o seJo portugues
e historia, e cultura,
e passado, e presente e
e distoncia.
Coleccionar
selos portugueses
e descobrir este jeito
de senti r e de viver.
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Como vai a Filatelia? - esta sera porventura uma interroga.;:ao que vArlas vezes
surglra no esplrito dos que se devotam mais interessadamente a esta modalidade do
coleccionismo. E Ii Hcito tambem concluir que sera, certamente, aos fllatelistas mais
isolados que aquela pergunta se coloca com maior frequ~ncia .
Desde ja nos permitimos chamar a atencao dos leitores que nos referimos a filate.
listas mais iso/ados, e nao, por exemplo, a fllatelistas residentes nas regioes do inter;or
do pals.
Flzemo·lo deliberadamente. Isto porque, sabemos de forma muito concreta, que
mesmo nos grandes centros (Lisboa e Porto incluldos) se encontram fiJatelistas com·
pletamente abstraidos da realidade filatelica.

!a lamentavel chegar·se a tal constata.;:lio.
Isso penaliza·nos por numerosas e diversificadas razoes - mas sempre partlndo do
princlplo que a Filatelia, como alias qualquer dos outros muitos sectores de coleccionismo, e urn fen6meno gregario: s6 a partir do estabelecimento de contactos e sua
manuten.;:ao, se podem trocar ideias e conhecimentos absolutamente necessarios; se
con segue manter a cada vez mais indispensavel actualiza.;:lio; se podem cultivar amizades
- e recorde·se que desde os seus prim6rdios a FiJatelia e citada como meio 6ptimo,
e fim, de se estreitar rela.;:oes.
Esse individualismo explica tantos e tantos factos que se verificam a par e passo,
como seja a exist4!ncia de tao numerosos coleccionadores de selos, e 0 escassissimo
nLimero dos que sao aderentes a colectividades filatelicas. ,E mesmo entre os que nlio
sao fillados, a sua escassa participa.;:lio na vida e nas iniciativas das suas associa.;:6es .
Explica tambem a existencia de urn lote de magnificas e valiosas colecc;oes com·
pletamente desconhecidas. (Ainda agora soubemos por mera casualidade, que um coleecionador de quem nunca tlnhamos ouvido falar, estava a vender as suas colecQoes:
a da Sui.;:a, foi adqulrida por elevada quantia, por reputado coleccionador daquele pals,
e 0 restante, que inclui Portugal, Austria, Espanha, Franc;:a, Liechtenstein e outros palses,
todos eles com a parte classica quase completa, conjunto que ja mereceu a deslocac;:lio
propositada ao nosso pais de urn conceituado comerciante espanhol ... )
Como vai ( entao) a Filatelia?
Pelo pouquissimo que ficou exposto e pelo muito que se nao abordou, nao vai,
necessariamente, bern.
Quando 0 vira a estar?
NOTA: Como e 6bvio, urge que as altas entidades que superintendem a Filatelia
tomem medidas adequadas de forma a ir minorando esta situac;Ao, a qual, a juntar·se
a outras, poe em perigo a sobrevivencia, a medi'o prazo, da pr6pria Filatelia.
A. SILVA GAMA
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SANTANA

FILATELIA TEMATICA OU POB PAIsES
QRANDE STOCK
NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAIMOS MANCOLISTAS
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SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em seriescompletas, novas, e sem charneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores preCfos
REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos

'

AV. DA L1BERDADE, 1517 _1.°
(Metro: AVENIDA)
1200 LISBOA-Telef. 561539
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ELADIO DE

PELA SEGURANCA
FAZER SEGURO
SeJa qual tor a sua Inielallva ela e quase sempre.

urna fonte de nscos
Uns ponderados Quiros Imprevisiveis
mas a que devemos estar atentos
A necessidade de galant" estabitidade na
execu9ao A certeza de alcancar 0 objectlvo
A contlnUidade do ap<is
Alguem tem de pensar nisso Criar segura"9a
Seguranca para a dinamlCa do empreendimento
Segura"9a para os que nele trabalham e
para os que destes dependem.

CASA FUNDADA EM 1922
CATALOGOS ELADIO DE SANTOS
A VENDA
1.° Volume

-

2.°

a sua seguradora

SE'l:OS DE PORTUGAL, CONTINENTAL E INSULAR,
E DE MACAU
48. a EdiCf80. 1987 .... ...... .. .. .. .. ............ .. ....... 700$00
Pe'lo COfrei·o: Porte e reg'isto 145$00; a ·cobranCfa ma'is 52$50

Volume

-

IlVIPERIO

SANTOS

SELOS D'O EX..ULTHAMAR PORTUGUi:S E DOS
NOVOS PArSES DE EXPRESSAO PORTUGUESA
47." EdiCf8a. 1986 ........................... .. .... ...... 800$00
Pe'lo Correia: Porte e reg,isto 145$00; a ,cobranCfa mais 52$50
RUA BEHNARDO UMA, 27 1100

LISBOA

TEL. 549725

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES
MANCOLISTAS
ASSINATURAS

QUALQUER
PAIS

I TEMA

CONTACrrE..NQS

, I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

Selos de Portugal, Ultra mar
e Estrangeiro
Novidades. Temiticos.
Sobrescritos de 1.° dia
lODO 0 MATERIAL FILAll!L1CO

BaslOs I Campos, lda.
R. Maria Andrade, 55 1100 L1SBOA

Tel. 8341 08
PORTUGAL

DOMINGOs DO SACRAMENTO
Mercado Filat611co de Llsboa
Rua do Crucifixo, 28 - Telef. 324891
1100 LlSBOA
Variado sortido de s~ries completas
e selos isolados, de Portugal
e Ultramar
Todo 0 material necessArlo
ao Fllatellsta
Albuns de Portugal, Ultramar
EdiC;~s Domingos do Sacramento

SELOS
PORTUGAL, EX-OOLONIAS E
ESmANGEIROS, CLASSICOS
SbRIES, E"f.C.

H. Sanlos Viegas
RUA 1.° DEZEMBRO, 45-3.°
TELEF. 36 58 52
1200 LISBOA

SELOS·MOEDAS
COMPRA

a

GRANDE STOCK DE SELOS
DESC.30%

P6RTICO

ALBUNS & C.a
por A [yes Coelho
Uma das grandes preocupar;oes de qual·
quer co/eccionador consiste na conservar;ao,
tanto quanto posslvel ordenada e manuselivel, daquilo que junta.
Em epocas recuadas, no final do seculo
pasad.o, ainda seria posslvel reunir todos os
se/os emitidos no mundo inteiro, embora
alguns cl.eles obrigassem a infindliveis canseiras e a abrir a bo/sa. Vendiam-se en tao
lilbuns com 3700 tipos de selos impress os e
isso basta va para que nao fosse- necesslirio
recorrer a cata/ogo.
Alem desses lilbuns para especialistas,
uns outros mais modestos destinavam-se a
crianr;as e a amadores e neles se poderia
arrumar 2000 se/os. Uvros muitIJ bem encadernados e com capa dourada e prateada,
seduziam igualmente pelo seu conteudo: 34
retratos de chefes de estado, 42 armas dos
principais estados do globo e cerca de 1300
tipos de se/os.
Hoje, um destes albuns totalmente preenchido por um jovem OU amador doutros tempos proporcionaria grande a/egria aos madios e aos avanr;ados, desde que, no comer;o
do coleccionismo, se respeitassem as regras
e os recursos modern os, ClJmo 0 de se co/ec·
cionar apenas selos inteiros e 0 de os agarrar com charneira. Infelizmente, herdaram·
-se lilbuns com bocados d.e se/os colados
no pr6prio album.
De louvar era a praocupar;ao inicial de· se
ten tar um pequeno panorama mundial sob os
aspectos geografico e politiCO. No exemplar
que possuimos, quinta &dir;ao pub/icada cer·
ca de 1900, alguns chefes de estado mereGem Iigeiras referfmcias biogrlificas e apenas uma dup/icar;ao nos confunde: Timor
encontra-se em d.uas paginas, numa dedi·
cada B China e noutra ao Japao.
Como estas edir;6es juvenis pretendiam,
aCima cl.e tudo, cativar novos aderentes, nao

incluiam todas as taxas aas series de se/os,
mas mostravam gravuras diferentes. De tal
modo variaram as gravuras que, numa s6
pagina dedicada a um unlco pals, misturam·
-se se/os correntes com se/os de mutta, jor·
nais, etc. AIBm disso, se uma serie fosse
constituida por selos dfferentes, todos eles
seriam reproduzidos. t 0 caso da serie emi·
tida nos Estados Unidos da America em 1870:
nove selos dlferentes, nove gravuras.
Album simultaneamente cata/og.o, abrangia
cerca de 170 parses, possessoes, principa·
dos, provincias, graos.cJucados e protectora·
dos. A repetir·se semelhants edir;ao, a ciassificar;ao polltica d.os territ6rios seria ma/s
Mcil, ainda que nao se considere definitiva .
De qualquer modo, 0 caMlogo para os
mais novos tinha dois maritos: desde cedo
se trabalhava para os jovens e economicamente Ihes era proporcionado um album-cats/ogo.

A prova da sua utifidade enc.ontra-se na
tradur;lo parcial de um artigo publicado em
"Union des Timbrophiles", orgao da Sociedade Internaciona/e de Timbrologie de Paris
da epoca:
" ...tivemos de classificar uma colecr;ao de
selos da Grande-Bretagne de um coiegial de
11 anos de idade e c.o/eccionador hB somente dois' meses. Com a ajuda das gravuras
e do texto, ele ciassificou s6zinho, sem nenhum cata/ogo e sem nenhum erro, 90 selos
e sobrescritos de Inglaterra, reconhecendo
perfeitamente as variedades de letras dos
cantos dos selos (fund.o branco, fundo de
cor, pequenas letras, etc) ." .
Bons tempos em que as series de- selos se
contavam pelos dedos! ... E se brincava com
selos ciassicosl
Agora, um ano chega para encher um
album de um pais, como P.ortugal. Os CrT,
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por exemplo, eCiitaram 28 tolhas em 1983 e

as tradicionais edir;oes E/adio dos Santos e
Mercado Filatelico mantem-se com a seguranr;a que Ihes proporcionam muitos anos de
actividade.
A quantidade de coleccionadores cresceu
imenso e, apesar dos modernos tipos de
coleccionismo tematico, ainda aparecem mui·
tos iniciados em filatelia tradiciona/. E aque-

Um liVro por ana e por pais. Quando apareceu, pens amos que roubaria prazer ao colecc!onador que prefere, ele pr6prio, construir 0 seu album, folha a folha para que as
possa substituir sempre que surjam ex emplares mais perfeitos e uma folha ja nBo consinta mais c;;.ombinar;oes d,e se/os. Depois,
quem opta pela compra do livro, nBo pode
pensar em expor. Constroi para a estante.

Selos novos em clrculac;:ao
Em liquidac;:ao dos seus
pedidos de selos ou material
filatelico, pode enviar-nos selos das emissoes de Portugal,
para uso na correspond~ncia .
Uma boa ocasieo para desfazer-se do aue tiver a mais.
Sergio W. de Sousa Simoes
- 2500 Caldas da Rainha.
SELOS PERFURADOS. Pago
a catalogo ou troco selos de
Portugal com as perfurac;:oes:
ABV - AT - ATC - A. TELES - CDA - CFCL - CFE - CFU - CI (Jaime Nascimento Almeida) CIN - CM - CM&I - CNN - CPM - CASA AFRICANA - CT - EI - EM - EML
(num circulo) FB - GLS - GECP - JCR - JNPP - MD' - MON - PBC - PL - RC - RI&C
SACOR - SF - TOTIA (41 furos). WCC. JORGE VIEIRA Av. Boavista. 173-4.° Ot.° 4100 PORTO. Tel. 691526.

PRE<;;ARIO POR PArSES Se V. colecciona qualquer pais
estrangeiro, desde Afeganistao a Zimbabwe, interessa-Ihe
receber este nosso precario,
repleto de series completas
novas. Descreve mais de 280
paises e perto de 100 tenias,
num total de cerCa de 24.0g0
series diferentes. Para 0 reeeber, envie Esc. 80$00, reembolsaveis no primeiro pedido.
Pa'ra 0 estrangeiro remeter 0
equivalente a $5,00 USA
(aviao l. ou $2,00 USA (super-,
ficie). S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES- 2500 CALDAS
DA RAINHA.

Desejo trocar selos. FDC's
postais e moeqas de Portugal.
Dou a meshmo da Pol6nia.
Corr. em ingles ou a.lemeo,
Antoni I(aniuka. ul. Kasztanowa 13 16·300 Augustow. PoloI}ia.
-----.-.---'-;-~-.-",..'---'.--

Voce que sabe ' escolher ...
pOis claro! Escolhe folhas em
formato internacional nos modelos Normal, Extra ou Luxo,
para montagem das suas colecc;:oes. editadas por Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Rainha . Amostras
contra esc. 80$00 para despesas, logo d.eduzidos na primeira compra.

Vendem·se vanos numeros
das seguintes revistas: Mercado Filatelico, Filatelia TemaCambio selos usados de
tica, 0 Selo. Filatelia para Todos, Selos & Moedas, Gazeta todo el mundo, 100x100. JuFilatelica, Franquia, Jornalista lian Ortega. 'C/ Vila,4r3.o 43.
Filatelico - 1.n e 2.'" series, ·03205 - Elche. Espana.
Estampilha e Vintem, Filatelia
Luso-Brasileira, Magazine FilaDeseio trocar'selos de" Portelico, Marcotilia, alem dos
Catalogos de quase todas as tugal e Turquia par ChecosloCom pram os Bolet!m do CFP I Exposit,oes Filatelicas realiza· vaquia, selos e blocos. J.
, Kopecky. NatruhTarce, 25. 1800
n.08 284, 296. 303, 307, 309 das no Pais.
311. Resposta a Secretaria do II
Contactar, a noite, pelo Praha 8 Liben. ChecoslovaQuia .
" "v.
Clube.
telef. 775425.

,
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les que gostam de juntar selos a notas explicativas passaram a dispor de uma atraente
e luxuosa publicar;BO dos CTT: "Portugal em
selos».
De algum mod!) se assemelha ao primitivo
album juvenil: como ele, um livro de folhas
fixas. Mas, em vez de notas biograficas dos
monarcas, mais desenvolvido nos apontamentos relativos a cada uma das emissoes
saldas em cada ano.

Contudo, hoje concordamos com aqueles
que passaram a adquirir a obrs anual de
"Portugal em selos» com a justificar;ao de
que assim se sacia 0 prazer de apreciar selos
sem gastar tempo.
Mudam os tempos, mudam os gostos. Vivemos na epoca d,os foguetOes e dos autom6veis mais velozes.
Apesar disso, nem ha tempo para arrumar
os selos de um pals!.. . Perdeu·se 0 direito
~ fantasia!

TR~S

"

',:

exposic;ao
~emacional
maximafilia

QUALIDADES FILATEUCAS
UMA ORGANIZA~AO

o

CIMAX - Clube Internacional de Maximafilia em colabQrac;:ao "com 0 CLUBE FiLAT'~LlCO DE PORTUGAL e a ASSOCIAyAO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA levam
a efeito a "LUSOMAX 87 .. -Exposic;:ao Internacional de Maximatilia, Aa bela Ifidade
de ABRANTES no mes de MAIO de 1987.
A Comissao Organizadora emitira oportunamente detalhes sobre a !l1esma.

4
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Tiras plasticas e classificadores E todo 0 restante
material filatelico. Em distribuir;ao gratuita, urn prer;ario
que Ihe sera remetido com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa SimOes - 2500 Caldas
da Rainha .

NoS NJS.O VENDEMOS APECompro selos, postais, carNAS PACOTES DE TIRAS tas , clntas de lornais, etc.,
PLAST,ICAS, DAMOS TAM- Portugal e Ulramar, em espeB~M! Igualmente classificado- cial Macau, Timor, C." Mor;amres, e pacotes de selos tema- bique, Nyassa, Tete, Zambezia.
ticos (mais de duas dezenas Klonga , Congo, Cabinda.
de temas diferentes). Per;a a
J. Trindade - Tel. 2515949.
circular .QUERO RECEBER Apartado 582. Portela - 2685
COMPLETAMEN,TiE GRATIS •. Sacavem .
---------- Filatelia SeRGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
COMPRO
Oferer;o selos. FDC, sobresLIVROS, REVIS'TAS E JOR- DA RAINHA .
critos especiais. envelopes
NAIS SOBRE FILA11ELIA .
etc. da URSS e selos da AlePAULO KROGER
Pacotes com selos tema- manha (-Ost). Mong6lia .
Av. Brasilia, 6-1 D Esq .D
Deselo selos novos de Porticos e por parses - 0 mais
APELACJS.O
completo conjunto de temas tugal. Ar;ores. Madeira e Ex2685 Sacavem ' Telef. 2571326 lamais 8presentado. Soliclte -Col6nlas a mlnha escolha.
orer;ario . Sergio W. de Sousa Respondo sempre. Corr. em
- - - - - - - - - Simoes
2500 Caldas da ingl.. alem. ou franc.
Rudolf A. Kunov. Poste resRainha.
G'I'eetings from Portugal!
tante, SU-290013 LVOV-13
I seH mint and used com·
(URSS) .
plete sets, souvenir sheets ,
Pre<::ario de series compleF. D. C., booklets, bundles
commemorative stampe and: tas novas de PortugnlTroco selos novos/usados
small size stamps of Portugal. Abrangendo 0 perlodo de
Price list will be send un- 1953 a 1985, e muitas ante- Portugal. e ex-Ultramar ate
1·lores. Envia-se gratis. Sergio independencia.
~er request.
W. de SOllsa Simoes - 2500
A. Albuquerque. Av. Minas
Attention, Iplease: exchange
Caldas da Rainha .
Gerais. 3-4. 0 -Dt.o, 2780 Oelras.
proposal can'.( be accepted.
Please USe Michel, y.vert and
Scott catalogs, and write in
english or french. Thank you
all in advance .
Send your letters to Pedro
Jose Waddington Peters - Av.
JoAo Crjs6stomo, 81-4.°
1000 Lisboa (Portugal).

VENDO: FDCs, postais maDesejo trocas de selos teximos, carimbos, cartas anti- maticos novos com colegas
gas, correio aereo, provas, portugueses e de todo 0 muneros, ensaios, pre-fj.jatelia, in- do. Oferer;o Cuba e Mundiais,
teiros postais. B. F. e outros. novos . FOC Base Yxert. EduarCOMPRO: Pre-filatelia, car- do Biens Marin . Apartado 221.
tas e Ipostals maximos anti- Zona 1. Havana 1 . Cuba.
gos, erros, pn;lVas, ensaios,
etc. Pago bons iprer;os.
Felix da Costa IIha - Bairro
TROCO F. D. C. de Portugal
Se e revendedor - Temos
da Ponte - Telef. 44429 por series novas e completas
em dlstribuir;ao gratllita urn 2065 Alcoentre.
das Ex-Provincias Portuguesas
prer;ario de oawtes com see temas Pintura. Fauna, Oeslos, tematlcos e outros. alem
portos - Jose Guilherme Mode todo 0 fYlatel'ial filatelico,
Desejo trocar selos, bllhee que natllralmente Ihe inte· tes postais, sobrescrltos reira - R. D. Pedro V, 207.
4.-0. 4400 Vila Nova de
ressa. Sergio W. de Sousa
(FDC). postals maximos, Co- Gaia.
Simoes 2500 Caldas da
lecciono os temas, Luis de
Ralnha.
Camoes, Vasco da Gama, Literatura, Musica, Plntura , DesDesejo trocar selos do Braporto, Fauna.
sil por selos de Portugal (NoColecciono tema Bombeiros.
CorresponMmcia em portu- vos - sem carimbo) .
Troco ou compro. Envio man- gues e ingles .
Mancolista base Yvert. Ch~colista . Ant6nio Passos BarreRagozin V. J .-R. Urltskogo cio Giornl - Caixa Postal 07
to. Rua do Cruzeiro , 231-r/c 35, ap. 6. 630004 Novosiblrsk- - Ouro Branco-MG - 36.406
Dt.o, 1300 Lisboa.
-4 - URSS.
I 81·asil.
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ENTRE VISTA

EUROPEX 86
E NOVOS
REGULAMENTOS FIP
APRECIADOS
POR
LADISLAV
DVORACEK
Entrevista conduzida por A. Silva Gama

Por ocasUio da Europex 86, esteve entre nOs, Ladislav Dvoracek,
Presldente da Federa~ao Internaci'onal de Filatelia, 0 qual, desde a sua
chegada a este alto posto, imprimlu ao organismo muimo da filatelia
mundlal, uma dinimica tendente a colocar este coleccionismo em plano
da maior evid6ncia. Os excelentes resultados js alcanc;ados. devem-se,
sem duvida,a sua InteligAncia, dinamismo, persistAncia e capacidade de
trabalho.
Recorda-se a prop6sito que esta e a segunda vez que Ladislav
Dvoracek nos prestigia com a sua presenc;a: a sua primeira visits a Portugal veri·ficou-se por ocasiao da Lubrapex 84, organizada pelo Clube
Filatelico de Portugal, tendo sido, na ocasiao, 0 signatsrio quem alvitrou
o convite aquela alta entidade - inlciativa que muito nos desvanece,
Nilo quizemos deixar passar a presente oportunidade sem que solicitsssemos ao Presidente da FIP uma pequena entrevista para a nossa
Revista, a qual nos fOi ccncedida sem qualquer rebu~o.
Clube F:latelico de Portugal- Quais sao as suas impressoes aeerca desta Europex?
Ladislav Dvoracek - As minhas impressoes acerca deste Salao, sao extremamente
positivas. Parabens.
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Possibilidade de uma ExposiCAo mundial em Portugal
CFP - Depols de visitar este Salao e participar nas manifestac;oes que decorreram
durante 0 mesmo, qual e a sua opiniao sobre a possibilidade e 0 interesse na orQanizac;ao em Portugal de uma grande exposic;ao mundial sob 0 patrocfnio da FIP?
LD - Posso dizer-Ihe que a Federac;ao Portuguesa de FII ateli a, como membro da FIP,
tem os mesmos direitos e os mesmos deveres que todas as outras suas congeneres, 0 que
inclul a mesma possibilidade de organizar uma exposil,ao mundial ou internacional. Naturalmente que hOje em dia uma tal iniciativa s6 e praticamente possfvel se efectuada em
colaborac;:ao muito estreita com a respectiva Administrac;:ao Postal. E pelo que presum~ ,
as vossos Correlos ajudam muito a Federac;ao Portuguesa, 0 que e urn bom prenuncio
pais sem 0 apoio dos Correios sera muito diffcil a qualquer das Federac;:Oes membro da
FIP levar a cabo iniciatlva de tal envergadura.
Posso assinalar que identica situac;:ao se verifica no meu pals, a Checoslovaquia,
onde esta em preparac;:ao uma exposic;:ao mundial: a Praga 88.
Concluindo, estou certo que a FederaC;ao Portuguesa de Filatelia a ja suficientemente forte e organizada para realizar tambam uma exposil;ao mundlal.

o

futuro das Europex

CFP - Tendo em conta 0 ja pes ado programa anual de exposic;Oes internaclonais,
qual a a sua opiniao sobre a possivel realizac;ao, tambam anual, destes Sal5es, denominados Europex?
LD - A reeposta tera de ser semelhante a anterior. Qualquer Federac;ao membro
da FIP pode organizar saloes semelhantes a este que nao tern natureza competitiva .
Estes Sal5es Europex que se destinam apenas a estes doze paisee, acredito que continuarao pelos pr6ximos anos .

Novas Regulamentos FIP -

estao para ficar

CFP - Mudando de assunto, gostariamos de saber se esta optimista quanto ao
futuro dos novos 'regulamentos para as exposil,oes mundiais e para as diferentes classes
de filatelia que a FIP eeta a implementar.
LD - A sua pel'gunta sensibiliza·me especial mente porque desde ha quinze anos
tenho estado a desenvolver os meus melhores esforc;os, aproveitando todas as oportunldades, no sentido ae conseguir urns boa receptividade aos regulamentos das exposic;Oes internac;onais no que respeita a avaliac;ao das participac;oes .
E importante que se tenha uma nOC;ao muito clara de que nao ha uma competicao
regular sem regulamentos adequados . E no ana passado conseguimos, em Roma, que
fosse aceite unanimemente 0 novo Regulamento Geral e os Regulamentos particiulares
para cada Classe de filatelia reconhecidas pela FIP. Estou certo que no pedodo que
?ecorre ate 1988, ano em que esses regulamentos estarao todos implementados, os
Jurados e todos Os restantes intervenientes incluindo as Federac;oes membros da FloP,
desenvolverao Os seus melhores esfo'rc;:os para a sua divulgaC;ao e aplicacao adequada.
Estou convencido que iremos conseguir.
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BOlSA FILATEllCA
Espac;:o a disposic;ao de todos os leitores que podem aqui Inserlr
o seu anunclo ao preliO econ6mlco de 25$00 por linha.
Europa de <Leste. Oferec;o
aos melhores prec;os sarles
novas tematlcas ou outras,
inclulndo novldades. F. Loureiro, Rua Eng.· Ferreira Mesquita, lote A-1." 0-1000
Lisboa.
Selos vendo e compro, novos e usados. Contlnente e
ex·coI6nias. Bons prec;os. M.
Leltao. Rua H. Lote 19-1.°
Frente. Casal S. Bras, 2700
Amadora.
Novas emissOes de todo 0
mundo por pafses e temasEsta a uma das nossas grandes especlalidadesl Melhores
prec;os e desejo de servlr
bern. Pec;:a circular de inscric;ao prontamente envlada. Ser·
gio W. de Sousa SlmOes2500 Caldas da Rainha.

Prec;ario de Sobrescrltos do
COM PRO aLusfadas.. (Portugal), cartas, postals, ambu- Primelro Dla de PortugalIAnclas, carlmbos franceses, Se colecciona os envelopes
nomlnativos, ensalos, provas, editados pelos correios (ou
pensa coleccionar), todos com
erros, blocos, paquebots.
Inscrlc;Oes marginals: Im- saries completas, nao deixe
pressores e numeros de obras. de solicitar este precario. serResposta: Apartado 90. 2751 gio W. de Sousa SimOes2500 Caldas da Ralnha.
Cascais Codex.
Folhinhas com os mais belos carimbos de Portugal Estavam edltadas ate final de
1985 mals de 500 folhlnhas
com marcas diferentes. Salvo
o numero urn, esgotada (e que
compramos por muito bom
prec;o) , esta a tempo de adquirlr todo 0 conjunto. Em dlstrlbuic;:ao um catalogo-prec;ario,
que envlaremos gratis a simples pedldo, bem como amostras para quem nao as conheca. Sergio W. de Sousa SimOes - 2500 Caldas da Rainha.

