6nia, Est6nia, 
Lituania, Ucrania e Moldavia). 

Desejo selos novos de Por
tugal, Ac;:ores, Madeira e da 
Europa Cept. 

Tomasz Wojas 
ut. Proszowska 3 
PL 32700 Bochnia. Pol6nia. 

MOQAMBIQUE. dou, nu-
merac;:ao do cat. Ateneu. 

398 - Novo s/goma. 
405 - Novo s/goma. 
407 - Novo s/goma. 
449 - Quadra nova. 
483 - Variedade de goma. 
490 - Variedade de cor. 

Dou qualquer dos lotes a 
pedido contra 100$00 para 
despesas de envio. 

Mario Leitao. Rua Julio 
Dantas, 3-1.2 F. Casal S. Bras. 
2700 Amadora. 

Tenho para venda selos, 
FDC, blocos novos e usados 
de Portugal e ex-CoI6nias. 
Vendo com 50% dos Catalo
gos Eladio ou Afinsa. 

Possuo um grande «stock,. 
de pacotes de selos. Bons 
prec;:os. Pec;:a lista gratis. 

Tambemo ace ito permutas. 
Algumas ofertas sao limitadas. 
S6 por correspondencia. Envi
ar selo para a resposta. 

Joao Pedro A. Rocha. Moi
tao 3780 Anadia. 

Compro series Tematicas 
usadas de todo 0 mundo. 

Vendo pacotes de selos. 
Joao Pedro A. Rocha. Moita. 
3780 Anadia. 
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Em troca de selos novos 
de Portugal dou Canada no
vos e usados que tenho dis
ponfveis. ESCfever antes de 
enviar. Correspondencia em 
ingles ou alemao. Las Dobo. 
Box 205, Station ccU,.. 
Etobicoke. Ontario. Canada 
M8Z 5PL. 

Troco series MINT das 
tematicas de desportos, xadrez 
e orqufdeas. Base Yvert. 
Corresp. em Espanhol ou In
gles. Lic. Ram6n Blanco Arias. 
Martf n.Q 81 La Palma. Pinar 
del Rio. C6digo Postal 22500. 
Cuba. 

Exchange new and used 
stamps and phonecards 
from Argentina and South 
America for same of your 
contry. Gustavo Rudy. C.C. 
3606. 1000 Buenos Aires. Ar
gentina. 

Desejo trocar selos novos 
e PM. Correspondencia em 
ingles e frances. G. Badali. 
C.P. 64, 5600 P. Neamt. Ro
menia. 

Exchange new and used 
stamps and phonecards 
from Argentina and South 
America for same of your 
country. Gustavo Rudy. C.C. 
3606. 1000 Buenos Aires. Ar
gentina. 



, -
SEGIO W. DE SOUSA SIMOES 

Escritorio Filatelico 
T elefone (062) 83 12 48 • T elefax (062) 84 32 93 

. Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25 
2500 CALDAS DA RAINHA 

ACABAMOS DE EDITAR E ESTAo EM DISTRIBUICAO GRATUITA. OS SEGUIN
TES PRECARIOS: 

N.!! 8 - PALOP - Paise,s Africanos de Lingua Oficial Portugu.esa ANGOLA. CABO 
VERDE. GUINE-BISSAU. MOCAMBIQUE. S. TOME E PRINCIPE. Urn 
verdadeiro guia para as suas cornpras de selos. blocos. sobrescritos do 
1.2 dia, pagelas. etc. de tudo que se relaciona corn os PALOP. editado por 
urn especialista nestes paises. 

N.!! 9 - FOLHINHAS corn carirnbos cornernorativos de Portugal. Urna coleccao 
fascinante de cerca de 600 carirnbos. Amostras. e ideias para ~ sua 
rnontagern rapida ern alburn-classificador rernetidas a pedido. A UNICA 
coleccao deste tipo existente. 

