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George 
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Santa Monica, California 90405 
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EDITORIAL 

Com 0 presenle nlimero, perfazem...se as 6 edl<:Oes desta Revlsla a que nos com
prometeramos para 0 ano de 1986. 

Permitomo-nos chamar a aten<:lo para a clrcunstincfa desta edh;lo comportar 
40 p6glnas, aUAs como a da precedente, 0 que constltul um consldenivel esfor<:o econo. 
mlco por parte da Dlrec<:lo do Clube Fllatellco de Portugal • 

Esse esfor<:o, fol assumldo na perspectlva de bem seIVlr os Cons6clos e tendo em 
.vlsta que, para multos, esta Revista constitul a regalia mala palp6vel que Ie coloca 
a sua dlsposl<:Io. 

Releve-se-nos 0 aproveltar eate ensejo para chamar a atenqlio para 0 facio de que 
outros beneficlos reala estlio ao alcance dos 86clos do C.F.P. E daqul os exortamos 
a deles usufrulrem. 

Mas os aumentos consecutlvos do numero de p6glnas, sio posslvels tambem, pOllos 
trabalhos que os nossos leltores nos tAm gentllmente remetldo. Dlremos consclente· 
mente que eles foram mesmo fundamentals: porque nos anlmam e estlmulam; porque 
nos proporclonam os Indlspens6vels textos para 0 preen chimento das p6glnas dlsponl
valai porque slo, alnda, um motivo bern signiflcativo com que a Direc!;lo do C, F; P. 
se senslblllza para ultrapassar a questao econ6mlca. 

Reglste-se que esses trabalhos posslbllltam a desej6vel dlversHlcac;iio das materlas 
e 0 abordar de vArias das modalldades do colecclonlsmo fIIati8l1co. Folheiem-se as 
p6ginas segulnte e verlflque-se a exlstAncla de textos que se Integram em v6rlu e~fl'o 
clalldades: HIst61'11a Postal, Fllatella Tradlclonal, Intelros Posta Is, Aerofilatella, Marcofilla. 

E saude-se 0 Inedltlsmo de alguns deles • 

Sollcltamos, pols, e exortamos os nossos Cons6clos a contlnuarem (e lie posslvel 
Incrementarem) 0 envlo de artlgos que pubtlcaremos com 0 malor gosto 

Flnalmente, reflnHe que alnda 0 presente numero Be encontrava na Tipografia e 
j6 tlnhamos entregue na meama, quase todos os originals necessArlos para a pr6-
xlma ed~o, 

A. SILVA GAMA 
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• ESTRANGEIRD (Pur P'lsell~uguese) 
• ESTRANGEIRD -TEMATICOS 

? a 
• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• 1NTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CARTAS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

Possl,limos grande quantidade de 
livros, revistas e c-at~logos sobre 

fliatelia e numism~tica 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 
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PORTUGAL - COLON lAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

I\SSINATURAS 

QUALQUER 

PArs I TEMA 

CONTAC\TE.J>.JOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro 

Novldades. Tem6tlcos. 
Sobrescrltos de 1.· dia 

1000 0 MATERIAL FILATi!LICO 

Baslos I Campos, lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 L1SBOA PORTUGAL 

DOMINGOS DO SACRAMENTO 
Mercado Fllat6l1co de Llsboa 

Rua do Cruclflxo, 28 - Telet. 3248t1 
1100 L1SBOA 

Varlado sortldo de dries com!lletas 
e selos Isolados, de Portugal 

e Ultramar 
Todo 0 material necessArlo 

ao F1latellsta 
Albuns de Portugal, Ultramar 

edl~Ge8 Domingos do Sacramento 

SELOS 
POHTUGAL. ,EX·OOLONIAS E 
ESTRANGEIR,OS, CLASSICOS 

SeRIES. ETC. 

H. Santos Viegas 
RUA 1.· DEZEMBRO, 45-3.· 

TELEF. 36 58 52 
1200 LISBOA 

SELOS-MOEDAS 

Dia ;' , 

. . I 

GRANDE STOCK DE SELOS 
DESC.30% 

P6RTICO 

VIAJAR COM poueo 
DINHEIRO ... 

Um dos maiores coJeccionadores de selos 
de correio aereo confessou·nos, um dia, que, 
noutros tempos, coleccionara curiosidades, 
tudo aquilo que merecesse um ar de gra98 
ou de disparatado. 

Essa contlssao veio confirmar, acima de 
tudo, uma verdade indiscutlvel: 0 colecc/o· 

nador e um curioso, nao s6 amigo d.e saber, 
mas tambem um apaixonado por objectos 
fora do vulgar. 

Assim, quando visitamos um dos m.aiores 
marcofilistas portugueses js desaparecldo do 
nosso convlvio, 0 Dr. Ant6nio Fragoso, fica· 
mos deslumbrados com a quantidade eva· 
riedade de carimbos sobre /nteiros postai5, 
preocupando-se ate ao pormenor da terre 

por A lves Coelho 

que mudou de nome e os dois nomes IB 
figuravam em p9t;as carimbadas e circuladas. 

Para 0 Mestre, a pe9a circulada era a de 
maior valor, alnda que se tratasse de loca · 
lidade com muito correio ou de terreo/a de 
rara correspond{mcia. Segulndo a tradi9ao 
mais digna de que 0 selo foi criado para 

trocar correspond~ncia e nio para enfeitar 
albuns, teria a mais valiosa colec9io de 
car/mbos C/e Portugal. 

Hole, impassivel se reconhece ob!er tanta 
preciosidade, pois ao lado dos vul,gares ca· 
rimbos figuravam os dos nossos antepassa· 
dos. No entanto, tambem sofremos do mesmo 
delicioso mal de olhar para os carimbos sem 
a profundidade do Dr. An/6nlo Fragoso. Mais 

3 



por motivos de um portugu6s correcto ou 
nao, mais na busca de um lapso na data 
ou na posir;ao de legendas, 0 certo e que 
guardamos algumas «raridades», apenas va· 
liosas na opinii1o moment§nea da desco. 
berta. 

Tudo isto vem a prop6sito de uns sobres. 
critos que um amigo, confrade e coleccio
nador avanr;ado, nos ofereceu. AchBmo·los 
tao curiosos que os juntamos no intuito de 
abordarmos uns assuntos de interesse para 
os jovens. 0 momenta chegou hoje: tentare
mos mostrar que se pode viajar por pouco 
dinheiro e com prazer .. . 

Uma das cartas foi enviada pe/a UniVersi· 
dade de Coimbra e a marca do dia tem a 
legend.a: Universidade - Coimbra; a outra foi 

parece va/orizado em virtude da discrepancia 
em 0 «s» e 0 «Z». Qualquer d.e/as, porem, 
fez correr tinta e, como se ve, a coleccio
nar;i1o de inteiros postais tao em voga 'des. 
perta a curiosidade, indispensavel em qual. 
quer aprendizagem. 

Os pedagogos aconselham 0 ensino a brin· 
car; os filatelistas, sem limites de idade para 
estudo e sem frequentarem a esco/a, apren. 
dem precisamente a brincar. 

~ por isso que trouxemos dois exemplos; 
atraves deles, os jovens que nos lerem pode. 
rao ajuizar se merece ou nao a pena con he
cer .portugal pelos carimbos de correio. Pelo 
menos, aqui fica 0 convite para um passeio 
por pouco dinheiro se, antes de recortarem 
os selos, repararem de onde veio a carta. E 

S .la Ca~ da ~1is"rjcordle do ~-'lilICO l! Canave.n 
rf.E,.ONE 5209a 

630 ,v,ARCO D'E CANA VESES 

I" . "€,\!,'H.,~ 8Hr$-

expedida pe/a Santa Casa da Miseric6rdia 
do Marco de Canaveses e 0 carimbo diz 
Marco de Canavezes. 

A coinc'd€mcia de um carimbo Universi· 
dade aposto em sObrescrlto da Universidade, 
bem como a do carimbo de Marco em so· 
brescrito d.a Santa Casa da mesma terra bas· 
tariam para distinguir essas P8r;as numa ten· 
tativa d.e colecr;ao de · sobrescritos. Claro 
que 0 sobrescrito de Marco, em princlpio, 

4 

se Ihes for imposslvel abarcar 0 pais inteiro, 
porque nao tentar uma provincia completa? 

Nunca nos constou que alguem 0 tenha 
conseguido, mas sabemos que um nosso 
amigo colecciona somente todos os car'mbos 
comemorativos do Algarve. ~ um passo e, 
numa provincia sempre em testa filatelica, 
um passo de gigante. 

Vamos percorrer Portugal em passos miu· 
dos para nao nos cansarmos? 

[S []} IJ (Y to [J) U CE 
91'avadol'tzS' 

• Medalhas comemorativas 

• Emblemas 

• TaC(as e Trofeus 

• Placas 

• Porta-chaves 

Edl~6es de meda.has em curso: 

NAVEGADOHiES PORTUGUESES E SEUS BARCOS 

HISTORIA 0,0 SEtO 

(COLABORACAO CQM 0 CLUBE FlLAnLiCO DE PORTUGAL) 

Rua dos Bacalhoelros, 28 

1100 Usboa Tel'ef. 870412·870425 
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SOMOS ESPECIALISTAS 

em peyas classicas, sel'1ies ant'igas e 
modernas de todos os parses 

Ternos estabe·lecido 'Urn Serviyo de abono 
a Norvidades 

Solicite 0 envio GRATU'ITO dos nossos 
oatalo'gos de venda 

FILATELIA llACH, s. l. 

ALGUNS FACTOS 
DO ANO DE 1881 

Fundada em 1915 - 70 snos de experiAnci'a por Jose R. Dias Ferreira 
Diagonal, 489 - 08029 BAH08LONA (-ESPAf'lA) 

Colecciono .... _ ... ___ . __ .. ___ . ___________________________________________________ _________________ _ 
No'me _________________________________________ . __________________________ ____ . _______________________ _ 
Domi,cflio _________________ . ______________________ ._ .. _______________ .. ____________ .. ____ . __________ . 
Localidade ____________________________________ .. ___________ . __ . _____________ _____ _________ . _______ _ 
Assinatul"a ______________ .. ___________ . ______ . _________ ._ .. _. ____ _________ ____ .. _ .. _. ___ . __________ _ 

c. SANTANA 
FILATELIA TEMATICA OU POR PAlsES 

GRANDE STOCK 

NAO TEMOS l1UDO, MAS TEMOS DE TUDO 
EXEGUTAMOS MANCOLISTAS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 
Em series 'completas, novas, e 'sem charneira 

NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores prec;:os 

REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos 

AV. DA LlBERDADE, 157 ·1.0 
(Metro: AVENIDA) 

1200 LIS B 0 A-Telef. 561539 

o ano de 1881 a na hist6ria dos correios 
e da filatelia - a qual anda Iigada - um 
dos mais importantes do saculo XIX, quando 
pontificava na Direcc;Ao Geral dos Correios 0 

insigne Dr. Guilhermino Augusto de Barros. 

Foi D. Luis que 'Por .. Carta de Lei» aprovou 
a .. Organizar;ao Telegrapho postal e de pha· 
roes», revogando toda a ·legislac;:Aoem con
trario, aos sete de Julho de 1880 (1). nAo 
podia ter encontrado ninguem melhor e 
mais competente funcionario do que 0 Dr. 
Guilhermino de 'Barros, como era conhecido. 
Se nAo vejamos 0 que durante a sua admi · 
nistrac;Ao foi posta em execuc;Ao referente 
aos catorze artigos do Titulo I, Capitulo I 
e que podemos resumir, na ,parte fiIatelica, 
os seguintes: Organizac;:Ao do dep6sito dos 
correios; a criac;ao de estac;oes sucutsais dos 
correios e telegrafos de Llsboa, algumas no 
Porto e Coimbra; cartoes postais, bllhetes 
posta is; sobrescritos e cintas esta!"l'Pilhadas; 
Posta Rural repartic;oes postais ambulantes; 
encomendas postais; assinatura de jomais e 
publicac;:oas peri6dicas; cobranc;:a de recibos, 
letras e obrigac;:oas; entrega de correspon
dAncia ao domicilio; entrega de correspon· 
dAn cia pelo pr6prio; cartas e ca:xas com 
valor declarado; caixas exteriores de dia e 
de noite nas ruas, ambulAncias e dlJlgAncias; 
marcos posta is (2); museu, blblioteca pos!al, 
telegrafica e de far6is; modificaC;Ao do fabrico 

de f6rmulas de franquia tornando 0 seu custo 
mais econ6mico e lista das instituic;:oes pos
tais. 

Mas, voltemos ao ano de 1881, para dar 
a estampa algumas curiosidades que nele 
tiveram lugar. 

Empregados - Os da provincia em recla
mac;:Oes justas e moderadas, sobre a irregu
laridade com que eram 'pagos os vencimen· 
tos, admitiam que fosse por desleixo, levan
do ao ponto de alguns defenderem a admi
nlstrac;eo dos ataques na imprensa, alegando 
entre outros motivos estar a direcC;ao num 
estado de transic;:Ao. Enquanto os emprega· 
dos da capital receblam pontualmente os 
seus vencimentos, os da provincia recebiam 
com um atrazo de entre 10 a 20 elias e 
mais (!) nao falando na disparidade de os 
empregados do correio receberem a 4 e os 
dos telegrafos a 14 de cada mAs. 

~ curioso acentuar que eram conside
radas fora de Lisboa, locais como as 
estac;oes de Ajuda, Bom Sucesso, Belem e 
outras em que os empregados receberCim 
a 14 de Janeiro de 1881, os seus ordenados 
referentes a Dezembro de 1880! Para tal, foi 
necessario dirigirem-se ao adminlstradot por
que no dia 13, ainda 0 tesoureiro estava 
«estudando» a maneira de tazer OS paga-

mentos, 



Por outro lado, a uniilo do servioo postal 
ao telegrefico, trouxe aos chefes das esta
OOes um grande aumento de trabalho, bem 
como de despesa em artigos de expediente, 
iluminaoilo, etc. queixando-se amarpamente 
que a quantia recsbida para expedl~nte nilo 
Ihes chegava para 0 petr6leo! 

'Tambem 0 servioo tinha 'pouco I pes!loa~, 0 

que orlglnou cham ad as de atenoilo ao Direc
tor Geral, entre elas para 0 caso dos distri
buidores de telegramas os quais, em meados 
de Janeiro ainda nilo se tin ham apresentado. 

De tudo isto resultavam frequentes recla
maoc3es como por exemplo estas duas curio
sas, uma, da Camara dos Pares, em que 0 Sr. 
Corvo referia-se ao mau servioo dos teh~gra
fos de Lisboa, chamando a atenOilo do Minis
tro das Obras Publlcas; e outra, do publico, 
porque os distribuidores tanto da · estaOilo 
principal, como das sucursais «andavam pou· 
co decentemente vestidos». 0 estarem II es
pera de ordens para 0 novo uniforme nilo 
era aceite. 

Correios - Foi estabelecida a Posta Rural 
no distrlto de Aveiro. Em Lisboa abriu se urna 
estaOilo telegrafo postal na Rua das Taipas. 
No dia 8 de Janeiro foi arrematado 0 servioo 
de conduOilo das malas do correio, da Esta
Olio Central, na Praoa da Batalha para a 
estaOilo de C. F. de Campanhil. Foi seu adju
dicatario Francisco Janu8.rio da Fonseca pel!;) 
preoo de 930S- rs. anuais. 

No dia 10 de Janeiro passou a vigorar 
o servloo de vales telegrSficos e posta Is, 
tendo suscItado algumas dtividas a sua exe· 
cuOlio, resolvidas mais tarde com outras 
instruoc3es. 

Deviam ter sido emanadas ordens, no ano 
anterior, talvez por os servioos dos correios 
passarem para 0 Terreiro do Paoo, para a 
venda de tonaladas de documentos postais. 
Em hasta publica, "uma porr:;ao de papal, 
armazenada na extinta d/recr:;ao dos te/f§gra
fos» e outra "porr:;ao de papal ahilazenada 
no edificio ocupado pe/a extinta direcr:;ao 

6 

geral (3) e ('). Em Vlseu tamMm em hasta 
publica (14/1/81) 'ite 6000 kilogramas de 
documentos antigos" (5). 

Em 1 de Fevereiro, principiaram a vigorar 
o Regulamento respeitante as cartas com 
valor declarado e regulamentadas as con
dioc3es de transporte de liquidos, matarias 
corantes e gorduras. 

Filatelia - As provas dos selos postais 
referentes a emlssilo de D. Luis I (1882/ 
/1887) remetidas de Paris pelo gravador 
Mouchon, para serem submetidas a aprova· 
Oilo superior, foram devolvidas cerca de 13 
de Janeiro com indicaOilo de serem modifi
cadas? (Nilo sabemos que modificaoc3es, por 
que ele s6 gravou 0 centro. Veja por exem· 
plo 0 Catelogo E. Santos (6) (7). Os novos 
modelos de selos ·para uso do correio 
tinham de ser ·entregues na Legaoilo de Por
tugal em Paris, conforme os termos do con · 
tracto celebrado com (mr.) Mouchan, ata 15 
de Janeiro, Duvidamos se em tilo curto 
espaoo ten ham chegado a tempo. 

Como 0 artigo ie vai extenso, terminare· 
mos com uma noticia curiosa tam bam ligada 
as comunicaoc3es e que rezava 0 seguinte: 
ceO bem conhecldo banqueiro em Lisboa, 0 

exmo. snr. Visconde· de Franco, acaba de 
estabelecer uma linha telephonica do seu 
escriptorio na rua dos Capallistas, para a sua 
residflncia na prar:;a (10 Principe Real. Ja sao 
30 OS telephones de Befl, aperfeir:;oados pelo 
snr. Hermann, que, nas melhores condir:;5es, 
estao funcionando em Lisboa (8). 

(1) Carta de LeI. Dada no Pac;:o. aOs 7 de Julho 
de 1880. 

(2) 0 Ocldente.de 1882. 
(3) Oiarlo do Governo n.' 299 de 31 / 12/ 1880. 
(') Idem n.' 4 de 7/ 1/ 1881. 
(5) Idem n.' 3 de 5/ 1/1881. 
(6) Catalogo Eladlo Santos 46.' edic;:ao 1985. 
(7) Catalogo das Provas e Ensalos. Prof. O. Mar

ques. 
(8) A Sociedade Hermann estava Instalada no 

Largo da Anunclada. ssqu lna da Calc;:ada da Lavra. 

~L_e __ u_c_h_t_tu __ rm ___ (_F_a_r_O_I_)~j 

CLASSIFICADORES 

Ref.a Medidas pag. Bandas 

L 5/8 140X 200 16 96 615$ 
L 2/8 170x225 16 96 800$ 
L 2/ 16 170 X 225 32 192 1275$ 
L 4/8 230 X 305 16 144 11501 L 4/16 230 x 305 32 288 1850 
L 4/24 230 X 305 48 432 2450$ 
L 4/ 32 230 X 305 64 576 3200$ 
LS 4/8 B) 230X305 16 144 1280$ 
LS 4/16 B) 230x305 32 288 2100$ 
LS4/ 24 B) 230 X 305 48 432 3350$ 

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL. 

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE. 

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL) 

REF.a N.D de casas (forma quadrada) REF.a N.D de casas (forma redondal 

MB12 12 moedas max. 64 mm 0 MB42R 42 moedas max. 29 mm 0 

MB 20 20 » 48 " MB24R 24 » " 32,S " 

MB35 35 35 MB 35R 35 30 " 
MB48 48 30 " MB30R 30 34 .. 
MBSO 80 24 " MB 30 RA30 36 

MBMix 45 diferentes MB20R 20 38 .. 

CADA ESTOJO MB 1 850$ 

REPR-ESENrrANTE JORGE M SLOPES PARA PORTUGAL • • 

Rua S. Nicolau, 26·4.° Sala 3-Telef. 878360-1100 LISBOA 
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PREQARIO TEMATICO -
Desde Arqueologia, Arte, As
tro, Aves, Aviacao, ate Teatro, 
Tecnologia, Transportes, Tu
rismo, Telecomunicacoes, Uni
formes, Vefculos Motorizados 
e Xadrez, de tudo vai encon
trar no preGario tematico ago
ra em distribuiGao. Tem mais 
de 280 parses, cerca de 100 
temase 24.000 series dlferen
tes . .para 0 receber envie Esc. 
80$00, reembolsavels no pri
meiro pedido. Para 0 estran
geiro remeter 0 equivalente 
a $5,00 USA (aviso) ou $200 
USA (superfrcie). S~RGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALOAS DA RAINHA. 

SELOS PERFURADOS. Pago 
a catalogo ou. troco selos de 
Portugal com as perfuracoas: 
ABV - AT - ATe - A. TELES -
- ODA - OFCL - CFE - OFU -
- CI (Jaime Nascimento Al-
meida) CIN - CM - CM&I -
- CNN - CPM - CASA AFRI
CANA - CT - Ei - EM - EML 
(num circulo) F.B - GLS -
- GECP - JCR - JNPP - MD -
- MON - PBC - PL - RC - RI&C 
SACOR - SF - TOTIA (41 fu
ros). WOC. JORGE VIEiRA -
Av. -Boavista. 173-4.° Dt.° -
4100 PORTO. Tel. 691526. 

Precario de Sobrescritos do Tlras pl6sticas e classifica-
Primelro Dla de Portugal - dores _ E todo 0 restante 
Se colecclona os envelopes material filatalico. Em dlstri
edltados pelos correios (ou 
pensa coleccionar), todos com buiCso gratulta, um .precario 
series completas, nao deixe que Ihe sera remetldo com 
de solicitar este preGario. Ser- todo 0 prazer. Sergio W. de 
gio W. de Sousa Simoes - I Sousa Simoes - 2500 Caldas 
2500 Caldas da Ralnha. da Ralnha. 

PR'ECARIO POR ,PArSES -
Se V. colecciona qualquer pars 
estrangeiro, des de Afeganls
tao a Zimbabwe, interessa-Ihe 
receber este nosso precario, 
repleto de series completas 
novas. Descreve mais de 280 
parses e perto de 100 temas, 
num total de cerca de 24.000 
series diferentes. Para 0 rece
ber, envie Esc. 80$00, reem
bolsavels no primeiro pedido. 
Para 0 estrangeiro remeter 0 
equivalente a $5,00 USA 
(aviao), ou $2,00 USA (super
frcie). S~RGiO W. DE SOU
SA SIMOES- 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Desejo trocar selos usados 
de Portugal, Acores e Madei
ra. Of ere GO selos novos e usa
dos da Argentina e de outros 
parses da America do SuI. Ma
rio Roque Ramundo. Castilla 
de Correo 2594. 1000 Buenos 
Aires. Argentina. 

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

1200 LISBOA - Telef. 321514 

SElOS E MATERIAL 
FllATElICO 
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TUDO PARA FILATELIA 

saos DE PORTUGAL E UL TRAMAR 
e a nossa grande especialldade 

SELOS DE TODO 0 MUNDO 
PARA TODOS OS TEMAS 

Exposh;iio permanente de Selos em 
15 vitrines do atrio do res-do-chao 

e no 3_° andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

Execw;ilo r6pida de pedidos 
por corresponci6ncia 

PACOTES DE SElOS 
TEMATICOS 
Grande sortido 

de Series completas 
e Selos tema.ticos 

Peer a Listas de preeros ' gratis 

ELADIO DE SANTOS 

Casa Fundada em 1922 
RUA BERNARDO LIMA, 27 

TELEF. 54 97 2S 1100 L1SBOA 

SERlE «AZENHAS})-NASCEU DO CFP 

Nao e habllo dos dlrlgentes do Clube 
Fllat~IIco de Portugal desenvolverem a sua 
auta-promo~o, atraves 'da publicita(:lio sis
tematica das suas Inlclativas ou das varias 
facetas da sua actlvldade. 

Todavla, salVo 0 devtdo respeJio por 
oplnloes contrarlas, parece-nos que a mo
destia em demasla poderlt revelar-se nega
tlva. Isto porque a nao dlvulgal;ilo de deter
mlnadas Iniciatlvas levadas a cabo pelos 
Corpos ~erel\tes do CFP, podera conduzir, 

desde a conclusoes erradas (como por 
exemplo, falta de d/namlsmo dessas GerAn
clas) , at6 ao completo esqueclmento de 
factos que, olvidados, delxariio lacunas nao 
apenas no hlstorlaf do CFP como da pr6-
pr/a Fllatelia Portuguesa - dado que, algu
mas 'delas, transcendem amplamente 0 am-
bito da nossa associa(:io. 

p.,r hole, revelamos orgulhosamente que 
a s6rie de quatro selos tendo como motivo 
"Azenhas de Portugal", e tambem alus/vos 
8 Lubrapex 86, fol total e excluslvamente 
da Inlclatlva do CFP. 

Na verdade, a magnifica ideia perten
ceu ao Presldente da DlrecrrAo do Clube 

por A. Silva Gama 

FIJateJlco de Portugal, Fernando Gomes Car
rao, que a apresentou em reunalo de 01· 
recrrao tendo sido esta unanimemente aca
Ihida com 0 maior entusiasmo. Assim, foi 
sugerlda aos CTT que a aprovou, con
fiando a sua execurrao a Luis Duran que 
executou um trabalho esmerado dlgno da 
malor nota. Conslderamos mesmo estes 
selos entre os melhores que ultlmamente 
se tem felto entre n6s, aliando de forma 
notavel, a f1delldade requerJda dOB enge-

, r' 

nhos representados, a um trarro modemo e 
arejado obtJdo nos seus enquadramentoB. 
Ate 0 painel 'de cares selecclonadas fof 
extremamente feliz. 

Desta forma, deve-se ao Clube Fllatellco 
de Portugal, que ten ham ficado perpetuados 
em selos quatro curlosos exemplares des
sas obras maravllhosas do engneho popu. 
lar e '· slmpllsta que sao as azenhas. ' 

Acrescente-se finalmente que e preocu
parriio da Dlrecrriio do CFP, ar-resentar 
anualmente sugestoes ao plano de emls· 
soes dos CTT, tentando assim correspon
der aos anselos, neste campo, dos nOSSOs 
assoclados. 

-E ja agora, expressamos a todos os cons6clos 0 nosso convite de 
faze rem chegar ate n6s as suas sugestoes que serao devidamente enca
minhadas. 
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OS SELOS CARMIM 
E CARMIM ROSA 

Considero que sao os sal os carmim e 
carmlm·rosa que constituem 0 ponto nevral
glco da Fllatella portuguesa. 

Devido a aplicacao de uma tinta pouco 
eflcaz e bastante dlluente, estes exemplares 
podem muito bem vir a desaparecer do 
mercado flIatelico haclona! se, entretanto, 
nao se tiver desde ja, 0 maximo culdado na 
sua preservac;:ao. 

Refiro·me, evidentemente, a filatelia an· 
tiga, com especial reter~ncia aos selos car· 
mlm e carmim·rosa Impressos em papel 
couchet, dito porcelana e esmalte, por se. 
rem aqueles que tenho examinado, dia ap6s 
dia. Dou como exemplo os n.O 58, ou seja 
o 20 rs. rosa de 1882, 0 n.o 72, referente 
ao 75 rs. carmim, do ano de 1892 e n.O 7'5, 
150 rs. carmlm sobre rosa. Nos provls6rlos 
temos, Os n.08 83 e 89, seguindo-se·lhes os 
n.O 158, 20 rs. rosa de 1910 e, bem assim, 
o n.O 172, 20 rs. rosa, com a sobrecarga 
.Republica-. lila tipo Ceres de 1912 depa
ramos com 0 n.O 210, 2c. carmim, sendo, no 
entanto, 0 n.O 210 a. 2 c. carmim'rosa, 0 
mals deterioravel. A par destes, Os selos 
que com as mesmas taxas tiveram as sobre
cargas "Asslst~ncia .. e que sAo os n.o 205, 
20 rs. rosa de 1911 e as n.oo 223 e 223 a, 
res':lectivamente, carmim e carmlm-rosa, de 
1912. Os numeros enunciados sao os cons· 
tantes do catlilogo Eladlos dos Santos, para 
uma melhor identificac;:ao. 

A prop6sito do numero que considero 
223 a, em bora nao esteja previsto norefe
rido catalogo, ele existe na r'3alidade, can· 
quanto em percentagem reduzida, a seme
!hanc;:a do que acontece com 0 n.O 196 e 
dos Ac;:ores. 

Na realidade trata-se de exemplares 
muito bonitos e apresentaveis. mas muito 
vulneraveis em contacto com a agua. Bas
tante Infellzes, portanto. os responsBvels. ao 
madarem aplicar semelhantes anilinas. 

Aqui fica. pois. 0 aviso a todos os que 
tiverem selos nestas condic;:oes: todos os cui
dados sao poucos para a sua preservac;:ao. 
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por Paulo Borges Bento 

Aconselham as grandes peritos da especia
IIdade (e entre multos posso frlzar os nomes 
do Yvert e do Scott- que certos selos em 
contacto com a agua. a sua cor se dissolve 
ou se desnatura nela. Citam como exemplo 
numeroses selos estrangeiros como as pri
meiras emlssoes da Cachemlra. da Russia. 
do Levante. da Inglaterra. dos Estados Ma· 
laios e muitos outros. e eu cito estes selos 
portugueses, visto que com 0 seu estudo 
aprendi a conhec~-Ios. Os leitores sabem por 
certo muito bem que a composicao de uma 
gravura de um selo obedece a determinados 
detalhes e pormenores como sej'am: uma afi
gie, a taxa, cercaduras, floreados, as pala· 
vras correia, nome do pais e assim se pro· 
jectam os temas mais diversos. No entanto, 
basta uma minuscula mancha ou uma leve 
oxidac;:ao em tais descric;:oes. para que um 
selo se desvalorize consideravelmente, pois 
a partir dal, sao considerados la, exemplares 
defeituosos. 