PREQARIO TEMATICO
Desde Arqueologla, Arte, Astro, Aves, Aviacao, ate Teatro,
Tecnologia, Transportes, Turismo, TelecomunicacOes, Uniformes, Veiculos Motorlzados
e Xadrez, de tudo vai encontrar no precario tematico ago·
ra em distribuicao. Tem mais
11e 280 parses, cerca de 100
temas e 24.000 saries dlferentes. ,para 0 receber envie Esc.
80$00, reembolsavels no primeiro pedido . Para 0 estran·
geiro remeter 0 equivalente
a $5,00 USA (avlao) ou $2,00
USA (superffcle). S~GIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

Compro e vendo selos novos e usados, Portugal e Co16nias, Novos Pafses Lingua
Lusa e Estrangeiros, assim
Dou selos da RFA, RDA,
como todos os Temas, Blocos,
Sobrescritos, etc. Remeta Lls- Berllm, CH, Austria e outros
tas em duplicado e selo 22$50 da Europa ou America do Sui,
para resposta a: Silva Pereira, todos carimbados, contra se·
Rua Ant6nio Nobre, 43-2.', Dto. los e blocos de Portugal. Dr.
- 1500 Lisboa - Tel. 784816. Carlos, tel. 71431 64,1600 Lis-boa, R. Cs. J. SJlvestreRlbeiro, 8-7.0.0 .
COMPRO-TROCO - Pec;as
circuladas da Companhla de
QUERO POST1o.IS ILUSTRA· Moc;ambique, Niassa, LourenAtencao! 0 anuncio do Se·
DOS DOU SELOS OU FDC co Marques, Quelimane, Kion- nhor Ed~ar Albornoz, de EquaPORTUGUESES EM TROCA
ga, Zambezia. Respondo sem- .dor, nao e serio. Mais InforMASCARENHAS
pre .Paulo Sa Machado - Rua -maCao: Emilio Xandre, Plaza
Espana, 2, Lloret-Gerona. EsR. Artur Ferreira Silva, 2, 2.' Dlreita das Camplnas, 33 4100 PORTO.
panha .
1885 MOSCAVIDE

TEMOS EM .. STOCK .. , MI·
LHARES DE S~RIES ESTRANGEIRAS NOVAS - iTodos os
parses, todos os temas. Den·
teadas, nao denteadas. Blocos.
Qualquer que seja 0 pais ou
o tema que colecclona, experimente envlar-nos a sua IIsta
de faltas. Fllatelia S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

1416 -Gonzalo Martin Herranz Avenlda
de Las Camelias, 42,6 .° G. Vi go
- Es. Po. Fr. rr. N. U. 60. 1. 19. 20.
90.94.
1493 -Inacio Rosado Grilo . C/ Vall d'Uxo,
4-3.°. 46014 Valencia. (M.) Po. Fr. In.
Es. T. C. V. 60. 66. N. 1. 2C. 15. 19.
28. T1. 90. 94.
2092 -Emilio Parcet Munoz. Conde de Borrell, 251-1.°-3." Barcelona (29). (M)
T. C. 60. N.U. 1. 19. 19A T5. T13 .
2188 - Juan Malvar Lema. Avd. Naturales 8.
Fene/La Coruna. (19/A) (1/P) Po.
-Es. T. C. V. 60. N. U. 1. 19. 20 46.
Carlmbos especiais. 90. 94. 107 Espanha.
2419 - Jose Rodriguez Perena. C/Huerto,
8-3.0 Santiago EI Mayor. MURCIA. (A)
Po. Fr. In. T. 60. U. 1, 19. Filipinas .
Gibraltar. 21. 67 B. Da 3. 90. 107.
2474 - Rafael Guillen Fresno. P. O. Box 583
Albacete. Fr. In. Es. 60. 1. 10. 10A.
1oB. 21. 31. 24A. 24B. Guatemala.
,Rep. Dominicana. 6 Centro. Base 90.
2597 - Dr. 'Emilio Xandre. Plaza -Espana. 2_1.°_
_2.". L10ret de Mar. Gerona . (M) Po.
It. Fr. In. Es. 11'. 60. 1. 90.

2686 -

Juan Gil Mateu. Urb. ..La Granja.
-C/Menorca, n.o 7.43066 Tarragons
(A) Fr. In. Es. ,T. 60. N. U. 3. 70 7-C.
Souvenirs. Insignias. Porta Chaves.
90.

2692 -

Alfredo 'E. Garcia Garcia. Gral Concha, 9-4.0 48010 Bilbau. Po. Fr. Es.
In. 60. 1. 5-A. 5-B. 15. 30. 90.
Miguel S. Bertrana. Plaza St. Felip 9
VIC (Ba-r celona) Es. Po. Fr. It. T . 60.
N. U. 1. 90. 107. TemcHicas T13. 67.
67B - Cartas S. XIX.

2703'-

2704 -

Malerlal FllalelleD
(FarDI)

CFP - Deseja-ra
portugueses?

2757 -

Julio Caballero Ramirez. Calle Pantano, 58 :rerrassa (Barcelona). T . C.
V. 60. N. U.

2765 -

Jorge Subirats Olive . Calle Carmen
21-1-2 .3 (B. 08001) Apartado Correos
1513. 08080 Barcelona. Po. Fr. It. Es .
60 V. C. N. 65 de 19 (mayor cantidad
mejor precio), Centenario do Selo 60.
66. 67. 67 B. Europa. 90 e Ofertas .

ANUNCIE

NA REVISTA

0

de Ladislav Dvoracek

Senhor Presidente proporcionar algum conselho aos filatelistas

LD - Tendo conhecimento da possibilidade de, dentro de alguns anos, se realizar
em Portugal uma exposiC;ao mundial sob 0 patroclnio da FIP, como Presidente deste
organismo, -e xorto todos os filatelistas portugueses a fazerem 0 seu melhor para que
este certame se concretize com sucesso.

Do Presidente da Federa~ilo Intetnacional de Fllatelia
para os filatelistas portugueses

Maria Merce Bertrana de Bustos.
Plaza St.OFelip, 9 VIC Barcelona (P)
Es. 60. 1. U. 90.

•

Album de Portugal e estrangeiro,
capas, estojos, classificadores, folhas
soltas, expositores, pinc;as, e todo 0
material desta conhecida marca alema
pod era encontrar no representante em
PORTUGAL

Exorta~ilo

Perante 0 convlte que fizemos seguidamente a Ladislav Dvoracek
de se dirigir por intermedio da nossa Revista, aos filatelistas portugueses, 0 Presidente da Federa~ilo Intemacional de Filatelia surpreendeu.nos e honrou-nos de sobremaneira ao afirmar-nos que 0 iria fazer em
portugu~s.

Eis as suas palavras:
LD - Cabe a Federac;ao Internacipnal de Filatelia 0 papel coordenador e pat roc I·
nador desta actividade no plano mundial. Cabe-Ihe do mesmo modo procurar elevar os
valores eticos do coleccionismo filatelico de modo a dignificar 0 valor cultural e tradicional da Filatelia.
A Filatelia organizada na FIP e importante que se desenvolva e se dignifique em
func;ao dos principios e dos valores definidos pela FIP, a saber: Criar relaQoes de amizade e manter estreita colaborac;ao entre os filatelistas do mundo inteiro visando promover a Paz e a amizade entre os povos.
Este

e

um desejo real mente do meu coraC;ao .

DI
CLUBE FILA TEllCD
DE PIRTUGAL

JORGE M. S. LOPES
Rua S. Nlcolau, 26· 4.° - Sala 3
1100 LlSBOA - Telefone 878360

CA'SA A. MOLDER
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101, 3.°

TUDO

1200 L1SBOA -

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

34

321514

• SERVlCO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA Execu~ao

TEL£F.

FILATELIA

VENDA

rtipida de pedidos por correspond&ncia
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CLUPE FILATELICO
DE PORTUGAL
,

Conforme 'os termos da Convoca:t6ria divulgada oportunamente nas paginas desta Revista, realizou-se no passado dia 17 de Outubro, a Assembleia Geral Ordinaria do
Clube Filatelico de Portugal em cuja Mesa se encontrava
o seu Presidente, lOr. Jorge de Oliveira.
Depois de apreciados e discut'idos, 0 Relat6rio e Contas da Direcc;;eo e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao
ano de 1985, foram aprovados por unanimidade.
Passou-se em seguida ao ponto dois da Ordem dos
Trabalhos que consis·tia na ele,ic;;eo dos Corpos Geren-tes
tendo sidoeleita a Iista ap,.,esentada pela anterior Direcc;;eo,
assim constituida
ASSEMBLEIA GERAL

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Secretario

Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira
Domingos Martins Ooelho
Miguel Jose Emidio da Silva Pessanha
Eng.o Joaquim Antero da Silva Mac;;es
CONSELHO FISCAL

Efeotivos:

Dr. Francisco Costa Gaspar
Dr. Jorge Mello Vieira
Eng.o Carlos Mira CIa Silva

Substitutos :

Eng.o Fernando Manuel Mendes Loureiro
Joeo Luis de Medeiros
DIREC~AO

Fernando Gomes Carreo
Jose Rodrigo Dias Ferreira
1)r. Ant6nio D,ionfsio de Almeida Silva
Jose Lima A. dos Santos Correia
laime de Oliveira Maohado Ferreira dos Santos
Luis Jorge Santos Coelho
Joeo C. Alves Almeida Rolo
8

1244 -

Eng.o Luis O. de Figueiredo e Almeida. Hua Bela Vista, n.O 457. Apa.o
32. CEP09>700. S. Bernardo do Campo
S. P. (M) T. C. V. 60. N. U. 90/94.
1247 - Eng.o Luis D. de Fig,ueiredo e Almeida. Rua Marechal Deodoro, 1·884. Ap.
24. S. BERNARDO DO OAMPO (SP) .
(M) T. C. V. N. U. 60. 93. 94.
1257 - Ferdinand Hidalgo - Caixa i?ostal
Ml05.- Rio de Janeiro - (A) Po. In.
Es. T. C. V. N. U. 60. 115. 5. acid. 90.
127'9 - Eduardo de Almeida. Rua Joao Macedo, 99.25600. Petr6polis (RJ).
1332 - Horacio Matos da Silva - Caixa Postal, 113-0100 - Sao Paulo (A) T.
C. V. N. U. 60. 15. Cruzeiros. 1. Carimbos.
1350 - Jer6nimo Moreira Ralado. Hua Princesa Isabel, 244 - 13.200 Vila Arens.
S. Paulo. (M) Po. Es. In. T. C. V. N.
U. 60. 5. 90.
1381 - Annita Caldas Costa Moreira. Rua AImirante Carlos Tinoco, 63. 23020 Barra de 'Guaratiba. Rio de Janeiro. (,RJ)
(A) Po. Es. In. T. N. 1.5. 59. 60. 63.
64. 66. 67. 678. 68.73. 74. 80. 81 . 82.
T51 . 90. 102. 106.
1503 - GlI de Lima - Director do .. Amizade
e Paz». Caixa Postal 723. Clube Internacionalde Trocas 60.000, Fortaleza,
Ceara - (1M) Po. In. T4'5. Tematica
Malaria.
2160 -,Geraldo Jose Volpao. Caixa Postal.
223. 63. 200 PARIAINAGUA ~R. (M)
2368 - Eng.o ·Geraldo de Andrade Ribeiro.
C. Postal 70710. CIEP 40.000 Salvador
Bahia. (A) 60. 15.
2434 ~ Francisco Xavier. Caixa Postal 1084.
74.000 GoiAnia. Est. Goias. (M) Po.
Fr. In. Es. T. 60. N. U. 3. 90.
257'5 - Alberto L Braga. Desportista Humberto Guimaraes, 1081 APT 402. Ponta Verde. Macel6. Alagoas. C.P.57.000
(M) Po. Fr. In. T.N.U.60.1.15.21A.24B.
257il - Dr.' Luisa Tocchetto. Av. Julio de
Castilhos, 1453 apto. 44-4. 0 95.100
CAXIAS DO SUL. (M) Po. AI. T.60.N
2599 - Afonso Celso Marino Guimaraes. Rua
Chui, 200. Altos do Jardlm Paulista.
14.100 Rlbeirao Preto (SP). (M) In.
Fr. Po. T. C. 60. U. 1. 2A. 90. 94 .
2673 - Clesio da Silva Giorni. Av. Augusto
Barbosa da Silva, 100 - Balrro dos
Pioneiros, Ouro Branco, CEP 36406.
M. G. (M) Po. Es. T. 60. N. 64. 1.
15. 90. RHM.

2768 -

Jose Manuel Pereira Henriques. PO
Box 255. Sao Vicente CEP. 11301.
(M/A) Po . Fr. It. In. T. C. 60. N. U.
1.15. if<emas: 5 (CEPT). T13. R. de
Janeiro e S. Vicente (cidades) 90.
RHM.94.

ESPANHA -

ESPAGNE -

SPAIN

55 -

Jose Bronsoms Nadal Plaza San
Francisco. G Gerona - {M} E. Po. T.
C. V. N. U. 60. 3. T . Sobrescritos 1.°
dia. mundials, especial mente de escuteiros, satelites, caminhos de ferro, presideptes e reis, notas de banco, cintas de charutos. lapis de propaganda, amentas de politicos. reis,
etc., etiquatas de hotel.
255-Pedro Ros Y Pujol. Providencia 11-15
B. 2.° 3.a Barcelona 12. (A) Es. Fr.
In. T. C. V. N. U. 60. 3. 90.
564 - Marcelo Borrell. A:partado 27031. Barcelona. T. V. 3. 60. 61. Ofer~~co
Espana.
785 - Vicente Cris6gono Persiva. Calvo Sotelo, 20-1 Torreblanca {Castell6nl
(Al Es. Fr. T. N. 1. 2. 90. Doy 19.
20. T. 65 .
794 - Dr. Felix G6mez Guillam6n. Martinez
Cubells, 20 Apartado de Correios ,
454. Malaga. Pretilatelia de Portugal
e Espanha~
870 - Santos Sanchez Garcia. Apartado
Correos n.o 266. Malaga - 3. (A) Es.
Fr. T. 60. 1. 2. 19. 24. 59. 90.
878 -tEng.o Fernando Aranaz del Rio. Av.
del Guadalix 27. Cludad Santo Do.
mingo. Aigete (Madrid). (M)Es. Fr.
In. T. 60. 1. Fauna . AvlaCao. 90.
894 - Jose Santiago Tejada . Mulhacen 8.
41005 Sevlfha. (A) Po. Fr. Es. T. 60.
1.2.94.
119B-Augusto Marques Luiz. C/Mayor, 2.
San Miguel. VlIJabflno. LEON. (M)
Fr. Po. T. C. 60. U. 1. 2A. 90. 94.
1254 - Migel Echague. Apdo. 60136. 28080
MADRID. Es. Fr. T. 60 Suecla. IslAndia 16. 19. iTematlcas medicina e
Europa. 90. 92.
1263 - Sinforiano Sarda Oalmau. Av. Pere
el Cerlmonios, 23A. 4.°_8.° REUS. (M)
Po. Fr. Es. T. N'. U. 60 . 5. B. 90. 94.
EdifH (Uniflcado).
1294- TomasL6pez Cano. Biosca , 15-3.° A.
28043 Madrid.
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LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST ALTERAC;OES

USllE DES MEMBHES

REINGRESSOS -

2715 2795 -

2796 2797 -

Armando Murta. Garagem BP. 8500
Portimao. (M) Po. Fr. In. ;Es. T. N. U.
60.3.
Jaime Simoes da Sliva. Av. Almeida
Carrapato, n.O 15. 8000 Faro. (M).
T. C. 60. N. U. 1.
Carlos Andre Cravelro Ramires Peralta. Rua IEng. Nobre 'Guedes, 15-9.0
Dt.D. 1500 Llsboa. (oP) Po. In. AI. T.
C. V. N. U. 60. 3.
Jose de Lima Cardoso. Av. Jose Vaz.
3660 S. Pedro do SuI. (M) Po. T. 60.
1.2. 2A. 28. T7. 94.
Simao Augusto Tavares de Almeida.
Rua Direita, 61. 3660 S. Pedro do SuI.
(M) Po. T. C. V. N. U. 1. 2A. 94 Ateneu.
ALEMANHA OCIDENTAL

595 -

Horst Roch. Hans Thoma Str. 6. D.
7700 Singen. Po. AI. T. 60. 1. 2. 10.
28. 44. 94. 97.
ESTADOS UNIDOS DA AMI!RICA

2317 -Robert Zimmermann. 5000 N. Marine
Drive. Chicago. II 60640, USA. (P)
T.60 N. U.
INGLATERRA

1380 -

British Library. Document Supply
Centre. Serial Acquisitions . Boston
SPA-Yorks LS 23 7BO.
REPUBLICA DO ZAIRE

2528-Alberto Trindade Vargues, c/o Grupo
Makaya Lezl. Boite Postal 399 Boma.
(M) Po. Fr. T. N. U. 3. 7. 5.90.
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NOVOS SOCIOS
BRASIL

PORTUGAL

140 -

TRAJECTOS ANTIGOS

Ant6nio da Costa Gomes - Praia de
Botafogo, 328 - Ap. 408 - Rio de
Janeiro - (M) IR. F. 5. 10. 31.
279 -Clube IFilatelico de S. Paulo - Rua
Wenceslau Bras. 78 - S. Paulo.
323 - Americo Tozzin! - Caixa Postal, 53ge
- Sao Paulo - Po. Fr. In. It. Es. AI.
T. C. N. 6'0'. 63. de 1'5. U. e N.
374 - Waldemar de Oliveira Passos, Rua Politeama de Baixo, 45-40000, Salvador
- Bahia - 60. 64. 6'5. 80. 81.
380 - Ramira Gouv~a Dias - Rua Francisco
M'urator.i, 36 - Santa Tereza - 20220
Rio de Janeiro (R. J.) - (M) Po. T.
C. V. N. U. 60. 3.
453 - Jose da Silva Fernandes - Rua Nabuco de ,Freitas, 62-ZC 14 - Rio de
Janeiro (lEG). (M) Po. T. C. N. U.
60.3.
540 - Cecilia Leao. C. P. 20&80. 01.4919 S.
Paulo. (M) Po. Fr. In. Es . :r.N.U.60.90.
T1.T5.T6.T7.HO.T27.80.191.
607 - Ant6nio Jose Marques dos Santos
Rua Teodoro da Silva, 243. 20560 Rio
de Janeiro RJ. (M) Po. T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 115. 90. 93. 94.
666 - Prof. Dr. ,Loforte - Rua C6nego Viana, 78 -Porto Alegre - RG Sui.
826 - Teresinha de Assis Pena. Caixa Postal 213. 35. 300 Caratinga. Minas Gerais. C. T. N. U. 1. 15.94. Postais Maximos Pintura.
991 - Jose Magno de Araujo. Hua Conde
de Bonfim, 850/106. I810co 1. Tijuca
20530 'RIO DE JANEIRO. Po. Fr. T.60.
3.90.
1065 - Eng.o Agnello Corrlta Filho - Praia
do Flamengo, 88-Apt,o 702-ZC-01,Rio de Janeiro 2'OOOO-G8 - (M) Po.
Fr. Es. In. It. T. C. 60. 15. e tema
ovinocultura.

par J. R. Dias Ferreira

25 -

Pode a prlmeira vista parecer que nAo tern
interesse sabermos varios <pormenores de
coisas passadas - no caso presente sobre
os correlos - mas para urn colecclonador
tudo Interessa e multas das vezes sso motivo de valorizacao das suas coleccoes, os
pequenos detalhes que apenas podemos
col her em «Taboadas» e aAlmanach's». onde
se encontram multos e slgniticantes elementos. Pouco mals e necessario do que consultar.
Vem isto a prop6sito de como eram as
e~pedicOes postais ap6s 0 terramoto. Referimo-nos a cerca de 1750, on de ficamos a
saber que de Lisboa a Valenca do Minho eram
70 leguas, Clseguindo a estraaa direita, e par
boas pOuz8Qaslt. 0 trajecto era 0 seguinte:
Lisboa, Sacavem, Alhandra, Castanheira, Santarem, Golegs, Paialvo, Joao de Macss, Ansiso, Fonte Cuberta, Coimbra, Malhada,
Sardso, Pinheiro, Santo Antimio, Cidade do
Porto, Viana, Caminha, Valenca, «que he a
raya de Gafiza».
Podiam ir do Porto it .. Sarca» da Trofa, a
Braga, a Ponte de Lima e dal a Val en ca.
As estradas que conduziam a Santiago de
Compostela tin ham refer~ncias -especiais.
Quando se fala de estradas os investigadores t6m muita diflculdade em localizar as
terras, porque muitas das vezes, por estarem

mal escritas ou par as distancias que nesses
tempos eram traduzidas em leguas nso corresponderem. Ja se queixavam varios autores
antigos, como par exemplo: Rodriguez Campomanas, no seu ,,/tenerario de las carreras
de.J!osta» (1761), onde chegou a eXiplicar
que as leguas nem sempre tin ham 0 mesmo
com-primento, assim, conforme se distanclavam de Lisboa, as leguas eram mais compridas, no Alentejo e ainda mais np Algarve.
Encontramos, acima, na estrada principal
e por onde passava a posta, 10caJidades que
a mais de duzentos anos nos deixam um
pouco embara(fados, obrigando-nos a disseca-Ios. Senso 'Ve~amos: «J.oao de Mar;As»,
nso resta duvicaSl que era «Chao de Mar;as».
«Fonte Cuberta» nAo diz nada, s6 en contramas uma referltncia a uma terra com esse
nome que era uma freguesia do Concelho (Ie
Barcelos (1). «Ma/hada», ficamos na duvida
se queriam dizer «Mea/hada ... A un·ica «Ma/hada» referenciada era muito longe da
estrada, porque pertencia ao Concelho de
Sever de Vouga (2). Talvez se quizessem
referir a Albergaria-a-Velha, porque al "passava a estrada que os arabes fizeram em
substitui(fsO da via militar que Ja mais a 0;
pelo que se chamava estrada mourisca. Atravessa-a a estrada real de macadame que vai
de Lisboa ao Porto e de Aveiro a Viseu. AIberg aria 'que ainda existe it entrada da vila
(1878) (3). Tambem e interessante recoraar
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que as dificuldades sao ainda maiores quando
os nomes nao cor,respondem a locais, eles,
contudo podem referir-se a nomes populares.
terras, castel os, vilas e alojamentos.
Mas passemos aos 'Correios e apreciemos a
«Conta para saber quando se deitao, e tirao
as cartas do Correyo, e 0 tempo que tar-dao '
em ir, e rornar a varias partes do Reyno
desde Lisboa» (1750).

"Trez dias tarda huma carta em ir, e tornar
desde Lisboa a Setuval, sem perder correyo:
vao de Lisboa, sabbado, e terr;a feira, e tornao segunda, e sexta feira.
Sete dias larda em ir, e tamar desde Usboa, a Alenquer, a Santaram, a Torrevedras,
a Thomar, a Evora, a Elvas, e a Beja, pelo
correyo.

cad a vez conta mais adeptos, que se alheiam
das enormes dificuldades e VaG reunindo elementosem colec(foes fabulosas.
Se nao, vejamos, p~r exemplo, 0 anuncio
das Galerias Christies, de Londres onde recentemente se anunciava uma descoberta em
termos espectaculares . .oiziam eles: «A Corsini Correspof)dance 1568-1601, do unico
arquivo do saculo 16 que sobreviveu ao Grande Fogo de 1666. A nova descoberta inclus
taxas em Inglaterra, Esc6cia, Ho/anda, Balgica, Dantzig, Franca, Alemanha, !talia, Holanda, Portugal e Espanha. Foi a maior descoberta do seculo ...
Quando realizamos exposh;:oes com material pouco divulgado tfnhamos a certeza do
seu futuro e nao nos enganamos. Prevemos
para a Hist6ria postal 0 melhor porvir e aconselhamos que se ccmergulhem .. nela enquanto
€I acessrvel.

Quatorze dias tardatJ as cartas em ir, e
tamar desde Lisboa, a Leiria, Coimbra, Avei·
ro, Faro, Esgueira (3), Porto, Campo de Ourique, Algarve, Portalegre, e Vizeo.

39
40
41

42
43

44
45
46
47
48

52
53

54

FRIMARKSUTSTALLNING

55
56
57
58

59
(1)

(2)

(')

Do -.Regulamento da HIst6rla Postal para Exposilloes FIP. fazem parte
.•

1.
2.

Na terr;a feira se deitao no Correyo para
Hespanha, Franr;a, Italia, e tornao em sexta
feira . •

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nestes dias determinados entrao, e saham
as cartas de Lisboa no tempo correspondente as suas d,istancias, como ja dissemos.

A mesma conta, que fizemos a todas as
Commarcas do Reyno, respeito de Lisboa,
se pode fazer tambem a Lisboa, respeito de
todlf!,s as Commarcas».
Recordamos que a parte mais fascinante
da filatelia e a Hist6ria Postal (~) 0 que
levou a Federa(fao Internacional de Filatelia
(FIP), a criar-Ihe uma SeC(faO aparte, que

36
37
38

50
51

Trinta dias tardao em ir, e tornar desae
Lisboa a Braganr;a, Chaves, Miranda, Monr;ao
e Monta/egre.

No Sabbado ae tarde se aeitao as cartas,
que val) para a Beira, e tornao em sexta
feira.

35

49

Vinte e hUm dias tardio em ir, e tornar
desde Lisboa a Guimaraes, Moncorvo, Braga, Lamego, Guarda, Castelo Branco, Viana
do Minho, Pinhel e Almeida.

Na Jerr;a feira ata ao meyo dia se deitao
cartas para irem ao Alentejo, Algarve, e Andaluzia, e tornao em segunda feira.

32
33
34

(5)

(3)

Portugal Antigo e Moderno. Pinho Leal
(1874).

Servillos Postais pre-adeslvos
0 desenvolvlmento ~os servlcos postais, nsclonal e Internaclonal.
Taxas postals
Hotas para 0 transporte de malas
Marcas posta Is. (oMarcofllla)
Correlo militar
Correlo marltlmo
Correlo acidentado
'Correlo desinfectado
Correio por camlnho de ferro
Censuras postais
Impostos ~OB correlos
Automs!izar;:lio dos correios
Marcas de agentes expepldores.

.Esgueira. -Era aqui a 32.' estar;:iio de Caminho
de Ferro do Norte, a que vulgarmente se chama
de Avelro. (Pinho Leal).

