o selo portugues

e historic, e culturc,
e posscdo, e presente e
e distancio.
Coleccionor
selos portugueses
e descobrir este jeito
de sentir e de viver.

COLECCIONAR
E' DESCOBRIR
Selos em Albuns, Corteiras, livros Anuais e Tem6ticos
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Ter(:as e sextas-felras, das 21

as

Te lef. 823936

24 horas. e s6bados, das 16 as 20 horas

Qualldades e quotiza(:6es dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) 350500 semestrais
JuNIOR (Lisboa e Concelhos Limitrofes) 200$00 semestrais ( menores 21 anos)
CORRESPONDENTE (Provincia. IIhas. Macau . EstranQei ro I 500500 anuais
Pagamcnto adlantado por cheque. vale . d:nheiro
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selos em curso (series completas)
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Ref.&

Medidas
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Bandas

L 5/8
L 2/8
L 2/16
L 4/8
L 4/16
L 4/24
L 4/32
B)
LS 4/8
LS 4/16 B)
LS 4/24 B)

140X200
170 X 225
170 x 225
230 X305
23~ X305
230 X305
230 X305
230 x305
230 X305
230 X305

16
16
32
16
32
48
64
16
32
48

96
96
192
144
288
432
576
144
288
432

640
870
1.400
1.200
1.900
2.600
3.450
1.400
2300
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EDITORIAL
Sio varlos os condlclon'antes a feltura e a exisl~ncla de uma qualquer publica.
- da mals sof/stlcada, a menos pretenciosa; daquelas cujo conteudo e geral, as
rna Is especlalllzadas; das que t~m uma audl~ao naclonal, as de indole merameilte local;
das que sao inteiramente esquic;adas por profissionais, as que silo elaboradas unlcamenle por amadores; das que silo edlfadas com a flnalldade de arrecadar lucros,
aquela que niio almeJam qualquer intuito lucratlvo.

~iio

Nesta habitual convema com os nos!os leitores, abordaremos hOje urn desses
condlclonantes.
Referlrmo·nos-emos ao tempo necessario

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL.
A VENDA EM TODAS AS

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL)
REF.& N.O de casas (forma quadrada)

REF.a N.o de casas (forma redondal

MB12
MB 20
MB35
MB48
MB 80
MBMix

MB42R 42 moedas max. 29 mm 0
32,5 •
MB24R 24
MB35R 35
30
MB30R 30
34 "
MB 30 RA 30
36 »
MB20R 20
38 »
»
26,5
MB50R 50
»
diferentes 0
MB SETD 4

··
··

.

.

-----------------------------------------------------------MB 20 ·K
MB 24 K

20 moedas max 42 mm 0
24
34 »

} PARA MOEDAS ·EM ESTOJOS
PLASTICO (CAPSULAS)

-----------------------------------------------------------

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPEOAUDADE EM: LlSBOA,
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC.
CADA ESTOJO MB 2.150$00

~~:E~6~+C~li

JORGE M. S. LOPES

Rua S. Nicolau, 26·4.· Sala 3-Telef. 878360-1100 USBOA

de cada numero da, Revlsta.

E nao vamos colocar qualquer infase ao facto de ser multo raro que se passe' urn
s6 dra sem que nos debrucemos em, qualquer uma das diversas tarefas que nos estilo
ads' rims para a sua edlc;8o.

BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE.

12 moedas max. 64 mm 0
48
20
"
35
35
»
48
30
80
24
45
dlferentes

a prepara~io

Aceltamos e compreendemos perfeltamente que nesta qLl>estao de tempo, aflore a
Ideia de que os jornals dlarlos silo feltos em vlnlle e quatro horas. tI verdade. Mas hA
que nao esquecer que esses 6rgilos tim a sua disposil;iio consideraveis equ1pas de
inrnalistas e de servlc;os de apoio altamente profissionalizados. e um parque gr6f'co quase
que exclusivo. E que mesmo asslrn, os suplementos que 'hoje em, dla todos eles publ ..
cam, silo elaborados com conslderAvel anteced~ncla, para alem de que as rubrlcas
regula res de colaboradores externos sao tambem entregues cerca de uma semana
antes da sua Inser~iio.
ExpJlquemos ago~ 0 motlvo dests pequena exposl~iio.
Comecemos por reforc;ar a Ideia de que e necessario bastante tempo para preparar
Dar~e substancial de cada numero da nossa (como de qualquer outra) Revista. POr eSse
razao, e mister que tenhamos em mio, textos nao apenas para 0 numero que se val
segulr, mas tambem palla mals um, ou mesmo dols rposCeriores. Oal, a nossa Inslstincla
em solicltar aos nossos cons6clos 0 envlo de colabora~ao - agora m'afs: expllcltamente
justlflcada.
Entretanlo, devemos confessar a nossa grande satlsfal;iio peDa resposla quel temos
obtldo dos nossos cons6clos, tanto malor quanto sabemos comtl todas as 'PubJlca~oes
sim'lares se debatem com dificuldades \'lara consegulr trabalhos filatellcos situal;ilo
devlda, por certo, multo mals a aus~ncla de tempo e de dlsposlC;io dos tllatells\ras, do
que a falta de materia oU de conhecimentos.
E, pese embora, que alguns possam IntellPretar de forma err6nea, contlnua',llos a
dirigirmo-nos aos cons6clos no sentido de nos enviarem os seus textos para pubhca~ilo
nesta Revlsta.
Oesta forma poderio propor!clonl1r aos seus pare6, os seus conheclmentos,
" csvendar as suas descobertas e (porque nAo?) colo car as SUBS duvidas.
Essas sao algumas das mlssoes des'a Revlsta que sempre tentaremos preservar.
A. SILVA GAMA
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COMPRAMOS

POUPANCA
, PRESENTE

COLEC~oES

DE SELOS DE TODOS
OS PArSES
TAMBEM TEMATICAS
E
LOTES DE SERIES

.

INVESTIMENTO DE FUTURO
,
!
In~eressam

somente operayoes de valor

PAGAMOS A. VISTA NA MOEDA QUE PREFERIR
Dkoija suas o·fertas com detalhes e prevo
FILATELIA

a:

LLACH,

S.

L.

Fundada em 1915
/

08029· Bfl.!!CELOMA (Espanha)

Diagonal, 489

LINDNER
o

MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTAQAO
E PRESERVAQAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS
PEQAM PREQARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS

• ~~~~~b'~~59~?cTa:e'!~07!'!~~~~~A~lp
Delegac;oes: Aveiro • Beja. Braga. Braganl(a. Castelo Branco. Coimbra. t::vora • Faro
Funchal • Guarda • Leiria. lisboa • Ponta Delgada. Porlalegre • Porto. Sanlarem
Selubal • Viana do Castelo. Vila Real. Viseu.

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

PraCia Mouzinho de Albuquerque
Centro Comerclal Brasilia
Sala 911.9.°
4100 PORTO

----------------------------------------------------------~
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PORTICO

TURISMO

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable...
\X(~ offer Mail Sales with extremely interesting material in the S25 - S150 range. In
addition, our Public Auctions offer appropriately rare and specialized material.
We are always interested in buying specialized items or collections.

por A lves Coelho

Our Mail ~Ie an.d Public Auction catalogsare sent free to members of the Clube Filatelico de Portugal on request.
Please specIfy whICh catalog you w ish.

George

O
c.

Alevizos

2800 28th Street, Suite 323
Santa Mon/ca, California 90405
Telephone: 213/450-2543
Cal. Aue. LIe. No. A1229

SANTANA

FllATELIA TEMATICA OU POR PAlsES
GRANDE STOCK
NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS
SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em series 'completas, novas, e sem charneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores prevos
REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA LIBERDADE, 15!7.1.0
(Metro: AVENIDA)
1200 LISBOA-Telef. 561539
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A aproximar;ao da primavera sugere um
tema muito querido de alguns coleccionado·
res. E embora se use e abuse das nossas
r:quezas turisticas, nem sempre os Correios
as propagandearam plenamente, faltando as
flamulas que realcem como convenha 0 que
e digno de aprer;o ou d.esperte 0 interesse
do visitante.

o

tema- ja 0 nosso unico leitor adivinhou - 0 Turismo, mereceu uma encanta·
dora emissao de selos bastante alegres. AI
estao a circular e a cheirar a primavera
desde 10 de Fevereiro ultimo. Ao comemo·
rar se os 75 anos de Turismo em Portugal,
Carlos Roc~,a desenhou casas dp. Tocha
num selo de 25$00 corrente no nosso pals,
bar cos de Espinho em selos de 57$00 e 0
chafariz de Arra'olos na taxa de 98$00, todos com um fundo de c{w azul quase igual
ao azul do mar. De qualquer d,as taxas se
fez uma tiragem d.e 1.000.000 de selos e
oxala circulem de modo a cumprirem um
objectivo, neste caso especial muito impor.
tante: 0 de atralrem curiosos em busca de
realidades pitorescas.
Vem

;untar-se

a muitos outros aedica

dos a paisagens e monumen !os com augurio
de i!ixito, mas nao com pens am a fal!a de f1Amulas capazes de atralrem a atenr;ao do Ie;·
tor indiferente as belezes do colecc;onismo.
I! que os selos comemorativos sofrem de
circu/ar;ao tao restrita que, mui ~ as vezes, s6
os coleccionadores os conhecem.
Os carimbos comemorativos tambem es'ao
longe da divulgar;ao proporcionada pelas f1A.
mulas.

Reconhecemos a beleza d.e alguns deles,
mas enos albuns, longe da vista, que eles
adormecerao. As mostras filatsticas espalha.
das pelo pais ti!im·nos proporcionado marcas
do dia curios/ssimas.
Ainda recentemente, em 20/12/56, 0 Forte
de Pen 'che apareceu num carimbo do tema
Turismo de uma Mostra de Filatelia e Maxi·
mafilia.
Carimbos bonitos para sonhos cor·de·rosa
nao se podem comparar com as f1Amulas que
tanto se aplicam numa carta amoroSa como
naque/a em que se noticia um fa/ecimento,
numa carta destinada a um filatelista ou

3

noutra enviada a slguem que nunca ouviu
falar em colecc;:oes.
Entre as f/§mulss de que nos lembramos.
destacam·se duas francesas pela var'edade
dos assuntos divulgados e pela nitidez nota.
vel. tao nftidas qUe nos provocam inveja em
face dos borroes das t1§mulas portuguesas a

que ja qao 0 nome de mata-selos porque
matam que se fartam. Alem disso, ambas
servem para documentar facetas diversas do
interesse turistico francCis.
Numa delas, a de SSint·Medard en-Jal/es.
anuncia·se uma Bo/sa de Selos, Moedas, Minerais. bilhetes postais e bandas desenhadas
num fim de seman a em 3/ 4 de Maio de
1986. Com uma marCa postal de 4 de Fevere'ro, com bastante antecedCincia, promete-

-se um fim de semana atraente para grande
variedade qe coleccionadores, em Maio.
E a graciosidade do boneco tera contribu;do para a propagac;:ao da notfcia junto do
publico em gera/.
A ideia da carroc;:a puxada por um an ciao
e carre gada de cangalhada atrai 0 mais dis-

traido a um 7.° encontro de coleccionadores.
A segunda ff§mula mostra nos um elegan~e
pato a saborear aguas minera;s calcicss,
assim convidando 0 observador a des/ocar.se
a estac;:ao das termas qe Contrexevil/e, nos
Vosques, no d/strito de Neufchateau.
Em Portugal quantas f/§mulas semelhantes
poderiam circular?! Especialmente no que, se
refere a aguas termais, quanta variedadel E
que riqueza!

1960
1960

Padre Cruz .................. . .
IV Cent.o da Universidade
de t:vora ... . .. .. ........ ..
1960 V Cent.O da Morte do Infante
O. Henrique
L1SBOA/PORTO .... .. .. .
1960 V Cent.o da Morte do Infante O. Henrique = SAGRES ..... ..... ... ...... .... .
1960 V Cent.O da Morte do Infante O. Henrique =
ANGRA - Horta - P. Del gada ........... .... ... ... ... .
1960 V Cent.O da Morte do Infante O. Henrique =
FUNCHAL - BATALHA . ..
1960 V Cent.° da Morte do Infante O. Henrique '=
TOMAR-VISEU .. .. .. ..... .
1960 Europa 1960 ..... ... ... .. ... . .
1960 V Exposh;:ao Filatelica Nacional .... .... ... ... ... .. ... ..
1960 Cinquentenario do Regime
1961 1.° Centenario da Faculdade de Letras de Lisboa
1961 1.° Centenario da cidade de
Setubal - Lisboa - Porto
1961 1 ° Centenario da cidade
de Setlibal ... ..... .. . .. ..
1961 Europa 1961
.. , .. ... .. ..... ,
1962 8.° Cent. ° da cidade de Tomar .... . .. ... ... ... . ... ..... . .
1962 50. 0 Aniversario da G.N.R.
1962 Arcanjo S. Gabriel .. .. ... ..
1962 18.a Conferencia Int.al do
Escutismo ... ..... ... . ..... .
1962 10.° Congresso Int.al de.
Pediatria ....... .. .......... .
1962 Europa 1962 ........ ........ .
1962 8.° Oia do Selo .. .... .. .. ..
1963 Oupla Vit6ria do Sport Lisboa e Benfica ......... . ..
1963 Campanha Mundial Contra
a Fome ............ ...... .. ..
1963 Centenario da Conferencia
Postal de Paris .........
1963 3.° Cent.o da Morte de S.
Vicente de Paulo ... .. ....
1963 7.° Cent.o da Ordem Militar
de Aviz ..................... .
1963 Europa 1963 ... .. ... ......... .
1963 ~ Aniv.o da T.A.P ........... ..

450$00

1964

360$00

1964

=

1964
1.200$00
1964
1964
3.500$00
1964
1964
5.000$00

,

1965
5.000$00

1965
1965

5.000$00
320$00
360$00
80$00
450$00

1965
1965
1965
1965
1965

600$00

1965
1966

800$00
280$00

1966

180$00
240$00
100$00
400$00
320$00
320$00
240$00

1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967

250$00
200$00

1967
1967
1967

200$00
320$00

1967
1967

180$00
280$00
300$00

1968
1968
1968

Col6quios dos S mples. de
Garcia O'Orta .......... .. ,
Cent.O do Banco Nacional
Ultramarino ..... .... ...... ..
Centenario do Santuario do
Sameiro .................... ,
Europa 1964 ................ ..
Anos Internacionais do Sol
Calmo (1964/65) .........
JogOS Ofimpicos de T6quio
Cent.° da Fundac;:ao do lOiario de Noticias (Eduardo
Coelho) .... .. .............. .
1.° Congresso Nacional do
Trilnsito .. ..... .. ....... .. .. .
5.° Centenario da cidade
de Braganc;:a .. .. .......... .
9.° Cent.o da Tomada de
Coimbra aos Mouros
1.° Centenario da U.I.T ... .
Calouste Gulbenkian .. .. ..
1.° Cent.o da Cruz Vermelha
Portuguesa ........... ., .. •. ..
Europa 1965 ... ...... .. .... .. ..
50.° Aniv.o da Forc;:a Aerea
Portuguesa ...... .. .... .. .
5.° Cent.o de Gil Vicente ...
Congresso do Comite Int.al
C vilizac;:ao Crista .
40.° Aniversario da Revoluc;:ao Nacional .......... .. .. .
8.° Centenario da Tomada
de t:vora aos Mouros ...
Inaugurac;:ao da Ponte Salazar ...... . ....... .. . .... .. .
EUROPA ..... .. .... '.' ." .. .. .
Cientistas Portugueses .. .
2.° Cent.o do Nasc'mento
de Bocage ..... .. .. .. ..... ..
EUiROPA .............. ..... ..
50.° Aniv.o das Aparic;:oes
de Fatima .... ............ ..
C6digo Civil Portugues .. .
Estaleiro Naval da Lisnave
Congresso Europeu Reumatologia ........ ........ ..
E.F.T.A ....... .. ..... .. ...... . ..
Cent.o Abolic;:ao Pena de
Morte .. .... .. ......... ... .. .. .
Bento de G6is .... .... . .. .. .
EUROPA ...................... .
30.° Aniv.o Obra das Maes

400$00
400$00
280$00
320$00
240$00
400$00
220$00
480$00
220$00
320$00
240$00
140$00
720$00
440$00
240$00
280$00
480$00
240$00
220$00
450$00
400$00
600$00
180$00
360$00
320$00
240$00
240$00
320$00
400$00
240$00
160$00
400$00
280$00

• Portes extra
• IVA incluido
• Prec;:os em vigor ate 31.7.87
4

37

RUTELRO

filafelia

DE

EXPOSI9oES

us max

BARATA DRS NEUES
Rua da Trindade, 5_1.° Dt.o (ao Largo do Carmo) Apa tado 2690
Telef. 367133
1117 LISBOA CODEX -

~

PORTUGAL
SOBRESCRITOS DE 1.° DIA (F. D. C.) 1950 Ano Santo .. ... ... .......... ..
1950 S. Joilo de Deus .... .. .... .
1951 Guerra Junqueiro .... ...... ..
1951 Congresso de Pesca ..... .
1951 Encerramento do Ano Santo
1951 Povoamento da IIha Terceira
1951 x:x.V Aniversario da RevoIUI;ilo Nacional . .. ... . .... .
1952 Museu Nacional dos Coches
1952 3.° Aniv.o da OTAN (NATO)
-LISBOA ....... .. ....... ..
1952 3.° Aniv.o da OTAN (NATO)
-PORTO . ... ......... . ... .
1952 8." Campeonato do Mundo
de H6quei em Patins .. .
1952 Cent.o Nascimento do Prof.
Gomes Teixeira ... .. .. . ... .
1952 Cent." do Ministerio das
Obras Publicas ...... . . .. . .
1952 IV Cent.° da Morte de S.
Francisco Xavier ........ .
1953 Emissilo Base D. Diniz =
LlSBOA .... .. ... . ...... .. .. .
1953 Emissao Base D. Diniz =
PORTO .. .......... .. ...... ,
1953 XIV Cent.O de S. Martinho
de Dume .. ... .. .... , ... . . .
1953 50 0 Aniv.O do Autom6vel
Clube de Portugal. ... .... .
1953 5 ° Cent ° do Nasc.o da Princesa Santa Joana =
LlSBOA ... .... ...... .. .. ... .
1953 5.° Cent.o do Nasc. da PrinPrincesa Santa Joana
PORTO ........ . ..... . ... .. .
1953 5.° Cent.o do Nasc. da
Princesa Santa Joana =
AVE!RO .. . . ..... .... .. . . ... .
1953 Centenario do Seln Postal
Portugul!!s = LlSBOA .. .
1953 Centenario do Selo Postal
Portugul!!s = PORTO . ..

9.600$00
4.500$00
1.450$00
1.450$00
2.800$00
1.200$00

1953

400$00
800$00

1954
1954

1954

4.000$00

1955

6.000$00

1955

500$00

1956

550$00

1956

1.100$00

1956
1957
1957
1958

2.600$00
25.000$00

1958
30 .000$00
1958
650$00
650$00

1958
1958

960$00
1959

=
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1954

1.600S00

1959
1959

2.400$00
8.900$00
9.600$00

1960
1960
1960

COM SERlE

Cent. ° Nascimento de GuiIherme Gomes Fernandes .... .. ... ......... . ...... . .
150.° Aniv.o da Fundacao
da Secretaria da Fazenda
Campanha de Educacilo
Popular ... ............ .. .. . .
150.° Aniv.O do Col. Mllitar
IV Cent.· da Cidade de
S. Paulo ... .. ........ ....... ,
Reis de Portugal _1 .n Dinastia ..... ........... .. .. ... .
Centenario do Telegrafo
Electrico .. ... . ........... .
Cent.° do Prof. Ferreira da
Silva ..•... ........ ....... ...
Cent.· dos Caminhos de
Ferro em Portugal .. . .. .
Dia da Mae .. .. ........... .. .
Almeida Garrett .. ... ... . . . .
Cesario Verde ....... ..... .. .
Participacao de Portugal na
Exposicao de Bruxelas ...
Rainha Santa Isabel e S.
Teot6nio ........•. . .... .. .
6." Congressos Internacionais de Medicina Tropical e Paludismo .. . .. .. . .
2.° Congresso Nacional da
Marinha Mercante . .. . . .
V Cent.o do Nascimento da
Rainha D. Leonor ....... ..
Milenario e. Bi·Centenario
de Aveiro - PORTO .. ....
Milenario e Bi·Centenario
de Aveiro - AVEIRO .. .
Milenario e Bi·Centenario
de Aveiro - LlSBOA '"
X Aniv.o da OTAN (NATO)
Ano Mundial dos Refugiados
50.° Aniv.O do Aero Clube
de Portugal .. .... .. . .... ..

MILHARES DE POSTAIS-MAXIMOS
EM EXPOSIC;:AO
1.050$00
650$00
1600$00
400$00
2.400$00
960$00
1050$00
400$00
1.400$00
400$00
2.000S00
750$00
800$00
560$00
520$00
320$00
560$00
800$00
1.200$00
6no~oo

400$00
160$00
450$00

Conforme temos vindo
lugar no Convento de S.
dade de Abrantes, de 9 a
posi«ao Internacional de
max 87.

a noticiar vai ter
Domingos, na ci17 de Maio, a Ex.Maximafilia, Luso-

o certame cuja Comissao de Honra e encabe«ada pelo Presidente da Republica, e
lima organiza«ao conjunta do CIMAX - Clube
Internacional de Maximafilia, da Associa«ao
Portuguesa de Maximafilia e do Clube Filatelico de Portugal, e conta com 0 pa:rocinio
dos Correios e Telecomunica«oes de Portu,
gal, Federacilo Portuguesa de Filatelia e CAmara Municipal de Abrantes.
o J'jri da Lusomax 87, constituido por Michel Chagniot (Fran«a), Andre Sanders (Be :r
gica). G. Faria Braga (Brasil), e pelos portuugesa AnMnio Borralho, Eurico Lage Cardoso, Jorge Reis de Almeida e Jose Duarte
Martins, atribuira 0 Grande Premio Lusomax
87 (oferecido pelo Presidente da Republica l.
o P~emio Juventude e medalhas do curo
grande ao bronze, para alem de premios et'.peciais oferecidos por entidades oficiais e
particulares.
Recorde-se que. no local da exoosicao estarao presentes, em «stands .. montados para
o efeito, comerciantes e agremia«oes fi!atslicos com larga variedade de material filatelico. para venda ao publico.
Tambem os CIT disporao de um .. stand»,
no qual estara instal ado um Posto de Correio temporario que apora os quatro carimbos confeccionados para 0 certame; .. Dia
da inaugura«ao» (a 9). .. Dia da Juventude»
(a 13), .. Dia de Maximafilia Tematica» (a
15), e .. Dia de Encerramento» (a 17). funcionando 0 primeiro a partir das 16 horas,
e os restantes, a partir das 1'5.

eXPOSi@O

emaciona1
t1m'kximafilia

PROGRAMA DA EXPOSIC;:AO
A cerim6nia da inaugura«ao da LUSOMAX
87, decorrera no sabado, 9 de Maio, as 15
horas, 'a qual se seguira um .. Porto de Honra», assinalando a abertura do certame.
A exoosi«ao estara patente ao 'publico a
part'r das 16 horas, sendo 0 horario de
encerramento diario, as 23 horas. Nos restantes dias, podera ser visitada a partir
das 10 horas, no sabado, 16, e domingos,
10 e 17, e a partir das 1'5 ·horas nos restantes dias.
Estilo previstas visitas guiadas dedicadas
aos alunos das Escolas Preparat6rias e Secundarias, nas manhas dos dias 11 a 15,
sendo 0 dia 13 consagrado como ..;Oia da
Juvent·ude", realizando-se a partir das 10
horas, palestras no local da exposicao, sobre Filatelia Juvenil, proferidas por diversos
especialistas portugueses e estrangeiros.
Registe-se ainda a efectiva«ilo, no dia
16, de urn Simp6sio Internacional de Maximafilia que decorera na .Biblioteca Municioal de Abrantes, a qual se situ a no pr6prio
Convento de S. Domingos.
No que diz respeito aos actos de natureza social, destacamos, no dia 12, uma
visita guiadaa c:dade que conta com a
coiaboraciio dos ServiCos de Turismo da
CAmara Municipal de Abrantes; um passeio
a Fatima, no dia 14, que inciui as Grutas
de Mira d'Aire; 0 a!moco de distribui«ilo
de premioS', no dia 16, e 0 almoco comemorativo do 2.° aniversario do CIMAX, ao qual
se seguira urn leilao filatelico.
Trata·se pois de urn programa aliciante
tan~o sob 0 ponto de vistafliatelico (possibilidade de conhecer as melhores colec"oes maxim6foias do mundo, provenientes
de doze paises), como no aspecto s6cio,
-cultural.
Impoe-se, pois, uma desloca«ao a belli
cidade florida de Abrantes.