Assim, penso que com os descuidos de 
uns 'e a ignori!ncia de outros se oerderam 
para sempre milhares e milhares dos selos 
enunciados, 0 que deixa a Filatelia portugue-
sa mals pobre alnda. Recomendam os espe· 
cialistas que 0 melhor processo para lavar 
selos do tipo atras descritos, consiste em 
coloca·los sobre um feitro apropriado. no 
qual se mantenha a humidade. 

S'ers rea!mente este 0 processo mais ade· 
quado? Com efeito, a tinta nao entra em 
contacto directo com a humidade, mas para 
mlm, talvez sela, sobretudo, 0 melhor pro
cesso para separar um selo de um pedaco 
de papel. 

Devido as circunst4ncias presentes come
c;:o a acreditar que estamos em ·presenc;:a ja 
de selos com tend~ncia rara. Se acrescentar· 
mos a tudo Isto, a propagac;:lio e 0 Interesse 
que 0 s'elo portugues esta a ter para 0 co
leccionador estrangeiro, poderemos chegar 
em breve. ao tal ponto em que a procura 
supera a nferta, 0 que nAo e de substlmar. 
se issa vier a acontecer. 

Procuro: Selos novos e usa· 
dos de Portugal. Of ere co: Se· 
los usados e outro material 
do Paqulstao. Abdul Munaf 
Bllloo. C/o R. K. Chemical 
CO Ltd. Rampart. Row Rd. 
Kharadar, Karachi Pakistan. 

Colecciono tema Bombelros, 
Traco ou compro. 'Envlo man· 
collsta. Ant6nlo Passos Barre
to. Rua do Cruzeiro, 231-r/c 
Dt.°. 1300 Llsboa. 

Troco selos de Cuba por 
selos de Portugal e ex-CoI6-
nias. Base Yvert. M.guel Prie
to. Llbertad 608. Santos Sua
rez. La Habana-5. Cuba. 

Prec;:ario de series comple
tas novas de Portugal
Abrangendo 0 perlodo de 
1953 a 1985, e muitas ante
riores. Envla-se gratis. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Rainha. 

VENDO ou TROCO selos e 
blocos novos, envelopes c/ 
serle selos c/ carimbo 1.0 dla 
de Portugal. 'Envio Ilstas de 
excedentes e faltas. Humberto 
Costa, R. Operarios, n.O 20-1.0 
Traz. Ot.o Fr., Amora, 2840 
Selxal. 

Folhinhas com os mais be
los carimbos de Portugal -
Estavam edltadas ate final de 
1985 mais de 500 folhlnhas 
com marcas diferentes. Salvo 
o numero um. esgotada (e que 
compramos por muito bom 
preco). esta a tempo de adqui· 
rlr to do 0 conjunto. -Em distrl· 
bulcAo um catalogo-prec;:arlo, 
que enviaremos gratis a sim
ples pedido, bem como amos· 
tras para quem nlio as conhe· 
ca. Sergio W. de Sousa SI· 
moes - 2500 Caldas da Ral· 
nha. 

Compro .Templo Diana
(Portugal) inscrlc;:oes margl
nals, folhas inteiras, erros, 
ensalos e provas. 

Ant6nlo Vieira Pinto. Av. 
Femiio MagalhAes, 817. 4300 
Porto. 

Procuro um correspondente 
para trocar selos usados da 
Finli!ndia por Portugal. Cor
a I e m ii o . Niilo Myllaruiemi. 
respond en cia pm : r>g!~!) ou 
Puolaharju 35.SF·00930 Helsin
ki 93. 

COMPRO «Lusladas» (Por
tugal). cartas, postais, ambu· 
IAnclas, carimbos franceses, 
nominatlvos, ensalos. provas, 
erros, blocos. paquebots. 

Inscrlc;:oes marglnais: 1m· 
pressores e numeros de obras. 

Resposta: Apartado 90. 2751 
Cascais Codex. 

Se e revendedor - Temos 
em dlstrlbulc;:ao gratuita um 
prec;:arlo de pacotes com se
los, temsticos e outros, alem 
de todo 0 material filatellco, 
e que natural mente Ihe inte· 
ressa. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da 
Ralnha. 

Pacotes com selos tema· 
tlcos e por palses - 0 mals 
completo conjunto de temas 
Jamals apresentado. Sollclte 
prec;:arlo. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da 
Ralnha. 

Compro selos, postais, car· 
tas, cintas de jornais. etc., 
Portugal e Ulramar, em espe
cial Macau, Timor, c.a Mocam· 
blque. Nyassa. Tete, Zambezia, 
Kionga, Congo, Cabinda. 

J. Trindade - Tel. 2515949. 
Apartado 582. Portela - 2685 
Sacavem. 

NOS NAO VENDEMOS APE· 
NAS PACOTES DE TIRAS 
PLAST.fCAS, DAM OS TAM
B!M! Igualmente classlflcado
res, e pacotes de selos tema· 
tlcos (mais de duas dezenas 
de temas dlferentes). Pet;a a 
circular .CUERO RECEBER 
COMPL.'ETAMEN;r.e GRATIS •. 
Flfatella S:~RGIO W. DE SOU· 
SA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

G'reetings from Portugal! 
I SEMI mint and ,used com· 

plete sets. souvenir sheets. 
F. O. C., booklet~, bundles 
commemorative stampe and 
small size stamps of Portugal. 

Price list will be send un· 
der request. 

Attention, ,please: exchange 
proposal can"t be accepted. 
AJease USe Michel, Yvert and 
Scott catalogs. and write in 
english or french. Thank you 
all In advance. 

Send your letters to Pedro 
JoSi6 Waddington Peters - Av. 
JoAo Cris6stomo. 81-4.° 
1000 Lisboa (Portugal). 

Selos novos em clrculac;:ao 
- Em liquidac;:i'io dos seus 
pedldos de selos ou material 
filatellco, pode envlar·nos se
los das emissoes de Portugal. 
para uso na correspond~ncla. 
Uma boa ocaslao para desfa· 
zer-se do Que tlver a mais. 
Sergio W. de Sousa Simoes 
- 2500 Caldas da Rainha. 

Vocl!! que sabe escolher ... 
pOis clarol Escolhe folhas em 
formato Intemacional nos mo
delos Normal. Extra ou Luxo. 
para montagem das suas co· 
lecc;:oes, editadas por Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Ralnha. Amostras 
contra esc. 80S00 para despe· 
sas, logo deduzidos na prl
melra compra. 
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N6s E 0 CORREIO AEREO 
.. • PARA QUE CONSTE 

Quando em Maio do ana que vai a co ~I"c ;- , 
resolvi dar a luz, salvo seja, aquele escr.to 
de titulo igual ao do presente, jamais me 
pasou pelo bestunto, isso mesmo BES TUN
-TO ... (eu nao sofre de ilu50es ) que outra 
mente, mais -alta .. do que a m nha, se levan
taria C, zaz-catrapaz-ja-esta , a as:wi ra surgiu, 
linda, em letra de forma. grande bela para 
gaudio de quem a pariu . .. raios la parta! 

Eu titulara (repito): " NoS e 0 CORREIO 
AJ:REO ... para que conste .. mas como a pagi
naQao (? I nao comportava tanta letra, va ; 
daf, 0 .nosso.. tecn ico-tipogrM co, sempra 
inteligente e prenhe de boa vontade. ? iE~m de 
convicto ·de que as gralhas (ou corvos?) arca
rlam com a responsabili ~ ade, resolveu -
pura e simplesmente - (at irando as ma'vas 
tudo quanto em ccncnrdiinc;" n" grn+ an) 
mandar imprimir: .NOS 0 CORREIO AE
REO ... PARA QUE CONSTE .. .. . mas ha mais 
gralhas a abator, acreditem. S6 que nao me
recem um cartucho sequer. 

Realmente, os nossos TI-PO·GRA-FOS ou 
os nossos TJ:CNICOS DE IMPRESS,t.,O criarn
-nos, por vezes, situaQoes embaraQosas pois, 
como devem calcular, ha sempre uns .esper
tinhosn que, borrificondo-::;c p::ll'n ql · r . ." f ez a 
asneira, se dirigem ao .pai da criarw" .. e 
Ihe dizem .in trombas. (isto e puro latim, 
desculpem): Afinal que diabo e que querias 

por Amerbco Mascarenhas Pereira 

dizer com aqueles disparates, sem pes nem 
cabeQa? E a .pai .... . aguenta, pianinho ... 

Bam, mas nao estejam para ai convictos 
de que foram apenas estes TECNICOS que 
fi zeram d:slo. Nada disso! Os nossos TJ:C
NICOS sao tecnicos. em qualquer parte do 
Pais, para nao dizer no MUNDO. 

Ainda ha tempo, num escritosinho - tam
bem da minha autoria - publicado em Abril 
ul t imo , um desses Amigos, sem olhar a sari
Ihos, enl'endeu, por BEM e a seu gosto, man
dar para a impressao, a abreviatura -f.f .• , 
facilmente identificavel com a .faz favor .. 
(face ao te'<.to) por urn grac'oso .fifi. (7). 
E depois?! Essa agoral Os Am'gos quando 
me enccntravarn inquiriam galhofeiramente, 
uma o:tava acima: .. Olha la 6 lIelhadas, a 
tUa mulher ja sabe dessa tal FIFI? .. ... Sem 
comentarios. Ca e la mas fadas ha. 

Esclarecida a BESTEIRA do titulo, que 
hoje .REC eRA. - tifico, vou continua·lo, 
acrescentando-Ihe a .CHECK LIST .. do di ro 
Mr. Ba ldw·n . Se algo nao canciizer ... munam
-se de uma espingarda ... espingarda nao! .. . 
uma G3 (sempre sao mais baratas) e aba
tam todas as gralhas ... calma! eu escrevi 
anenas GRA LHAS. D'lS O1]tros r6s precisare
mas SEMPRE. acreditem au nao, seja qual 
for a sua CLASSE... ade.ante, que as voos 
ja estao atrazados. 
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CHECK LIST 

1) -1922 -1 /Mar-Jun: - L1SBOA - RIO 
DE JANEIRO, por CABRAL e COUTINHO. 
Acidentados duas vezes, em viagem, tiveram 
de esperar novo aviao, em cada uma delas: 

2) -1926-18/Set: - LlSBOA - TANGER, 
efectuado pela LATECOERE, companhia fran· 
cesa. Aplicado 0 carinho especial (Fig. 1). 

Fig. 1 

3) - 1927 - 2/Mai: - Voo experimental, 
feito entre L1SBOA, MADRID e SEVILHA, 
com 0 aeroplano _SEVILLE». 0 correlo incluia 
cumprimentos oficiais. 0 servico passou a 
ser feito tras vezes por semana, em 10 de 
Junho. 

4) -1928 - 28/Jun a 1/ Ago: - Uma ten· 
tativa transatlantica de L1SBOA. feita pelo 
Cap. F. T. Courtney, H. W, Gilmour, F. Pierce 
e E. B. Hosmer alcancou os AQORES em 
28/Junho. Recomecando 0 veo, 0 -aircraft» 
foi forcado, duas vezes, a descer, devido a 
fogo. Finalmente foram recolhidos/salvos 
pelo as/s MINNEWASKA-. Ao correio fol 
aplicado urn carimbo comemorativo. 

Fig. 2 

5) - 1930 - 4/Set: - LISBOA· PLY· 
MOUTH, pela R. A. F. A correspondancia 
transportada era entregue, a chegada , aos 
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pr6prios correios. Os sobrescritos apresen· 
tam 0 carimbo do Consul ado. 

6)-1931-30/Jan:-LlSBOA· AMERI
CA DO SUL, pelo -flying·boat» alemao .DoX». 
o carimbo (Fig. 2) foi apesto a vermelho 
em: 

a) L1SBOA - CANARIAS 
b) LlSBOA • RIO DE JANEIRO 
c) LlSBOA· NEW YORK 

7) -1934 - 20/0ut: - L1SBOA· TANGER, 
pelo AERO PORTUGUESA, LDA .. uma subs 1-
diaria da AIR FRANCE, pilotado por JEAN 
DENIS. Ligac;:ao, em TANGER, com 0 servico 
para a AMERICA DO SUL, da citada AIR 
FRANCE. 

8 - 2/Dez: - Primeira aceitac;:ao, no POR
TO, de malas do correio portuguaS, por com· 
boio ate PARIS, onde eram feitas ligacoes 
com os servicos franceses e outros. As expe
didas de LISBOA, com data de 3, recebe ram 
a carimbo, identico octogonal, entrado em 
uso (Fig. 3). 

Fig. 3 

9) -1936 -6/Jan: - LlSBOA - MADRID, 
pelas LlNEAS AEREAS ESPAr\iOLAS (LA.pE). 
Malas aceites, de algumas provfncias espa
nholas. Sobretaxa aerea: Esc. 1$75 por 20 
grs. 

Fig. 4 

10) -3/Fev: -USBOA • LONDRES, pela 
CRIILL Y AIRLINES. Foi usado a carimbo da 
Fig. 4 e emitido um sobrescrito. 

2513 - Eng.o Joaquim Alberto Ferreira Pinto 
Basto. Tapada do Mocho, Bloco C-6.o 
Esq.o 27'80 PAQO DE ARCOS. (A) T. 
C. V. 60. N. de preferencia. 1. 2. T 7. 
Flor.a. Pre-Hist6ria. AV. 90. 

2515 - Alberto Jorge Alves da Silva. Rua 
Alferes Malheiro, 190·2.°. 4000 POR· 
TO. (M) Po. Fr .. 60. N. U. 1. 2. 2A. 
19. 90. 93. 

2517 - Joao Medeiros. Av. Liberdade, 682-2.° 
Esq. 4700 BRAG,A. (Muito A) T. 60. 
N. U. 64, eventualmente avulso. Te
maticos: animais. 75. 76. Cosmos 9,0. 

2522 - Artur Augusto Alves de Miranda. Lu
frei. 4600 AMARANTE. (M) Po. Fr. T. 
C. V. 60. N. U. 1. 2A. 94. 

2523 - Ant6nio Rodrigues de Sousa Santos. 
3440 SANTA COMBA DAO Codex. 
(1M) Po. Es. T. 60. N. U. 1. 2A. 5. 
93. 94. 

2526 - Fernando dos Santos. Rua Camilo 
Castelo Branco, 8·1.° Dt.n 7080 VEN
CAS NOVAS. (M) Po. T. 60. N. U. 1. 
60. N. Ac;:ores, Madeira, Macau. 5 
CEPT. Nac;:oes Unidas. 90. 94. 

2~7 -Alfredo Antunes dos Santos. Rua 1.° 
de Maio, 15-1.° Esq.o. 2700 AMA· 
DORA. (M) T. C. 60. 1. 66. 67B. 
9G.94. 

2530 - Jose Carlos Bastos Duarte. Rua Gon. 
c;:alves Crespo. Vila Alegre, n.O 4. 
1100 LISBOA. (P) T. C. 60. N. U. 1. 
3. 93. 94. 

2532 - Dr. Jorge Alberto das Santos Vale. 
Praceta 25 de Abril, 8-2.° 'Esq.o. 
4400 V,ILA NOVA DE GAIA. (M) Po. 
Fr. T. 60. N. U. 1. Macau. 26.90 93. 
94. 

2533 - Carlos Manuel da Cost'a Moreira. Re
tiro-Cheleiros. 2640 MAlFHA, (M) 
Po. Fr. Colecciona: 60. N. U. 1. 2A. 
Macau. T1'O. T25 T27. Franquias me· 
canicas. T. C. V. 60. s6 U. 

2534 - Ant6nio Moreno Caetano. Rua Fer
reira da Silva, 10-3.0 Esq.o 1900 LIS. 
BOA (1M) Fr. In. T. C. V. 60. 1. 94. 

25G5 - Miguel Angelo Rico IFiel. Av. Sao Se· 
bastiao. Vila. 2395 MINDE. (P) Po. 
Fr. In. T. C. 60. N. U. 1. 94. 

2539 - Jose !Fernando Abrunhosa Lopes Fa
rinha. Rua Guilherme Gomes Fernan
des, 25-2.° Dt.°. 2675 00 I VELAS. (P) 
Po. T. C. 60. N. U. 1. 3. 94. 

2542 - Eng.o Albino da Silva, Rua Quinta 
das Palmeiras, i75-1,o Esq:o 2780 NO
VA OEIHAS. (M) T. C. V. 60. N. U. 
1. 2A. 94. 

2543 - Jose Maria Duque da Cunha. Rua 
P.aulo Duque, 27. 1496 DAFUNDO. 
(A) T. C. V. 60. N. U. 1. 2. 

2544 - Carlos Alberto Tocha Sequeira. Ur· 
banizac;:ao da ·Portela-Iote 172-1.° 
C. 2686 SACAV~M. (M) 60. T. C. 
V. N. U. 

255Q - Prof. Ant6nio Eduado Costa Sequei. 
ra. Av. N." S." dos Remedios. 8-2.0 
Dt.O Carcavelos 2775 Parede. (M) 
T. C. V. 60. N. U. 1. 50. 94. 

2'5'52 -Dr. Eduardo Moradas Ferreira. Rua 
Dona Estefania, 195-4.° E. 1000 lis
boa. (P) T. C. V. 60. N. U. 31. 37. 
42. Tema. 

25'53 - Prof. Vito Jose Jesus Carioca. Es
cola Secundaria de Mertola. 77-50 
Mertola. (M) Po. Fr. In. T .C. 60. N. 
U. 1. 2A. 19. Tema Natal. 

2555- ·Francisco Jose Pinto Madeira. Urba
nizac;:ao Olival do ~antissimo, Late 
10 rIc. Esq.o Prior Velho. 2685. Sa· 
cavern. Po. Es. In. J. 60. N. U. 1. 
2A. 1'5 19. 9'0/81. 94/'83. 107. RHM/ 
/182. 

2556 - Ant6nio Henrique Azevedo Rodri
gues. Av. Liberdade, 163-4.° Esq.u 
47{)0 Braga. (M) T. C. V. 60. N. U. 
66. 67B. 68. 1. 2. 5. CEPT. 90. 94. 

2558 - Alberto Pereira Gonc;:alves. Rua D. 
Crist6vao da Gama, 32. Bairro do 
Restelo, 1400 Lisboa. (M) Fr. In. T. 
C. V. 60. N. 1. 2. 2A. T. 29. 90. 94. 

2561 -Carlos Alberto Da Mesquita Gonc;:al. 
ves. Praceta Cidade de S. Tome, 
I,.ote 21·6.° C. Cruz de Pau. 2840 
Seixal. (M/A). Po. Fr. In T. C. V. 
60. U. 1. 2A. Macau. 2C (R.P.) Te
matica: Nautica-lMarinha. 93. 94. 

2562 -Frederico Vaz Os6rio. Rua Francisco 
Bafa, 6·2.0 Esq.o 1500 Lisboa. (M) 
T. 60. N. U. 1. 2. 10. 13. 16.21. 94. 

2563 - Joaquim Jose Alves Saloio, Rua Dia
rio de Notfcias, 65. 2'500 CALDAS DA 
IRAINHA. (M) Po. Fr. In. C. N. U. 
3. 60. 63. 64. 65', 66, 67. 67B. 68. 
70. 71. 73. 75. T29. 
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LISTA DE SOCIOS 

DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBE'RS LIST - L1STlE DES MEMBHES 

AL TERAC;OES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

2467 - Jose Carlos Ribeiro Kullberg, Hua 
Gomes de Amorim. 9. 2710 SINrrRA 
(M) Po. In T. C. V. 6(). N. U. 1. 2. 93, 
94. 

247<0 - Jose Uma Andrade dos Santos Cor
reia. Rua Fernando Pessoa, 7-1 Dt.°. 
1700 Lisboa. (M). 'T. C. V. 60 N. U. 

2471 - Jose Manue) dos Santos Pereira. 
Praceta Comandante Sacadura Ca
bral, 8-1.° Esq.o Santa Iria de Az6ia. 
2685 SACAVEM. T. C. V. 60. N. 1. 2. 
90. 9·3. 

2472 - Eng. Jose Ant6nio Henriques Dinis. 
Rua ,p·aula Lopes. Lote 14. 4.° Esq. 
·Agualva. 2735 Cacem. (M) Po. Fr. 
In. T. C. V. 60. N. U. 1. T.8. 93 94. 

2481 - Manuel Joao Vaz Marques. Praceta 
Bela Rosa-3<-1.0 Esq.o Alh.)s Vedros. 
2860 MOITA. (P) T. C. V. N. 60.1.94. 

2485 - Paulo Alexandre Gouveia Arrais. Rua 
Dr. Te6flio Braga, 22. lFuzeta, 8700 
OIMo, (P) Po. Fr. T. C. 60. V. 3. 94. 

2486 - Joso Ant6nio Cabral e Costa. Rua de 
S. Martinho, 96-1.° Ot.° 3800 Aveiro. 
(P) Po. T. C. 60. N. U. 1. 2A. 94. 

2489 - Jose Ant6nio Lourenco Mendes. Ci
dade Nova - Ediffcio 7C-4.0 A Santo 
Ant6nio dos Cavaleiros. 2670 Loures. 
(M) Po. Fr. In. T. C. 60. N. U. 1. 
3. 60. 1. 2A. 3 p.or temas 60. U. 

2491 - Luis Filipe M. da Silva Ribeiro. Alto 
da Loba, Lotes 28/29. 3.° B Esq.o 
Pa<;:o de Arcos, 2780 Oei,.as. (P) Po. 
In. Fr. T. C. V. N. U. 60. 3. 94. 

2493 - Joao D. L Mendes de Vasconcelos 
Guimarses. Av. Infante Santo, 353-3.° 
JE. 1300 Lisboa. (M) T. C. 60. de pre
ferlmcia N. U. 94. 
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2495 - Man u e I Ferreira Vieira. Rua do 
Agueiro, 1,88 - rIc Esq.o 4400 Vila 
Nova de Gaia. (M) Po. Fr. in. T. C. 
V. 60. N. U. 

2497 -Jose Luis Norton Pacheco Geraldes 
Malheiro. Casa da Quints. Caide. 
4629 Lousada. (P) Po- Fr. In. T. C. 
V. U. 60. 1. 94. 

2498-Eng.o Manuel de Sousa Morais Faiso. 
Rua da Matola, 25 1'800 Lisboa (A) 
Fr. T. C. V. 73. 1. N. U. 94. 

2499 - Eng.o Fenan(lo Jose Fernandes Lucio 
Esteves, Rua Joso Nascimento Costa, 
4_3.° Esq. 1900 Lisboa. (1M) In. Fr. 
T. N. 60. Tematica Conquista do Es
paco (Astronautica) 67B. 68. 

25101 - Jack Kalepsky, Av. de Berna, 25-3.° 
Esq." 1000 Lisboa. (A) T. C. V. 60. 
N. U. 

2502 - Carlos Manuel Mascarenhas. R. Car
valho Araujo, 14-A-3.0 2745 Queluz 
(P) 'Po. T. C. V. 60. N. U. 3. 

2503 -Eugenio Fernando Mestre de Sousa. 
Rua Hermenegildo Capelo, 11. 2955 
Pinhal Novo. (P). Fr. In. T. 60. N. U. 
60. de 1 Especlalmente N. 

2507 - Joao Agostinho Mouriz de Campos. 
Av. General Humberto Oelgado ,3"8.°. 
F. (Caixa Postal 33) 282'5 COSTA 
DA CAPARICA. (M) iT. C. 60. N. U" 
93.94. 

2509 - Prof. Alberto Bartolomeu Achando. 
Apartado, 1'59 2402 LEIRIA Codex. 
(P.) Po. Fr. In. C. 60. 66 68. N. 1. 2. 
2A. 93. 94. 

11) - 2/MAI: - Aceite correlo a ser trans
portado pelo «airship- .HINDENBURG" de 
FRIEDRICHSHAFEN para LAKEHURST. Fran
quia. Esc. 14$50; carimbados no verso .NEW 
YORK MAY 9thD. APENAS SAO CONHECI
DOS CINCO (5). 

12) -19/Dez: - L1SBOA - BURGOS - MAR
SELHA - GENOVA - STUTiTGART, servico 
inaugurado pela LUFTHANSA. Ligacoes com 
BERLIM e LONDRES. 

13) - 1937/3 Fev: - ESPINHO - STUm
GART, pela LUFTHANSA. 0 aeroporto de 
L1SBOA estava alagado. S6 se conhecem 10 
sobrescritos. 

14) -10/0ut: - L1SBOA - SALAMANCA -
- MARSELHA - BRINDISI - ATENAS - CAIRO -
- ,KHARTOUM - KISUMU - MOCAMBIQUE 
(BEIRA - LOURENCO MARQUES) pel a LUF
THANSA/BRINDISI e dali pela IMPERIAL 
AIRWAYS. Taxa de correio: Esc. 3$00 por 
5 grs. 

15) -1938-25/Abr:-L1SBOA - ROMA, 
pela ALA L1TTORIA. 

16) - 5/Mel: - L1SBOA - SALAMANCA -
- MADRID - BARCELONA - MARSELHA, pela 
IBERIA. 

17) -1939 - 22/Mai: - L1SBOA - MAR
SELHA, pel a PAN AMERICAN AIRWAYS 
(P. A. A.) aproveitando 0 servico de «mala
~posta» de NEW-YORK - MARSELHA. 

18) -26/Mai:-L1SBOA - ACORES - NEW 
YORK, retorno do servico transatlAntico da 
P. A. A .. Fo! empregue 0 carimbo comemo
ratlvo da Fig. 5. 

Fig. 5 

19) -10/Set: - L1SBOA - BERMUDAS _ 
NEW YORK, ainda pela P. A. A .. Foi trans
portada uma pequena mala, nao oticial, de 
L1SBOA para as BERMUDAS. 

20) -18/Dez: - L[SBOA - PARIS, pela 
AIR FRANCE, levando 0 correio transatlAn
tico da P. A. A. 

21) -1940 - 28/Jan: - L1SBOA - CHAR
LESTON (USA). .pela P. A. A., um desvio, 
do serviCo transatiAntico, devido as severas 
condiCOes climatericas. 

22) - 2/Abr: - L1SBOA - AMSTERDAM, 
pelaK. L. M., em conexao e aproveitamento 
do servico da P. A. A. 

23) -10/Abr: - L1SBOA - HESTON, pela 
B. O. A. C. VOo experimental em IIgaC80 
com <l P. A. A. e aproveitamento do seu 
servico. 0 correlo mostra-nos a taxa de Esc. 
3$50 com carimbo de 9. 

24) -7/Jun: - L1SBOA - HESTON, pela 
B. O. A. C., atinal 0 primeiro servh;:o regular. 

25) - 1941 - 6/Fev: - L1SBOA - BOLAMA 
(Guine Portuguesa) - BELEM (Brasil) -
PORT OF SPAIN (iT'rinidad) - SAN JUAN 
(Porto Rico) - NEW YORK, p~la P. A. A., 
uma alternativa a rota, no inverno. 

Fig. 6 

a} LiSBOA - SOLAMA - Carimbo Fig. 6 

PRIMEIRO VOO 
CORREIO AERP:; 

Fig. 7 

b} LISBOA - PORT OF SPAIN - Carlmbo 
Fig. 7 
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c) L1SBOA - SAN JUAN - Carimbo Fig. 8 
d) LlSBOA - NEW YORK- Carimbo mos

trando 0 mapa da rota. 

Fig. 8 

26) - 1945 - Jul: - LlSBOA - WASHING
TON, pel a aSaco Diplomatico... Desconhe.
cem-se as companhias transportadoras (era 
a GUERRA) e nao houve carimbo de partida. 
o da chegada, sobre as selos do Pars de 
origem, mais uma chamada de atenc;:ao, a 
violeta, completam-se. 

27) - 3/Dez: - PORTO - LlSBOA, pels 
COMPANHIA DE TRANSPORTES MREOS 
(C. T. A.), com carimbo Fig. 9. 

t~1 

29) -1946 - 2/Mai: - LlSBOA - MADRID, 
pela T. W. A., num normal aproveitamento 
da «mala-posta.. NEW YORK - MADRID. Ca· 
rimbo especial de chegada, semelhante ao 
da Fig. 11, mas lendo-se NEW YORK - MA-

Fig. 10 

DRID, datado de 3. 0 correio voado para 
LlSBOA, mostra·nos 0 carimbo da Fig. 10. 

30) - 5/Mai: - LlSBOA - NEW YORK, vOo 
de retorno, pela T. W. A. 

31) - 31/Dez.: -USBOA - LOANDA - LOU
RENCO MARQUES, -pela T. A. P. 

32) -1949 - 27 / Mai: - L1SBOA - LON · 
ORES, pela T. A. P. 

If )Ili' It-..p/w>. cI' 

1'9A.!. 
, ... VOo. POSTAL; 

·P.tIATO-USSOA 

:.r.b.'.(l.. ·:(I,;{iiiVl.i1!i .flaAt(,Jt' ,,' t4-' (~'f'" 
•. " • .., . T 

. '. /' 

Pt'o·loa -' /J~Ic' 

Fig. 9 

28) - LlSBOA - PORTO, idem, idem, com 
inversAo das cidades. 

33) -13/Jun: - LlSBOA - FUNCHAL, pela 
AQUILA AIRWAYS. 
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PRIMEmO LEILAO FILATELICO 

DO CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL 

EstAo r.eunidas as condi~aes para realizarmos 0 1.0 LeiIA'O Filatellco 
do Clube Fllatellco de Portugal, merce da colabora'tfio desinteressada 
de alguns assoclados e amlgos que se rprontHicaram a ajudar-nos. A seu 
tempo dlvulgaremos os respeotivos nom'es. 

Estamos convict!os que resta noticia sera motivo de mulla satlsfa~Io 
para todos os nossos Cons6ctos e pana os Fllatelistas em geral e a sua 
concretizat;:io sera efectiva desde que tenhamos a coopera'tAo de todos, 
traduzlda na Indica'tA'o e con,!equente entrega de se40s e pe'tas fIIate· 
IIcas para 0 Leilio. 