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1964 1.° Centenario do B. N. l,J.
1964 Centenario do Santuario do Sameiro - Braga
1964 Europa 1964
1964 Anos Internacionais do Sol Calmo (1964/65)
1964 Jogos Olfmpicos de T6quio
1964 Centenario do Diario de Noticias (Eduardo Celho)
1965 1.° Congresso Nacional de Transito
1965 V Centenario da Cidade de Bragan(fa
1965 2.° Centenario da Tomada aos Mouros da Cidade de Coimbra
1965 1.° Centenario da U. I. T.
1965 Calouste Gulbenkian
1965 1.° Centenario da Cruz Vermelha
1965 Euro pa 1965
1965 50.° Aniversario da For(fa Aerea
1965 V Centenario de Gil Vicente
1966 Congresso do Comite Internacional Defesa Civilizar;:ao Crista
1966 40.° Aniversario da Revolu(fao Nacional
1966 8.° Centenario da Conquista de Evora aos Mouros
1966 Inaugura(fao da Ponte Salazar
1966 IEuropa 1966
1966 Cientistas Portugueses
1966 2.° Centenario do Nascimento de Bocage
1967 Europa 1967
1967 50.0 Aniversario das Apari(foes de Fatma
1967 Novo C6digo Civil Portugues
1967 Inaugura(fao do Estaleiro Naval da Lisnave
1967 IV Congresso Europeu de Reumatologia
1967 E. F. T. A.
1987 Centenario da Aboli(fiio da Pena de Marte
1968 Bento de G6is
1968 Europa 1968
1968 30.0 Anversario da Obra das Maes
1968 20.° Aniversario da O. M. Saude
1968 Lubrapex 68
1969 5.0 Centenario Nascimento Pedro Alvares Cabral
1969 Europa 1969
1969 2.° Centenario da Imprensa Nacional
1969 50. 0 Aniversario da O. I. Trabalho
1969 2.° Centenario Funda(fiio de S. Diego (California)
1969 Centenario do Nascimento de Viana da Mota
1969 Centenario do Nascimento de Gago Coutinho
1969 V Centenario do Nascimento de Vasco da Gama
1970 Europa 70
1970 Inauguraliao da Refinaria do Porto
PORl1ES EXTRA

250$00
500$00
350$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$00
450$00
250$00
250$00
350$00
350$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$00
350$00
350$00
250$00
300$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$90
250$00
200$00
300$00
250$00
300$00
250$00
200$00
250$00
200$00
250$00
250$00
350$00
250$00
200$00

=
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FEDERA~AO INTERNACIONAL

filatelia

DE FILATELIA-60 ANOS DE HISTORIA

BARflTA DAS NEUES
Rua da Trindade, 5-1.° Dt.° (ao Largo do Carmo) Apartado 2690
1117 LISBOA CODEX Telef. 367133

por A. Silva Gama

PORTUGAL
PAGELAS DOS C.T.T.
NOMERO

ANO

B/1

1958
1958
1958
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1953
1963
1963
1963
1963
1964

C '2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
2.,
27
28
29
3D
31
30

ESCUDOS
Participar,:ao de Portugal na Exposir,:ao de Bruxelas
Congresso Nacional da Marinha Mercante
V Centenario Nascimento Rainha [)'. Leonor
Milenario e Bi·Centenarlo de Aveiro
X Anivers.O da Org. do Tratado Atlantico Norte (OTAN)
Ano Mundial dos Refugiados
50.0 Aniversario do Aero Clube de Portugal
Padre Cruz
IV Centenario da Fundar,:ao da Universidade de ~vora
V Centenario da Morte do Infante D. Henrlque
Europa 1960
V Exposir,:ao Filatelica Nacional
50.0 Aniversario do Regime
1.0 Cent.o da Fundar,:ao da Faculdade de Letras de Lisboa
1.° Centenario da Elevar,:ao de Setubal a Cldade
'Europa 1961
VIII Centenario da Cidade de Tomar
50.° Aniversario da Guarda Nacional Republlcana
Arcanjo S. Gabriel
Conferemcia Internaclonal de Escutlsmo
X Congresso Internacional de Pediatria
Europa 1962
DIA DO SELO
Dupla Vit.n S. L. Benfica na Tar,:a Clubes Camp. Europeus
Campanha Mundial Contra a Fome
Conferemcia Postal de Paris
III Centenario da Morte de S. Vicente de Paulo
8.° Centenario da Ordem Milltar de Avlz
Europa 1963
X Aniversario da T. A. P.
IV Cent.o da Publ. do Col6quio dos Simples ('Garcia O'Orta)

4.500$00
1.50G$DO
4.000$00
2.500$00
2.500$00
1.500$00
2.500$00
2.500$00
1.200$00
1.000$00
1.000$00
850$00
800$00
750$00
750$00
750$00
700$00
350$00
250$00
350$00
350$00
350$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$00
350$00
250$00
250$00

Desde 0 passado dia 18 de Junho, a
FederaeAo Internacional de Fllatelia, 0 mais
alto organismo que superlntende as destinos
deste coleccionlsmo, conta com 60 anos de
exist6ncia.
Fundada, pois. em 1926, a FIP tern vindo
a firmar-se cada vez rna is como entidade
orientadora dos destinos da Filatelia, nomea·
damente atraves da Implementac;Ao das nor·
mas por que se rege este notAvel passa.,tf' ....

em vista 0 d'esenvolvlmento e a pujanea da
Filatelia e, talvez, 0 seu apogeu. nos anos
2000.

Fazendo parte das celebrae6es deste ani·
vers6ri'o, tem estado a ser preparada desde hA
algum tempo. pelo ex-Presidente Leon Putz,
uma Hist6ria da FIP, para a conciet:zac;io da
qual 0 seu autor estudou todos os arquivos
exlstentes.
Recordemos a prop6sito que se deve i

__

~ ..f,..

11./"11'

"4#

IL~

Documento do Acto de Fundaeao da FIP
tempo. Neste momento, sob 0 poderoso im·
pulso do seu actual Presidente, Ladislav
Dvoracek, 0 qual, sem desprimor para os
seus antecessores, tem denotado uma inwlgar capactdade dirigente, urn irresistfvel dinamismo e uma tenacidade impar. a FIP atravessa uma fase de grande actividade, em par·
ticular com a reformulaeAo de, praticamente,
todos os seus regulamentos, no sentido de
uma actualizaeAo e urn revigoramento, tendo

Franea e a Belgica a inictativa de fundar
esta FederaeAo, tendo a 18 de Junho de 1926,
estado presentes na reuniio constitutlva do
organismo, representantes de sete paises:
pela Alemanha, J. Suter (Su'ea), pela Austria,
K. Willer. pela Belgica, W. Bi'gwood, pela
Franea, M. Langlos e A. F. BruneI, pela Holanda, Van der Schooreh e A. F. Singels, pela
Suit;a, J. Suter e M. Chardon, e pela Che.
coslovAquia, Zdenck Rezniecek.
11

LEGISLA9AO

DE

INTERESSE FILATELICO

par Jose R. Dias Ferreira
VISIITE/PAQOS DE/FERH6IRA 86/0APIITAL
DO M6VEL/S/14 SETEMBRO

FLAMULAS

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable...
We offer Mail Sales with extremely interesting material in the 525 - 5150 range. In
addition, our Public Auctions offer appropriately rare and specialized material.
We are always interested in buying specialized items or collections.
Our Mail Sale and Public Auction catalogs are sent free [0 members of the Clube F,latellco de Portugal on request.

Please specify which catalog you wish.

George
~,!~!!~~S

e·

Santa Monica, California 90405
Telephone: 213/450·2543
Cal. Auc. Llc. No. A1229

LINDNER
o

MELHOR AT~ A DATA PABA APRES8NTAQAO
E PRESERVAQAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS

Na Estac;:ao Central de Correios de Lisboa,
estao em funcionamento as seguintes flamulas:
-C6digo Postal, meio caminho andado.
- Uma carta fala por si.
-Nada substltui 0 Correio.
(desenho pequeno)
desde 21 de Junho de 1985
- Sist~mas de Correio acelarado.
Fazemos 0 futuro proximo .
- Nada substltul 0 Correio.
(desenho grande)
- Para melhor 0 servirmos, fac;:a
expedir mais cedo 0 seu correio.
SALAO INTERNACIONAL DE FILATELIA/
/EUROPEX 8~/FORUM PICOAS/USBOA/3
A 12 DE OUTUBRO

a 12/ 10/ 86
a 12/ 10/ 86
a 12/ 10/ 86
a 12/ 10/ 86

•

Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO
Agentes: Lisboa - Filamundo
Faro - I. Coelho
Colmbra - F. Parra
Braga - F. Cramez

Prac;:a Mouzinho de Albuquerque
Centro Comerclal Brasilia
Sal a 911 - 9.°
4100 PORTO

~~C:I~86

(J) CAPITAL DO MOVEL

>

6/14 SETEMBRO

VINHETAS

Vinhetas autorizadas par 1 ana

S:::~~~?r&L&SDE
FI~X'A
LlSBOA
3A120UTUBRO

Associac;:ao Industrial Portuense .
Departamento de Feiras e Exposlcoes
- FIMAP'86 - 4.'" Feira Internacional
da Maquina para Madeira
Vinhetas autorizadas por tempo
lndeterminado
Ag~ncia Abreu (Viagens Abreu, Lda .)

PEQAM PREQARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICAIDORES E CAPAS

Lisboa - 1 a 31/7/86
Porto - 2 a 30/6/86

Nos termos do n." 8.1 da CC001479DGC,
de 15.MAI., abaixo se relacionam as autorizac;:6es para afixac;:ao de vlnhetas nas correspond~ncias e ·encomendas postais que se
encontram em vigor.

Em funcionamento:
Lisboa -15 / 4
Porto -1'5 / 4
Faro
-15/ 7
Funchal-15/ 7

Em fucionamento:

SEMANA CUl.irUHAL / AMARANTE / 0
HOMEM / 0 MUNDO / III ·FESTIVAL MUNDIAL DA / CANQ.!.O MIGRANTE 86 / 9 a 15
de Agosto de 1986 .
Em funcionamento na Estacao Central de
Lisboa de 15/7 a 15/8 de 1986.
1976,/1986 / AQORES AUiTONOMIA.

10 ANOS DE

Em funcionamento de 1 a 30 de Setembro nas 'Estac;:6es de Correios de Ponta Delgada (Acores); Horta e Angra do Herolsmo.

Fabrica Lusitana - Alcains
Papelaria Academica - Coimbra
Vinhetas autorizadas por tempo
Cruz Vermelha Portuguesa
Instituto Nacional de Estatistica
Liga Portuguesa de Prof!lax"a e Recuperac;:ao
de Surdos
Movimento de Orientacao Vocacional (Portalegre)
Fundo de Socorro Social
29

NOVAS EDI~()ES PORTUGUESAS
pOI

Aexandre Guedes de Magalhaes
escreveu

o Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial
do Porto e a Revista FN - Filatelia - Numismatica editaram duas publicacoes com Que
beneficiam principiantes e coleccionadores
com mais dilatada experi€mcia. Os primeiros
porque aprendem a evitar erros resultantes
do desconhecimento da importancia das marcas do dia e os seQundos porque podem
esclarecer algumas duvidas.
Tanto a «Marc01!lia do ServiCo Postal Ambulante de Portugal e Ultramar.. como as
«Marcas Posta is de Angola entusiasmam 0
leitor e inicitam-no a busca de elementos
novos .para uma hist6ria que nunca se podera
considerar encerrada.
o seu autor, coronel Alexandre Guedes de
Magalhiies, foi um dos nolaveis investigadores posta is e a e::licao das suas obras
reoresenta, POI- urn lado, uma merecida homenagem e, por outro, um grande esfon;:o em
prol da divulgacao de conhecimentos muito
ute's para que se compreendam os en cantos
da coleccionar,:ao de carimbos.
Uma e outra obra apresentam-se com
aspecto grafico cuidado e encontram-se profusamente i1l1stmdas pcr selos, fragmentos
de cartas e inteiros.
"As Marcas Postais de Angola» sao distribuidas por Filatelia Barata das Neves e a
"Marcolilia do Servico Postal Ambulante ..
pode ser pedida ao Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial do Porto.
Selos Cores de Portugal
Por mais qlle se escreva sobre os selos
«Ceres», nunca se dira ·tudo, tao longo foi
o periodo durante 0 qual circularam e tantas
variedades apareceram. A aumentar 0 interesse pelos «Ceres», os inumeros deleitos
detectados e os seus prec;:os de custo relativamente baixos, 0 que levou um nosso Amigo a considera-Ios os «selos classicos do
povo».
Assim, a Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial do Porto , sob a orientacao de dois d's-

28

TINTAS DE OUTROS TEMPOS

Alves COeiii('

tintos filatelistas, Armando Mario O. Vieira
e Domingos Portugal, editou, urn e muito bern,
curioslssimo catalogo exclusivamente dedicado aos selos Ceres que circularam desde
1912 ate 1930.
o catalogo apresenta-se em folhas soltas,
o que permite anotar outros deleitos de
impressao alem dos inumeros exem-plares
publicados.
Impressao cuidada e born papel capaz de
suportar muitas anotac;:oes.

pJr J. R. Dias Ferreira

Ao falarmos sobre coisas passadas alguem manifestou 0 interesse em saber como
eram as tintas caligrMicas que usavam os nossos ancestrais, primeiro com penas e mais
tarde com aparos. Na Biblioteca Naclonal de Lisboa existe uma valiosa coleccao de
tlnteiros com as penas.
Poucos estudantes de hoje conhecem os aparos, utilizando apenas esferogrMlcas
e outras variedades de canetas, como marcadores e a sua variada gama.
Evidentemente que nao vamos fornecer material para pseudos Speratis, mas, apenas
dar a conhecer algumas curlosldades. Os manuals de reparacoes filatelicas sao pouco
elucidativos porque os seus autores sao «avaros .. em guardar os seus segredos se bern
que alguns deles vagamente facam referllncia a como reconstruir uma pec;:a . des de
substitutir total mente urn endereco ou modificando-o em parte.

Catiilogo EspeciaJizado 19'87
Apesar de jovem, 0 Catalogo Es·pecializado
de Portugal, Ac;:ores, Madeira e Macau de
Selos e ,pre·filatelicos apareceu -e venceu,
como 0 demonstra na regularidade de publicac;:ao.
A edic;:ao pertence ao infatigavel Nucelo
Filatelico do Ateneu Comercial do Porto que
se rodeou de coleccionadores avanc;:ados e
de comerciantes experientes para que nos
proporcionasse urn catalogo acassival a principiantes e uti! aos mais adiantados_ E ja nos
habituou a aspera-Io am Julho de cad a ano,
garantia do sucesso constatado.
Esta III exposic;:ao I evada a afeito de 11 a
19 de Outubroultimo, proporcionou-nos uma
revista'catalogo, uma novidade digna de ragisto por dois motivos. Primeiro, a colaboraCao Iiteraria asta adequada ao material exposto . Segundo, acaba com um catalog a de
inteiros postais de Macau profusamente ilustrado e de grande interesse para aQueles que
queiram arrumar as sUas pec;:as filatelicas.
Sobre a colaboracao literaria, distinguimos
a Hist6ria Postal da Maia, da autoria de Paulo
Sa Machado, um 6Ptimo incentivo para a
iuventude pouco endinheirada e sem aspiracEes ao clacissismo, ao lado de oulros arti ·
gas para especialistas.
ne as.pecto gratico impecavel, a organizll';ao constitulda pela Associacao Portuguesa
de F'latelia Tematica. Camara, Municipal da
Maia e Grupo de Filatelistas da Maia, merece as nossos aplausos.

Ainda hoje exlstem algumas boas marcas de tintas como por exemplo a A. Ferreira
e Cisne (portuguesas) Pelikan (alema), Parker (americana), mas, estas nada tern que
ver com as primitivas, dadas as suas composic;:oes e cores .

J

Antigamente as tintas usadas eram quase todas da mesma tonalidade. Porem as
suas nuanc;:as eram muito varladas indo do muito carregado, ao extremamente palido,
o que com 0 tempo tornou muitos textos ileglvels.
A tlnta mais usada era a preta que resultava <la ligac;:ao do tanino, de acldo galico
proveniente das nozes de galha e do 6xido de ferro, a goma arabica e ac;:ucares, substAncias que eram utilizadas com 0 fim de Ihes dar consistencia e de as tornarem mais
brilhantes. A utilizac;:ao da agUa das chuvas, destiladas e outras, explica-se por estarem
isentas do maior numero de sais, que mais tarde formavam os precipitados na tinta.
A composic;:ao das tintas variava muito com os tempos . Uma das mais antigas formulas portuguesas data de 1752 e vem descrita na .. Taboada Curiosa." de Joam AntUnio
Garrido, que se vendia na .. Officina de Domingos Roarigues, em cas a do author, e debaixo
dos arcos do Rocio». A sua descric;:ao e interessante -quanto ao «Modo taci/ para se fazer
tinta de escrever»_ «Deitar-se-ha em um vasa novo vidrado, uma canada de agua da chuva,
ou de cisterna ae botao 4 on9as ae agulhas feitas em bocados, a 3- on9as (fe caparossa
pizada, 1 on9a de goma arabia, outra de a;;ucar candi. Todos estes materiais se deitarao no ditto vaso, e se mecherao as especies com hum pao de Figueira, por espa90
de 10 dias em cada huma duas vezes, e no decimo dia se coara por hum panno rallo,
e no vaso donde se deitar se Ihe ajuntara hua on9a de pedra hume para melhor se conservar: e nas fezes se Ihe deitara quantia de meya canada de agua, que em outros 10
dia se tara igual a primeira: alguns a poe 0 fO(:lo para se fazer em hua ho'a com os
ditos materiais mais orevemente ». Esta e outras f6rmulas que se seguem fazem-nos sorrir
pel os ingredientes empregados . Alguns produtos toram empregados ap6s a descoberta
do Brasil, como 'par exemplo a Pau Cam peche.
Conhecemos ainda outras f6rmulas de tinta segundo varios autores, muito usadas
nos seculos XVIII, XIX e princlpios do XX. Indicamos a seguir algumas nao publicando
propositadamente as quantidades dos ingredientes, assinalando·as apenas com uma cruz.
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Assim:
Tinta azul-preta

Tintas pretas
Tarry
Noz-de-galha em .po
'partidas
Goma arabica em p6
Sulfato ferroso calcinado
Agua destilada
Resultado do ferro em po
Pau Campeche
Sulfato de manganez
Casca de carvalho
Cravos da India
Acido sulfurico
Sulfato de anil em pasta

Marchet

Robiquet

Payen

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

por Jose R. Dias Ferreira

'" : ...

x
x
x

Alguns fabricantes utilizavam outros produtos como a casca de romit 0 sumagre, etc ..
Vamo nos deter sobre os varios ingredienies afim de observar os porques do seu uso.
Nao era recomendavel 0 uso de sulfato de cobre para nao atacar as penas de ac;:o.
o pau Campeche era utilizado para qua a tinta ficasse mais preta e menos susceptivel
de alterac;:oes pel a exposic;:ao ao ar ou a vapores acidos. A goma aumentava-'Ihes a viscosidade e mantinha as materis corantes em suspensao 0 que evitava que atravessassem
o papel. 0 segredoestava na goma, porque sendo excessiva dificilmente secava. 0 ac;:ucar aumentava 0 fluxo as penas, retardando a secagem, 0 que muitas das vazes tinha
os seus inconvenientes.
o arroxeado que se nota na escrita de algumas cartas era motivado pela adic;:ao do
carbonato de manganes. As tintas acima indicadas e todas as outras desses tempos,
tinham varios inconvenientes ,como 0 bolor, pelo que se colocavam nos tinteiros os
cravos de cabecinha! Os fabricantes dispunham de varios segredos dos quais hoje se
conhecam alguns. Para destruir os bolores usavam 0 sublimado (que era venenoso);
o acetato de niquel; aguardentes, que enfraqueciam a tinta a faziam grandes precipitados
nos tinteiros; a can fora, que volatilizava; 0 salitre e 0 sal que tin ham pouco efeito
tirando a durac;:ao as tintas. 0 alumen, nao impedia 0 bolor mas provocava-o.
Todas estas explicac;:oes justificam 0 final. Com a introduc;:ao da Reforma Postal
de 1853, passou·se aescrevar mais atendendo ao teNumero de sellas e de outlas formulas vendidas» nos anos de
1853-54 .. .. ..... .. .
1854-55 .. ........ ..
1855-56 ........... ..

4.161.434
5.369,912
5.996.753

atingindo em 1880, 25 .503,435

Os proprios jofnais da epoca a esse fenomeno se releriram «Depois da ultima
reforma . do correio, tem a correspondencia augmentado de uma mane 'ra progidiosa.
o correlo chegado hoje, apesar de ser extraordinario, e de nao trazer jomal algum par
ter saldo de Lisboa no domingo trouxe duas cargas»! (1)
,
Nessa altura aparecia com frequencia 0 anuncio «Na rua da Esperanya n.D 176, loja
de mercear;a, defronte do chafariz, se continua a vender tinta de escrever de superior
qualiaade a 320 reis a canada (2), e quem comprar de tres para c 'ma, se faz 0 abatimento ae 10 por cento» (8).
(1)
(2)
(3)
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0 Observador, n." 624 de 5 7/ 1853 .
Ceree de 2 litros.
0 Porluguez, n." 87 de 27/ 7/ 1853

L'ECHO DE LA TIMBROLOGIE

x

Nao e nossa norma fazermos referencia a revistas filatelicas estrangeiras mas desta
vez temos de abrir uma excepcao e referirmo-nos a uma das melhores revistas filatelicas
de todos os tempos tel'Echo de la Timbrola.gie» que esta a completar 0 seu Centenario
e a qual acompanhamos ha perto de cinquenta anos.
Saudar tel'Echo» nao e inedito em Portugal e nesta data historica e interessante
recorda-las. A primeira vez, foi apos a sua saida. 0 Jornal «Independ{mcia e Ordem»
de Lisboa, saudou assim 0 seu aparecimento: teRecommendamos aos colleccionadores
de sellas esta magnifica publicayao, de que e editor e proprietario mr. Fremy, fils, em
Donay, Nord. Franya. 0 custo da assignatura d'este Jamal e apenas de um franco».

I.

o jornal atravessou varias fases e a pass os largos encontramo·nos em 30 de Setembro
de 1939, data a partir da qual passou a ser publicado uma vez por meso Era tempo de
guerra, portanto, ficou sujeito a varios condicionalismos por causa da espionagem,
licando interditos os anuncios onde figurassem abreviaturas ou numeros de catalogo.
Muitos exemplares nao chegavam ao destin~, 0 que nada tinha «d'etonant dans un temp
s · trouble ... Pass ado um ana (30 de Abril 1941), com 0 n." 1064 retomou a publicacao
em Franc;:a, nao ocupada, assim como na Argelia, na TUnisia, em Marrocos, na Suic;:a,
em Espanha e em Portugal. 0 nosso Clube tem orgulho de possuir na sua biblioteca
asses dois exemplares e outros, provenientes de uma doaQao do que loi Presidente da
DirecQao do Clube, Eng. Aurelio Marcos Pereira.
A reaparicao de «'l'Echo de la Timbrologie» foi motivo de grande regozijo para os
portugueses e para os muitos coleccionadores refugiados que nessa altura estavam em
Portugal. .0 Filatelista», orgao da Casa Eladio Santos, referiu a circunstancia da seguinte
forma: «F.oi com grande a/egria que recellemos esta revista filatetica, depois de um ano
de ausencia».

A Direccao de «l'Echo de la Timbrologie» deveu 0 nosso Clube, por volta de 1960,
a autor.izac;:ao de podermos ,reproduzir neste Boletim os «Suplementos» ao Catalogo
Yvert, que por motivos varios tiveram de ser suspensos.
Na capa do seu numero 1572, de lim de Janeiro do corrente ano, vern a indicacao
«100° anne». Porem Jean Yvert, retomando a pena que descancava ha dez anos, esclarece que foi a 15 de Novembro de 1887, que se publicou 0 numero lim de .. l'·Echo»,
como folha mensal de anuncios do Comercio de Selos.
Esta suposta divergencia de idade nao e caso para deixarmos de felicitar, na pessoa
do seu director, Jacques Gervais, a maior, se nao a melhor revista filatelica que se
publica em todo 0 mundo.
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Realizou-se em Estocolmo, de 28.8 a 7.9.86,
a Exposil;ao Mundial de Filatelia .. Stockholmia 86,,_ organizada pela Federar,:ao Sueca de
Filatelia e pel a Administrar,:ao Postal da Suecia, com a patroclnio da FIP.

Medalhas comemorativas

Estive' ,presente na dita Exposicao na qualidade de Comissario para Portugal. A minha
presenr,:a no certame, permite-me tecer alguns comentarios:

Emblemas
Tayas e Trofeus
Placas
Porta-chaves

Edifroes de medal has em curso:

NAVEGADORES PORTUGUESES E SEUS BARCOS
HIST6RIA DO SELO

- Aprovetiamento da Exposir,:ao e da presenca de inumeras visitantes (cerca de
100.000), muitos dos quais estrangeiros, para
divulgar e promover a industria e a tecnica
suecas, como, par exemplo, da Volvo, Forr,:a
AEnea , computadores, televisao, video, etc ..

(COLABORACi!.O COM 0 CLUBE FlLATELICO DE PORTUGAL)

Rua dos Bacalhoeiros, 28
1100
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Lisboa

- Pavilhao enorme, dividido em quatro
grandes secr,:ees. Corredores amplos como
amplos eram as espar,:os entre as filas de
quadros; espar,:os de convivio par todo 0
lado, com cadelras, mesas, cinzeiros; restaurantes, cafetarias, pequenos pastas de
venda de gelados, doces. refrescos; grupos
de quadros (modernos e funcionais) sempre
rodeados de stands de comerclantes e de
administrar,:ees postais; extrema facilldade
de encontrar a que se -pretendla, pais havia
par todo a lado indicar,:Oes de orientacao
precisas e faceis de apreender; as diversas
especialldades filatelicas, em grupos, estayam enclmadas par enormes dlsticos de
referEincia; numeracao dos quadros facil de
seguir; imensos pastas de venda dos correios suecos; beleza ornamental; limpeza e
esmero par todo 0 lado,

Tel'ef.

87 04 12 . 87 04 25

-A presenc;:a, praticamente constante, da
Radio e TV suecas.
- No pavilhao havia inumeras salas de
reuniees, onde tiveram lugar as -meetings»

das Comiss5es FIP, simp6sios. projecr,:ao de
filmes filatelicos (Cinephilia 86), bem como
o Congresso FIP.
-Por todo a lado havia ecrans video, em
funcionamento permanente, com projecc;:ao
de filmes sobre filatelia, documentarios e
desenhos animados (um paraiso para as
crianc;:as que desta forma estavam entretidas
e sossegadas).

FRIM A RKSUTSTALLNING

- Um «rabat» sofisticado que percorria
o pavlihao oconversando» e que fazia as
dellcias de adultos e crianc;:as.
- Cerca de 6000 quadros expostos, com
magnlficas colecr,:ees que deleitavam os
olhos .
- Bastantes stands, embora nao tantos
como seria de esperar. Presenca de um stand
dos Correios de Portugal e Macau.
- Uma organizac;:ao exemplar, antes e durante a .Exposic;:ao, cuidando do mais pequeno
detalhe e dando um exemplo de trabalho, rea-
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lismo, modernldade, intelig~ncia e abertura
ao futuro.

Classlfica9iio dos portugueses

- Logo a entrada havia um painel espectacular atras do qual se podia observar uma
bela exposh;:ao evocativa da hist6ria dos
Correlos da Suecia.