5 ,
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0 CLUBE FILAT£UCO DE PORTUGAL reaUza 0 seu 1.0 LEILAO FILAnUCO no
dia 31 de OUTUBRO DE 1987, na sua Sede Social, Avenida Alm 'rante Reis, 70_5.°
Dt.°, em Lisboa, com inlcio as 14,30 horas;
Os lotes serao vendidos pela melhor oferta d.esde que superiores aos valores de
reserva minima, tendo em atem;ao 0 interesse dos vendedores e compradores;
Para custear os seus en cargos, 0 CLUBE FILAT£LlCO DE PORTUGAL, deduz:ra
1n % ou 15 % do valor atingido ppr cada lote, aos vendedores tratando-se de s6elos ou nao s6eios do CLUBE FILAnLlCO DE PORTUGAL;
No caso de se receberem pelo correio duas propostas iguais de aquisir;ao para
o mesmo lote, sera considerada: aque/a que tenha s'do recebida em primeiro lugar;
Os lotes estarao oatentes para aoreciar;ao dos interessados nos .dias 3-10·17 e 24
de Outubro de 1987, das 15 as 18 horas, na Rua 1.0 de Dezembro, 31·1.°, Lisboa,
Telefone 328138 (Filamundo.FilateJia Mundial ,Lda.J_
No dia do LEILAO podem igua/mente ser observados das 10 as 12,30 horas na
Sede do Clube;
As propostas feitas na Sal a do Leilao, assim como as enviaaas pelo correio, serao
regidas pelos lances mlnimos seguintes;

500$00 a Esc.:
5.000$00 .... .... .. .. Esc.:
de Esc.:
de Esc.: 5_000$no a Esc.: 10.000$00 .. .......... Esc.:
acima de 10.000$00 .................................... Esc.:

250$1)0
500$00
1.000$00

Os lotes serao entregues aos compradores ap6s a efectivar;ao do pagamento. Os
compradores presentes podem receber os seus lotes no tim do LEILAO ap6s prev'a
Iiquidar;ao.
Os compradores que fizerem as suas ofertas pelo correio, suportarao para alem dos
portes e registos, 0 seguro correspondente ao total dos va/ores atingidos pelos
lotes adquiridos.
8 - 0 CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL, embora ciente da autenticidade do material
vendido, e da sua correcta descriCao no CATALOGO, aceita a devolur;ao de qual.
quer lote, dentro do prazo MAXIMO de 7 DIAS, desde qu seja provado nao se
encontrar nas condir;des Indicadas;
9 - Somente serao aceites para eSle LEI LAO selos e per;as filate/icas de PORTUGAL
CONTINENTAL, MADEIRA, A90RES, MACAU, INDIA PORTUGUESA, ANGOLA,
CABO VERDE, GUIN~, M09AMBIQUE, SAO TOM~ E PRINCIPE e TIMOR. Es :a
impl/cito. conforms se diz em 6, que nao sao aceites quaisquer lotes inferiores a
Esc.: 500$00;
10 - Os lotes serao recebidos ate ao dia 31 de Maio de 1987, para possibilitar a con·
feccao do cata/ogo bilingue (portugues e ingles) sendo 0 mesmo enviado a quem
o solicitar;
11 - Qualquer caso nBo previsto nestas CONDI9CES, sera apreciado e resolvido pe'a
Comissao Organizadora c/o Leiliio.
12- Toda a correspondlmcia' referente ao LEILAO devera ser enderer;ada ao
7-

P~r selos nov~s , blocos I BEGINNER WHEREVER YOU ,
Em troca de selos novas de
FDC S das temBtlcas Papa I ARE LIVING:
I Portugal , Ex-CoI6nias , Espanha
Joao Paulo II, Xadrez, Fute- ,
,
e outros Parses of ere co series
bol, Flora, Fauna e Olfmpicos, I m also a newcome~ to phlla- completas novas e usadas da
Of ere co selos novas da Po16- tely world and wish used Pol6nia e de outros Parses Sonia e Parses da Europa Orien- stamps from your own coun- cial"stas. Zdzislaw Duczek. P.
tal. Correspond~ncia: Franc~s . try" as well as nearly all the o. Box 20.08-100 Siedlce 1. Poingl~s au espanhol. Mieczys- tOPICS, Exchange one by one 16nia.
law Zyla 34-120 Andrichow. or over the usual catalogues.
P. O. Bo~ 161. Polon ·a.
Write me in whatever European language it is and you
Venda selos de Portugal
always get an answer. Please, novas e usados 45 % CataCOMPRO «Lusladas» (Por- on the first contact don't send logo Eo S. (55 % de descon·
tugal). cartas, postals, ambu- me any item. - Luis Afonso to). Blocos e carteiras 50 %
IAnclas, carlmbos franceses. da Maia, L. Martins Lima 3.° de desconto . Mais informacoes:
nominativos, ensaios, provas , dt, 4750 Barcelos, Portugal.
Jose Luis Malheiro
erros, blocos, paquebots .
PAULO OIAS
Casa da Quinta
Inscrh;Oes marginais: Impressores e numeros de obras.
Compro Pecas Filatelicas Carde
Resposta: Apartado 90. 2751 em Carta. Inteiro Postal au 4620 Lousada.
Postal lIustado que tenham - - - - - - - Cascais Codex.
porteado, impasto postal e
COMPRO-TROCO - Pecas
(au l telegrMico e multa poscrrculadas da Companhia de
tal
de
Portugal
.
Of ere co selos novas, FDC's
Mocambique, Niassa, Lourenetc. da Europa Oriental par
IIhas e ex-colonias . R. Gon- co Marques. Qllelimane . Kionselos novas , FDC's de todo a calves Zarco N .o 1-2.0 andar ga o Zambezia. Respond a semmundo. Leonid Tichoniuk. ul Buraca, 2700 Amadora . ITel. pre. Paulo Sa Machado - Rua
Ogrodowa n." 14.17-200 Hain6- 975487. Depois das 19.30 ho- Direita das Campinas, 33 _
wka. Pol6nia.
ras .
I 4100 PORTO.

I

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SElOS
TEMATICOS

NOTA:

A GerAncia de FILAMUNDO colocou amavelmente as SUBS inst8Ia~1ies A disposiQ80 para observa<;ao
dos lotes, prestsndo urns colabora~Ao ao Clube Fllatelico de Portugal. que rnuito nos apraz registar

P~a

Llstas de

pr~os

gratis

Casa Fundaaa em 1922
RUA BERNARDO LIMA, ZT

6

54 97 25

1200 LlSBOA -

Telef.

321514

TUDO PARA FILATELJA
SELQS DE PORTUGAL E ULTRAMAR

a nossa grande especialidade
SELOS DE TODO 0 MUNDO
PARA TODOS OS TEMAS

'ELADI,O DE SANTOS

TELEF.

RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101 _3.°

e

Grande sortido
de Series completas
e Selos tem~M:jcos

CWBE ,FILA rELlCO DE PORTUGAL
1.° Lei/I.o FilatlJlico
Avenida Almirante Reis, 70-5.° Dt."
1100 Usboa

CASA A. MOLDER

1100 LlSBOA

Exposit,ao permanente de Selos em
15 vitrines do Atrio do rtis-do.chao
e no 3.0 andar (elevador)
COMPRA -

VENDA

Execut;ao rApida de pedidos
por correspondancia

PRECARlo. Po.R PArSES S6 V. colecciona qualquer pais
estrangeiro, desde Afeganis·
teo a Zimbabwe, interessa·lhe
receber este nosso preearlo,
repleto de series completas
novas. Descreve mais de 280
paises e perto de 100 temas,
num total de cerca de 24.000
series diferentes. Para 0 rece·
ber. envie Esc. 80$00, reem·
bolsaveis no pl"imeiro pedido.
Para 0 estrangelro remeter 0
equivalente a $5,00 USA
(avleo). ou $2,00 USA (super·
ficie). S':RGlo. W. DE So.U·
SA SIMOES- 2500 CAlDAS
DA RAINHA.
PRECARlo. TEMATICo. Desde Arqueologia, Arte, As·
tro, Aves, Aviaeeo, ate Teatro,
Tecnologia, Transportes, Turismo, TelecomunlcaeOes, Uni·
formes, Veiculos Motorizados
e Xadrez, de tudo vai encon·
trar no -preeario temcHico agora em distribuieao. Tem mais
de 280 palses, ce'rca de 100
temas e 24.000 series diferen·
tes . Para 0 receber envie Esc.
80$00, reembolsaveis no primeiro pedido. Para 0 estran·
geiro remeter 0 equivalente
a $5,00 USA (avlao) ou $200
USA (superflciel. S~RGlo. W.
DE So.USA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.
Preeario de Sobrescritos do
Primeiro Dia de PortugalSe colecclona os envelopes
edltados pel os correlos (ou
pensa coleccionar), todos com
series completas, nao deixe
de solicltar este preeario. ser·
glo W. de Sousa SimOes2500 Caldas da Rainha.

Compro a pagela n.o 1 dos
CIT (M. Tropical). Faustino
da Encarnaeiio Pires. Rua
Magalhiies Pessoa, 3 (Bairro
da Almoinhal 2400 leiria.

Cambio sell os Espana por
Portugal y Colonias en usa·
do. Francisco Ibanez. PrIncipe
de, Viana 12-3.° Sanguesa
(Navarra). Espanha.
C,o I ecc.! on a dor temMico
tem interesse em estabelecer contactos com outroS.
Diga·nos 0 que colecciona
para futuro interesse comum.
Ant6nio Leal. Rua Pinheiro
Chagas n.O 28·2.° E. 1000 lis·
boa.

MAKSIMOWICZ STEFAN,
15·90 BIALYSTOK 1.P.o.. Box
294-Po.lSKA.
I am interested by MINT
stamps, complete sets + Blocs,
WEST EURo.PE and thematic
stamps all WORLD. Specially
I am interested; by stamps of
the theme VI SITE Po.PE Jo.HN
PAUL " all Wo.RlD.
I am interested by USED
stamps, complete sets + Blocs
of PARAGUAY. GUINEA EQUATo.RIAl, AFRICA, ARABIA,
LATIN AMERICA.
In exchange, I offer stamps
EAST EURo.PE and CUBA
No.RTH Co.REE. Mo.NGo.LlA,
VIET·NAM. Base exchange ca·
talogue YVERT and nominal.
Correspond\ence
English.
French.

Tiras plasticas e classiflca·
dores E todo 0 restante
Procuro contactos com co· material filatellco. 'Em distrl.
leccionadores avam;:ados em buieeo gratuita, um preeario
Portugal, Espanha e Italla. , que Ihe sera remetido com
lech Michalak. ul. Lipowa todo 0 prazer. Sergio W. de
45B-5.17-200 Haln6wka. Po16. Sousa SimOes - 2500 Caldas
nia.
da Rainha.

I
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Precario de series comple.
tas novas de PortugalAbrangendo 0 perlodo de
1953 a 1985, e muitas ante.
riores. Envia·se gratis. Sergio
W. de Sousa SimOes - 2500
Caldas da Ralnha.
Voce que sabe escolher ...
pois claro! Escolhe folhas em
formato internacional nos madelos Normal, Extra ou Luxo,
para montagem das suas co.
leccOes, editadas por Sergio
W. de Sousa SimOes - 2500
Caldas da Ralnha. Amostras
contra esc. 80$00 para despe.
sas, logo deduzldos na prl·
meira compra.

AEROFILATELIA

PRIMEIRA MALA POSTAL
AEREA BRASILEIRA
PARA A ANTARTIDA
por Francisco S.ergio Marinho *
Parabens a EOT - Empresa Brasileira de
Correios e Telegrafos, pela iniciativa do en·
vio da Primeira Mala Postal Aerea para a

0. voo, com saida -prevista da Base Aerea
do Galeeo, as 09.00 horas do dia 9 de Marco

- Compro material relaelo·
nado com 0 tema .. UPU 100
Anos de Progresso •.
Rospondo sempre.
Fernando Manuel dos San·
tos Xavier.
Rua Paiva Coelho, 66, ric
Dt.o.
2840 Seixal
Portugal
NOS NAo. VENDEMo.S APE.
NAS PACOT'ES DE TIRAS
PLAST.JCAS, DAMOS TAM.
B':M! Igualmente classlflcado.
res, e pacotes de selos tema·
ticos (mais de duas dezenas
de temas dlferentes). Peea a
clrcula'r .QUERo. RECEBER
Co.MPlETAMEN~E
GRATIS •.
Filatelia S:':RGlo. W. DE So.U·
SA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.
Selos novos em circulacAo
Em liquidaCao dos seus
pedidos de selos ou material
filatelico, pode enviar·nos se·
los das emissOes de Portugal,
para uso na correspondeneia.
Uma boa ocaslao para desfa·
zer·se do Que tiver a mals.
Sergio W. de Sousa SimOes
- 2500 Caldas da Rainha.

A entrega ollclal da prlmelra mala postal aerea braslleira para !I Antartlda.
Em primelro plano, da esquerda para a direlta, Comandante Raymundo Sant'Anna
Rocha do Programa Antartlco Brasilelro, Comandante Francisco Sergio Marlnho
do Estado-Malor da Armada, CapltAo·Tenente Carlos Miguez Passeri Hansen do
navlo Barilo de T.elle e Major Paulo Roberto de Oliveira Pereira, Comandante
do aviso C-130 da Forc;a Aerea Brasileira, na Base Aerea Chilena Tenente Marsh,
as 12.30 hores do dla 11 de Marc;o de 1987.

Antartida, transportada pela Forea Aerea Bra·
sileira, por ocasieo d.o 4." voo de apoio a
Base Antartida Brasileira, Almirante Ferraz,
realizado no final do V.erao de 1987. (l)
•

de 1987, (uma pane de instrumentos retar·
dou a descolagem ate as 16.00 horas), fol
anteeedida pela eerlm6nia de lancamento
do selo comemorativo do evento, a qual

Comandante da Marinha Brasileira que enviou este trabalho ao distinto e prestlglado Iflatellsta portuguAs,
Cap. F. Lemos da Slvelra, 0 qual gentilmente 0 cedeu para publlcav/io na nossa Revista.
Nota do Director: De notar que no hemislerio sui onde se situs 0 Brasil, 0 Verao desenrola·se de
Dezembro a Marvo, corresondendo portanto ao perlodo do nosso Inverno.

(I)
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BOlSA FllATEllCA
a

Espac,:o
disposlc,:ao de todos os leitores que podem aqui insenr
o seu anuncio ao pr~o econ6mico de 30$00 por linha.

Parlicipafiio da FAB no Prograilla A nttirtico Brasileiro
'· Ndtcircu~

£tr.pnu It ....." . Itt CMrt.... TtIffvr.,.

Da esquerda .para a dl relta . em baixo : earlmbo obliterador utlllzado na Base Asrea do Galeiio.
por oeaslAo do lan9amento do selo; earlmbo da Ag6neia da ECT a bordo do navio Bar60 de Teffe .
em cor preta.

Da esquerda para a direita em elma: carimbo naval da Base Brasileira na Antartida (Base
Comandante Ferraz) em cor azul violeta; earimbo de I." dia de eircula9ao do selo comemoralivo

compareceram autor'dades militares da Marinha. da Forc,:a Aerea e dirigentes da ECT.
Nesta ocas'so, 0 Director Regional da ECT
no Rio de Janeiro, fez a entrega otic al da
mala postal ao Major Aviador PAULO RO-

8

Folhinhas com os mals belos carimbos de Portugal Estavam edltadas ate final de
1985 mals de 500 folhlnhas
com marcas diferentes . Salvo
o numero um, esgotada (e que
compramos por muito bom
prec,:o). esta a tempo de adqulrir to do 0 conjunto. ,Em dlstrlbuic,:ao um catalogo-prec,:arlo,
que envlaremos gratis a simples pedido, bem como amostras para quem nao as conheGa. Sergio W. de Sousa SImoes - 2500 Caldas da Rainha.

ATENC;:AO

PRE11ENDO COM P oR A: R,
TROCAR OU SIMPLESMENTE
VER, PARA ANALJZAR, FOLHAS INTEIRAS OU FRAGMENTOS, DE PREPER~NCIA
COM MARGENS. DO SELO
.CERES. DE 40 C., CASTA·
NHO, COM 0 ERRO .CORREIC", MAS EXCEPTUANDO
OS N.ol 17 E 151 NAO DISCUTO PRECO NO CASO DE
COMPRA. PARA TROCA TENHO FOLHAS DE ALGUMAS
TAXAS DO lJl_T8AMI:IR . E UM
STOC'K RAZOAVEL DE MACOS DE 10(1 SELOS USADOS
Novas emlssoes de todo 0 DE PORTUGAL E ESTRANmundo por palses e temas- GEIRO .
SE LHE INTERESSA TELEEsta e uma das nossas grandes especialidadesl Melhores FONE PARA. 49391 58 OU
prec,:os e desejo de servlr ESCREVA P.ARA. J BAPTIS-I
bem . Pec,:a circular de Inscri- TA , AVENIDA DE PANGIM 8.
c,:ao prontamente enviada. Ser- 1.° ESQ. REBOLEIRA . 2700
gio W. de Sousa Simoes- AMADORA. PECO QUE ISTO
2500 Caldas da Rainha.
SEJA COM RELATIVA RAPIDEl PAR.A PODER TFRMINAR UM TRABAI. HO QUE TETEMOS EM .. STOCK", MI- NHO EM M!OS AGRADECO
LHARES DE S~RIES ESTRAN- DESDE JA.
GEIRAS NOVAS - ;rodos os
paises. todos os temas. Denteadas, nao denteadas. Blocos.
Europa de 'Leste. Oferec,:o
Qualquer que seja 0 pais ou aos melhorps precos series
o tema que colecclona, expe- novas tematir.'ls ou outras,
rlmente envlar-nos a sua lista inciulndo novldades . F. LOllde faltas. Filatelia S~RGIO W. reiro Pro Bernardn Santarono .
DE SOUSA SIMOES 2500
Lote 0 8. 5. 0 D. Damaia/ 2700
CALDAS DA RAINHA.
Amadora.

BERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, Comandante
do aviso C-130, numeral 2467. do 1.0/1 .°
G'T/5.a FATA.

QUERO POSTAIS ILUSTRADOS DOU SELOS OU FDC
PORTUGUESES EM TROCA
MASCARENHAS

o voo teve escalas nas cidades de Pelotas,
no Rio Grande do Sui e Punta Arenas, no

R. Artur Ferreira Silva, 2, 2.°
1885 MOSCAVIDE

Selos venda e compro, novos e usados . Continente a
ex-cnI6niFls . Bons oreeos . M.
Leitao. RIta H . Lote 19-1 .°
Frante. Casal S. Bras, 2700
Amadora.

I

Se e revendedor - Temos
em distribuil;:ao gratuita um
prec;:ario de paeotes com selos, tematicos e outros, alem
de tOdD 0 material filatelico,
e que natural mente Ihe interessa . Sergio W. de Sousa
Simoes 2500 Caldas da
Rainha.

Pacotes

com

selos

tema-

tlcos e por palses - 0 mais
completo conjunto de temas
lama is apresentado. Solicite
prec,:ario. Sergio W. de Sousa
S
Imoes 2500 Caldas da
Rainha.

Com pro selos, postais, cartas, cintas de jornals, etc.,
Portugal e Ulramar, em espe·
cial Macau, Timor, c.a Moc,:ambique, NYassa. Tete. Zambezia.
Kionga, Congo, Cabinda .
J. Trindade - Tel. 2515949.
Apartado 582. Portela - 2685
Sacavem .
Vendo selos de Portugal
novos e usados 45 % Cata·
logo E. S. (55 % de desconto I. Blocos e carteiras 50 %
de desconto. Mais informacoes:
Jose Luis Malheiro
Casa da Quinta
Caide
4620 Lousada.
33

2848 -

2849 -

Fernando Augusto Araujo Mendonca.
Rua Republica da Bolivia, 63, 3. 0 -Dt.o.
1500 Lisboa. (M) T. C. V. 60. U. 1. 2A.
5A. Tematicas: conchas e A. Durer.
90.94.
oPe. Manuel de Castro. Rua da Igreja
n.O 2. o.deaxere. 8600 Lagos (A) Po.
Es. Fr. 1. 2A. 16. 17. 18 (classicos)
18 A. 19. 20. Tematicas.

CUBA
2800 -

Mario Viera. Apartado n.O 458. Mariano-15 C - HABANA. Po. Es. In.
6'0. N. 68. 90.
ESTADOS UNIDOS DA AMI!RICA

2846 -

ESPANHA

As 10.00 horas da manha do dia 11, 0
C-130 da FAB, descolou de Punta Arenas
com destino Antartida, onde aterrizou as

neiro no dia 10 de Abril, sendo entao entregue as autoridades postais de EeT-Rio.
Esta a a viagem da nossa primeira mala
postal oficial para a Antartida, louvavel in'ciativa da Assessoria Filatelica da ECT, acolhida com alegria e entusiasmo pelos fila~elis
tas brasileiros e estrangeiros.

John T. Reese. CMR 1133. USA FSA.
APo. NY 09458. (M) In.
HOLANDA

723 -

Manuel P. Lancha. Apartado de Correos, 28. 08840 Viladecans. Barcelona. ( M) Po. Fr. Es. In. A1. It. T.
60. 1. 5A. 17. 28. 40. 56. 64. N. 67B.
62-100/ 200. 70. Filatelicas. 90. Valor
facial.

2843 -

Alberto do Nascimento Goncalves.
Calle La Cruz, 35. 28012 Madrid. (A)
T. C. V. N. U. 60.

G. C. Siebel. Keizerskroon 173. 8935
LP. Leeuwarden. Ho. In . 60. 1. 26.
2833 - J. van den Baard. 19' Keizerstraat. Nt
5211 HG Den Bosch. In. AI. Ho. Fr.
T. 60. 1. 2. depois de 1945. S6 U.

2799 -

JAPAO
2826-H. lida. P. O. Box 11. Hayama. Kanagawa. In. Negociante. 60. Macau.

ARGENTINA
2911 -

Chile onde foram recebidas as roupas especiais de frio e cumpridas as formalidades alfandegarias e de emigrac ao .

NOVA ZELANDIA

Mario .Ramunno. Casilla de Correo
2594. BUENo.S AIHES. Es. In. Po. T.
60. 58. 9. 12. 90.

2817 -

George o.uwehand. P. o.. Box 65-068
Auckland. Po. In. T. 60. 1. 2A. 26. 94.
POL6NIA

AUSTRALIA

279B -

2769 -

J. Szemeredi - P. o.. Box, 701.3175
Dandenong. In. AI. Es. Hu. 60. U.
·5A. Hungarian. P. Hist. 90. 92. 97.
2817 - George o.uwehand. P. o. . Box 65-068
Auckland. Po. In. T. 60. 1. 2A. 26.94.
2815 - ,Tony Ferreira. 27 Thomasina St. -E.
Bentieigh, Vic., 3165. AUSTRALIA.
Po. In. Fr. Chines. T. C. 60. 1. 2.
67<B. 90. 94.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
No.VIDADES
MANCOLISTAS

OUALOUER
. PAIS

ASSINATURAS

1

TEMA_

Co.NTACtrE~NOS

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

32

FARO 8002

2818 -

Boleslaw
Konior.
Box
41.41-500
Chorzow. In. AI. 60.
Andrej Wasilewski. Box 1407. 50951
Wroclaw 34. POLoNIA. T. 60. 38 por
5A. 1 (pouco). Disney em 64.

Da esquerda para a direita: carimbo ·Adminlstrativo naval brasilelro , em cor azul:
carimbo naval da base brasileira na Antartida (Base Coman dante Ferraz), em
cor azul violeta' carlmbo <fa Marinha brasileira para 0 vOo que levou a mala
postal, em core~ preto e azul violeta : carimbo da Aglmc ia da ECT, no Ministerio da Marinha: carimbo da Ag6ncia da EDT a bordo do navlo Barlio de Teffe,
em cor preta .

ROMENIA
2847 -

Tudor Marian. Allea Circului, N.D 1,
BI. 1, Sc. J. et IV. ap 20. 72138 Bucareste. (M) In. 60.

DOMINGOS DO SACRAMENTO
Mercado Filat6lico de Llsboa
Rua do Cruclfixo, 26 - Telef. 324891
1100 LlSBOA
Varlado sortldo de series com!lletas
e selos Isolados, de Portugal
e Ultramar
Todo 0 material necessirlo
ao Filatellsta
Albuns de Portugal, Ultramar
'EdiC;6es Domingos do Sacramento

12.30 horas , na Base Aerea Chilena, Tenente
Marsh.
No local, ag: ardando a chegada do aviao,
encontrava-se a Capiteo-Tenente CARLo.S
MIGUEZ PASSERI HANSEN, da Marinha do
Brasil, Encarregado da Agencia Postal da
EaT a bordo do navio Bareo de Teffe, que
recebeu a mala postal das maos do Major
PAULO.. Logo em seguida a mala postal foi
transportada por um helic6ptero da Marlnha
brasilelra, para bordo do Bareo de Teffe
que se encontrava fundeado em Fildes Bay.
A mala postal retornara a bordo do navio
Bareo de Teffa que chegara ao Rio de Ja-

So mente neo entendemos muito bem as
razoes do valor fac'al do selo comemorativo
lancado por ocasieo do evento ter sido fixado
em Cz$ 1,00, enquanto que a porte para a
Antart:da foi estipulado em Cz$ 17,00. Baixos valores faciais em selos comemorativos
tematicamente procurados, neo fazem propriamente parte de uma poiftica financeira
inteligente e ,pr"va a ECT de expressivos ingressos de moeda forte em sua receita.
Reproduzimos alguns carimbos que sao ou
foram utilizados na Antartida por ocasiao do
evento.

9

LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

BOAS RAlOES PAIA PASSAR A RECEBER
OS CATAl060S DO~ HOSSOS lEllOES
• Somos uma firma de lelJOes estabeleclda ha 20 anos e que la fez quase
250 vendas publlcas.
• Grande varledade de material. Cerca
de 1200 lotes diversos em cada venda.
Coleccees universals. coleccOes de
paises. lotes. pecaslsoladas. rarldades. hlst6rla postal. seccOes especlaIIzadas. etc.
• Vendas regulares.
mensals.

LellOes

•
•
•

publlcos

• Llcitantes por correspondl)ncia. de
todo 0 mundo. A nossa experll)ncla
de multos anos ajuda Os coleccionadores e os comerclantes a encontrar
exactamente 0 material de que preclsam.

•
•

• Servico eficiente e amlstoso.
• Lotes descritos em pormenor para os
compradores que nAo podem vir examlnar 0 material. Mals de 70 % dos
nossos lotes sao vendldos para 0
estrangelro.