Os tratJafhos prelimlnares VaG decol'lrer, com a publi08'tAo do Regu
lamento podendo-se adlantar que 0 PRIMEIRO LEI LAO FILATI!LlCO tera 
lugar na n'OSSa Sede em data a anunciar e consoame 0 material de que 
dlspu~os para lelloar. 

o material a ofei'ecer, rel'ativo apenas t8 'Portugal e ex-Col6nlas, esta
mos cenos, Interessara ao coleccionador tradlcional e temaUco, avan-
9800, medlo e 'Infciado; Ipesquisador e in'l/lestldor. Havera certamente 
mater~al para todos os gostos, e, por isso mesmo, apelam10s para todos 
os nossos assoclados e para os filatelistas pOAugueses para que nos 
confiem 0 material 'que ten ham para colocar em leillo. 

CARTOFILIA 

Como se sabe, a Cartofilia e uma mo· 
daildade do coleccionismo devotada aos 
Postais IIustrados, os quais, pOde dizer-se, 
tllm certas afinidades com a Filatelia. 

Informamos os interessados que nos 2.0 
e 4.° sabados de cada mes, 0 restaurante 
Camacha (Rua Luciano Cordeiro, 89-A, em 
Llsbos), e ponto de encontro dos cartofi
!istas que a[ tem uma Boisa de trocas e 
vendas, sempre muito animada, estando a 
disposic;:iio dos interessados, para consulta, 
um catalogo e bibliografia diversa sobre a 
materia. 

LUFTHANSA 

Atraves do seu Departamento de Rela
c;:Oes Pllblicas, recebemos da LUFTHANSA 
- Linhas Aereas Alemiis, a amavel oferta 
de um lote de sobrescritos editados por 
aquela renomada transportadora, referentes 
a comemorac;:oes de voos efectuados pela 
aludida Companhia. 

Os nossos agradecimentos pela genti
leza. 
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LEGISLA{:AO DE INTERESSE FILATELICO 

PORTARIAS 

Portaria n.O 66/86. 7.3.19'86. Emissao de 
bilhetes postais simples para 0 servic;:o na 
cional. 

Portaria n.O 72/66. 10.3.19BS. Emissao de 
selos elusiva aos "Castelos e brasoes de 
Portugal ... 

Portaria n. ° 77/86. 11.3.1986. Emissao de 
selos comemorativa dos ccTransportes Tfpi
cso dos Ac;:ores ... 

Portaria n.O 78/BS. 11.3.1986. 2.° Grupo da 
emissao base ccArquitectura Popular Portu
guesa ... 

Portaria n.O 193/86. 8.5.1986. Emissao de 
selos com tarja fosrorescente, COmemorativa 
da ipassagem do Cometa Halley. 

Portaria n.O 97186. 22.3.1986. Emissao de 
selos com tarJa fosrorescente, comemorativa 
da .. Europa 1986 CEPT - Conservac;:ao da 
Natureza ... 

Portaria n.O 1155/86. 21.4.19BS. Emissao de 
selos, com tarja rosforescente, alusiva aos 
ccCasteios e brasoes de Portugal ... 

Portaria n.O 431/86. 6.8.1986. ,Emissao de 
selos, com tarja rosforescente, alusiva a 
"Comemorac;:oes». 

Portaria n.O 545/86. 23.9.1986. Emissao de 
selos, com tar.ja rosforescente, alusiva as 
.Oatas da Hist6ria de 'Portugal ... 

NORMAS PRIVATIVAS 

OS 003286 CA 3.4.1986. Mudanc;:a de de
signac;:ao da CTF de Vila da Feira e de c6-
digo postal 4520 Feira. 

OS 00468'6 CA 22.15.1986. Criac;:ao da 
CARC da CT.F de Palacio de Justic;:a (Porto). 

OS 0047,86 CA 22:5.1986. Criac;:ao da Loja 
de Coleccionismo. Forum. 

CC 001386 DGC 26.5.1986. Estabeleci 
mento da Estac;:ao Itenerante de Montijo. 

CC 001486 OGC 26.5.1966. Estabeleci
mento da Estac;:ao Itenerante de Palmela. 

CC 001'5i86 IOGC 9.6.1986. Perfurac;:ao de 
salos. Autorizac;:ao. 
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por JOSe R. Dias Ferreira 

CC 001686 DGC 9.6.1986. Vinhetas. Autori
zac;:ao de Circulac;:ao. 

DE 001686 CA 3.7.1986. Lanc;:amento de 
envelopes almofadados. 

OS 006686 CA 10.7.1986. Ajustamento a 
estrutura da DRCL 

OS '006'5'86 CA 17.7.1986. Mudanc;:a da 
designac;:ao da CTF de Anha. 

CC 001966 OG 30.7.1986. Estabelecimento 
da Estac;:ao Itenerante da Baixa da Banheira 
- Barreiro. 

DE 0Q01006 CA 14.8.1986 C~F4 a) de Tor
ralta (Alvor) Criac;:ao. 

OS 008586 CA 19.9.1986. Mudanc;a de de
signac;:ao de CTFP de Coimbra. 

PERFURACAO DE SELOS. AUTORIZACOES 

Nos termos do n.O 6.1 da CC001379DGC, 
de 15.MAI., abaixo se relaclonam as autorl
zac;:oes concedidas para perfurac;:ao de selos 
que se encontram em vigor. 

Utenles 

Banco Sorges & Ifmao 
Banco Nacional Ultramarino 
Banco ToUa Alianqa, SARL 
Companhia Uniao Fabr-il 
Edic;:oes Asa 
Ford Lusitana 
Hotel Mundial 
Laborat6rios Bial 
Nortemar - Ag6ncia MarItima do 

Norte, Lda. 
Papelaria Fernandes 
Portamex - Produtos e oMaquinas 

T6xteis, Lda. 
Sociedade ,Industrial Farmac6utica 
Uniao Fabril Farmac6utica, SARI. 
Uniao de Transportes 'Para Importa-

c;:aa e Comercio, Lda. 

Inleials 

BO 
BNU 

TOTTA 
aUF 
ASA 
FL 
HoM 

B,IAL 

NM 
PF 

PMT 
SIF 
UFF 

UTIC 

34) - FUNCHAL - L1SBOA, idem. 

Fig. 11 

35) -1950 -19/Jul: - L1SBOA - ANGO· 
LA, feito por urn D. C. 3, que se despenhou/ 
/esmagou. 

36) - 1954 - 8!Aug:-L1SBOA - AQO. 
RES, .pel a AVIANGA. Tambllm aqui houve 
aproveitamento da ccmala-posta» alema, para 
a COLOMBIA mas, 0 aeroplano caiu, em cha
mas, nos A'CORES. 

37) -1955 - Mar: - L1SBOA-BRUXELAS, 
pela SABENA. Desta feita, utilizando 0 re
gressso do vao do 30.° aniversario de 

I,NTERNACIONAL ADVERTISER 

Tiragem 10.000 exemplares 
,distribuios por 128 paises 

Anuncios p'ara troca de Selos. 
Moedas. Fotos. Mail Orders. 

Assinatura: US$10. 

Contactar J. F. Poms 
P. O. Box 272 
A - 1 090 Vienna/Austria 

EDMOND THIEFFRY (BELGICA - CONGO 
e volta) foi enviado algum correio (pouco) 
sabre 0 qual foi aplicado urn carimbo come
morativo, a vermelho. 

38 - 3/ 0ut: - L1SBOA - FRANKFURT / 
/MAIN, pela LUFTHANSA. Foram editados 
sobrescritos comemorativos, a verde e preto, 
sobre branco, que receberam urn carimbo 
triangular, a preto, dizendo: .LlSBOA - FRAN
KFURT /MAIN, DEUTSCHE LUFTHANSA, VIA
GEM 2 OUT. 1955 INAUGURAL ... 

39) -1958 - 9/ Nov: - L1SBOA - MADEI
RA, servico feito par urn .flying-boat-, que 
naufragou, perdendo-se no mar. 

E aqui terminam os elementos que me 
foram facultados (involuntariamente, mas ain
da bern) .por Mr. BALDWIN, a quem agradec;:o 
reconhecidamente. 

Claro que nao e preciso tirar-ss qualquer 
curso, seja em que Universidade Filatelica 
for, para se concluir estar aqui ,urn ccrico bico 
de obra.. para quem quizer reunir todas 
estas pec;:as que, ao fim e ao cabo. estao 
aboslutamente certas, na NOSSA HIST6RIA, 
do NOSSO CORREIO A~REO. Ou nao? Ve
nham de la essas opinioes... alguem Ihes 
respondera. Muito OBRIGADO! 

RAINER DAEHNHARDT 

No dia 25 de Setembro passado, a nosso 
distinto colaborador Hainer Da'shnhardt, inau
gurou uma importante loja. 

Trata-se do primeiro estabelecimento de 
pesquisa hist6rica em Portugal, no numero 
1031 no res-do-chao do Amoeiras Shopping 
Center Lisboa. 

Os seus "stocks .. decentenas de milha
res de postais, bern como documentos, leis, 
alvaras, livas, gravuras e mapas par certo 
muito vao contribuir para 0 enriquecimento 
das colecc;:oes. 
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PORTUGAL E A U. P. U. 

Durante a «Europex 86 .. e dentro das Come· 
morac;:c3es do Dia Mundial do Correio, a 9 
de Outubro passado, Portugal teve a honra 
da presenc;:a do Director-Geral da Secretaria 
Internacional da Uniao Postal Universal, Eng. 
Botto de Barros, 'personalidade que esteve 
muito ligado as ccLubrapex .. , quando Presi
dente da Empresa Brasileira de Correios e 
Telegrafos (1) . 

Nao e inedito que fOssemos visitados por 
dirigentes da U. P. U. e dada a categoria 
dessas visitas, vem a prop6sito recordarmos 
que foi em Portugal, em 1885, que teve 
lugar 0 primeiro Congresso da U. P. U., de· 
nominada anteriormente Uni/lo Geral dos Cor
reios (ate 1880). Antes do nosso pais s6 
tinha havido quatro congressos: dois em 
Berna (1874 e 1876) e outros tantos em 
Paris (1878 e 1880) . 

Historiar 0 papel importante que teve Por
tugal nos primeiros an os da U. P. U. e . uma 
tarefa que ainda esta em grande parte por 
fazer. Porem, n/lo devemos esquecer a fun· 
c;:/lo preponderante que teve 0 Conselheiro 
Guilhermino de Barros, que a/em dos muitos 
afazeres da sua vida privada, entre eles ter 
sido eleito deputado -pela Covilh/l (1885), 
nao deixou de prestar a sua valiosa colabo· 
rac;:ao ao 5.° Congresso da U. P. U. onde s6 
ele tinha voto, 'por Portugal, apesar da Dele
gac;:/lo ser composta ainda por Castanheira 
das Neves, Ernesto Madeira Pinto, e palos 
adjuntos, Jose Pedro Moutinho Segurado, Pe
dro Alcantara Vidoeira, Alfredo Pereira e Jose 
Augusto Thomaz Ferro. 

Continuando a divagar sobre a U. P. U. 
e Guilhermino de Barros, e sempre interes
sa"nfe revivermos 0 passado, como p~r exem
plo a confer~ncia .preparatUria do 5.° Con
gresso que em fins de Janeiro de 1884, deu 
em sua cas a no Patio de Geraldes (2). 

14 

par Jose R_ Dias Ferreira 

Dessa reuniao sabe-se apenas que Borel 
( ... ) .. tomando a pa/avra sabre as questoes 
principais fez as seguintes interrogavoes: 

1_° Saber a quem pertence a carta depois 
de expedida, se ao remetente, se ao desti
natario? 

2.° Se a Uniao deve dar mais um passo 
no caminho dos grandes interesses comuns 
do globo, reduzindo 0 prevo ae transporte 
de todas as correspond~ncias, tanto por mar 
como por terra? 

3.° Se a Uniao deve de adoptar uma legis
lavao geral para todos os pafses do globo 
com refavao a diversos assuntos importan
tes sob 0 ponto de vista postaf?» 

As questOes mereceram larga discussBo de 
Borel, Besnier, Ansault, Blackwood e do pr6-
prio Guilhermino de Barros, que aproveitou 
ainda para chamar a atenc;:/lo "para a impor
tan cia do porto de Lisboa, para 0 meio mais 
seguido de trans porte para cousas e pessoas 
em re/avao a America ao SuI». 

Con forme dissemos, nada mais se soube, 
apenas conseguimos identificar melhor os 
intervenientes e respectivos cargos <Ie cada 
um, a saber: Eugenio Borel, director do 
Bureau International da U. P. U.; A. Besnier, 
director das correspond~ncias postais do Mi
nisterio do Correio e Telegrafos; Ansault, 
chefe das correspond~ncias estrangeiras do 
Ministerio do Correio e Te/Qgrafos e Steven
son A. Blackwood, secretario do General Post 
Office (3) . 

(1) Ver c. v. na .Unlon Pestale 1/ 1985-. Berne. 
(2) Os Roteiros do lim do saculo locallzavam na 

Ireguesia de S. Mamede. 
(3) Documents du Congrlls Postal de Llsbonne 

1885. Na Blblioteca da F. P. F. obra em tempo adqul 
rida atraves <le Castanhelra da Silveira (N. A.). 

ROTEIRO DE EXPOSIl;DES 

HAFNIA 87 - Ja exito em numero 
Terminado ° periodo concedldo pela Comis

s/lo Organizadora da Exposir,;ao Mundial de 
Filatelia • HAFNIA 87. para a inscrir,;ao pro
vls6rla dos filatelistas interessados em par
ticlpar neste certame, regista-se que aceita
ram convite os seguintes filatelistas portu
gueses: 

Fllatella Tradlclonal· Europa 

Augusto Leal -Bastos (Portugal Classico); 
JOB.O das Neves -Gonr,;alves Novo (Portugal 
Classico. Selos de Relevo); JOB.O Maria S. 
Violante (Portugal Classico); Jose Manuel 
Pereira dos Santos (D. Manuel II. Estudo 
especializado); Luis Frazao (Portugal Clas· 
sico, 1853-1862); Paulo Seabra Ferreira (Por
tugal Classico) ; Pedro Gonr,;alves Grade (Por
tugal - Estudo selos Lusiadas) . 

Fllatelia Tradicional . Outros Continentes 

Carlos Jorge Kullberg (Mocambique Chis
sico); Jose Carlos Kullberg (Macau). 

Hfst6rla Postal 

Ant6'nio Jose Almeida (Africa Oriental Por
tuguesa); Armando Bordalo Sanches (Portu
gal na 1.& Guerra Mundial); Asdrubal Augus
to Magalhaes (Channel Islands German Occu
patlon); Joaquim Lobo (Ne.wspapers and wra· 
pers from Portugal and Colonies); 'luis Fra· 
zao (pre-Adeslvos de Portugal e CoI6nias). 

Fllatella Tem6tlca 
Ant6nio Leal e Cr6 (0 Vinho); Ant6nio 

Leal e Cr6 (Cereals); Carlos Penha Garcia 
(0 Caminho de Ferro); Eduardo Jose Oli
veira e Sousa (Veiculos Motorizados); 
Eurlco Guilherme Lage Cardoso (Figuras e 
factos Hist6ricos da Polltica Mundial); Fer· 
nado Gomes Carrao (Escotismo); Fernando 
Marques Oliveira Rels (A Pintura Europeia 

OCidental); JOB.O Moura (Antecedentes da 
£poca no 'Espaoo); Pedro Vaz Pereira (A Hls
t6ria de Portugal); Victor Correia (Hist6rna 
e Evolur,;Ao do VOo). 

Maximafilla 

Ant6nio Gonr,;alves Borralho (Mamrferos); 
Jorge M. Reis Almeida (Frutos alimentares); 
Jose Ant6nio Duarte Martins (0 Correio); 
Victor Manuel Ramos Pereira (Chefes de Eso 
tado) . 

Literatura 
Livros e estudos filatelicos 

Americo Mendes Ribeiro (Marcas Postais 
de Angola). 

Revistas fi/atslicas 

Secr,;iio Filatelica dos Bombeiros Volunta
rios de Sintra (A Filatelia); Clube Nacional 
de Filatelia (A Filatelia Portuguesa); Clube 
Filatelico de Portugal (Boletim do Clube); 
Americo Mendes Ribeiro (FN - Filatelia e 
Numismatica); Secr,;ao Filatelica e Numism~
tica do Clube dos Galitos (Selos & Moedas). 

Fernando Gomes Carreo, Comissario portu
gu~s da HAFNIA 87, lamenta a aus~ncia de 
inscrir,;Oes de alguns Filatelistas portugueses 
que invocaram 'razOes varias e. compreensr. 
veis. Todavia, congratula-se por ter atingido 
urn numero ate hoje nao alcancado em cer
tames mundlals, assim dlstrlbuldas: 

Filatelia Tradicional - Europa 7 
Filatelia Tradicional - Outros 

Continentes .. .. .. .... . ... ..... .... 2 
Hlst6ria Postal .. . .. .... ..... .... ... 5 
Filatelia Tematica .. .. . _.. .... ... ... 10 
Maximafilia ..... .. ..... ... ........ .. .. 4 
Literatura ..... .. .. .... .... . -.... . .. ... 6 

Total .. ... , ... .. . 34 

Merece, pols, rea Ice, 0 elvado numero de inscriCjiOes alcant;ado, sam 
dUvfda, devldo ao laborioso, bem estruturado e crlterioso trabalho desen
volvido, como habitual mente, pelo Comiss6rlo Fernando Carrlo a quem 
saudamos por este novo 6xlto e a quem a IFilatelia Portuguesa multo deve. 
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ENCONTRO REGIONAL DE DIRIGENTES 

DE NUCLEOS FILATELICOS 

DA REGIAO CENTRO 

No seguimento da II Mostra Filatelica rea· 
Iizada em Viseu pelo Nucleo de Filatelia e 
Numismatica da Associac;:ao de Estudantes 
da Universidade Cat6lica, decorreu no pas
sado dia 6 de Setembro, um Encontro de 
Dirigentes dos Noilcleos Filatelicos da Regiao 
Centro. 

Comparaceram representac;:oes da Sec
c;:ao Filatelica do Clube de Cac;:a e Pesca de 
Oliveira do Hospital; da Secc;:ao Filatelica da 
Associac;:ao Academica de Coimbra; do Nu· 
cleo Filatelico da Escola Secundaria Avelar 
Brotero de Coimbra; do Nucleo Filatelico e 
Numismatico dos Bombeiros Voluntarios de 
Canas de Senhorim; do Nucleo Filatelico e 
Numismatico do Clube do Pessoal da EDP 
em Seia; da Secc;:ao Filatelica do Clube "Os 
Galitos. de Avelro; do Nucleo ,Filatelico e 
Numismatico da Universidade Cat6!ica de 
Viseu e como convidado a Tertulia FiI'atelica 
Duriens'e. 

Este Encontro contou ainda com a parti
cipac;:ao do Departamento Postal de Viseu e 
dos Servic;:os de Filatelia dos CTT da Hegiao 
Centro. 

Foram abordados 3 temas de grande 
actualidade, sendo de referir a forma harmo
niosa como decorreram os trabalhos. 

Assim. em relacao ao 1.° ponto em da
bate, ocFilatelia Ju,venil, que futuro?", con· 
cluiu-se que: 

1 -Devera haver uma maior colaoorac;:ao 
inter-agremiac;:5es e agora 'em particular com 
o recem-criado Clube Juvenil de Filatelia dos 
CTT; 

2 -Devera existir uma maior dinamica 
associativa de forma a captar as jovens para 
a fiI ate Ii a: 

3 - oOeverao ser feitas campanhas de 
sensibiiizac;:ao nas Escolas, devidamente pre
paradas e uniformizadas ao n[vel da Regiao; 

4 -lMelhor interligac;:ao com os Servic;:os 
dos CTT de molde a facilitar a participac;:ao 
juvenil nas diversas iniciativas filatelicas; 
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5 -Conjuntamente com os cn, a FPF 
e as agremiac;:oes ,regionais 'Prom over acc;:oes 
de ,formac;:ao juvenli. 

Quanta 'ao 2.° ponto em agenda, con
cluiu-se 'ap6s um detalhado diagn6stico da 
situac;:ao actual, que: 

1 - Existe demasiado indivldualismo dos 
s6cios e dirigentes; 

2 - Torna-s'e necessario implementar for
mas de colaborac;:ao entre as diversas agre
mlacoes reglonais de modo a reanlmar a 
vida associativa; 

3 -Urge implementar 0 associativismo 
atraves de acc;:5es de formac;:ao, acc;:oes essas 
que poderao e deverao ser levadas a cabo 
com a participac;:ao da Secretaria de Estado 
da Juventude, atraves do FAOJ, dos Servi
yOS de lFilatelia dos cn e da Federac;:ao 
Portuguesa de Filatelia. . 

Finalmente, em relac;:ao ao 3.° e ultimo 
ponto, -Formas de Colaboracao entre os 
Nucleos daRegiao Centro-, concluiu-se que: 

1 -.:: importante a criac;:ao de oma es
trutura org,anizativa que congregue a Con
junto das ,Agremiac;:oes IFilatelicas da Regiao 
Centro; 

2 - Que essa estrutura a ser criada vise 
as seguintes vectores:' 

- Aboio e incentivo ,il criac;:ao de novas 
N'ucleos e Nucleos recentes; 

- Cursos regionals de formacao; 

- Acc;:oes consertadas ,a nivel de Esco-
las da regiao Centro; 

- Elaborac;:ao de material didactico (para 
as acc;:oes de formac;:ao) comum a 
todas as agremiac;:oes; 

- Cria9ao de uma Revista Regional para 
informac;:ao, formac;:ao e divulgac;:ao; 

- Realizac;:ao de exposic;:5es regionais. 

FILATELISTAS PORTUGUESES 
SEM REGULAMENTOS OFICIAIS 

o texto Inserto nas pAginas seguintes, 
do nosso j:ltezado cOJaboraaor Augusto De
crook, 6 slntom6tico. 

Demonstra a evld6ncla as dlflculdades 
inultrapassavels com que se estao a deba
ter pratlcamente todos os colecclonadores 
portugueses na elaboraqao das suas colec
qOes e na sua adequaqao a regulamenta. 
CiAo vlgente, a qual sofreu profundas altera
qoes no Congresso da Feaeraqao Intern a
clonal de Fllatella que teve lugar em Ro~a, 
a 4 e 5 de Novembro de 1985. 

Decorrldo rna Is de um ano, tendo·se rea· 
Ilzado entretanto, ate, um outro Congresso 
da FIP, nao dlspoem os fllatellstas portu
gueses de um unlco dos novos regulamen
tos em traduqao otlclal, ou seja, cQm orl· 
gem e chancela da entldade que a Isso 
esta obrlgada: a ,Federaqao Portuguesa de 
Fllatella. 

Isto quando a FederaqAo Intemaclonal se 
empenha, e tem como tarefa prlorit6rla que 
-os jurados e todos os restantes Intervenien
tes incluindo as Federac;:Oes membros da FIP, 
desenvolverlio. as seus mel hares esforcos 
para a sua divulgaciio e aplicaCao adequada", 
segundo as pr6prlas palavras do seu Presi. 
dente Ladlslaw Dvoracek, em entrevlsta que 
concedeu a esta Revlsta e que fol Inserta 
no nosso numero anter:lor. 

Poder·sa-a, pais, deduzlr sem qualquer 
margem de erro ou de especulalj:ao, que 0 
desenvolvlmento e progresso da Fllatna nao 
so a nivel Internaclonal, mas tambem e so· 
bretudo a todos os nivels "aclonals (porque 
e do progresso dos escalOes baslcos que 
depende 0 dos mals elevados) esta condl
clnoado a dlfusao, entendlmento e implemen
taqao dos novos regulamentos. 

.Regulamentos que abrangem todas as 
areas da Fllatella: do Tradlclonal a Maxima· 

por A. Silva Gama 

filia; da Hist6ria Postal a Tem6tica; da Aero
fllatelia aos mleiros Postaisj da Juventuae ill 
L1teralura Fllatellca. 

Regulamentos que Incluem todas as nor
mas j:llDr que se regem todas as respectlvas 
modalldades: desde 0 que se colecclona ale 
a forma como se colecclona; desde Os prln
ciplos basil ares aos crlterlos de avallaqiio 
das colect;oes. 

E mesmo aqueles que colecclonam 0 que 
multo bem entendem e da forma que melhor 
Ihes aprouver, deve ser facultado 0 conheci
mento das regras. 

Deve relgstar·se que a aus§ncla desses 
textos orlundos da Federaqao Porluguesa de 
Fllalella, orlglnou 0 apareclmento de fradu· 
(:6es de alguns deles, de origem particular. 
Todavia, e conhecldo 0 mellndre que envolve 
as traduqOes de documentos deste g6nero
mellndre reconhecldo pel a pr6prla FIP e que 
o seu Presldente nos re'Jelou em conversa 
aquando da sua recente estadla entre n6s. 

Sem p~r em causa (an>es pelo con'r,sr'o) 
oreal m6rlto daquelas 10uv6vels Inlclativas 
prlvadas, que petenderam colmatar a lacuna 
da Federat;Ao Portuguesa, serla Indlspensa
vel que esla entldade, pelo menos se pro
nunclasse sobre eles Indlcando se perlllhava 
ou nAo essas traduq6es. E ate, com 0 traba
Iho asslm facllltado, p/oderla e deverla dl
vulga-Ias entre as agremla(:Oes suas filladas 
e por todos os outros melos ao seu dlspor. 
Evldentemente que se houvesse lugar a algu
mas correcc;&!s, elas deverram ser prevl. 
mente efectuadas. 

De qualquer forma, estao a ser lesados 
os fllatellstas portugueses e a pr6prla Fede
raqao Internaclonal de Fllatella. E, conse
quentemente, a Fllatella ,potuguesa no que 
dlz res pelto ao seupresente, ao seu futuro 
e ao seu prestiglo Intemaclonal. 
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OS INTEIROS POSTAIS 

NAS EXPOSICOES 

~ evidente que Ii medida que a filatelia 
tem vindo a 'evoluir, tambem os criterios 
de aval!a9ao das participa90se apresanta· 
das a Julgamento nas exposi90es sa t~m 
alterado, no sentido de uma maior exig~n
cia '6 rigor de classifica<;:ao. ~ 16gico. 

Isso sucedeu nas classicas quando co
me9aram a aparecer colec90es com uma 
grandiosidade tal que tatalmente houve que 
rever a escala de valores . 

Apareceram ·depois novas formas de co
lecclonismo e revitalizaram-se outras. A ra
gra teria de Ihes ser aplicada. 

Nas te'maticas, veja-sa 0 que se passou. 
o .fio tematlco», a «profundldade. e 0 
.. estudo do tema» - que durante an os era 
0' mais 'Pon.tuavel e 0 que mais preocupava 
os jurados, em que a" inclusao de certas 
pe9as, a repeti<;:ao ou estudo de um mes
mo ~elo era dElsvalorIzativo porque acortava 
'0 tlO condutor," - tornou-se impraticavel 
analisar, ja que 0 numero de participa90es 
a classificar 0 nao permitia e vamos la, 
nem os jurados tinham bagagem para apre· 
ciar em minutos 0 que muitas vezes havia 
levado anos ao coleccionador a conhecer. 
Entao viraram-se para as pecas e para 
os selos classicosl E muito mais tacil ver 
quem tern mals e melhores. Urn golpe de 
vista a colec<;:ao e js esta classificada! E 
mesmo assim ainda ha :pe9as ou sal os que 
nAo €I qualquer Jurado que conhece a sua 
raridade - para nao talar em valor (I) . 

Quer dizer, -os tir~s das "pe9as» reben
taram facilmente com os .. fiozitos» de uma 
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colec9ao cheia de boa·vontade e muito es
tudo, mesmo que essas «'Pe9as» sejam de 
carregar pela boca, como sejam meras car
tas com assinaturas «raras", sam qualquer 
suporte filatelico. Adiante. 

Nas colec90es que se revitalizaram es
tao as de inteiros p'ostais. Loqicamente 
tambem €I natural que com 0 tempo se 
comece a tornar mais apertado 0 turo da 
fieira. 

Por isso €I que, ~ada a falta de expe
ri~ncia dos coleccionadores e dos jurados, 
a melhor colecl;80 premlada na Interpor/81 
seria medIocre na Interpor/86. ~ 16gico. 
Mas em 1981 era desculpavel 0 desconne· 
cimento de certos princJ')lios, crlterbs e 
regras, hoje js nao e. Ha que tom'll' cons
ci~ncia dessas regras para acertarmos 0 

passe a nrvel internaclonal. JA ~ TEMPOI 

'Em 1982 tive conh'ecimento do Regula
mento para as Colec90es de Inteiros Pos
tais, da FIF, atraves do boletim da Selgi· 
ca/82, exposil;ao internacional de IP. E 
porque logo vi 0 que de errado se havla 
premiado na Interpor/81 e julgando ser de 
incontestallel interesse quer para os colec
cionadores quer para os futuros membros 
de juris, tive a inocente ldeia d'e esc rever 
um artigo na revista "Estampilha e Vintem» 
de Dez.o/82 -por sinal a ultima que se 
publicou, infelizmente, e no qual transcre
via alguns dos artigos desse Regulamento 
julgando que estava a ·fazer uma grand~ 
coisal 

Artigo 10.0 A Assembleia Gersl e a reu
niao de todos os S6cios Efectivos no pleno 
gozo dos seus direitos. 

§ Onico - A Assembleia Geral e convo
cada pelo Presidente da Mesa, ou por quem 
as suss vezes fizer no seu impedimento jus
titicado, com a anteced~ncia mInims de 15 
dias, atraves de aYiso publicado em dois 
jornais diarios, ou convocat;iio escr/ta diri
gida a todos os associados, ou ainda na 
Revista do Clube como seu orgao oficia/. 

Artigo 11.0 A Assemb:eia Gersl a dirig'ds 
por uma Mesa constitulda par um Presidente 
e dois secretarios. 

§ Onico - Havera um VicePresid'en!e da 
Mesa da Assembleia Geral que sUbstituira 
o Presidente nas suas faltas ou impedimen' 
tos. 