TRADICIONAL:

- Dispersos pelo pavilhao encontravam-se
pequenos mostruarios com pecas filatelicas
(e nao s6) notaveis. Havia tambem uma of icina de impresseo de selos, em laboraceo
continua.
- Com frequ~ncia assistia-se Ii apresentaceo de ranchos. folcl6ricos e de orquestras.
- Comemoram-se os 350 anos de vida dos
Correlos Suecos e os 100 an os da Federacao
Sueca de Filatelia.
- As Comissl5es Organizadoras das pr6xlmas exposicoes mundiais .. Hafnla 87.. e
«Finlandia 88» estlveram presentes, em
stands pr6prios, fazendo uma bela propaganda dos seus certames.
- Duas tristes realidades que nao ajudaram: 0 mau tempo que se fez sentlr e 0
nivel de vida extremamente alto (fol pena;
mas neo aconselharam muito uma segunda
visita no futuro).
- Um portugu~s no Juri internacional, 0
Cap. Lemos da Silveira (Aerofilatelia). Mais
dais portugueses presentes: eu pr6prio e um
comerclante filatalico. Nos dlversos .. meetings» das Comissoes FIP, apenas um porluguEis: 0 Cap. Lemos da Silveira, em Aerofilatelia (Presidente da Comissao) Que oresldiu
aD encontro e simp6sio respectlvos. Mais nenhum delegado portuguEis compareceu nem
sequer mesmo se .fez representar.
- As coleccoes portuguesas presentes. no
seu conjunto, nao deslustraram do magnifico
nivel geral das participac;:oes apresntadas. Algumas das nossas colecf;:oes tiveram medaIha inferior Ii habitual; em compensaf;:eo.
outras subiram um degrau. -De destacar:

-

-

As poucas pec;:as filatelicas que ainda existem destas largadas de correio sao testemunho vivo destes casas ins6litos de grande
interesse para a Hisroria Postal nao somente
Ac;:oreana, Madeirense ou Portuguesa mas
mundial como alias tambem para a hist6ria
da aviac;:ao e dos trans-partes em gera!.

HIST6RIA POSTAL :
Luis Frazllo, vermeil grande
.Correio Marltlmo entre 0 Brasil e Portugal ..

-

Ant6nio Jose Almeida, vermeil
.. Africa Ocidental Portuguesa»

INTEIROS POSTAIS:

FILAr-EllA TEMATICA:
Joso Moura, vermeil
"Antecedents de I,,~popee de l'Espace».
- Carlos Penha-Garcia, vermeil
-Le Message du Chemin de Fer»
- Victor Manuel Carmo Correia, vermeil
«Histoire et ~volution du Vol»
- Eurlco Gullherme Lege Cardoso, prata
«Figures et Faits Hlstoriques de la Politique Mondlale- Fernando Marques O. Reis, bronze prateado
• La Peinture Europeenne Occidentale»

-

I,

Frente do postal largado pelo ZEPPELIN n
eablne em que se vajava

HAL mostrando 0 interior ba lanle luxuoso da
p nd rada por baixo do d rigive!.

MAXIMAFILlA:
- Jorge M. Reis Almeida, prata grande
- .. Citius; Altius; Fortlus»
- Victor Manuel Ramos Pereira, prata grande
-Chefes de Estado»

0 ouro grande para 0 Eng. Paulo Seabra Ferreira, com 0 seu magnifico "Portugal Classico";

-

0 vermeil obtido pelo Sr. Ant6nio Almeida, com Inteiros;

-

A prata para a colecf;:ao tematica de um
jovem coleccionador de 27 anos, Eurico
Guilherme Lage Cardoso;

-

0 renascimento da filatelia tematica portuguesa a nlvel Internacional.

-
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Paulo Seabra Ferreira, outro grande
.Portugal Classico»
J. M. Castanheira da Silveira, vermeil
grande
.. Portugal Classico n
Joio Neves G. Novo, vermeil
.. Portugal Classico»
Luis Frazio, Duro
• fndia Portuguesa»
Mario Basto, vermeil
.. Nativos da fndia Portuguesa»

-

-

-

descia do ceu foi sentido pelos ilheus como
um fio que as ligava a outros continentes.

seguiu ser recuperado e toda a sua correspondEincia seguiu para os seus destinatarios
mostrando 0 carimbo vermelho do LUFTSCGIFF GRAF ZEPPELIN datado de 11 de
Outubro 1928 e a carimbo dos correios do
FUNCHAL datado de 12 de Outubro 1928.
Pensando-se a bordo que 0 correia provavel mente se teria perdido au que ficasse
danificado com a acc;:ao da agua do mar

LlTERATURA:
Jose Ant6nio Duarte Martins, bronze
ccA Maximafilia de Macau»
Clube dos Galitos, bronze
«Selos e Moedas»

resolveu-se fazer nova largada de correio -par
saco com corda no dia seguinte que seguiu
a seu caminho com outro carimbo funchalense datado de 13 de Outubro de 1928.
Estas naves construiram verdadeiras ponIes aareas 'Par cima do Atlantica norte e sui
quebrando um tanto a solidao destas ilhas
ate la tao esquecidas. 0 pequeno cordel que

Quando nos pass a uma carta ou um postal
pela mao cujo conjunto de carimbos nos mastra ter feito parte de ·uma deslas Hio poucas
viagens e ter sido largado nestes rochedos
verdejantes semi-engolidos -pelo mar habitados pelos descendentes dos hom ens do Infante que outrora as povoaram e como se um
livro se abrisse 9 nos oferecesse uma pagina
da nossa Hist6ria.
25

ilha <Ie Sao Miguel em 10 de Agosto de 1929
ficando carimbado com 0 carimbo da eslayiio
dos correios de Ponla Delgada dessa data.
o arquipelago da Madeira foi agraciado

em 11 de Outubro de 1928 carimbando se a
bordo correspondencia para ser largada nesIe dia. Como 0 tempo nlio estava bom nao
se chegou a largar 0 correio neste dia mas

FILTABAC-I Salao
Internacional de Coleccionismo
da Tematica «rrabaco»
De 27 de Novembro a 1 de Dezembro,
realizar-se-a na Feira Internacional de Lisboa
e I Salao Inlernacional de Coleccionismo teo
malico, FILTABAC, certame que conla com
o palroclnio da Tabaqueira, sendo a organi.
ZayaO da responsabilidade da Revista espe ·
cializada .. Coleccionando» .
A FIL TABAC tem como objectiv~ reunir no
mesmo even-to, as Manufacturas, os Impor·
tadores, os Comereianles e os Colecciona ·
dores de arligos relacionados com 0 tabaeo,
de Portugal e do estrangeiro.

l

I Congresso Nacional
de Coleccionismo
In :egrado na FILTABAC - 1.° SalBO Internac ·onal de Coleccionismo Tematico, desenrolar·se-a no Audit6rio 1, da Feira Internacional de Lisboa, nos dias 29 e 30 de No·
vembro pr6ximo, 0 1.° Congresso Nacional
de Coleccionismo, que conta com 0 apoio
da Secretaria de Estado da Cultura.

Poslal hisl6rico a,oraano moslrando a folografia tlrada palo
fol6grafo angransa na primeira chagada dum ZEPPELIN aos
Mores. Trala-sa -do LZ 126 Z3 que surgiu por cima de ANGRA
DO HEROISMO em 1924.

com duas largadas de correio dum Zeppelin.
Trala·se lamMm do .. GRAF ZEPPELIN" LZ
127 que sa aproximou do mar para 0 Funchal
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somente no dia seguinte. Houve azar com 0
lanyamento do saco que acabou por merguIhar nas aguas da bala do Funchal mas con-

Entre os muitos objectos de coleccionismo
que vao estar presenles na FIL, eitaremos
os selos, mayos e caixas de cigarros, eigarreiras, boquilhas, cinzeiros, f6sforos, isqueiros, cintas e caixas de charulos, cachimbos
e acess6rios, bolsas de tabaeo. mortal has,
poslais ilustrados, caixas de rape, porta·
-chaves, livros sobre tabaco, aulocolantes,
ealendarios e peoas publicilarias.
A diversidade das colecyoes e um dos
grandes atractivos desla previslvelmente interessante exposiylio que e a primeira do ge·
nero que se organiza internacionamen-to.

Trala·se de uma iniciativa inedita no nosso
Pais, que se espera venha a ter cons ·deravei
influAncia no desenvolvimento do coleccionismo em Portugal - nBo apenas das areas
ma ·s tradicionais como a Filatelia, a Numis·
matica, a Medalhfstica, 0 Filuminfsmo, a Cartofilia, 0 Ex-Librismo, como tambem em outras
de expansao menos notada como por exemplo os porta chaves, os brinquedos, os ca/endarios, os autocoiantes, etc.

o Congresso ests aberto a todos os coleccion adores, sendo a inscriqBo gratuita.

Por outro lado, os CongresSistas poderao
apresentar comunicac;oes ineditas re/ativas a
qualquer area ou a generalidade do coleccionismo.
As inscriyoes para a apresen ·ac;ao de comunicaooes deverao ser env·adas a Comissao
Organizadora do 1.° CONGRESSO NAC/ONAL
DE COLECCIONISMO ate ao dia 31 de Ourubro.
De notar que as comunicayoes deverao ser
enviadas a COMISSAO ORGANIZADORA ate
ao dia 14 de Novembro.
Os participantes poderiio utilizar me 'os
audiovisuais (epidiosc6pio, diapos ·fivos, video, cinema) como suporte das suas comunicac;oes.
Para a obtenyao de mais informayoes po·
ders ser contactada a Comissao Organizadora
- Av. Elias Garcia, 766.° Df.O F - 1000 LISBOA.
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AMIGOS DO POSTAL MAXIMO
A Associa"ao Portuguesa de Maximafilia,
prestigiosa agremia"ao fundada pelo cons agrado maximafilista Ant6nio Furtado, e actualmente dirigida de forma assaz dinilmica pelo
tambem conceituado especialista da modal idade, Cabral Rego, levou a efeito no dia 8 de
Novembro, 0 I Encontro Amigos do Postal
Maximo. A sessao teve lugar no Hospital da
For"a Aerea, Azinhaga da iTorre do Pato, em
Lisboa. Funcionou no local, urn carimbo alusivo ao acontecimento .
INTERPOR 86
De 11 a 19 de Outubro esteve patente no
Salao Nobre da Camara Municipal da Maia,
a III Exposi"ao Filatelica Nacional de Inteiros
Postais Que, tal como as duas anteriores
adoptou a designac;:ao de Interpor.
A sua organiza"ao esteve a cargo do Assacia"ao Portuguesa de Filatelia Tematica, Cilmara Muncipal da Maia, e de urn grupo de
filatelistas da mesma localidade.
Estiveram patentes no municipio da simpatica cidade, 34 colec"oes desta especialidade
filatelica.
Isto parece significar que esta modalidade
filatelica esta a desenvolver-se, pelo menos
em Quantidade.
o corpo de iurados foi constituido pelos
nossos cons6cios, Miguel Pessanha, David
Cohen e Jose Manel Castanheira da Silveira.
MOSTRA FILATELICA EM MIRANDA
DO CORVO
.
De 23 a 30 de Outubro, esteve patente. no
Salao dos Bombeiros Voluntarios de Miranda
do Corvo, uma Mostra Filatelica em homenagem it mem6ria e it obra do Padre Americo.
o certame Que decorreu com muito ~xito,
ficou a dever-se a iniciativa da dinilmica
Secc;:ao Filatelica da Associac;:ao Academica
de Coimbra que mais uma vez promoveu a
divulgac;:ao do coleccionismo filatelico em
terras onde ainda se nile tin ham manifestado
publicamente actividades deste ambito.
JUVENTUDE ALMADA
A Secc;:ao Filatelica do Clube de Campismo
de Almada continua a desenvolver extraordinaria actividade para a divulgac;:ao da filatelia
naquela cidade, em particular junto das camadas jovens. Assim, promoveu no dia 15 do
corrente, na Oficina de Cultura da Cilmara
Municipal local, a sua IX Mostra de Filatelia
e Coleccionismo, intitulada Juventude Alma-

Meu interesse era conhecido na aldeia;
um dia minha vizinha - uma santa velhotatinha uma mansarda esquecida, bem cheia
de papeis tao velhinhos como Pompeia
onde vi cartas com selos dignos de nota 1

da 86, que, a exemplo das anteriores, constituiu mais uma importante iornada de prestigio e divulga"ao do coleccionismo .

A

MOSTRA FILAT~LICA
,,·DIA MDNDIAL DA POUPANCA"

VELHINHA
PAIXAO

Sob a egide do Instituto Internaclonal das
Caixas Econ6micas, do qual e membro, promoveu uma vez mais a Caixa Geral de Dep6sitos no pass ado dia 31 de Outubro, as celebrac;:oes do Dia Mundial da Poupanc;a.
Entre as iniciativas programadas para assinalar a efemeride. voltou a ter lugar relevante
uma MOSTRA FILAll':LlCA DO TEMA .POUPAN'CAn, que decorreu de 31 de Outubro a 7
de Novembro, nas instalac;:oes da Filial de
Aveiro da CGO.

por Nelson Carvalho
A todos os filatelistas
com Amizade.

No intuito de divulgar cinco formas diferentes de ver a Poupanc;:a atraves de Filatelia,
estiveram patentes as seguintes coleccoes
Que se estima serem os cinco melhores conjuntos portugueses de actualidade do re·f erido
tema:

Amigos descrever uma velha paixao
sincero sem atopelos
as peripecias d'um louco corar;ao
que se tem mantido fixe em acr;§.o
desde aquele belo dia que vi selos 1

e recordar

Honkio Silva Pinto
"Poupanl;a -

Cap!tal. Desenvolvimento ..

Joao H. Sequeira de Lemos

"A Poupanl;a -

Conceito. Finalidade e

Evoluc;ao»

Renato da Luz Ventosa
<C~

tempo de poupanc;a"

Raul Soares

"A Poupanl;a e a ,Filatelia»
Vitor Alves Coelho
"Primeiros passos na Poupanc;a))
Como vern sendo habito, neste mesmo d'a
e paralelamente a esta Exposicao. funcionou
lim posto dos CT'T Que carimbou toda a correspondencia que Ihe foi enderec;:ada e apresentada com a marca alusiva it efemeride.
Aos visitantes do certame, a Caixa Geral
de Dep6sitos ofereceu material filatelico
diverso de sua edic;:ao.
Entretanto, funcionaram nas Estacoes Centrais de Lisboa, Porto e Coimbra. tras diferentes flamulas alusivas ao Dia Mundial de
Poupanc;:a.
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Tudo come90u por acaso, brincadeira,
- as grandes paixoes todas comer;am assim
Uma mao-cheia de selos na estrumeira
que apanhei sem saber porque maneira
e 8 toa os co/ei sem saber quai 0 fim!
Gostei de ver assim os selos, em linha,

a cm, desenho, tiveram talvez intlu{Jnc'a

Ao ver tanta cOisa, louco de satista9ao
inocente, tentei desco/ar os belos selos
queria a torr;a aumentar minha colec9ao
mas um tio meu, um tanto mais sabichao
evitou 0 desastre, puxando-me os cabelos 1

Foi a minha primeira 1i9ao de Filatelia,
alem de selos, juntavam-se cartas e postais,
albuns e catli/ogos que eu ate desconhecia
e t,!do 0 mundo coleccionava selos a portia,
havta trocas, vendas e .outras coisas mais! . ..
Meu interesse aumentou, e de que maneira I ...
"Quando estiver empregado e ganhar algum
hei-de co/eccionar a serio, sem charneira '
m~nha colecr;ao hB-de ser, sim, a primeira,
mtnha PAIXAO h/i-de ter enfim um album! .....
Hoje a PAIXAO e viva pe/as series: "CAMOES
D. CARLOS: D. LUIS; S. ANToNIO e D. HEN[RIQUE,
series que nada toram noutras gera90es,
sao ,hoje p'ra todos n6s sonhos e afii90es,
mats para um pobre Emigrante em MUNIQUE!
CertD, confrades, nao e preciso astUcia
para ver que a Filatelia tudo e capaz
nao hB tronteiras do Equador a Russi~
as Amizades criam-se belas sem minu~ia,
os selos levam e trazem a desejada PAZ!

na esco/a era s6 eu que tantos tinha,
era meu orgulho e a grande alegria minha
era 0 melhor dos selos, suprema inoc{Jncia 1 Recordo bem, meu primeiro correspondente
que me abriu os olhos, me levou a garupa
As folhas eram para mim um encanto
pelo mundo lindo da Fifatelia, consciente
escondidas bem num bau como tesouro
dizia: Aqui Nelson, encontrarlis outra gen'te,
ou melhor juigava tS'r ali um santo,
para os fiJatelistas nao se precisa de lups
no fundo nao passava d'um quebranto
eu as via e revia como pepitas d'ouro 1
A Filatelia e p'ra mim, mundo nao corrupto,
com politicos Jimpos, com verdadeiro ideal
Meu pensamento deixou de ter descanso,
as leis t{Jm fundo puro, legal ininterrup!o, '
tudo girava a sua voita com frenesim
aqui tudo _e activo, serio, ninguem e abrupto,
arran jar muitos mais, bonitos, dar avan90
porque nao um governo destes em PORTUa uma co/eC9aO que nunca dei ba/an90
{GAL?!! J...
via nos sa/os lindas flores de jardim J
Um dia minha querida Mae foi a cidade
trouxe-me lindas series como prenda
foi tao grande a minha curiosidade,
nunca tinha visto tal preciosidade
que julguei ter d,escoberto uma lenda /

Senhores, jli la vao quarenta e tal anos
entre trocas e baidr.ocas, sem interrupr;ao,
a Fiiatel;a s6 me tem dado bons pIanos
Amigos aos centos, sem falhas, nem enganos
'
Eis a hist6ria feliz dluma bela PAIXAO /...
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AMIGOS DO POSTAL MAXIMO
A Associa"ao Portuguesa de Maximafilia,
prestigiosa agremia"ao fundada pelo cons agrado maximafilista Ant6nio Furtado, e actualmente dirigida de forma assaz dinilmica pelo
tambem conceituado especialista da modal idade, Cabral Rego, levou a efeito no dia 8 de
Novembro, 0 I Encontro Amigos do Postal
Maximo. A sessao teve lugar no Hospital da
For"a Aerea, Azinhaga da iTorre do Pato, em
Lisboa. Funcionou no local, urn carimbo alusivo ao acontecimento .
INTERPOR 86
De 11 a 19 de Outubro esteve patente no
Salao Nobre da Camara Municipal da Maia,
a III Exposi"ao Filatelica Nacional de Inteiros
Postais Que, tal como as duas anteriores
adoptou a designac;:ao de Interpor.
A sua organiza"ao esteve a cargo do Assacia"ao Portuguesa de Filatelia Tematica, Cilmara Muncipal da Maia, e de urn grupo de
filatelistas da mesma localidade.
Estiveram patentes no municipio da simpatica cidade, 34 colec"oes desta especialidade
filatelica.
Isto parece significar que esta modalidade
filatelica esta a desenvolver-se, pelo menos
em Quantidade.
o corpo de iurados foi constituido pelos
nossos cons6cios, Miguel Pessanha, David
Cohen e Jose Manel Castanheira da Silveira.
MOSTRA FILATELICA EM MIRANDA
DO CORVO
.
De 23 a 30 de Outubro, esteve patente. no
Salao dos Bombeiros Voluntarios de Miranda
do Corvo, uma Mostra Filatelica em homenagem it mem6ria e it obra do Padre Americo.
o certame Que decorreu com muito ~xito,
ficou a dever-se a iniciativa da dinilmica
Secc;:ao Filatelica da Associac;:ao Academica
de Coimbra que mais uma vez promoveu a
divulgac;:ao do coleccionismo filatelico em
terras onde ainda se nile tin ham manifestado
publicamente actividades deste ambito.
JUVENTUDE ALMADA
A Secc;:ao Filatelica do Clube de Campismo
de Almada continua a desenvolver extraordinaria actividade para a divulgac;:ao da filatelia
naquela cidade, em particular junto das camadas jovens. Assim, promoveu no dia 15 do
corrente, na Oficina de Cultura da Cilmara
Municipal local, a sua IX Mostra de Filatelia
e Coleccionismo, intitulada Juventude Alma-

Meu interesse era conhecido na aldeia;
um dia minha vizinha - uma santa velhotatinha uma mansarda esquecida, bem cheia
de papeis tao velhinhos como Pompeia
onde vi cartas com selos dignos de nota 1

da 86, que, a exemplo das anteriores, constituiu mais uma importante iornada de prestigio e divulga"ao do coleccionismo .

A

MOSTRA FILAT~LICA
,,·DIA MDNDIAL DA POUPANCA"

VELHINHA
PAIXAO

Sob a egide do Instituto Internaclonal das
Caixas Econ6micas, do qual e membro, promoveu uma vez mais a Caixa Geral de Dep6sitos no pass ado dia 31 de Outubro, as celebrac;:oes do Dia Mundial da Poupanc;a.
Entre as iniciativas programadas para assinalar a efemeride. voltou a ter lugar relevante
uma MOSTRA FILAll':LlCA DO TEMA .POUPAN'CAn, que decorreu de 31 de Outubro a 7
de Novembro, nas instalac;:oes da Filial de
Aveiro da CGO.

por Nelson Carvalho
A todos os filatelistas
com Amizade.

No intuito de divulgar cinco formas diferentes de ver a Poupanc;:a atraves de Filatelia,
estiveram patentes as seguintes coleccoes
Que se estima serem os cinco melhores conjuntos portugueses de actualidade do re·f erido
tema:

Amigos descrever uma velha paixao
sincero sem atopelos
as peripecias d'um louco corar;ao
que se tem mantido fixe em acr;§.o
desde aquele belo dia que vi selos 1

e recordar

Honkio Silva Pinto
"Poupanl;a -

Cap!tal. Desenvolvimento ..

Joao H. Sequeira de Lemos

"A Poupanl;a -

Conceito. Finalidade e

Evoluc;ao»

Renato da Luz Ventosa
<C~

tempo de poupanc;a"

Raul Soares

"A Poupanl;a e a ,Filatelia»
Vitor Alves Coelho
"Primeiros passos na Poupanc;a))
Como vern sendo habito, neste mesmo d'a
e paralelamente a esta Exposicao. funcionou
lim posto dos CT'T Que carimbou toda a correspondencia que Ihe foi enderec;:ada e apresentada com a marca alusiva it efemeride.
Aos visitantes do certame, a Caixa Geral
de Dep6sitos ofereceu material filatelico
diverso de sua edic;:ao.
Entretanto, funcionaram nas Estacoes Centrais de Lisboa, Porto e Coimbra. tras diferentes flamulas alusivas ao Dia Mundial de
Poupanc;:a.
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Tudo come90u por acaso, brincadeira,
- as grandes paixoes todas comer;am assim
Uma mao-cheia de selos na estrumeira
que apanhei sem saber porque maneira
e 8 toa os co/ei sem saber quai 0 fim!
Gostei de ver assim os selos, em linha,

a cm, desenho, tiveram talvez intlu{Jnc'a

Ao ver tanta cOisa, louco de satista9ao
inocente, tentei desco/ar os belos selos
queria a torr;a aumentar minha colec9ao
mas um tio meu, um tanto mais sabichao
evitou 0 desastre, puxando-me os cabelos 1

Foi a minha primeira 1i9ao de Filatelia,
alem de selos, juntavam-se cartas e postais,
albuns e catli/ogos que eu ate desconhecia
e t,!do 0 mundo coleccionava selos a portia,
havta trocas, vendas e .outras coisas mais! . ..
Meu interesse aumentou, e de que maneira I ...
"Quando estiver empregado e ganhar algum
hei-de co/eccionar a serio, sem charneira '
m~nha colecr;ao hB-de ser, sim, a primeira,
mtnha PAIXAO h/i-de ter enfim um album! .....
Hoje a PAIXAO e viva pe/as series: "CAMOES
D. CARLOS: D. LUIS; S. ANToNIO e D. HEN[RIQUE,
series que nada toram noutras gera90es,
sao ,hoje p'ra todos n6s sonhos e afii90es,
mats para um pobre Emigrante em MUNIQUE!
CertD, confrades, nao e preciso astUcia
para ver que a Filatelia tudo e capaz
nao hB tronteiras do Equador a Russi~
as Amizades criam-se belas sem minu~ia,
os selos levam e trazem a desejada PAZ!

na esco/a era s6 eu que tantos tinha,
era meu orgulho e a grande alegria minha
era 0 melhor dos selos, suprema inoc{Jncia 1 Recordo bem, meu primeiro correspondente
que me abriu os olhos, me levou a garupa
As folhas eram para mim um encanto
pelo mundo lindo da Fifatelia, consciente
escondidas bem num bau como tesouro
dizia: Aqui Nelson, encontrarlis outra gen'te,
ou melhor juigava tS'r ali um santo,
para os fiJatelistas nao se precisa de lups
no fundo nao passava d'um quebranto
eu as via e revia como pepitas d'ouro 1
A Filatelia e p'ra mim, mundo nao corrupto,
com politicos Jimpos, com verdadeiro ideal
Meu pensamento deixou de ter descanso,
as leis t{Jm fundo puro, legal ininterrup!o, '
tudo girava a sua voita com frenesim
aqui tudo _e activo, serio, ninguem e abrupto,
arran jar muitos mais, bonitos, dar avan90
porque nao um governo destes em PORTUa uma co/eC9aO que nunca dei ba/an90
{GAL?!! J...
via nos sa/os lindas flores de jardim J
Um dia minha querida Mae foi a cidade
trouxe-me lindas series como prenda
foi tao grande a minha curiosidade,
nunca tinha visto tal preciosidade
que julguei ter d,escoberto uma lenda /

Senhores, jli la vao quarenta e tal anos
entre trocas e baidr.ocas, sem interrupr;ao,
a Fiiatel;a s6 me tem dado bons pIanos
Amigos aos centos, sem falhas, nem enganos
'
Eis a hist6ria feliz dluma bela PAIXAO /...
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bem baloic;avam em pequenas construc;oes
frageis por cima dos abismos entregues a
furia dos elementos.