•

• Baixos precos de mercado no Relno
Unldo; os precos estimados POr n6s

•
•

•

MEMBEHS LIST ALTERAC;oES -

correspondem sempre aos precos
actuals do mercado (BASES DE LICITA~A.O REALISTAS).
Os compradores nao pagam qualsquer
percentagens ou taxas.
Aceltamos cartees de credito e moeda estrangelra.
Oferecemos material niio s6 da Grii-Bretanha e Commonwealth mas tambem grandes conluntos da ,Europa Ocldental e Oriental. America do Norte
e do SuI. Africa. Pr6xlmo e Extremo
Oriente e Oceania.
Grandes coleccOes como a Jordan.
C. Churchill. R. Tulliez. Globe Stamp
Co. e multas outras.
Lotes desde £ 10 ate mllhares de
IIbras (valor medlo de cada lote: cerca de £ 80).
Somos membros das principais Asso·
ciacOes Proflssionals.
Todos Os lancos recebidos sao Introduzidos em computador para garantla
de rigor e correccao.
Catalogo lIustrado. de tacil leltura.
Conservamos registo reservado das
transaccOes.

... .. . .. ... .

",

...

,

....... ...............

PIc.1sc rush me a copy of I'our ""xl public ..itiun ~.

-,

..

181 -

Francisco Xavier da Mota e Campos.
Av. 1.° de Dezembro. 4590 Pacos de
Ferreira . (M) Po. T. C. U. 60. s6 de
2.5. 6. 94.

471 -

Jose Manuel Lopes Martins. Travessa
Vale do Rio. 24. 3.0 .Esq.o. S. Joao do
Estoril. 2765 Estoril. (M) Po. T. N . U.
60. 1. 3.

1177 -

Maria Emilia de Faria Roby Amorim.
Rua Cidade de Almada. n.O 14-4.° B.
Corroios. 2800 Almada. (IP) Po. Fr.
T. 60. N. U. 1. 2.

1295 -

Jose Carlos Sequeira. Impasse a Es·
trada de Moscavide. lote 1725. 1.° A.
1885 Ollvals SuI.

1469- Eng . Fernando Manuel Mendes Lou'
relro. Pro Bernardo Santareno. lote D
8-5.° Dt.o. Damaia. 2700 Amadora.
(M) Fr. In. AI Es. T. 60. N. U. 3
depois de 1964. 90.93.
1751 -

10

Eng . Ant6nio Manuel Perestrello Ca·
vaco. Apartado 142. £400 Lagoa . AI·
garve. (M) Po. Fr. In. Es. T. C. V. 60.
N. U. 1. 19. 67B. Tematica de Bas·
quetebol. 90. 94.

2326 -

Jose Cust6dio Xavier. Alvoco da
Serra . 6270 Seia. (P) Po. T. C. V.
60. N. U. 1. 2A. 67B.

2327 -

Nuno Henrique Malhoa Migue·s. Clo·
de. Urb. do Infantaclo. lote 7. 10.°.
Esq.o. 2670 Loures. (M) Fr. AI In.
T. C. 60. N. U. 1. 2A. 21. 90. 93 .

TO:
INTERNATIONAL STAMP AUCTIONS
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REINGRESSOS -

NOVOS SOCIOS

PORTUGAL

and inch.de my name on your mailirClisl

Stnwe HOll.c. 5 Bishopgate Street. Leeds LSI SDX.
Wcst Ynrkshire. England. Telephone 458171.

LlSTE DES MEMBRES

2729 -

Fernando Tomas de Campos Bizarro.
Cel. 10·lote A-5.o. Esq.o. Rua 4. Bairro

Solatia. Carnaxide. 2795 Linda-A·VeIha. (M) In. Fr. T. C. 60. 1. 2. 2A. Ma·
cau. N. U. 60. Sobrescritos. Calenda·
rios. 72. Algumas tematicas de 3.
2838 -

Francisco Bravo Gomes. Rua Volun·
tarios da Republica. 131. 2300 To·
mar. (M) Po. In. T. C. V. 60. N. U.

2839 -

Dr. Luis Fernando Pacheco Mendes
da Graca. Rua Prof. -!oiio Barreira. 1B.
7.°. I. 1600 Lisboa . (M) Po. In T. C.
V. 60. U. 1. Acores e Madeira. t20 .
Ateneu .

2840 -

Andre Laboreiro Ferreira Mendes
da Graca. Rua David Melgueiro. 4.
1400 Lisboa. (P) T. 60. U. 1. Ateneu.

2841 -Adelino Adriiio de Melo Caravela.
Rua Henrique Sommer, 4. ric·Dt.o.
2400 Leiria . (A) Po . Fr. T. C. V. Pre·
·filatelia de 1.
2842 -

David Cesar de Carvalho. Tapada do
Mocho. Bloco D. 2. 7.0·Esq.o. Paco
de Arcos. 2780 Oeiras. (P) Po. In.
T. C. 60. N. 1. 66. 68. Pagelas . T1.
60. N. U. 94.

2844 -

Luis Afonso da Maia. LarQo Martins
de Lima , 3.° Dt.°. 4750 Barcelos. (P)
In AI. It. Fr. Compreende Arabe. Rs.
Dinamarques .. T. C. 60. N. U. 3. T1.
T5. T14. Tematica de Castel os. Olaria,
Rainhas. Gatos. Pontes. Moinhos .
Paz. Teatro . T41 . 90. 94.

2845 -

Carlos Manuel Cardoso Pereira. Ave·
nida AIm . Afonso Ce.rqueira. lote 2 B
7.° Fte. 3500 Viseu. (P) Po. Fr. In .
Es. T. C. V. 60. N. U. 1. Macau. 2A.
94. Ateneu de 1987.
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LEGISLACAO

DE

INTERESSe' FILATE:LICO

Compilado por Jose R. Dias Ferreira
PORTARIAS

NORMAS PRIVATIVAS

Portaria n." 183/ 86. 6.5.1986. Emissao de
selos, com taria fosforescente alusiva aos
cavalos da raca portuguesa.
.
Portaria n.O 652/ 86.3 .11.1986. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, alusiva a oLubrapex 86" .
Portaria n.o 688/ 86. 15.11.1986. Emissao de
cartoes de Boas Festas alusivos ao Natal de
1986.
,Portaria n.O 699/ 86. 21 .11.1986. Emissao de
um bilhete. postal sem taxa, serie A, com a
designac ao de .Passatempo do Clube Juvenil de Filatelia •.
Portaria n.O 700/86. 21.11.1986. Emissao
de um bilhete postal ilustrado comemorativo
do .. Dia Mundial do Correio".
Portaria n.o 726/86. 3.12.1986. Regime de
porte pago para as publicacoes peri6dicas.
Portaria n.O 733 .P/86 . 4.12.1986. Fixa 0
porte minimo de carta do servico nacional.
Portaria n.O753/86.18.12.1986. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, alusiva aos
. Castelos e Brasoes de Portugal» .
Despacho MORTC. 31 .12.1986. Taxas relativas a tarifa n.O 1 ,Correio-, a vigorar em
1987.
Decreto-Lei n.O 30/~17. 15.1 .1987. Criacao
de novo tipo de estampilha fiscal destinada
a cobranca do imposto de selo.

CC 002186 DGC. 5.9.1986. Estabelecimento
da Estacao Itinerante de Sintra.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novidades. Tenuiticos.
Sobrescritos de 1,° dis

R. Maria Andrade, 55 1100 LlSBOA
30

Tel. 8341 08
PORTUGAL

Jose R, Dias Ferreira

OS 009186 CA. 6.11 .1986. Reclassificacao
da CTFU de Fernao Magalhaes (Colmbra) .
OS 009786 CA. 27.11 .1986. ReclasSificacao
da CTF de Morais Soares (Lisboa) e Gil
Eanes (Portimao) .
CC 002486. DGC. 28.11 .1986. Pe.rfuracao de
selos . Autorizacoes.
CC 002586 DGC. 28.11 .1986. Vinhetas. Autorizacoes de circulacao.
DE 0001 '87 CA. 8.1.1987. Suspensao da
OTFB4 a) de Santo Ant6nio (Capariea).
DE 004487 ADFL. 3.2.1987. Venda de carteiras de sobrescrito e papel de eserita.
DE 004887 ADFL . 9.2.1987. Tabela de remuneracao aos autores de originals de EmiSsoes
Postais.

No Forum Picoas, enquadrada no .. Programa Cultural.. da .. Europex 86", realiz04-se uma mesa-redonda sobre -Literatura Filatelica" na qual fOi moderador 0 Prof. Dr. A.
H. de Oliveira Marques. Estlveram presentes
algumas dezenas de participantes, entre eles
o Presidente da F.I.P., Ladlslav Dvoracek.
Foram debatidos interessantes problemas
sobre literatura fiI ateli ca. 0 Prof. Oliveira
Marques, entre outras coisas, sugeriu que
se escrevesse mais sobre filatelia moderna.
Eis 0 meu contributo.
Em portugu~s, existe pouca bibliografia
sobre a Ordem de Malta. Entre esses livros
!OJ SOVRANO M 11Ili\RE
if.JiOROINE 01 MALTA

FLAMULAS

1 SCUDO

~SOVRANO MILITAR I:
if.JiOROINE 01 MALTA

15

TARi

B. C. A. Banco Comerelal dos Acores. FIAmulas usadas de 1 a 30 de Marco de 1987,
nas Estacoes de Correio de Ponta Delgada
(Acores), Horta e Angra do Herorsmo.

NA REVISTA

TODO 0 MATERIAL FILATI!LlCO

BaSIOS I Campos, Ida.

ORDEM DE MALTA

DO CLUBE FILATeLICO
DE PORTUGAL

tugal". P~r Joze Anastas:o de Figueiredo
(1800), para os quais remetemos os nossos
leitores interessados. Contudo, para um
maior conhecimento da dita Ordem de Malta,
recomendamos os .. Catalogues of the Records of the Order of St. John of Jerusalem
in the Royal Malta Library Compiled by Rev.
J. Mizzi-, que exaustivamente dao multas e
valiosas referencias.
Durante a secular existencia da Ordem de
Malta, Portugal teve quatro Graos-Mestres, a
saber: D. Affonso de Portugal (1194-1195);
Luis Mendes de Vasconcellos (1622-1623);
Fr. D. Antonio Manoel de Vilhena (1722-1736)
e Fr. D. Manoel Pinto da Fonseca (1741-1773) (2).
Ate aqui e tudo mais 0 que se passou
diz respeito a hist6ria antiga. Passemos a
aetualidade e a filatelia.
Em 1985 os Correios de Portugal assinaram uma .. Convencao Postal" cujo teor reproduzimos na integra:
CONvtN/O ENTRE A EMPRESA POBLICA
CORRE/OS E TELECOMUNICACOES DE
PORTUGAL - CTT E OS CORREIOS
DA SOBERANA ORDEM MIL/TAR DE MALTA

* * *

cito, por exemplo, os .. Estatutos da Assembleia dos Cavalleiros Portuguezes da Ordem
Soberana e Militar de S. Joao de Jerusalem
ou de Malta" (1899), "A Ordem de Malta em
Portugal. Por um cavaleiro de Avis (1900) (1);
.. Nova Hist6ria da Militar Ordem de Malta
e dos senhores Graos Priores della, em Por-

A Empresa Publica Correies e Telecomunicacoes de Portugal e os Correios
da Soberana Ordem Militar de Malta, com
vista a assegurar 0 regular intercAmbio de
selos para fins filatelicos, acordam:

cn

ARTIGO 1.°
Os "Correios e Telecomunica/ioes de Portugal". nos termos e para os efeites de
quanto seguidamente se estipula, reconhece11

rao validade aos selos postais emitidos pelos
Correios da Soberana Ordem Militar de Malta, a partir da data da entrada em vigor do
presente convenio, para franqueio da correspond€lncia proveniente da Sede da Soberana
Ordem Militar de Malta, com destino ao territ6rio nacional portugues.
ARTIGO 2.°

o

.presente convenio apenas compreende
a corr~spondencia epistolar, com exclusao
de .qualsquer servic;:os especiais, tais como:
reglsto, expresso ou declarac;:ao de valor.

de admissao, as normas e disposic;:oes fixa·
das quer na regulamentac;:ao internacional
corrente quer na restante legislacao vigente
em Portugal.

Para efeitos de uma eventual modificac;:ao
das normas consignadas no presente Convenio, qualquer das partes podera formular pe·
tic;:ao nesse sentido, dentro de perfodos bie·
nais, a contar da data da entrada em vigor
do presente Convenio.

A partir do segundo ana de. vigencia do
presente Convenio cada uma das partes podera rescindi-Io, sem que haja lugar a qualquer indemnizac;:ao, mediante aviso previo
com a antecedencia de 6 meses.
ARTIGO 9.°
Para todos os efeitos previstos no presente
Convenio, a Soberana Ordem Militar de Malta
constitui seu domicflio legal na:
VIA CONDOTTI 68-PALAZZO MALTA ROMA
ARTIGO 10.°

ARTIGO 5.°
A partir da entrada em vigor do presente
Convenio, a Soberana Ordem Militar de
Malta remetera aos «Correios e Telecomuni·
caGoes de Portugal .. , a titulo de documenta·
Gao informativa. dez series completas de
cada um dos selos posta:s que emita.
ARTIGO 6.°
A circulacao, dentro do territ6rio da Republica Portuguesa, da correspondencia da
Soberana Ordem Militar de Malta ficara suo
jeita, no que respeita a todas as' condicoes
12

o

presente Convenio entrara em vigor na
data da sua asinatura.
Feito em Lisboa, a 27 de Setembro de 1985,
em quatro exemplares, dois em Ifngua portu·
guesa e dois em lingua italiana, igualmente
valid os e autenticos, vai 0 presente Convenio
ser assinado pel os legais representantes das
partes: Dr. Miguel Antonio Igrejas Horta e
Costa Vice-Presidente do Conselho de
Administracao, pela Empresa Publica Correios e Telecomunicac;:oes de Portugal e S.E.
o Conde Giuseppe Arturo Nigra. Embaixador
da Soberana Ordem Militar de Malta em Lisboa na ·qualidade de reoresentante dos Correios da Ordem e homolog ado p~r Sua Exce·
len cia 0 Senhor Secretario de Estado das
Comunicac;:oes.
27 de Setembro de 1985 - Pelos Correios
e TelecomunicaC;:6es de Portugal Miguel An·
tonio Igrejas Horta e Costa, Peios Correios
da Soberana Ordem Militar de Malta, Giuseppe Arturo Nigra, 0 Secretario de Estado
das Comunicac;:oes. Raul Borda/o Junqueiro.
Em face do exposto, procuramos col her

TEMA

«OLHAR
o AMBIENTE»
LIVRO COM SELOS

ARTIGO 8.°

ARTIGO 4.°
Os «Correios e Telecomunicac;:oes de Por·
tugal.. obrigam.se a entregar ao destina·
tario, no territ6rio nacional e atraves dos
seuS servicos, a correspondencia incluida
no inv61ucro de que trata 0 artigo anterior,
sem outro requisito que nao se·ja 0 selo de
franauia emitido pela Soberana Ordem Mili·
tar de Malta.

FILATELICO

ARTIGO 7.°

ARTIGO 3.°
A Soberana Ordem Militar de Malta en·
viara a sua correspondencia para a Republica Portuguesa, franquead~ com os seus
pr6prios selos devidamente inutilizados, mas
mclufda em um oU mais envelopes, ou inv6lucros de outra natureza, e sem que indivi.
dualmente 0 peso do respectivo conjunto
~xceda dois K~ogramas. Tais envelopes ou
mv61ucros serao enderecados ao Director·
-Geral dos Corre!os e enviados por intermedio da Administracao Postal Italian a, devidamente. franqueados e com as categori.as de
encammhamento requeridas.

ARCO-IRIS

Associando·se as comemorac;:oes do Ano
Europeu do Ambiente os en e TLP promoveram a apresentac;:ao publica do livro «Olhar
o Ambienie .. da autoria do antrop610go Pe·
dro Castro Henriques, com fotografia de Lufs
Candido de Oliveira. A sessao teve lugar no
passado dia 26 de Marc;:o, no Forum Picoas,
e foi presidida pelo Secretario de Estado do
Ambiente, Carlos Pimenta.
Esta edic;:ao insere·se na actividade edito·
rial de prestfgio dos cn, que procura atra·
ves do texto e da imagem fornecer aos fila·
telistas, coleccionadores, e publico em geral,
materia de reflexao sobre temas de grande
actualidade.
As emissoes filatelicas que desde ha va·
rios an os acolhem temas alusivos ao ambiente, tem pretendido transcender a comemora·
c;:ao da simples efemeride transformando os
selos em mensagens cuja permanencia no
tempo e notavel. Assim, para assinalar 0
lanc;:amento da emissao dedicada ao Ano Europeu do Ambiente e, simultaneamente, do
livro «Olhar 0 Ambiente .. , os cm reuniram
numa mostra, oS selos emitidos pelos seus
Servicos de Filatelia que se relacionam com
os temas ambientais, no espac;:o de exposi·
c;:ees do ediffcio das Picoas. Um 'pretexto, de
facto, para reflectir atraves dos selos sobre
algumas questoes d.e preocupac;:ao generalizada nas soc;edades contemporaneas.
Aproveitando ainda a possibilidade de reu·
nir na mesma ocasiao diversas entidades reo
lacionadas de perto com esta tematica, e
reconhecendo 0 importante papel que os
meios de comunicac;:ao social tem na sensi·
bilizac;:ao da op'niao publica, decorreu um
colcquio subordinado ao tema «Informacao
e Ambiente .. , que contou com a participaQao
de jornalistas especializadas na materia.

POUPANc;A
Integrados nas celebrar;:oes do Dia Mun·
dial- da Poupanc;a, que se comemora anualmente no dia '31 de Oulubro, tem vindo a
Caixa Geral de Depositos, desde 1977 a
realizar certames Iilatalicos aberlos Ii participac;ao de colecc;es do tema "Poupanc;:a».

I!l

ML-L-~~~~-L-L~~~~~..J

Por outro lado, a C. G. D. tem promolVido
o conhecimento desse tema e dlnamizado
o seu coleccionismo, atraves da publica..
c;ao regular de "Notlciarlos» ilustrados con·
tendo a indicat;:ao d·e novos - selos, carlm·
bos e outras 'pec;:as filatelicas afusvilas it
"Poupanc;:a». Esta tambem a C. G. D. pres·
tes a inlciar a publlcaC;ao gradual de um
catalogo ilustrado, a cores, de todos os se·
los ja emitldos da mesma tematlca. Final·
mente, 0 Consultor filatelico da C. G. D.,
esta a C:lsposiC;iio dos Interessados para to~
dos os esclar-eclmentos e a~olo na organi·
ZIiIll;ao dal:i suas colecr;:oes "Poupanc;a».
No sentido de luturas inlclativas, a C.G.D.
apreciaria conhecer os nomes de todos os
que se dedicam a coleccionaC;ao do tema
"Poupanc;a», solicitando uma indicac;iio que
devera s-er remetidia para:
Caixa Geral de Depositos
Gablnete de Relac;iies Publlcas
Rua de Santa Catarina, 1·4.°
1109 LISBOA CODEX
Os interessados em rebecer gratuitamente
as edir;:oes filatelicas da C. G. D., Inclulndo
o envlo regula'" do "Noticlarlo», poderiio
remeter a sua pretensiio para 0 enderec;o
sclma indlcado.
29

elementos que pudessemos transmitir aos
nossos leitores, visto que passou a haver um
.. intercambio de selos para fins filatelicos»
- como por exemplo. 0 da carta franqueada
com a selo que reproduzimos (,Fig . 1).

m L]J £1
[)? 1) [}J IT CE
y
9

de 1986 ja eram 103 as emissoes diversificadas e que a correspondente a 101.", era
um bloco dedicado aos vinte palses que em
26 de Marc;o de 1986, tinham assinado convenc;oes com a Ordem . Nao vimos entre eles

r::rvr::rdcytzr

PLACAS DE PROFISSDES
Autor
M. Norte de Almeida
1987
80x80 m/ m.

Ref. 4220
4221
4222
4223*
4224*
4225*
4226*

A partir daqui 'Vejamos a que conseguimos
saber mais. Atraves da Embaixada da Ordem
Soberana Militar de Malta em Portugal, foi-nos facultada ,para observac;ao e col he ita
de elementos uma extensa e valiosa colecC;ao de selos emitidos pela Ordem, mas tivemos a decepc;ao de nao encontrarmosqualquer exemplar referente a Portugal. Apenas
ficamos a saber 0 valor base em Iiras italianas que sao os seguintes :

Direito
Agricultura
Mosica
Industria
Pesca

1 Scudo = 480 Iiras Hal ian as
1 Tari
1 Grano =

Ca~a

Medicina

* Em estudo

Placas de Bronze 80 m / m a 1200$00

Rua dos Bacalhoelros, 28
1100 Lisboa

28

Telef.

870412·870425

40
2

Nao satisfeitos com tao poucos elementos
e porque 0 .. Convenio" se referia a .. selos"
dos ouais apenas conheclamos 0 da taxa de
«1 Scudo .. , consultamos a 10 de Novembro
de 1986 a Sede da Ordem . sobre a composiC;ao da serie para ..posta aerea", se havia
tambem, alguma serie para correio ordinario e quais as suas taxas. Nao obtivemos
qualquer resposta pelo que voltamos a insistir e se bem que nao obtivessemos uma
resposta certa, viemos a saber que no final

determinados paises e estranhBmos que s6
Portugal como pals da Europa, figure nesse
bloco, entre a Nicaragua. Liberia, Salvador,
Argentina, Filipinas, Uruguai, Chile, Togo, Somalia, Benin, Cuba, Guatemala, Costa do
Marfim, Equador, Venezuela, Honduras, Burkina Faso, Macau e Serra da Leoa. Por este
bloco tomamos conhecimento que Macau em
15 de Marc;o de 1986, tinha assinado tambem uma Covenoao Postal.
Para ver 0 que tratava a emissao, consaguimos obter a serie referente a Portugal,
que consta de dois selos das taxas 1 «scudo"
e outra de 15 «tarl" que custam em Italia,
1080 Iiras e em FOC, 1380 liras.
Para quem interessar, acrescentamos que
na Lista de emissoes disponlveis (finais de
1986) nao consta para venda a satie referente a Macau e que os Servic;os da Ordem
de Malta, tambem anunciada com a sigla
SOM, em Lisboa, contactada se tinha para
venda selos, declarou pura e simplesmente
desconhecer a assunto.
(1) Foi publicado an6nimo. Alribuldo a Guilherme
Luiz dos Sanlos Ferreira .
(2) Jose Lamas em .0 Arche61ogo Porlugu6s •.
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A FILATELIA VISTA
POR UM PROFESSOR
UNIVERSITARIO

NOTICIAS
DE
MACAU
BAR COS EM SELOS

por Jose Alberto Gomes Machado

o afa da colaccionar e, sam duvida, uma
das mais antigas actividades humanas, inerente, nao apanas a fase civilizacional da
caminhada da humanidade, mas detectavel,
de forma mais ou menos consciente, em
epocas anteriores.
Se olharmos a nossa volta, observaremos
que quase toda a gente colecciona qualquer
coisa. Este impulso generalizado parece
ser uma caracterfstica intrfnseca a nossa
pr6pria condic,:ao humana, pelo que revela
da capacidade a -da paixiio de escolher e
seleccionar. Coleccionar ,pressupee 0 logo
estimulante da atenc,:ao e da vontade, a persist~ncia nos encontros e desencontros do
destino, traduzidos em oportunidades felizes
ou frustradas.
Dentro do coleccionismo, a filatelia apresenta 0 merito de ser relativamente acessfvel a qualquer iniciado. Ela e ainda especialmente importante pelas trocas e encontros
que proporciona, prolongando no coleccionador a missao primordial do pr6prio selo
- Unir, transpor distl!ncias, permitir a comunicac,:ao, servindo, ao mesmo tempo, de
vefculo de bel·eza e cultura. De facto qualquer filatelista minimamente empenhado na
*
de

14

Professor de HIsl6rla de Arle da Unlversidade

~vora.

sua actividada, nao se limitara a admirar as
qualidades esteticas dos specfmens que
conseguiu adquirir, mas procurara informar·se e esclarecer se sobre a mensagem
que 0 selo transmite, aumentando assim 0
seu conhecimento sobre factos, personagens, efem8lri'des, pa:isagens, objectos ou
ideias que uma nac,:ao pr6xima ou distante,
propae a conslderac,:ao do mundo inteiro.
A organizac,:ao de uma colecc,:ao tematica
pode revestir, pois, 0 caracter de ordenamento de uma aut~ntica enciclopedia visual,
em torno de um ramo especifico do saber,
simultaneamente liimitado e inesgotavel, suscitando uma actividade apaixonada, que implica conhecimento, determinac,:ao e espfrito
crftico.
Para alem do poder catartico reconhe.
cido a esta actividade - por essa razao tantas vezes propostas como pro!fcua ocupac,:ao de tempos livres - apraz salientar uma
ulrima nota altamente positiva: a partilha e
abertura aos outros, que leva a maior parte
dos coleccionadores a exib'r e most-ar, Ofgulhosa ou modestamente, em publico ou
em cfculo restrito, 0 fruto de uma singular
e antiquJssima ocupac,:ao que reune, em si,
o mais ·exclusivista desejo de pOsse e
o mais altrufsta esUmulo de comunicac,:ao.

Conquanto ja emitida no ana passado (precisamente a 28 de Agosto) nao queremos
deixar sem referencia a serie de quatro selos
emitidos pelos Correios de Macau, sob a designac,:ao .. Meios de Transporte - Barcos de
Passageiros.
Fazemo-Io no sentido de chamar a atenc,:ao
para um facto em particular que nos impressionou agradavelmente e que podera, inc!usivamente, servir como exemplo em emissaes

~ IO

.....(;, .