N.!! 10 -DOSSIER JOAO PAULO II. selos e sobrescritos. 0 especialista a nivel 
rnundial neste terna. aconselha-o a fazer urna coleccao de selos e sobres
critos cornernorativos das Viagens de Joao Paulo II. Urn DOSSIER para 
ler e se inscrever de seguida nesta coleccao. 

'. CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAo PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUeE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SED~: AV. ALMIRANTE REIS. 70. 5.!! DT." - 1100 LlSBOA - Telef.: 823936 

. Expedlente - Sextas-felras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas 
Qualldades e quotlZ890es dos s6clos: 

JUNIOR {menores 18 anos} "7800$00 ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Llmrtrofes) - 850$00 semestre; 1600$00 (ano); 

(Provfncia, IIhas e Macau) - 1400$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2000$00 (ano) 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro 

7 Cartas da republica Batava para a 
Rainha D. Maria leo Principe Regente, 1795 
a 1805. 

3 Cartas· do Rei da Hollanda Luiz 
Napoleao para 0 Principe Regente, 1806 a 
1807. 

20 Cartas do Rei dos Pakes Baixos Gui
Iherme I para 0 Principe Regente e ElRei D. 
Joao VI. 1814 a 1824. 

27 Cartas do Rei dos Pakes Baixos Gui
Iherme /I para a Rainha D. Maria /I e seu 
esposo, 1840 a 1848. 

9. g Livro - Inglaterra 

20 Cartas do Rei de Inglaterra Jorge /I 
para EI-Rei D. Jose I e sua esposa, 1751 a 
1760. 

66 Cartas do Rei de Inglaterra Jorge /II e 
da Rainha Car/ota sua esposa, para EI-Rei 
D. Jose I e sua esposa, 1760 a 1775. 

45 Cartas do Rei de Inglaterra Jorge /II e 
da Rainha Carlota sua esposa para a Rainha 
D. Maria leD. Pedro /II, 1777 a 1798. 

51 Cartas do Rei de Inglaterra Jorge /II e 
da Rainha Car/ota e do Principe Regente 
para 0 Principe Regente de Portugal e ElRei 
D. Joao VI, 1800 a 1820. 

25 Carlas do Rei de Inglaterra Jorge IV 
para EI-Rei D. Joao VI, D. Pedro IV e Infanta 
Regente, 1820 a 1827. 

17 Cartas do Rei de Inglaterra Guilherme 
IVpara a Rainha D. Maria /I e Duque de 
Bragan9a, 1833 a 1836. 

10. g Livro - Napoles 

3 Cartas do Rei de Napoles Car/os IV 
para EI-Rei D. ~ Jose 1 1755 a 1758. 
128 Cartas do Reide Napoles Fernando IV 
para EI-Rei D. Jose 1, D. Maria 1, D. Pedro 
JII, Principe Regente e D. Joao VI, 1759 a 
1824. 

2 Cartas do Rei de Napoles Francisco I 
para EI-Rei D. Joao VI, 1825 a 1826. 
40 Cartas do Rei de Napoles Femando /I 
para 0 Duque de Bragan9a, Rainha D. Maria 
/I, Rei Regente e D. Pedro V, 1833 a 1859. 

3 Cartas do. Rei de Napoles Francisco /I 
para EI-Rei D. Pedro V, 1859. 
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11.g Livro - P%nia 

1 0 Cartas do Rei de Polonia Augusto /II 
e do senado para EI-Rei D. Jose 1, 1755 a 
1763. 

17 Cartas do Rei de Polonia Stanislau 
Augusto para EI-Rei D. Jose I, D. Maria I e 
D. Pedro 11/, 1764 a 1788. 

Malta e Terra Santa 

22 Cartas do gran-mestre da ordem de 
Malta fro Manuel Pinto da Fonseca para D. 
Jose 1, 1758 a 1772. 

9 Cartas do gran-mestre da ordem de 
Malta fro D. Francisco Ximenes de Texada 
para D. Jose 1, 1773 a 1774. 

83 Cartas do gran-mestre da ordem de 
Malta fro Manuel de Rohan para D. Maria I 
1777 a 1797. 

28 Cartas do gran-mestre da ordem de 
Malta, fro Femando de Hompesch para D. 
Maria 1, 1797 a 1799-ordem de S. Joao de 
Jerusalem. 