CARTAS DESCIAM DO CEU

Quando se deelararam as hostilidades da
1.n Guerra Mundial teve de se combater em

todas as frentes possfveis e assim tam bam
se bateram as tropas coloniais alemaes con·
tra as dos pafses seus adversarios. As forc;as
da Col6nia Alema Oriental Africana coman·
dadas pelo ja lendario von Letow Vorbeck

POR UMA CORDA

on

o

fer·ramentas para intervenc;oes cir 0 Zeppelin
o inimigo -em Africa as tinha. R
em direco Alto Comando Militar Impe 0 para tras
enviar um dos seus dirigfveis d e tema de
por cima dos Alpes, do Mecli ot6grafo de
deserto norte africano, de milha um retrato
metros de selva e estepe, pa de Angra
monte Kilimantscharo, para levar de postal
camentos as tropas coloniais al angrenses.
gem deste Zeppelin foi reportada io que se
inglesas do Kenya e 0 Alto Co arimbaram

CORREIO DO ZEPPELIN

NOS

A~ORES

E MADEIRA

Mn

LU F.TPO:ST

PAR AV, 'ON

,',

por Rainer Daehnhardt

Escrevia-se 0 ano de 1924 mas parecia
um mergulho em plena epoca de Dom Joao
V. 0 olhar incredulo, 0 esfregar dos olhos,
o susto, 0 chamarem-se ,uns aos outros para
ver 0 inacreditavel monstro que se aproximaya vindo de cima, navegando no ar, deve
ter sido igual em Angra do Herofsmo nos Ac;o·
res como foi dois seculos antes em Lisboa
quando a passarola de Gusmao cruzou os
ares.
o padre jesuita Bartholomeu Lourenc;o de
Gusmao foi 0 primeiro a construir um aparelho que se levantava no ar. 0 velho sonho
de Icarus, as tentativas de Leonardo da Vinci
e de tantos outros final mente viram sucesso
pratico. 0 homem podia-se transportar 'Pelo
ar. Mas esta revoluc;ao dos sistemas de transporte -realizada, pel a primeira vez no mundo,.
curlosamente em Portugal, teve, como tantas
outras, de ser abandonada por ordem superior. A compreensao das hierarquias estabelecidas, tanto ecleslasticas como governamentais, ainda nao estava apta para um
passo de evoluc;ao desta natureza. «0 homem
niio nas,;eu com as as e por isso tambem niio
devia tenta r l'oa r» -- d is ~e a iare ia .. As fron
teiras do pais seriam incontro/aveis, tanto 0
contrabando como a espionagem poderiam
selvir-se deste meio de tlanSl?orte» - foi 0
aviso do governo ao Rei e a invenc;ao foi
profbida. Quando os irmaos Montgolfier se
levantaram no ar em Versailles, no fim do
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seculo, ja ninguem se lembrava do padre de
Lisboa que ja tinha feito 0 mesmo muitas
decadas antes.
Com 0 bombardeamento de Veneza por
baloes no seculo XVIII comec,:ou a utilizac;ao
militar deste novo meio de transporte. Durante a guera das comunas de Paris, no
seculo passado, serviram-se de baloes para
o transporte de correio. Uma das ultimas patentes registadas em Portugal na apoca da
monarquia foi a da invenc;ao dum aerostato
feito por dois alemaes e registada em Lisboa
em 18 de Maio de 1910.
A Primeira Guerra Mundial viu a utilizac;ao
de baloes e dirigfveis por quase todos os
intervenientes, tanto 'para 0 servic;o de observac;ao e direcc;ao dos tiros de artilharia como
para os transportes e bombardeamentos .
Um Conde alemao financiou e organizou
a construc;ao e sofisticaCfao de evoluc;ao dos
dirigfveis a tal ponto que seu nome ficara
para sempre a ales Jigado. Trata-se do famoso
GRAF ZEPPELIN. 0 seu aeroporto principal,
ideia bastante engenhosa para evitar obstaculos na aproximaCfao, eram hangares gigantes flutuantes em eima dum lago, FRIEDRICHSHAFEN AM BODEN SEE.
As peripecias que muitos dos seus navios
aereos passaram sao verdadeiras avenl-uras,
ate certo ponto comparaveis as dos 'navegadores quinhentistas portugueses que tam-

t

o postal largado por corda pelo GRAF ZEPPELIN em Ponta ,Delgada
mostrando os tr~s diferentes carimbo; do LZ 127 e 0 de PONTA DELGADA . 0 selo de 2 Reichs
LUFTPOST mostra um dos ZEPPELI NS em que viajou este postal da Alemanha a Ie aos Mo u

ate ganharam a sua guerra e tiveram de-pois
de se render aos pr6prios prisioneiros por
imposic;ao do armistlcio . Eles lutaram com
bravura mas t iveram tal falta de reabastecimento por causa do cerco imposto pela
marinha inglesa aos portos alemaas que nao
deixavam entrar ou sair embarcac;oes, que
lutaram com as armas e munic;oes tiradas ao
inimigo. Porem , uma das maiores faltas por
eles sentida foi ados medicamentos e de

nico apanhou um susto bastante
nao esperando urn tao grande raio d
dos dirigfveis alemaes. Por esta raz
impostas condic;oes aos alemaes no
de Versailles de 1919 para (has impo
a construCfBo de futuros dirigfveis

o melhor e menos perigoso gas chegada
em baloes e dirigfveis era 0 helio, D «~RAF
os alemaes nao tinham. Profbia-s rrelo na
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bem baloi<;avam em ·pequenas constru<;oes
frageis por cima dos abismos entregues a
furia dos elementos.

CARTAS DESCIAM DO CEU
POR UMA CORDA
...
ou
o CORREIO DO ZEPPELIN
NOS

A~ORES

E MADEIRA

Quando se declararam as hostilidades da
1." Guerra Mundial teve de se combater em
todas as frentes posslveis e assim tambem
se bateram as tropas coloniais alemaes contra as dos parses seus adversarios. As for<;as
da Col6nia Alema Oriental Africana comandadas pelo is lendario von Letow Vorbeck

ferramentas ,para intervenc;:oes cirurgicas. Nem
o inimigo em Africa as tinha. Resolveu entAo
o Alto Coman do Militar Imperial AlemAo
enviar um dos seus diriglveis da Alemanha
por cima dos Alpes, do MediterrAneo, do
deserto norte africano, de milhares de quil6metros de selva e estepe, passando pelo
monte Kilimantscharo, ·para levar estes medicamentos 'as tropas coloniais alemas. A viagem deste Zeppelin foi reportada pelas forc;:as
inglesas do Kenya e 0 Alto Comando BritA-
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par Rainer Daehnhardt

Escrevia-se 0 ano de 1924 mas parecia
um mergulho em plena spoca de Dom Joao
V. 0 olhar incredulo, 0 esfregar dos olhos,
o susto, 0 chamarem-se ,uns aos outros para
ver 0 inacreditsvel monstro que se aproximaya vindo de cima, navegando no ar, deve
ter sido igual em Angra do Herofsmo nos A<;ores como foi dois seculos antes em Lisboa
quando a passarola de Gusmao cruzou os
ares.
o padre jesuita Bartholomeu Louren<;o de
Gusmao foi 0 oprimeiro a construir um aparelho que se levantava no ar. 0 velho sonho
de Icarus, as tentativas de Leonardo da Vinci
e de tantos outros final mente viram sucesso
pratico. 0 homem podia-se transportar pelo
ar. Mas esta revolu<;ao dos sistemas de transporte -realizada, pel a primeira vez no mundo"
curiosamente em Portugal, teve, como tantas
outras, de ser abandonada par ordem superior. A compreensao das hierarquias estabelecidas, tanto eclesiasticas como governamentais, ainda nao estava apta para um
passo de evoluc;:ao desta natureza. ,,0 homem
nao nas,;eu com as as e par isso tambem nao
devia tentar "oar» -- dispe a icre ia "As fran
teiras do pais seriam incontroiaveis, tanto 0
contrabando como a espionagem poderiam
selvir-se deste meio de tlanseorte" - fol 0
aviso do governo ao Rei e a invenc;:ao foi
profbida. Quando os irmaos Montgolfier se
levantaram no ar em Versailles, no fim do
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seculo, ia ninguem se lembrava do padre de
Lisboa que ia tinha feito 0 mesmo muitas
decadas antes.
Com 0 bombardeamento de Veneza por
baloes no seculo XVIII comec;:ou a utilizac;:ao
militar deste novo meio de transporte. Durante a guera das comunas de Paris, no
seculo passado, serviram-se de baloes para
o transporte de correio. Uma das ultimas patentes registadas em Portugal na epoca da
monarquia foi a da invenc;:ao dum aerostato
feito por dois alemaes e registada em Lisboa
em 18 de Maio de 1910.
A Primeira Guerra Mundial viu a utilizac;:ao
de baloes e dirigfveis por quase todos os
intervenientes, tanto 'para 0 servic;:o de observac;:ao e direcc;:ao dos tiros de artilharia como
para os transportes e bombardeamentos.
Um Conde alemiio financiou e organizou
a construc;:iio e sofisticac;:ao de evoluc;:ao dos
diriglveis a tal ponto que seu nome ficara
para sempre a eles ligado. Trata-se do famoso
GRAF ZEPPELIN. 0 seu aeroporto principal ,
ideia bastante engenhosa para evitar obstaculos na aproximac;:iio, eram hangares gig antes flutuantes em cima dum lago, FRIEDRICHSHAFEN AM BODENSEE.
As peripecias que muitos dos seus navios
aereos passaram sao verdadeiras aventuras,
ate cerlo 'ponto comparaveis as dos navegadores quinhentistas portugueses que tam-

o postal largado por corda pelo GRAF ZEPPELIN em Ponta 'Oelgada em 10 de Ago.to de 1929
mostrando os tr6s diferentes carimb03 do LZ 127 e 0 de PONTA OELGAOA. 0 salo de 2 Reichsmark
LUFTPOST mostra urn dos ZEPPELI NS em que viajou este postal da Alemanha ate aos Avores .

ate ganharam a sua guerra e tiveram depois
dese render aos 'pr6prios prisioneiros par
imposic;:ao do armistlcio. Eles lutaram com
bravura mas tiveram tal falta de reabaslec imenta por causa do cerco impasto pela
marinha inglesa aos portos alemaes que nao
deixavam entrar ou sair embarcac;:oes, que
lutaram com as armas e munic;:oes tiradas ao
inimigo. Poram, uma das maiores faltas por
eles sentida foi ados medicamentos e de

nico apanhou um susto bastante grande,
nao espera'ndo um tao grande raio de acc;:Ao
dos diriglveis alemaes. Par esta razao foram
impostas condic;:oes aos alemiies no tratado
de Versailles de 1919 para Ihes impossibililar
a construc;:ao de futuros diriglveis militares.

o melhor e menos perigoso gas utilizado
em baloes e dirig lveis era 0 helio, e este
os alemiies nao tinham. Proibia-se entAo
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qualquer lornecimento do mesmo do estrangeiro a Alemanha.
Assim encheram os alemaes os seus novos
Zeppelins dos anos vinte e trinta, que eram
todos somente para fins cientilicos e para
transportes civis, com 0 'que tin ham ao seu
alcance, nomeadamente oxigenio, muito mais
perigoso e altamente inflamavel.

1936 no momento em que 0 seu cabo de
ancoramento tocou na respectiva torre.
Este desastre .pes lim a navega«;:ao aerea
com diriglveis dos quais muitos outros ja
tinham tido fins tristes id~nticos.
Mas ate la ja tin ham feito diversas viagens entre 0 velho e 0 novo mundo. A Inglaterra, a Fran«;:a e os Estados Unidos com-

Foi ja na 'primeira viagem que Angra do
Heroismo, na ilha Tercei'ra no meio do AtlAntico Norte portanto, acordou, primeiro ass ustada, depois alegre por ver um .destes charutos voadores cruzar 0 seu ceu.
Ja milhares de angrenses Unham afluido
para observar 0 'inesperado acontecimento
do Zeppellin que se aproximava cada vez
mais quando de repente viram uma pequena
janela a abrir-se na pequena cabine de ma-

para 0 ar em sinal de entusiasmo. 0 Zeppelin
em seguida retomava 0 seu rumo em dirac«;:ao a America do Norte deixando para tras
somente 0 conteudo deste saco e tema ae
conversa para muitos dias. Um tot6gralo de
Angra teve a boa ideia de tirar um retrato
do Zeppelin 'por cima das ruas de Angra
vendendo·o em seguida em forma de postal
muito apreciado por todos os angrenses.
o saco largado continha correio que se
entregou as autoridades que 0 carimbaram
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Frellte do postar largado pelo GRAF ZEPPELIN em PONTA DELGADA nos A90res em 10 de Agosto
de 1929 e dopois encaminhado por via maritima normal Dara a Alemanha.

o desastre duma das naves Apollo nos
anos s:ssenta, que ardeu em Cabo Kennedy,
com tres astronautas a bordo, durante um
teste, tambem foi derivado a igni«;:ao da
atmoslera no interior da cabine feita com
oxigenio puro.
Por causa <lisso perderam-se muitos dos
Zeppelins atingidos por raios ou por descarga electrica como 0 caso horrlvel filmado
e assistido por muitos, quando 0 diriglvel
Hindenburg se incendiou em Nova York em
22

petiam entao na fabrica«;:ao de rapid os navios
de cruzeiro de grande porte para transl20r 0
Atlantico no tempo mais curto posslvel. Ganhar alamosa "Fita Azul .. por ter atravessado
o oceano no tempo mais curto do que qualquer outro navio de transporte de passageiros
toi a meta maxima para 'que todos Joutavam.
De repente, em 1924, resolve a Alemanha
entrar nesta competi«;:ao, nao com um grande
navio (teve que entregar os que tinha e nao
Ihe era permitido construir novos), mas com
os Zeppelins.

Postal da 1,· largada de correio dum Zeppelin na Madeira. 0 saco calu ao mar. mas consegulu
ser pescado a salvo e todo 0 sau correio segulu por via maritima para os seus respectlvos destinos. 0 postal mostra 0 carlmbo do LZ 127 .LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN. datado de 11 de
Outubro de 1928 a dois carimbos do correio do FUNCHAL datados de 12 de Outubro de 1928.
A existl!ncla do segundo carimbo deve-sa ao facto do primeiro tar sido mal batido. 0 numero
30 grande posto a lapis azul e a taxa pagavel pelo destinatario vlsto 0 postal ter sido enviado
sem franquia . 0 carimbo alemiio: NACHGEBOHR deve-se aO mesmo facto.

deirapor baixo da barriga da nave gigante.
Viu-se entao uma mao humana deixar sair
um pequeno saco de correio ·preso numa
corda. 0 mesmo foi apanhado por hom ens
da popula«;:i!o que lan«;:aram seus chapeus

e fizeram seguir para os seus respectivos
destin os por via maritima.
Tambem Ponta Delgada assistiu a chegada
de um destes Zeppelins. Trata-se do "GRAF
ZEPPELIN" LZ 127 que largou correio na
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qualquer lornecimento do mesmo do estrangeiro a Alemanha.
Assim encheram os alemaes os seus novos
Zeppelins dos anos vinte e trinta, que eram
todos somente para fins cientilicos e para
transportes civis, com 0 'que tin ham ao seu
alcance, nomeadamente oxigenio, muito mais
perigoso e altamente inflamavel.

1936 no momento em que 0 seu cabo de
ancoramento tocou na respectiva torre.
Este desastre .pes lim a navega«;:ao aerea
com diriglveis dos quais muitos outros ja
tinham tido fins tristes id~nticos.
Mas ate la ja tin ham feito diversas viagens entre 0 velho e 0 novo mundo. A Inglaterra, a Fran«;:a e os Estados Unidos com-

Foi ja na 'primeira viagem que Angra do
Heroismo, na ilha Tercei'ra no meio do AtlAntico Norte portanto, acordou, primeiro ass ustada, depois alegre por ver um .destes charutos voadores cruzar 0 seu ceu.
Ja milhares de angrenses Unham afluido
para observar 0 'inesperado acontecimento
do Zeppellin que se aproximava cada vez
mais quando de repente viram uma pequena
janela a abrir-se na pequena cabine de ma-

para 0 ar em sinal de entusiasmo. 0 Zeppelin
em seguida retomava 0 seu rumo em dirac«;:ao a America do Norte deixando para tras
somente 0 conteudo deste saco e tema ae
conversa para muitos dias. Um tot6gralo de
Angra teve a boa ideia de tirar um retrato
do Zeppelin 'por cima das ruas de Angra
vendendo·o em seguida em forma de postal
muito apreciado por todos os angrenses.
o saco largado continha correio que se
entregou as autoridades que 0 carimbaram
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Frellte do postar largado pelo GRAF ZEPPELIN em PONTA DELGADA nos A90res em 10 de Agosto
de 1929 e dopois encaminhado por via maritima normal Dara a Alemanha.

o desastre duma das naves Apollo nos
anos s:ssenta, que ardeu em Cabo Kennedy,
com tres astronautas a bordo, durante um
teste, tambem foi derivado a igni«;:ao da
atmoslera no interior da cabine feita com
oxigenio puro.
Por causa <lisso perderam-se muitos dos
Zeppelins atingidos por raios ou por descarga electrica como 0 caso horrlvel filmado
e assistido por muitos, quando 0 diriglvel
Hindenburg se incendiou em Nova York em
22

petiam entao na fabrica«;:ao de rapid os navios
de cruzeiro de grande porte para transl20r 0
Atlantico no tempo mais curto posslvel. Ganhar alamosa "Fita Azul .. por ter atravessado
o oceano no tempo mais curto do que qualquer outro navio de transporte de passageiros
toi a meta maxima para 'que todos Joutavam.
De repente, em 1924, resolve a Alemanha
entrar nesta competi«;:ao, nao com um grande
navio (teve que entregar os que tinha e nao
Ihe era permitido construir novos), mas com
os Zeppelins.

Postal da 1,· largada de correio dum Zeppelin na Madeira. 0 saco calu ao mar. mas consegulu
ser pescado a salvo e todo 0 sau correio segulu por via maritima para os seus respectlvos destinos. 0 postal mostra 0 carlmbo do LZ 127 .LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN. datado de 11 de
Outubro de 1928 a dois carimbos do correio do FUNCHAL datados de 12 de Outubro de 1928.
A existl!ncla do segundo carimbo deve-sa ao facto do primeiro tar sido mal batido. 0 numero
30 grande posto a lapis azul e a taxa pagavel pelo destinatario vlsto 0 postal ter sido enviado
sem franquia . 0 carimbo alemiio: NACHGEBOHR deve-se aO mesmo facto.

deirapor baixo da barriga da nave gigante.
Viu-se entao uma mao humana deixar sair
um pequeno saco de correio ·preso numa
corda. 0 mesmo foi apanhado por hom ens
da popula«;:i!o que lan«;:aram seus chapeus

e fizeram seguir para os seus respectivos
destin os por via maritima.
Tambem Ponta Delgada assistiu a chegada
de um destes Zeppelins. Trata-se do "GRAF
ZEPPELIN" LZ 127 que largou correio na
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ilha <Ie Sao Miguel em 10 de Agosto de 1929
ficando carimbado com 0 carimbo da eslayiio
dos correios de Ponla Delgada dessa data.
o arquipelago da Madeira foi agraciado

em 11 de Outubro de 1928 carimbando se a
bordo correspondencia para ser largada nesIe dia. Como 0 tempo nlio estava bom nao
se chegou a largar 0 correio neste dia mas

FILTABAC-I Salao
Internacional de Coleccionismo
da Tematica «rrabaco»
De 27 de Novembro a 1 de Dezembro,
realizar-se-a na Feira Internacional de Lisboa
e I Salao Inlernacional de Coleccionismo teo
malico, FILTABAC, certame que conla com
o palroclnio da Tabaqueira, sendo a organi.
ZayaO da responsabilidade da Revista espe ·
cializada .. Coleccionando» .
A FIL TABAC tem como objectiv~ reunir no
mesmo even-to, as Manufacturas, os Impor·
tadores, os Comereianles e os Colecciona ·
dores de arligos relacionados com 0 tabaeo,
de Portugal e do estrangeiro.

l

I Congresso Nacional
de Coleccionismo
In :egrado na FILTABAC - 1.° SalBO Internac ·onal de Coleccionismo Tematico, desenrolar·se-a no Audit6rio 1, da Feira Internacional de Lisboa, nos dias 29 e 30 de No·
vembro pr6ximo, 0 1.° Congresso Nacional
de Coleccionismo, que conta com 0 apoio
da Secretaria de Estado da Cultura.

Poslal hisl6rico a,oraano moslrando a folografia tlrada palo
fol6grafo angransa na primeira chagada dum ZEPPELIN aos
Mores. Trala-sa -do LZ 126 Z3 que surgiu por cima de ANGRA
DO HEROISMO em 1924.

com duas largadas de correio dum Zeppelin.
Trala·se lamMm do .. GRAF ZEPPELIN" LZ
127 que sa aproximou do mar para 0 Funchal
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somente no dia seguinte. Houve azar com 0
lanyamento do saco que acabou por merguIhar nas aguas da bala do Funchal mas con-

Entre os muitos objectos de coleccionismo
que vao estar presenles na FIL, eitaremos
os selos, mayos e caixas de cigarros, eigarreiras, boquilhas, cinzeiros, f6sforos, isqueiros, cintas e caixas de charulos, cachimbos
e acess6rios, bolsas de tabaeo. mortal has,
poslais ilustrados, caixas de rape, porta·
-chaves, livros sobre tabaco, aulocolantes,
ealendarios e peoas publicilarias.
A diversidade das colecyoes e um dos
grandes atractivos desla previslvelmente interessante exposiylio que e a primeira do ge·
nero que se organiza internacionamen-to.

Trala·se de uma iniciativa inedita no nosso
Pais, que se espera venha a ter cons ·deravei
influAncia no desenvolvimento do coleccionismo em Portugal - nBo apenas das areas
ma ·s tradicionais como a Filatelia, a Numis·
matica, a Medalhfstica, 0 Filuminfsmo, a Cartofilia, 0 Ex-Librismo, como tambem em outras
de expansao menos notada como por exemplo os porta chaves, os brinquedos, os ca/endarios, os autocoiantes, etc.

o Congresso ests aberto a todos os coleccion adores, sendo a inscriqBo gratuita.

Por outro lado, os CongresSistas poderao
apresentar comunicac;oes ineditas re/ativas a
qualquer area ou a generalidade do coleccionismo.
As inscriyoes para a apresen ·ac;ao de comunicaooes deverao ser env·adas a Comissao
Organizadora do 1.° CONGRESSO NAC/ONAL
DE COLECCIONISMO ate ao dia 31 de Ourubro.
De notar que as comunicayoes deverao ser
enviadas a COMISSAO ORGANIZADORA ate
ao dia 14 de Novembro.
Os participantes poderiio utilizar me 'os
audiovisuais (epidiosc6pio, diapos ·fivos, video, cinema) como suporte das suas comunicac;oes.
Para a obtenyao de mais informayoes po·
ders ser contactada a Comissao Organizadora
- Av. Elias Garcia, 766.° Df.O F - 1000 LISBOA.
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lismo, modernldade, intelig~ncia e abertura
ao futuro.

Classlfica9iio dos portugueses

- Logo a entrada havia um painel espectacular atras do qual se podia observar uma
bela exposh;:ao evocativa da hist6ria dos
Correlos da Suecia.

TRADICIONAL:

- Dispersos pelo pavilhao encontravam-se
pequenos mostruarios com pecas filatelicas
(e nao s6) notaveis. Havia tambem uma of icina de impresseo de selos, em laboraceo
continua.
- Com frequ~ncia assistia-se Ii apresentaceo de ranchos. folcl6ricos e de orquestras.
- Comemoram-se os 350 anos de vida dos
Correlos Suecos e os 100 an os da Federacao
Sueca de Filatelia.
- As Comissl5es Organizadoras das pr6xlmas exposicoes mundiais .. Hafnla 87.. e
«Finlandia 88» estlveram presentes, em
stands pr6prios, fazendo uma bela propaganda dos seus certames.
- Duas tristes realidades que nao ajudaram: 0 mau tempo que se fez sentlr e 0
nivel de vida extremamente alto (fol pena;
mas neo aconselharam muito uma segunda
visita no futuro).
- Um portugu~s no Juri internacional, 0
Cap. Lemos da Silveira (Aerofilatelia). Mais
dais portugueses presentes: eu pr6prio e um
comerclante filatalico. Nos dlversos .. meetings» das Comissoes FIP, apenas um porluguEis: 0 Cap. Lemos da Silveira, em Aerofilatelia (Presidente da Comissao) Que oresldiu
aD encontro e simp6sio respectlvos. Mais nenhum delegado portuguEis compareceu nem
sequer mesmo se .fez representar.
- As coleccoes portuguesas presentes. no
seu conjunto, nao deslustraram do magnifico
nivel geral das participac;:oes apresntadas. Algumas das nossas colecf;:oes tiveram medaIha inferior Ii habitual; em compensaf;:eo.
outras subiram um degrau. -De destacar:

-

-

As poucas pec;:as filatelicas que ainda existem destas largadas de correio sao testemunho vivo destes casas ins6litos de grande
interesse para a Hisroria Postal nao somente
Ac;:oreana, Madeirense ou Portuguesa mas
mundial como alias tambem para a hist6ria
da aviac;:ao e dos trans-partes em gera!.

HIST6RIA POSTAL :
Luis Frazllo, vermeil grande
.Correio Marltlmo entre 0 Brasil e Portugal ..

-

Ant6nio Jose Almeida, vermeil
.. Africa Ocidental Portuguesa»

INTEIROS POSTAIS:

FILAr-EllA TEMATICA:
Joso Moura, vermeil
"Antecedents de I,,~popee de l'Espace».
- Carlos Penha-Garcia, vermeil
-Le Message du Chemin de Fer»
- Victor Manuel Carmo Correia, vermeil
«Histoire et ~volution du Vol»
- Eurlco Gullherme Lege Cardoso, prata
«Figures et Faits Hlstoriques de la Politique Mondlale- Fernando Marques O. Reis, bronze prateado
• La Peinture Europeenne Occidentale»

-

I,

Frente do postal largado pelo ZEPPELIN n
eablne em que se vajava

HAL mostrando 0 interior ba lanle luxuoso da
p nd rada por baixo do d rigive!.

MAXIMAFILlA:
- Jorge M. Reis Almeida, prata grande
- .. Citius; Altius; Fortlus»
- Victor Manuel Ramos Pereira, prata grande
-Chefes de Estado»

0 ouro grande para 0 Eng. Paulo Seabra Ferreira, com 0 seu magnifico "Portugal Classico";

-

0 vermeil obtido pelo Sr. Ant6nio Almeida, com Inteiros;

-

A prata para a colecf;:ao tematica de um
jovem coleccionador de 27 anos, Eurico
Guilherme Lage Cardoso;

-

0 renascimento da filatelia tematica portuguesa a nlvel Internacional.

-
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Paulo Seabra Ferreira, outro grande
.Portugal Classico»
J. M. Castanheira da Silveira, vermeil
grande
.. Portugal Classico n
Joio Neves G. Novo, vermeil
.. Portugal Classico»
Luis Frazio, Duro
• fndia Portuguesa»
Mario Basto, vermeil
.. Nativos da fndia Portuguesa»

-

-

-

descia do ceu foi sentido pelos ilheus como
um fio que as ligava a outros continentes.

seguiu ser recuperado e toda a sua correspondEincia seguiu para os seus destinatarios
mostrando 0 carimbo vermelho do LUFTSCGIFF GRAF ZEPPELIN datado de 11 de
Outubro 1928 e a carimbo dos correios do
FUNCHAL datado de 12 de Outubro 1928.
Pensando-se a bordo que 0 correia provavel mente se teria perdido au que ficasse
danificado com a acc;:ao da agua do mar

LlTERATURA:
Jose Ant6nio Duarte Martins, bronze
ccA Maximafilia de Macau»
Clube dos Galitos, bronze
«Selos e Moedas»

resolveu-se fazer nova largada de correio -par
saco com corda no dia seguinte que seguiu
a seu caminho com outro carimbo funchalense datado de 13 de Outubro de 1928.
Estas naves construiram verdadeiras ponIes aareas 'Par cima do Atlantica norte e sui
quebrando um tanto a solidao destas ilhas
ate la tao esquecidas. 0 pequeno cordel que

Quando nos pass a uma carta ou um postal
pela mao cujo conjunto de carimbos nos mastra ter feito parte de ·uma deslas Hio poucas
viagens e ter sido largado nestes rochedos
verdejantes semi-engolidos -pelo mar habitados pelos descendentes dos hom ens do Infante que outrora as povoaram e como se um
livro se abrisse 9 nos oferecesse uma pagina
da nossa Hist6ria.
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Realizou-se em Estocolmo, de 28.8 a 7.9.86,
a Exposil;ao Mundial de Filatelia .. Stockholmia 86,,_ organizada pela Federar,:ao Sueca de
Filatelia e pel a Administrar,:ao Postal da Suecia, com a patroclnio da FIP.