"

portuguesas futuras. Referimo-nos ao mov:mento que 0 seu autor, Ng Wai Kin, conseguiu dar aos barcos que ilustram os referidos selos. Em especial no de 10 avos e no
de 3 'patacas, dil'-Se-ia quase que as embarcac,:ces se encontram representadas a tr es
dimensaes. Mas para alem deste aspecto,
deve registar-se que se trata de um conjunto
muito harmonioso, merecedor dos maiores enc6mios. (SG).
REVISTA DO C. F. DE MACAU
Em 10 de Junho de 1986, 0 Clube Filatelico de Macau inaugurou a sua sede erecentemente publicou 0 seu primeiro Boletim.
Em magnffico papel, profusamente ilustrado,
destina-se em especial a ser lido pelos filatelistas chineses.
Em portugues, a introduc,:ao com nota ex·

plicativa da Direcc,:ao, uma pagma assinada
por M. R. e uma outra com transcric,:ao de
um artigo da revista F. N. sem nome de autor. Foi escrito .pelo autor destas linhas que
se congratula com 0 facto da sua opiniao
sobre .. Novos e Usados .. ter merecido lugar
na primeira revista de C. F. de Macau.
Niio encontramos, e julgamos qUe seria
conveni.ente, morada nem valor da quota que
entusiasmasse os portugueses a nele se inscreverem. (AC)
NOVO EDIFICIO DOS CIT
Em Macau, 0 mes de Marc,:o findo foi pr6·
digo em carimbos: a 16, 0 da inaugurac,:ao do
EdWcio Camilo Pessanha, e a 21, 0 do Dia
Mundial da Floresta.
Destes carimbos comemorativos, salienta-

,

-se 0 que assinala a inaugurac,:iio do ediffcio
destinado a residencia de todos os funclo·
narios dos CIT que ali trabalham. Alem
de 104 habitac,:oes, dispoem de Centro Medico, Cheche, Jardim de Infancia e Clube do
Pessoal dos Correios.
o projectista do Ediffcio fai 0 arquitecto
Lima Soares. Uma obra construfda em 10
meses que honra a arquitectura portuguesa
alem-fronteiras.
Obra social notavel, ficara a assina'ar a a
perpetuar a vida postal portuguesa. (AC)
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PORTUGUESES
NOS E. U. DA AMERICA

SELOS DE ASSISTENCIA
AOS POBRES

Extracto de urn artigo de Elaine Boughner
Tradu~ao

de Antonio A. Vicente

Este texto da autoria do Elaine Boughner, chegou a.. noSSaS mios sem
menc;Ao da publicac;ao (sem duvida norte-americana), em que foi inse ·
rido. Mesmo assim, deliberemos reproduzi~lo parcial mente pois contlim
a (/nica informac;Ao de que dispusemos sobre dais assinalltveis Axltos
de cnmpatrlotas nossos resldentes nos Estados Unidos he 10n9Os anos .
A Rufino Pernes e a SUB filha Patricia expressamos as nossas ma'ores
congratula~.

A MIDAPHIL 86 ficara na hist6ria da 1'latelia como 0 berc;:o da Primeira Convenc;:ao Nacional da «American Association of
Philatelic Exhibitors.. (AAPE) Associa·
<;:80 Americana de Expositores Filatelicos .
A MI!)APHIL, patrocinada pelo Clube de
Coleccionadores de -Kansas City, realiozu se
de 24 a 26 de Outubro, em Kansas City, Mo.
Pela primeira vez a exposic;:ao teve lugar no
Hyatt Regency Crown Center, local bem
situado e dispondo de excelentes instalac;:oes .
A MIDAPHIL foi uma exposic;:ao bem
montada e planeada, oor uma comissao
que sabe bem 0 seu ollcio. Merece elogios
pela t6nica que pOs este ana na Juventude.
A todo 0 comprimento das paredes do
"hall.. de entrada encontravam-se e~postas
as oarticioac;:oes dos clubes filatelicos Benjamim Franklin, da area de Kansas City, ao
Concurso de Desenhos de Selos patroci·
nado pelo Servic;:o Postal dos Estados Unidos.
Os desenhos vencedores foram expostos
na sala anexa a Estac;:ao temporaria de Correios da Exposi<;:80.
Nada menos de 70 coleccionadores originarios desses Clubes visitaram Kansas City
e a 'Exposic;:ao. Participaram em seminarios,
numa reuniao geral e em actividades so26

par Paulo Borges Bento

clals. Participaram igualmente na MIDAPHIL
com um grupo de excelente colecc;:oes.
Rulino R. Pernes conseguiu obter 0
Grande Premlo da .MIDAPHIL. com a sua
colecc;:ao «India Portuguesa - Seculo XIX ...
A colecc;:ao de Pernes torna se especialmente atractiva porque inclui originals de
decretos postais relacionados com 0 tratego
postal. Apresenta, tambem, uma colecc;:ao
completa de envelopes pre-lilatelicos, bem
como os selos emitidos no seculo passado,
variedades e carimbos. ( .. . )
SESCAL foi 0 local das conven<;:oes anuais
da Sociedade de Hist6ria Portal (U.P.S.S.)
e do CongressO Filatelico Americano.
Foi bastante notada a ,presenc;:a da U.P.S.S.
em virtude da Exposic;:ao Marcus White. Esta
exposi<;:ao e a equivalente, em H'st6ria Postal, a Competi<;:ao .Campeao dos Campeoes
das Sociedades Filatelicas Americanas ...
Os vencedores do 'premio Marcus White nas
Grandes Exposi<;:Qes em todos os Estados
Unidos concorrem no final da epoca filatelica ao Grande Premio do "Showcase ... A
vencedora deste ano loi Patricia J. Pernes
com a sua colec<;:iio de "H ist6ria Postal de
Espanha e CoI6nias» . A coleccao documenta tudo 0 que loi emitido entre 1873 e
1951. Miss Pernes deu especial ·relevo aos
erros, variedades e pec;:as unlcas.

Com a implanta<;:ao da Republica, OS governantes de Portugal pensaram, e muito
bem, que atraves dos selos de correio tam·
bem se poderia beneficiar as obras de caridade publica . E se bem 0 pensaram, meIhor 0 fizeram - e dai 0 nascimento dos
referidos selos. Como nao havia ainda
emissaes regulares de selos pr6prios da
Republica, recorreu·se as sobrecargas dos
selos da Monarquia, mais propriamente dos
selos de D. Manuel II, de 1910. Por iSso, e
interessante notar que a moeda fiduciaria
em reis sUbsistiu ainda, no decorrer do ano
de 1911 . pois que 05 selos com as sobrecargas Republica e Assistencia se traduziam
em reis. Os primeiros selos abrangidos por
esta disposi<;:ao legal foram os n.08 204. de
10 rs., em verde ·cinzento, e 0 250, de 10 rs.,
em cor rosa. 0 primeiro com a sobrecarga
Assistencia a vermelho, e 0 segundo, a
preto, ambos no sent;do horizontal (vide
catalogo Eladio de Santos) .
Neste mesmo ano , da-se os primeiros
pass os para a convertibilidade do Escudo e
e muito interessante a lorma como foi con·
cebida. Procurou dar·se uma simbiose dos
reis com 0 escudo e dar 0 aparec;mento de
uma taxa de 1$000 com tres zeros, 0 que
significava que os 1.000 reis tin ham uma
equipara<;:ao com 1$00. Pode observar-se
este selo no n.O 195-1$000 sobre 10 rs.
violeta, que e um selo do 4." centenario do
descobrimento do caminho marltimo para a
India. 'Como curiosidade assinale-se, tambem. que 0 primeiro selo comemorat'vo portugues teve a sua emissao em 1894 dedicada

N. do D. -

ao 5." centenario do nascimento do Infante
D. Henrique. Assim, 0 10 rs. ficou a valer
1 centavo 0 2 rs., 2 c. e assim sucessivamente.
A vincula<;:iio aos reis, no entanto, ficou
tao arreigada no espirito do povo portugues
Que ainda hoje e possivel ouvir falar·se, principalmente nas zonas do interior, em 10.000
reis e 50.000 reis, para traduzir 10$00 e
50$00.

Feita a equipara<;:ao da moeda e como as
taxas alusivas a assistencia eram de 10 e
20 rs., com 0 aparecimento do primeiro selo
olicial da Republica, no ano de 1912 e, por
sinal, dentro de uma emissao muito bonita,
especial mente 0 concebido em papel porcelana, os selos abrangidos para a referida
obra de caridade ,publica foram 0 n.O 222-

Os num.ros indicados no present. artigo, sao os do c.talogo Ehidio d. Santos.
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1 centavo em verde escuro, e 0 n.O 223, a
2 c. em carmim. como e 6bvio. Mas outros
selos se Ihes seguiram , vista que as selos
p,!"a a assist~nc ' a aos pobres toram em numero de dezanove. Tanto a 1 c., como 0 2 c.,
tiveram, desta vez, a sobrecarga oblfqua e
com as mesmas cores a diferencia-Ios.
~ curioso e interessante frizar 'que 0 slmbolo da Republica esta protagonizado na figura de Ce res , deusa da agricultura e produtividade e, creio mesmo, da fecundidade
romana. A Franc;:a tambem a adoptou na sua
primeira em issao de selos de 1849-50.

Em 1913, ma's dais selos foram emitidos,
e com a mesmo cariz, uma vez que a sua
finalidade era a mesma. Estes com alegor'a
as festas da cidade de Lisboa. Vide n.0 8 224
e 225 . Ate que em 1915 surgiu 0 que pode
chamar-se 0 selo tlpico da assist~ncia aos
pobres. Foi concebido por Pedro Gueaes
com gravura de A. Pedroso. Tem como slmbolo a figura da Republica protegendo no
seu manto uma familia de Dobres . Foi emitido apenas com 0 valor de, 1 c.. em cOr
carmim, conforme n.O 225 e n.O 226 a, em
cor rosa.
Apareceu tambem um outro tilpo de selo,
mas em vez de papel liso foi concebido

em papel cartolina e mereceu a refer~ncia
n.O 226 b).
Certamente com a valorizac;:ao da moeda,
em 1924, estes mesmos selos (e consoante
o demonstra 0 n.O 330 e n.O 330 a e b), sofreram uma sobretaxa de 15 c., para em 1925
surgirem com taxa pr6pria dos meSmos 15 c. ,
nas mesmas cores, conquanto houvesse sido
abolido 0 selo de cartolina. Os numeros cor·
respondentes de catalogo sao os n.08 332 e
o 332 a) .

A semelhanc;:a do correio de cartas e encomendas postais, tambem 0 mesmo imposto
para assistencia se fez notar no expediente
de telegramas e, assim, tivessem sido em itid os mais cinco selos : tres, em 1915, da
taxa de 2 c., em castanho vermelho, outro
em lilas-vermelho e ainda outro em papel
cartolina, do mesmo tipo do anterior. Estes
novas selos foram concebidos com a mesma
conligurac;:ao do tipo de 1915, apenas sendo
substitulda a palavra correio por telegrafos.
Em 1924, um sobretaxado de 30 ctvs. sl 2 c.
em lilas-vermelho, e por tim, em 1925, com
a taxa de 30 c., um outro tambem em liJas-vermelho. Estes selos enquadrados no im·
posto telegratico, como atras releri, t~m a
numerac;:ao de 1 a) e 1 b), 3 e 4.

ASSEMBLEIA GERAL DO CFP
Tal como tinha sido anunciado, no numero anterior desta Revsita, realizou-se no
passado dia 31 de Marc;:o, a Assembleia
Geral Ordinaria do Clube Filatelico de Porgal, a qual decorreu na sua Sede Social,
tendo os trabalhos sido dirigidos pelo Pre·
sidente da Mesa, Dr. Jorge Oliveira.
Registou-se agradavelmente a prilsenc;:a
de um bom numero de associ ados (0 maior
de ,ha bas .antes an os a esta parte), nomeadamente numerosos membros da Direcc;:ao
da FAF que apresentaram as suas criticas
aos documentos em aprec;:o, os quais foram aprovados com alguns votos contrarios.
Por proposta da Direcc;:ao, loram eleitos
S6cios Honorarios, as congeneres Portug,uese Philatelic Society, sediada na Gra-Bret~nha e International Philatelic Society, dos
Estados Unidos.
Finalmente, toram eleitos os Comos Gerentes para 1987, tendo a lista a'Jresentada
pela Direcc;:ao cessante sido eleita, embora
se nao tivesse registado a unanimidade
dos votantes quanto a membros do Conselho Fiscal e da Direcc;:ao.
De anotar que em ,periodo solicitado antes da Ordem dos Trabalhos, toram colocadas algumas criticas pel a iniciativa tomada
oelo CFP em relac;:ao ao -cartao de filatelista».
Dada a hora tardia em que terminou esta
Sessao Ordinaria, nao toi possivel realizar
a prevista Sessao Extraordinaria, para alterac;:ao dos 'Estatutos, a qual ficou adiada
sine die.
Sao os seguintes os Corpos Gerentes para
19S7:
Assemblela Geral - Presidente: Dr. Jose
Joaollim Jorge Oliveira: Vice-Presidente. Do·
mingos Martins Coelho: Secretario: Miguel
·Jose Emidio da Silva Pessanha; Secretario :
Eng.o Joaquim Antero da Silva Mac;:as.
Conselho ,Flscal Efectives: Dr. Francisco Costa Gaspar; 'Dr. Jorge Melo Santos
Vieira: Eng.o C;jrlos Mira da Silva; Eng.o Carios Mira da Silva. Substitutos: IEng .o Fernardo Ma"uel Mendes Loureiro; Joao Luis de
Medeiros.
DJre~iio

Fernando Gomes Carrao; Jose Rodrigo :Dias Ferreira: Dr. Ant6nio Dio·
nisio de Almeida Silva: Fernando Auousto
Araujo Mendonc;:a: Jose Lima A. dos Santos
Correia: Luis Joroe Santos Coelho; Alvaro'
Jose Ramos Meaeiros.
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FEDERA~AO

CONGRESSO DA
PORTUGUESA DE 'FILATELIA

No pass ado dia 28 de Marc;:o, teve lugar em
Portimao, 0 Congresso Ordinario d,a Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, no qual 0 Clube
Filatelico de Portugal estve representado pelo
seu Presidente, Fernando Gomes Carrao.
A reaiizac;:ao desta assembleias est eve a
cargo dos Nucieos Juvenis das Escolas de
Portimao, cuios jovens se esmeraram no
sentido de proporcionar urn caloroso acolhimento aos congressistas com apontamentos
de requinte que a todos desvaneceram tendo
decorrido nas instalac;:oes da Escola Secundaria Manuel Teixeira Gomes.
Era a seguinte a Ordem de Trabalhos esta·
beiecida pelo Presidente da Mesa do Congresso de FPF, Dr. Francisco' Hermln'o dos
Santos:
1) Apreciaclio do Conselho
re/at6rio de actividades,
balanco e/aborados pela
peitantes ao exercicio de

Fiscal sobre 0
as contas e 0
Oirecclio, res·
1986.

2) Apreciaclio, discusslio e vOlaclio do reo
lat6rio e contas de Gerencia da O·rec.
clio, respeitantes ao exercicio de 1986.
3) Apreciaciio do relat6rio do Conselho
Oisciplinar, respeitante ao ana de 1986.
4) Fixaciio da quota federativa para 0 ano
de 1988.

5) Oesignaclio do focal do pr6ximo Can·
gresso Ordinfuio .

Registe-se que no inlcio dos trabalhos, a
assembleia deliberou trocar 0 primeiro pelo
segundo ponto .
Ap6s algumas intervencoes crlticas vivas.
foram aprovados os documentos em analise.
Finaimente, 0 Congresso aprovou a proposta do Nucleo Filatelico de Pac;:o de Arcos
no sentido da sua pr6xima sesao ordinaria
se desenrolar naquela localidade.
Paralelamente, esteve patente uma pequena
Mostra Filateiica que dispOs de um carimbo
comemorativo ilustrado com muita felicidade ,
com 0 busto do Prof. Carlos Trincao - filatelista prestig iado ,que durante muitos anos 'presidiu aos destin os da Federac;:ao Port·uguesa
de Filatelia .
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publicava, nao Ihe ter feito qualquer referencia (2). Tambem , 0 pioneiro dos estudos
das marcas opostais portuguesas, Constantino
Salvi (1929) nao 0 incluiu no seu trabalho
"Postmarks of Portugal» .

o Cortejo Civico que mereceu 0 carimbo,
nao foi 0 primeiro cortejo que se realizou
em Portugal. Contudo ele devia ter sido dos
melhor organizados e importante, pelo que
teve as honrosas presenc;:as de suas majestades 0 rei D. Carlos, a rainha D. Amalia,
o principe D. Luis e 0 Infante D. Manuel.
Por se tratar do ,primeiro carimbo, a nossa
curiosidade levou-nos a procurar saber algo
mais sobre 0 passado (1894) e assim cronologicamente podemos divulgar que no
?orto, em 7 de Fevereiro reuniu a Comissao
directora da celebrac;:iio do Centenario do
infante D. Henrique, que ao estabelecer 0
programa "previa para 3 de Marc;:o as onze
da manha um cortejo civico. Em 16 de Fevereiro, «recebeu.se 0 orr;amento do carro dos
~etegraphos, sendo approvado; e resolveu-se
tratan de obter as authorizar;oes necessarias
para ser construldo.» Em 20 de Fevereiro
.. Leu-se um otflcio da direcr;ao geral dos
Correios, acerca da venda das estampilhas do Centenario». A 22 de Fevereiro na
Comissao «foi recebk!.o um teLegcama go
director geral dos Correios & Telegraphos,
dando autorizar;oes necessarias, relativamente
ao Carro do!!. Correios e 7'.elegraphos para
o cortejo civico . Esse carro deve produzir 0
melhor efe 'to: Os quatro postes, com os resoectivos isoladores, vao prender feixes de
fios, que passam na mao de, uma figura representando a Electricidade».
No dia 28 de Fevereiro, uma noUcia lac6nica em telegrama de Lisboa, as 8 horas
e 5 da manha, dizia que .. collecionadores

filatelicos pediram ao correio que mandasse
inutilizar os sellos e bilhetes postais come·
morativos do Centenario, mas 0 Correio respondeu que nao era posslvel fazer esse trabalho». A cerca de noventa an os de distancia, 56 poderemos tirar varias conjecturas.
Finalmente, a 3 de Mar((o de 1894 reali·
zou-se 0 cortejo, cujo carro dos Correios
"partiu defronte da casa n." 72 da prar;a Duque de Beja». Noticiava um jornal da epoca
que .. Quando este carro rJ.esceu a rua aos
Clerigos, comunicando constantemnfe com os
fios aereos, ouviu-se uma estrondosa ovacao.
A corredica por meio da qual se estabelecia
a comunicacao electr;ca com esses fios deslisava perfeitamente. Entraram no carro 1772
cartas, 396 bilhetes postais e 74 jornais. e
bem assim 85 telegramas, que foram transmitidos para diVers os pontos do pais e do
estrangeiro».
Admitimos que 0 carimbo nao fosse aplicado no carro, OU talvez apenas alguns exemplares. Niio era possivel fazer esse servic;:o
num carro ,puxado a cavalos, nao 56 pel a
trepida((ao mas tambem pelo tempo que decorreu 0 cortejo, sabendo·se- que ale devia
comec;:ar a desfilar as 11 horas da manha
e 56 ter iniciado a sua marcha muito depois
do meio dia.
Modernamente, Palma Leal tambem considera 0 carimbo do Corte'j o Civico, como 0
primeiro usado em Portugal indicando duas
datas 3 e 4 de Mar((o, 0 que cOHobora a
nossa insinua((ao.

(1) Jornal Fisltelico ode 1 de Fevereiro de 1957.
(2) 0 Philatelists.
(3) Cat610go de Carlmbos de Portugal.
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BALLET
MAGICO, FANTAsTICO
E SENSUALMENTE ARTISTICO *
por A. N. de
No princlplo era 0 ritmo.
Os prim6rdios da Humanidade estao com ·
provadamente marcad09 pela danc;:a: Nas
rochas das grutas do Atlas e por todos os
recantos ,plumbeos onde 0 homem tera tido
a sua origem, em Africa.
No ,principio era a danc;:a. Acreditava-se
que os Deuses desciam aos corpos dos bailarinos porque um cac;:ador, uma vez, en·
saiou uns passos e teve uma boa cac;:ada.
Dai em diante tomou-se a danca como um
fetiche, e depois um talisma para todos os
seus actos mais decisivos.
Pode·se pensar que foram os Feiticeiros,
os seus directos percursores, nos nossos
dias.
Os Feiticeiros africanos foram, sem duvida, os primeiros Core6grafos da Antiguidade.
A Danca traduzlu pouco a pouco todos
os sentimentos.
Ligado Ii danca apareceu 0 tambor. 0 Batuque a, em Africa, mantendo-se ainda hoje,
um trac;:o que nos une aos nossos 'Prlm6rdios. A alegria da morte e da Iibertac;:ao
apareceu com a queda da sociedade tribalista. A esperanc;:a das chuvas, das colheitas; a gratidao que dominava os seus corac;:oes.
o Batuque e uma expressao de sensuaIidade quando do nascimento, mas tambem
e um sinal de tristeza porque e um novo
«sofcer1.or das agruras da vida», por isso
a chamado de "Choro»; mas tera sido a
Danc;:a que fez questao de ser 0 ponto de
convergencia de toda a sociedade ,primitiva.

*
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DA

Vasc~mcelos

Barbosa

Com 0 aparecimento das armas e da
guerra para assegurar a pmoriedade privada, surgem novos pass as de danca: as
danc;:as guerreiras e as das vict6rias, as da
tristeza da escravatura e, hoje, tambem
expressam a Iibertac;:ao dos povos africanos , Batuque e alegria e a tristeza, a sensualismo e a tudo 0 que 0 africano tem de
sentimentos e sonhos de esperanc;:a, Iiberdade e paz!
A liturgia da danc;:a tomou 0 bailado.
Organizavam verdadeiros bail ados, todos os
povos deste planeta, para atrair sobre eles
as benesses dos Deuses.
As saias de colmo adornam as cinturas
graciosas das donzelas a noivar, e com elas
ritualizam e expressam a alegria sensual do
casamento', com grandes noitadas de danc;:a
dolente, ora frenaticas ora ondulantes; 0
vinho e as iguarias sao aderecos para alegrar ainda mais os convivas e bailarinos.
A danc;:a de essencia religlosa, tambem
se a,possou do ritmo dos tambores e traduziu os sentimentos de crenc;:a, de fa e de
martirio. Depois despojou·se do seu caracter Iiturgico e tornou-se mais doce e graciosa. Acabou por se transformar numa distracc;:ao popular; e nao h8 regiao no mundo
de hoje, que nao tenha uma danc;:a, tal como
tem os seus costumes e a SUa Iinguagem
falada.
Ao entrarem nos Castelos medievais as
danc;:as "enobreceram-se» e disciplinaram-se. 0 certo a que os cortesaos ficaram
embarac;:ados com 0 seu sentido de dignidade e com 0 peso das vestes engomadas.