5 Cartas de Joao Baptista Tommasi 1803 
a 1804. 

2 Cartas do balio J.M. Guevara Suardo, 
1805. 

6 Cartas do balio di Giovanni, 1815 a 
1816. 

4 Cartas do balio Antonio Busca, 1824 a 
1826. 

12 Cartas do guardiao do con vento do 
Sacro Monte Siao em Jerusalem e do su
perior da Terra ~ta para EI-Rei D. Jose I 
e Rainha D. Maria 1, 1758 a 1790. 

12.g Livro - Prussia 

52 Cartas do Rei de Prussia Frederico 
11,0 Grande, para EI-Rei D. Jose 1, D. Maria 
leD. Pedro 11/, 1755 a 1786. 

27 Cartas do Rei de Prussia Frederico 
Guilherme /I para a Rainha D. Maria 1, 1786 
a 1797. 

51 Cartas do Rei de Prussia Frederico 
Guilherme /II para D. Maria 1, Principe Re
gente, D. Joao VI e Infanta Regente, 1797 a 
1827. 

1 Carta do mesmo para D. Miguel, 1828. 



5 Cartas do Presidente James Monroe, 
para E/-Rei D. Joao VI, 1819 a 1822. 

1 Carta do Presidente John Ouincy 
Adams, para a Infante Regente 1826. 

1 Carta do Presidente Andrew Jackson 
para D. Miguel, 1830. 

1 Carta do mesmo para a Rainha D. 
Maria II, 1835. 

2 Cartas do Presidente John Tyler, para 
a mesma, 1842 e 1843. 

7 Cartas do Presidente James K Polk, 
para a mesma, 1845 a 1849. 

1 Carta do Presidente Franklin Pierce, 
para a mesma, 1853. 

4 Cartas do mesmo para 0 Rei Regente, 
1854. 

2 Cartas do mesmo para E/-Rei D. Pedro 
V, 1855. 

4 Cartas do Presidente James Buckanan 
para E/-Rei D. Pedro V, 1858 e 1859. 

2 Cartas do Presidente Abraham Lincoln 
para 0 mesmo, 1861. 

5 Cartas do mesmo para EI-Rei D. Luiz 
1, 1862 a 1864. 

5J! Livro - Fran9a 

61 Cartas do Rei de Franya Luiz XII, da 
Rainha sua esposa e do Duque de Orleans para 
EI-Rei D. Jose I e sua esposa, 1755 a 1773. 

48 Cartas do Rei de Franya Luiz XVI, 
Conde de Artois e Duque de Orleans para 
E/-Rei D. Jose I e sua esposa, e Rainha D. 
Maria leD. Pedro III, 1774 a 1791. 

65 Cartas do Rei de Franya Luk XVIII e 
de varios principes francezes, para a Rainha 
D. Maria 1, Principe Regente e E/-Rei D. 
Joao VI, 1791 a 1824. 

10 Cartas do Rei de Franya Carlos X 
para E/-Rei D. Joao VI e Infanta Regente, 
1824 a 1828. 

65 Cartas do Rei dos francezes Luiz 
Filippe I e da Rainha Amelia para a Rainha 
D. Maria II e seu esposo, 1833 a 1848. 

14 Cartas de Napoleao Bonaparte, pri
meiro consul da republica franceza, e depois 
Imperador. dos francezes, para 0 Principe 
Regente, 1801 a 1807. 

42 Cartas de Luiz Napoleao Bonaparte, 
Presidente da republica franceza, e depois 
Imperador dos francezes, Napoleao III, para 
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a Rainha D. Maria II, D. Fernando, D. Pedro 
Ve D. Luiz 1, 1849 a 1870. 

6'!! Livro - Hespanha 

47 Cartas particulares da Rainha de 
Hespanha D. Maria Barbara mulher do Rei 
Femando VI, para seu pae EI-Rei D. Joao V 
1746 e 1747. 