Artigo 12.0 A Assembleia Geral reune em 
sessOes: 

a) Ordinarias - que tllm lugar ata 31 de 
Janeiro, anualmente para apreciac;ao e 
votat;iio do Relat6rio e Contas da Di
rect;ao e do Parecer do Conselho Fis
cal, e bienalmente, para e/eic;ao dos 
Corpos Gerentes; 

b) Extraordinarias - que t~m lugar sem
pre que 0 presiaente da Mesa ou quem 
o substitua, por questoes ponderosas, 
o julgue conveniente; a pedldo 'de um 
ds restantes Corpos Gerentes, ou ainda 
a requerimento de, pelo menos, 100 
s6cios etectivos no pleno gozo dos 
seus direitos. 

Art 'go 13.0 A Direct;ao e composta por um 
Presiden:e, um Vice-Presiden'e, um Primeiro 

Secretario, um Segundo Secretario, um Te· 
soureiro e dois Vogais. 

§ Onico - Compete a Direcc;ao dirigir a 
vida associativa, de acordo com os presen · 
tes Estautos, os Regulamentos que vier a 
estabelecer e as deliberac;oes da Assembleia 
Geraf. 

Artigo 14.0 0 Conselho Fiscal e consti
tuldo por um Presidente, um Secre 'ario e urn 
Relator. 

§ Onico - Compete ao Conselho Fiscal 
acompanhar a actiVidade da Dlrect;ao bem 
como as contas, do que resultara a emissao 
de um parecer anual sobre 0 Rela~6rio e 
Contas. 

Artigo 15.0 Compete a Assembleia Gera/, 
quando convocada expressamen!e para 0 
e/eito, decidir sobre a a1terac;iio, no todo ou 
em parte, dos presentes Estatutos, devendo 
ser sempre qualquer decisiio tomada por uma 
maioria de tr€is quartos do numero de votos 
expressos. 

Artigo 16.0 A dissoluc;iio do Clube FiiaM
lico de Portugal s6 pode ser decidida em 
Assembleia Geral especialmen 'e convocada 
para 0 efeito, a pedido de pelo menos, um 
tert;o de todos os s6cios no pleno gozo dos 
seus direitos. 

§ 1.0 - A decisao de dissolut;ao carece 
de uma maioria de tr~s quartos dos votos 
provaveis; 

§ 2.0 - Decidida a c/."ssofuc;ao, os seus m6-
veis e im6veis teriio 0 destino que a Assem
bleia Geral aprovar, nos term os da legislat;iio 
que esteja em vigor. 
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por causas devidamente apreciadas pela 
Direcyio, reconhecidas e aprovadas 
pe/a Assembleia Gera/; 

b) Etectivos - todas as entidades em 
nome individual OU co/ectivo, em nri
mero ilimi~ado, residentes no Concelho 
de Lisboa, sendo exiglvel para os cas os 
individuais que ten ham a data da sua 
inscriyio ma/s de 18 anos; 

c) Correspond,entes - todas as entidades 
individuais ou co/ectivas que residirem 
tora do Concelho de Lisboa; 

d) Juvenis - os menores de 18 anos_ 

Artigo 5.° Sio direitos dos s6cios efecti
vos: 

a) Participar, de acordo com os regula
menos especiticos, nas actividades do 
Clubs; 

b) Eleger e ser eleito para os COT'POS Ge
rentes do Clubs; 

c) Recorrer por escrito dos actos da Oi
recyio para a Mesa da Assemblela Ge
ral, dos actos que julgarem contrarios 
aos seus dlreltos ou as disposiyoes 
destes Estatutos e dos regulamentos 
internos; 

d) receber per6dica e gratuitamente, um 
exemplar da revista do Clube. 

§ 1.° Os s6cios Juvenis nio poderao per
tencer aos Corpos Gerentes mas poderBo 
organizar·se, d.entro do Clubs, em comissOes 
de juventude. 

§ 2.° Os s6cios juvenis mant~m no res
to, todos os direitos dos s6cios efectivos. 

§ 3.° Os s6c'os Honorarios nio estao 
obrigados ao pagamento de quotas, ti3m os 
mesmos direitos dos s6cios etectivos, excep
to 0 d.e ele.qerem elementos para os Corpos 
Directivos; 

Artigo 6." Aos s6cios compe/em os se· 
gUintes deveres e encargos: 

1.° Pagarem as quotas, cor.-espondentes 
as suas categoras, e tixadas nos regulamen
tos internos aprovados. 

2.0 Respeitar os presentes Es!atutos, os 
regulamentos Intern os e as deliberayoes da 
Assembleia Geral e da OireCyBO, que nao 
contrariem OS mesmos Estatutos. 
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3.0 Exercerem graciosamente os cargos 
para' que toram e/eltos, salvo recusa (Jev/da
mente justiticada; 

4.0 Contribuir, dentro das suas possibilida
des e da sua estera de aCyao, para 0 desen
volvimento e bom nome 0 Clube FiTatalico de 
Portugal. 

5.° Levar ao conhecimento d8 Direcyao 
quaisquer actos ou tactos que possam con
tribuir pera 0 descredito do Clube, at m de 
que sejam tomBdas as devidas provid~ncias. 

6.0 Pedir, por escrito a sua demissso 
quando nio d.esejem continuar como s6cios, 
e participar a Oirecyao sempr*l' que haja 
mudanya de residi3ncia. 

§ 1.0 Enquanto nao se veriticer por BS
crito 0 pedid.o de demissio, os s6cios sio 
responsaveis pelo pagamento das quotas ou 
outros dabitos que existam no Clube. 

Artigo 7.0 0 nao cumprimento culposo 
dos presentes Estatutos ou dos Regulamentos 
em vigor implicara procedimento disciplinar, 
compeUndo a Direcyiio e ap/icar;ao de uma 
das seguintes penalidades: 

a) Repreensio por escrito. 

b) Suspensao dos direitos de Associado 
por um per/odo nBo superior a um ano. 

Artigo 8.0 A Assembleia Geral podera apli
car a pena de eliminayBo, sempre que a 
mesma seja tundamentada. 

§ 1.0 A instrur;so de qualquer processo a 
da compet~ncia da Direcyio e obedecera 
sempre ao princlpio do contradi t6rio. 

Artigo 9.° Constituem os Corpos Gerentes 
do Clube Filatalico de Portugal: 

a) A Mesa da Assembleia Geral; 

b) A D:recr;ao; 

cJ 0 Conselho Fiscal. 

§ Onico - Todos estes orgBos sao eleitos 
bienalmente em Assembleia Geral, por voto 
secreto, mediante proposta (Ja OirecyBo em 
tunr;oes, ou d.e um mlnimo de 100 s6cios 
etectivos, no pleno gozo dos seus direitos, e 
8presentada com a anteced~ncia minima d.e 
30 dies, ao Presidente da Mesa da Assem
bleia Gerat. 

., 

Pelos vlstos poucos foram os que 0 
leram ou que Ihe Iigou grande Importllncla, 
dada a assinatura de quem 0 subscreveu. 
Agora volto a faze-Io no boletim filatelico 
de maior difusao em Portugal. Mas trans· 
crevo apenas 0 art.° 3.°. E s6 por uma 
razllo: e para que os multos ou poucos 
que agora 0 lerem e forem amanha ver uma 
exposlcAo de IP 'possam, por sl s6, Julgar 
as colecc;;oes ,ver principalmente 0 Que ne
las se apresenta de errado uma vez que a 
maioria dos visitantes nao chega a ter opor
tunidade de conhecer as classificacoes 
aquando da sua visita e por isso nao poder 
ao menos aprender com as mel hares clas
slflcadas porque desconhece quais sao. 

,oiz assim 0 original frances - que desta 
vez nem traduzo para nao correr 0 risoo 
de, mal traduzido, Induzlr em erro quem me 
ler: 

«Article 3 - Une collection d'entlers 
postaux est un ensemble loglque et co· 
herent composee excluslvement dren
tiers. Elle peut 6tre generale ou IImltee 
it certains pays, it certaines perlodes ou 
it certains types partlcullers, et comprend 
des exemplalres neufs ou obllteres. 

Dans I'appreciation du Jury on ne 
doit pas tenir compte des eventuelles 
caracterlstlques speclales (p. ex. -ca
chets», «obliterations» usages particu
Iiers etc.) qui peuvent litre presents sur 
les entiers eX'poses et qui se rapportent 
it dlfferentes speclal/satlons phllatellques 
telles que: «histoire postale», «marco· 
phll/e", «thematlques", etc. 

o sublinhado e meu. 
Sera que a IFIP ja alterou este artigo? 

Como ele e realmente importantissimo para 
quem quiser apresentar uma colec9ao a 
concurso sem cometer grandes erros, seria 
do maior interesse que quem tiver disso 
conhecimento 0 venha publicar. Era um 
grande favor. 

~ que eu vi na Mala, na Interpor/86-
no ultimo dia da exposiC;;80 e ainda sem 
que nos quadros estivesse afixada a clas
siflcaC;;80, mas que agora ja sei que foram 
muito bem classificadas - colecC;;Ose apre
sentadas a maneira tematica; outra que 
pelo meio misturava hist6ria postal, uma 
vez que apresentava postais repetidos, aoa
rentemente Iguals e que s6 era Justificada a 
sua inclusao, segundo a legenda, por ler€.m 

side expedidos de, ou destinados a terras 
diferentes (postals que eu inveJei e gOf:ita
ria muito de os ter para mim, mas que me 
parece que la estavam a mais) e isso julgo 
que oesvaloriza pois nao constituj estudo 
do inteiro; outra ainda tinna varios ex~m
plares dos mesmos postals, aparentemente 
'iguais na cor, na taxa, no tipo de cartso, 
sam erros ou variedades (pelo menos nao 
estavam assinalados) em resumo sam qual
quer estudo, s6 porque ostentavam selos 
caso eu confesso a minha ignorclncia por
que, nao sabia que isso dava mais peso a 
colecC;;ao. Julgava que era repetic;;ao des· 
necessaria, costentac;:ao .. ! Entao vou ter 0 
cuidado oe passar a esc rever emitidos a 
partir de 1981 , da taxa de 7$00 de porte 
impreso - porque os anterlores Js estAo 
fora de circulac;;ao - com toda a gam a de 
selos adicionais variados, porque deste mo
do estarei a criar pec;;as que daqui a 100 
anos irao fazer inveja a quem tiver s6 os 
da epoca, da taxa de 22$501 

Agora, muito sinceramente, aqui declaro 
que tudo 0 que acima escrevi nao pretende 
atingir nem coleccionadores nem jurados. 
r: apenas para ver se motivo alguem que 
salba a vir a pClblico - nao para me agre
dir por favor - mas para me dizer que es
tou errado e par,a esclarecer todos os intei
ristas que estejam preparando participac;;Oes 
para expor, 0 que devem e nao devem 
incluir. Coleccionar e uma coisa; cada um 
colecciona 0 que quer e como quer, adquire 
o que particularmente Ihe interessa. Expor 
e outra, ha regras e seria 6ptimo que cada 
um soubesse real mente essas regras. Co
leccionadores e jurados. 

Uma vez que ~stamos no princlpio do 
inteirismo-competic;;ao, seria obra merit6ria. 
Melhor do que promover exposic;;oes com
petitivas aonde na boa fe se apresantarn 
barbaridades. 

r: esse e nao outro 0 objectivo deste 
apontamento. 

Em tempo: Eu tenho uma 'participac;;so 
montada a maneira tematica que jll expus 
em «mostras» e que voltarei a expor se 
tiver oportunidade, mas que na folha do 
plano se en contra devidamente ressalvado 
o objectiv~. ,Divulgar. Eu sei que em ex-po
sic;;oes competitivas ela nao mereceria ser 
classificada. Acho grac;;a contar uma hist6-
ria com base no motive dos postais, divul · 
gando-os. 



A FILATELIA PORTUGUESA 
EMPOBRECEU 

~ posslvel que 0 titulo utilizado nAo seJa 
o mals aproprlado para a circunstAncla, mas 
a por este Angulo que n6s 0 observamos. 

Quando em Malo ultimo recebemos uma 
circular que nos Informava que a casa J. ELL. 
HERDEIROS suspendia temporariamente a 
sua actividade filatelica, ainda acalentamos 
a esperanca que de facto assim seria, muito 
embora as informacOes que possulamos nos 
indlcassem pr6ximo 0 seu encerramento. NAo 
foram Infundados os nossos pressentimentos, 
vista' que, sabemos agora, cessou definiti
vamente as actividades comerciais a casa 
que fol fundada em 1940. 

Somos daqueles que nlio tivemos a felici
dade de prlvar pessoalmente com 0 Senhor 
Joseph Ell, pessoa que nos dlzem ter sldo 
sempre de uma afabilidade extraordinaria, 
com invulgares conhecimentos sabre filatelia 
e de um fino trato que a todos encantava, 
para alam de uma integridade Impar, quer 
como homem, quer como comerciante. 

A pratir de agora nAo teremos a "J. ELL
como ponto de reuniao e de encontro; del
xaremos de privar com a Armando Lima com 
quem alga havla sempre a aprender com 
as suas judiciosas opiniOes . com os seus 
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conselhos filatellcos, com os seus conheci
mento filatallcos sabre selos de Portugal, 
India e antigas Provinclas Ultramarinas; de
pais e sempre com base na vlvlmcia que 
manteve durante cerca de quarenta e cinco 
anos com as melhores filatellstas do pas
sado e do presente, tinha sempre uma -his
t6ria veridica .. para contar com base ,"a Fila
telia. Desejamos ao Armando Lima as maio
res felicidades pessoais e que ainda 0 tenha
mas par muitos anos no nosso convlvlo. 

Ao Werner ELL afectado he uns tempos 
na sua saude. apetecemos restabelecimento 
e recuperacao total e expressamos tambam 
as nossos veementes deseios de felicldades 
no exercicio da activldade indust:ial a que 
esta dedicado. 

Nao voltaremos a subir as escadas do 
cento e oitenta e quatro da rua da Prata, 
com ponto de encontro filatalico. 

Nao voltaremos a ter as mesmas possibi
lidades de escutarmos um consalho amigo 
do Armando Lima. 

Nao teremos mais a casa J. 'ELL, presti
giada aqui e alam frontelras. 

Tal como afirmamos no inlcio, entendemos 
que esM mais pOBRE a Filatelia nacional. 

CWBE FILATELlCO DE PORTUGAL 

PROJECTO PARA 
NOVOS ESTATUTOS 

Os cons6cios que se debrUl;:arem com um minima de atenc;:Ao sabre 
os actuals Estatutos do Clube Filatelico de Portugal, constatarAo com 
facilidade estarem perante um texto extremamente desactualizado e ate 
em desacordo com a legislac;:ao em vigor. 

Tal situac;:Ao nAo surpreendera, contudo, se tivermos em conside
rac;:ao que se trata de um documento elaborado he ja um consideravel 
numero de anos. 

De qualquer forma, a actual Direcc;:ao do CFP, atenta a situac;:ao, 
entendeu que se nlio ,poderia nem deveria ,protelar por mais tempo, 
a actualizac;:ao do mais importante diploma desta colectividade. 

Nesta confo~midade, decidiu redigir um Projecto de Estatuto, que 
se insere a seguir, colocando-o a apreciac;:Ao dos s6cios do CFP, ao 
mesmo tempo que se apela aos mesmos, 0 envio de eventuais sugestOes 
em relac;:ao ao texto proposto. 

Tais sugestOes que deverao estar em .poder da Direcc;:ao do CFP, 
ate ao pr6ximo dia 30 de Janeiro de 1987, serao devidamente avaliadas 
e ponderadas numa redacc;:Ao final, a qual, conforme determina a actual 
Estatuto, sera presente a deliberac;:ao de uma Assembleia Geral que 
para 0 efeito se convocara ex,pressamente. (SG) 

Artigo 1.n 0 Clube Filatalico de Portugal 
e uma agremiat;ao cultural, fund.ada em 27 
de Outubro de 1943, com sede na cidade 
de Usboa, insta/ada na Avenida Almirante 
Reis, n.O 705.° Direito, e tem por objectivo 
a divulgacao d.a Fi/atelia e a promot;ao e 
organlzat;ao de manifestat;oes fifatalicas; 

Artigo 2.° 0 Clube Fifatefico de Portugal 
tem uma durat;ao ifimitada; 

Artigo 3.° Podem ser s6cios do Clube 
Fifatelico de Portugal todas as entidades em 

nome individual ou colectivo, em numero 
ifimitado, de qualquer nacionafidade Ou sexo; 

Artigo 4.° Sao as seguintes as categories 
de S6cios: 

a) Honorsrios - todas as entidedes sin
gulares ou colectlvas, que tenham pres
tado relevantes servit;os a filatelia em 
gera/, ou ao Clube Fifatalico de Portu
gal, em especial, quer por meio de estu
dos ou trabalhos de carscter filatefico, 
quer por donativos valiosos, quer ainda 
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ousadas e aventureiras por vezes passaram 
pelos Ayores e pela Madeira lar{lando PQr 
uma corda pequenos sacos com correspon
d~ncia_ 'Estas cartas e postais, hOje todos d<a 
grande 'raridade, tAm muito interesse para 
n6s. Quando mostram carimbos de Angra, de 
Ponta .oelgada ou do 'Funchal revelam-nos 
as datas da Sua passagem e da largada do 
correio. 

Muitos lisboetas ainda se devem lembrar 
do DO·X, 0 hidroaviao Dornier de dez moto
res ancorado em Selem que se aventurou na 

maticas juntando objectos de diversas ori
gens mas entre elas ligadas pela mesma 
tematica da sua pesquisa hist6rica. Em geral 
ex,poem 0 resultado duma busca em quadros 
ou paine is para exposiyoes historicas tempo
rarias ou guardam-nos para decorar alguma 
sala ou parede da sua casa. 0 interesse ge · 
ral mostrado pelos visilantes e as liyoes his
t6ricas dal obtidas sao bem encorajantes e 
dao plena razao para 0 esforyo do seu tra
balho. 

Todos QS dias sao submetidas cenrenas 

C~lBOS DA 1.. GUERRA MUNDlAL 

CAMPO DE CONCENTRA~AO DOS ALEMAES NA ILHA TERCEIRA 

c;)\.V~~/7" 0 
CONCENTRADDS 
4'£M~~~ 

travessia do AtlAntico criando correspondAn
cia com carimbos muito interessantes hoje 
ja considerados historicos. 

Quem sabia que as Foryas Americanas 
estacionadas nos Acores na Segunda Guerra 
Mundial possulram um serviyo postal pr6prio 
em territ6no portuguEls. Os carimbos ameri
canos APO 100 e APe 406 colocados em 
correspondElncia militar americana nos Ayo
res sso hoje ja dos mais procurados carim
bes das ultimas decadas e ainda M meses 
s6 poucos historiadores sabiam da sua exis
tElncia. 

A Hist6ria de Protugal tambem e esc rita 
por cartas, pastais e telegramas que bem 
merecem ser guardados e estudados. 

Os homens da PESQUIISA HIST,ORICA 
ultrapasam as limitayoes por enquanto con
vencionais das exposiyoes filat;~licas e numis-
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CENsURADO 
10 J.GOS 1917 

--
DELEGACAO 

DA COMIssAo DI P1USIONllllOS 

AMaRA DO Hmolsxo 

d~. mil~ares ~e pessoas a uma certa cceslupi
dlflcayao ammalesca generalizada.. por te o 
rem de passar horas seguidas em corredo. 
res e salas de paredes nuas. Se as entidades 
piib!icas quebrassem a monotonia dos seus 
corredores com documentos hist6ricos portu 
gueses, se as entidades militares decorassem 
quarteis e casernas com quadros das forta
lezas e das arm as com as quais se escreveu 
a hist6ria da nayaO, se os medicos e ·advo· 
gados colocassem nas suas salas de espera 
pequenos quadros de PESQUISA HISTORICA 
com documentos relacionados com a sua 
IProfissao, da sua localidade ou da hist6ria 
do paIs, conseguir-se-ia dar uma achega signi
ficativa na divulgacao do conhecimento da 
hist6ria de Portugal que poderia ser compar
tilhada por muitos. 

Futuras gerayoes agradecerao. 

o Clube de Coleccionadores Vista Alegre e uma garantia 
do valor das pecas anualrne te editadas em exclusivo para os sOclos. 
Originais com todo 0 prestigio, prazer~ beleza.e v~lor. de autenticas obras. de arte. 
Mas 0 Clube~de Coleccionadores n~o se resume a edu;ao de .{leess excluslvas. 

Este Clube e tambem sociabilidade, integraciio numa instituicliO 
com quase duzentos anos de criatividade. E pertencer II Vista Alegre e encontrar 
as outras p'essoas que, como voc~, vivern a nrte. 

Para este ano a ..(?CCa'W:61I1ida: corno exclusiv8 ,Rara os s6cios do Clube 
c:!e 9 0leccionaQores ~ ~ "'F~o pa~ CM"; r'eproClu~p. d?s fras~o~) 
dB CQffipanllia das In(fi~ · dp Ccijlo xvLfl __ uma composl.,ao ongmal 
especia:lmente criada para ~. . CJii~o,. 



PESQUISA 
A V'Ontade do saber acompanhou 0 ho

mem desde sempre. Hecebendo instrw;:ao 
atravas dos seus professores ou dos livros 
que lia, ficou-Ihe no entanto uma vontade 
pr6pria de bus car mais conhecimentos, de 
'pesquisar. Rapidamente viu que tudo 0 que 
vive tern passado, presente e futuro, e para 
melhor compreensao do presente e avaliac;:ao 
das potencialidades de urn futuro, tinha que 
estudar tambem 0 passado fazendo portanto 
.. PESQ'UISA HISTORICA». 

tErn que a que se distingue a pesquisa 
hist6rica individual, da simples leitura da 
hist6ria como ela nos a narrada em tantos 
livros e como nos a ensinada? - Em pri
msiro lugar por n6s decidirmos pessoalmen
te 0 que desejamos estudar e como, e em 
segundo lugar, por a nossa pr6pria pesquisa 
nos poder dar dados que nos levam a co
nhecimentos muito mais profundos enos 
a: roximarem mais a realidade hist6rica do 
que qualquer autor de urn livro que nao se 
tenha especializado tao especificamente no 
campo que nos interessa. 

A histcria a-nos sempre contada pelas pa
lavras dos vencedores, ou sobreviventes, 
que obviamente a transmitem na versao mais 
conveniente do seu prdprio ponto de vista. 

Uma pesqulsa bern feita deve ver uma 
questao sobre 0 maior numero de angulos 
opossrveis, e basear·se de 'preferencia em do
cumentac;:ao original proveniente de todos os 
lad os. 

Quantas vezes assistimos a urn aconteci
mento e quando 0 lemos publicado, obser
vamos com que rapidez se mistura a sim
ples narrac;:ao dos factos com interpretac;:oes 
tendenciosas, dando ao Jeitor uma imagem 
bastante diferente dos acontecimentos da
quela que nos ficou. 

Fazer PESQUISA HISTORICA a ultrapas
sar a barreira da antiga ordem do: "cre e 
nao aprofundes .. , a s'entir uma atitude «Sher
lock Holmiana», de pesquisador sistematico, 
nas suas veias, organizando a busca com 

HISTDRICA* 
uma mentalidade 'aberta a todas as probabi
Iidades ao genero da Agatha Christie. 

Mas como e que se pode reallzar uma 
PESQUISA HISTOBICA? - Ha muitos nrveis 
diferentes de 0 fazer. Pode-se fazeruma ex
pedic;:ao ao Egipto e outra ao Mexico para 
comparar. as piramides; pode-se fazer pesca 
submarina e estudar a artilharia naval afun
dada na nossa costa; podem-se fazer pas· 
seios nos arredores de Lisboa e na Serra 
de Sintra para fazer urn estudo comparativo 
dos monumentos megaHticos que ainda nos 
restam; podem-se visitar os museus e pala
cios nacionais p'ara estudar as diferentes 
form as de representac;:ao J:la .. Mater Dei» na 
nossa cultura; podem·se estudar os formatos 
dos castelos e das fortificac;:oes para ver a 
evoluc;:ao das suas form as de defesa; podem
-se ler as leis anti gas para estudar a vida e 
suas preocupacoes em Portugal em outras 
eras; podem-se estudar os alvaras e as car· 
tas regias que nos transmitem conhecimen
tos concretos como por exemplo sobre a 
lapidacao .cJe .cJiamantes no Porto, a Iiberdade 
garantida para os indios do Brasil; a rejei
c;:ao da declarac;:ao da independencia dos 
Estados Unidos da Amarica, a vinda do aura 
do Ultramar, a construc;:ao das naus na Ri
beira, a forma da reconstruc;:ao de Lisboa 
ap6s 0 terramoto, a ,formac;:ao da Companhia 
das Aguas Livres de Lisboa ou da proble
matica que houve com as aguas ardentes no 
Funchal. Cada documento antigo €I como 
uma pagina enos transmite dados concretos 
valios'Os para a ~ESQUISA HISTOHliCA. 

Dirao que estes documentos hist6ricos 
encontram-se na sua ma,ioria guardados nos 
arquivos nacionais e nas bibliotecas publicas, 
o que e urn facto e acrescentamos: -ainda 
bern"'!, porque sao sempre uma possibilidade 
para fonte de busca e comparacao. Saba
mos no entanto que muitos potenciais futuros 
pesquisad'Ores hist6ricos sairam desencora
jados e desanimados destas instituic;:oes 
quando descobriram as dificuldades de aces-

• Texto Inserto em folheto edl/ado par .Pesqulsa Hlst6rlca» (ver nota noutro local). 
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so e de leitura levantadas pela protecc;:ao 
burocratica. 

Mas isto nao a razao para desanimo, ain
da ha muitos documentos em maos de mais 
facilacesso e ,ha tantos assuntos que podem 
ser estudados de outras maneiras. 

o exemplo mais flagrante e 0 da filatelia. 
Esta existe ha pouco mais de urn seculo, 
tern milh6es de simpatizantes e praticantes 
em todo 0 mundo e continua a ser uma fonte 
permanente para estudos interessantes. Quem 
pensa que ja esta tudo estudado e nada novo 

Hoje 0 que tern mais interesse nao €I 0 
selo solto mas '0 carimbo na pec;:a inteira. 
Foram tantas as cartas que se rasgaram 
para Ihes tirar 0 selo que se tornaram as 
cartas inteiras muito mais raras do que os 
selos soltos. 

A carta completa €I como urn documento 
cheio de pistas que nos oferece possibilida 
des de esutdos interessanles. Uma carta ou 
urn postal ate nem selos necessita ter para 
acordara nossa atenc;:ao. Na primeira guerra 
mundial por e::emplo estabeleceu '0 Governo 

CARlMBOS DA 2.' GUERRA MUNDIAL NOS A~ORES: 

I
(OMANDO 
~ILnAR DE 

SAO MIGUEL 

A~erto pela C onsura Militar ,:.:I,u, 
ANG RA DO HEROIS MO .. , 

C.M. 
Aberto pe 18 Censura Militar 

FAIAL 
Cehsurado 
T'el"Ceil'B 

a.parece, engana-se. Alguns dos peritos da 
AESQUISA HISTORICA na filatelia portuguesa 
somente se dedicam a este .. hobby.. desde 
ha ,pouco tempo. Vejamos por exemplo os 
estudos, de ,urn portugu{)s bastante jovem, 
apresentados ja internacionalmente, e com 
muito boa aceitac;:ao que se diga, dedicados 
as censuras militares na corresp'Cmdemcia por, 
tug,uesa nas duas guerras mundiais. 

Antigamente coleccionavam-se somente 
selos soltos e colocavam-se os mesmos 
urn por urn nos respectivos albuns com ple
tando as diferentes series ao ponto d'e se 
poder dizer que se tinha uma «colecc;:ao 
completa». Esta forma de coleccionar vai 
continuar e dar prazer a muitas gerac;:oes 
mas encontra-se ja internacionalmente ultra
passada por uma nova escola de coleccio
nadores-pesquisadores. 

Portugues urn campo de concentrac;:ao na 
IIha Terceira internando os alemaes e aus
trracos residentes em Portugal, nos Ac;:ores 
e na Madeira e os que se encontravam a 
bordo dos naivos alemaes ancorados nos 
portos portugueses. A Cruz Verme!ha Portu
guesa possibilitou urn servic;:o de correia para 
estes prisioneiros de guerra poderem cornu · 
nicar com seus amigos ou familiares. Estas 
cartas e estes postais sao hoje muito inte
ressantes ,por causa dos seus carimbos de 
censura e os seus diferentes carimbos do 
campo de concentrac;:ao, na altura chamado 
.. ,oEPOSofTO oDE AL.,EMAES CONOENTHADOS 
NA ILHA TERCERA». Muitas das suas cartas 
nem selos t~m. 

Quem sabia por exemplo que os dirigr
veis dos an os vinte e trinta, os famosos ZE
~~ELlN que cruzavam 0 Atlantico em viagens 
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PESQUISA 
A V'Ontade do saber acompanhou 0 ho

mem desde sempre. Hecebendo instrw;:ao 
atravas dos seus professores ou dos livros 
que lia, ficou-Ihe no entanto uma vontade 
pr6pria de bus car mais conhecimentos, de 
'pesquisar. Rapidamente viu que tudo 0 que 
vive tern passado, presente e futuro, e para 
melhor compreensao do presente e avaliac;:ao 
das potencialidades de urn futuro, tinha que 
estudar tambem 0 passado fazendo portanto 
.. PESQ'UISA HISTORICA». 

tErn que a que se distingue a pesquisa 
hist6rica individual, da simples leitura da 
hist6ria como ela nos a narrada em tantos 
livros e como nos a ensinada? - Em pri
msiro lugar por n6s decidirmos pessoalmen
te 0 que desejamos estudar e como, e em 
segundo lugar, por a nossa pr6pria pesquisa 
nos poder dar dados que nos levam a co
nhecimentos muito mais profundos enos 
a: roximarem mais a realidade hist6rica do 
que qualquer autor de urn livro que nao se 
tenha especializado tao especificamente no 
campo que nos interessa. 