Parece-nos que deste artigo, os interessados em elaborar uma colecl}8o do tema
nele focado, poderao extrair vasta materia para a .. lntrodul}ao)) - pel}8 obr gat6ria das
colecqOes modemas. (SG)
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Mas, a partir do sec. xv, fez-se sentir a
influencia italiana em Fran<;:a, para onde
levou passos novas e urn estilo ligeiro e
colorido de fantasia.
.. Circe" e as .. Ninfas", 0 primeiro bailado
apresentado na corte (em 15 de Outubro
de 1581) utilizava por sua vez 0 folclore
frances e italiano.
Ate ao sec. XVII os bailados dividiam-se
em quatro categorias: 1-0 Bailado Hist6·
rico; 11-0 Bailado Efabulado; 111-0 Bailado Poetico ou Aleg6rico, e IV - 0 Bailado Ambulante; cada um deles bern representado mais adiante quando nos referirmos a colec<;:ao de selos tematicos do
.. Baliet ...
Os core6grafos interessavam-se, entao,
sobretudo, ,pelas alegon;as, as Divindades
Mitol6gicas - Soldados, camponeses ou Senhoras e Dem6nios.
Multiplos cenarios eXlglam maquinaria
consideravel. As dan<;:as complexas; primeiros esbo<;:os dos pass os classicos que os
Bailarinos - estrelas da epoca se esfor<;:ayam p~r inventar.
Os
Bailarinos profissionais aparecem,
como e born de ver, com 0 nascimento da
.. eleva<;:so .. e a cria<;:ao de figuras acrobaticas:
A Camargo (171(}-70), a grande vedeta
do sec. XVIII aperfei<;:oou 0 .. Entrechat"; a
sua rival, Marie Salie (1705-1756), exerceu
influencia nso somente na tecnica dos saltos como tambem nas vestes das bailarinas
que passaram a usar fatos menos pesados.

o

ADVENTO DO BA'LLET

o Ballet aparece renascido de uma mistura de danca guerreira africana com a
magia dos Feiticeiros; da graciosidade
oriental multifacetada nas onlricas Olfmpias
(sonhadas por Alexandre da M 1ced6nia ou
o Grande) das Indias e das igualmente esculturais Odaliscas das Mil-e-uma-Noites de
Xerazade, com 0 toque italiano das Operas
e dos Teatros Ambulantes Zingaros (Ciganos).
A sua evolu<;:so remonta e perde-se nas
orlgens do pr6prio homem e renasce nas epopelas guerreiras do Principe .Igor; das Mazurcas e balalaicas da estepe russa as formosas
e subtfs ballarinas do .. Sol Nascente.; das
dancas de guerra dos Navajos e Indios Guaranis as mais doces e languidas noites de
fadas da Noruega dos Viking, aos passos cs18

denciados das marchas Escocesas; tudo beIfssimamente temperado com a pi menta e 0
sal de Bela Napolis, italiana , das Tarantelas
e dos violinos romanticos e bem ao gosto
latino .
o Ballet nasce nas ruas. Nos teatros ambu·
lantes das feiras e pracas do sui da Europa.
Conquista os Castelos de toda a Europa. A
burguesia triunfante e revolucionaria da Bastilha, apossa-se de toda a arte feudal e ornamenta a .. nova corOa" com 0 requinte bale.
tico dos Teatros com grandes cenarios de
mestres Pintores, inspirados, em quadros consagrados de franceses, italianos e flamengos .
Dos pesados cenarios da Mitologia aos com·
plicados e sofisticados cenarios da Opera
mais elaborada , evolui para a singelesa austera dos vazios de Brescht; 0 Ballet procura
novos espacos nas dancas rltmicas e no
Jazz, em Dalcroz ou no folclore nacional
(Falla); a danca associa-se a arte plastica e
as suas Intimas relacoes com 0 magi co e 0
fantastico. 0 bailado c6mico de Nijlnska,
com todo 0 seu toque de humor na coreografia ao drama cheiquespiriano e todo um
percurso pelas artes plasticas - a pintura, a
musica e a danca - formam um cocktail explosivo que nos arrebata para um mundo
magico, 0 Teatro.
Com a Revolucso Bolchevista dos anos
dezassete, deste sec. xx, nasce um t lpo
novo de ballado. Se antes era a Bailarina 0
centro de onde emanava toda a accso e se
alterna com a figura principal. noutras ocasioes, e 0 Ballarino, que passa a converglr
as aten<;:oes . Neste novo tipo de bailado, e
todo 0 grande plano do palco que atrai 0
olhar do espectador. 0 Ballet revolucionarlo
das grandes massas em movimento e. onde
o hel6i se dilul na mole que faz a hist6ria
- pontilhado aqui e ali por este ou aquele
personagem de relevo em cad a momenta e
em cada acto . 0 core6grafo e 0 encenador
estso agora intimamente ligados, soldados
urn no outro. 0 musico e 0 compositor, 0
pintor e 0 tecnico de luzes e, finalmente, 0
bailarino e a sua companheira, estao de tal
maneira misturados e diluldos que a obra de
arte surge como um todo colorido em movimento.
A medida que adqulre a sua personalidade.
pr6pria, a danca renuncia a colaboraciio de
musicos celebres e surge na sua nudez prlmitiva : 0 ballet como beleza e poesia, salvo
da esclerose que 0 atrofiava da sua dignidade de dan<;:a colectiva de expressilo cultural genuinamente popular.

o

PRIME.IRO CARIMBO
COMEMORATIVO
PORTUGuES
por Jose R. Dias Ferreira

Porque ainda persiste a duvida se existiu
algum Carimbo comemorativo do Congresso
da U. P. U.• em 1885 de que muito falou 0
estudioso filatelista Coronel Cardoso Salgado
e do qual Alberto Armando Pereira, antigo
diector do CFP e Director do .. Jomal Filatelico", a ele fez alusao de que «foi usado
durante os dias d,o Congresso, de 4 de Feve·
reiro a 21 de Marvo de, 1885, e pela primeira
vez, um earimbo eomemorativo, que, no
entanto, mlo eonheeemos. Havera algum
mareofmsta ou eoleeeionador da U. P. U.
que nos possa faeilitar tal marea postal, para
a rep-,oduzirmos?» (1), continua a ser consi~e .
rado como 0 primeiro carimbo' comemoratlvo
portugues 0 referente ao Cortejo Civico, realizado durante 0 Centenario do Infante D.
Henrique, em 1894.
Assim 0 entendeu 0 espanhol Jose Maria
Gomis, que, em homenagem ao Centenario
do nosso primeiro selo postal, editou em por·
tugues 0 seu .. Catalogo de carimbos come·
morativos, aareos e de primeiro dia" 1.n edi<;:130 (1954) .
Este catalogo teve a colabora<;:iio e 0 pre·
facio, do Dr. Vasconcelos Carvalho e suscitou
alguma polemica tambem com 0 outro cola·
borador, Dr. Ant6nio Fragoso. Neste calalogo
e 'erradamente alterada a ordem, passando
a primeiro 0 carimbo .. 1894 Centenario 1894"
e para segundo 0 do ..Cortejo Clvico n , por·
que 0 primeiro foi aplicado de 4 a 13 de

Mar<;:o <I.e 1894 e 0 seg undo, apenas em 3
de Mar<;:o de 1894.
Tambem Artur O. Vasconcelos, autor do
primeiro catalogo da especialidade, ou seja,
o .. Catalogo de Carimbos Postais Especiais
de Portugal e Ultramar», tacitamente sancio·
nado .pelo investigador da Hist6ria Postal,
Dr. Ant6nio Fragoso, cometeu 0 mesmo erro

na sua 1." edi<;:iio (1956) . Essa altera<;:so [oi
devidamente corrigida na 2." edi<;:ao (1959),
prefaciada pelo distinto filatelista, Eng. Ma·
nuel Ribeiro Marques Gomes, que sabemos
mllito ter contribuido' para 0 seu melhoramento. Portanto, 0 primeiro carimbo come·
morativo portugues continua a ser 0 do Cortejo Clvico, feito em borracha e utilizando
a tinta viol eta. usado na cidade do Porto, em
3 de Mar<;:o de 1894.
Recuando no tempo, continua a ser estra·
nho que quando 0 aparecimento do carimbo
do Cortejo, a un ica revista filatelica que se
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La Couture (Fram;a). em Ponta Delgada, em Santa Maria em Luanda e em Lourem;o
Marques.

Liberto do academismo que limita os movi-

mentos, do vocabuhirio classico que embataos os passos, das yeates tradicionais que

Art. n. 4.n - Para a realizar;iio do seus tins a C. P. G. G. exerce a sua acr;ao por meio
de um.a I.ntensa propaganda pa!ri6tica, em sess6es solenes, comemorar;6es, confer{mcias
e festIvals, celebrando especialmente a data nac'onal de 9 de Abril, sintese do esforr;o
dos nossos soldados, e a data universal de 11 de Novembro, arm 'sticio final de 1918.
Foi precisamente dentro do espirito deste Art." 4." e com a finalidade de aumentar
o~ fundo~ da. SUbsc~i«~o Nacion.al para a erec«ao dos Pad roes da Grande Guerra, que
fOl sugendo a Comissao, a emlssao de um selo postal - SELO COMEMORATIVO DA
GRANDE GUERRA.

eaconde s beleza nas sombras das ma/has

e corpetes
de

e, final mente, surge como forma

exPress~ da arte popular da musica e

Nao se trata, como e 6bvio, de contribuir
exaustivamente para 0 estudo do Ballet na
filatelia, mas outrossim de dar a conhecer
este tema reduzidamente retratado nos selos postals e p ~odutos fi/atelicos, mas de
horizontes muito vastos na Arte Ba/atica. De

Depois de estudado 0 alvitre, foi adoptado 0 seguinte plano de uma emissao de selos :
a) Selos do valor facial de $10, impressos em quatro cores, (azul, carmim, verde
e castanho) ;
b) Selos de valor facial de $20, para efeito de porteado, de cor alaranjada;
c) Duas colec«oes de selos, sendo uma destinada ao Continente e Jlha da Madeira
e outra com sobrecarga A«ores, destinada a este arquipelago
A Comissao foi indicado um modesto artista ,portugues, de valor jil comprovado em
trabalhos similares feitos na Argentina, Armando Gon«alves que se incumbiu de apresenta.r os desenhos dos dois selos. Esses projectos foram aprovados pela Comissao,
depois de expostos ao publico numa sala da Escola Militar.
Apresen!amos ampJiados os dois Selos, que quanto a n6s, sao de uma grande
beleza artrstlca.
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do bai/ado; como forma de exprimir 0 grande.
sentimento humano nas suas diversas cores
e matizes; numa pa/avra: Ballet.
NOTA DO AUrOR:
Ap6s detida troca de impressoes com alguns filatel 'stas que Ihes foram apresentados,
a Comissao fixou 0 quantitativo da emissao:
4.000.000 de selos de $10 para 0 Continente, em quatro cores (partes iguais). com
) valor facial de ......... . .... . ................. . .. .......... ........... ...... .. .... ... .. 400.000$00
2.000.000 de selos de $10 ($08) para os A«ores, em quatro cores (partes iguais),
com 0 valor facial de ... .. ... .. .... .. ... ....... .. .... .. ..... .. .. .. .. ................ .. .. 160.000$00

1.000.000 de selos de $20, sendo 400.000, com a sobrecarga «A«ores» ($16), com
o valor facial de .... .... ..... ... .... .. .......... ... . .. ...... .. .. .... ....... ..... .. ........ .. 184.000$00
Continua
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Este e 0 primeiro artigo de uma serie de
cinco, dedicados ao tema, que iremos inserir
e que inc/uem;
1. IntrodU«80 (a presente); 2. A Danca
Ba/etica na Filate/ia; 3. Os Compositores,
Core6grafos e Encenadores nos Se/os Postais; 4. 0 Espectacu/o do Ballet-das Ruas
aos Grandes Teatros Modernos; 5. Romancistas, Poetas e Contos Popu/ares no Ballet
e na Filate/ia.
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notar que apenas a Dinamarca, 0 M6naco, os
Estados Unidos da America do Norte, algumas Repub/icas de Expressao Francesa,
Cuba, Checos/ovaquia, Bu/garla Hungria, China, A/bania e Pol6nia, tinham, ata 1985 edltado selos como monumentos a arte. Balatica e, delxamos a Uniao das Repub/icas Socialistas Sovieticas para ultimo, pols que. e
dos parses que mais contribuiu para a expenseo do BaJlet e que mais material filatelico
dedicou a este tema ate hoie (16.10.1986).
sem contar ainda com as u/timas emissoes
da Dinamarca e do Suriname - aparecidas
na segunda metade deste ana filateJico que
agora termina.
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PADRQES DA GRANDE
GUERRA * (I)

Desta reunlao saiu pois, 0 nucleo da .. Comissao dos Padroes da Grande Guerra»
que durante cerca de 15 aros trabalhou para levar a bam termo 0 seu patri6tico objectivo, que consistiu na erecc;:ao de monumentos que foram designados por .. Padroes da
Grande Guerra".

"

Beneficiou esla Comissao de Isenc;:ao de Franquia nas correspondencias por si expedidas, ao abrigo da Porlaria n.O 3029, publicada no Diario do Governo n.O 3, 1.~ Sarie,
de 6 de Janeiro de 1922. Como comprovantes, apresentamos um sobrescrito e um postal,
perlencentes a colecc;:ao· do meu Car~ Amigo Sr. Castanheira da Silveira e que amavelmente os cedeu para este efeito. (Figs. 1 e 2)

por A. Bordalo Sanches

A primeira Guerra Mundial, vulgarmente des;gnada par Grande Guerra, teve a seu
epfiogo em 28 de Maio de 1919 com a assinatura em Paris do Tratado de Paz de Versailies.
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Fig. 2
Embora a Comissao tenha tido desde 0 inic:o da sua actividade, um regimento pr6prio, depois de apreciado e aprovado em sessao plenaria, somente f~i aprovado. oficialmente, a 8 de Setembro de 1932; atraves do Decreto n." 21 652 (publlcado no Dlario do
Governo n.n 211, 1.~ Sarie e Ordem do Exarcito n.O 9, 1.~ Sarie de 13 de Selembro de
1932).
Para melhor compreensao, vejamos a teor de alguns artigos dos referidos Eslatutos.
Fig. 1

A 3 de Dezembro de 1921 reuniram-se sob a presid{!ncia do General Gomes da
Costa, na Sala Nobre da Escola Militar de Lisboa, alguns combatentes da Grande
Guerra, a fim de constituirem uma comissao destinada a exaltar 0 esforc;:o da intervenc;:Ao militar de Portugal, na Grande Guerra.
• Este artigo inedlto em Portugal, loi traduzido para 0 Ingllls e publicado na revis\a .Portu ----' Inlo- da
International Society for Portuguese Philately. em Janeiro de 1986 (Volume 21, Whole No. 79). Mantendo-se
o texto, procedeu-se il substituif;iio da catra da Figura 12 e ao acrescimo da Figura 7.

20

I-

Titulo e objectivo

Art." 1.° - A Comissao dos Padr6es da Grande Guerra (C. P. G. G.) e um agrupa.
menta constituido por oficiais do Exercito e da Armada e individuos da classe Civil
antigos combatentes portugueses da Grande Guerra.
Art." 2.° - 0 objectivo da C. P. G. G. e exaltar 0 esfort;o da Raya, manifestado na
intervene;ao militar de Portugal nos diferentes teatros de operac;oes da Grande Guerra.
Art." 3." - 0 objectivo da C. P. G. G. considerar-se-a atingido quando se tiverem
erigido os monumentos comemorativos design ados por .. Padroes da Grande Guerra», em
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La Couture (Fram;a). em Ponta Delgada, em Santa Maria em Luanda e em Lourem;o
Marques.

Liberto do academismo que limita os movi-

mentos, do vocabuhirio classico que embataos os passos, das yeates tradicionais que

Art. n. 4.n - Para a realizar;iio do seus tins a C. P. G. G. exerce a sua acr;ao por meio
de um.a I.ntensa propaganda pa!ri6tica, em sess6es solenes, comemorar;6es, confer{mcias
e festIvals, celebrando especialmente a data nac'onal de 9 de Abril, sintese do esforr;o
dos nossos soldados, e a data universal de 11 de Novembro, arm 'sticio final de 1918.
Foi precisamente dentro do espirito deste Art." 4." e com a finalidade de aumentar
o~ fundo~ da. SUbsc~i«~o Nacion.al para a erec«ao dos Pad roes da Grande Guerra, que
fOl sugendo a Comissao, a emlssao de um selo postal - SELO COMEMORATIVO DA
GRANDE GUERRA.
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e corpetes
de

e, final mente, surge como forma

exPress~ da arte popular da musica e

Nao se trata, como e 6bvio, de contribuir
exaustivamente para 0 estudo do Ballet na
filatelia, mas outrossim de dar a conhecer
este tema reduzidamente retratado nos selos postals e p ~odutos fi/atelicos, mas de
horizontes muito vastos na Arte Ba/atica. De

Depois de estudado 0 alvitre, foi adoptado 0 seguinte plano de uma emissao de selos :
a) Selos do valor facial de $10, impressos em quatro cores, (azul, carmim, verde
e castanho) ;
b) Selos de valor facial de $20, para efeito de porteado, de cor alaranjada;
c) Duas colec«oes de selos, sendo uma destinada ao Continente e Jlha da Madeira
e outra com sobrecarga A«ores, destinada a este arquipelago
A Comissao foi indicado um modesto artista ,portugues, de valor jil comprovado em
trabalhos similares feitos na Argentina, Armando Gon«alves que se incumbiu de apresenta.r os desenhos dos dois selos. Esses projectos foram aprovados pela Comissao,
depois de expostos ao publico numa sala da Escola Militar.
Apresen!amos ampJiados os dois Selos, que quanto a n6s, sao de uma grande
beleza artrstlca.
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do bai/ado; como forma de exprimir 0 grande.
sentimento humano nas suas diversas cores
e matizes; numa pa/avra: Ballet.
NOTA DO AUrOR:
Ap6s detida troca de impressoes com alguns filatel 'stas que Ihes foram apresentados,
a Comissao fixou 0 quantitativo da emissao:
4.000.000 de selos de $10 para 0 Continente, em quatro cores (partes iguais). com
) valor facial de ......... . .... . ................. . .. .......... ........... ...... .. .... ... .. 400.000$00
2.000.000 de selos de $10 ($08) para os A«ores, em quatro cores (partes iguais),
com 0 valor facial de ... .. ... .. .... .. ... ....... .. .... .. ..... .. .. .. .. ................ .. .. 160.000$00

1.000.000 de selos de $20, sendo 400.000, com a sobrecarga «A«ores» ($16), com
o valor facial de .... .... ..... ... .... .. .......... ... . .. ...... .. .. .... ....... ..... .. ........ .. 184.000$00
Continua
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Este e 0 primeiro artigo de uma serie de
cinco, dedicados ao tema, que iremos inserir
e que inc/uem;
1. IntrodU«80 (a presente); 2. A Danca
Ba/etica na Filate/ia; 3. Os Compositores,
Core6grafos e Encenadores nos Se/os Postais; 4. 0 Espectacu/o do Ballet-das Ruas
aos Grandes Teatros Modernos; 5. Romancistas, Poetas e Contos Popu/ares no Ballet
e na Filate/ia.
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notar que apenas a Dinamarca, 0 M6naco, os
Estados Unidos da America do Norte, algumas Repub/icas de Expressao Francesa,
Cuba, Checos/ovaquia, Bu/garla Hungria, China, A/bania e Pol6nia, tinham, ata 1985 edltado selos como monumentos a arte. Balatica e, delxamos a Uniao das Repub/icas Socialistas Sovieticas para ultimo, pols que. e
dos parses que mais contribuiu para a expenseo do BaJlet e que mais material filatelico
dedicou a este tema ate hoie (16.10.1986).
sem contar ainda com as u/timas emissoes
da Dinamarca e do Suriname - aparecidas
na segunda metade deste ana filateJico que
agora termina.
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do sec. XVIII aperfei<;:oou 0 .. Entrechat"; a
sua rival, Marie Salie (1705-1756), exerceu
influencia nso somente na tecnica dos saltos como tambem nas vestes das bailarinas
que passaram a usar fatos menos pesados.

o

ADVENTO DO BA'LLET

o Ballet aparece renascido de uma mistura de danca guerreira africana com a
magia dos Feiticeiros; da graciosidade
oriental multifacetada nas onlricas Olfmpias
(sonhadas por Alexandre da M 1ced6nia ou
o Grande) das Indias e das igualmente esculturais Odaliscas das Mil-e-uma-Noites de
Xerazade, com 0 toque italiano das Operas
e dos Teatros Ambulantes Zingaros (Ciganos).
A sua evolu<;:so remonta e perde-se nas
orlgens do pr6prio homem e renasce nas epopelas guerreiras do Principe .Igor; das Mazurcas e balalaicas da estepe russa as formosas
e subtfs ballarinas do .. Sol Nascente.; das
dancas de guerra dos Navajos e Indios Guaranis as mais doces e languidas noites de
fadas da Noruega dos Viking, aos passos cs18

denciados das marchas Escocesas; tudo beIfssimamente temperado com a pi menta e 0
sal de Bela Napolis, italiana , das Tarantelas
e dos violinos romanticos e bem ao gosto
latino .
o Ballet nasce nas ruas. Nos teatros ambu·
lantes das feiras e pracas do sui da Europa.
Conquista os Castelos de toda a Europa. A
burguesia triunfante e revolucionaria da Bastilha, apossa-se de toda a arte feudal e ornamenta a .. nova corOa" com 0 requinte bale.
tico dos Teatros com grandes cenarios de
mestres Pintores, inspirados, em quadros consagrados de franceses, italianos e flamengos .
Dos pesados cenarios da Mitologia aos com·
plicados e sofisticados cenarios da Opera
mais elaborada , evolui para a singelesa austera dos vazios de Brescht; 0 Ballet procura
novos espacos nas dancas rltmicas e no
Jazz, em Dalcroz ou no folclore nacional
(Falla); a danca associa-se a arte plastica e
as suas Intimas relacoes com 0 magi co e 0
fantastico. 0 bailado c6mico de Nijlnska,
com todo 0 seu toque de humor na coreografia ao drama cheiquespiriano e todo um
percurso pelas artes plasticas - a pintura, a
musica e a danca - formam um cocktail explosivo que nos arrebata para um mundo
magico, 0 Teatro.
Com a Revolucso Bolchevista dos anos
dezassete, deste sec. xx, nasce um t lpo
novo de ballado. Se antes era a Bailarina 0
centro de onde emanava toda a accso e se
alterna com a figura principal. noutras ocasioes, e 0 Ballarino, que passa a converglr
as aten<;:oes . Neste novo tipo de bailado, e
todo 0 grande plano do palco que atrai 0
olhar do espectador. 0 Ballet revolucionarlo
das grandes massas em movimento e. onde
o hel6i se dilul na mole que faz a hist6ria
- pontilhado aqui e ali por este ou aquele
personagem de relevo em cad a momenta e
em cada acto . 0 core6grafo e 0 encenador
estso agora intimamente ligados, soldados
urn no outro. 0 musico e 0 compositor, 0
pintor e 0 tecnico de luzes e, finalmente, 0
bailarino e a sua companheira, estao de tal
maneira misturados e diluldos que a obra de
arte surge como um todo colorido em movimento.
A medida que adqulre a sua personalidade.
pr6pria, a danca renuncia a colaboraciio de
musicos celebres e surge na sua nudez prlmitiva : 0 ballet como beleza e poesia, salvo
da esclerose que 0 atrofiava da sua dignidade de dan<;:a colectiva de expressilo cultural genuinamente popular.

o

PRIME.IRO CARIMBO
COMEMORATIVO
PORTUGuES
por Jose R. Dias Ferreira

Porque ainda persiste a duvida se existiu
algum Carimbo comemorativo do Congresso
da U. P. U.• em 1885 de que muito falou 0
estudioso filatelista Coronel Cardoso Salgado
e do qual Alberto Armando Pereira, antigo
diector do CFP e Director do .. Jomal Filatelico", a ele fez alusao de que «foi usado
durante os dias d,o Congresso, de 4 de Feve·
reiro a 21 de Marvo de, 1885, e pela primeira
vez, um earimbo eomemorativo, que, no
entanto, mlo eonheeemos. Havera algum
mareofmsta ou eoleeeionador da U. P. U.
que nos possa faeilitar tal marea postal, para
a rep-,oduzirmos?» (1), continua a ser consi~e .
rado como 0 primeiro carimbo' comemoratlvo
portugues 0 referente ao Cortejo Civico, realizado durante 0 Centenario do Infante D.
Henrique, em 1894.
Assim 0 entendeu 0 espanhol Jose Maria
Gomis, que, em homenagem ao Centenario
do nosso primeiro selo postal, editou em por·
tugues 0 seu .. Catalogo de carimbos come·
morativos, aareos e de primeiro dia" 1.n edi<;:130 (1954) .
Este catalogo teve a colabora<;:iio e 0 pre·
facio, do Dr. Vasconcelos Carvalho e suscitou
alguma polemica tambem com 0 outro cola·
borador, Dr. Ant6nio Fragoso. Neste calalogo
e 'erradamente alterada a ordem, passando
a primeiro 0 carimbo .. 1894 Centenario 1894"
e para segundo 0 do ..Cortejo Clvico n , por·
que 0 primeiro foi aplicado de 4 a 13 de

Mar<;:o <I.e 1894 e 0 seg undo, apenas em 3
de Mar<;:o de 1894.
Tambem Artur O. Vasconcelos, autor do
primeiro catalogo da especialidade, ou seja,
o .. Catalogo de Carimbos Postais Especiais
de Portugal e Ultramar», tacitamente sancio·
nado .pelo investigador da Hist6ria Postal,
Dr. Ant6nio Fragoso, cometeu 0 mesmo erro

na sua 1." edi<;:iio (1956) . Essa altera<;:so [oi
devidamente corrigida na 2." edi<;:ao (1959),
prefaciada pelo distinto filatelista, Eng. Ma·
nuel Ribeiro Marques Gomes, que sabemos
mllito ter contribuido' para 0 seu melhoramento. Portanto, 0 primeiro carimbo come·
morativo portugues continua a ser 0 do Cortejo Clvico, feito em borracha e utilizando
a tinta viol eta. usado na cidade do Porto, em
3 de Mar<;:o de 1894.
Recuando no tempo, continua a ser estra·
nho que quando 0 aparecimento do carimbo
do Cortejo, a un ica revista filatelica que se
23

publicava, nao Ihe ter feito qualquer referencia (2). Tambem , 0 pioneiro dos estudos
das marcas opostais portuguesas, Constantino
Salvi (1929) nao 0 incluiu no seu trabalho
"Postmarks of Portugal» .

o Cortejo Civico que mereceu 0 carimbo,
nao foi 0 primeiro cortejo que se realizou
em Portugal. Contudo ele devia ter sido dos
melhor organizados e importante, pelo que
teve as honrosas presenc;:as de suas majestades 0 rei D. Carlos, a rainha D. Amalia,
o principe D. Luis e 0 Infante D. Manuel.
Por se tratar do ,primeiro carimbo, a nossa
curiosidade levou-nos a procurar saber algo
mais sobre 0 passado (1894) e assim cronologicamente podemos divulgar que no
?orto, em 7 de Fevereiro reuniu a Comissao
directora da celebrac;:iio do Centenario do
infante D. Henrique, que ao estabelecer 0
programa "previa para 3 de Marc;:o as onze
da manha um cortejo civico. Em 16 de Fevereiro, «recebeu.se 0 orr;amento do carro dos
~etegraphos, sendo approvado; e resolveu-se
tratan de obter as authorizar;oes necessarias
para ser construldo.» Em 20 de Fevereiro
.. Leu-se um otflcio da direcr;ao geral dos
Correios, acerca da venda das estampilhas do Centenario». A 22 de Fevereiro na
Comissao «foi recebk!.o um teLegcama go
director geral dos Correios & Telegraphos,
dando autorizar;oes necessarias, relativamente
ao Carro do!!. Correios e 7'.elegraphos para
o cortejo civico . Esse carro deve produzir 0
melhor efe 'to: Os quatro postes, com os resoectivos isoladores, vao prender feixes de
fios, que passam na mao de, uma figura representando a Electricidade».
No dia 28 de Fevereiro, uma noUcia lac6nica em telegrama de Lisboa, as 8 horas
e 5 da manha, dizia que .. collecionadores

filatelicos pediram ao correio que mandasse
inutilizar os sellos e bilhetes postais come·
morativos do Centenario, mas 0 Correio respondeu que nao era posslvel fazer esse trabalho». A cerca de noventa an os de distancia, 56 poderemos tirar varias conjecturas.
Finalmente, a 3 de Mar((o de 1894 reali·
zou-se 0 cortejo, cujo carro dos Correios
"partiu defronte da casa n." 72 da prar;a Duque de Beja». Noticiava um jornal da epoca
que .. Quando este carro rJ.esceu a rua aos
Clerigos, comunicando constantemnfe com os
fios aereos, ouviu-se uma estrondosa ovacao.
A corredica por meio da qual se estabelecia
a comunicacao electr;ca com esses fios deslisava perfeitamente. Entraram no carro 1772
cartas, 396 bilhetes postais e 74 jornais. e
bem assim 85 telegramas, que foram transmitidos para diVers os pontos do pais e do
estrangeiro».
Admitimos que 0 carimbo nao fosse aplicado no carro, OU talvez apenas alguns exemplares. Niio era possivel fazer esse servic;:o
num carro ,puxado a cavalos, nao 56 pel a
trepida((ao mas tambem pelo tempo que decorreu 0 cortejo, sabendo·se- que ale devia
comec;:ar a desfilar as 11 horas da manha
e 56 ter iniciado a sua marcha muito depois
do meio dia.
Modernamente, Palma Leal tambem considera 0 carimbo do Corte'j o Civico, como 0
primeiro usado em Portugal indicando duas
datas 3 e 4 de Mar((o, 0 que cOHobora a
nossa insinua((ao.