24 Minutas das cartas de E/-Rei D. Joao 
V para sua filha. 

35 Cartas do Rei de Hespanha Fernan
do VI, de sua esposa e da Rainha kabel, 
viuva de Filippe V, para E/-Rei D. Jose I e 
sua esposa, 1755 a 1760. 

7.'1 Livro - Hespanha 

74 Cartas do Rei de Hespanha Carlos III, 
de sua esposa, e da Rainha Izabel, viuva de 
Filippe V, para EI-Rei D. Jose 1, sua espo
sa, Rainha D. Maria 1, D. Pedro III, Principe 
do Brazil e Infante D. Joao, 1760 a 1787. 

34 Cartas do rei de Hespanha Carlos IV, 
para a Rainha D. Maria leo Principe Re
gente, 1789 a 1806. 

68 Cartas do Rei de Hespanha Femando 
VII, e de E/-Rei Carlos, para 0 Principe Re
gente D. Joao VI, D. Pedro IV, Infanta Re
gente e D. Miguel 1809 a 1833. 

13 Cartas da Rainha governadora D. 
Maria Christina, para 0 Duque de Braganya 
e Rainha D. Maria II, 1834 a 1839. 
9 3 Cartas da Rainha de Hespanha D. 
Izabel II, para a Rainha D. Maria II, D. Fer
nando, D. Pedro V e D. Luiz 1, 1848 a 1868. 

8.'1 Livro - Hollanda 

22 Cartas dos estados geraes das 
provincias unidas dos Paizes Baixos para EI
Rei D. Jose I e sua esposa, 1756 a 1777. 

18 Cartas dos mesmos estados para a 
Rainha D. Maria leD. Pedro III, 1777 a 
1793. 

~ filatelia 
~ BRRRTR DB'S NEUES 

Rua da Trindade, 5-1.0 Dt.° (ao Largo do Carmo) Apartado 2690 
1117 LISBOA CODEX - Telefone: 3467133 

LITERATURA FILATELICA 
Selos Classicos de Relevo de Portugal, por A Maximafilia dos primordios a Actualidade, 
Eng.2 Armando Vieira 3.500$00 por Eurico Lage Cardoso 
Subsidios para a Hisloria do Correio Inicia~ao Filalelica, por Eng.2 Eladio Santos 
Maritimo Portugues, por Eng.2 Armando Vieira 3.000500 Estudos da Historia Poslal de Viana do Castelo, 
Marcofilia do Servi~o Postal de Portugal e por Sec. Fil. Bomb. Volunlarios de Viana 
Ultramar, por Coronel Guedes de Magalhaes 2.500500 do Castelo 
Marcas Poslais Pre·Adesivas de Portugal Pagelas C.T.T. de Portugal e Macau 1989, 
1978 - Em Fichas, por Coronel Guedes de por Jose Lalande Jorge 
Magalhaes e Eng.2 Andrade e Sousa 2.500500 Carimbos de Portugal e Ullramar 1978, 
Marcas Poslais de Angola, por Coronel por Palma Leal 
Guedes de Magalhaes 1.500$00 Esludo de Carimbos Polacos no Tema 
Selos Ceres de Portugal - em Fichas, por Musica, por Pires dos Santos 
Eng.2 Armando Vieira e D. Portugal 1.000500 Erros e Curiosidades - Filalelia Temalica de 
Cartas Vindas do Brasil pelos Paquetes Caminhos-de-Ferro, por Carlos Penha Garcia 
T ransantiiinticos, por Coronel Guedes de Fliimulas de Portugal 1910/1978, 
Magalhiies 500500 por Dr. Paulo Barata 
A Maximafilia de Macau, por Jose A. Duarte Fliimulas de Portugal Supl. 197811982, 
Martins 500$00 por Dr. Paulo Barata 
Manual de Filatelia, par Joao Alves Dias 500$00 Vinhelas Anti-Tuberculosas de Portugal, 
Provas e Ensaios de Portugal, par Prol. por Dr. Paulo Barata 
Oliveira Marques 500500 Classifica~ao de Etiquetas de Registo - 1.! 
Historia Postal da Povoa do Varzim, por A. Pinto Edi~ao, por Dr. Paulo Barata 
Fernandes 500500 Classifica~ao de Etiquetas de Regislo - 2,! 
Bilhetes Postais de Boas-Festas - Portugal Edi~ao, por Dr. Paulo Barata 
fnteiros Postais, por Jaime M. Ferreira e Aerogramas de Portugal, por Dr. Paulo 
L. M. Barata Neves 2.300Soo Barata 
Marcas Postais Pre-Adesivas de Portugal, fntrodu~ao aDs Inteiros Postais, por Dr. 
por A. Guedes de Magalhaes e M. Andrade Paulo Barala 
e Sousa 3.000$00 Esta~6es dos C.T.T. com Marca de Dia, 
Os Correiros, os Selos e a Filatelia, por Eurico Registos, Encomendas e Valores 
Lage Cardoso 350$00 Declarados, por Dr. Paulo Barata 
Algarve, Historia e Turismo na Filatelia, por Respigos das Lubrapex (1968180), 
Pires dos Santos 300$00 por Eng.2 Marques Gomes 
Classifjca~ao de Selos TIpo Ceres de Portugal, 