A histcria a-nos sempre contada pelas pa
lavras dos vencedores, ou sobreviventes, 
que obviamente a transmitem na versao mais 
conveniente do seu prdprio ponto de vista. 

Uma pesqulsa bern feita deve ver uma 
questao sobre 0 maior numero de angulos 
opossrveis, e basear·se de 'preferencia em do
cumentac;:ao original proveniente de todos os 
lad os. 

Quantas vezes assistimos a urn aconteci
mento e quando 0 lemos publicado, obser
vamos com que rapidez se mistura a sim
ples narrac;:ao dos factos com interpretac;:oes 
tendenciosas, dando ao Jeitor uma imagem 
bastante diferente dos acontecimentos da
quela que nos ficou. 

Fazer PESQUISA HISTORICA a ultrapas
sar a barreira da antiga ordem do: "cre e 
nao aprofundes .. , a s'entir uma atitude «Sher
lock Holmiana», de pesquisador sistematico, 
nas suas veias, organizando a busca com 

HISTDRICA* 
uma mentalidade 'aberta a todas as probabi
Iidades ao genero da Agatha Christie. 

Mas como e que se pode reallzar uma 
PESQUISA HISTOBICA? - Ha muitos nrveis 
diferentes de 0 fazer. Pode-se fazeruma ex
pedic;:ao ao Egipto e outra ao Mexico para 
comparar. as piramides; pode-se fazer pesca 
submarina e estudar a artilharia naval afun
dada na nossa costa; podem-se fazer pas· 
seios nos arredores de Lisboa e na Serra 
de Sintra para fazer urn estudo comparativo 
dos monumentos megaHticos que ainda nos 
restam; podem-se visitar os museus e pala
cios nacionais p'ara estudar as diferentes 
form as de representac;:ao J:la .. Mater Dei» na 
nossa cultura; podem·se estudar os formatos 
dos castelos e das fortificac;:oes para ver a 
evoluc;:ao das suas form as de defesa; podem
-se ler as leis anti gas para estudar a vida e 
suas preocupacoes em Portugal em outras 
eras; podem-se estudar os alvaras e as car· 
tas regias que nos transmitem conhecimen
tos concretos como por exemplo sobre a 
lapidacao .cJe .cJiamantes no Porto, a Iiberdade 
garantida para os indios do Brasil; a rejei
c;:ao da declarac;:ao da independencia dos 
Estados Unidos da Amarica, a vinda do aura 
do Ultramar, a construc;:ao das naus na Ri
beira, a forma da reconstruc;:ao de Lisboa 
ap6s 0 terramoto, a ,formac;:ao da Companhia 
das Aguas Livres de Lisboa ou da proble
matica que houve com as aguas ardentes no 
Funchal. Cada documento antigo €I como 
uma pagina enos transmite dados concretos 
valios'Os para a ~ESQUISA HISTOHliCA. 

Dirao que estes documentos hist6ricos 
encontram-se na sua ma,ioria guardados nos 
arquivos nacionais e nas bibliotecas publicas, 
o que e urn facto e acrescentamos: -ainda 
bern"'!, porque sao sempre uma possibilidade 
para fonte de busca e comparacao. Saba
mos no entanto que muitos potenciais futuros 
pesquisad'Ores hist6ricos sairam desencora
jados e desanimados destas instituic;:oes 
quando descobriram as dificuldades de aces-

• Texto Inserto em folheto edl/ado par .Pesqulsa Hlst6rlca» (ver nota noutro local). 
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so e de leitura levantadas pela protecc;:ao 
burocratica. 

Mas isto nao a razao para desanimo, ain
da ha muitos documentos em maos de mais 
facilacesso e ,ha tantos assuntos que podem 
ser estudados de outras maneiras. 

o exemplo mais flagrante e 0 da filatelia. 
Esta existe ha pouco mais de urn seculo, 
tern milh6es de simpatizantes e praticantes 
em todo 0 mundo e continua a ser uma fonte 
permanente para estudos interessantes. Quem 
pensa que ja esta tudo estudado e nada novo 

Hoje 0 que tern mais interesse nao €I 0 
selo solto mas '0 carimbo na pec;:a inteira. 
Foram tantas as cartas que se rasgaram 
para Ihes tirar 0 selo que se tornaram as 
cartas inteiras muito mais raras do que os 
selos soltos. 

A carta completa €I como urn documento 
cheio de pistas que nos oferece possibilida 
des de esutdos interessanles. Uma carta ou 
urn postal ate nem selos necessita ter para 
acordara nossa atenc;:ao. Na primeira guerra 
mundial por e::emplo estabeleceu '0 Governo 

CARlMBOS DA 2.' GUERRA MUNDIAL NOS A~ORES: 

I
(OMANDO 
~ILnAR DE 

SAO MIGUEL 

A~erto pela C onsura Militar ,:.:I,u, 
ANG RA DO HEROIS MO .. , 

C.M. 
Aberto pe 18 Censura Militar 

FAIAL 
Cehsurado 
T'el"Ceil'B 

a.parece, engana-se. Alguns dos peritos da 
AESQUISA HISTORICA na filatelia portuguesa 
somente se dedicam a este .. hobby.. desde 
ha ,pouco tempo. Vejamos por exemplo os 
estudos, de ,urn portugu{)s bastante jovem, 
apresentados ja internacionalmente, e com 
muito boa aceitac;:ao que se diga, dedicados 
as censuras militares na corresp'Cmdemcia por, 
tug,uesa nas duas guerras mundiais. 

Antigamente coleccionavam-se somente 
selos soltos e colocavam-se os mesmos 
urn por urn nos respectivos albuns com ple
tando as diferentes series ao ponto d'e se 
poder dizer que se tinha uma «colecc;:ao 
completa». Esta forma de coleccionar vai 
continuar e dar prazer a muitas gerac;:oes 
mas encontra-se ja internacionalmente ultra
passada por uma nova escola de coleccio
nadores-pesquisadores. 

Portugues urn campo de concentrac;:ao na 
IIha Terceira internando os alemaes e aus
trracos residentes em Portugal, nos Ac;:ores 
e na Madeira e os que se encontravam a 
bordo dos naivos alemaes ancorados nos 
portos portugueses. A Cruz Verme!ha Portu
guesa possibilitou urn servic;:o de correia para 
estes prisioneiros de guerra poderem cornu · 
nicar com seus amigos ou familiares. Estas 
cartas e estes postais sao hoje muito inte
ressantes ,por causa dos seus carimbos de 
censura e os seus diferentes carimbos do 
campo de concentrac;:ao, na altura chamado 
.. ,oEPOSofTO oDE AL.,EMAES CONOENTHADOS 
NA ILHA TERCERA». Muitas das suas cartas 
nem selos t~m. 

Quem sabia por exemplo que os dirigr
veis dos an os vinte e trinta, os famosos ZE
~~ELlN que cruzavam 0 Atlantico em viagens 
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ousadas e aventureiras por vezes passaram 
pelos Ayores e pela Madeira lar{lando PQr 
uma corda pequenos sacos com correspon
d~ncia_ 'Estas cartas e postais, hOje todos d<a 
grande 'raridade, tAm muito interesse para 
n6s. Quando mostram carimbos de Angra, de 
Ponta .oelgada ou do 'Funchal revelam-nos 
as datas da Sua passagem e da largada do 
correio. 

Muitos lisboetas ainda se devem lembrar 
do DO·X, 0 hidroaviao Dornier de dez moto
res ancorado em Selem que se aventurou na 

maticas juntando objectos de diversas ori
gens mas entre elas ligadas pela mesma 
tematica da sua pesquisa hist6rica. Em geral 
ex,poem 0 resultado duma busca em quadros 
ou paine is para exposiyoes historicas tempo
rarias ou guardam-nos para decorar alguma 
sala ou parede da sua casa. 0 interesse ge · 
ral mostrado pelos visilantes e as liyoes his
t6ricas dal obtidas sao bem encorajantes e 
dao plena razao para 0 esforyo do seu tra
balho. 

Todos QS dias sao submetidas cenrenas 

C~lBOS DA 1.. GUERRA MUNDlAL 

CAMPO DE CONCENTRA~AO DOS ALEMAES NA ILHA TERCEIRA 

c;)\.V~~/7" 0 
CONCENTRADDS 
4'£M~~~ 

travessia do AtlAntico criando correspondAn
cia com carimbos muito interessantes hoje 
ja considerados historicos. 

Quem sabia que as Foryas Americanas 
estacionadas nos Acores na Segunda Guerra 
Mundial possulram um serviyo postal pr6prio 
em territ6no portuguEls. Os carimbos ameri
canos APO 100 e APe 406 colocados em 
correspondElncia militar americana nos Ayo
res sso hoje ja dos mais procurados carim
bes das ultimas decadas e ainda M meses 
s6 poucos historiadores sabiam da sua exis
tElncia. 

A Hist6ria de Protugal tambem e esc rita 
por cartas, pastais e telegramas que bem 
merecem ser guardados e estudados. 

Os homens da PESQUIISA HIST,ORICA 
ultrapasam as limitayoes por enquanto con
vencionais das exposiyoes filat;~licas e numis-
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CENsURADO 
10 J.GOS 1917 

--
DELEGACAO 

DA COMIssAo DI P1USIONllllOS 

AMaRA DO Hmolsxo 

d~. mil~ares ~e pessoas a uma certa cceslupi
dlflcayao ammalesca generalizada.. por te o 
rem de passar horas seguidas em corredo. 
res e salas de paredes nuas. Se as entidades 
piib!icas quebrassem a monotonia dos seus 
corredores com documentos hist6ricos portu 
gueses, se as entidades militares decorassem 
quarteis e casernas com quadros das forta
lezas e das arm as com as quais se escreveu 
a hist6ria da nayaO, se os medicos e ·advo· 
gados colocassem nas suas salas de espera 
pequenos quadros de PESQUISA HISTORICA 
com documentos relacionados com a sua 
IProfissao, da sua localidade ou da hist6ria 
do paIs, conseguir-se-ia dar uma achega signi
ficativa na divulgacao do conhecimento da 
hist6ria de Portugal que poderia ser compar
tilhada por muitos. 

Futuras gerayoes agradecerao. 

o Clube de Coleccionadores Vista Alegre e uma garantia 
do valor das pecas anualrne te editadas em exclusivo para os sOclos. 
Originais com todo 0 prestigio, prazer~ beleza.e v~lor. de autenticas obras. de arte. 
Mas 0 Clube~de Coleccionadores n~o se resume a edu;ao de .{leess excluslvas. 

Este Clube e tambem sociabilidade, integraciio numa instituicliO 
com quase duzentos anos de criatividade. E pertencer II Vista Alegre e encontrar 
as outras p'essoas que, como voc~, vivern a nrte. 

Para este ano a ..(?CCa'W:61I1ida: corno exclusiv8 ,Rara os s6cios do Clube 
c:!e 9 0leccionaQores ~ ~ "'F~o pa~ CM"; r'eproClu~p. d?s fras~o~) 
dB CQffipanllia das In(fi~ · dp Ccijlo xvLfl __ uma composl.,ao ongmal 
especia:lmente criada para ~. . CJii~o,. 



A FILATELIA PORTUGUESA 
EMPOBRECEU 

~ posslvel que 0 titulo utilizado nAo seJa 
o mals aproprlado para a circunstAncla, mas 
a por este Angulo que n6s 0 observamos. 

Quando em Malo ultimo recebemos uma 
circular que nos Informava que a casa J. ELL. 
HERDEIROS suspendia temporariamente a 
sua actividade filatelica, ainda acalentamos 
a esperanca que de facto assim seria, muito 
embora as informacOes que possulamos nos 
indlcassem pr6ximo 0 seu encerramento. NAo 
foram Infundados os nossos pressentimentos, 
vista' que, sabemos agora, cessou definiti
vamente as actividades comerciais a casa 
que fol fundada em 1940. 

Somos daqueles que nlio tivemos a felici
dade de prlvar pessoalmente com 0 Senhor 
Joseph Ell, pessoa que nos dlzem ter sldo 
sempre de uma afabilidade extraordinaria, 
com invulgares conhecimentos sabre filatelia 
e de um fino trato que a todos encantava, 
para alam de uma integridade Impar, quer 
como homem, quer como comerciante. 

A pratir de agora nAo teremos a "J. ELL
como ponto de reuniao e de encontro; del
xaremos de privar com a Armando Lima com 
quem alga havla sempre a aprender com 
as suas judiciosas opiniOes . com os seus 
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conselhos filatellcos, com os seus conheci
mento filatallcos sabre selos de Portugal, 
India e antigas Provinclas Ultramarinas; de
pais e sempre com base na vlvlmcia que 
manteve durante cerca de quarenta e cinco 
anos com as melhores filatellstas do pas
sado e do presente, tinha sempre uma -his
t6ria veridica .. para contar com base ,"a Fila
telia. Desejamos ao Armando Lima as maio
res felicidades pessoais e que ainda 0 tenha
mas par muitos anos no nosso convlvlo. 

Ao Werner ELL afectado he uns tempos 
na sua saude. apetecemos restabelecimento 
e recuperacao total e expressamos tambam 
as nossos veementes deseios de felicldades 
no exercicio da activldade indust:ial a que 
esta dedicado. 

Nao voltaremos a subir as escadas do 
cento e oitenta e quatro da rua da Prata, 
com ponto de encontro filatalico. 

Nao voltaremos a ter as mesmas possibi
lidades de escutarmos um consalho amigo 
do Armando Lima. 

Nao teremos mais a casa J. 'ELL, presti
giada aqui e alam frontelras. 

Tal como afirmamos no inlcio, entendemos 
que esM mais pOBRE a Filatelia nacional. 

CWBE FILATELlCO DE PORTUGAL 

PROJECTO PARA 
NOVOS ESTATUTOS 

Os cons6cios que se debrUl;:arem com um minima de atenc;:Ao sabre 
os actuals Estatutos do Clube Filatelico de Portugal, constatarAo com 
facilidade estarem perante um texto extremamente desactualizado e ate 
em desacordo com a legislac;:ao em vigor. 

Tal situac;:Ao nAo surpreendera, contudo, se tivermos em conside
rac;:ao que se trata de um documento elaborado he ja um consideravel 
numero de anos. 

De qualquer forma, a actual Direcc;:ao do CFP, atenta a situac;:ao, 
entendeu que se nlio ,poderia nem deveria ,protelar por mais tempo, 
a actualizac;:ao do mais importante diploma desta colectividade. 

Nesta confo~midade, decidiu redigir um Projecto de Estatuto, que 
se insere a seguir, colocando-o a apreciac;:Ao dos s6cios do CFP, ao 
mesmo tempo que se apela aos mesmos, 0 envio de eventuais sugestOes 
em relac;:ao ao texto proposto. 

Tais sugestOes que deverao estar em .poder da Direcc;:ao do CFP, 
ate ao pr6ximo dia 30 de Janeiro de 1987, serao devidamente avaliadas 
e ponderadas numa redacc;:Ao final, a qual, conforme determina a actual 
Estatuto, sera presente a deliberac;:ao de uma Assembleia Geral que 
para 0 efeito se convocara ex,pressamente. (SG) 

Artigo 1.n 0 Clube Filatalico de Portugal 
e uma agremiat;ao cultural, fund.ada em 27 
de Outubro de 1943, com sede na cidade 
de Usboa, insta/ada na Avenida Almirante 
Reis, n.O 705.° Direito, e tem por objectivo 
a divulgacao d.a Fi/atelia e a promot;ao e 
organlzat;ao de manifestat;oes fifatalicas; 

Artigo 2.° 0 Clube Fifatefico de Portugal 
tem uma durat;ao ifimitada; 

Artigo 3.° Podem ser s6cios do Clube 
Fifatelico de Portugal todas as entidades em 

nome individual ou colectivo, em numero 
ifimitado, de qualquer nacionafidade Ou sexo; 

Artigo 4.° Sao as seguintes as categories 
de S6cios: 

a) Honorsrios - todas as entidedes sin
gulares ou colectlvas, que tenham pres
tado relevantes servit;os a filatelia em 
gera/, ou ao Clube Fifatalico de Portu
gal, em especial, quer por meio de estu
dos ou trabalhos de carscter filatefico, 
quer por donativos valiosos, quer ainda 
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por causas devidamente apreciadas pela 
Direcyio, reconhecidas e aprovadas 
pe/a Assembleia Gera/; 

b) Etectivos - todas as entidades em 
nome individual OU co/ectivo, em nri
mero ilimi~ado, residentes no Concelho 
de Lisboa, sendo exiglvel para os cas os 
individuais que ten ham a data da sua 
inscriyio ma/s de 18 anos; 

c) Correspond,entes - todas as entidades 
individuais ou co/ectivas que residirem 
tora do Concelho de Lisboa; 

d) Juvenis - os menores de 18 anos_ 

Artigo 5.° Sio direitos dos s6cios efecti
vos: 

a) Participar, de acordo com os regula
menos especiticos, nas actividades do 
Clubs; 

b) Eleger e ser eleito para os COT'POS Ge
rentes do Clubs; 

c) Recorrer por escrito dos actos da Oi
recyio para a Mesa da Assemblela Ge
ral, dos actos que julgarem contrarios 
aos seus dlreltos ou as disposiyoes 
destes Estatutos e dos regulamentos 
internos; 

d) receber per6dica e gratuitamente, um 
exemplar da revista do Clube. 

§ 1.° Os s6cios Juvenis nio poderao per
tencer aos Corpos Gerentes mas poderBo 
organizar·se, d.entro do Clubs, em comissOes 
de juventude. 

§ 2.° Os s6cios juvenis mant~m no res
to, todos os direitos dos s6cios efectivos. 

§ 3.° Os s6c'os Honorarios nio estao 
obrigados ao pagamento de quotas, ti3m os 
mesmos direitos dos s6cios etectivos, excep
to 0 d.e ele.qerem elementos para os Corpos 
Directivos; 

Artigo 6." Aos s6cios compe/em os se· 
gUintes deveres e encargos: 

1.° Pagarem as quotas, cor.-espondentes 
as suas categoras, e tixadas nos regulamen
tos internos aprovados. 

2.0 Respeitar os presentes Es!atutos, os 
regulamentos Intern os e as deliberayoes da 
Assembleia Geral e da OireCyBO, que nao 
contrariem OS mesmos Estatutos. 
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3.0 Exercerem graciosamente os cargos 
para' que toram e/eltos, salvo recusa (Jev/da
mente justiticada; 

4.0 Contribuir, dentro das suas possibilida
des e da sua estera de aCyao, para 0 desen
volvimento e bom nome 0 Clube FiTatalico de 
Portugal. 

5.° Levar ao conhecimento d8 Direcyao 
quaisquer actos ou tactos que possam con
tribuir pera 0 descredito do Clube, at m de 
que sejam tomBdas as devidas provid~ncias. 

6.0 Pedir, por escrito a sua demissso 
quando nio d.esejem continuar como s6cios, 
e participar a Oirecyao sempr*l' que haja 
mudanya de residi3ncia. 

§ 1.0 Enquanto nao se veriticer por BS
crito 0 pedid.o de demissio, os s6cios sio 
responsaveis pelo pagamento das quotas ou 
outros dabitos que existam no Clube. 

Artigo 7.0 0 nao cumprimento culposo 
dos presentes Estatutos ou dos Regulamentos 
em vigor implicara procedimento disciplinar, 
compeUndo a Direcyiio e ap/icar;ao de uma 
das seguintes penalidades: 

a) Repreensio por escrito. 

b) Suspensao dos direitos de Associado 
por um per/odo nBo superior a um ano. 

Artigo 8.0 A Assembleia Geral podera apli
car a pena de eliminayBo, sempre que a 
mesma seja tundamentada. 

§ 1.0 A instrur;so de qualquer processo a 
da compet~ncia da Direcyio e obedecera 
sempre ao princlpio do contradi t6rio. 

Artigo 9.° Constituem os Corpos Gerentes 
do Clube Filatalico de Portugal: 

a) A Mesa da Assembleia Geral; 

b) A D:recr;ao; 

cJ 0 Conselho Fiscal. 

§ Onico - Todos estes orgBos sao eleitos 
bienalmente em Assembleia Geral, por voto 
secreto, mediante proposta (Ja OirecyBo em 
tunr;oes, ou d.e um mlnimo de 100 s6cios 
etectivos, no pleno gozo dos seus direitos, e 
8presentada com a anteced~ncia minima d.e 
30 dies, ao Presidente da Mesa da Assem
bleia Gerat. 

., 

Pelos vlstos poucos foram os que 0 
leram ou que Ihe Iigou grande Importllncla, 
dada a assinatura de quem 0 subscreveu. 
Agora volto a faze-Io no boletim filatelico 
de maior difusao em Portugal. Mas trans· 
crevo apenas 0 art.° 3.°. E s6 por uma 
razllo: e para que os multos ou poucos 
que agora 0 lerem e forem amanha ver uma 
exposlcAo de IP 'possam, por sl s6, Julgar 
as colecc;;oes ,ver principalmente 0 Que ne
las se apresenta de errado uma vez que a 
maioria dos visitantes nao chega a ter opor
tunidade de conhecer as classificacoes 
aquando da sua visita e por isso nao poder 
ao menos aprender com as mel hares clas
slflcadas porque desconhece quais sao. 

,oiz assim 0 original frances - que desta 
vez nem traduzo para nao correr 0 risoo 
de, mal traduzido, Induzlr em erro quem me 
ler: 

«Article 3 - Une collection d'entlers 
postaux est un ensemble loglque et co· 
herent composee excluslvement dren
tiers. Elle peut 6tre generale ou IImltee 
it certains pays, it certaines perlodes ou 
it certains types partlcullers, et comprend 
des exemplalres neufs ou obllteres. 

Dans I'appreciation du Jury on ne 
doit pas tenir compte des eventuelles 
caracterlstlques speclales (p. ex. -ca
chets», «obliterations» usages particu
Iiers etc.) qui peuvent litre presents sur 
les entiers eX'poses et qui se rapportent 
it dlfferentes speclal/satlons phllatellques 
telles que: «histoire postale», «marco· 
phll/e", «thematlques", etc. 

o sublinhado e meu. 
Sera que a IFIP ja alterou este artigo? 

Como ele e realmente importantissimo para 
quem quiser apresentar uma colec9ao a 
concurso sem cometer grandes erros, seria 
do maior interesse que quem tiver disso 
conhecimento 0 venha publicar. Era um 
grande favor. 

~ que eu vi na Mala, na Interpor/86-
no ultimo dia da exposiC;;80 e ainda sem 
que nos quadros estivesse afixada a clas
siflcaC;;80, mas que agora ja sei que foram 
muito bem classificadas - colecC;;Ose apre
sentadas a maneira tematica; outra que 
pelo meio misturava hist6ria postal, uma 
vez que apresentava postais repetidos, aoa
rentemente Iguals e que s6 era Justificada a 
sua inclusao, segundo a legenda, por ler€.m 

side expedidos de, ou destinados a terras 
diferentes (postals que eu inveJei e gOf:ita
ria muito de os ter para mim, mas que me 
parece que la estavam a mais) e isso julgo 
que oesvaloriza pois nao constituj estudo 
do inteiro; outra ainda tinna varios ex~m
plares dos mesmos postals, aparentemente 
'iguais na cor, na taxa, no tipo de cartso, 
sam erros ou variedades (pelo menos nao 
estavam assinalados) em resumo sam qual
quer estudo, s6 porque ostentavam selos 
caso eu confesso a minha ignorclncia por
que, nao sabia que isso dava mais peso a 
colecC;;ao. Julgava que era repetic;;ao des· 
necessaria, costentac;:ao .. ! Entao vou ter 0 
cuidado oe passar a esc rever emitidos a 
partir de 1981 , da taxa de 7$00 de porte 
impreso - porque os anterlores Js estAo 
fora de circulac;;ao - com toda a gam a de 
selos adicionais variados, porque deste mo
do estarei a criar pec;;as que daqui a 100 
anos irao fazer inveja a quem tiver s6 os 
da epoca, da taxa de 22$501 

Agora, muito sinceramente, aqui declaro 
que tudo 0 que acima escrevi nao pretende 
atingir nem coleccionadores nem jurados. 
r: apenas para ver se motivo alguem que 
salba a vir a pClblico - nao para me agre
dir por favor - mas para me dizer que es
tou errado e par,a esclarecer todos os intei
ristas que estejam preparando participac;;Oes 
para expor, 0 que devem e nao devem 
incluir. Coleccionar e uma coisa; cada um 
colecciona 0 que quer e como quer, adquire 
o que particularmente Ihe interessa. Expor 
e outra, ha regras e seria 6ptimo que cada 
um soubesse real mente essas regras. Co
leccionadores e jurados. 

Uma vez que ~stamos no princlpio do 
inteirismo-competic;;ao, seria obra merit6ria. 
Melhor do que promover exposic;;oes com
petitivas aonde na boa fe se apresantarn 
barbaridades. 

r: esse e nao outro 0 objectivo deste 
apontamento. 

Em tempo: Eu tenho uma 'participac;;so 
montada a maneira tematica que jll expus 
em «mostras» e que voltarei a expor se 
tiver oportunidade, mas que na folha do 
plano se en contra devidamente ressalvado 
o objectiv~. ,Divulgar. Eu sei que em ex-po
sic;;oes competitivas ela nao mereceria ser 
classificada. Acho grac;;a contar uma hist6-
ria com base no motive dos postais, divul · 
gando-os. 



OS INTEIROS POSTAIS 

NAS EXPOSICOES 

~ evidente que Ii medida que a filatelia 
tem vindo a 'evoluir, tambem os criterios 
de aval!a9ao das participa90se apresanta· 
das a Julgamento nas exposi90es sa t~m 
alterado, no sentido de uma maior exig~n
cia '6 rigor de classifica<;:ao. ~ 16gico. 

Isso sucedeu nas classicas quando co
me9aram a aparecer colec90es com uma 
grandiosidade tal que tatalmente houve que 
rever a escala de valores . 

Apareceram ·depois novas formas de co
lecclonismo e revitalizaram-se outras. A ra
gra teria de Ihes ser aplicada. 

Nas te'maticas, veja-sa 0 que se passou. 
o .fio tematlco», a «profundldade. e 0 
.. estudo do tema» - que durante an os era 
0' mais 'Pon.tuavel e 0 que mais preocupava 
os jurados, em que a" inclusao de certas 
pe9as, a repeti<;:ao ou estudo de um mes
mo ~elo era dElsvalorIzativo porque acortava 
'0 tlO condutor," - tornou-se impraticavel 
analisar, ja que 0 numero de participa90es 
a classificar 0 nao permitia e vamos la, 
nem os jurados tinham bagagem para apre· 
ciar em minutos 0 que muitas vezes havia 
levado anos ao coleccionador a conhecer. 
Entao viraram-se para as pecas e para 
os selos classicosl E muito mais tacil ver 
quem tern mals e melhores. Urn golpe de 
vista a colec<;:ao e js esta classificada! E 
mesmo assim ainda ha :pe9as ou sal os que 
nAo €I qualquer Jurado que conhece a sua 
raridade - para nao talar em valor (I) . 

Quer dizer, -os tir~s das "pe9as» reben
taram facilmente com os .. fiozitos» de uma 
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colec9ao cheia de boa·vontade e muito es
tudo, mesmo que essas «'Pe9as» sejam de 
carregar pela boca, como sejam meras car
tas com assinaturas «raras", sam qualquer 
suporte filatelico. Adiante. 

Nas colec90es que se revitalizaram es
tao as de inteiros p'ostais. Loqicamente 
tambem €I natural que com 0 tempo se 
comece a tornar mais apertado 0 turo da 
fieira. 

Por isso €I que, ~ada a falta de expe
ri~ncia dos coleccionadores e dos jurados, 
a melhor colecl;80 premlada na Interpor/81 
seria medIocre na Interpor/86. ~ 16gico. 
Mas em 1981 era desculpavel 0 desconne· 
cimento de certos princJ')lios, crlterbs e 
regras, hoje js nao e. Ha que tom'll' cons
ci~ncia dessas regras para acertarmos 0 

passe a nrvel internaclonal. JA ~ TEMPOI 

'Em 1982 tive conh'ecimento do Regula
mento para as Colec90es de Inteiros Pos
tais, da FIF, atraves do boletim da Selgi· 
ca/82, exposil;ao internacional de IP. E 
porque logo vi 0 que de errado se havla 
premiado na Interpor/81 e julgando ser de 
incontestallel interesse quer para os colec
cionadores quer para os futuros membros 
de juris, tive a inocente ldeia d'e esc rever 
um artigo na revista "Estampilha e Vintem» 
de Dez.o/82 -por sinal a ultima que se 
publicou, infelizmente, e no qual transcre
via alguns dos artigos desse Regulamento 
julgando que estava a ·fazer uma grand~ 
coisal 

Artigo 10.0 A Assembleia Gersl e a reu
niao de todos os S6cios Efectivos no pleno 
gozo dos seus direitos. 

§ Onico - A Assembleia Geral e convo
cada pelo Presidente da Mesa, ou por quem 
as suss vezes fizer no seu impedimento jus
titicado, com a anteced~ncia mInims de 15 
dias, atraves de aYiso publicado em dois 
jornais diarios, ou convocat;iio escr/ta diri
gida a todos os associados, ou ainda na 
Revista do Clube como seu orgao oficia/. 

Artigo 11.0 A Assemb:eia Gersl a dirig'ds 
por uma Mesa constitulda par um Presidente 
e dois secretarios. 

§ Onico - Havera um VicePresid'en!e da 
Mesa da Assembleia Geral que sUbstituira 
o Presidente nas suas faltas ou impedimen' 
tos. 

Artigo 12.0 A Assembleia Geral reune em 
sessOes: 

a) Ordinarias - que tllm lugar ata 31 de 
Janeiro, anualmente para apreciac;ao e 
votat;iio do Relat6rio e Contas da Di
rect;ao e do Parecer do Conselho Fis
cal, e bienalmente, para e/eic;ao dos 
Corpos Gerentes; 

b) Extraordinarias - que t~m lugar sem
pre que 0 presiaente da Mesa ou quem 
o substitua, por questoes ponderosas, 
o julgue conveniente; a pedldo 'de um 
ds restantes Corpos Gerentes, ou ainda 
a requerimento de, pelo menos, 100 
s6cios etectivos no pleno gozo dos 
seus direitos. 