(1) Jornal Fisltelico ode 1 de Fevereiro de 1957.
(2) 0 Philatelists.
(3) Cat610go de Carlmbos de Portugal.
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BALLET
MAGICO, FANTAsTICO
E SENSUALMENTE ARTISTICO *
por A. N. de
No princlplo era 0 ritmo.
Os prim6rdios da Humanidade estao com ·
provadamente marcad09 pela danc;:a: Nas
rochas das grutas do Atlas e por todos os
recantos ,plumbeos onde 0 homem tera tido
a sua origem, em Africa.
No ,principio era a danc;:a. Acreditava-se
que os Deuses desciam aos corpos dos bailarinos porque um cac;:ador, uma vez, en·
saiou uns passos e teve uma boa cac;:ada.
Dai em diante tomou-se a danca como um
fetiche, e depois um talisma para todos os
seus actos mais decisivos.
Pode·se pensar que foram os Feiticeiros,
os seus directos percursores, nos nossos
dias.
Os Feiticeiros africanos foram, sem duvida, os primeiros Core6grafos da Antiguidade.
A Danca traduzlu pouco a pouco todos
os sentimentos.
Ligado Ii danca apareceu 0 tambor. 0 Batuque a, em Africa, mantendo-se ainda hoje,
um trac;:o que nos une aos nossos 'Prlm6rdios. A alegria da morte e da Iibertac;:ao
apareceu com a queda da sociedade tribalista. A esperanc;:a das chuvas, das colheitas; a gratidao que dominava os seus corac;:oes.
o Batuque e uma expressao de sensuaIidade quando do nascimento, mas tambem
e um sinal de tristeza porque e um novo
«sofcer1.or das agruras da vida», por isso
a chamado de "Choro»; mas tera sido a
Danc;:a que fez questao de ser 0 ponto de
convergencia de toda a sociedade ,primitiva.

*
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DA

Vasc~mcelos

Barbosa

Com 0 aparecimento das armas e da
guerra para assegurar a pmoriedade privada, surgem novos pass as de danca: as
danc;:as guerreiras e as das vict6rias, as da
tristeza da escravatura e, hoje, tambem
expressam a Iibertac;:ao dos povos africanos , Batuque e alegria e a tristeza, a sensualismo e a tudo 0 que 0 africano tem de
sentimentos e sonhos de esperanc;:a, Iiberdade e paz!
A liturgia da danc;:a tomou 0 bailado.
Organizavam verdadeiros bail ados, todos os
povos deste planeta, para atrair sobre eles
as benesses dos Deuses.
As saias de colmo adornam as cinturas
graciosas das donzelas a noivar, e com elas
ritualizam e expressam a alegria sensual do
casamento', com grandes noitadas de danc;:a
dolente, ora frenaticas ora ondulantes; 0
vinho e as iguarias sao aderecos para alegrar ainda mais os convivas e bailarinos.
A danc;:a de essencia religlosa, tambem
se a,possou do ritmo dos tambores e traduziu os sentimentos de crenc;:a, de fa e de
martirio. Depois despojou·se do seu caracter Iiturgico e tornou-se mais doce e graciosa. Acabou por se transformar numa distracc;:ao popular; e nao h8 regiao no mundo
de hoje, que nao tenha uma danc;:a, tal como
tem os seus costumes e a SUa Iinguagem
falada.
Ao entrarem nos Castelos medievais as
danc;:as "enobreceram-se» e disciplinaram-se. 0 certo a que os cortesaos ficaram
embarac;:ados com 0 seu sentido de dignidade e com 0 peso das vestes engomadas.

Parece-nos que deste artigo, os interessados em elaborar uma colecl}8o do tema
nele focado, poderao extrair vasta materia para a .. lntrodul}ao)) - pel}8 obr gat6ria das
colecqOes modemas. (SG)
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1 centavo em verde escuro, e 0 n.O 223, a
2 c. em carmim. como e 6bvio. Mas outros
selos se Ihes seguiram , vista que as selos
p,!"a a assist~nc ' a aos pobres toram em numero de dezanove. Tanto a 1 c., como 0 2 c.,
tiveram, desta vez, a sobrecarga oblfqua e
com as mesmas cores a diferencia-Ios.
~ curioso e interessante frizar 'que 0 slmbolo da Republica esta protagonizado na figura de Ce res , deusa da agricultura e produtividade e, creio mesmo, da fecundidade
romana. A Franc;:a tambem a adoptou na sua
primeira em issao de selos de 1849-50.

Em 1913, ma's dais selos foram emitidos,
e com a mesmo cariz, uma vez que a sua
finalidade era a mesma. Estes com alegor'a
as festas da cidade de Lisboa. Vide n.0 8 224
e 225 . Ate que em 1915 surgiu 0 que pode
chamar-se 0 selo tlpico da assist~ncia aos
pobres. Foi concebido por Pedro Gueaes
com gravura de A. Pedroso. Tem como slmbolo a figura da Republica protegendo no
seu manto uma familia de Dobres . Foi emitido apenas com 0 valor de, 1 c.. em cOr
carmim, conforme n.O 225 e n.O 226 a, em
cor rosa.
Apareceu tambem um outro tilpo de selo,
mas em vez de papel liso foi concebido

em papel cartolina e mereceu a refer~ncia
n.O 226 b).
Certamente com a valorizac;:ao da moeda,
em 1924, estes mesmos selos (e consoante
o demonstra 0 n.O 330 e n.O 330 a e b), sofreram uma sobretaxa de 15 c., para em 1925
surgirem com taxa pr6pria dos meSmos 15 c. ,
nas mesmas cores, conquanto houvesse sido
abolido 0 selo de cartolina. Os numeros cor·
respondentes de catalogo sao os n.08 332 e
o 332 a) .

A semelhanc;:a do correio de cartas e encomendas postais, tambem 0 mesmo imposto
para assistencia se fez notar no expediente
de telegramas e, assim, tivessem sido em itid os mais cinco selos : tres, em 1915, da
taxa de 2 c., em castanho vermelho, outro
em lilas-vermelho e ainda outro em papel
cartolina, do mesmo tipo do anterior. Estes
novas selos foram concebidos com a mesma
conligurac;:ao do tipo de 1915, apenas sendo
substitulda a palavra correio por telegrafos.
Em 1924, um sobretaxado de 30 ctvs. sl 2 c.
em lilas-vermelho, e por tim, em 1925, com
a taxa de 30 c., um outro tambem em liJas-vermelho. Estes selos enquadrados no im·
posto telegratico, como atras releri, t~m a
numerac;:ao de 1 a) e 1 b), 3 e 4.

ASSEMBLEIA GERAL DO CFP
Tal como tinha sido anunciado, no numero anterior desta Revsita, realizou-se no
passado dia 31 de Marc;:o, a Assembleia
Geral Ordinaria do Clube Filatelico de Porgal, a qual decorreu na sua Sede Social,
tendo os trabalhos sido dirigidos pelo Pre·
sidente da Mesa, Dr. Jorge Oliveira.
Registou-se agradavelmente a prilsenc;:a
de um bom numero de associ ados (0 maior
de ,ha bas .antes an os a esta parte), nomeadamente numerosos membros da Direcc;:ao
da FAF que apresentaram as suas criticas
aos documentos em aprec;:o, os quais foram aprovados com alguns votos contrarios.
Por proposta da Direcc;:ao, loram eleitos
S6cios Honorarios, as congeneres Portug,uese Philatelic Society, sediada na Gra-Bret~nha e International Philatelic Society, dos
Estados Unidos.
Finalmente, toram eleitos os Comos Gerentes para 1987, tendo a lista a'Jresentada
pela Direcc;:ao cessante sido eleita, embora
se nao tivesse registado a unanimidade
dos votantes quanto a membros do Conselho Fiscal e da Direcc;:ao.
De anotar que em ,periodo solicitado antes da Ordem dos Trabalhos, toram colocadas algumas criticas pel a iniciativa tomada
oelo CFP em relac;:ao ao -cartao de filatelista».
Dada a hora tardia em que terminou esta
Sessao Ordinaria, nao toi possivel realizar
a prevista Sessao Extraordinaria, para alterac;:ao dos 'Estatutos, a qual ficou adiada
sine die.
Sao os seguintes os Corpos Gerentes para
19S7:
Assemblela Geral - Presidente: Dr. Jose
Joaollim Jorge Oliveira: Vice-Presidente. Do·
mingos Martins Coelho: Secretario: Miguel
·Jose Emidio da Silva Pessanha; Secretario :
Eng.o Joaquim Antero da Silva Mac;:as.
Conselho ,Flscal Efectives: Dr. Francisco Costa Gaspar; 'Dr. Jorge Melo Santos
Vieira: Eng.o C;jrlos Mira da Silva; Eng.o Carios Mira da Silva. Substitutos: IEng .o Fernardo Ma"uel Mendes Loureiro; Joao Luis de
Medeiros.
DJre~iio

Fernando Gomes Carrao; Jose Rodrigo :Dias Ferreira: Dr. Ant6nio Dio·
nisio de Almeida Silva: Fernando Auousto
Araujo Mendonc;:a: Jose Lima A. dos Santos
Correia: Luis Joroe Santos Coelho; Alvaro'
Jose Ramos Meaeiros.
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FEDERA~AO

CONGRESSO DA
PORTUGUESA DE 'FILATELIA

No pass ado dia 28 de Marc;:o, teve lugar em
Portimao, 0 Congresso Ordinario d,a Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, no qual 0 Clube
Filatelico de Portugal estve representado pelo
seu Presidente, Fernando Gomes Carrao.
A reaiizac;:ao desta assembleias est eve a
cargo dos Nucieos Juvenis das Escolas de
Portimao, cuios jovens se esmeraram no
sentido de proporcionar urn caloroso acolhimento aos congressistas com apontamentos
de requinte que a todos desvaneceram tendo
decorrido nas instalac;:oes da Escola Secundaria Manuel Teixeira Gomes.
Era a seguinte a Ordem de Trabalhos esta·
beiecida pelo Presidente da Mesa do Congresso de FPF, Dr. Francisco' Hermln'o dos
Santos:
1) Apreciaclio do Conselho
re/at6rio de actividades,
balanco e/aborados pela
peitantes ao exercicio de

Fiscal sobre 0
as contas e 0
Oirecclio, res·
1986.

2) Apreciaclio, discusslio e vOlaclio do reo
lat6rio e contas de Gerencia da O·rec.
clio, respeitantes ao exercicio de 1986.
3) Apreciaciio do relat6rio do Conselho
Oisciplinar, respeitante ao ana de 1986.
4) Fixaciio da quota federativa para 0 ano
de 1988.

5) Oesignaclio do focal do pr6ximo Can·
gresso Ordinfuio .

Registe-se que no inlcio dos trabalhos, a
assembleia deliberou trocar 0 primeiro pelo
segundo ponto .
Ap6s algumas intervencoes crlticas vivas.
foram aprovados os documentos em analise.
Finaimente, 0 Congresso aprovou a proposta do Nucleo Filatelico de Pac;:o de Arcos
no sentido da sua pr6xima sesao ordinaria
se desenrolar naquela localidade.
Paralelamente, esteve patente uma pequena
Mostra Filateiica que dispOs de um carimbo
comemorativo ilustrado com muita felicidade ,
com 0 busto do Prof. Carlos Trincao - filatelista prestig iado ,que durante muitos anos 'presidiu aos destin os da Federac;:ao Port·uguesa
de Filatelia .
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DE VIDA

VENIA

PORTUGUESES
NOS E. U. DA AMERICA

SELOS DE ASSISTENCIA
AOS POBRES

Extracto de urn artigo de Elaine Boughner
Tradu~ao

de Antonio A. Vicente

Este texto da autoria do Elaine Boughner, chegou a.. noSSaS mios sem
menc;Ao da publicac;ao (sem duvida norte-americana), em que foi inse ·
rido. Mesmo assim, deliberemos reproduzi~lo parcial mente pois contlim
a (/nica informac;Ao de que dispusemos sobre dais assinalltveis Axltos
de cnmpatrlotas nossos resldentes nos Estados Unidos he 10n9Os anos .
A Rufino Pernes e a SUB filha Patricia expressamos as nossas ma'ores
congratula~.

A MIDAPHIL 86 ficara na hist6ria da 1'latelia como 0 berc;:o da Primeira Convenc;:ao Nacional da «American Association of
Philatelic Exhibitors.. (AAPE) Associa·
<;:80 Americana de Expositores Filatelicos .
A MI!)APHIL, patrocinada pelo Clube de
Coleccionadores de -Kansas City, realiozu se
de 24 a 26 de Outubro, em Kansas City, Mo.
Pela primeira vez a exposic;:ao teve lugar no
Hyatt Regency Crown Center, local bem
situado e dispondo de excelentes instalac;:oes .
A MIDAPHIL foi uma exposic;:ao bem
montada e planeada, oor uma comissao
que sabe bem 0 seu ollcio. Merece elogios
pela t6nica que pOs este ana na Juventude.
A todo 0 comprimento das paredes do
"hall.. de entrada encontravam-se e~postas
as oarticioac;:oes dos clubes filatelicos Benjamim Franklin, da area de Kansas City, ao
Concurso de Desenhos de Selos patroci·
nado pelo Servic;:o Postal dos Estados Unidos.
Os desenhos vencedores foram expostos
na sala anexa a Estac;:ao temporaria de Correios da Exposi<;:80.
Nada menos de 70 coleccionadores originarios desses Clubes visitaram Kansas City
e a 'Exposic;:ao. Participaram em seminarios,
numa reuniao geral e em actividades so26

par Paulo Borges Bento

clals. Participaram igualmente na MIDAPHIL
com um grupo de excelente colecc;:oes.
Rulino R. Pernes conseguiu obter 0
Grande Premlo da .MIDAPHIL. com a sua
colecc;:ao «India Portuguesa - Seculo XIX ...
A colecc;:ao de Pernes torna se especialmente atractiva porque inclui originals de
decretos postais relacionados com 0 tratego
postal. Apresenta, tambem, uma colecc;:ao
completa de envelopes pre-lilatelicos, bem
como os selos emitidos no seculo passado,
variedades e carimbos. ( .. . )
SESCAL foi 0 local das conven<;:oes anuais
da Sociedade de Hist6ria Portal (U.P.S.S.)
e do CongressO Filatelico Americano.
Foi bastante notada a ,presenc;:a da U.P.S.S.
em virtude da Exposic;:ao Marcus White. Esta
exposi<;:ao e a equivalente, em H'st6ria Postal, a Competi<;:ao .Campeao dos Campeoes
das Sociedades Filatelicas Americanas ...
Os vencedores do 'premio Marcus White nas
Grandes Exposi<;:Qes em todos os Estados
Unidos concorrem no final da epoca filatelica ao Grande Premio do "Showcase ... A
vencedora deste ano loi Patricia J. Pernes
com a sua colec<;:iio de "H ist6ria Postal de
Espanha e CoI6nias» . A coleccao documenta tudo 0 que loi emitido entre 1873 e
1951. Miss Pernes deu especial ·relevo aos
erros, variedades e pec;:as unlcas.

Com a implanta<;:ao da Republica, OS governantes de Portugal pensaram, e muito
bem, que atraves dos selos de correio tam·
bem se poderia beneficiar as obras de caridade publica . E se bem 0 pensaram, meIhor 0 fizeram - e dai 0 nascimento dos
referidos selos. Como nao havia ainda
emissaes regulares de selos pr6prios da
Republica, recorreu·se as sobrecargas dos
selos da Monarquia, mais propriamente dos
selos de D. Manuel II, de 1910. Por iSso, e
interessante notar que a moeda fiduciaria
em reis sUbsistiu ainda, no decorrer do ano
de 1911 . pois que 05 selos com as sobrecargas Republica e Assistencia se traduziam
em reis. Os primeiros selos abrangidos por
esta disposi<;:ao legal foram os n.08 204. de
10 rs., em verde ·cinzento, e 0 250, de 10 rs.,
em cor rosa. 0 primeiro com a sobrecarga
Assistencia a vermelho, e 0 segundo, a
preto, ambos no sent;do horizontal (vide
catalogo Eladio de Santos) .
Neste mesmo ano , da-se os primeiros
pass os para a convertibilidade do Escudo e
e muito interessante a lorma como foi con·
cebida. Procurou dar·se uma simbiose dos
reis com 0 escudo e dar 0 aparec;mento de
uma taxa de 1$000 com tres zeros, 0 que
significava que os 1.000 reis tin ham uma
equipara<;:ao com 1$00. Pode observar-se
este selo no n.O 195-1$000 sobre 10 rs.
violeta, que e um selo do 4." centenario do
descobrimento do caminho marltimo para a
India. 'Como curiosidade assinale-se, tambem. que 0 primeiro selo comemorat'vo portugues teve a sua emissao em 1894 dedicada

N. do D. -

ao 5." centenario do nascimento do Infante
D. Henrique. Assim, 0 10 rs. ficou a valer
1 centavo 0 2 rs., 2 c. e assim sucessivamente.
A vincula<;:iio aos reis, no entanto, ficou
tao arreigada no espirito do povo portugues
Que ainda hoje e possivel ouvir falar·se, principalmente nas zonas do interior, em 10.000
reis e 50.000 reis, para traduzir 10$00 e
50$00.

Feita a equipara<;:ao da moeda e como as
taxas alusivas a assistencia eram de 10 e
20 rs., com 0 aparecimento do primeiro selo
olicial da Republica, no ano de 1912 e, por
sinal, dentro de uma emissao muito bonita,
especial mente 0 concebido em papel porcelana, os selos abrangidos para a referida
obra de caridade ,publica foram 0 n.O 222-

Os num.ros indicados no present. artigo, sao os do c.talogo Ehidio d. Santos.
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A FILATELIA VISTA
POR UM PROFESSOR
UNIVERSITARIO

NOTICIAS
DE
MACAU
BAR COS EM SELOS

por Jose Alberto Gomes Machado

o afa da colaccionar e, sam duvida, uma
das mais antigas actividades humanas, inerente, nao apanas a fase civilizacional da
caminhada da humanidade, mas detectavel,
de forma mais ou menos consciente, em
epocas anteriores.
Se olharmos a nossa volta, observaremos
que quase toda a gente colecciona qualquer
coisa. Este impulso generalizado parece
ser uma caracterfstica intrfnseca a nossa
pr6pria condic,:ao humana, pelo que revela
da capacidade a -da paixiio de escolher e
seleccionar. Coleccionar ,pressupee 0 logo
estimulante da atenc,:ao e da vontade, a persist~ncia nos encontros e desencontros do
destino, traduzidos em oportunidades felizes
ou frustradas.
Dentro do coleccionismo, a filatelia apresenta 0 merito de ser relativamente acessfvel a qualquer iniciado. Ela e ainda especialmente importante pelas trocas e encontros
que proporciona, prolongando no coleccionador a missao primordial do pr6prio selo
- Unir, transpor distl!ncias, permitir a comunicac,:ao, servindo, ao mesmo tempo, de
vefculo de bel·eza e cultura. De facto qualquer filatelista minimamente empenhado na
*
de
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~vora.

sua actividada, nao se limitara a admirar as
qualidades esteticas dos specfmens que
conseguiu adquirir, mas procurara informar·se e esclarecer se sobre a mensagem
que 0 selo transmite, aumentando assim 0
seu conhecimento sobre factos, personagens, efem8lri'des, pa:isagens, objectos ou
ideias que uma nac,:ao pr6xima ou distante,
propae a conslderac,:ao do mundo inteiro.
A organizac,:ao de uma colecc,:ao tematica
pode revestir, pois, 0 caracter de ordenamento de uma aut~ntica enciclopedia visual,
em torno de um ramo especifico do saber,
simultaneamente liimitado e inesgotavel, suscitando uma actividade apaixonada, que implica conhecimento, determinac,:ao e espfrito
crftico.
Para alem do poder catartico reconhe.
cido a esta actividade - por essa razao tantas vezes propostas como pro!fcua ocupac,:ao de tempos livres - apraz salientar uma
ulrima nota altamente positiva: a partilha e
abertura aos outros, que leva a maior parte
dos coleccionadores a exib'r e most-ar, Ofgulhosa ou modestamente, em publico ou
em cfculo restrito, 0 fruto de uma singular
e antiquJssima ocupac,:ao que reune, em si,
o mais ·exclusivista desejo de pOsse e
o mais altrufsta esUmulo de comunicac,:ao.

Conquanto ja emitida no ana passado (precisamente a 28 de Agosto) nao queremos
deixar sem referencia a serie de quatro selos
emitidos pelos Correios de Macau, sob a designac,:ao .. Meios de Transporte - Barcos de
Passageiros.
Fazemo-Io no sentido de chamar a atenc,:ao
para um facto em particular que nos impressionou agradavelmente e que podera, inc!usivamente, servir como exemplo em emissaes

~ IO

.....(;, .

"

portuguesas futuras. Referimo-nos ao mov:mento que 0 seu autor, Ng Wai Kin, conseguiu dar aos barcos que ilustram os referidos selos. Em especial no de 10 avos e no
de 3 'patacas, dil'-Se-ia quase que as embarcac,:ces se encontram representadas a tr es
dimensaes. Mas para alem deste aspecto,
deve registar-se que se trata de um conjunto
muito harmonioso, merecedor dos maiores enc6mios. (SG).
REVISTA DO C. F. DE MACAU
Em 10 de Junho de 1986, 0 Clube Filatelico de Macau inaugurou a sua sede erecentemente publicou 0 seu primeiro Boletim.
Em magnffico papel, profusamente ilustrado,
destina-se em especial a ser lido pelos filatelistas chineses.
Em portugues, a introduc,:ao com nota ex·

plicativa da Direcc,:ao, uma pagma assinada
por M. R. e uma outra com transcric,:ao de
um artigo da revista F. N. sem nome de autor. Foi escrito .pelo autor destas linhas que
se congratula com 0 facto da sua opiniao
sobre .. Novos e Usados .. ter merecido lugar
na primeira revista de C. F. de Macau.
Niio encontramos, e julgamos qUe seria
conveni.ente, morada nem valor da quota que
entusiasmasse os portugueses a nele se inscreverem. (AC)
NOVO EDIFICIO DOS CIT
Em Macau, 0 mes de Marc,:o findo foi pr6·
digo em carimbos: a 16, 0 da inaugurac,:ao do
EdWcio Camilo Pessanha, e a 21, 0 do Dia
Mundial da Floresta.
Destes carimbos comemorativos, salienta-

,

-se 0 que assinala a inaugurac,:iio do ediffcio
destinado a residencia de todos os funclo·
narios dos CIT que ali trabalham. Alem
de 104 habitac,:oes, dispoem de Centro Medico, Cheche, Jardim de Infancia e Clube do
Pessoal dos Correios.
o projectista do Ediffcio fai 0 arquitecto
Lima Soares. Uma obra construfda em 10
meses que honra a arquitectura portuguesa
alem-fronteiras.
Obra social notavel, ficara a assina'ar a a
perpetuar a vida postal portuguesa. (AC)
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elementos que pudessemos transmitir aos
nossos leitores, visto que passou a haver um
.. intercambio de selos para fins filatelicos»
- como por exemplo. 0 da carta franqueada
com a selo que reproduzimos (,Fig . 1).
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de 1986 ja eram 103 as emissoes diversificadas e que a correspondente a 101.", era
um bloco dedicado aos vinte palses que em
26 de Marc;o de 1986, tinham assinado convenc;oes com a Ordem . Nao vimos entre eles

r::rvr::rdcytzr

PLACAS DE PROFISSDES
Autor
M. Norte de Almeida
1987
80x80 m/ m.

Ref. 4220
4221
4222
4223*
4224*
4225*
4226*

A partir daqui 'Vejamos a que conseguimos
saber mais. Atraves da Embaixada da Ordem
Soberana Militar de Malta em Portugal, foi-nos facultada ,para observac;ao e col he ita
de elementos uma extensa e valiosa colecC;ao de selos emitidos pela Ordem, mas tivemos a decepc;ao de nao encontrarmosqualquer exemplar referente a Portugal. Apenas
ficamos a saber 0 valor base em Iiras italianas que sao os seguintes :

Direito
Agricultura
Mosica
Industria
Pesca

1 Scudo = 480 Iiras Hal ian as
1 Tari
1 Grano =

Ca~a

Medicina

* Em estudo

Placas de Bronze 80 m / m a 1200$00

Rua dos Bacalhoelros, 28
1100 Lisboa
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Telef.

870412·870425

40
2

Nao satisfeitos com tao poucos elementos
e porque 0 .. Convenio" se referia a .. selos"
dos ouais apenas conheclamos 0 da taxa de
«1 Scudo .. , consultamos a 10 de Novembro
de 1986 a Sede da Ordem . sobre a composiC;ao da serie para ..posta aerea", se havia
tambem, alguma serie para correio ordinario e quais as suas taxas. Nao obtivemos
qualquer resposta pelo que voltamos a insistir e se bem que nao obtivessemos uma
resposta certa, viemos a saber que no final

determinados paises e estranhBmos que s6
Portugal como pals da Europa, figure nesse
bloco, entre a Nicaragua. Liberia, Salvador,
Argentina, Filipinas, Uruguai, Chile, Togo, Somalia, Benin, Cuba, Guatemala, Costa do
Marfim, Equador, Venezuela, Honduras, Burkina Faso, Macau e Serra da Leoa. Por este
bloco tomamos conhecimento que Macau em
15 de Marc;o de 1986, tinha assinado tambem uma Covenoao Postal.
Para ver 0 que tratava a emissao, consaguimos obter a serie referente a Portugal,
que consta de dois selos das taxas 1 «scudo"
e outra de 15 «tarl" que custam em Italia,
1080 Iiras e em FOC, 1380 liras.
Para quem interessar, acrescentamos que
na Lista de emissoes disponlveis (finais de
1986) nao consta para venda a satie referente a Macau e que os Servic;os da Ordem
de Malta, tambem anunciada com a sigla
SOM, em Lisboa, contactada se tinha para
venda selos, declarou pura e simplesmente
desconhecer a assunto.
(1) Foi publicado an6nimo. Alribuldo a Guilherme
Luiz dos Sanlos Ferreira .
(2) Jose Lamas em .0 Arche61ogo Porlugu6s •.
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rao validade aos selos postais emitidos pelos
Correios da Soberana Ordem Militar de Malta, a partir da data da entrada em vigor do
presente convenio, para franqueio da correspond€lncia proveniente da Sede da Soberana
Ordem Militar de Malta, com destino ao territ6rio nacional portugues.
ARTIGO 2.°

o

.presente convenio apenas compreende
a corr~spondencia epistolar, com exclusao
de .qualsquer servic;:os especiais, tais como:
reglsto, expresso ou declarac;:ao de valor.

de admissao, as normas e disposic;:oes fixa·
das quer na regulamentac;:ao internacional
corrente quer na restante legislacao vigente
em Portugal.