250$00 Selos Postais Portugueses Fluorescentes por Antoruo Lopes Ribeiro e Fosforescentes, por Eng.2 Marques Bilhetes Postais de Portugal (Inteiros Postais), 
por Americo Mascarenhas Pereira 250$00 Gomes 
Bilhetes Postais do Ultramar (Inleiros Postais), Carimbos de Portugal e Macau - Supl. 
por Americo Mascarenhas Pereira 250$00 1987, por Palma Leal 
Catalogo de Inteiros Postais Portugueses 1,2 Vol. Carimbos de Portugal e Macau 1994. 
Portugal, por Cunha Lamas e O. Marques 1.000500 Suplemento ao catalogo 1983 
Calalogo de Inteiros Postais Portugueses 2.2 Vol. Como Coleccionar Selos, por V.S. e A. 
Ultramar e llhas, por Cunha Lamas e O. Marques 1.00000 Ribeiro 
A Maximafilia na Actualidade, Portugal Ceres, Variedades de Cliche, 
por Eurico Lage Cardoso 1.300$00 por Miranda da Mola e Armando Vieira 
Os Descobrimentos na Filatelia, Ed. em Portugal e Colombo, 
Portugues e Galego 2.000$00 por Fernando da Silva 

C/I.V.A_ de 5% inciuido 
Os portes de correia registado I cobran~a sao por nossa conta, nos pedidos de valor superior a 3.000$00. 
Nos pedidos de valor inferior acrescem 200$00 e mais 150$00 para cobran~ 

250$00 
250$00 

250$00 

200$00 

200$00 

160$00 

3.000500 

150500 

100$00 

100500 

100500 

100500 

150$00 

100$00 

100$00 

100500 

100$00 

100$00 

600$00 

150$00 

3.000$00 

1.400$00 



SElOS E MATERIAL 
FILATELlCO 

PACOTES DE SElOS 
TEM.ATICOS 

Grande sortido 
de Series completas 

e Selos tem6ticos 

Pe~a listas de pre~os gratis 

EI6dio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
T elef. 54 97 25 
1100 L1SBOA 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 
QUALQUER 

MANCOLISTAS PAIS I TEMA 
I 

ASSINATURAS CONT ACTE..NOS 

•• COELHO, FILATELIA 
Apartado. 135 - FARO 1002 

BUY COMPROIVENDO BUY 
VENDO MOEDAS VENDO 
SELOS NOTAS 

COLEC<;:AO E LOTES 
SJ:RIES COMPLETAS 

DE ESPANHA, INGLATERRA 
PORTUGAL E COLONIAS INGLESAS 

TUDO NOVO 

APARTADO 5009 - 1701 llSBOA CODEX 
TEL: 758 7781 PORTUGAL FAX: 758 7781 

FILATELIA-NU~IISMknCA 
MADEIHA 

Casa especializada em: 

• MOEDAS • SELOS • NOTAS • 

de 

Portugal/ Ac;ores/Madeira/Macau 

Ex. Col6nias 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colecc;oes e 
pec;as isoladas 

c.P, 4511 
9057 FUNCHAl CODEX 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel: (091) 223070 
Fax:(09l) 230805 

Seloa de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro. 