Art 'go 13.0 A Direct;ao e composta por um 
Presiden:e, um Vice-Presiden'e, um Primeiro 

Secretario, um Segundo Secretario, um Te· 
soureiro e dois Vogais. 

§ Onico - Compete a Direcc;ao dirigir a 
vida associativa, de acordo com os presen · 
tes Estautos, os Regulamentos que vier a 
estabelecer e as deliberac;oes da Assembleia 
Geraf. 

Artigo 14.0 0 Conselho Fiscal e consti
tuldo por um Presidente, um Secre 'ario e urn 
Relator. 

§ Onico - Compete ao Conselho Fiscal 
acompanhar a actiVidade da Dlrect;ao bem 
como as contas, do que resultara a emissao 
de um parecer anual sobre 0 Rela~6rio e 
Contas. 

Artigo 15.0 Compete a Assembleia Gera/, 
quando convocada expressamen!e para 0 
e/eito, decidir sobre a a1terac;iio, no todo ou 
em parte, dos presentes Estatutos, devendo 
ser sempre qualquer decisiio tomada por uma 
maioria de tr€is quartos do numero de votos 
expressos. 

Artigo 16.0 A dissoluc;iio do Clube FiiaM
lico de Portugal s6 pode ser decidida em 
Assembleia Geral especialmen 'e convocada 
para 0 efeito, a pedido de pelo menos, um 
tert;o de todos os s6cios no pleno gozo dos 
seus direitos. 

§ 1.0 - A decisao de dissolut;ao carece 
de uma maioria de tr~s quartos dos votos 
provaveis; 

§ 2.0 - Decidida a c/."ssofuc;ao, os seus m6-
veis e im6veis teriio 0 destino que a Assem
bleia Geral aprovar, nos term os da legislat;iio 
que esteja em vigor. 
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ENCONTRO REGIONAL DE DIRIGENTES 

DE NUCLEOS FILATELICOS 

DA REGIAO CENTRO 

No seguimento da II Mostra Filatelica rea· 
Iizada em Viseu pelo Nucleo de Filatelia e 
Numismatica da Associac;:ao de Estudantes 
da Universidade Cat6lica, decorreu no pas
sado dia 6 de Setembro, um Encontro de 
Dirigentes dos Noilcleos Filatelicos da Regiao 
Centro. 

Comparaceram representac;:oes da Sec
c;:ao Filatelica do Clube de Cac;:a e Pesca de 
Oliveira do Hospital; da Secc;:ao Filatelica da 
Associac;:ao Academica de Coimbra; do Nu· 
cleo Filatelico da Escola Secundaria Avelar 
Brotero de Coimbra; do Nucleo Filatelico e 
Numismatico dos Bombeiros Voluntarios de 
Canas de Senhorim; do Nucleo Filatelico e 
Numismatico do Clube do Pessoal da EDP 
em Seia; da Secc;:ao Filatelica do Clube "Os 
Galitos. de Avelro; do Nucleo ,Filatelico e 
Numismatico da Universidade Cat6!ica de 
Viseu e como convidado a Tertulia FiI'atelica 
Duriens'e. 

Este Encontro contou ainda com a parti
cipac;:ao do Departamento Postal de Viseu e 
dos Servic;:os de Filatelia dos CTT da Hegiao 
Centro. 

Foram abordados 3 temas de grande 
actualidade, sendo de referir a forma harmo
niosa como decorreram os trabalhos. 

Assim. em relacao ao 1.° ponto em da
bate, ocFilatelia Ju,venil, que futuro?", con· 
cluiu-se que: 

1 -Devera haver uma maior colaoorac;:ao 
inter-agremiac;:5es e agora 'em particular com 
o recem-criado Clube Juvenil de Filatelia dos 
CTT; 

2 -Devera existir uma maior dinamica 
associativa de forma a captar as jovens para 
a fiI ate Ii a: 

3 - oOeverao ser feitas campanhas de 
sensibiiizac;:ao nas Escolas, devidamente pre
paradas e uniformizadas ao n[vel da Regiao; 

4 -lMelhor interligac;:ao com os Servic;:os 
dos CTT de molde a facilitar a participac;:ao 
juvenil nas diversas iniciativas filatelicas; 
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5 -Conjuntamente com os cn, a FPF 
e as agremiac;:oes ,regionais 'Prom over acc;:oes 
de ,formac;:ao juvenli. 

Quanta 'ao 2.° ponto em agenda, con
cluiu-se 'ap6s um detalhado diagn6stico da 
situac;:ao actual, que: 

1 - Existe demasiado indivldualismo dos 
s6cios e dirigentes; 

2 - Torna-s'e necessario implementar for
mas de colaborac;:ao entre as diversas agre
mlacoes reglonais de modo a reanlmar a 
vida associativa; 

3 -Urge implementar 0 associativismo 
atraves de acc;:5es de formac;:ao, acc;:oes essas 
que poderao e deverao ser levadas a cabo 
com a participac;:ao da Secretaria de Estado 
da Juventude, atraves do FAOJ, dos Servi
yOS de lFilatelia dos cn e da Federac;:ao 
Portuguesa de Filatelia. . 

Finalmente, em relac;:ao ao 3.° e ultimo 
ponto, -Formas de Colaboracao entre os 
Nucleos daRegiao Centro-, concluiu-se que: 

1 -.:: importante a criac;:ao de oma es
trutura org,anizativa que congregue a Con
junto das ,Agremiac;:oes IFilatelicas da Regiao 
Centro; 

2 - Que essa estrutura a ser criada vise 
as seguintes vectores:' 

- Aboio e incentivo ,il criac;:ao de novas 
N'ucleos e Nucleos recentes; 

- Cursos regionals de formacao; 

- Acc;:oes consertadas ,a nivel de Esco-
las da regiao Centro; 

- Elaborac;:ao de material didactico (para 
as acc;:oes de formac;:ao) comum a 
todas as agremiac;:oes; 

- Cria9ao de uma Revista Regional para 
informac;:ao, formac;:ao e divulgac;:ao; 

- Realizac;:ao de exposic;:5es regionais. 

FILATELISTAS PORTUGUESES 
SEM REGULAMENTOS OFICIAIS 

o texto Inserto nas pAginas seguintes, 
do nosso j:ltezado cOJaboraaor Augusto De
crook, 6 slntom6tico. 

Demonstra a evld6ncla as dlflculdades 
inultrapassavels com que se estao a deba
ter pratlcamente todos os colecclonadores 
portugueses na elaboraqao das suas colec
qOes e na sua adequaqao a regulamenta. 
CiAo vlgente, a qual sofreu profundas altera
qoes no Congresso da Feaeraqao Intern a
clonal de Fllatella que teve lugar em Ro~a, 
a 4 e 5 de Novembro de 1985. 

Decorrldo rna Is de um ano, tendo·se rea· 
Ilzado entretanto, ate, um outro Congresso 
da FIP, nao dlspoem os fllatellstas portu
gueses de um unlco dos novos regulamen
tos em traduqao otlclal, ou seja, cQm orl· 
gem e chancela da entldade que a Isso 
esta obrlgada: a ,Federaqao Portuguesa de 
Fllatella. 

Isto quando a FederaqAo Intemaclonal se 
empenha, e tem como tarefa prlorit6rla que 
-os jurados e todos os restantes Intervenien
tes incluindo as Federac;:Oes membros da FIP, 
desenvolverlio. as seus mel hares esforcos 
para a sua divulgaciio e aplicaCao adequada", 
segundo as pr6prlas palavras do seu Presi. 
dente Ladlslaw Dvoracek, em entrevlsta que 
concedeu a esta Revlsta e que fol Inserta 
no nosso numero anter:lor. 

Poder·sa-a, pais, deduzlr sem qualquer 
margem de erro ou de especulalj:ao, que 0 
desenvolvlmento e progresso da Fllatna nao 
so a nivel Internaclonal, mas tambem e so· 
bretudo a todos os nivels "aclonals (porque 
e do progresso dos escalOes baslcos que 
depende 0 dos mals elevados) esta condl
clnoado a dlfusao, entendlmento e implemen
taqao dos novos regulamentos. 

.Regulamentos que abrangem todas as 
areas da Fllatella: do Tradlclonal a Maxima· 

por A. Silva Gama 

filia; da Hist6ria Postal a Tem6tica; da Aero
fllatelia aos mleiros Postaisj da Juventuae ill 
L1teralura Fllatellca. 

Regulamentos que Incluem todas as nor
mas j:llDr que se regem todas as respectlvas 
modalldades: desde 0 que se colecclona ale 
a forma como se colecclona; desde Os prln
ciplos basil ares aos crlterlos de avallaqiio 
das colect;oes. 

E mesmo aqueles que colecclonam 0 que 
multo bem entendem e da forma que melhor 
Ihes aprouver, deve ser facultado 0 conheci
mento das regras. 

Deve relgstar·se que a aus§ncla desses 
textos orlundos da Federaqao Porluguesa de 
Fllalella, orlglnou 0 apareclmento de fradu· 
(:6es de alguns deles, de origem particular. 
Todavia, e conhecldo 0 mellndre que envolve 
as traduqOes de documentos deste g6nero
mellndre reconhecldo pel a pr6prla FIP e que 
o seu Presldente nos re'Jelou em conversa 
aquando da sua recente estadla entre n6s. 

Sem p~r em causa (an>es pelo con'r,sr'o) 
oreal m6rlto daquelas 10uv6vels Inlclativas 
prlvadas, que petenderam colmatar a lacuna 
da Federat;Ao Portuguesa, serla Indlspensa
vel que esla entldade, pelo menos se pro
nunclasse sobre eles Indlcando se perlllhava 
ou nAo essas traduq6es. E ate, com 0 traba
Iho asslm facllltado, p/oderla e deverla dl
vulga-Ias entre as agremla(:Oes suas filladas 
e por todos os outros melos ao seu dlspor. 
Evldentemente que se houvesse lugar a algu
mas correcc;&!s, elas deverram ser prevl. 
mente efectuadas. 

De qualquer forma, estao a ser lesados 
os fllatellstas portugueses e a pr6prla Fede
raqao Internaclonal de Fllatella. E, conse
quentemente, a Fllatella ,potuguesa no que 
dlz res pelto ao seupresente, ao seu futuro 
e ao seu prestiglo Intemaclonal. 
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PORTUGAL E A U. P. U. 

Durante a «Europex 86 .. e dentro das Come· 
morac;:c3es do Dia Mundial do Correio, a 9 
de Outubro passado, Portugal teve a honra 
da presenc;:a do Director-Geral da Secretaria 
Internacional da Uniao Postal Universal, Eng. 
Botto de Barros, 'personalidade que esteve 
muito ligado as ccLubrapex .. , quando Presi
dente da Empresa Brasileira de Correios e 
Telegrafos (1) . 

Nao e inedito que fOssemos visitados por 
dirigentes da U. P. U. e dada a categoria 
dessas visitas, vem a prop6sito recordarmos 
que foi em Portugal, em 1885, que teve 
lugar 0 primeiro Congresso da U. P. U., de· 
nominada anteriormente Uni/lo Geral dos Cor
reios (ate 1880). Antes do nosso pais s6 
tinha havido quatro congressos: dois em 
Berna (1874 e 1876) e outros tantos em 
Paris (1878 e 1880) . 

Historiar 0 papel importante que teve Por
tugal nos primeiros an os da U. P. U. e . uma 
tarefa que ainda esta em grande parte por 
fazer. Porem, n/lo devemos esquecer a fun· 
c;:/lo preponderante que teve 0 Conselheiro 
Guilhermino de Barros, que a/em dos muitos 
afazeres da sua vida privada, entre eles ter 
sido eleito deputado -pela Covilh/l (1885), 
nao deixou de prestar a sua valiosa colabo· 
rac;:ao ao 5.° Congresso da U. P. U. onde s6 
ele tinha voto, 'por Portugal, apesar da Dele
gac;:/lo ser composta ainda por Castanheira 
das Neves, Ernesto Madeira Pinto, e palos 
adjuntos, Jose Pedro Moutinho Segurado, Pe
dro Alcantara Vidoeira, Alfredo Pereira e Jose 
Augusto Thomaz Ferro. 

Continuando a divagar sobre a U. P. U. 
e Guilhermino de Barros, e sempre interes
sa"nfe revivermos 0 passado, como p~r exem
plo a confer~ncia .preparatUria do 5.° Con
gresso que em fins de Janeiro de 1884, deu 
em sua cas a no Patio de Geraldes (2). 
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Dessa reuniao sabe-se apenas que Borel 
( ... ) .. tomando a pa/avra sabre as questoes 
principais fez as seguintes interrogavoes: 

1_° Saber a quem pertence a carta depois 
de expedida, se ao remetente, se ao desti
natario? 

2.° Se a Uniao deve dar mais um passo 
no caminho dos grandes interesses comuns 
do globo, reduzindo 0 prevo ae transporte 
de todas as correspond~ncias, tanto por mar 
como por terra? 

3.° Se a Uniao deve de adoptar uma legis
lavao geral para todos os pafses do globo 
com refavao a diversos assuntos importan
tes sob 0 ponto de vista postaf?» 

As questOes mereceram larga discussBo de 
Borel, Besnier, Ansault, Blackwood e do pr6-
prio Guilhermino de Barros, que aproveitou 
ainda para chamar a atenc;:/lo "para a impor
tan cia do porto de Lisboa, para 0 meio mais 
seguido de trans porte para cousas e pessoas 
em re/avao a America ao SuI». 

Con forme dissemos, nada mais se soube, 
apenas conseguimos identificar melhor os 
intervenientes e respectivos cargos <Ie cada 
um, a saber: Eugenio Borel, director do 
Bureau International da U. P. U.; A. Besnier, 
director das correspond~ncias postais do Mi
nisterio do Correio e Telegrafos; Ansault, 
chefe das correspond~ncias estrangeiras do 
Ministerio do Correio e Te/Qgrafos e Steven
son A. Blackwood, secretario do General Post 
Office (3) . 

(1) Ver c. v. na .Unlon Pestale 1/ 1985-. Berne. 
(2) Os Roteiros do lim do saculo locallzavam na 

Ireguesia de S. Mamede. 
(3) Documents du Congrlls Postal de Llsbonne 

1885. Na Blblioteca da F. P. F. obra em tempo adqul 
rida atraves <le Castanhelra da Silveira (N. A.). 

ROTEIRO DE EXPOSIl;DES 

HAFNIA 87 - Ja exito em numero 
Terminado ° periodo concedldo pela Comis

s/lo Organizadora da Exposir,;ao Mundial de 
Filatelia • HAFNIA 87. para a inscrir,;ao pro
vls6rla dos filatelistas interessados em par
ticlpar neste certame, regista-se que aceita
ram convite os seguintes filatelistas portu
gueses: 

Fllatella Tradlclonal· Europa 

Augusto Leal -Bastos (Portugal Classico); 
JOB.O das Neves -Gonr,;alves Novo (Portugal 
Classico. Selos de Relevo); JOB.O Maria S. 
Violante (Portugal Classico); Jose Manuel 
Pereira dos Santos (D. Manuel II. Estudo 
especializado); Luis Frazao (Portugal Clas· 
sico, 1853-1862); Paulo Seabra Ferreira (Por
tugal Classico) ; Pedro Gonr,;alves Grade (Por
tugal - Estudo selos Lusiadas) . 

Fllatelia Tradicional . Outros Continentes 

Carlos Jorge Kullberg (Mocambique Chis
sico); Jose Carlos Kullberg (Macau). 

Hfst6rla Postal 

Ant6'nio Jose Almeida (Africa Oriental Por
tuguesa); Armando Bordalo Sanches (Portu
gal na 1.& Guerra Mundial); Asdrubal Augus
to Magalhaes (Channel Islands German Occu
patlon); Joaquim Lobo (Ne.wspapers and wra· 
pers from Portugal and Colonies); 'luis Fra· 
zao (pre-Adeslvos de Portugal e CoI6nias). 

Fllatella Tem6tlca 
Ant6nio Leal e Cr6 (0 Vinho); Ant6nio 

Leal e Cr6 (Cereals); Carlos Penha Garcia 
(0 Caminho de Ferro); Eduardo Jose Oli
veira e Sousa (Veiculos Motorizados); 
Eurlco Guilherme Lage Cardoso (Figuras e 
factos Hist6ricos da Polltica Mundial); Fer· 
nado Gomes Carrao (Escotismo); Fernando 
Marques Oliveira Rels (A Pintura Europeia 

OCidental); JOB.O Moura (Antecedentes da 
£poca no 'Espaoo); Pedro Vaz Pereira (A Hls
t6ria de Portugal); Victor Correia (Hist6rna 
e Evolur,;Ao do VOo). 

Maximafilla 

Ant6nio Gonr,;alves Borralho (Mamrferos); 
Jorge M. Reis Almeida (Frutos alimentares); 
Jose Ant6nio Duarte Martins (0 Correio); 
Victor Manuel Ramos Pereira (Chefes de Eso 
tado) . 

Literatura 
Livros e estudos filatelicos 

Americo Mendes Ribeiro (Marcas Postais 
de Angola). 

Revistas fi/atslicas 

Secr,;iio Filatelica dos Bombeiros Volunta
rios de Sintra (A Filatelia); Clube Nacional 
de Filatelia (A Filatelia Portuguesa); Clube 
Filatelico de Portugal (Boletim do Clube); 
Americo Mendes Ribeiro (FN - Filatelia e 
Numismatica); Secr,;ao Filatelica e Numism~
tica do Clube dos Galitos (Selos & Moedas). 

Fernando Gomes Carreo, Comissario portu
gu~s da HAFNIA 87, lamenta a aus~ncia de 
inscrir,;Oes de alguns Filatelistas portugueses 
que invocaram 'razOes varias e. compreensr. 
veis. Todavia, congratula-se por ter atingido 
urn numero ate hoje nao alcancado em cer
tames mundlals, assim dlstrlbuldas: 

Filatelia Tradicional - Europa 7 
Filatelia Tradicional - Outros 

Continentes .. .. .. .... . ... ..... .... 2 
Hlst6ria Postal .. . .. .... ..... .... ... 5 
Filatelia Tematica .. .. . _.. .... ... ... 10 
Maximafilia ..... .. ..... ... ........ .. .. 4 
Literatura ..... .. .. .... .... . -.... . .. ... 6 

Total .. ... , ... .. . 34 

Merece, pols, rea Ice, 0 elvado numero de inscriCjiOes alcant;ado, sam 
dUvfda, devldo ao laborioso, bem estruturado e crlterioso trabalho desen
volvido, como habitual mente, pelo Comiss6rlo Fernando Carrlo a quem 
saudamos por este novo 6xlto e a quem a IFilatelia Portuguesa multo deve. 
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LEGISLA{:AO DE INTERESSE FILATELICO 

PORTARIAS 

Portaria n.O 66/86. 7.3.19'86. Emissao de 
bilhetes postais simples para 0 servic;:o na 
cional. 

Portaria n.O 72/66. 10.3.19BS. Emissao de 
selos elusiva aos "Castelos e brasoes de 
Portugal ... 

Portaria n. ° 77/86. 11.3.1986. Emissao de 
selos comemorativa dos ccTransportes Tfpi
cso dos Ac;:ores ... 

Portaria n.O 78/BS. 11.3.1986. 2.° Grupo da 
emissao base ccArquitectura Popular Portu
guesa ... 

Portaria n.O 193/86. 8.5.1986. Emissao de 
selos com tarja fosrorescente, COmemorativa 
da ipassagem do Cometa Halley. 

Portaria n.O 97186. 22.3.1986. Emissao de 
selos com tarJa fosrorescente, comemorativa 
da .. Europa 1986 CEPT - Conservac;:ao da 
Natureza ... 

Portaria n.O 1155/86. 21.4.19BS. Emissao de 
selos, com tarja rosforescente, alusiva aos 
ccCasteios e brasoes de Portugal ... 

Portaria n.O 431/86. 6.8.1986. ,Emissao de 
selos, com tarja rosforescente, alusiva a 
"Comemorac;:oes». 

Portaria n.O 545/86. 23.9.1986. Emissao de 
selos, com tar.ja rosforescente, alusiva as 
.Oatas da Hist6ria de 'Portugal ... 

NORMAS PRIVATIVAS 

OS 003286 CA 3.4.1986. Mudanc;:a de de
signac;:ao da CTF de Vila da Feira e de c6-
digo postal 4520 Feira. 

OS 00468'6 CA 22.15.1986. Criac;:ao da 
CARC da CT.F de Palacio de Justic;:a (Porto). 

OS 0047,86 CA 22:5.1986. Criac;:ao da Loja 
de Coleccionismo. Forum. 

CC 001386 DGC 26.5.1986. Estabeleci 
mento da Estac;:ao Itenerante de Montijo. 

CC 001486 OGC 26.5.1966. Estabeleci
mento da Estac;:ao Itenerante de Palmela. 

CC 001'5i86 IOGC 9.6.1986. Perfurac;:ao de 
salos. Autorizac;:ao. 
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CC 001686 DGC 9.6.1986. Vinhetas. Autori
zac;:ao de Circulac;:ao. 

DE 001686 CA 3.7.1986. Lanc;:amento de 
envelopes almofadados. 

OS 006686 CA 10.7.1986. Ajustamento a 
estrutura da DRCL 

OS '006'5'86 CA 17.7.1986. Mudanc;:a da 
designac;:ao da CTF de Anha. 

CC 001966 OG 30.7.1986. Estabelecimento 
da Estac;:ao Itenerante da Baixa da Banheira 
- Barreiro. 

DE 0Q01006 CA 14.8.1986 C~F4 a) de Tor
ralta (Alvor) Criac;:ao. 

OS 008586 CA 19.9.1986. Mudanc;a de de
signac;:ao de CTFP de Coimbra. 

PERFURACAO DE SELOS. AUTORIZACOES 

Nos termos do n.O 6.1 da CC001379DGC, 
de 15.MAI., abaixo se relaclonam as autorl
zac;:oes concedidas para perfurac;:ao de selos 
que se encontram em vigor. 

Utenles 

Banco Sorges & Ifmao 
Banco Nacional Ultramarino 
Banco ToUa Alianqa, SARL 
Companhia Uniao Fabr-il 
Edic;:oes Asa 
Ford Lusitana 
Hotel Mundial 
Laborat6rios Bial 
Nortemar - Ag6ncia MarItima do 

Norte, Lda. 
Papelaria Fernandes 
Portamex - Produtos e oMaquinas 

T6xteis, Lda. 
Sociedade ,Industrial Farmac6utica 
Uniao Fabril Farmac6utica, SARI. 
Uniao de Transportes 'Para Importa-

c;:aa e Comercio, Lda. 

Inleials 

BO 
BNU 

TOTTA 
aUF 
ASA 
FL 
HoM 

B,IAL 

NM 
PF 

PMT 
SIF 
UFF 

UTIC 

34) - FUNCHAL - L1SBOA, idem. 

Fig. 11 

35) -1950 -19/Jul: - L1SBOA - ANGO· 
LA, feito por urn D. C. 3, que se despenhou/ 
/esmagou. 

36) - 1954 - 8!Aug:-L1SBOA - AQO. 
RES, .pel a AVIANGA. Tambllm aqui houve 
aproveitamento da ccmala-posta» alema, para 
a COLOMBIA mas, 0 aeroplano caiu, em cha
mas, nos A'CORES. 

37) -1955 - Mar: - L1SBOA-BRUXELAS, 
pela SABENA. Desta feita, utilizando 0 re
gressso do vao do 30.° aniversario de 

I,NTERNACIONAL ADVERTISER 

Tiragem 10.000 exemplares 
,distribuios por 128 paises 

Anuncios p'ara troca de Selos. 
Moedas. Fotos. Mail Orders. 

Assinatura: US$10. 

Contactar J. F. Poms 
P. O. Box 272 
A - 1 090 Vienna/Austria 

EDMOND THIEFFRY (BELGICA - CONGO 
e volta) foi enviado algum correio (pouco) 
sabre 0 qual foi aplicado urn carimbo come
morativo, a vermelho. 

38 - 3/ 0ut: - L1SBOA - FRANKFURT / 
/MAIN, pela LUFTHANSA. Foram editados 
sobrescritos comemorativos, a verde e preto, 
sobre branco, que receberam urn carimbo 
triangular, a preto, dizendo: .LlSBOA - FRAN
KFURT /MAIN, DEUTSCHE LUFTHANSA, VIA
GEM 2 OUT. 1955 INAUGURAL ... 

39) -1958 - 9/ Nov: - L1SBOA - MADEI
RA, servico feito par urn .flying-boat-, que 
naufragou, perdendo-se no mar. 

E aqui terminam os elementos que me 
foram facultados (involuntariamente, mas ain
da bern) .por Mr. BALDWIN, a quem agradec;:o 
reconhecidamente. 

Claro que nao e preciso tirar-ss qualquer 
curso, seja em que Universidade Filatelica 
for, para se concluir estar aqui ,urn ccrico bico 
de obra.. para quem quizer reunir todas 
estas pec;:as que, ao fim e ao cabo. estao 
aboslutamente certas, na NOSSA HIST6RIA, 
do NOSSO CORREIO A~REO. Ou nao? Ve
nham de la essas opinioes... alguem Ihes 
respondera. Muito OBRIGADO! 

RAINER DAEHNHARDT 

No dia 25 de Setembro passado, a nosso 
distinto colaborador Hainer Da'shnhardt, inau
gurou uma importante loja. 

Trata-se do primeiro estabelecimento de 
pesquisa hist6rica em Portugal, no numero 
1031 no res-do-chao do Amoeiras Shopping 
Center Lisboa. 

Os seus "stocks .. decentenas de milha
res de postais, bern como documentos, leis, 
alvaras, livas, gravuras e mapas par certo 
muito vao contribuir para 0 enriquecimento 
das colecc;:oes. 
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c) L1SBOA - SAN JUAN - Carimbo Fig. 8 
d) LlSBOA - NEW YORK- Carimbo mos

trando 0 mapa da rota. 

Fig. 8 

26) - 1945 - Jul: - LlSBOA - WASHING
TON, pel a aSaco Diplomatico... Desconhe.
cem-se as companhias transportadoras (era 
a GUERRA) e nao houve carimbo de partida. 
o da chegada, sobre as selos do Pars de 
origem, mais uma chamada de atenc;:ao, a 
violeta, completam-se. 

27) - 3/Dez: - PORTO - LlSBOA, pels 
COMPANHIA DE TRANSPORTES MREOS 
(C. T. A.), com carimbo Fig. 9. 

t~1 

29) -1946 - 2/Mai: - LlSBOA - MADRID, 
pela T. W. A., num normal aproveitamento 
da «mala-posta.. NEW YORK - MADRID. Ca· 
rimbo especial de chegada, semelhante ao 
da Fig. 11, mas lendo-se NEW YORK - MA-

Fig. 10 

DRID, datado de 3. 0 correio voado para 
LlSBOA, mostra·nos 0 carimbo da Fig. 10. 

30) - 5/Mai: - LlSBOA - NEW YORK, vOo 
de retorno, pela T. W. A. 

31) - 31/Dez.: -USBOA - LOANDA - LOU
RENCO MARQUES, -pela T. A. P. 

32) -1949 - 27 / Mai: - L1SBOA - LON · 
ORES, pela T. A. P. 

If )Ili' It-..p/w>. cI' 

1'9A.!. 
, ... VOo. POSTAL; 

·P.tIATO-USSOA 

:.r.b.'.(l.. ·:(I,;{iiiVl.i1!i .flaAt(,Jt' ,,' t4-' (~'f'" 
•. " • .., . T 

. '. /' 

Pt'o·loa -' /J~Ic' 

Fig. 9 

28) - LlSBOA - PORTO, idem, idem, com 
inversAo das cidades. 

33) -13/Jun: - LlSBOA - FUNCHAL, pela 
AQUILA AIRWAYS. 
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PRIMEmO LEILAO FILATELICO 

DO CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL 

EstAo r.eunidas as condi~aes para realizarmos 0 1.0 LeiIA'O Filatellco 
do Clube Fllatellco de Portugal, merce da colabora'tfio desinteressada 
de alguns assoclados e amlgos que se rprontHicaram a ajudar-nos. A seu 
tempo dlvulgaremos os respeotivos nom'es. 

Estamos convict!os que resta noticia sera motivo de mulla satlsfa~Io 
para todos os nossos Cons6ctos e pana os Fllatelistas em geral e a sua 
concretizat;:io sera efectiva desde que tenhamos a coopera'tAo de todos, 
traduzlda na Indica'tA'o e con,!equente entrega de se40s e pe'tas fIIate· 
IIcas para 0 Leilio. 

Os tratJafhos prelimlnares VaG decol'lrer, com a publi08'tAo do Regu
lamento podendo-se adlantar que 0 PRIMEIRO LEI LAO FILATI!LlCO tera 
lugar na n'OSSa Sede em data a anunciar e consoame 0 material de que 
dlspu~os para lelloar. 

o material a ofei'ecer, rel'ativo apenas t8 'Portugal e ex-Col6nlas, esta
mos cenos, Interessara ao coleccionador tradlcional e temaUco, avan-
9800, medlo e 'Infciado; Ipesquisador e in'l/lestldor. Havera certamente 
mater~al para todos os gostos, e, por isso mesmo, apelam10s para todos 
os nossos assoclados e para os filatelistas pOAugueses para que nos 
confiem 0 material 'que ten ham para colocar em leillo. 

CARTOFILIA 

Como se sabe, a Cartofilia e uma mo· 
daildade do coleccionismo devotada aos 
Postais IIustrados, os quais, pOde dizer-se, 
tllm certas afinidades com a Filatelia. 

Informamos os interessados que nos 2.0 
e 4.° sabados de cada mes, 0 restaurante 
Camacha (Rua Luciano Cordeiro, 89-A, em 
Llsbos), e ponto de encontro dos cartofi
!istas que a[ tem uma Boisa de trocas e 
vendas, sempre muito animada, estando a 
disposic;:iio dos interessados, para consulta, 
um catalogo e bibliografia diversa sobre a 
materia. 