Medalhas comemorativas

Estive' ,presente na dita Exposicao na qualidade de Comissario para Portugal. A minha
presenr,:a no certame, permite-me tecer alguns comentarios:

Emblemas
Tayas e Trofeus
Placas
Porta-chaves

Edifroes de medal has em curso:

NAVEGADORES PORTUGUESES E SEUS BARCOS
HIST6RIA DO SELO

- Aprovetiamento da Exposir,:ao e da presenca de inumeras visitantes (cerca de
100.000), muitos dos quais estrangeiros, para
divulgar e promover a industria e a tecnica
suecas, como, par exemplo, da Volvo, Forr,:a
AEnea , computadores, televisao, video, etc ..

(COLABORACi!.O COM 0 CLUBE FlLATELICO DE PORTUGAL)

Rua dos Bacalhoeiros, 28
1100
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Lisboa

- Pavilhao enorme, dividido em quatro
grandes secr,:ees. Corredores amplos como
amplos eram as espar,:os entre as filas de
quadros; espar,:os de convivio par todo 0
lado, com cadelras, mesas, cinzeiros; restaurantes, cafetarias, pequenos pastas de
venda de gelados, doces. refrescos; grupos
de quadros (modernos e funcionais) sempre
rodeados de stands de comerclantes e de
administrar,:ees postais; extrema facilldade
de encontrar a que se -pretendla, pais havia
par todo a lado indicar,:Oes de orientacao
precisas e faceis de apreender; as diversas
especialldades filatelicas, em grupos, estayam enclmadas par enormes dlsticos de
referEincia; numeracao dos quadros facil de
seguir; imensos pastas de venda dos correios suecos; beleza ornamental; limpeza e
esmero par todo 0 lado,

Tel'ef.

87 04 12 . 87 04 25

-A presenc;:a, praticamente constante, da
Radio e TV suecas.
- No pavilhao havia inumeras salas de
reuniees, onde tiveram lugar as -meetings»

das Comiss5es FIP, simp6sios. projecr,:ao de
filmes filatelicos (Cinephilia 86), bem como
o Congresso FIP.
-Por todo a lado havia ecrans video, em
funcionamento permanente, com projecc;:ao
de filmes sobre filatelia, documentarios e
desenhos animados (um paraiso para as
crianc;:as que desta forma estavam entretidas
e sossegadas).

FRIM A RKSUTSTALLNING

- Um «rabat» sofisticado que percorria
o pavlihao oconversando» e que fazia as
dellcias de adultos e crianc;:as.
- Cerca de 6000 quadros expostos, com
magnlficas colecr,:ees que deleitavam os
olhos .
- Bastantes stands, embora nao tantos
como seria de esperar. Presenca de um stand
dos Correios de Portugal e Macau.
- Uma organizac;:ao exemplar, antes e durante a .Exposic;:ao, cuidando do mais pequeno
detalhe e dando um exemplo de trabalho, rea-
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LITERATURA FILATELICA

Assim:
Tinta azul-preta

Tintas pretas
Tarry
Noz-de-galha em .po
'partidas
Goma arabica em p6
Sulfato ferroso calcinado
Agua destilada
Resultado do ferro em po
Pau Campeche
Sulfato de manganez
Casca de carvalho
Cravos da India
Acido sulfurico
Sulfato de anil em pasta

Marchet

Robiquet

Payen

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

por Jose R. Dias Ferreira

'" : ...

x
x
x

Alguns fabricantes utilizavam outros produtos como a casca de romit 0 sumagre, etc ..
Vamo nos deter sobre os varios ingredienies afim de observar os porques do seu uso.
Nao era recomendavel 0 uso de sulfato de cobre para nao atacar as penas de ac;:o.
o pau Campeche era utilizado para qua a tinta ficasse mais preta e menos susceptivel
de alterac;:oes pel a exposic;:ao ao ar ou a vapores acidos. A goma aumentava-'Ihes a viscosidade e mantinha as materis corantes em suspensao 0 que evitava que atravessassem
o papel. 0 segredoestava na goma, porque sendo excessiva dificilmente secava. 0 ac;:ucar aumentava 0 fluxo as penas, retardando a secagem, 0 que muitas das vazes tinha
os seus inconvenientes.
o arroxeado que se nota na escrita de algumas cartas era motivado pela adic;:ao do
carbonato de manganes. As tintas acima indicadas e todas as outras desses tempos,
tinham varios inconvenientes ,como 0 bolor, pelo que se colocavam nos tinteiros os
cravos de cabecinha! Os fabricantes dispunham de varios segredos dos quais hoje se
conhecam alguns. Para destruir os bolores usavam 0 sublimado (que era venenoso);
o acetato de niquel; aguardentes, que enfraqueciam a tinta a faziam grandes precipitados
nos tinteiros; a can fora, que volatilizava; 0 salitre e 0 sal que tin ham pouco efeito
tirando a durac;:ao as tintas. 0 alumen, nao impedia 0 bolor mas provocava-o.
Todas estas explicac;:oes justificam 0 final. Com a introduc;:ao da Reforma Postal
de 1853, passou·se aescrevar mais atendendo ao teNumero de sellas e de outlas formulas vendidas» nos anos de
1853-54 .. .. ..... .. .
1854-55 .. ........ ..
1855-56 ........... ..

4.161.434
5.369,912
5.996.753

atingindo em 1880, 25 .503,435

Os proprios jofnais da epoca a esse fenomeno se releriram «Depois da ultima
reforma . do correio, tem a correspondencia augmentado de uma mane 'ra progidiosa.
o correlo chegado hoje, apesar de ser extraordinario, e de nao trazer jomal algum par
ter saldo de Lisboa no domingo trouxe duas cargas»! (1)
,
Nessa altura aparecia com frequencia 0 anuncio «Na rua da Esperanya n.D 176, loja
de mercear;a, defronte do chafariz, se continua a vender tinta de escrever de superior
qualiaade a 320 reis a canada (2), e quem comprar de tres para c 'ma, se faz 0 abatimento ae 10 por cento» (8).
(1)
(2)
(3)
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0 Observador, n." 624 de 5 7/ 1853 .
Ceree de 2 litros.
0 Porluguez, n." 87 de 27/ 7/ 1853

L'ECHO DE LA TIMBROLOGIE

x

Nao e nossa norma fazermos referencia a revistas filatelicas estrangeiras mas desta
vez temos de abrir uma excepcao e referirmo-nos a uma das melhores revistas filatelicas
de todos os tempos tel'Echo de la Timbrola.gie» que esta a completar 0 seu Centenario
e a qual acompanhamos ha perto de cinquenta anos.
Saudar tel'Echo» nao e inedito em Portugal e nesta data historica e interessante
recorda-las. A primeira vez, foi apos a sua saida. 0 Jornal «Independ{mcia e Ordem»
de Lisboa, saudou assim 0 seu aparecimento: teRecommendamos aos colleccionadores
de sellas esta magnifica publicayao, de que e editor e proprietario mr. Fremy, fils, em
Donay, Nord. Franya. 0 custo da assignatura d'este Jamal e apenas de um franco».

I.

o jornal atravessou varias fases e a pass os largos encontramo·nos em 30 de Setembro
de 1939, data a partir da qual passou a ser publicado uma vez por meso Era tempo de
guerra, portanto, ficou sujeito a varios condicionalismos por causa da espionagem,
licando interditos os anuncios onde figurassem abreviaturas ou numeros de catalogo.
Muitos exemplares nao chegavam ao destin~, 0 que nada tinha «d'etonant dans un temp
s · trouble ... Pass ado um ana (30 de Abril 1941), com 0 n." 1064 retomou a publicacao
em Franc;:a, nao ocupada, assim como na Argelia, na TUnisia, em Marrocos, na Suic;:a,
em Espanha e em Portugal. 0 nosso Clube tem orgulho de possuir na sua biblioteca
asses dois exemplares e outros, provenientes de uma doaQao do que loi Presidente da
DirecQao do Clube, Eng. Aurelio Marcos Pereira.
A reaparicao de «'l'Echo de la Timbrologie» foi motivo de grande regozijo para os
portugueses e para os muitos coleccionadores refugiados que nessa altura estavam em
Portugal. .0 Filatelista», orgao da Casa Eladio Santos, referiu a circunstancia da seguinte
forma: «F.oi com grande a/egria que recellemos esta revista filatetica, depois de um ano
de ausencia».

A Direccao de «l'Echo de la Timbrologie» deveu 0 nosso Clube, por volta de 1960,
a autor.izac;:ao de podermos ,reproduzir neste Boletim os «Suplementos» ao Catalogo
Yvert, que por motivos varios tiveram de ser suspensos.
Na capa do seu numero 1572, de lim de Janeiro do corrente ano, vern a indicacao
«100° anne». Porem Jean Yvert, retomando a pena que descancava ha dez anos, esclarece que foi a 15 de Novembro de 1887, que se publicou 0 numero lim de .. l'·Echo»,
como folha mensal de anuncios do Comercio de Selos.
Esta suposta divergencia de idade nao e caso para deixarmos de felicitar, na pessoa
do seu director, Jacques Gervais, a maior, se nao a melhor revista filatelica que se
publica em todo 0 mundo.
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NOVAS EDI~()ES PORTUGUESAS
pOI

Aexandre Guedes de Magalhaes
escreveu

o Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial
do Porto e a Revista FN - Filatelia - Numismatica editaram duas publicacoes com Que
beneficiam principiantes e coleccionadores
com mais dilatada experi€mcia. Os primeiros
porque aprendem a evitar erros resultantes
do desconhecimento da importancia das marcas do dia e os seQundos porque podem
esclarecer algumas duvidas.
Tanto a «Marc01!lia do ServiCo Postal Ambulante de Portugal e Ultramar.. como as
«Marcas Posta is de Angola entusiasmam 0
leitor e inicitam-no a busca de elementos
novos .para uma hist6ria que nunca se podera
considerar encerrada.
o seu autor, coronel Alexandre Guedes de
Magalhiies, foi um dos nolaveis investigadores posta is e a e::licao das suas obras
reoresenta, POI- urn lado, uma merecida homenagem e, por outro, um grande esfon;:o em
prol da divulgacao de conhecimentos muito
ute's para que se compreendam os en cantos
da coleccionar,:ao de carimbos.
Uma e outra obra apresentam-se com
aspecto grafico cuidado e encontram-se profusamente i1l1stmdas pcr selos, fragmentos
de cartas e inteiros.
"As Marcas Postais de Angola» sao distribuidas por Filatelia Barata das Neves e a
"Marcolilia do Servico Postal Ambulante ..
pode ser pedida ao Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial do Porto.
Selos Cores de Portugal
Por mais qlle se escreva sobre os selos
«Ceres», nunca se dira ·tudo, tao longo foi
o periodo durante 0 qual circularam e tantas
variedades apareceram. A aumentar 0 interesse pelos «Ceres», os inumeros deleitos
detectados e os seus prec;:os de custo relativamente baixos, 0 que levou um nosso Amigo a considera-Ios os «selos classicos do
povo».
Assim, a Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial do Porto , sob a orientacao de dois d's-
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TINTAS DE OUTROS TEMPOS

Alves COeiii('

tintos filatelistas, Armando Mario O. Vieira
e Domingos Portugal, editou, urn e muito bern,
curioslssimo catalogo exclusivamente dedicado aos selos Ceres que circularam desde
1912 ate 1930.
o catalogo apresenta-se em folhas soltas,
o que permite anotar outros deleitos de
impressao alem dos inumeros exem-plares
publicados.
Impressao cuidada e born papel capaz de
suportar muitas anotac;:oes.

pJr J. R. Dias Ferreira

Ao falarmos sobre coisas passadas alguem manifestou 0 interesse em saber como
eram as tintas caligrMicas que usavam os nossos ancestrais, primeiro com penas e mais
tarde com aparos. Na Biblioteca Naclonal de Lisboa existe uma valiosa coleccao de
tlnteiros com as penas.
Poucos estudantes de hoje conhecem os aparos, utilizando apenas esferogrMlcas
e outras variedades de canetas, como marcadores e a sua variada gama.
Evidentemente que nao vamos fornecer material para pseudos Speratis, mas, apenas
dar a conhecer algumas curlosldades. Os manuals de reparacoes filatelicas sao pouco
elucidativos porque os seus autores sao «avaros .. em guardar os seus segredos se bern
que alguns deles vagamente facam referllncia a como reconstruir uma pec;:a . des de
substitutir total mente urn endereco ou modificando-o em parte.

Catiilogo EspeciaJizado 19'87
Apesar de jovem, 0 Catalogo Es·pecializado
de Portugal, Ac;:ores, Madeira e Macau de
Selos e ,pre·filatelicos apareceu -e venceu,
como 0 demonstra na regularidade de publicac;:ao.
A edic;:ao pertence ao infatigavel Nucelo
Filatelico do Ateneu Comercial do Porto que
se rodeou de coleccionadores avanc;:ados e
de comerciantes experientes para que nos
proporcionasse urn catalogo acassival a principiantes e uti! aos mais adiantados_ E ja nos
habituou a aspera-Io am Julho de cad a ano,
garantia do sucesso constatado.
Esta III exposic;:ao I evada a afeito de 11 a
19 de Outubroultimo, proporcionou-nos uma
revista'catalogo, uma novidade digna de ragisto por dois motivos. Primeiro, a colaboraCao Iiteraria asta adequada ao material exposto . Segundo, acaba com um catalog a de
inteiros postais de Macau profusamente ilustrado e de grande interesse para aQueles que
queiram arrumar as sUas pec;:as filatelicas.
Sobre a colaboracao literaria, distinguimos
a Hist6ria Postal da Maia, da autoria de Paulo
Sa Machado, um 6Ptimo incentivo para a
iuventude pouco endinheirada e sem aspiracEes ao clacissismo, ao lado de oulros arti ·
gas para especialistas.
ne as.pecto gratico impecavel, a organizll';ao constitulda pela Associacao Portuguesa
de F'latelia Tematica. Camara, Municipal da
Maia e Grupo de Filatelistas da Maia, merece as nossos aplausos.

Ainda hoje exlstem algumas boas marcas de tintas como por exemplo a A. Ferreira
e Cisne (portuguesas) Pelikan (alema), Parker (americana), mas, estas nada tern que
ver com as primitivas, dadas as suas composic;:oes e cores .

J

Antigamente as tintas usadas eram quase todas da mesma tonalidade. Porem as
suas nuanc;:as eram muito varladas indo do muito carregado, ao extremamente palido,
o que com 0 tempo tornou muitos textos ileglvels.
A tlnta mais usada era a preta que resultava <la ligac;:ao do tanino, de acldo galico
proveniente das nozes de galha e do 6xido de ferro, a goma arabica e ac;:ucares, substAncias que eram utilizadas com 0 fim de Ihes dar consistencia e de as tornarem mais
brilhantes. A utilizac;:ao da agUa das chuvas, destiladas e outras, explica-se por estarem
isentas do maior numero de sais, que mais tarde formavam os precipitados na tinta.
A composic;:ao das tintas variava muito com os tempos . Uma das mais antigas formulas portuguesas data de 1752 e vem descrita na .. Taboada Curiosa." de Joam AntUnio
Garrido, que se vendia na .. Officina de Domingos Roarigues, em cas a do author, e debaixo
dos arcos do Rocio». A sua descric;:ao e interessante -quanto ao «Modo taci/ para se fazer
tinta de escrever»_ «Deitar-se-ha em um vasa novo vidrado, uma canada de agua da chuva,
ou de cisterna ae botao 4 on9as ae agulhas feitas em bocados, a 3- on9as (fe caparossa
pizada, 1 on9a de goma arabia, outra de a;;ucar candi. Todos estes materiais se deitarao no ditto vaso, e se mecherao as especies com hum pao de Figueira, por espa90
de 10 dias em cada huma duas vezes, e no decimo dia se coara por hum panno rallo,
e no vaso donde se deitar se Ihe ajuntara hua on9a de pedra hume para melhor se conservar: e nas fezes se Ihe deitara quantia de meya canada de agua, que em outros 10
dia se tara igual a primeira: alguns a poe 0 fO(:lo para se fazer em hua ho'a com os
ditos materiais mais orevemente ». Esta e outras f6rmulas que se seguem fazem-nos sorrir
pel os ingredientes empregados . Alguns produtos toram empregados ap6s a descoberta
do Brasil, como 'par exemplo a Pau Cam peche.
Conhecemos ainda outras f6rmulas de tinta segundo varios autores, muito usadas
nos seculos XVIII, XIX e princlpios do XX. Indicamos a seguir algumas nao publicando
propositadamente as quantidades dos ingredientes, assinalando·as apenas com uma cruz.
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DE

INTERESSE FILATELICO

par Jose R. Dias Ferreira
VISIITE/PAQOS DE/FERH6IRA 86/0APIITAL
DO M6VEL/S/14 SETEMBRO

FLAMULAS

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable...
We offer Mail Sales with extremely interesting material in the 525 - 5150 range. In
addition, our Public Auctions offer appropriately rare and specialized material.
We are always interested in buying specialized items or collections.
Our Mail Sale and Public Auction catalogs are sent free [0 members of the Clube F,latellco de Portugal on request.

Please specify which catalog you wish.

George
~,!~!!~~S

e·

Santa Monica, California 90405
Telephone: 213/450·2543
Cal. Auc. Llc. No. A1229

LINDNER
o

MELHOR AT~ A DATA PABA APRES8NTAQAO
E PRESERVAQAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS

Na Estac;:ao Central de Correios de Lisboa,
estao em funcionamento as seguintes flamulas:
-C6digo Postal, meio caminho andado.
- Uma carta fala por si.
-Nada substltui 0 Correio.
(desenho pequeno)
desde 21 de Junho de 1985
- Sist~mas de Correio acelarado.
Fazemos 0 futuro proximo .
- Nada substltul 0 Correio.
(desenho grande)
- Para melhor 0 servirmos, fac;:a
expedir mais cedo 0 seu correio.
SALAO INTERNACIONAL DE FILATELIA/
/EUROPEX 8~/FORUM PICOAS/USBOA/3
A 12 DE OUTUBRO

a 12/ 10/ 86
a 12/ 10/ 86
a 12/ 10/ 86
a 12/ 10/ 86

•

Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO
Agentes: Lisboa - Filamundo
Faro - I. Coelho
Colmbra - F. Parra
Braga - F. Cramez

Prac;:a Mouzinho de Albuquerque
Centro Comerclal Brasilia
Sal a 911 - 9.°
4100 PORTO

~~C:I~86

(J) CAPITAL DO MOVEL

>

6/14 SETEMBRO

VINHETAS

Vinhetas autorizadas par 1 ana

S:::~~~?r&L&SDE
FI~X'A
LlSBOA
3A120UTUBRO

Associac;:ao Industrial Portuense .
Departamento de Feiras e Exposlcoes
- FIMAP'86 - 4.'" Feira Internacional
da Maquina para Madeira
Vinhetas autorizadas por tempo
lndeterminado
Ag~ncia Abreu (Viagens Abreu, Lda .)

PEQAM PREQARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICAIDORES E CAPAS

Lisboa - 1 a 31/7/86
Porto - 2 a 30/6/86

Nos termos do n." 8.1 da CC001479DGC,
de 15.MAI., abaixo se relacionam as autorizac;:6es para afixac;:ao de vlnhetas nas correspond~ncias e ·encomendas postais que se
encontram em vigor.

Em funcionamento:
Lisboa -15 / 4
Porto -1'5 / 4
Faro
-15/ 7
Funchal-15/ 7

Em fucionamento:

SEMANA CUl.irUHAL / AMARANTE / 0
HOMEM / 0 MUNDO / III ·FESTIVAL MUNDIAL DA / CANQ.!.O MIGRANTE 86 / 9 a 15
de Agosto de 1986 .
Em funcionamento na Estacao Central de
Lisboa de 15/7 a 15/8 de 1986.
1976,/1986 / AQORES AUiTONOMIA.

10 ANOS DE

Em funcionamento de 1 a 30 de Setembro nas 'Estac;:6es de Correios de Ponta Delgada (Acores); Horta e Angra do Herolsmo.

Fabrica Lusitana - Alcains
Papelaria Academica - Coimbra
Vinhetas autorizadas por tempo
Cruz Vermelha Portuguesa
Instituto Nacional de Estatistica
Liga Portuguesa de Prof!lax"a e Recuperac;:ao
de Surdos
Movimento de Orientacao Vocacional (Portalegre)
Fundo de Socorro Social
29

FEDERA~AO INTERNACIONAL

filatelia

DE FILATELIA-60 ANOS DE HISTORIA

BARflTA DAS NEUES
Rua da Trindade, 5-1.° Dt.° (ao Largo do Carmo) Apartado 2690
1117 LISBOA CODEX Telef. 367133

por A. Silva Gama

PORTUGAL
PAGELAS DOS C.T.T.
NOMERO

ANO

B/1

1958
1958
1958
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1953
1963
1963
1963
1963
1964

C '2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
2.,
27
28
29
3D
31
30

ESCUDOS
Participar,:ao de Portugal na Exposir,:ao de Bruxelas
Congresso Nacional da Marinha Mercante
V Centenario Nascimento Rainha [)'. Leonor
Milenario e Bi·Centenarlo de Aveiro
X Anivers.O da Org. do Tratado Atlantico Norte (OTAN)
Ano Mundial dos Refugiados
50.0 Aniversario do Aero Clube de Portugal
Padre Cruz
IV Centenario da Fundar,:ao da Universidade de ~vora
V Centenario da Morte do Infante D. Henrlque
Europa 1960
V Exposir,:ao Filatelica Nacional
50.0 Aniversario do Regime
1.0 Cent.o da Fundar,:ao da Faculdade de Letras de Lisboa
1.° Centenario da Elevar,:ao de Setubal a Cldade
'Europa 1961
VIII Centenario da Cidade de Tomar
50.° Aniversario da Guarda Nacional Republlcana
Arcanjo S. Gabriel
Conferemcia Internaclonal de Escutlsmo
X Congresso Internacional de Pediatria
Europa 1962
DIA DO SELO
Dupla Vit.n S. L. Benfica na Tar,:a Clubes Camp. Europeus
Campanha Mundial Contra a Fome
Conferemcia Postal de Paris
III Centenario da Morte de S. Vicente de Paulo
8.° Centenario da Ordem Milltar de Avlz
Europa 1963
X Aniversario da T. A. P.
IV Cent.o da Publ. do Col6quio dos Simples ('Garcia O'Orta)

4.500$00
1.50G$DO
4.000$00
2.500$00
2.500$00
1.500$00
2.500$00
2.500$00
1.200$00
1.000$00
1.000$00
850$00
800$00
750$00
750$00
750$00
700$00
350$00
250$00
350$00
350$00
350$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$00
350$00
250$00
250$00

Desde 0 passado dia 18 de Junho, a
FederaeAo Internacional de Fllatelia, 0 mais
alto organismo que superlntende as destinos
deste coleccionlsmo, conta com 60 anos de
exist6ncia.
Fundada, pois. em 1926, a FIP tern vindo
a firmar-se cada vez rna is como entidade
orientadora dos destinos da Filatelia, nomea·
damente atraves da Implementac;Ao das nor·
mas por que se rege este notAvel passa.,tf' ....

em vista 0 d'esenvolvlmento e a pujanea da
Filatelia e, talvez, 0 seu apogeu. nos anos
2000.

Fazendo parte das celebrae6es deste ani·
vers6ri'o, tem estado a ser preparada desde hA
algum tempo. pelo ex-Presidente Leon Putz,
uma Hist6ria da FIP, para a conciet:zac;io da
qual 0 seu autor estudou todos os arquivos
exlstentes.
Recordemos a prop6sito que se deve i

__

~ ..f,..

11./"11'

"4#

IL~

Documento do Acto de Fundaeao da FIP
tempo. Neste momento, sob 0 poderoso im·
pulso do seu actual Presidente, Ladislav
Dvoracek, 0 qual, sem desprimor para os
seus antecessores, tem denotado uma inwlgar capactdade dirigente, urn irresistfvel dinamismo e uma tenacidade impar. a FIP atravessa uma fase de grande actividade, em par·
ticular com a reformulaeAo de, praticamente,
todos os seus regulamentos, no sentido de
uma actualizaeAo e urn revigoramento, tendo

Franea e a Belgica a inictativa de fundar
esta FederaeAo, tendo a 18 de Junho de 1926,
estado presentes na reuniio constitutlva do
organismo, representantes de sete paises:
pela Alemanha, J. Suter (Su'ea), pela Austria,
K. Willer. pela Belgica, W. Bi'gwood, pela
Franea, M. Langlos e A. F. BruneI, pela Holanda, Van der Schooreh e A. F. Singels, pela
Suit;a, J. Suter e M. Chardon, e pela Che.
coslovAquia, Zdenck Rezniecek.
11

que as dificuldades sao ainda maiores quando
os nomes nao cor,respondem a locais, eles,
contudo podem referir-se a nomes populares.
terras, castel os, vilas e alojamentos.
Mas passemos aos 'Correios e apreciemos a
«Conta para saber quando se deitao, e tirao
as cartas do Correyo, e 0 tempo que tar-dao '
em ir, e rornar a varias partes do Reyno
desde Lisboa» (1750).

"Trez dias tarda huma carta em ir, e tornar
desde Lisboa a Setuval, sem perder correyo:
vao de Lisboa, sabbado, e terr;a feira, e tornao segunda, e sexta feira.
Sete dias larda em ir, e tamar desde Usboa, a Alenquer, a Santaram, a Torrevedras,
a Thomar, a Evora, a Elvas, e a Beja, pelo
correyo.

cad a vez conta mais adeptos, que se alheiam
das enormes dificuldades e VaG reunindo elementosem colec(foes fabulosas.
Se nao, vejamos, p~r exemplo, 0 anuncio
das Galerias Christies, de Londres onde recentemente se anunciava uma descoberta em
termos espectaculares . .oiziam eles: «A Corsini Correspof)dance 1568-1601, do unico
arquivo do saculo 16 que sobreviveu ao Grande Fogo de 1666. A nova descoberta inclus
taxas em Inglaterra, Esc6cia, Ho/anda, Balgica, Dantzig, Franca, Alemanha, !talia, Holanda, Portugal e Espanha. Foi a maior descoberta do seculo ...
Quando realizamos exposh;:oes com material pouco divulgado tfnhamos a certeza do
seu futuro e nao nos enganamos. Prevemos
para a Hist6ria postal 0 melhor porvir e aconselhamos que se ccmergulhem .. nela enquanto
€I acessrvel.

Quatorze dias tardatJ as cartas em ir, e
tamar desde Lisboa, a Leiria, Coimbra, Avei·
ro, Faro, Esgueira (3), Porto, Campo de Ourique, Algarve, Portalegre, e Vizeo.

39
40
41

42
43

44
45
46
47
48

52
53

54

FRIMARKSUTSTALLNING

55
56
57
58

59
(1)

(2)

(')

Do -.Regulamento da HIst6rla Postal para Exposilloes FIP. fazem parte
.•

1.
2.

Na terr;a feira se deitao no Correyo para
Hespanha, Franr;a, Italia, e tornao em sexta
feira . •

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nestes dias determinados entrao, e saham
as cartas de Lisboa no tempo correspondente as suas d,istancias, como ja dissemos.