Novlcladea. Tem6ticos. 
Sobreacrltoa de 1.0 ena 

TODO 0 MATERIAL FILAnLlCO 

Baslos I Campls, lda. 
R. Marla Andrade. 55 - Tel. 8341 08 

1100 UaBOA pORTUGAL 

FILAMATICA DIFUSAO 
• Filatelia, Numismatica, Notafilia, etc., etc. 

• Acessorios para Arruma~ao e Cataloga~ao. 

• Material LINDNER 

Rua Dr. Joaquim Jardim, 29 
T def.: 033 - 27784 

3080 FIGUEIRA DA FOZ 

MINISTERIO DOS 
NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

Direc9iio politica 
Archivo 

Manda Sua Magestade E/-Rei, pela secreta
ria d'estado dos negocios estrangeiros, 
remetter ao guarda m6r do archivo da torre 
do tombo os dezesete livros constantes da 
relar;ao junta, assignada pelo archivista d'este 
ministerio, os quaes conteem duas mil sete
centas e quarenta e oito cartas de sobera
nos estrangeiros para os de Portugal, a fim 
de serem guardados no referido archivo. 

Par;o, em 17 de setembro de 1880. = 
Anselmo Jose Braamcamp. 

Relar;iio dos livros, con tendo cartas dos 
soberanos estrangeiros para os de Portu
gal, a que se refere a portaria d'esta data 
para 0 guarda m6r do archivo da torre do 
tombo 

1,!'! Livro - Austria 

36 Cartas do Imperador de Allemanha 
Francisco I e Maria Thereza para E/-Rei D. 
Jose I e a Rainha sua esposa, 1755 a 1765. 

52 Cartas do Imperador de Allemanha 
Jose /I e Maria Thereza, para E/-Rei D. Jose 
1, a Rainha sua esposa, Rainha D. Maria I 
e D. Pedro 11/ 1765 a 1789. 

8 Cartas do Imperador de A/lemanha 
Leopoldo /I para a Rainha D. Maria 1, 1790 
a 1791. 

104 Cartas do Imperador de A/lemanha 
Francisco /I e depois I d'Austria para a Ra
inha D. Maria 1, 0 Principe Regente, E/-Rei 
D. Joao VI e a Infanta Regente, 1792 a 1827. 

30 Cartas do Imperador d'Austria Fer
nando I para a Rainha D. Maria /I e seu 
esposo, 1835 a 1848. 

2.S! Livro - Baviera 

26 Cartas do Eleitor de Baviera 
Maximiliano 11/ Jose para E/-Rei D. Jose I e 
D. Maria 1, 1755 a 1777. 
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80 Cartas do Eleitor Palatin.o Carlos 
Theodoro para E/-Rei D. Jose 1, D. Maria I 
e D. Pedro 11/, 1760 a 1799. 

9 Cartas do Eleitor Palatino Maximiliano 
Jose IVpara a Rainha D. Maria leo Principe 
Rege[lte, 1799 a 1805. 

19 Cartas do Rei de Baviera Maximiliano 
I para 0 Principe Regente e E/-Rei D. Joao 
VI, 1806 a 1825. 

26 Cartas do Rei de Baviera Luiz I para 
E/-Rei D. Joao VI, Infanta Regente e a Ra
inha D. Maria /I, 1825 a 1848. 

28 Cartas do Rei de Baviera Maximiliano 
/I para a Rainha D. Maria /I, Rei Regente, D. 
Pedro V e D. Luiz 1, 1848 a 1863. 