LUFTHANSA 

Atraves do seu Departamento de Rela
c;:Oes Pllblicas, recebemos da LUFTHANSA 
- Linhas Aereas Alemiis, a amavel oferta 
de um lote de sobrescritos editados por 
aquela renomada transportadora, referentes 
a comemorac;:oes de voos efectuados pela 
aludida Companhia. 

Os nossos agradecimentos pela genti
leza. 
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LISTA DE SOCIOS 

DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBE'RS LIST - L1STlE DES MEMBHES 

AL TERAC;OES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

2467 - Jose Carlos Ribeiro Kullberg, Hua 
Gomes de Amorim. 9. 2710 SINrrRA 
(M) Po. In T. C. V. 6(). N. U. 1. 2. 93, 
94. 

247<0 - Jose Uma Andrade dos Santos Cor
reia. Rua Fernando Pessoa, 7-1 Dt.°. 
1700 Lisboa. (M). 'T. C. V. 60 N. U. 

2471 - Jose Manue) dos Santos Pereira. 
Praceta Comandante Sacadura Ca
bral, 8-1.° Esq.o Santa Iria de Az6ia. 
2685 SACAVEM. T. C. V. 60. N. 1. 2. 
90. 9·3. 

2472 - Eng. Jose Ant6nio Henriques Dinis. 
Rua ,p·aula Lopes. Lote 14. 4.° Esq. 
·Agualva. 2735 Cacem. (M) Po. Fr. 
In. T. C. V. 60. N. U. 1. T.8. 93 94. 

2481 - Manuel Joao Vaz Marques. Praceta 
Bela Rosa-3<-1.0 Esq.o Alh.)s Vedros. 
2860 MOITA. (P) T. C. V. N. 60.1.94. 

2485 - Paulo Alexandre Gouveia Arrais. Rua 
Dr. Te6flio Braga, 22. lFuzeta, 8700 
OIMo, (P) Po. Fr. T. C. 60. V. 3. 94. 

2486 - Joso Ant6nio Cabral e Costa. Rua de 
S. Martinho, 96-1.° Ot.° 3800 Aveiro. 
(P) Po. T. C. 60. N. U. 1. 2A. 94. 

2489 - Jose Ant6nio Lourenco Mendes. Ci
dade Nova - Ediffcio 7C-4.0 A Santo 
Ant6nio dos Cavaleiros. 2670 Loures. 
(M) Po. Fr. In. T. C. 60. N. U. 1. 
3. 60. 1. 2A. 3 p.or temas 60. U. 

2491 - Luis Filipe M. da Silva Ribeiro. Alto 
da Loba, Lotes 28/29. 3.° B Esq.o 
Pa<;:o de Arcos, 2780 Oei,.as. (P) Po. 
In. Fr. T. C. V. N. U. 60. 3. 94. 

2493 - Joao D. L Mendes de Vasconcelos 
Guimarses. Av. Infante Santo, 353-3.° 
JE. 1300 Lisboa. (M) T. C. 60. de pre
ferlmcia N. U. 94. 
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2495 - Man u e I Ferreira Vieira. Rua do 
Agueiro, 1,88 - rIc Esq.o 4400 Vila 
Nova de Gaia. (M) Po. Fr. in. T. C. 
V. 60. N. U. 

2497 -Jose Luis Norton Pacheco Geraldes 
Malheiro. Casa da Quints. Caide. 
4629 Lousada. (P) Po- Fr. In. T. C. 
V. U. 60. 1. 94. 

2498-Eng.o Manuel de Sousa Morais Faiso. 
Rua da Matola, 25 1'800 Lisboa (A) 
Fr. T. C. V. 73. 1. N. U. 94. 

2499 - Eng.o Fenan(lo Jose Fernandes Lucio 
Esteves, Rua Joso Nascimento Costa, 
4_3.° Esq. 1900 Lisboa. (1M) In. Fr. 
T. N. 60. Tematica Conquista do Es
paco (Astronautica) 67B. 68. 

25101 - Jack Kalepsky, Av. de Berna, 25-3.° 
Esq." 1000 Lisboa. (A) T. C. V. 60. 
N. U. 

2502 - Carlos Manuel Mascarenhas. R. Car
valho Araujo, 14-A-3.0 2745 Queluz 
(P) 'Po. T. C. V. 60. N. U. 3. 

2503 -Eugenio Fernando Mestre de Sousa. 
Rua Hermenegildo Capelo, 11. 2955 
Pinhal Novo. (P). Fr. In. T. 60. N. U. 
60. de 1 Especlalmente N. 

2507 - Joao Agostinho Mouriz de Campos. 
Av. General Humberto Oelgado ,3"8.°. 
F. (Caixa Postal 33) 282'5 COSTA 
DA CAPARICA. (M) iT. C. 60. N. U" 
93.94. 

2509 - Prof. Alberto Bartolomeu Achando. 
Apartado, 1'59 2402 LEIRIA Codex. 
(P.) Po. Fr. In. C. 60. 66 68. N. 1. 2. 
2A. 93. 94. 

11) - 2/MAI: - Aceite correlo a ser trans
portado pelo «airship- .HINDENBURG" de 
FRIEDRICHSHAFEN para LAKEHURST. Fran
quia. Esc. 14$50; carimbados no verso .NEW 
YORK MAY 9thD. APENAS SAO CONHECI
DOS CINCO (5). 

12) -19/Dez: - L1SBOA - BURGOS - MAR
SELHA - GENOVA - STUTiTGART, servico 
inaugurado pela LUFTHANSA. Ligacoes com 
BERLIM e LONDRES. 

13) - 1937/3 Fev: - ESPINHO - STUm
GART, pela LUFTHANSA. 0 aeroporto de 
L1SBOA estava alagado. S6 se conhecem 10 
sobrescritos. 

14) -10/0ut: - L1SBOA - SALAMANCA -
- MARSELHA - BRINDISI - ATENAS - CAIRO -
- ,KHARTOUM - KISUMU - MOCAMBIQUE 
(BEIRA - LOURENCO MARQUES) pel a LUF
THANSA/BRINDISI e dali pela IMPERIAL 
AIRWAYS. Taxa de correio: Esc. 3$00 por 
5 grs. 

15) -1938-25/Abr:-L1SBOA - ROMA, 
pela ALA L1TTORIA. 

16) - 5/Mel: - L1SBOA - SALAMANCA -
- MADRID - BARCELONA - MARSELHA, pela 
IBERIA. 

17) -1939 - 22/Mai: - L1SBOA - MAR
SELHA, pel a PAN AMERICAN AIRWAYS 
(P. A. A.) aproveitando 0 servico de «mala
~posta» de NEW-YORK - MARSELHA. 

18) -26/Mai:-L1SBOA - ACORES - NEW 
YORK, retorno do servico transatlAntico da 
P. A. A .. Fo! empregue 0 carimbo comemo
ratlvo da Fig. 5. 

Fig. 5 

19) -10/Set: - L1SBOA - BERMUDAS _ 
NEW YORK, ainda pela P. A. A .. Foi trans
portada uma pequena mala, nao oticial, de 
L1SBOA para as BERMUDAS. 

20) -18/Dez: - L[SBOA - PARIS, pela 
AIR FRANCE, levando 0 correio transatlAn
tico da P. A. A. 

21) -1940 - 28/Jan: - L1SBOA - CHAR
LESTON (USA). .pela P. A. A., um desvio, 
do serviCo transatiAntico, devido as severas 
condiCOes climatericas. 

22) - 2/Abr: - L1SBOA - AMSTERDAM, 
pelaK. L. M., em conexao e aproveitamento 
do servico da P. A. A. 

23) -10/Abr: - L1SBOA - HESTON, pela 
B. O. A. C. VOo experimental em IIgaC80 
com <l P. A. A. e aproveitamento do seu 
servico. 0 correlo mostra-nos a taxa de Esc. 
3$50 com carimbo de 9. 

24) -7/Jun: - L1SBOA - HESTON, pela 
B. O. A. C., atinal 0 primeiro servh;:o regular. 

25) - 1941 - 6/Fev: - L1SBOA - BOLAMA 
(Guine Portuguesa) - BELEM (Brasil) -
PORT OF SPAIN (iT'rinidad) - SAN JUAN 
(Porto Rico) - NEW YORK, p~la P. A. A., 
uma alternativa a rota, no inverno. 

Fig. 6 

a} LiSBOA - SOLAMA - Carimbo Fig. 6 

PRIMEIRO VOO 
CORREIO AERP:; 

Fig. 7 

b} LISBOA - PORT OF SPAIN - Carlmbo 
Fig. 7 
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CHECK LIST 

1) -1922 -1 /Mar-Jun: - L1SBOA - RIO 
DE JANEIRO, por CABRAL e COUTINHO. 
Acidentados duas vezes, em viagem, tiveram 
de esperar novo aviao, em cada uma delas: 

2) -1926-18/Set: - LlSBOA - TANGER, 
efectuado pela LATECOERE, companhia fran· 
cesa. Aplicado 0 carinho especial (Fig. 1). 

Fig. 1 

3) - 1927 - 2/Mai: - Voo experimental, 
feito entre L1SBOA, MADRID e SEVILHA, 
com 0 aeroplano _SEVILLE». 0 correlo incluia 
cumprimentos oficiais. 0 servico passou a 
ser feito tras vezes por semana, em 10 de 
Junho. 

4) -1928 - 28/Jun a 1/ Ago: - Uma ten· 
tativa transatlantica de L1SBOA. feita pelo 
Cap. F. T. Courtney, H. W, Gilmour, F. Pierce 
e E. B. Hosmer alcancou os AQORES em 
28/Junho. Recomecando 0 veo, 0 -aircraft» 
foi forcado, duas vezes, a descer, devido a 
fogo. Finalmente foram recolhidos/salvos 
pelo as/s MINNEWASKA-. Ao correio fol 
aplicado urn carimbo comemorativo. 

Fig. 2 

5) - 1930 - 4/Set: - LISBOA· PLY· 
MOUTH, pela R. A. F. A correspondancia 
transportada era entregue, a chegada , aos 

10 

pr6prios correios. Os sobrescritos apresen· 
tam 0 carimbo do Consul ado. 

6)-1931-30/Jan:-LlSBOA· AMERI
CA DO SUL, pelo -flying·boat» alemao .DoX». 
o carimbo (Fig. 2) foi apesto a vermelho 
em: 

a) L1SBOA - CANARIAS 
b) LlSBOA • RIO DE JANEIRO 
c) LlSBOA· NEW YORK 

7) -1934 - 20/0ut: - L1SBOA· TANGER, 
pelo AERO PORTUGUESA, LDA .. uma subs 1-
diaria da AIR FRANCE, pilotado por JEAN 
DENIS. Ligac;:ao, em TANGER, com 0 servico 
para a AMERICA DO SUL, da citada AIR 
FRANCE. 

8 - 2/Dez: - Primeira aceitac;:ao, no POR
TO, de malas do correio portuguaS, por com· 
boio ate PARIS, onde eram feitas ligacoes 
com os servicos franceses e outros. As expe
didas de LISBOA, com data de 3, recebe ram 
a carimbo, identico octogonal, entrado em 
uso (Fig. 3). 

Fig. 3 

9) -1936 -6/Jan: - LlSBOA - MADRID, 
pelas LlNEAS AEREAS ESPAr\iOLAS (LA.pE). 
Malas aceites, de algumas provfncias espa
nholas. Sobretaxa aerea: Esc. 1$75 por 20 
grs. 

Fig. 4 

10) -3/Fev: -USBOA • LONDRES, pela 
CRIILL Y AIRLINES. Foi usado a carimbo da 
Fig. 4 e emitido um sobrescrito. 

2513 - Eng.o Joaquim Alberto Ferreira Pinto 
Basto. Tapada do Mocho, Bloco C-6.o 
Esq.o 27'80 PAQO DE ARCOS. (A) T. 
C. V. 60. N. de preferencia. 1. 2. T 7. 
Flor.a. Pre-Hist6ria. AV. 90. 

2515 - Alberto Jorge Alves da Silva. Rua 
Alferes Malheiro, 190·2.°. 4000 POR· 
TO. (M) Po. Fr .. 60. N. U. 1. 2. 2A. 
19. 90. 93. 

2517 - Joao Medeiros. Av. Liberdade, 682-2.° 
Esq. 4700 BRAG,A. (Muito A) T. 60. 
N. U. 64, eventualmente avulso. Te
maticos: animais. 75. 76. Cosmos 9,0. 

2522 - Artur Augusto Alves de Miranda. Lu
frei. 4600 AMARANTE. (M) Po. Fr. T. 
C. V. 60. N. U. 1. 2A. 94. 

2523 - Ant6nio Rodrigues de Sousa Santos. 
3440 SANTA COMBA DAO Codex. 
(1M) Po. Es. T. 60. N. U. 1. 2A. 5. 
93. 94. 

2526 - Fernando dos Santos. Rua Camilo 
Castelo Branco, 8·1.° Dt.n 7080 VEN
CAS NOVAS. (M) Po. T. 60. N. U. 1. 
60. N. Ac;:ores, Madeira, Macau. 5 
CEPT. Nac;:oes Unidas. 90. 94. 

2~7 -Alfredo Antunes dos Santos. Rua 1.° 
de Maio, 15-1.° Esq.o. 2700 AMA· 
DORA. (M) T. C. 60. 1. 66. 67B. 
9G.94. 

2530 - Jose Carlos Bastos Duarte. Rua Gon. 
c;:alves Crespo. Vila Alegre, n.O 4. 
1100 LISBOA. (P) T. C. 60. N. U. 1. 
3. 93. 94. 

2532 - Dr. Jorge Alberto das Santos Vale. 
Praceta 25 de Abril, 8-2.° 'Esq.o. 
4400 V,ILA NOVA DE GAIA. (M) Po. 
Fr. T. 60. N. U. 1. Macau. 26.90 93. 
94. 

2533 - Carlos Manuel da Cost'a Moreira. Re
tiro-Cheleiros. 2640 MAlFHA, (M) 
Po. Fr. Colecciona: 60. N. U. 1. 2A. 
Macau. T1'O. T25 T27. Franquias me· 
canicas. T. C. V. 60. s6 U. 

2534 - Ant6nio Moreno Caetano. Rua Fer
reira da Silva, 10-3.0 Esq.o 1900 LIS. 
BOA (1M) Fr. In. T. C. V. 60. 1. 94. 

25G5 - Miguel Angelo Rico IFiel. Av. Sao Se· 
bastiao. Vila. 2395 MINDE. (P) Po. 
Fr. In. T. C. 60. N. U. 1. 94. 

2539 - Jose !Fernando Abrunhosa Lopes Fa
rinha. Rua Guilherme Gomes Fernan
des, 25-2.° Dt.°. 2675 00 I VELAS. (P) 
Po. T. C. 60. N. U. 1. 3. 94. 

2542 - Eng.o Albino da Silva, Rua Quinta 
das Palmeiras, i75-1,o Esq:o 2780 NO
VA OEIHAS. (M) T. C. V. 60. N. U. 
1. 2A. 94. 

2543 - Jose Maria Duque da Cunha. Rua 
P.aulo Duque, 27. 1496 DAFUNDO. 
(A) T. C. V. 60. N. U. 1. 2. 

2544 - Carlos Alberto Tocha Sequeira. Ur· 
banizac;:ao da ·Portela-Iote 172-1.° 
C. 2686 SACAV~M. (M) 60. T. C. 
V. N. U. 

255Q - Prof. Ant6nio Eduado Costa Sequei. 
ra. Av. N." S." dos Remedios. 8-2.0 
Dt.O Carcavelos 2775 Parede. (M) 
T. C. V. 60. N. U. 1. 50. 94. 

2'5'52 -Dr. Eduardo Moradas Ferreira. Rua 
Dona Estefania, 195-4.° E. 1000 lis
boa. (P) T. C. V. 60. N. U. 31. 37. 
42. Tema. 

25'53 - Prof. Vito Jose Jesus Carioca. Es
cola Secundaria de Mertola. 77-50 
Mertola. (M) Po. Fr. In. T .C. 60. N. 
U. 1. 2A. 19. Tema Natal. 

2555- ·Francisco Jose Pinto Madeira. Urba
nizac;:ao Olival do ~antissimo, Late 
10 rIc. Esq.o Prior Velho. 2685. Sa· 
cavern. Po. Es. In. J. 60. N. U. 1. 
2A. 1'5 19. 9'0/81. 94/'83. 107. RHM/ 
/182. 

2556 - Ant6nio Henrique Azevedo Rodri
gues. Av. Liberdade, 163-4.° Esq.u 
47{)0 Braga. (M) T. C. V. 60. N. U. 
66. 67B. 68. 1. 2. 5. CEPT. 90. 94. 

2558 - Alberto Pereira Gonc;:alves. Rua D. 
Crist6vao da Gama, 32. Bairro do 
Restelo, 1400 Lisboa. (M) Fr. In. T. 
C. V. 60. N. 1. 2. 2A. T. 29. 90. 94. 

2561 -Carlos Alberto Da Mesquita Gonc;:al. 
ves. Praceta Cidade de S. Tome, 
I,.ote 21·6.° C. Cruz de Pau. 2840 
Seixal. (M/A). Po. Fr. In T. C. V. 
60. U. 1. 2A. Macau. 2C (R.P.) Te
matica: Nautica-lMarinha. 93. 94. 

2562 -Frederico Vaz Os6rio. Rua Francisco 
Bafa, 6·2.0 Esq.o 1500 Lisboa. (M) 
T. 60. N. U. 1. 2. 10. 13. 16.21. 94. 

2563 - Joaquim Jose Alves Saloio, Rua Dia
rio de Notfcias, 65. 2'500 CALDAS DA 
IRAINHA. (M) Po. Fr. In. C. N. U. 
3. 60. 63. 64. 65', 66, 67. 67B. 68. 
70. 71. 73. 75. T29. 
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BOlSA FllATEllCA 

Espaco a disposicao de todos os leitores que podem aqui Inserlr 
o seu anuncio ao pre.;:o econ6mico de 25$00 por linha. 

Por selos novos, blocDs 
FDC'S das tematicas Papa 
Joao Paulo II, Xadrez, Fute· 
bol, Flora, Fauna e Olimp cos. 
Of ere co selos novos da Po16-
nia e Parses da Europa Orien
tal. Corresp::mdencia : FI ancth, 
ingles ou espanhol. Mieczys
law Zyla, 34-120 Andrichow. 
P. O. Box 161. Pol6nia. 

Troco selos da Pol6nia por 
Europa Ocidental. Al emanha, 
Portugal (poucos). Series Dis 
ney .Andrej Wasilewsky. Box 
1407. 50951 Wroclaw 34. Po16-
nia. 

Troco selos de Portugal e 
de todas as ex-col6nias Portu· 
guesas. Todos os temas. Au· 
gusto M. LUIS. C/Mayor 2. V I
lablino. 24100 Le6n. Espanha 

Troco selos tematicos, Fra
ma labels e qui los. J. Szeme
redi. P. O. Box 701. 3175 Dan
denong. Australia. 

Compro os selos de Portu
gal s6 em usados n.OO E. de 
Santos. 

122. 123. 166,167 180, 181 . 
189, 195. 203, 295, 298, 350 
353 . 355. 359 / 31. 380, 394/ 
;403 404 / 13 , 444/52, 462, 
464. 479, 486 / 90, 501/6, 528, 
558, 723, 761, 740. 

Tambem trocaria por selos 
de todos os temas de 200 %. 
Fazer ofertas para 

MONTEIRO 
6 Rue Magellan 75008 Paris 
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Europa de Leste. Of ere COl 
aos melhores preeos series 
novas tematicas au outras, 
inclu lndo novidades. F. Lou· 
reiro, Rua Eng '" Ferreira Mes 
quita, lote A _1 .0 D -1000 
Lisboa. 

Selos venda e compro, no· 
vos e usados. Continente e 
ex-coI6n ias . Bons preeDS M 
Leitao. Rua H. Lote 19.1 0 
Frente . Casal S. Bras, 2700 
Amadora . 

Novas emissaes de todo 0 

mundo pOr paises e temas
Esta e lima das nossas gran
des especialidades! Melhores 
preeos e desejo de servir 
bem. Pet;a circular de inscri 
eao prontamente enviada. Ser· 
gio W. de SOU'lrl Sima:!!)-
2500 Caldas do Ra'nha. 

TEMOS EM "STOCK". MI 
LHARES DE SERIES ESTRAN 
GEIRAS NOVAS - Todos os 
palses, todos os temas. Den 
teadas, nao denteadas. Blocos 
Oualquer qlle seja 0 pais ou 
o tema que colecciona, expe· 
rimente enviar·nos a slla Iista 
de faltas . F,latelia SERGIO W 
DE SOUSA SIMoES - 250(1 
CALDAS DA RAINHA. 

OUERO POSTAIS ILUSTRA 
DOS DOU SELOS OU FDC 
PORTUGUESES EM TROCA 

MASCARENHAS 

R. Artur Ferreira Silva, 2, 2.0 
1885 MOSCAVIDE 

INTERCAMBIO sellos nue
vos de Espana desde 1.979 
por sellos nuevos de Portugal. 
Ofrezco todo series nuevas, 
sello por sello. Dirig rse a: 
Abil io Rodri guez Macias -
Fonte Caoellans, 16-5·2 ° Telf. 
874.2634. MANRESA (Espa
na). 

Vendo folha." formato inter
nacional, lundo quadriculado 
dourado 7$50 cAda. Envio 
exemplar. LUIS M. Silva. Largo 
25 de Abril. Lt 130 - 2 0 Dt.° 
Apelaeao. 2585 SACAVEM. 

Preciso colecc'onador em 
Portugal para tl"Ocas serias. 
Desejo trocar selos novas e 
w~ados e blocDs da Pol6nia 
pelo mesmo de Portugal 1950-
-1986. Preciso selos novos e 
blC'cos de AngolA. M'IC1U S. 
Tcme, C. Verde, GIl'ne , Timor 
e Mocamh·'lUe. Base YvP."t. 
Corres'ponrJero cifl 11 m Inq1t3<;. 
Marek J Zawad?Id III. Urze
dnicza 9Am6, 25729 Kielce, 
Pol6n ia. 

VENDO: FDCs. postais ma
ximos, carimbos. cartas anti
gas, correi o aereo, provas, 
eros, ensaios, p re-fi ~atelia , in
tei ros postais. B. F. e outros. 

COMPRO: Pre filatelia, car
tas e ,postais maximos anti
gos, erros, provas, ensaios, 
etc. Pago bons preeos. 

Felix da Coota IIha - Bairro 
da Ponte - Telef. 44429 -
2065 Alcoentre. 



OS SELOS CARMIM 
E CARMIM ROSA 

Considero que sao os sal os carmim e 
carmlm·rosa que constituem 0 ponto nevral
glco da Fllatella portuguesa. 

Devido a aplicacao de uma tinta pouco 
eflcaz e bastante dlluente, estes exemplares 
podem muito bem vir a desaparecer do 
mercado flIatelico haclona! se, entretanto, 
nao se tiver desde ja, 0 maximo culdado na 
sua preservac;:ao. 

Refiro·me, evidentemente, a filatelia an· 
tiga, com especial reter~ncia aos selos car· 
mlm e carmim·rosa Impressos em papel 
couchet, dito porcelana e esmalte, por se. 
rem aqueles que tenho examinado, dia ap6s 
dia. Dou como exemplo os n.O 58, ou seja 
o 20 rs. rosa de 1882, 0 n.o 72, referente 
ao 75 rs. carmim, do ano de 1892 e n.O 7'5, 
150 rs. carmlm sobre rosa. Nos provls6rlos 
temos, Os n.08 83 e 89, seguindo-se·lhes os 
n.O 158, 20 rs. rosa de 1910 e, bem assim, 
o n.O 172, 20 rs. rosa, com a sobrecarga 
.Republica-. lila tipo Ceres de 1912 depa
ramos com 0 n.O 210, 2c. carmim, sendo, no 
entanto, 0 n.O 210 a. 2 c. carmim'rosa, 0 
mals deterioravel. A par destes, Os selos 
que com as mesmas taxas tiveram as sobre
cargas "Asslst~ncia .. e que sAo os n.o 205, 
20 rs. rosa de 1911 e as n.oo 223 e 223 a, 
res':lectivamente, carmim e carmlm-rosa, de 
1912. Os numeros enunciados sao os cons· 
tantes do catlilogo Eladlos dos Santos, para 
uma melhor identificac;:ao. 

A prop6sito do numero que considero 
223 a, em bora nao esteja previsto norefe
rido catalogo, ele existe na r'3alidade, can· 
quanto em percentagem reduzida, a seme
!hanc;:a do que acontece com 0 n.O 196 e 
dos Ac;:ores. 

Na realidade trata-se de exemplares 
muito bonitos e apresentaveis. mas muito 
vulneraveis em contacto com a agua. Bas
tante Infellzes, portanto. os responsBvels. ao 
madarem aplicar semelhantes anilinas. 

Aqui fica. pois. 0 aviso a todos os que 
tiverem selos nestas condic;:oes: todos os cui
dados sao poucos para a sua preservac;:ao. 
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por Paulo Borges Bento 

Aconselham as grandes peritos da especia
IIdade (e entre multos posso frlzar os nomes 
do Yvert e do Scott- que certos selos em 
contacto com a agua. a sua cor se dissolve 
ou se desnatura nela. Citam como exemplo 
numeroses selos estrangeiros como as pri
meiras emlssoes da Cachemlra. da Russia. 
do Levante. da Inglaterra. dos Estados Ma· 
laios e muitos outros. e eu cito estes selos 
portugueses, visto que com 0 seu estudo 
aprendi a conhec~-Ios. Os leitores sabem por 
certo muito bem que a composicao de uma 
gravura de um selo obedece a determinados 
detalhes e pormenores como sej'am: uma afi
gie, a taxa, cercaduras, floreados, as pala· 
vras correia, nome do pais e assim se pro· 
jectam os temas mais diversos. No entanto, 
basta uma minuscula mancha ou uma leve 
oxidac;:ao em tais descric;:oes. para que um 
selo se desvalorize consideravelmente, pois 
a partir dal, sao considerados la, exemplares 
defeituosos. 

Assim, penso que com os descuidos de 
uns 'e a ignori!ncia de outros se oerderam 
para sempre milhares e milhares dos selos 
enunciados, 0 que deixa a Filatelia portugue-
sa mals pobre alnda. Recomendam os espe· 
cialistas que 0 melhor processo para lavar 
selos do tipo atras descritos, consiste em 
coloca·los sobre um feitro apropriado. no 
qual se mantenha a humidade. 

S'ers rea!mente este 0 processo mais ade· 
quado? Com efeito, a tinta nao entra em 
contacto directo com a humidade, mas para 
mlm, talvez sela, sobretudo, 0 melhor pro
cesso para separar um selo de um pedaco 
de papel. 

Devido as circunst4ncias presentes come
c;:o a acreditar que estamos em ·presenc;:a ja 
de selos com tend~ncia rara. Se acrescentar· 
mos a tudo Isto, a propagac;:lio e 0 Interesse 
que 0 s'elo portugues esta a ter para 0 co
leccionador estrangeiro, poderemos chegar 
em breve. ao tal ponto em que a procura 
supera a nferta, 0 que nAo e de substlmar. 
se issa vier a acontecer. 

Procuro: Selos novos e usa· 
dos de Portugal. Of ere co: Se· 
los usados e outro material 
do Paqulstao. Abdul Munaf 
Bllloo. C/o R. K. Chemical 
CO Ltd. Rampart. Row Rd. 
Kharadar, Karachi Pakistan. 

Colecciono tema Bombelros, 
Traco ou compro. 'Envlo man· 
collsta. Ant6nlo Passos Barre
to. Rua do Cruzeiro, 231-r/c 
Dt.°. 1300 Llsboa. 

Troco selos de Cuba por 
selos de Portugal e ex-CoI6-
nias. Base Yvert. M.guel Prie
to. Llbertad 608. Santos Sua
rez. La Habana-5. Cuba. 

Prec;:ario de series comple
tas novas de Portugal
Abrangendo 0 perlodo de 
1953 a 1985, e muitas ante
riores. Envla-se gratis. Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Rainha. 

VENDO ou TROCO selos e 
blocos novos, envelopes c/ 
serle selos c/ carimbo 1.0 dla 
de Portugal. 'Envio Ilstas de 
excedentes e faltas. Humberto 
Costa, R. Operarios, n.O 20-1.0 
Traz. Ot.o Fr., Amora, 2840 
Selxal. 

Folhinhas com os mais be
los carimbos de Portugal -
Estavam edltadas ate final de 
1985 mais de 500 folhlnhas 
com marcas diferentes. Salvo 
o numero um. esgotada (e que 
compramos por muito bom 
preco). esta a tempo de adqui· 
rlr to do 0 conjunto. -Em distrl· 
bulcAo um catalogo-prec;:arlo, 
que enviaremos gratis a sim
ples pedido, bem como amos· 
tras para quem nlio as conhe· 
ca. Sergio W. de Sousa SI· 
moes - 2500 Caldas da Ral· 
nha. 

Compro .Templo Diana
(Portugal) inscrlc;:oes margl
nals, folhas inteiras, erros, 
ensalos e provas. 

Ant6nlo Vieira Pinto. Av. 
Femiio MagalhAes, 817. 4300 
Porto. 

Procuro um correspondente 
para trocar selos usados da 
Finli!ndia por Portugal. Cor
a I e m ii o . Niilo Myllaruiemi. 
respond en cia pm : r>g!~!) ou 
Puolaharju 35.SF·00930 Helsin
ki 93. 

COMPRO «Lusladas» (Por
tugal). cartas, postais, ambu· 
IAnclas, carimbos franceses, 
nominatlvos, ensalos. provas, 
erros, blocos. paquebots. 

Inscrlc;:oes marglnais: 1m· 
pressores e numeros de obras. 

Resposta: Apartado 90. 2751 
Cascais Codex. 