A mesma conta, que fizemos a todas as
Commarcas do Reyno, respeito de Lisboa,
se pode fazer tambem a Lisboa, respeito de
todlf!,s as Commarcas».
Recordamos que a parte mais fascinante
da filatelia e a Hist6ria Postal (~) 0 que
levou a Federa(fao Internacional de Filatelia
(FIP), a criar-Ihe uma SeC(faO aparte, que

36
37
38

50
51

Trinta dias tardao em ir, e tornar desae
Lisboa a Braganr;a, Chaves, Miranda, Monr;ao
e Monta/egre.

No Sabbado ae tarde se aeitao as cartas,
que val) para a Beira, e tornao em sexta
feira.

35

49

Vinte e hUm dias tardio em ir, e tornar
desde Lisboa a Guimaraes, Moncorvo, Braga, Lamego, Guarda, Castelo Branco, Viana
do Minho, Pinhel e Almeida.

Na Jerr;a feira ata ao meyo dia se deitao
cartas para irem ao Alentejo, Algarve, e Andaluzia, e tornao em segunda feira.

32
33
34

(5)

(3)

Portugal Antigo e Moderno. Pinho Leal
(1874).

Servillos Postais pre-adeslvos
0 desenvolvlmento ~os servlcos postais, nsclonal e Internaclonal.
Taxas postals
Hotas para 0 transporte de malas
Marcas posta Is. (oMarcofllla)
Correlo militar
Correlo marltlmo
Correlo acidentado
'Correlo desinfectado
Correio por camlnho de ferro
Censuras postais
Impostos ~OB correlos
Automs!izar;:lio dos correios
Marcas de agentes expepldores.

.Esgueira. -Era aqui a 32.' estar;:iio de Caminho
de Ferro do Norte, a que vulgarmente se chama
de Avelro. (Pinho Leal).

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1964 1.° Centenario do B. N. l,J.
1964 Centenario do Santuario do Sameiro - Braga
1964 Europa 1964
1964 Anos Internacionais do Sol Calmo (1964/65)
1964 Jogos Olfmpicos de T6quio
1964 Centenario do Diario de Noticias (Eduardo Celho)
1965 1.° Congresso Nacional de Transito
1965 V Centenario da Cidade de Bragan(fa
1965 2.° Centenario da Tomada aos Mouros da Cidade de Coimbra
1965 1.° Centenario da U. I. T.
1965 Calouste Gulbenkian
1965 1.° Centenario da Cruz Vermelha
1965 Euro pa 1965
1965 50.° Aniversario da For(fa Aerea
1965 V Centenario de Gil Vicente
1966 Congresso do Comite Internacional Defesa Civilizar;:ao Crista
1966 40.° Aniversario da Revolu(fao Nacional
1966 8.° Centenario da Conquista de Evora aos Mouros
1966 Inaugura(fao da Ponte Salazar
1966 IEuropa 1966
1966 Cientistas Portugueses
1966 2.° Centenario do Nascimento de Bocage
1967 Europa 1967
1967 50.0 Aniversario das Apari(foes de Fatma
1967 Novo C6digo Civil Portugues
1967 Inaugura(fao do Estaleiro Naval da Lisnave
1967 IV Congresso Europeu de Reumatologia
1967 E. F. T. A.
1987 Centenario da Aboli(fiio da Pena de Marte
1968 Bento de G6is
1968 Europa 1968
1968 30.0 Anversario da Obra das Maes
1968 20.° Aniversario da O. M. Saude
1968 Lubrapex 68
1969 5.0 Centenario Nascimento Pedro Alvares Cabral
1969 Europa 1969
1969 2.° Centenario da Imprensa Nacional
1969 50. 0 Aniversario da O. I. Trabalho
1969 2.° Centenario Funda(fiio de S. Diego (California)
1969 Centenario do Nascimento de Viana da Mota
1969 Centenario do Nascimento de Gago Coutinho
1969 V Centenario do Nascimento de Vasco da Gama
1970 Europa 70
1970 Inauguraliao da Refinaria do Porto
PORl1ES EXTRA

250$00
500$00
350$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$00
450$00
250$00
250$00
350$00
350$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$00
350$00
350$00
250$00
300$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$00
250$90
250$00
200$00
300$00
250$00
300$00
250$00
200$00
250$00
200$00
250$00
250$00
350$00
250$00
200$00
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LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST ALTERAC;OES

USllE DES MEMBHES

REINGRESSOS -

2715 2795 -

2796 2797 -

Armando Murta. Garagem BP. 8500
Portimao. (M) Po. Fr. In. ;Es. T. N. U.
60.3.
Jaime Simoes da Sliva. Av. Almeida
Carrapato, n.O 15. 8000 Faro. (M).
T. C. 60. N. U. 1.
Carlos Andre Cravelro Ramires Peralta. Rua IEng. Nobre 'Guedes, 15-9.0
Dt.D. 1500 Llsboa. (oP) Po. In. AI. T.
C. V. N. U. 60. 3.
Jose de Lima Cardoso. Av. Jose Vaz.
3660 S. Pedro do SuI. (M) Po. T. 60.
1.2. 2A. 28. T7. 94.
Simao Augusto Tavares de Almeida.
Rua Direita, 61. 3660 S. Pedro do SuI.
(M) Po. T. C. V. N. U. 1. 2A. 94 Ateneu.
ALEMANHA OCIDENTAL

595 -

Horst Roch. Hans Thoma Str. 6. D.
7700 Singen. Po. AI. T. 60. 1. 2. 10.
28. 44. 94. 97.
ESTADOS UNIDOS DA AMI!RICA

2317 -Robert Zimmermann. 5000 N. Marine
Drive. Chicago. II 60640, USA. (P)
T.60 N. U.
INGLATERRA

1380 -

British Library. Document Supply
Centre. Serial Acquisitions . Boston
SPA-Yorks LS 23 7BO.
REPUBLICA DO ZAIRE

2528-Alberto Trindade Vargues, c/o Grupo
Makaya Lezl. Boite Postal 399 Boma.
(M) Po. Fr. T. N. U. 3. 7. 5.90.
32

NOVOS SOCIOS
BRASIL

PORTUGAL

140 -

TRAJECTOS ANTIGOS

Ant6nio da Costa Gomes - Praia de
Botafogo, 328 - Ap. 408 - Rio de
Janeiro - (M) IR. F. 5. 10. 31.
279 -Clube IFilatelico de S. Paulo - Rua
Wenceslau Bras. 78 - S. Paulo.
323 - Americo Tozzin! - Caixa Postal, 53ge
- Sao Paulo - Po. Fr. In. It. Es. AI.
T. C. N. 6'0'. 63. de 1'5. U. e N.
374 - Waldemar de Oliveira Passos, Rua Politeama de Baixo, 45-40000, Salvador
- Bahia - 60. 64. 6'5. 80. 81.
380 - Ramira Gouv~a Dias - Rua Francisco
M'urator.i, 36 - Santa Tereza - 20220
Rio de Janeiro (R. J.) - (M) Po. T.
C. V. N. U. 60. 3.
453 - Jose da Silva Fernandes - Rua Nabuco de ,Freitas, 62-ZC 14 - Rio de
Janeiro (lEG). (M) Po. T. C. N. U.
60.3.
540 - Cecilia Leao. C. P. 20&80. 01.4919 S.
Paulo. (M) Po. Fr. In. Es . :r.N.U.60.90.
T1.T5.T6.T7.HO.T27.80.191.
607 - Ant6nio Jose Marques dos Santos
Rua Teodoro da Silva, 243. 20560 Rio
de Janeiro RJ. (M) Po. T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 115. 90. 93. 94.
666 - Prof. Dr. ,Loforte - Rua C6nego Viana, 78 -Porto Alegre - RG Sui.
826 - Teresinha de Assis Pena. Caixa Postal 213. 35. 300 Caratinga. Minas Gerais. C. T. N. U. 1. 15.94. Postais Maximos Pintura.
991 - Jose Magno de Araujo. Hua Conde
de Bonfim, 850/106. I810co 1. Tijuca
20530 'RIO DE JANEIRO. Po. Fr. T.60.
3.90.
1065 - Eng.o Agnello Corrlta Filho - Praia
do Flamengo, 88-Apt,o 702-ZC-01,Rio de Janeiro 2'OOOO-G8 - (M) Po.
Fr. Es. In. It. T. C. 60. 15. e tema
ovinocultura.

par J. R. Dias Ferreira

25 -

Pode a prlmeira vista parecer que nAo tern
interesse sabermos varios <pormenores de
coisas passadas - no caso presente sobre
os correlos - mas para urn colecclonador
tudo Interessa e multas das vezes sso motivo de valorizacao das suas coleccoes, os
pequenos detalhes que apenas podemos
col her em «Taboadas» e aAlmanach's». onde
se encontram multos e slgniticantes elementos. Pouco mals e necessario do que consultar.
Vem isto a prop6sito de como eram as
e~pedicOes postais ap6s 0 terramoto. Referimo-nos a cerca de 1750, on de ficamos a
saber que de Lisboa a Valenca do Minho eram
70 leguas, Clseguindo a estraaa direita, e par
boas pOuz8Qaslt. 0 trajecto era 0 seguinte:
Lisboa, Sacavem, Alhandra, Castanheira, Santarem, Golegs, Paialvo, Joao de Macss, Ansiso, Fonte Cuberta, Coimbra, Malhada,
Sardso, Pinheiro, Santo Antimio, Cidade do
Porto, Viana, Caminha, Valenca, «que he a
raya de Gafiza».
Podiam ir do Porto it .. Sarca» da Trofa, a
Braga, a Ponte de Lima e dal a Val en ca.
As estradas que conduziam a Santiago de
Compostela tin ham refer~ncias -especiais.
Quando se fala de estradas os investigadores t6m muita diflculdade em localizar as
terras, porque muitas das vezes, por estarem

mal escritas ou par as distancias que nesses
tempos eram traduzidas em leguas nso corresponderem. Ja se queixavam varios autores
antigos, como par exemplo: Rodriguez Campomanas, no seu ,,/tenerario de las carreras
de.J!osta» (1761), onde chegou a eXiplicar
que as leguas nem sempre tin ham 0 mesmo
com-primento, assim, conforme se distanclavam de Lisboa, as leguas eram mais compridas, no Alentejo e ainda mais np Algarve.
Encontramos, acima, na estrada principal
e por onde passava a posta, 10caJidades que
a mais de duzentos anos nos deixam um
pouco embara(fados, obrigando-nos a disseca-Ios. Senso 'Ve~amos: «J.oao de Mar;As»,
nso resta duvicaSl que era «Chao de Mar;as».
«Fonte Cuberta» nAo diz nada, s6 en contramas uma referltncia a uma terra com esse
nome que era uma freguesia do Concelho (Ie
Barcelos (1). «Ma/hada», ficamos na duvida
se queriam dizer «Mea/hada ... A un·ica «Ma/hada» referenciada era muito longe da
estrada, porque pertencia ao Concelho de
Sever de Vouga (2). Talvez se quizessem
referir a Albergaria-a-Velha, porque al "passava a estrada que os arabes fizeram em
substitui(fsO da via militar que Ja mais a 0;
pelo que se chamava estrada mourisca. Atravessa-a a estrada real de macadame que vai
de Lisboa ao Porto e de Aveiro a Viseu. AIberg aria 'que ainda existe it entrada da vila
(1878) (3). Tambem e interessante recoraar
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Conforme 'os termos da Convoca:t6ria divulgada oportunamente nas paginas desta Revista, realizou-se no passado dia 17 de Outubro, a Assembleia Geral Ordinaria do
Clube Filatelico de Portugal em cuja Mesa se encontrava
o seu Presidente, lOr. Jorge de Oliveira.
Depois de apreciados e discut'idos, 0 Relat6rio e Contas da Direcc;;eo e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao
ano de 1985, foram aprovados por unanimidade.
Passou-se em seguida ao ponto dois da Ordem dos
Trabalhos que consis·tia na ele,ic;;eo dos Corpos Geren-tes
tendo sidoeleita a Iista ap,.,esentada pela anterior Direcc;;eo,
assim constituida
ASSEMBLEIA GERAL

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Secretario

Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira
Domingos Martins Ooelho
Miguel Jose Emidio da Silva Pessanha
Eng.o Joaquim Antero da Silva Mac;;es
CONSELHO FISCAL

Efeotivos:

Dr. Francisco Costa Gaspar
Dr. Jorge Mello Vieira
Eng.o Carlos Mira CIa Silva

Substitutos :

Eng.o Fernando Manuel Mendes Loureiro
Joeo Luis de Medeiros
DIREC~AO

Fernando Gomes Carreo
Jose Rodrigo Dias Ferreira
1)r. Ant6nio D,ionfsio de Almeida Silva
Jose Lima A. dos Santos Correia
laime de Oliveira Maohado Ferreira dos Santos
Luis Jorge Santos Coelho
Joeo C. Alves Almeida Rolo
8

1244 -

Eng.o Luis O. de Figueiredo e Almeida. Hua Bela Vista, n.O 457. Apa.o
32. CEP09>700. S. Bernardo do Campo
S. P. (M) T. C. V. 60. N. U. 90/94.
1247 - Eng.o Luis D. de Fig,ueiredo e Almeida. Rua Marechal Deodoro, 1·884. Ap.
24. S. BERNARDO DO OAMPO (SP) .
(M) T. C. V. N. U. 60. 93. 94.
1257 - Ferdinand Hidalgo - Caixa i?ostal
Ml05.- Rio de Janeiro - (A) Po. In.
Es. T. C. V. N. U. 60. 115. 5. acid. 90.
127'9 - Eduardo de Almeida. Rua Joao Macedo, 99.25600. Petr6polis (RJ).
1332 - Horacio Matos da Silva - Caixa Postal, 113-0100 - Sao Paulo (A) T.
C. V. N. U. 60. 15. Cruzeiros. 1. Carimbos.
1350 - Jer6nimo Moreira Ralado. Hua Princesa Isabel, 244 - 13.200 Vila Arens.
S. Paulo. (M) Po. Es. In. T. C. V. N.
U. 60. 5. 90.
1381 - Annita Caldas Costa Moreira. Rua AImirante Carlos Tinoco, 63. 23020 Barra de 'Guaratiba. Rio de Janeiro. (,RJ)
(A) Po. Es. In. T. N. 1.5. 59. 60. 63.
64. 66. 67. 678. 68.73. 74. 80. 81 . 82.
T51 . 90. 102. 106.
1503 - GlI de Lima - Director do .. Amizade
e Paz». Caixa Postal 723. Clube Internacionalde Trocas 60.000, Fortaleza,
Ceara - (1M) Po. In. T4'5. Tematica
Malaria.
2160 -,Geraldo Jose Volpao. Caixa Postal.
223. 63. 200 PARIAINAGUA ~R. (M)
2368 - Eng.o ·Geraldo de Andrade Ribeiro.
C. Postal 70710. CIEP 40.000 Salvador
Bahia. (A) 60. 15.
2434 ~ Francisco Xavier. Caixa Postal 1084.
74.000 GoiAnia. Est. Goias. (M) Po.
Fr. In. Es. T. 60. N. U. 3. 90.
257'5 - Alberto L Braga. Desportista Humberto Guimaraes, 1081 APT 402. Ponta Verde. Macel6. Alagoas. C.P.57.000
(M) Po. Fr. In. T.N.U.60.1.15.21A.24B.
257il - Dr.' Luisa Tocchetto. Av. Julio de
Castilhos, 1453 apto. 44-4. 0 95.100
CAXIAS DO SUL. (M) Po. AI. T.60.N
2599 - Afonso Celso Marino Guimaraes. Rua
Chui, 200. Altos do Jardlm Paulista.
14.100 Rlbeirao Preto (SP). (M) In.
Fr. Po. T. C. 60. U. 1. 2A. 90. 94 .
2673 - Clesio da Silva Giorni. Av. Augusto
Barbosa da Silva, 100 - Balrro dos
Pioneiros, Ouro Branco, CEP 36406.
M. G. (M) Po. Es. T. 60. N. 64. 1.
15. 90. RHM.

2768 -

Jose Manuel Pereira Henriques. PO
Box 255. Sao Vicente CEP. 11301.
(M/A) Po . Fr. It. In. T. C. 60. N. U.
1.15. if<emas: 5 (CEPT). T13. R. de
Janeiro e S. Vicente (cidades) 90.
RHM.94.

ESPANHA -

ESPAGNE -

SPAIN

55 -

Jose Bronsoms Nadal Plaza San
Francisco. G Gerona - {M} E. Po. T.
C. V. N. U. 60. 3. T . Sobrescritos 1.°
dia. mundials, especial mente de escuteiros, satelites, caminhos de ferro, presideptes e reis, notas de banco, cintas de charutos. lapis de propaganda, amentas de politicos. reis,
etc., etiquatas de hotel.
255-Pedro Ros Y Pujol. Providencia 11-15
B. 2.° 3.a Barcelona 12. (A) Es. Fr.
In. T. C. V. N. U. 60. 3. 90.
564 - Marcelo Borrell. A:partado 27031. Barcelona. T. V. 3. 60. 61. Ofer~~co
Espana.
785 - Vicente Cris6gono Persiva. Calvo Sotelo, 20-1 Torreblanca {Castell6nl
(Al Es. Fr. T. N. 1. 2. 90. Doy 19.
20. T. 65 .
794 - Dr. Felix G6mez Guillam6n. Martinez
Cubells, 20 Apartado de Correios ,
454. Malaga. Pretilatelia de Portugal
e Espanha~
870 - Santos Sanchez Garcia. Apartado
Correos n.o 266. Malaga - 3. (A) Es.
Fr. T. 60. 1. 2. 19. 24. 59. 90.
878 -tEng.o Fernando Aranaz del Rio. Av.
del Guadalix 27. Cludad Santo Do.
mingo. Aigete (Madrid). (M)Es. Fr.
In. T. 60. 1. Fauna . AvlaCao. 90.
894 - Jose Santiago Tejada . Mulhacen 8.
41005 Sevlfha. (A) Po. Fr. Es. T. 60.
1.2.94.
119B-Augusto Marques Luiz. C/Mayor, 2.
San Miguel. VlIJabflno. LEON. (M)
Fr. Po. T. C. 60. U. 1. 2A. 90. 94.
1254 - Migel Echague. Apdo. 60136. 28080
MADRID. Es. Fr. T. 60 Suecla. IslAndia 16. 19. iTematlcas medicina e
Europa. 90. 92.
1263 - Sinforiano Sarda Oalmau. Av. Pere
el Cerlmonios, 23A. 4.°_8.° REUS. (M)
Po. Fr. Es. T. N'. U. 60 . 5. B. 90. 94.
EdifH (Uniflcado).
1294- TomasL6pez Cano. Biosca , 15-3.° A.
28043 Madrid.
33

1416 -Gonzalo Martin Herranz Avenlda
de Las Camelias, 42,6 .° G. Vi go
- Es. Po. Fr. rr. N. U. 60. 1. 19. 20.
90.94.
1493 -Inacio Rosado Grilo . C/ Vall d'Uxo,
4-3.°. 46014 Valencia. (M.) Po. Fr. In.
Es. T. C. V. 60. 66. N. 1. 2C. 15. 19.
28. T1. 90. 94.
2092 -Emilio Parcet Munoz. Conde de Borrell, 251-1.°-3." Barcelona (29). (M)
T. C. 60. N.U. 1. 19. 19A T5. T13 .
2188 - Juan Malvar Lema. Avd. Naturales 8.
Fene/La Coruna. (19/A) (1/P) Po.
-Es. T. C. V. 60. N. U. 1. 19. 20 46.
Carlmbos especiais. 90. 94. 107 Espanha.
2419 - Jose Rodriguez Perena. C/Huerto,
8-3.0 Santiago EI Mayor. MURCIA. (A)
Po. Fr. In. T. 60. U. 1, 19. Filipinas .
Gibraltar. 21. 67 B. Da 3. 90. 107.
2474 - Rafael Guillen Fresno. P. O. Box 583
Albacete. Fr. In. Es. 60. 1. 10. 10A.
1oB. 21. 31. 24A. 24B. Guatemala.
,Rep. Dominicana. 6 Centro. Base 90.
2597 - Dr. 'Emilio Xandre. Plaza -Espana. 2_1.°_
_2.". L10ret de Mar. Gerona . (M) Po.
It. Fr. In. Es. 11'. 60. 1. 90.

2686 -

Juan Gil Mateu. Urb. ..La Granja.
-C/Menorca, n.o 7.43066 Tarragons
(A) Fr. In. Es. ,T. 60. N. U. 3. 70 7-C.
Souvenirs. Insignias. Porta Chaves.
90.

2692 -

Alfredo 'E. Garcia Garcia. Gral Concha, 9-4.0 48010 Bilbau. Po. Fr. Es.
In. 60. 1. 5-A. 5-B. 15. 30. 90.
Miguel S. Bertrana. Plaza St. Felip 9
VIC (Ba-r celona) Es. Po. Fr. It. T . 60.
N. U. 1. 90. 107. TemcHicas T13. 67.
67B - Cartas S. XIX.

2703'-

2704 -

Malerlal FllalelleD
(FarDI)

CFP - Deseja-ra
portugueses?

2757 -

Julio Caballero Ramirez. Calle Pantano, 58 :rerrassa (Barcelona). T . C.
V. 60. N. U.

2765 -

Jorge Subirats Olive . Calle Carmen
21-1-2 .3 (B. 08001) Apartado Correos
1513. 08080 Barcelona. Po. Fr. It. Es .
60 V. C. N. 65 de 19 (mayor cantidad
mejor precio), Centenario do Selo 60.
66. 67. 67 B. Europa. 90 e Ofertas .

ANUNCIE

NA REVISTA

0

de Ladislav Dvoracek

Senhor Presidente proporcionar algum conselho aos filatelistas

LD - Tendo conhecimento da possibilidade de, dentro de alguns anos, se realizar
em Portugal uma exposiC;ao mundial sob 0 patroclnio da FIP, como Presidente deste
organismo, -e xorto todos os filatelistas portugueses a fazerem 0 seu melhor para que
este certame se concretize com sucesso.

Do Presidente da Federa~ilo Intetnacional de Fllatelia
para os filatelistas portugueses

Maria Merce Bertrana de Bustos.
Plaza St.OFelip, 9 VIC Barcelona (P)
Es. 60. 1. U. 90.

•

Album de Portugal e estrangeiro,
capas, estojos, classificadores, folhas
soltas, expositores, pinc;as, e todo 0
material desta conhecida marca alema
pod era encontrar no representante em
PORTUGAL

Exorta~ilo

Perante 0 convlte que fizemos seguidamente a Ladislav Dvoracek
de se dirigir por intermedio da nossa Revista, aos filatelistas portugueses, 0 Presidente da Federa~ilo Intemacional de Filatelia surpreendeu.nos e honrou-nos de sobremaneira ao afirmar-nos que 0 iria fazer em
portugu~s.

Eis as suas palavras:
LD - Cabe a Federac;ao Internacipnal de Filatelia 0 papel coordenador e pat roc I·
nador desta actividade no plano mundial. Cabe-Ihe do mesmo modo procurar elevar os
valores eticos do coleccionismo filatelico de modo a dignificar 0 valor cultural e tradicional da Filatelia.
A Filatelia organizada na FIP e importante que se desenvolva e se dignifique em
func;ao dos principios e dos valores definidos pela FIP, a saber: Criar relaQoes de amizade e manter estreita colaborac;ao entre os filatelistas do mundo inteiro visando promover a Paz e a amizade entre os povos.
Este

e

um desejo real mente do meu coraC;ao .

DI
CLUBE FILA TEllCD
DE PIRTUGAL

JORGE M. S. LOPES
Rua S. Nlcolau, 26· 4.° - Sala 3
1100 LlSBOA - Telefone 878360

CA'SA A. MOLDER
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101, 3.°

TUDO

1200 L1SBOA -

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

34

321514

• SERVlCO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA Execu~ao

TEL£F.

FILATELIA

VENDA

rtipida de pedidos por correspond&ncia
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Possibilidade de uma ExposiCAo mundial em Portugal
CFP - Depols de visitar este Salao e participar nas manifestac;oes que decorreram
durante 0 mesmo, qual e a sua opiniao sobre a possibilidade e 0 interesse na orQanizac;ao em Portugal de uma grande exposic;ao mundial sob 0 patrocfnio da FIP?
LD - Posso dizer-Ihe que a Federac;ao Portuguesa de FII ateli a, como membro da FIP,
tem os mesmos direitos e os mesmos deveres que todas as outras suas congeneres, 0 que
inclul a mesma possibilidade de organizar uma exposil,ao mundial ou internacional. Naturalmente que hOje em dia uma tal iniciativa s6 e praticamente possfvel se efectuada em
colaborac;:ao muito estreita com a respectiva Administrac;:ao Postal. E pelo que presum~ ,
as vossos Correlos ajudam muito a Federac;ao Portuguesa, 0 que e urn bom prenuncio
pais sem 0 apoio dos Correios sera muito diffcil a qualquer das Federac;:Oes membro da
FIP levar a cabo iniciatlva de tal envergadura.
Posso assinalar que identica situac;:ao se verifica no meu pals, a Checoslovaquia,
onde esta em preparac;:ao uma exposic;:ao mundial: a Praga 88.
Concluindo, estou certo que a FederaC;ao Portuguesa de Filatelia a ja suficientemente forte e organizada para realizar tambam uma exposil;ao mundlal.

o

futuro das Europex

CFP - Tendo em conta 0 ja pes ado programa anual de exposic;Oes internaclonais,
qual a a sua opiniao sobre a possivel realizac;ao, tambam anual, destes Sal5es, denominados Europex?
LD - A reeposta tera de ser semelhante a anterior. Qualquer Federac;ao membro
da FIP pode organizar saloes semelhantes a este que nao tern natureza competitiva .
Estes Sal5es Europex que se destinam apenas a estes doze paisee, acredito que continuarao pelos pr6ximos anos .

Novas Regulamentos FIP -

estao para ficar

CFP - Mudando de assunto, gostariamos de saber se esta optimista quanto ao
futuro dos novos 'regulamentos para as exposil,oes mundiais e para as diferentes classes
de filatelia que a FIP eeta a implementar.
LD - A sua pel'gunta sensibiliza·me especial mente porque desde ha quinze anos
tenho estado a desenvolver os meus melhores esforc;os, aproveitando todas as oportunldades, no sentido ae conseguir urns boa receptividade aos regulamentos das exposic;Oes internac;onais no que respeita a avaliac;ao das participac;oes .
E importante que se tenha uma nOC;ao muito clara de que nao ha uma competicao
regular sem regulamentos adequados . E no ana passado conseguimos, em Roma, que
fosse aceite unanimemente 0 novo Regulamento Geral e os Regulamentos particiulares
para cada Classe de filatelia reconhecidas pela FIP. Estou certo que no pedodo que
?ecorre ate 1988, ano em que esses regulamentos estarao todos implementados, os
Jurados e todos Os restantes intervenientes incluindo as Federac;oes membros da FloP,
desenvolverao Os seus melhores esfo'rc;:os para a sua divulgaC;ao e aplicacao adequada.
Estou convencido que iremos conseguir.
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BOlSA FILATEllCA
Espac;:o a disposic;ao de todos os leitores que podem aqui Inserlr
o seu anunclo ao preliO econ6mlco de 25$00 por linha.
Europa de <Leste. Oferec;o
aos melhores prec;os sarles
novas tematlcas ou outras,
inclulndo novldades. F. Loureiro, Rua Eng.· Ferreira Mesquita, lote A-1." 0-1000
Lisboa.
Selos vendo e compro, novos e usados. Contlnente e
ex·coI6nias. Bons prec;os. M.
Leltao. Rua H. Lote 19-1.°
Frente. Casal S. Bras, 2700
Amadora.
Novas emissOes de todo 0
mundo por pafses e temasEsta a uma das nossas grandes especlalidadesl Melhores
prec;os e desejo de servlr
bern. Pec;:a circular de inscric;ao prontamente envlada. Ser·
gio W. de Sousa SlmOes2500 Caldas da Rainha.