3. S! Livro - Dinamarca 

4 Cartas do Rei de Dinamarca Frederico 
V para E/-Rei D. Jose 1 1760 a 1764. 

76 Cartas do Rei de Dinamarca Christiano 
VII para E/-Rei D. Jose 1, D. Maria 1, D. 
Pedro /II e 0 Principe Regente, 1766 a 1808. 

21 Cartas do Rei de Dinamarca Frederico 
VI para EI-Rei D. Joao VI, Infanta Regente, 
Duque de Braganr;a e Rainha D. Maria /I, 
1816 a 1839. 

8 Cartas do Rei de Dinamarca Christiano 
V/II para a Rainha D. Maria /I, 1839 a 1845. 

22 Cartas do Rei de Dinamarca Frederico 
V/I, para a Rainha D. Maria /I, D. Fernando 
D. Pedro V e D. Luiz 1, 1848 a 1863. 

4.S! Livro - Estados Unidos da America 

1 Carta do congresso dos Estados Uni
dos da America, para a Rainha D. Maria 1, 
1787. 

3 C!artas do Presidente George Wa
shington, para a mesma, 1791 a 1797. 

4 Cartas do Presidente John Adams, para 
a mesma; e 

2 Para 0 Principe Regente, 1797 a 1800. 
9 Cartas do Presidente Thomas Jefferson, 

para 0 mesmo, 1801 a 1808. 
6 Cartas do Presidente James Madison, 

para 0 mesmo, 1809 a 1813. 



Marcas postais 

este ana de 1993 completam-se vinte 
e cinco anos que se editou a monu
mental obra " MARCAS POST AIS DE 

PORTUGAL, METROPOLITANO UTILlZA
DAS NO PERIODO PRE-ADESIVO .. por A. 
Guedes de Magalhaes e M. Andrade e Sou
sa, ambos LFE. 

Recordamos com saudade quando com 
outros colegas da Direc<;:ao da Federa<;:ao 
Portuguesa de Filatelia, entre eles Helder 
Torres e Fernando Carrao, recebemos 0 Eng. 
Andrade e Sousa que, humilde e gentilmen
te, nos entregou de mao beijada os originais 
para a sua publica<;:ao. Houve nessa altura 
uma certa relutancia na sua edi<;:ao visto 
existirem poucos coleccionadores de marcas 
postais (pudera nao havia elementos de re
ferencia) e ainda devido ao custo de imp res
sao da obra que inciufa centenas de zinco -
gravuras, para obedecer ao processo de 
impressao tipografada, que era um dos mais 
econ6micos na altura. Devido aos bons con
tactos de Helder Torres que era de Torres 
Vedras, com uma tipografia local, foi possf
vel levar para a frente a publica<;:ao de tao 
importante e complexa obra que, mesmo as
sim, demorou quatro an os a ser conciufda. 
Hoje os interessados podem dispor da se
gunda edi<;:ao do livro efectuado pela 
AFINSA. 

o Eng. Andrade e Sousa teve a modes
tia de esciarecer num prefacio, que quando 
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Jose R. Dias Ferreira 

se trata de marcas posta is "um trabalho 
nunca pode ser concluldo visto que des
conhecendo-se a totalidade de marcas 
postais que foram utilizadas na epoca pre
-adesiva, estamos sempre expostos ao 
aparecimento de algumas desconhecidas 
que se encontram em arquivos ainda in
tactos ... Ora e a prop6sito deste seu apelo 
e que durante as nossas pesquisas encon
tramos uma extensa lista de cartas, que no 
caso de ainda existirem podem contribuir com 
um manancial de informac6es que possam 
acrescentar elementos ineditos ao livro. 

Na lista que a seguir publicamos e que 
inciui cartas desde 1746 a 1870, 56 devem 
interessar as da epoca pre-adesiva 1759 a 
1853. Porem, outros elementos que nao se 
enquadram dentro daquele perfodo nao de
vem ser menosprezados porque podem ser 
aceites para outros estudos. 