Para efeitos de uma eventual modificac;:ao
das normas consignadas no presente Convenio, qualquer das partes podera formular pe·
tic;:ao nesse sentido, dentro de perfodos bie·
nais, a contar da data da entrada em vigor
do presente Convenio.

A partir do segundo ana de. vigencia do
presente Convenio cada uma das partes podera rescindi-Io, sem que haja lugar a qualquer indemnizac;:ao, mediante aviso previo
com a antecedencia de 6 meses.
ARTIGO 9.°
Para todos os efeitos previstos no presente
Convenio, a Soberana Ordem Militar de Malta
constitui seu domicflio legal na:
VIA CONDOTTI 68-PALAZZO MALTA ROMA
ARTIGO 10.°

ARTIGO 5.°
A partir da entrada em vigor do presente
Convenio, a Soberana Ordem Militar de
Malta remetera aos «Correios e Telecomuni·
caGoes de Portugal .. , a titulo de documenta·
Gao informativa. dez series completas de
cada um dos selos posta:s que emita.
ARTIGO 6.°
A circulacao, dentro do territ6rio da Republica Portuguesa, da correspondencia da
Soberana Ordem Militar de Malta ficara suo
jeita, no que respeita a todas as' condicoes
12

o

presente Convenio entrara em vigor na
data da sua asinatura.
Feito em Lisboa, a 27 de Setembro de 1985,
em quatro exemplares, dois em Ifngua portu·
guesa e dois em lingua italiana, igualmente
valid os e autenticos, vai 0 presente Convenio
ser assinado pel os legais representantes das
partes: Dr. Miguel Antonio Igrejas Horta e
Costa Vice-Presidente do Conselho de
Administracao, pela Empresa Publica Correios e Telecomunicac;:oes de Portugal e S.E.
o Conde Giuseppe Arturo Nigra. Embaixador
da Soberana Ordem Militar de Malta em Lisboa na ·qualidade de reoresentante dos Correios da Ordem e homolog ado p~r Sua Exce·
len cia 0 Senhor Secretario de Estado das
Comunicac;:oes.
27 de Setembro de 1985 - Pelos Correios
e TelecomunicaC;:6es de Portugal Miguel An·
tonio Igrejas Horta e Costa, Peios Correios
da Soberana Ordem Militar de Malta, Giuseppe Arturo Nigra, 0 Secretario de Estado
das Comunicac;:oes. Raul Borda/o Junqueiro.
Em face do exposto, procuramos col her

TEMA

«OLHAR
o AMBIENTE»
LIVRO COM SELOS

ARTIGO 8.°

ARTIGO 4.°
Os «Correios e Telecomunicac;:oes de Por·
tugal.. obrigam.se a entregar ao destina·
tario, no territ6rio nacional e atraves dos
seuS servicos, a correspondencia incluida
no inv61ucro de que trata 0 artigo anterior,
sem outro requisito que nao se·ja 0 selo de
franauia emitido pela Soberana Ordem Mili·
tar de Malta.

FILATELICO

ARTIGO 7.°

ARTIGO 3.°
A Soberana Ordem Militar de Malta en·
viara a sua correspondencia para a Republica Portuguesa, franquead~ com os seus
pr6prios selos devidamente inutilizados, mas
mclufda em um oU mais envelopes, ou inv6lucros de outra natureza, e sem que indivi.
dualmente 0 peso do respectivo conjunto
~xceda dois K~ogramas. Tais envelopes ou
mv61ucros serao enderecados ao Director·
-Geral dos Corre!os e enviados por intermedio da Administracao Postal Italian a, devidamente. franqueados e com as categori.as de
encammhamento requeridas.

ARCO-IRIS

Associando·se as comemorac;:oes do Ano
Europeu do Ambiente os en e TLP promoveram a apresentac;:ao publica do livro «Olhar
o Ambienie .. da autoria do antrop610go Pe·
dro Castro Henriques, com fotografia de Lufs
Candido de Oliveira. A sessao teve lugar no
passado dia 26 de Marc;:o, no Forum Picoas,
e foi presidida pelo Secretario de Estado do
Ambiente, Carlos Pimenta.
Esta edic;:ao insere·se na actividade edito·
rial de prestfgio dos cn, que procura atra·
ves do texto e da imagem fornecer aos fila·
telistas, coleccionadores, e publico em geral,
materia de reflexao sobre temas de grande
actualidade.
As emissoes filatelicas que desde ha va·
rios an os acolhem temas alusivos ao ambiente, tem pretendido transcender a comemora·
c;:ao da simples efemeride transformando os
selos em mensagens cuja permanencia no
tempo e notavel. Assim, para assinalar 0
lanc;:amento da emissao dedicada ao Ano Europeu do Ambiente e, simultaneamente, do
livro «Olhar 0 Ambiente .. , os cm reuniram
numa mostra, oS selos emitidos pelos seus
Servicos de Filatelia que se relacionam com
os temas ambientais, no espac;:o de exposi·
c;:ees do ediffcio das Picoas. Um 'pretexto, de
facto, para reflectir atraves dos selos sobre
algumas questoes d.e preocupac;:ao generalizada nas soc;edades contemporaneas.
Aproveitando ainda a possibilidade de reu·
nir na mesma ocasiao diversas entidades reo
lacionadas de perto com esta tematica, e
reconhecendo 0 importante papel que os
meios de comunicac;:ao social tem na sensi·
bilizac;:ao da op'niao publica, decorreu um
colcquio subordinado ao tema «Informacao
e Ambiente .. , que contou com a participaQao
de jornalistas especializadas na materia.

POUPANc;A
Integrados nas celebrar;:oes do Dia Mun·
dial- da Poupanc;a, que se comemora anualmente no dia '31 de Oulubro, tem vindo a
Caixa Geral de Depositos, desde 1977 a
realizar certames Iilatalicos aberlos Ii participac;ao de colecc;es do tema "Poupanc;:a».

I!l
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Por outro lado, a C. G. D. tem promolVido
o conhecimento desse tema e dlnamizado
o seu coleccionismo, atraves da publica..
c;ao regular de "Notlciarlos» ilustrados con·
tendo a indicat;:ao d·e novos - selos, carlm·
bos e outras 'pec;:as filatelicas afusvilas it
"Poupanc;:a». Esta tambem a C. G. D. pres·
tes a inlciar a publlcaC;ao gradual de um
catalogo ilustrado, a cores, de todos os se·
los ja emitldos da mesma tematlca. Final·
mente, 0 Consultor filatelico da C. G. D.,
esta a C:lsposiC;iio dos Interessados para to~
dos os esclar-eclmentos e a~olo na organi·
ZIiIll;ao dal:i suas colecr;:oes "Poupanc;a».
No sentido de luturas inlclativas, a C.G.D.
apreciaria conhecer os nomes de todos os
que se dedicam a coleccionaC;ao do tema
"Poupanc;a», solicitando uma indicac;iio que
devera s-er remetidia para:
Caixa Geral de Depositos
Gablnete de Relac;iies Publlcas
Rua de Santa Catarina, 1·4.°
1109 LISBOA CODEX
Os interessados em rebecer gratuitamente
as edir;:oes filatelicas da C. G. D., Inclulndo
o envlo regula'" do "Noticlarlo», poderiio
remeter a sua pretensiio para 0 enderec;o
sclma indlcado.
29

LEGISLACAO

DE

INTERESSe' FILATE:LICO

Compilado por Jose R. Dias Ferreira
PORTARIAS

NORMAS PRIVATIVAS

Portaria n." 183/ 86. 6.5.1986. Emissao de
selos, com taria fosforescente alusiva aos
cavalos da raca portuguesa.
.
Portaria n.O 652/ 86.3 .11.1986. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, alusiva a oLubrapex 86" .
Portaria n.o 688/ 86. 15.11.1986. Emissao de
cartoes de Boas Festas alusivos ao Natal de
1986.
,Portaria n.O 699/ 86. 21 .11.1986. Emissao de
um bilhete. postal sem taxa, serie A, com a
designac ao de .Passatempo do Clube Juvenil de Filatelia •.
Portaria n.O 700/86. 21.11.1986. Emissao
de um bilhete postal ilustrado comemorativo
do .. Dia Mundial do Correio".
Portaria n.o 726/86. 3.12.1986. Regime de
porte pago para as publicacoes peri6dicas.
Portaria n.O 733 .P/86 . 4.12.1986. Fixa 0
porte minimo de carta do servico nacional.
Portaria n.O753/86.18.12.1986. Emissao de
selos, com tarja fosforescente, alusiva aos
. Castelos e Brasoes de Portugal» .
Despacho MORTC. 31 .12.1986. Taxas relativas a tarifa n.O 1 ,Correio-, a vigorar em
1987.
Decreto-Lei n.O 30/~17. 15.1 .1987. Criacao
de novo tipo de estampilha fiscal destinada
a cobranca do imposto de selo.

CC 002186 DGC. 5.9.1986. Estabelecimento
da Estacao Itinerante de Sintra.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novidades. Tenuiticos.
Sobrescritos de 1,° dis

R. Maria Andrade, 55 1100 LlSBOA
30
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OS 009186 CA. 6.11 .1986. Reclassificacao
da CTFU de Fernao Magalhaes (Colmbra) .
OS 009786 CA. 27.11 .1986. ReclasSificacao
da CTF de Morais Soares (Lisboa) e Gil
Eanes (Portimao) .
CC 002486. DGC. 28.11 .1986. Pe.rfuracao de
selos . Autorizacoes.
CC 002586 DGC. 28.11 .1986. Vinhetas. Autorizacoes de circulacao.
DE 0001 '87 CA. 8.1.1987. Suspensao da
OTFB4 a) de Santo Ant6nio (Capariea).
DE 004487 ADFL. 3.2.1987. Venda de carteiras de sobrescrito e papel de eserita.
DE 004887 ADFL . 9.2.1987. Tabela de remuneracao aos autores de originals de EmiSsoes
Postais.

No Forum Picoas, enquadrada no .. Programa Cultural.. da .. Europex 86", realiz04-se uma mesa-redonda sobre -Literatura Filatelica" na qual fOi moderador 0 Prof. Dr. A.
H. de Oliveira Marques. Estlveram presentes
algumas dezenas de participantes, entre eles
o Presidente da F.I.P., Ladlslav Dvoracek.
Foram debatidos interessantes problemas
sobre literatura fiI ateli ca. 0 Prof. Oliveira
Marques, entre outras coisas, sugeriu que
se escrevesse mais sobre filatelia moderna.
Eis 0 meu contributo.
Em portugu~s, existe pouca bibliografia
sobre a Ordem de Malta. Entre esses livros
!OJ SOVRANO M 11Ili\RE
if.JiOROINE 01 MALTA

FLAMULAS

1 SCUDO
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TARi

B. C. A. Banco Comerelal dos Acores. FIAmulas usadas de 1 a 30 de Marco de 1987,
nas Estacoes de Correio de Ponta Delgada
(Acores), Horta e Angra do Herorsmo.

NA REVISTA

TODO 0 MATERIAL FILATI!LlCO

BaSIOS I Campos, Ida.

ORDEM DE MALTA

DO CLUBE FILATeLICO
DE PORTUGAL

tugal". P~r Joze Anastas:o de Figueiredo
(1800), para os quais remetemos os nossos
leitores interessados. Contudo, para um
maior conhecimento da dita Ordem de Malta,
recomendamos os .. Catalogues of the Records of the Order of St. John of Jerusalem
in the Royal Malta Library Compiled by Rev.
J. Mizzi-, que exaustivamente dao multas e
valiosas referencias.
Durante a secular existencia da Ordem de
Malta, Portugal teve quatro Graos-Mestres, a
saber: D. Affonso de Portugal (1194-1195);
Luis Mendes de Vasconcellos (1622-1623);
Fr. D. Antonio Manoel de Vilhena (1722-1736)
e Fr. D. Manoel Pinto da Fonseca (1741-1773) (2).
Ate aqui e tudo mais 0 que se passou
diz respeito a hist6ria antiga. Passemos a
aetualidade e a filatelia.
Em 1985 os Correios de Portugal assinaram uma .. Convencao Postal" cujo teor reproduzimos na integra:
CONvtN/O ENTRE A EMPRESA POBLICA
CORRE/OS E TELECOMUNICACOES DE
PORTUGAL - CTT E OS CORREIOS
DA SOBERANA ORDEM MIL/TAR DE MALTA

* * *

cito, por exemplo, os .. Estatutos da Assembleia dos Cavalleiros Portuguezes da Ordem
Soberana e Militar de S. Joao de Jerusalem
ou de Malta" (1899), "A Ordem de Malta em
Portugal. Por um cavaleiro de Avis (1900) (1);
.. Nova Hist6ria da Militar Ordem de Malta
e dos senhores Graos Priores della, em Por-

A Empresa Publica Correies e Telecomunicacoes de Portugal e os Correios
da Soberana Ordem Militar de Malta, com
vista a assegurar 0 regular intercAmbio de
selos para fins filatelicos, acordam:

cn

ARTIGO 1.°
Os "Correios e Telecomunica/ioes de Portugal". nos termos e para os efeites de
quanto seguidamente se estipula, reconhece11

LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

BOAS RAlOES PAIA PASSAR A RECEBER
OS CATAl060S DO~ HOSSOS lEllOES
• Somos uma firma de lelJOes estabeleclda ha 20 anos e que la fez quase
250 vendas publlcas.
• Grande varledade de material. Cerca
de 1200 lotes diversos em cada venda.
Coleccees universals. coleccOes de
paises. lotes. pecaslsoladas. rarldades. hlst6rla postal. seccOes especlaIIzadas. etc.
• Vendas regulares.
mensals.

LellOes

•
•
•

publlcos

• Llcitantes por correspondl)ncia. de
todo 0 mundo. A nossa experll)ncla
de multos anos ajuda Os coleccionadores e os comerclantes a encontrar
exactamente 0 material de que preclsam.

•
•

• Servico eficiente e amlstoso.
• Lotes descritos em pormenor para os
compradores que nAo podem vir examlnar 0 material. Mals de 70 % dos
nossos lotes sao vendldos para 0
estrangelro.

•

• Baixos precos de mercado no Relno
Unldo; os precos estimados POr n6s

•
•

•

MEMBEHS LIST ALTERAC;oES -

correspondem sempre aos precos
actuals do mercado (BASES DE LICITA~A.O REALISTAS).
Os compradores nao pagam qualsquer
percentagens ou taxas.
Aceltamos cartees de credito e moeda estrangelra.
Oferecemos material niio s6 da Grii-Bretanha e Commonwealth mas tambem grandes conluntos da ,Europa Ocldental e Oriental. America do Norte
e do SuI. Africa. Pr6xlmo e Extremo
Oriente e Oceania.
Grandes coleccOes como a Jordan.
C. Churchill. R. Tulliez. Globe Stamp
Co. e multas outras.
Lotes desde £ 10 ate mllhares de
IIbras (valor medlo de cada lote: cerca de £ 80).
Somos membros das principais Asso·
ciacOes Proflssionals.
Todos Os lancos recebidos sao Introduzidos em computador para garantla
de rigor e correccao.
Catalogo lIustrado. de tacil leltura.
Conservamos registo reservado das
transaccOes.
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181 -

Francisco Xavier da Mota e Campos.
Av. 1.° de Dezembro. 4590 Pacos de
Ferreira . (M) Po. T. C. U. 60. s6 de
2.5. 6. 94.

471 -

Jose Manuel Lopes Martins. Travessa
Vale do Rio. 24. 3.0 .Esq.o. S. Joao do
Estoril. 2765 Estoril. (M) Po. T. N . U.
60. 1. 3.

1177 -

Maria Emilia de Faria Roby Amorim.
Rua Cidade de Almada. n.O 14-4.° B.
Corroios. 2800 Almada. (IP) Po. Fr.
T. 60. N. U. 1. 2.

1295 -

Jose Carlos Sequeira. Impasse a Es·
trada de Moscavide. lote 1725. 1.° A.
1885 Ollvals SuI.

1469- Eng . Fernando Manuel Mendes Lou'
relro. Pro Bernardo Santareno. lote D
8-5.° Dt.o. Damaia. 2700 Amadora.
(M) Fr. In. AI Es. T. 60. N. U. 3
depois de 1964. 90.93.
1751 -

10

Eng . Ant6nio Manuel Perestrello Ca·
vaco. Apartado 142. £400 Lagoa . AI·
garve. (M) Po. Fr. In. Es. T. C. V. 60.
N. U. 1. 19. 67B. Tematica de Bas·
quetebol. 90. 94.

2326 -

Jose Cust6dio Xavier. Alvoco da
Serra . 6270 Seia. (P) Po. T. C. V.
60. N. U. 1. 2A. 67B.

2327 -

Nuno Henrique Malhoa Migue·s. Clo·
de. Urb. do Infantaclo. lote 7. 10.°.
Esq.o. 2670 Loures. (M) Fr. AI In.
T. C. 60. N. U. 1. 2A. 21. 90. 93 .

TO:
INTERNATIONAL STAMP AUCTIONS
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REINGRESSOS -

NOVOS SOCIOS

PORTUGAL

and inch.de my name on your mailirClisl

Stnwe HOll.c. 5 Bishopgate Street. Leeds LSI SDX.
Wcst Ynrkshire. England. Telephone 458171.

LlSTE DES MEMBRES

2729 -

Fernando Tomas de Campos Bizarro.
Cel. 10·lote A-5.o. Esq.o. Rua 4. Bairro

Solatia. Carnaxide. 2795 Linda-A·VeIha. (M) In. Fr. T. C. 60. 1. 2. 2A. Ma·
cau. N. U. 60. Sobrescritos. Calenda·
rios. 72. Algumas tematicas de 3.
2838 -

Francisco Bravo Gomes. Rua Volun·
tarios da Republica. 131. 2300 To·
mar. (M) Po. In. T. C. V. 60. N. U.

2839 -

Dr. Luis Fernando Pacheco Mendes
da Graca. Rua Prof. -!oiio Barreira. 1B.
7.°. I. 1600 Lisboa . (M) Po. In T. C.
V. 60. U. 1. Acores e Madeira. t20 .
Ateneu .

2840 -

Andre Laboreiro Ferreira Mendes
da Graca. Rua David Melgueiro. 4.
1400 Lisboa. (P) T. 60. U. 1. Ateneu.

2841 -Adelino Adriiio de Melo Caravela.
Rua Henrique Sommer, 4. ric·Dt.o.
2400 Leiria . (A) Po . Fr. T. C. V. Pre·
·filatelia de 1.
2842 -

David Cesar de Carvalho. Tapada do
Mocho. Bloco D. 2. 7.0·Esq.o. Paco
de Arcos. 2780 Oeiras. (P) Po. In.
T. C. 60. N. 1. 66. 68. Pagelas . T1.
60. N. U. 94.

2844 -

Luis Afonso da Maia. LarQo Martins
de Lima , 3.° Dt.°. 4750 Barcelos. (P)
In AI. It. Fr. Compreende Arabe. Rs.
Dinamarques .. T. C. 60. N. U. 3. T1.
T5. T14. Tematica de Castel os. Olaria,
Rainhas. Gatos. Pontes. Moinhos .
Paz. Teatro . T41 . 90. 94.

2845 -

Carlos Manuel Cardoso Pereira. Ave·
nida AIm . Afonso Ce.rqueira. lote 2 B
7.° Fte. 3500 Viseu. (P) Po. Fr. In .
Es. T. C. V. 60. N. U. 1. Macau. 2A.
94. Ateneu de 1987.
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2848 -

2849 -

Fernando Augusto Araujo Mendonca.
Rua Republica da Bolivia, 63, 3. 0 -Dt.o.
1500 Lisboa. (M) T. C. V. 60. U. 1. 2A.
5A. Tematicas: conchas e A. Durer.
90.94.
oPe. Manuel de Castro. Rua da Igreja
n.O 2. o.deaxere. 8600 Lagos (A) Po.
Es. Fr. 1. 2A. 16. 17. 18 (classicos)
18 A. 19. 20. Tematicas.

CUBA
2800 -

Mario Viera. Apartado n.O 458. Mariano-15 C - HABANA. Po. Es. In.
6'0. N. 68. 90.
ESTADOS UNIDOS DA AMI!RICA

2846 -

ESPANHA

As 10.00 horas da manha do dia 11, 0
C-130 da FAB, descolou de Punta Arenas
com destino Antartida, onde aterrizou as

neiro no dia 10 de Abril, sendo entao entregue as autoridades postais de EeT-Rio.
Esta a a viagem da nossa primeira mala
postal oficial para a Antartida, louvavel in'ciativa da Assessoria Filatelica da ECT, acolhida com alegria e entusiasmo pelos fila~elis
tas brasileiros e estrangeiros.

John T. Reese. CMR 1133. USA FSA.
APo. NY 09458. (M) In.
HOLANDA

723 -

Manuel P. Lancha. Apartado de Correos, 28. 08840 Viladecans. Barcelona. ( M) Po. Fr. Es. In. A1. It. T.
60. 1. 5A. 17. 28. 40. 56. 64. N. 67B.
62-100/ 200. 70. Filatelicas. 90. Valor
facial.

2843 -

Alberto do Nascimento Goncalves.
Calle La Cruz, 35. 28012 Madrid. (A)
T. C. V. N. U. 60.

G. C. Siebel. Keizerskroon 173. 8935
LP. Leeuwarden. Ho. In . 60. 1. 26.
2833 - J. van den Baard. 19' Keizerstraat. Nt
5211 HG Den Bosch. In. AI. Ho. Fr.
T. 60. 1. 2. depois de 1945. S6 U.

2799 -

JAPAO
2826-H. lida. P. O. Box 11. Hayama. Kanagawa. In. Negociante. 60. Macau.

ARGENTINA
2911 -

Chile onde foram recebidas as roupas especiais de frio e cumpridas as formalidades alfandegarias e de emigrac ao .

NOVA ZELANDIA

Mario .Ramunno. Casilla de Correo
2594. BUENo.S AIHES. Es. In. Po. T.
60. 58. 9. 12. 90.

2817 -

George o.uwehand. P. o.. Box 65-068
Auckland. Po. In. T. 60. 1. 2A. 26. 94.
POL6NIA

AUSTRALIA

279B -

2769 -

J. Szemeredi - P. o.. Box, 701.3175
Dandenong. In. AI. Es. Hu. 60. U.
·5A. Hungarian. P. Hist. 90. 92. 97.
2817 - George o.uwehand. P. o. . Box 65-068
Auckland. Po. In. T. 60. 1. 2A. 26.94.
2815 - ,Tony Ferreira. 27 Thomasina St. -E.
Bentieigh, Vic., 3165. AUSTRALIA.
Po. In. Fr. Chines. T. C. 60. 1. 2.
67<B. 90. 94.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
No.VIDADES
MANCOLISTAS

OUALOUER
. PAIS

ASSINATURAS

1

TEMA_

Co.NTACtrE~NOS

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -
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FARO 8002

2818 -

Boleslaw
Konior.
Box
41.41-500
Chorzow. In. AI. 60.
Andrej Wasilewski. Box 1407. 50951
Wroclaw 34. POLoNIA. T. 60. 38 por
5A. 1 (pouco). Disney em 64.

Da esquerda para a direita: carimbo ·Adminlstrativo naval brasilelro , em cor azul:
carimbo naval da base brasileira na Antartida (Base Coman dante Ferraz), em
cor azul violeta' carlmbo <fa Marinha brasileira para 0 vOo que levou a mala
postal, em core~ preto e azul violeta : carimbo da Aglmc ia da ECT, no Ministerio da Marinha: carimbo da Ag6ncia da EDT a bordo do navlo Barlio de Teffe,
em cor preta .

ROMENIA
2847 -

Tudor Marian. Allea Circului, N.D 1,
BI. 1, Sc. J. et IV. ap 20. 72138 Bucareste. (M) In. 60.

DOMINGOS DO SACRAMENTO
Mercado Filat6lico de Llsboa
Rua do Cruclfixo, 26 - Telef. 324891
1100 LlSBOA
Varlado sortldo de series com!lletas
e selos Isolados, de Portugal
e Ultramar
Todo 0 material necessirlo
ao Filatellsta
Albuns de Portugal, Ultramar
'EdiC;6es Domingos do Sacramento

12.30 horas , na Base Aerea Chilena, Tenente
Marsh.
No local, ag: ardando a chegada do aviao,
encontrava-se a Capiteo-Tenente CARLo.S
MIGUEZ PASSERI HANSEN, da Marinha do
Brasil, Encarregado da Agencia Postal da
EaT a bordo do navio Bareo de Teffe, que
recebeu a mala postal das maos do Major
PAULO.. Logo em seguida a mala postal foi
transportada por um helic6ptero da Marlnha
brasilelra, para bordo do Bareo de Teffe
que se encontrava fundeado em Fildes Bay.
A mala postal retornara a bordo do navio
Bareo de Teffa que chegara ao Rio de Ja-

So mente neo entendemos muito bem as
razoes do valor fac'al do selo comemorativo
lancado por ocasieo do evento ter sido fixado
em Cz$ 1,00, enquanto que a porte para a
Antart:da foi estipulado em Cz$ 17,00. Baixos valores faciais em selos comemorativos
tematicamente procurados, neo fazem propriamente parte de uma poiftica financeira
inteligente e ,pr"va a ECT de expressivos ingressos de moeda forte em sua receita.
Reproduzimos alguns carimbos que sao ou
foram utilizados na Antartida por ocasiao do
evento.