Se e revendedor - Temos 
em dlstrlbulc;:ao gratuita um 
prec;:arlo de pacotes com se
los, temsticos e outros, alem 
de todo 0 material filatellco, 
e que natural mente Ihe inte· 
ressa. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da 
Ralnha. 

Pacotes com selos tema· 
tlcos e por palses - 0 mals 
completo conjunto de temas 
Jamals apresentado. Sollclte 
prec;:arlo. Sergio W. de Sousa 
Simoes - 2500 Caldas da 
Ralnha. 

Compro selos, postais, car· 
tas, cintas de jornais. etc., 
Portugal e Ulramar, em espe
cial Macau, Timor, c.a Mocam· 
blque. Nyassa. Tete, Zambezia, 
Kionga, Congo, Cabinda. 

J. Trindade - Tel. 2515949. 
Apartado 582. Portela - 2685 
Sacavem. 

NOS NAO VENDEMOS APE· 
NAS PACOTES DE TIRAS 
PLAST.fCAS, DAM OS TAM
B!M! Igualmente classlflcado
res, e pacotes de selos tema· 
tlcos (mais de duas dezenas 
de temas dlferentes). Pet;a a 
circular .CUERO RECEBER 
COMPL.'ETAMEN;r.e GRATIS •. 
Flfatella S:~RGIO W. DE SOU· 
SA SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

G'reetings from Portugal! 
I SEMI mint and ,used com· 

plete sets. souvenir sheets. 
F. O. C., booklet~, bundles 
commemorative stampe and 
small size stamps of Portugal. 

Price list will be send un· 
der request. 

Attention, ,please: exchange 
proposal can"t be accepted. 
AJease USe Michel, Yvert and 
Scott catalogs. and write in 
english or french. Thank you 
all In advance. 

Send your letters to Pedro 
JoSi6 Waddington Peters - Av. 
JoAo Cris6stomo. 81-4.° 
1000 Lisboa (Portugal). 

Selos novos em clrculac;:ao 
- Em liquidac;:i'io dos seus 
pedldos de selos ou material 
filatellco, pode envlar·nos se
los das emissoes de Portugal. 
para uso na correspond~ncla. 
Uma boa ocaslao para desfa· 
zer-se do Que tlver a mais. 
Sergio W. de Sousa Simoes 
- 2500 Caldas da Rainha. 

Vocl!! que sabe escolher ... 
pOis clarol Escolhe folhas em 
formato Intemacional nos mo
delos Normal. Extra ou Luxo. 
para montagem das suas co· 
lecc;:oes, editadas por Sergio 
W. de Sousa Simoes - 2500 
Caldas da Ralnha. Amostras 
contra esc. 80S00 para despe· 
sas, logo deduzidos na prl
melra compra. 
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PREQARIO TEMATICO -
Desde Arqueologia, Arte, As
tro, Aves, Aviacao, ate Teatro, 
Tecnologia, Transportes, Tu
rismo, Telecomunicacoes, Uni
formes, Vefculos Motorizados 
e Xadrez, de tudo vai encon
trar no preGario tematico ago
ra em distribuiGao. Tem mais 
de 280 parses, cerca de 100 
temase 24.000 series dlferen
tes . .para 0 receber envie Esc. 
80$00, reembolsavels no pri
meiro pedido. Para 0 estran
geiro remeter 0 equivalente 
a $5,00 USA (aviso) ou $200 
USA (superfrcie). S~RGIO W. 
DE SOUSA SIMOES - 2500 
CALOAS DA RAINHA. 

SELOS PERFURADOS. Pago 
a catalogo ou. troco selos de 
Portugal com as perfuracoas: 
ABV - AT - ATe - A. TELES -
- ODA - OFCL - CFE - OFU -
- CI (Jaime Nascimento Al-
meida) CIN - CM - CM&I -
- CNN - CPM - CASA AFRI
CANA - CT - Ei - EM - EML 
(num circulo) F.B - GLS -
- GECP - JCR - JNPP - MD -
- MON - PBC - PL - RC - RI&C 
SACOR - SF - TOTIA (41 fu
ros). WOC. JORGE VIEiRA -
Av. -Boavista. 173-4.° Dt.° -
4100 PORTO. Tel. 691526. 

Precario de Sobrescritos do Tlras pl6sticas e classifica-
Primelro Dla de Portugal - dores _ E todo 0 restante 
Se colecclona os envelopes material filatalico. Em dlstri
edltados pelos correios (ou 
pensa coleccionar), todos com buiCso gratulta, um .precario 
series completas, nao deixe que Ihe sera remetldo com 
de solicitar este preGario. Ser- todo 0 prazer. Sergio W. de 
gio W. de Sousa Simoes - I Sousa Simoes - 2500 Caldas 
2500 Caldas da Ralnha. da Ralnha. 

PR'ECARIO POR ,PArSES -
Se V. colecciona qualquer pars 
estrangeiro, des de Afeganls
tao a Zimbabwe, interessa-Ihe 
receber este nosso precario, 
repleto de series completas 
novas. Descreve mais de 280 
parses e perto de 100 temas, 
num total de cerca de 24.000 
series diferentes. Para 0 rece
ber, envie Esc. 80$00, reem
bolsavels no primeiro pedido. 
Para 0 estrangeiro remeter 0 
equivalente a $5,00 USA 
(aviao), ou $2,00 USA (super
frcie). S~RGiO W. DE SOU
SA SIMOES- 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

Desejo trocar selos usados 
de Portugal, Acores e Madei
ra. Of ere GO selos novos e usa
dos da Argentina e de outros 
parses da America do SuI. Ma
rio Roque Ramundo. Castilla 
de Correo 2594. 1000 Buenos 
Aires. Argentina. 

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

1200 LISBOA - Telef. 321514 

SElOS E MATERIAL 
FllATElICO 
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TUDO PARA FILATELIA 

saos DE PORTUGAL E UL TRAMAR 
e a nossa grande especialldade 

SELOS DE TODO 0 MUNDO 
PARA TODOS OS TEMAS 

Exposh;iio permanente de Selos em 
15 vitrines do atrio do res-do-chao 

e no 3_° andar (elevador) 

COMPRA - VENDA 

Execw;ilo r6pida de pedidos 
por corresponci6ncia 

PACOTES DE SElOS 
TEMATICOS 
Grande sortido 

de Series completas 
e Selos tema.ticos 

Peer a Listas de preeros ' gratis 

ELADIO DE SANTOS 

Casa Fundada em 1922 
RUA BERNARDO LIMA, 27 

TELEF. 54 97 2S 1100 L1SBOA 

SERlE «AZENHAS})-NASCEU DO CFP 

Nao e habllo dos dlrlgentes do Clube 
Fllat~IIco de Portugal desenvolverem a sua 
auta-promo~o, atraves 'da publicita(:lio sis
tematica das suas Inlclativas ou das varias 
facetas da sua actlvldade. 

Todavla, salVo 0 devtdo respeJio por 
oplnloes contrarlas, parece-nos que a mo
destia em demasla poderlt revelar-se nega
tlva. Isto porque a nao dlvulgal;ilo de deter
mlnadas Iniciatlvas levadas a cabo pelos 
Corpos ~erel\tes do CFP, podera conduzir, 

desde a conclusoes erradas (como por 
exemplo, falta de d/namlsmo dessas GerAn
clas) , at6 ao completo esqueclmento de 
factos que, olvidados, delxariio lacunas nao 
apenas no hlstorlaf do CFP como da pr6-
pr/a Fllatelia Portuguesa - dado que, algu
mas 'delas, transcendem amplamente 0 am-
bito da nossa associa(:io. 

p.,r hole, revelamos orgulhosamente que 
a s6rie de quatro selos tendo como motivo 
"Azenhas de Portugal", e tambem alus/vos 
8 Lubrapex 86, fol total e excluslvamente 
da Inlclatlva do CFP. 

Na verdade, a magnifica ideia perten
ceu ao Presldente da DlrecrrAo do Clube 

por A. Silva Gama 

FIJateJlco de Portugal, Fernando Gomes Car
rao, que a apresentou em reunalo de 01· 
recrrao tendo sido esta unanimemente aca
Ihida com 0 maior entusiasmo. Assim, foi 
sugerlda aos CTT que a aprovou, con
fiando a sua execurrao a Luis Duran que 
executou um trabalho esmerado dlgno da 
malor nota. Conslderamos mesmo estes 
selos entre os melhores que ultlmamente 
se tem felto entre n6s, aliando de forma 
notavel, a f1delldade requerJda dOB enge-

, r' 

nhos representados, a um trarro modemo e 
arejado obtJdo nos seus enquadramentoB. 
Ate 0 painel 'de cares selecclonadas fof 
extremamente feliz. 

Desta forma, deve-se ao Clube Fllatellco 
de Portugal, que ten ham ficado perpetuados 
em selos quatro curlosos exemplares des
sas obras maravllhosas do engneho popu. 
lar e '· slmpllsta que sao as azenhas. ' 

Acrescente-se finalmente que e preocu
parriio da Dlrecrriio do CFP, ar-resentar 
anualmente sugestoes ao plano de emls· 
soes dos CTT, tentando assim correspon
der aos anselos, neste campo, dos nOSSOs 
assoclados. 

-E ja agora, expressamos a todos os cons6clos 0 nosso convite de 
faze rem chegar ate n6s as suas sugestoes que serao devidamente enca
minhadas. 
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Por outro lado, a uniilo do servioo postal 
ao telegrefico, trouxe aos chefes das esta
OOes um grande aumento de trabalho, bem 
como de despesa em artigos de expediente, 
iluminaoilo, etc. queixando-se amarpamente 
que a quantia recsbida para expedl~nte nilo 
Ihes chegava para 0 petr6leo! 

'Tambem 0 servioo tinha 'pouco I pes!loa~, 0 

que orlglnou cham ad as de atenoilo ao Direc
tor Geral, entre elas para 0 caso dos distri
buidores de telegramas os quais, em meados 
de Janeiro ainda nilo se tin ham apresentado. 

De tudo isto resultavam frequentes recla
maoc3es como por exemplo estas duas curio
sas, uma, da Camara dos Pares, em que 0 Sr. 
Corvo referia-se ao mau servioo dos teh~gra
fos de Lisboa, chamando a atenOilo do Minis
tro das Obras Publlcas; e outra, do publico, 
porque os distribuidores tanto da · estaOilo 
principal, como das sucursais «andavam pou· 
co decentemente vestidos». 0 estarem II es
pera de ordens para 0 novo uniforme nilo 
era aceite. 

Correios - Foi estabelecida a Posta Rural 
no distrlto de Aveiro. Em Lisboa abriu se urna 
estaOilo telegrafo postal na Rua das Taipas. 
No dia 8 de Janeiro foi arrematado 0 servioo 
de conduOilo das malas do correio, da Esta
Olio Central, na Praoa da Batalha para a 
estaOilo de C. F. de Campanhil. Foi seu adju
dicatario Francisco Janu8.rio da Fonseca pel!;) 
preoo de 930S- rs. anuais. 

No dia 10 de Janeiro passou a vigorar 
o servloo de vales telegrSficos e posta Is, 
tendo suscItado algumas dtividas a sua exe· 
cuOlio, resolvidas mais tarde com outras 
instruoc3es. 

Deviam ter sido emanadas ordens, no ano 
anterior, talvez por os servioos dos correios 
passarem para 0 Terreiro do Paoo, para a 
venda de tonaladas de documentos postais. 
Em hasta publica, "uma porr:;ao de papal, 
armazenada na extinta d/recr:;ao dos te/f§gra
fos» e outra "porr:;ao de papal ahilazenada 
no edificio ocupado pe/a extinta direcr:;ao 
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geral (3) e ('). Em Vlseu tamMm em hasta 
publica (14/1/81) 'ite 6000 kilogramas de 
documentos antigos" (5). 

Em 1 de Fevereiro, principiaram a vigorar 
o Regulamento respeitante as cartas com 
valor declarado e regulamentadas as con
dioc3es de transporte de liquidos, matarias 
corantes e gorduras. 

Filatelia - As provas dos selos postais 
referentes a emlssilo de D. Luis I (1882/ 
/1887) remetidas de Paris pelo gravador 
Mouchon, para serem submetidas a aprova· 
Oilo superior, foram devolvidas cerca de 13 
de Janeiro com indicaOilo de serem modifi
cadas? (Nilo sabemos que modificaoc3es, por 
que ele s6 gravou 0 centro. Veja por exem· 
plo 0 Catelogo E. Santos (6) (7). Os novos 
modelos de selos ·para uso do correio 
tinham de ser ·entregues na Legaoilo de Por
tugal em Paris, conforme os termos do con · 
tracto celebrado com (mr.) Mouchan, ata 15 
de Janeiro, Duvidamos se em tilo curto 
espaoo ten ham chegado a tempo. 

Como 0 artigo ie vai extenso, terminare· 
mos com uma noticia curiosa tam bam ligada 
as comunicaoc3es e que rezava 0 seguinte: 
ceO bem conhecldo banqueiro em Lisboa, 0 

exmo. snr. Visconde· de Franco, acaba de 
estabelecer uma linha telephonica do seu 
escriptorio na rua dos Capallistas, para a sua 
residflncia na prar:;a (10 Principe Real. Ja sao 
30 OS telephones de Befl, aperfeir:;oados pelo 
snr. Hermann, que, nas melhores condir:;5es, 
estao funcionando em Lisboa (8). 

(1) Carta de LeI. Dada no Pac;:o. aOs 7 de Julho 
de 1880. 

(2) 0 Ocldente.de 1882. 
(3) Oiarlo do Governo n.' 299 de 31 / 12/ 1880. 
(') Idem n.' 4 de 7/ 1/ 1881. 
(5) Idem n.' 3 de 5/ 1/1881. 
(6) Catalogo Eladlo Santos 46.' edic;:ao 1985. 
(7) Catalogo das Provas e Ensalos. Prof. O. Mar

ques. 
(8) A Sociedade Hermann estava Instalada no 

Largo da Anunclada. ssqu lna da Calc;:ada da Lavra. 

~L_e __ u_c_h_t_tu __ rm ___ (_F_a_r_O_I_)~j 

CLASSIFICADORES 

Ref.a Medidas pag. Bandas 

L 5/8 140X 200 16 96 615$ 
L 2/8 170x225 16 96 800$ 
L 2/ 16 170 X 225 32 192 1275$ 
L 4/8 230 X 305 16 144 11501 L 4/16 230 x 305 32 288 1850 
L 4/24 230 X 305 48 432 2450$ 
L 4/ 32 230 X 305 64 576 3200$ 
LS 4/8 B) 230X305 16 144 1280$ 
LS 4/16 B) 230x305 32 288 2100$ 
LS4/ 24 B) 230 X 305 48 432 3350$ 

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL. 

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE. 

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL) 

REF.a N.D de casas (forma quadrada) REF.a N.D de casas (forma redondal 

MB12 12 moedas max. 64 mm 0 MB42R 42 moedas max. 29 mm 0 

MB 20 20 » 48 " MB24R 24 » " 32,S " 

MB35 35 35 MB 35R 35 30 " 
MB48 48 30 " MB30R 30 34 .. 
MBSO 80 24 " MB 30 RA30 36 

MBMix 45 diferentes MB20R 20 38 .. 

CADA ESTOJO MB 1 850$ 

REPR-ESENrrANTE JORGE M SLOPES PARA PORTUGAL • • 

Rua S. Nicolau, 26·4.° Sala 3-Telef. 878360-1100 LISBOA 
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SOMOS ESPECIALISTAS 

em peyas classicas, sel'1ies ant'igas e 
modernas de todos os parses 

Ternos estabe·lecido 'Urn Serviyo de abono 
a Norvidades 

Solicite 0 envio GRATU'ITO dos nossos 
oatalo'gos de venda 

FILATELIA llACH, s. l. 

ALGUNS FACTOS 
DO ANO DE 1881 

Fundada em 1915 - 70 snos de experiAnci'a por Jose R. Dias Ferreira 
Diagonal, 489 - 08029 BAH08LONA (-ESPAf'lA) 

Colecciono .... _ ... ___ . __ .. ___ . ___________________________________________________ _________________ _ 
No'me _________________________________________ . __________________________ ____ . _______________________ _ 
Domi,cflio _________________ . ______________________ ._ .. _______________ .. ____________ .. ____ . __________ . 
Localidade ____________________________________ .. ___________ . __ . _____________ _____ _________ . _______ _ 
Assinatul"a ______________ .. ___________ . ______ . _________ ._ .. _. ____ _________ ____ .. _ .. _. ___ . __________ _ 

c. SANTANA 
FILATELIA TEMATICA OU POR PAlsES 

GRANDE STOCK 

NAO TEMOS l1UDO, MAS TEMOS DE TUDO 
EXEGUTAMOS MANCOLISTAS 

SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 
Em series 'completas, novas, e 'sem charneira 

NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores prec;:os 

REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos 

AV. DA LlBERDADE, 157 ·1.0 
(Metro: AVENIDA) 

1200 LIS B 0 A-Telef. 561539 

o ano de 1881 a na hist6ria dos correios 
e da filatelia - a qual anda Iigada - um 
dos mais importantes do saculo XIX, quando 
pontificava na Direcc;Ao Geral dos Correios 0 

insigne Dr. Guilhermino Augusto de Barros. 

Foi D. Luis que 'Por .. Carta de Lei» aprovou 
a .. Organizar;ao Telegrapho postal e de pha· 
roes», revogando toda a ·legislac;:Aoem con
trario, aos sete de Julho de 1880 (1). nAo 
podia ter encontrado ninguem melhor e 
mais competente funcionario do que 0 Dr. 
Guilhermino de 'Barros, como era conhecido. 
Se nAo vejamos 0 que durante a sua admi · 
nistrac;Ao foi posta em execuc;Ao referente 
aos catorze artigos do Titulo I, Capitulo I 
e que podemos resumir, na ,parte fiIatelica, 
os seguintes: Organizac;:Ao do dep6sito dos 
correios; a criac;ao de estac;oes sucutsais dos 
correios e telegrafos de Llsboa, algumas no 
Porto e Coimbra; cartoes postais, bllhetes 
posta is; sobrescritos e cintas esta!"l'Pilhadas; 
Posta Rural repartic;oes postais ambulantes; 
encomendas postais; assinatura de jomais e 
publicac;:oas peri6dicas; cobranc;:a de recibos, 
letras e obrigac;:oas; entrega de correspon
dAncia ao domicilio; entrega de correspon· 
dAn cia pelo pr6prio; cartas e ca:xas com 
valor declarado; caixas exteriores de dia e 
de noite nas ruas, ambulAncias e dlJlgAncias; 
marcos posta is (2); museu, blblioteca pos!al, 
telegrafica e de far6is; modificaC;Ao do fabrico 

de f6rmulas de franquia tornando 0 seu custo 
mais econ6mico e lista das instituic;:oes pos
tais. 

Mas, voltemos ao ano de 1881, para dar 
a estampa algumas curiosidades que nele 
tiveram lugar. 

Empregados - Os da provincia em recla
mac;:Oes justas e moderadas, sobre a irregu
laridade com que eram 'pagos os vencimen· 
tos, admitiam que fosse por desleixo, levan
do ao ponto de alguns defenderem a admi
nlstrac;eo dos ataques na imprensa, alegando 
entre outros motivos estar a direcC;ao num 
estado de transic;:Ao. Enquanto os emprega· 
dos da capital receblam pontualmente os 
seus vencimentos, os da provincia recebiam 
com um atrazo de entre 10 a 20 elias e 
mais (!) nao falando na disparidade de os 
empregados do correio receberem a 4 e os 
dos telegrafos a 14 de cada mAs. 

~ curioso acentuar que eram conside
radas fora de Lisboa, locais como as 
estac;oes de Ajuda, Bom Sucesso, Belem e 
outras em que os empregados receberCim 
a 14 de Janeiro de 1881, os seus ordenados 
referentes a Dezembro de 1880! Para tal, foi 
necessario dirigirem-se ao adminlstradot por
que no dia 13, ainda 0 tesoureiro estava 
«estudando» a maneira de tazer OS paga-

mentos, 



por motivos de um portugu6s correcto ou 
nao, mais na busca de um lapso na data 
ou na posir;ao de legendas, 0 certo e que 
guardamos algumas «raridades», apenas va· 
liosas na opinii1o moment§nea da desco. 
berta. 

Tudo isto vem a prop6sito de uns sobres. 
critos que um amigo, confrade e coleccio
nador avanr;ado, nos ofereceu. AchBmo·los 
tao curiosos que os juntamos no intuito de 
abordarmos uns assuntos de interesse para 
os jovens. 0 momenta chegou hoje: tentare
mos mostrar que se pode viajar por pouco 
dinheiro e com prazer .. . 

Uma das cartas foi enviada pe/a UniVersi· 
dade de Coimbra e a marca do dia tem a 
legend.a: Universidade - Coimbra; a outra foi 

parece va/orizado em virtude da discrepancia 
em 0 «s» e 0 «Z». Qualquer d.e/as, porem, 
fez correr tinta e, como se ve, a coleccio
nar;i1o de inteiros postais tao em voga 'des. 
perta a curiosidade, indispensavel em qual. 
quer aprendizagem. 

Os pedagogos aconselham 0 ensino a brin· 
car; os filatelistas, sem limites de idade para 
estudo e sem frequentarem a esco/a, apren. 
dem precisamente a brincar. 

~ por isso que trouxemos dois exemplos; 
atraves deles, os jovens que nos lerem pode. 
rao ajuizar se merece ou nao a pena con he
cer .portugal pelos carimbos de correio. Pelo 
menos, aqui fica 0 convite para um passeio 
por pouco dinheiro se, antes de recortarem 
os selos, repararem de onde veio a carta. E 

S .la Ca~ da ~1is"rjcordle do ~-'lilICO l! Canave.n 
rf.E,.ONE 5209a 

630 ,v,ARCO D'E CANA VESES 

I" . "€,\!,'H.,~ 8Hr$-

expedida pe/a Santa Casa da Miseric6rdia 
do Marco de Canaveses e 0 carimbo diz 
Marco de Canavezes. 

A coinc'd€mcia de um carimbo Universi· 
dade aposto em sObrescrlto da Universidade, 
bem como a do carimbo de Marco em so· 
brescrito d.a Santa Casa da mesma terra bas· 
tariam para distinguir essas P8r;as numa ten· 
tativa d.e colecr;ao de · sobrescritos. Claro 
que 0 sobrescrito de Marco, em princlpio, 

4 

se Ihes for imposslvel abarcar 0 pais inteiro, 
porque nao tentar uma provincia completa? 

Nunca nos constou que alguem 0 tenha 
conseguido, mas sabemos que um nosso 
amigo colecciona somente todos os car'mbos 
comemorativos do Algarve. ~ um passo e, 
numa provincia sempre em testa filatelica, 
um passo de gigante. 

Vamos percorrer Portugal em passos miu· 
dos para nao nos cansarmos? 

[S []} IJ (Y to [J) U CE 
91'avadol'tzS' 

• Medalhas comemorativas 

• Emblemas 

• TaC(as e Trofeus 

• Placas 

• Porta-chaves 

Edl~6es de meda.has em curso: 

NAVEGADOHiES PORTUGUESES E SEUS BARCOS 

HISTORIA 0,0 SEtO 

(COLABORACAO CQM 0 CLUBE FlLAnLiCO DE PORTUGAL) 

Rua dos Bacalhoelros, 28 

1100 Usboa Tel'ef. 870412·870425 
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PORTUGAL - COLON lAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

I\SSINATURAS 

QUALQUER 

PArs I TEMA 

CONTAC\TE.J>.JOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro 

Novldades. Tem6tlcos. 
Sobrescrltos de 1.· dia 

1000 0 MATERIAL FILATi!LICO 

Baslos I Campos, lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel. 8341 08 

1100 L1SBOA PORTUGAL 

DOMINGOS DO SACRAMENTO 
Mercado Fllat6l1co de Llsboa 

Rua do Cruclflxo, 28 - Telet. 3248t1 
1100 L1SBOA 

Varlado sortldo de dries com!lletas 
e selos Isolados, de Portugal 

e Ultramar 
Todo 0 material necessArlo 

ao F1latellsta 
Albuns de Portugal, Ultramar 

edl~Ge8 Domingos do Sacramento 

SELOS 
POHTUGAL. ,EX·OOLONIAS E 
ESTRANGEIR,OS, CLASSICOS 

SeRIES. ETC. 

H. Santos Viegas 
RUA 1.· DEZEMBRO, 45-3.· 

TELEF. 36 58 52 
1200 LISBOA 

SELOS-MOEDAS 

Dia ;' , 

. . I 

GRANDE STOCK DE SELOS 
DESC.30% 

P6RTICO 

VIAJAR COM poueo 
DINHEIRO ... 

Um dos maiores coJeccionadores de selos 
de correio aereo confessou·nos, um dia, que, 
noutros tempos, coleccionara curiosidades, 
tudo aquilo que merecesse um ar de gra98 
ou de disparatado. 

Essa contlssao veio confirmar, acima de 
tudo, uma verdade indiscutlvel: 0 colecc/o· 

nador e um curioso, nao s6 amigo d.e saber, 
mas tambem um apaixonado por objectos 
fora do vulgar. 

Assim, quando visitamos um dos m.aiores 
marcofilistas portugueses js desaparecldo do 
nosso convlvio, 0 Dr. Ant6nio Fragoso, fica· 
mos deslumbrados com a quantidade eva· 
riedade de carimbos sobre /nteiros postai5, 
preocupando-se ate ao pormenor da terre 

por A lves Coelho 

que mudou de nome e os dois nomes IB 
figuravam em p9t;as carimbadas e circuladas. 

Para 0 Mestre, a pe9a circulada era a de 
maior valor, alnda que se tratasse de loca · 
lidade com muito correio ou de terreo/a de 
rara correspond{mcia. Segulndo a tradi9ao 
mais digna de que 0 selo foi criado para 

trocar correspond~ncia e nio para enfeitar 
albuns, teria a mais valiosa colec9io de 
car/mbos C/e Portugal. 

Hole, impassivel se reconhece ob!er tanta 
preciosidade, pois ao lado dos vul,gares ca· 
rimbos figuravam os dos nossos antepassa· 
dos. No entanto, tambem sofremos do mesmo 
delicioso mal de olhar para os carimbos sem 
a profundidade do Dr. An/6nlo Fragoso. Mais 
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~ filatelia o BARATA DRS NEUES 
Rua da Trlndade, 5 - 1.° Dt.o (Ao Largo do Carmo) - 1117 LIS BOA - Codex 

Tele'.317133 

-Ii,elfts NOVas 

Dr~ndQ _ad, de, 
E USADOS 

.~ • PORTUGAL E ULTRAMAR 
~. I. HoWlS Palses de Etpntuio Po 

• ESTRANGEIRD (Pur P'lsell~uguese) 
• ESTRANGEIRD -TEMATICOS 

? a 
• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• 1NTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxlMoS 
• CARTAS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

Possl,limos grande quantidade de 
livros, revistas e c-at~logos sobre 

fliatelia e numism~tica 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

Material filatelico 
e numismatico 

== 
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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 Filatelico de Portugal on request. 
Please specify which catalog you wish. 

George 

• ~2~~!!~!>S 
Santa Monica, California 90405 
Telephone: 213/450-2543 
Cal. Aue. Lie. No. A 1229 

LINDNER 
0' MELHOR AT~ A DATA PARA APRESENTAyAO 

E PRESERVAQAQ DOS SELQS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS 

PEQAM PRECARIQS 

FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
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 

EDITORIAL 

Com 0 presenle nlimero, perfazem...se as 6 edl<:Oes desta Revlsla a que nos com
prometeramos para 0 ano de 1986. 

Permitomo-nos chamar a aten<:lo para a clrcunstincfa desta edh;lo comportar 
40 p6glnas, aUAs como a da precedente, 0 que constltul um consldenivel esfor<:o econo. 
mlco por parte da Dlrec<:lo do Clube Fllatellco de Portugal • 

Esse esfor<:o, fol assumldo na perspectlva de bem seIVlr os Cons6clos e tendo em 
.vlsta que, para multos, esta Revista constitul a regalia mala palp6vel que Ie coloca 
a sua dlsposl<:Io. 

Releve-se-nos 0 aproveltar eate ensejo para chamar a atenqlio para 0 facio de que 
outros beneficlos reala estlio ao alcance dos 86clos do C.F.P. E daqul os exortamos 
a deles usufrulrem. 

Mas os aumentos consecutlvos do numero de p6glnas, sio posslvels tambem, pOllos 
trabalhos que os nossos leltores nos tAm gentllmente remetldo. Dlremos consclente· 
mente que eles foram mesmo fundamentals: porque nos anlmam e estlmulam; porque 
nos proporclonam os Indlspens6vels textos para 0 preen chimento das p6glnas dlsponl
valai porque slo, alnda, um motivo bern signiflcativo com que a Direc!;lo do C, F; P. 
se senslblllza para ultrapassar a questao econ6mlca. 

Reglste-se que esses trabalhos posslbllltam a desej6vel dlversHlcac;iio das materlas 
e 0 abordar de vArias das modalldades do colecclonlsmo fIIati8l1co. Folheiem-se as 
p6ginas segulnte e verlflque-se a exlstAncla de textos que se Integram em v6rlu e~fl'o 
clalldades: HIst61'11a Postal, Fllatella Tradlclonal, Intelros Posta Is, Aerofilatella, Marcofilla. 

E saude-se 0 Inedltlsmo de alguns deles • 

Sollcltamos, pols, e exortamos os nossos Cons6clos a contlnuarem (e lie posslvel 
Incrementarem) 0 envlo de artlgos que pubtlcaremos com 0 malor gosto 

Flnalmente, reflnHe que alnda 0 presente numero Be encontrava na Tipografia e 
j6 tlnhamos entregue na meama, quase todos os originals necessArlos para a pr6-
xlma ed~o, 

A. SILVA GAMA 
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o selo portugues 
e hist6ria e cultura, , 
e passadO, e presente e 
e distancia. 

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

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, Corteiros, livros Anuois e Temotic()3 
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