Devemos estargratos ao Rei D. Lufs (1838-
1889) que devido a sua visao e generosidade 
permitiu fosse preservada tao importante 
colectanea que, no caso de existir no Arquivo 
Nacional da Torre do T ombo, possa permitir aos 
estudiosos muitos e valiosos elementos para os 
mais variados trabalhos. 

Oxala igualmente a pre e a filatelia tam
bem possam ser contempladas. 

Vejamos 0 que em 1880 foi publicado no 
"Diario do Governo» n.2 217 de 23 de Se
tembro. 

Ainda colecciona 
selos desta maneira? 
Certamente que nao! 

Para os seus 
valiosos selos: 

LlNDNER·T 
A melhor protecc:ao para 0 selo e a 
sua melhor forma de apresentac:ao. 

Loja Filatelica D. LuiS 
Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Postals 
Compra : Venda : 

OURO - PRATA - COBRE 
Promoc;:ao ·do mas 

Folhas e Capas Lindner 
Material Filatelico Tiras Hawid 

e Numismatico Selos 1960170 - 50 % desconto 

SOLICITE AS NOSSAS L1STAS DE PREQO$ PERIOOICOS 
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 ils 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 4 1 a a 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 NOVIDAD'ES POR ASSINA. 

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
ExecuC;Ao r6pida de pedidos por correspond6ncia 
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Colec~ao r LF Cards. 
Pintores e escritores portugueses 

ilustram grandes temas 
"Dcscoba1as", 1'rcsld&IcI:I1'IIrtIIps3 da5 Comunkbdcs Europda5". "Jogos Olimpkm-~Iona". "A Escrita
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• Telefones de lisbooePorto, S.A. 

JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA 
P.O. BOX 2335 

LlSBOA CODEX 
TELEX 40124 JMVPAB 

FAX 9250194 

• REAGENTES DE LABORAT6RIO 

• PRODUTOS QUrMICOS 

• VIDROS PARA LABORAT6RIO 

• PRODUTOS QUrMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 
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Do -Mito para a Realidade, 
Conhe~a a Vetdade sobre 0 Infante 

Para alem do grande visiomirio, des
cubra tam bern uma figura hist6rica 
que teve de defrontar os inimigos e 
os condicionalismos da epoca, viu 
dois dos seus irmaos envolvidos nu
rna temvel guerra civil que terminou 
com a mOTte de 
urn deles, e sofreu 
uma pesada derrota 
em Tanger. Conhe
~a toda a inclita Ge
ra~ao e, com ela, 0 seu membro mais 
i1ustre, D. Henrique. Foi este 0 ho
mem a quem, por ter sido Grao-Mes
tre da Ordem de Cristo e sempre ani
mado pelos antigos e bel os idea is do 
espfrito de Cavalaria, tam bern ja 
chamaram 0 ultimo dos Templarios. 

Henrique, 0 Navegador 
96 pAginas de grande formalo (24.5 x 24,5 em), 
luxuosamente impressas . lIuslrado com dezenas de 
fOlografias e reprodu~iies de mapas, gravuras c 
pmluras da epoca e lluslrado com doze exemplares 
aulenlicos de selos Ponugueses. do Brasil, de Macau e 
de Cabo Verde, comemoralivos dos De.scobrimenlos e 
uma prova de cor produzida, numerada e aUlenlicada 
rein Casa da Maeda • Texlo do hislorindor Arlur 
Teodoro de Malos, em Ingles e Portugues . Edi~ilo 

numerada, limitadn a 15.000 exempliues e aulenlicadn 
relos Correios de ponuga! • Volume 5 da Colec~aO 
Descobrir, edilndn em exclusivo para 0 Clube do 
Coleccionndor, dos Correios de Ponuga!. 

$ CORREIOS 
SERVIQOS DE FILATELIA 
Av Cual Ribeiro, 28 
lQ96l1SBO" CODEX 

Ume.lcl~ do 
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