Prec;ario de Sobrescrltos do
COM PRO aLusfadas.. (Portugal), cartas, postals, ambu- Primelro Dla de PortugalIAnclas, carlmbos franceses, Se colecciona os envelopes
nomlnativos, ensalos, provas, editados pelos correios (ou
pensa coleccionar), todos com
erros, blocos, paquebots.
Inscrlc;Oes marginals: Im- saries completas, nao deixe
pressores e numeros de obras. de solicitar este precario. serResposta: Apartado 90. 2751 gio W. de Sousa SimOes2500 Caldas da Ralnha.
Cascais Codex.
Folhinhas com os mais belos carimbos de Portugal Estavam edltadas ate final de
1985 mals de 500 folhlnhas
com marcas diferentes. Salvo
o numero urn, esgotada (e que
compramos por muito bom
prec;o) , esta a tempo de adquirlr todo 0 conjunto. Em dlstrlbuic;:ao um catalogo-prec;ario,
que envlaremos gratis a simples pedldo, bem como amostras para quem nao as conheca. Sergio W. de Sousa SimOes - 2500 Caldas da Rainha.

PREQARIO TEMATICO
Desde Arqueologla, Arte, Astro, Aves, Aviacao, ate Teatro,
Tecnologia, Transportes, Turismo, TelecomunicacOes, Uniformes, Veiculos Motorlzados
e Xadrez, de tudo vai encontrar no precario tematico ago·
ra em distribuicao. Tem mais
11e 280 parses, cerca de 100
temas e 24.000 saries dlferentes. ,para 0 receber envie Esc.
80$00, reembolsavels no primeiro pedido . Para 0 estran·
geiro remeter 0 equivalente
a $5,00 USA (avlao) ou $2,00
USA (superffcle). S~GIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

Compro e vendo selos novos e usados, Portugal e Co16nias, Novos Pafses Lingua
Lusa e Estrangeiros, assim
Dou selos da RFA, RDA,
como todos os Temas, Blocos,
Sobrescritos, etc. Remeta Lls- Berllm, CH, Austria e outros
tas em duplicado e selo 22$50 da Europa ou America do Sui,
para resposta a: Silva Pereira, todos carimbados, contra se·
Rua Ant6nio Nobre, 43-2.', Dto. los e blocos de Portugal. Dr.
- 1500 Lisboa - Tel. 784816. Carlos, tel. 71431 64,1600 Lis-boa, R. Cs. J. SJlvestreRlbeiro, 8-7.0.0 .
COMPRO-TROCO - Pec;as
circuladas da Companhla de
QUERO POST1o.IS ILUSTRA· Moc;ambique, Niassa, LourenAtencao! 0 anuncio do Se·
DOS DOU SELOS OU FDC co Marques, Quelimane, Kion- nhor Ed~ar Albornoz, de EquaPORTUGUESES EM TROCA
ga, Zambezia. Respondo sem- .dor, nao e serio. Mais InforMASCARENHAS
pre .Paulo Sa Machado - Rua -maCao: Emilio Xandre, Plaza
Espana, 2, Lloret-Gerona. EsR. Artur Ferreira Silva, 2, 2.' Dlreita das Camplnas, 33 4100 PORTO.
panha .
1885 MOSCAVIDE

TEMOS EM .. STOCK .. , MI·
LHARES DE S~RIES ESTRANGEIRAS NOVAS - iTodos os
parses, todos os temas. Den·
teadas, nao denteadas. Blocos.
Qualquer que seja 0 pais ou
o tema que colecclona, experimente envlar-nos a sua IIsta
de faltas. Fllatelia S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

Tiras plasticas e classificadores E todo 0 restante
material filatelico. Em distribuir;ao gratuita, urn prer;ario
que Ihe sera remetido com
todo 0 prazer. Sergio W. de
Sousa SimOes - 2500 Caldas
da Rainha .

NoS NJS.O VENDEMOS APECompro selos, postais, carNAS PACOTES DE TIRAS tas , clntas de lornais, etc.,
PLAST,ICAS, DAMOS TAM- Portugal e Ulramar, em espeB~M! Igualmente classificado- cial Macau, Timor, C." Mor;amres, e pacotes de selos tema- bique, Nyassa, Tete, Zambezia.
ticos (mais de duas dezenas Klonga , Congo, Cabinda.
de temas diferentes). Per;a a
J. Trindade - Tel. 2515949.
circular .QUERO RECEBER Apartado 582. Portela - 2685
COMPLETAMEN,TiE GRATIS •. Sacavem .
---------- Filatelia SeRGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS
COMPRO
Oferer;o selos. FDC, sobresLIVROS, REVIS'TAS E JOR- DA RAINHA .
critos especiais. envelopes
NAIS SOBRE FILA11ELIA .
etc. da URSS e selos da AlePAULO KROGER
Pacotes com selos tema- manha (-Ost). Mong6lia .
Av. Brasilia, 6-1 D Esq .D
Deselo selos novos de Porticos e por parses - 0 mais
APELACJS.O
completo conjunto de temas tugal. Ar;ores. Madeira e Ex2685 Sacavem ' Telef. 2571326 lamais 8presentado. Soliclte -Col6nlas a mlnha escolha.
orer;ario . Sergio W. de Sousa Respondo sempre. Corr. em
- - - - - - - - - Simoes
2500 Caldas da ingl.. alem. ou franc.
Rudolf A. Kunov. Poste resRainha.
G'I'eetings from Portugal!
tante, SU-290013 LVOV-13
I seH mint and used com·
(URSS) .
plete sets, souvenir sheets ,
Pre<::ario de series compleF. D. C., booklets, bundles
commemorative stampe and: tas novas de PortugnlTroco selos novos/usados
small size stamps of Portugal. Abrangendo 0 perlodo de
Price list will be send un- 1953 a 1985, e muitas ante- Portugal. e ex-Ultramar ate
1·lores. Envia-se gratis. Sergio independencia.
~er request.
W. de SOllsa Simoes - 2500
A. Albuquerque. Av. Minas
Attention, Iplease: exchange
Caldas da Rainha .
Gerais. 3-4. 0 -Dt.o, 2780 Oelras.
proposal can'.( be accepted.
Please USe Michel, y.vert and
Scott catalogs, and write in
english or french. Thank you
all in advance .
Send your letters to Pedro
Jose Waddington Peters - Av.
JoAo Crjs6stomo, 81-4.°
1000 Lisboa (Portugal).

VENDO: FDCs, postais maDesejo trocas de selos teximos, carimbos, cartas anti- maticos novos com colegas
gas, correio aereo, provas, portugueses e de todo 0 muneros, ensaios, pre-fj.jatelia, in- do. Oferer;o Cuba e Mundiais,
teiros postais. B. F. e outros. novos . FOC Base Yxert. EduarCOMPRO: Pre-filatelia, car- do Biens Marin . Apartado 221.
tas e Ipostals maximos anti- Zona 1. Havana 1 . Cuba.
gos, erros, pn;lVas, ensaios,
etc. Pago bons iprer;os.
Felix da Costa IIha - Bairro
TROCO F. D. C. de Portugal
Se e revendedor - Temos
da Ponte - Telef. 44429 por series novas e completas
em dlstribuir;ao gratllita urn 2065 Alcoentre.
das Ex-Provincias Portuguesas
prer;ario de oawtes com see temas Pintura. Fauna, Oeslos, tematlcos e outros. alem
portos - Jose Guilherme Mode todo 0 fYlatel'ial filatelico,
Desejo trocar selos, bllhee que natllralmente Ihe inte· tes postais, sobrescrltos reira - R. D. Pedro V, 207.
4.-0. 4400 Vila Nova de
ressa. Sergio W. de Sousa
(FDC). postals maximos, Co- Gaia.
Simoes 2500 Caldas da
lecciono os temas, Luis de
Ralnha.
Camoes, Vasco da Gama, Literatura, Musica, Plntura , DesDesejo trocar selos do Braporto, Fauna.
sil por selos de Portugal (NoColecciono tema Bombeiros.
CorresponMmcia em portu- vos - sem carimbo) .
Troco ou compro. Envio man- gues e ingles .
Mancolista base Yvert. Ch~colista . Ant6nio Passos BarreRagozin V. J .-R. Urltskogo cio Giornl - Caixa Postal 07
to. Rua do Cruzeiro , 231-r/c 35, ap. 6. 630004 Novosiblrsk- - Ouro Branco-MG - 36.406
Dt.o, 1300 Lisboa.
-4 - URSS.
I 81·asil.
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ENTRE VISTA

EUROPEX 86
E NOVOS
REGULAMENTOS FIP
APRECIADOS
POR
LADISLAV
DVORACEK
Entrevista conduzida por A. Silva Gama

Por ocasUio da Europex 86, esteve entre nOs, Ladislav Dvoracek,
Presldente da Federa~ao Internaci'onal de Filatelia, 0 qual, desde a sua
chegada a este alto posto, imprimlu ao organismo muimo da filatelia
mundlal, uma dinimica tendente a colocar este coleccionismo em plano
da maior evid6ncia. Os excelentes resultados js alcanc;ados. devem-se,
sem duvida,a sua InteligAncia, dinamismo, persistAncia e capacidade de
trabalho.
Recorda-se a prop6sito que esta e a segunda vez que Ladislav
Dvoracek nos prestigia com a sua presenc;a: a sua primeira visits a Portugal veri·ficou-se por ocasiao da Lubrapex 84, organizada pelo Clube
Filatelico de Portugal, tendo sido, na ocasiao, 0 signatsrio quem alvitrou
o convite aquela alta entidade - inlciativa que muito nos desvanece,
Nilo quizemos deixar passar a presente oportunidade sem que solicitsssemos ao Presidente da FIP uma pequena entrevista para a nossa
Revista, a qual nos fOi ccncedida sem qualquer rebu~o.
Clube F:latelico de Portugal- Quais sao as suas impressoes aeerca desta Europex?
Ladislav Dvoracek - As minhas impressoes acerca deste Salao, sao extremamente
positivas. Parabens.

5

por exemplo, eCiitaram 28 tolhas em 1983 e

as tradicionais edir;oes E/adio dos Santos e
Mercado Filatelico mantem-se com a seguranr;a que Ihes proporcionam muitos anos de
actividade.
A quantidade de coleccionadores cresceu
imenso e, apesar dos modernos tipos de
coleccionismo tematico, ainda aparecem mui·
tos iniciados em filatelia tradiciona/. E aque-

Um liVro por ana e por pais. Quando apareceu, pens amos que roubaria prazer ao colecc!onador que prefere, ele pr6prio, construir 0 seu album, folha a folha para que as
possa substituir sempre que surjam ex emplares mais perfeitos e uma folha ja nBo consinta mais c;;.ombinar;oes d,e se/os. Depois,
quem opta pela compra do livro, nBo pode
pensar em expor. Constroi para a estante.

Selos novos em clrculac;:ao
Em liquidac;:ao dos seus
pedidos de selos ou material
filatelico, pode enviar-nos selos das emissoes de Portugal,
para uso na correspond~ncia .
Uma boa ocasieo para desfazer-se do aue tiver a mais.
Sergio W. de Sousa Simoes
- 2500 Caldas da Rainha.
SELOS PERFURADOS. Pago
a catalogo ou troco selos de
Portugal com as perfurac;:oes:
ABV - AT - ATC - A. TELES - CDA - CFCL - CFE - CFU - CI (Jaime Nascimento Almeida) CIN - CM - CM&I - CNN - CPM - CASA AFRICANA - CT - EI - EM - EML
(num circulo) FB - GLS - GECP - JCR - JNPP - MD' - MON - PBC - PL - RC - RI&C
SACOR - SF - TOTIA (41 furos). WCC. JORGE VIEIRA Av. Boavista. 173-4.° Ot.° 4100 PORTO. Tel. 691526.

PRE<;;ARIO POR PArSES Se V. colecciona qualquer pais
estrangeiro, desde Afeganistao a Zimbabwe, interessa-Ihe
receber este nosso precario,
repleto de series completas
novas. Descreve mais de 280
paises e perto de 100 tenias,
num total de cerCa de 24.0g0
series diferentes. Para 0 reeeber, envie Esc. 80$00, reembolsaveis no primeiro pedido.
Pa'ra 0 estrangeiro remeter 0
equivalente a $5,00 USA
(aviao l. ou $2,00 USA (super-,
ficie). S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES- 2500 CALDAS
DA RAINHA.

Desejo trocar selos. FDC's
postais e moeqas de Portugal.
Dou a meshmo da Pol6nia.
Corr. em ingles ou a.lemeo,
Antoni I(aniuka. ul. Kasztanowa 13 16·300 Augustow. PoloI}ia.
-----.-.---'-;-~-.-",..'---'.--

Voce que sabe ' escolher ...
pOis claro! Escolhe folhas em
formato internacional nos modelos Normal, Extra ou Luxo,
para montagem das suas colecc;:oes. editadas por Sergio
W. de Sousa Simoes - 2500
Caldas da Rainha . Amostras
contra esc. 80$00 para despesas, logo d.eduzidos na primeira compra.

Vendem·se vanos numeros
das seguintes revistas: Mercado Filatelico, Filatelia TemaCambio selos usados de
tica, 0 Selo. Filatelia para Todos, Selos & Moedas, Gazeta todo el mundo, 100x100. JuFilatelica, Franquia, Jornalista lian Ortega. 'C/ Vila,4r3.o 43.
Filatelico - 1.n e 2.'" series, ·03205 - Elche. Espana.
Estampilha e Vintem, Filatelia
Luso-Brasileira, Magazine FilaDeseio trocar'selos de" Portelico, Marcotilia, alem dos
Catalogos de quase todas as tugal e Turquia par ChecosloCom pram os Bolet!m do CFP I Exposit,oes Filatelicas realiza· vaquia, selos e blocos. J.
, Kopecky. NatruhTarce, 25. 1800
n.08 284, 296. 303, 307, 309 das no Pais.
311. Resposta a Secretaria do II
Contactar, a noite, pelo Praha 8 Liben. ChecoslovaQuia .
" "v.
Clube.
telef. 775425.

,
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les que gostam de juntar selos a notas explicativas passaram a dispor de uma atraente
e luxuosa publicar;BO dos CTT: "Portugal em
selos».
De algum mod!) se assemelha ao primitivo
album juvenil: como ele, um livro de folhas
fixas. Mas, em vez de notas biograficas dos
monarcas, mais desenvolvido nos apontamentos relativos a cada uma das emissoes
saldas em cada ano.

Contudo, hoje concordamos com aqueles
que passaram a adquirir a obrs anual de
"Portugal em selos» com a justificar;ao de
que assim se sacia 0 prazer de apreciar selos
sem gastar tempo.
Mudam os tempos, mudam os gostos. Vivemos na epoca d,os foguetOes e dos autom6veis mais velozes.
Apesar disso, nem ha tempo para arrumar
os selos de um pals!.. . Perdeu·se 0 direito
~ fantasia!

TR~S

"

',:

exposic;ao
~emacional
maximafilia

QUALIDADES FILATEUCAS
UMA ORGANIZA~AO

o

CIMAX - Clube Internacional de Maximafilia em colabQrac;:ao "com 0 CLUBE FiLAT'~LlCO DE PORTUGAL e a ASSOCIAyAO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA levam
a efeito a "LUSOMAX 87 .. -Exposic;:ao Internacional de Maximatilia, Aa bela Ifidade
de ABRANTES no mes de MAIO de 1987.
A Comissao Organizadora emitira oportunamente detalhes sobre a !l1esma.

4
,:,

..

37

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES
MANCOLISTAS
ASSINATURAS

QUALQUER
PAIS

I TEMA

CONTACrrE..NQS

, I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

FARO 8002

Selos de Portugal, Ultra mar
e Estrangeiro
Novidades. Temiticos.
Sobrescritos de 1.° dia
lODO 0 MATERIAL FILAll!L1CO

BaslOs I Campos, lda.
R. Maria Andrade, 55 1100 L1SBOA

Tel. 8341 08
PORTUGAL

DOMINGOs DO SACRAMENTO
Mercado Filat611co de Llsboa
Rua do Crucifixo, 28 - Telef. 324891
1100 LlSBOA
Variado sortido de s~ries completas
e selos isolados, de Portugal
e Ultramar
Todo 0 material necessArlo
ao Fllatellsta
Albuns de Portugal, Ultramar
EdiC;~s Domingos do Sacramento

SELOS
PORTUGAL, EX-OOLONIAS E
ESmANGEIROS, CLASSICOS
SbRIES, E"f.C.

H. Sanlos Viegas
RUA 1.° DEZEMBRO, 45-3.°
TELEF. 36 58 52
1200 LISBOA

SELOS·MOEDAS
COMPRA

a

GRANDE STOCK DE SELOS
DESC.30%

P6RTICO

ALBUNS & C.a
por A [yes Coelho
Uma das grandes preocupar;oes de qual·
quer co/eccionador consiste na conservar;ao,
tanto quanto posslvel ordenada e manuselivel, daquilo que junta.
Em epocas recuadas, no final do seculo
pasad.o, ainda seria posslvel reunir todos os
se/os emitidos no mundo inteiro, embora
alguns cl.eles obrigassem a infindliveis canseiras e a abrir a bo/sa. Vendiam-se en tao
lilbuns com 3700 tipos de selos impress os e
isso basta va para que nao fosse- necesslirio
recorrer a cata/ogo.
Alem desses lilbuns para especialistas,
uns outros mais modestos destinavam-se a
crianr;as e a amadores e neles se poderia
arrumar 2000 se/os. Uvros muitIJ bem encadernados e com capa dourada e prateada,
seduziam igualmente pelo seu conteudo: 34
retratos de chefes de estado, 42 armas dos
principais estados do globo e cerca de 1300
tipos de se/os.
Hoje, um destes albuns totalmente preenchido por um jovem OU amador doutros tempos proporcionaria grande a/egria aos madios e aos avanr;ados, desde que, no comer;o
do coleccionismo, se respeitassem as regras
e os recursos modern os, ClJmo 0 de se co/ec·
cionar apenas selos inteiros e 0 de os agarrar com charneira. Infelizmente, herdaram·
-se lilbuns com bocados d.e se/os colados
no pr6prio album.
De louvar era a praocupar;ao inicial de· se
ten tar um pequeno panorama mundial sob os
aspectos geografico e politiCO. No exemplar
que possuimos, quinta &dir;ao pub/icada cer·
ca de 1900, alguns chefes de estado mereGem Iigeiras referfmcias biogrlificas e apenas uma dup/icar;ao nos confunde: Timor
encontra-se em d.uas paginas, numa dedi·
cada B China e noutra ao Japao.
Como estas edir;6es juvenis pretendiam,
aCima cl.e tudo, cativar novos aderentes, nao

incluiam todas as taxas aas series de se/os,
mas mostravam gravuras diferentes. De tal
modo variaram as gravuras que, numa s6
pagina dedicada a um unlco pals, misturam·
-se se/os correntes com se/os de mutta, jor·
nais, etc. AIBm disso, se uma serie fosse
constituida por selos dfferentes, todos eles
seriam reproduzidos. t 0 caso da serie emi·
tida nos Estados Unidos da America em 1870:
nove selos dlferentes, nove gravuras.
Album simultaneamente cata/og.o, abrangia
cerca de 170 parses, possessoes, principa·
dos, provincias, graos.cJucados e protectora·
dos. A repetir·se semelhants edir;ao, a ciassificar;ao polltica d.os territ6rios seria ma/s
Mcil, ainda que nao se considere definitiva .
De qualquer modo, 0 caMlogo para os
mais novos tinha dois maritos: desde cedo
se trabalhava para os jovens e economicamente Ihes era proporcionado um album-cats/ogo.

A prova da sua utifidade enc.ontra-se na
tradur;lo parcial de um artigo publicado em
"Union des Timbrophiles", orgao da Sociedade Internaciona/e de Timbrologie de Paris
da epoca:
" ...tivemos de classificar uma colecr;ao de
selos da Grande-Bretagne de um coiegial de
11 anos de idade e c.o/eccionador hB somente dois' meses. Com a ajuda das gravuras
e do texto, ele ciassificou s6zinho, sem nenhum cata/ogo e sem nenhum erro, 90 selos
e sobrescritos de Inglaterra, reconhecendo
perfeitamente as variedades de letras dos
cantos dos selos (fund.o branco, fundo de
cor, pequenas letras, etc) ." .
Bons tempos em que as series de- selos se
contavam pelos dedos! ... E se brincava com
selos ciassicosl
Agora, um ano chega para encher um
album de um pais, como P.ortugal. Os CrT,
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SANTANA

FILATELIA TEMATICA OU POB PAIsES
QRANDE STOCK
NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAIMOS MANCOLISTAS

'.

'

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em seriescompletas, novas, e sem charneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores preCfos
REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos

'

AV. DA L1BERDADE, 1517 _1.°
(Metro: AVENIDA)
1200 LISBOA-Telef. 561539
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ELADIO DE

PELA SEGURANCA
FAZER SEGURO
SeJa qual tor a sua Inielallva ela e quase sempre.

urna fonte de nscos
Uns ponderados Quiros Imprevisiveis
mas a que devemos estar atentos
A necessidade de galant" estabitidade na
execu9ao A certeza de alcancar 0 objectlvo
A contlnUidade do ap<is
Alguem tem de pensar nisso Criar segura"9a
Seguranca para a dinamlCa do empreendimento
Segura"9a para os que nele trabalham e
para os que destes dependem.

CASA FUNDADA EM 1922
CATALOGOS ELADIO DE SANTOS
A VENDA
1.° Volume

-

2.°

a sua seguradora

SE'l:OS DE PORTUGAL, CONTINENTAL E INSULAR,
E DE MACAU
48. a EdiCf80. 1987 .... ...... .. .. .. .. ............ .. ....... 700$00
Pe'lo COfrei·o: Porte e reg'isto 145$00; a ·cobranCfa ma'is 52$50

Volume

-

IlVIPERIO

SANTOS

SELOS D'O EX..ULTHAMAR PORTUGUi:S E DOS
NOVOS PArSES DE EXPRESSAO PORTUGUESA
47." EdiCf8a. 1986 ........................... .. .... ...... 800$00
Pe'lo Correia: Porte e reg,isto 145$00; a ,cobranCfa mais 52$50
RUA BEHNARDO UMA, 27 1100

LISBOA

TEL. 549725

filatelia
- '
BARATA DRS NEVES

~
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EDITORIAL

Rua da Trlndade, 5 - 1.° Dt.o (Ao La.rgo do Carmo) _ 1117 LIS BOA - Codex
Telel.387133
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MARCOFILIA
SQBRESCRITOS DE 1. 0 DIA
lNTElROS POSTAIS
POSTAIS MAxlMoS
CARTAS FlLATELICAS
AEROGRAMAS
Possl,limos grande quantidade de
IIvros, revistas e catAlogos sobre
fllatelia e numismAtica
NACIONAL E ESTRANGEIRO

Material filatelico
e numismatico

•

Como vai a Filatelia? - esta sera porventura uma interroga.;:ao que vArlas vezes
surglra no esplrito dos que se devotam mais interessadamente a esta modalidade do
coleccionismo. E Ii Hcito tambem concluir que sera, certamente, aos fllatelistas mais
isolados que aquela pergunta se coloca com maior frequ~ncia .
Desde ja nos permitimos chamar a atencao dos leitores que nos referimos a filate.
listas mais iso/ados, e nao, por exemplo, a fllatelistas residentes nas regioes do inter;or
do pals.
Flzemo·lo deliberadamente. Isto porque, sabemos de forma muito concreta, que
mesmo nos grandes centros (Lisboa e Porto incluldos) se encontram fiJatelistas com·
pletamente abstraidos da realidade filatelica.

!a lamentavel chegar·se a tal constata.;:lio.
Isso penaliza·nos por numerosas e diversificadas razoes - mas sempre partlndo do
princlplo que a Filatelia, como alias qualquer dos outros muitos sectores de coleccionismo, e urn fen6meno gregario: s6 a partir do estabelecimento de contactos e sua
manuten.;:ao, se podem trocar ideias e conhecimentos absolutamente necessarios; se
con segue manter a cada vez mais indispensavel actualiza.;:lio; se podem cultivar amizades
- e recorde·se que desde os seus prim6rdios a FiJatelia e citada como meio 6ptimo,
e fim, de se estreitar rela.;:oes.
Esse individualismo explica tantos e tantos factos que se verificam a par e passo,
como seja a exist4!ncia de tao numerosos coleccionadores de selos, e 0 escassissimo
nLimero dos que sao aderentes a colectividades filatelicas. ,E mesmo entre os que nlio
sao fillados, a sua escassa participa.;:lio na vida e nas iniciativas das suas associa.;:6es .
Explica tambem a existencia de urn lote de magnificas e valiosas colecc;oes com·
pletamente desconhecidas. (Ainda agora soubemos por mera casualidade, que um coleecionador de quem nunca tlnhamos ouvido falar, estava a vender as suas colecQoes:
a da Sui.;:a, foi adqulrida por elevada quantia, por reputado coleccionador daquele pals,
e 0 restante, que inclui Portugal, Austria, Espanha, Franc;:a, Liechtenstein e outros palses,
todos eles com a parte classica quase completa, conjunto que ja mereceu a deslocac;:lio
propositada ao nosso pais de urn conceituado comerciante espanhol ... )
Como vai ( entao) a Filatelia?
Pelo pouquissimo que ficou exposto e pelo muito que se nao abordou, nao vai,
necessariamente, bern.
Quando 0 vira a estar?
NOTA: Como e 6bvio, urge que as altas entidades que superintendem a Filatelia
tomem medidas adequadas de forma a ir minorando esta situac;Ao, a qual, a juntar·se
a outras, poe em perigo a sobrevivencia, a medi'o prazo, da pr6pria Filatelia.
A. SILVA GAMA
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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.° Dt.o -1100 LlSBOA Expediente -

Terl;as e sextas-feiras, das 21

as

Telef. 823936

24 horas, e s6bados, das 16

as

20 horas

Qualidades e quotizal;oes dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) 350$00 semestrais
JUNIOR (Lisboa e Concelhos Limitrofes) 200$00 semestrais (menores 21 anos)
CORRESPONDENTE (Provincia, IIhas, Macau. Estrangeiro) 500$00 anuais
Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro ou selos em curso (series completas)

DIVISAO DE FILATELIA

o seJo portugues
e historia, e cultura,
e passado, e presente e
e distoncia.
Coleccionar
selos portugueses
e descobrir este jeito
de senti r e de viver.

COLECCIONAR
E' DESCOBRIR
Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Tem6ticos
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