9

BOlSA FllATEllCA
a

Espac,:o
disposlc,:ao de todos os leitores que podem aqui insenr
o seu anuncio ao pr~o econ6mico de 30$00 por linha.

Parlicipafiio da FAB no Prograilla A nttirtico Brasileiro
'· Ndtcircu~

£tr.pnu It ....." . Itt CMrt.... TtIffvr.,.

Da esquerda .para a dl relta . em baixo : earlmbo obliterador utlllzado na Base Asrea do Galeiio.
por oeaslAo do lan9amento do selo; earlmbo da Ag6neia da ECT a bordo do navio Bar60 de Teffe .
em cor preta.

Da esquerda para a direita em elma: carimbo naval da Base Brasileira na Antartida (Base
Comandante Ferraz) em cor azul violeta; earimbo de I." dia de eircula9ao do selo comemoralivo

compareceram autor'dades militares da Marinha. da Forc,:a Aerea e dirigentes da ECT.
Nesta ocas'so, 0 Director Regional da ECT
no Rio de Janeiro, fez a entrega otic al da
mala postal ao Major Aviador PAULO RO-

8

Folhinhas com os mals belos carimbos de Portugal Estavam edltadas ate final de
1985 mals de 500 folhlnhas
com marcas diferentes . Salvo
o numero um, esgotada (e que
compramos por muito bom
prec,:o). esta a tempo de adqulrir to do 0 conjunto. ,Em dlstrlbuic,:ao um catalogo-prec,:arlo,
que envlaremos gratis a simples pedido, bem como amostras para quem nao as conheGa. Sergio W. de Sousa SImoes - 2500 Caldas da Rainha.

ATENC;:AO

PRE11ENDO COM P oR A: R,
TROCAR OU SIMPLESMENTE
VER, PARA ANALJZAR, FOLHAS INTEIRAS OU FRAGMENTOS, DE PREPER~NCIA
COM MARGENS. DO SELO
.CERES. DE 40 C., CASTA·
NHO, COM 0 ERRO .CORREIC", MAS EXCEPTUANDO
OS N.ol 17 E 151 NAO DISCUTO PRECO NO CASO DE
COMPRA. PARA TROCA TENHO FOLHAS DE ALGUMAS
TAXAS DO lJl_T8AMI:IR . E UM
STOC'K RAZOAVEL DE MACOS DE 10(1 SELOS USADOS
Novas emlssoes de todo 0 DE PORTUGAL E ESTRANmundo por palses e temas- GEIRO .
SE LHE INTERESSA TELEEsta e uma das nossas grandes especialidadesl Melhores FONE PARA. 49391 58 OU
prec,:os e desejo de servlr ESCREVA P.ARA. J BAPTIS-I
bem . Pec,:a circular de Inscri- TA , AVENIDA DE PANGIM 8.
c,:ao prontamente enviada. Ser- 1.° ESQ. REBOLEIRA . 2700
gio W. de Sousa Simoes- AMADORA. PECO QUE ISTO
2500 Caldas da Rainha.
SEJA COM RELATIVA RAPIDEl PAR.A PODER TFRMINAR UM TRABAI. HO QUE TETEMOS EM .. STOCK", MI- NHO EM M!OS AGRADECO
LHARES DE S~RIES ESTRAN- DESDE JA.
GEIRAS NOVAS - ;rodos os
paises. todos os temas. Denteadas, nao denteadas. Blocos.
Europa de 'Leste. Oferec,:o
Qualquer que seja 0 pais ou aos melhorps precos series
o tema que colecclona, expe- novas tematir.'ls ou outras,
rlmente envlar-nos a sua lista inciulndo novldades . F. LOllde faltas. Filatelia S~RGIO W. reiro Pro Bernardn Santarono .
DE SOUSA SIMOES 2500
Lote 0 8. 5. 0 D. Damaia/ 2700
CALDAS DA RAINHA.
Amadora.

BERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, Comandante
do aviso C-130, numeral 2467. do 1.0/1 .°
G'T/5.a FATA.

QUERO POSTAIS ILUSTRADOS DOU SELOS OU FDC
PORTUGUESES EM TROCA
MASCARENHAS

o voo teve escalas nas cidades de Pelotas,
no Rio Grande do Sui e Punta Arenas, no

R. Artur Ferreira Silva, 2, 2.°
1885 MOSCAVIDE

Selos venda e compro, novos e usados . Continente a
ex-cnI6niFls . Bons oreeos . M.
Leitao. RIta H . Lote 19-1 .°
Frante. Casal S. Bras, 2700
Amadora.

I

Se e revendedor - Temos
em distribuil;:ao gratuita um
prec;:ario de paeotes com selos, tematicos e outros, alem
de tOdD 0 material filatelico,
e que natural mente Ihe interessa . Sergio W. de Sousa
Simoes 2500 Caldas da
Rainha.

Pacotes

com

selos

tema-

tlcos e por palses - 0 mais
completo conjunto de temas
lama is apresentado. Solicite
prec,:ario. Sergio W. de Sousa
S
Imoes 2500 Caldas da
Rainha.

Com pro selos, postais, cartas, cintas de jornals, etc.,
Portugal e Ulramar, em espe·
cial Macau, Timor, c.a Moc,:ambique, NYassa. Tete. Zambezia.
Kionga, Congo, Cabinda .
J. Trindade - Tel. 2515949.
Apartado 582. Portela - 2685
Sacavem .
Vendo selos de Portugal
novos e usados 45 % Cata·
logo E. S. (55 % de desconto I. Blocos e carteiras 50 %
de desconto. Mais informacoes:
Jose Luis Malheiro
Casa da Quinta
Caide
4620 Lousada.
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PRECARlo. Po.R PArSES S6 V. colecciona qualquer pais
estrangeiro, desde Afeganis·
teo a Zimbabwe, interessa·lhe
receber este nosso preearlo,
repleto de series completas
novas. Descreve mais de 280
paises e perto de 100 temas,
num total de cerca de 24.000
series diferentes. Para 0 rece·
ber. envie Esc. 80$00, reem·
bolsaveis no pl"imeiro pedido.
Para 0 estrangelro remeter 0
equivalente a $5,00 USA
(avleo). ou $2,00 USA (super·
ficie). S':RGlo. W. DE So.U·
SA SIMOES- 2500 CAlDAS
DA RAINHA.
PRECARlo. TEMATICo. Desde Arqueologia, Arte, As·
tro, Aves, Aviaeeo, ate Teatro,
Tecnologia, Transportes, Turismo, TelecomunlcaeOes, Uni·
formes, Veiculos Motorizados
e Xadrez, de tudo vai encon·
trar no -preeario temcHico agora em distribuieao. Tem mais
de 280 palses, ce'rca de 100
temas e 24.000 series diferen·
tes . Para 0 receber envie Esc.
80$00, reembolsaveis no primeiro pedido. Para 0 estran·
geiro remeter 0 equivalente
a $5,00 USA (avlao) ou $200
USA (superflciel. S~RGlo. W.
DE So.USA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.
Preeario de Sobrescritos do
Primeiro Dia de PortugalSe colecclona os envelopes
edltados pel os correlos (ou
pensa coleccionar), todos com
series completas, nao deixe
de solicltar este preeario. ser·
glo W. de Sousa SimOes2500 Caldas da Rainha.

Compro a pagela n.o 1 dos
CIT (M. Tropical). Faustino
da Encarnaeiio Pires. Rua
Magalhiies Pessoa, 3 (Bairro
da Almoinhal 2400 leiria.

Cambio sell os Espana por
Portugal y Colonias en usa·
do. Francisco Ibanez. PrIncipe
de, Viana 12-3.° Sanguesa
(Navarra). Espanha.
C,o I ecc.! on a dor temMico
tem interesse em estabelecer contactos com outroS.
Diga·nos 0 que colecciona
para futuro interesse comum.
Ant6nio Leal. Rua Pinheiro
Chagas n.O 28·2.° E. 1000 lis·
boa.

MAKSIMOWICZ STEFAN,
15·90 BIALYSTOK 1.P.o.. Box
294-Po.lSKA.
I am interested by MINT
stamps, complete sets + Blocs,
WEST EURo.PE and thematic
stamps all WORLD. Specially
I am interested; by stamps of
the theme VI SITE Po.PE Jo.HN
PAUL " all Wo.RlD.
I am interested by USED
stamps, complete sets + Blocs
of PARAGUAY. GUINEA EQUATo.RIAl, AFRICA, ARABIA,
LATIN AMERICA.
In exchange, I offer stamps
EAST EURo.PE and CUBA
No.RTH Co.REE. Mo.NGo.LlA,
VIET·NAM. Base exchange ca·
talogue YVERT and nominal.
Correspond\ence
English.
French.

Tiras plasticas e classiflca·
dores E todo 0 restante
Procuro contactos com co· material filatellco. 'Em distrl.
leccionadores avam;:ados em buieeo gratuita, um preeario
Portugal, Espanha e Italla. , que Ihe sera remetido com
lech Michalak. ul. Lipowa todo 0 prazer. Sergio W. de
45B-5.17-200 Haln6wka. Po16. Sousa SimOes - 2500 Caldas
nia.
da Rainha.

I
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Precario de series comple.
tas novas de PortugalAbrangendo 0 perlodo de
1953 a 1985, e muitas ante.
riores. Envia·se gratis. Sergio
W. de Sousa SimOes - 2500
Caldas da Ralnha.
Voce que sabe escolher ...
pois claro! Escolhe folhas em
formato internacional nos madelos Normal, Extra ou Luxo,
para montagem das suas co.
leccOes, editadas por Sergio
W. de Sousa SimOes - 2500
Caldas da Ralnha. Amostras
contra esc. 80$00 para despe.
sas, logo deduzldos na prl·
meira compra.

AEROFILATELIA

PRIMEIRA MALA POSTAL
AEREA BRASILEIRA
PARA A ANTARTIDA
por Francisco S.ergio Marinho *
Parabens a EOT - Empresa Brasileira de
Correios e Telegrafos, pela iniciativa do en·
vio da Primeira Mala Postal Aerea para a

0. voo, com saida -prevista da Base Aerea
do Galeeo, as 09.00 horas do dia 9 de Marco

- Compro material relaelo·
nado com 0 tema .. UPU 100
Anos de Progresso •.
Rospondo sempre.
Fernando Manuel dos San·
tos Xavier.
Rua Paiva Coelho, 66, ric
Dt.o.
2840 Seixal
Portugal
NOS NAo. VENDEMo.S APE.
NAS PACOT'ES DE TIRAS
PLAST.JCAS, DAMOS TAM.
B':M! Igualmente classlflcado.
res, e pacotes de selos tema·
ticos (mais de duas dezenas
de temas dlferentes). Peea a
clrcula'r .QUERo. RECEBER
Co.MPlETAMEN~E
GRATIS •.
Filatelia S:':RGlo. W. DE So.U·
SA SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.
Selos novos em circulacAo
Em liquidaCao dos seus
pedidos de selos ou material
filatelico, pode enviar·nos se·
los das emissOes de Portugal,
para uso na correspondeneia.
Uma boa ocaslao para desfa·
zer·se do Que tiver a mals.
Sergio W. de Sousa SimOes
- 2500 Caldas da Rainha.

A entrega ollclal da prlmelra mala postal aerea braslleira para !I Antartlda.
Em primelro plano, da esquerda para a direlta, Comandante Raymundo Sant'Anna
Rocha do Programa Antartlco Brasilelro, Comandante Francisco Sergio Marlnho
do Estado-Malor da Armada, CapltAo·Tenente Carlos Miguez Passeri Hansen do
navlo Barilo de T.elle e Major Paulo Roberto de Oliveira Pereira, Comandante
do aviso C-130 da Forc;a Aerea Brasileira, na Base Aerea Chilena Tenente Marsh,
as 12.30 hores do dla 11 de Marc;o de 1987.

Antartida, transportada pela Forea Aerea Bra·
sileira, por ocasieo d.o 4." voo de apoio a
Base Antartida Brasileira, Almirante Ferraz,
realizado no final do V.erao de 1987. (l)
•

de 1987, (uma pane de instrumentos retar·
dou a descolagem ate as 16.00 horas), fol
anteeedida pela eerlm6nia de lancamento
do selo comemorativo do evento, a qual

Comandante da Marinha Brasileira que enviou este trabalho ao distinto e prestlglado Iflatellsta portuguAs,
Cap. F. Lemos da Slvelra, 0 qual gentilmente 0 cedeu para publlcav/io na nossa Revista.
Nota do Director: De notar que no hemislerio sui onde se situs 0 Brasil, 0 Verao desenrola·se de
Dezembro a Marvo, corresondendo portanto ao perlodo do nosso Inverno.

(I)
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0 CLUBE FILAT£UCO DE PORTUGAL reaUza 0 seu 1.0 LEILAO FILAnUCO no
dia 31 de OUTUBRO DE 1987, na sua Sede Social, Avenida Alm 'rante Reis, 70_5.°
Dt.°, em Lisboa, com inlcio as 14,30 horas;
Os lotes serao vendidos pela melhor oferta d.esde que superiores aos valores de
reserva minima, tendo em atem;ao 0 interesse dos vendedores e compradores;
Para custear os seus en cargos, 0 CLUBE FILAT£LlCO DE PORTUGAL, deduz:ra
1n % ou 15 % do valor atingido ppr cada lote, aos vendedores tratando-se de s6elos ou nao s6eios do CLUBE FILAnLlCO DE PORTUGAL;
No caso de se receberem pelo correio duas propostas iguais de aquisir;ao para
o mesmo lote, sera considerada: aque/a que tenha s'do recebida em primeiro lugar;
Os lotes estarao oatentes para aoreciar;ao dos interessados nos .dias 3-10·17 e 24
de Outubro de 1987, das 15 as 18 horas, na Rua 1.0 de Dezembro, 31·1.°, Lisboa,
Telefone 328138 (Filamundo.FilateJia Mundial ,Lda.J_
No dia do LEILAO podem igua/mente ser observados das 10 as 12,30 horas na
Sede do Clube;
As propostas feitas na Sal a do Leilao, assim como as enviaaas pelo correio, serao
regidas pelos lances mlnimos seguintes;

500$00 a Esc.:
5.000$00 .... .... .. .. Esc.:
de Esc.:
de Esc.: 5_000$no a Esc.: 10.000$00 .. .......... Esc.:
acima de 10.000$00 .................................... Esc.:

250$1)0
500$00
1.000$00

Os lotes serao entregues aos compradores ap6s a efectivar;ao do pagamento. Os
compradores presentes podem receber os seus lotes no tim do LEILAO ap6s prev'a
Iiquidar;ao.
Os compradores que fizerem as suas ofertas pelo correio, suportarao para alem dos
portes e registos, 0 seguro correspondente ao total dos va/ores atingidos pelos
lotes adquiridos.
8 - 0 CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL, embora ciente da autenticidade do material
vendido, e da sua correcta descriCao no CATALOGO, aceita a devolur;ao de qual.
quer lote, dentro do prazo MAXIMO de 7 DIAS, desde qu seja provado nao se
encontrar nas condir;des Indicadas;
9 - Somente serao aceites para eSle LEI LAO selos e per;as filate/icas de PORTUGAL
CONTINENTAL, MADEIRA, A90RES, MACAU, INDIA PORTUGUESA, ANGOLA,
CABO VERDE, GUIN~, M09AMBIQUE, SAO TOM~ E PRINCIPE e TIMOR. Es :a
impl/cito. conforms se diz em 6, que nao sao aceites quaisquer lotes inferiores a
Esc.: 500$00;
10 - Os lotes serao recebidos ate ao dia 31 de Maio de 1987, para possibilitar a con·
feccao do cata/ogo bilingue (portugues e ingles) sendo 0 mesmo enviado a quem
o solicitar;
11 - Qualquer caso nBo previsto nestas CONDI9CES, sera apreciado e resolvido pe'a
Comissao Organizadora c/o Leiliio.
12- Toda a correspondlmcia' referente ao LEILAO devera ser enderer;ada ao
7-

P~r selos nov~s , blocos I BEGINNER WHEREVER YOU ,
Em troca de selos novas de
FDC S das temBtlcas Papa I ARE LIVING:
I Portugal , Ex-CoI6nias , Espanha
Joao Paulo II, Xadrez, Fute- ,
,
e outros Parses of ere co series
bol, Flora, Fauna e Olfmpicos, I m also a newcome~ to phlla- completas novas e usadas da
Of ere co selos novas da Po16- tely world and wish used Pol6nia e de outros Parses Sonia e Parses da Europa Orien- stamps from your own coun- cial"stas. Zdzislaw Duczek. P.
tal. Correspond~ncia: Franc~s . try" as well as nearly all the o. Box 20.08-100 Siedlce 1. Poingl~s au espanhol. Mieczys- tOPICS, Exchange one by one 16nia.
law Zyla 34-120 Andrichow. or over the usual catalogues.
P. O. Bo~ 161. Polon ·a.
Write me in whatever European language it is and you
Venda selos de Portugal
always get an answer. Please, novas e usados 45 % CataCOMPRO «Lusladas» (Por- on the first contact don't send logo Eo S. (55 % de descon·
tugal). cartas, postals, ambu- me any item. - Luis Afonso to). Blocos e carteiras 50 %
IAnclas, carlmbos franceses. da Maia, L. Martins Lima 3.° de desconto . Mais informacoes:
nominativos, ensaios, provas , dt, 4750 Barcelos, Portugal.
Jose Luis Malheiro
erros, blocos, paquebots .
PAULO OIAS
Casa da Quinta
Inscrh;Oes marginais: Impressores e numeros de obras.
Compro Pecas Filatelicas Carde
Resposta: Apartado 90. 2751 em Carta. Inteiro Postal au 4620 Lousada.
Postal lIustado que tenham - - - - - - - Cascais Codex.
porteado, impasto postal e
COMPRO-TROCO - Pecas
(au l telegrMico e multa poscrrculadas da Companhia de
tal
de
Portugal
.
Of ere co selos novas, FDC's
Mocambique, Niassa, Lourenetc. da Europa Oriental par
IIhas e ex-colonias . R. Gon- co Marques. Qllelimane . Kionselos novas , FDC's de todo a calves Zarco N .o 1-2.0 andar ga o Zambezia. Respond a semmundo. Leonid Tichoniuk. ul Buraca, 2700 Amadora . ITel. pre. Paulo Sa Machado - Rua
Ogrodowa n." 14.17-200 Hain6- 975487. Depois das 19.30 ho- Direita das Campinas, 33 _
wka. Pol6nia.
ras .
I 4100 PORTO.

I

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SElOS
TEMATICOS

NOTA:

A GerAncia de FILAMUNDO colocou amavelmente as SUBS inst8Ia~1ies A disposiQ80 para observa<;ao
dos lotes, prestsndo urns colabora~Ao ao Clube Fllatelico de Portugal. que rnuito nos apraz registar

P~a

Llstas de

pr~os

gratis

Casa Fundaaa em 1922
RUA BERNARDO LIMA, ZT

6

54 97 25

1200 LlSBOA -

Telef.

321514

TUDO PARA FILATELJA
SELQS DE PORTUGAL E ULTRAMAR

a nossa grande especialidade
SELOS DE TODO 0 MUNDO
PARA TODOS OS TEMAS

'ELADI,O DE SANTOS

TELEF.

RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101 _3.°

e

Grande sortido
de Series completas
e Selos tem~M:jcos

CWBE ,FILA rELlCO DE PORTUGAL
1.° Lei/I.o FilatlJlico
Avenida Almirante Reis, 70-5.° Dt."
1100 Usboa

CASA A. MOLDER

1100 LlSBOA

Exposit,ao permanente de Selos em
15 vitrines do Atrio do rtis-do.chao
e no 3.0 andar (elevador)
COMPRA -

VENDA

Execut;ao rApida de pedidos
por correspondancia

RUTELRO

filafelia

DE

EXPOSI9oES

us max

BARATA DRS NEUES
Rua da Trindade, 5_1.° Dt.o (ao Largo do Carmo) Apa tado 2690
Telef. 367133
1117 LISBOA CODEX -

~

PORTUGAL
SOBRESCRITOS DE 1.° DIA (F. D. C.) 1950 Ano Santo .. ... ... .......... ..
1950 S. Joilo de Deus .... .. .... .
1951 Guerra Junqueiro .... ...... ..
1951 Congresso de Pesca ..... .
1951 Encerramento do Ano Santo
1951 Povoamento da IIha Terceira
1951 x:x.V Aniversario da RevoIUI;ilo Nacional . .. ... . .... .
1952 Museu Nacional dos Coches
1952 3.° Aniv.o da OTAN (NATO)
-LISBOA ....... .. ....... ..
1952 3.° Aniv.o da OTAN (NATO)
-PORTO . ... ......... . ... .
1952 8." Campeonato do Mundo
de H6quei em Patins .. .
1952 Cent.o Nascimento do Prof.
Gomes Teixeira ... .. .. . ... .
1952 Cent." do Ministerio das
Obras Publicas ...... . . .. . .
1952 IV Cent.° da Morte de S.
Francisco Xavier ........ .
1953 Emissilo Base D. Diniz =
LlSBOA .... .. ... . ...... .. .. .
1953 Emissao Base D. Diniz =
PORTO .. .......... .. ...... ,
1953 XIV Cent.O de S. Martinho
de Dume .. ... .. .... , ... . . .
1953 50 0 Aniv.O do Autom6vel
Clube de Portugal. ... .... .
1953 5 ° Cent ° do Nasc.o da Princesa Santa Joana =
LlSBOA ... .... ...... .. .. ... .
1953 5.° Cent.o do Nasc. da PrinPrincesa Santa Joana
PORTO ........ . ..... . ... .. .
1953 5.° Cent.o do Nasc. da
Princesa Santa Joana =
AVE!RO .. . . ..... .... .. . . ... .
1953 Centenario do Seln Postal
Portugul!!s = LlSBOA .. .
1953 Centenario do Selo Postal
Portugul!!s = PORTO . ..

9.600$00
4.500$00
1.450$00
1.450$00
2.800$00
1.200$00

1953

400$00
800$00

1954
1954

1954

4.000$00

1955

6.000$00

1955

500$00

1956

550$00

1956

1.100$00

1956
1957
1957
1958

2.600$00
25.000$00

1958
30 .000$00
1958
650$00
650$00

1958
1958

960$00
1959

=
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1954

1.600S00

1959
1959

2.400$00
8.900$00
9.600$00

1960
1960
1960

COM SERlE

Cent. ° Nascimento de GuiIherme Gomes Fernandes .... .. ... ......... . ...... . .
150.° Aniv.o da Fundacao
da Secretaria da Fazenda
Campanha de Educacilo
Popular ... ............ .. .. . .
150.° Aniv.O do Col. Mllitar
IV Cent.· da Cidade de
S. Paulo ... .. ........ ....... ,
Reis de Portugal _1 .n Dinastia ..... ........... .. .. ... .
Centenario do Telegrafo
Electrico .. ... . ........... .
Cent.° do Prof. Ferreira da
Silva ..•... ........ ....... ...
Cent.· dos Caminhos de
Ferro em Portugal .. . .. .
Dia da Mae .. .. ........... .. .
Almeida Garrett .. ... ... . . . .
Cesario Verde ....... ..... .. .
Participacao de Portugal na
Exposicao de Bruxelas ...
Rainha Santa Isabel e S.
Teot6nio ........•. . .... .. .
6." Congressos Internacionais de Medicina Tropical e Paludismo .. . .. .. . .
2.° Congresso Nacional da
Marinha Mercante . .. . . .
V Cent.o do Nascimento da
Rainha D. Leonor ....... ..
Milenario e. Bi·Centenario
de Aveiro - PORTO .. ....
Milenario e Bi·Centenario
de Aveiro - AVEIRO .. .
Milenario e Bi·Centenario
de Aveiro - LlSBOA '"
X Aniv.o da OTAN (NATO)
Ano Mundial dos Refugiados
50.° Aniv.O do Aero Clube
de Portugal .. .... .. . .... ..

MILHARES DE POSTAIS-MAXIMOS
EM EXPOSIC;:AO
1.050$00
650$00
1600$00
400$00
2.400$00
960$00
1050$00
400$00
1.400$00
400$00
2.000S00
750$00
800$00
560$00
520$00
320$00
560$00
800$00
1.200$00
6no~oo

400$00
160$00
450$00

Conforme temos vindo
lugar no Convento de S.
dade de Abrantes, de 9 a
posi«ao Internacional de
max 87.

a noticiar vai ter
Domingos, na ci17 de Maio, a Ex.Maximafilia, Luso-

o certame cuja Comissao de Honra e encabe«ada pelo Presidente da Republica, e
lima organiza«ao conjunta do CIMAX - Clube
Internacional de Maximafilia, da Associa«ao
Portuguesa de Maximafilia e do Clube Filatelico de Portugal, e conta com 0 pa:rocinio
dos Correios e Telecomunica«oes de Portu,
gal, Federacilo Portuguesa de Filatelia e CAmara Municipal de Abrantes.
o J'jri da Lusomax 87, constituido por Michel Chagniot (Fran«a), Andre Sanders (Be :r
gica). G. Faria Braga (Brasil), e pelos portuugesa AnMnio Borralho, Eurico Lage Cardoso, Jorge Reis de Almeida e Jose Duarte
Martins, atribuira 0 Grande Premio Lusomax
87 (oferecido pelo Presidente da Republica l.
o P~emio Juventude e medalhas do curo
grande ao bronze, para alem de premios et'.peciais oferecidos por entidades oficiais e
particulares.
Recorde-se que. no local da exoosicao estarao presentes, em «stands .. montados para
o efeito, comerciantes e agremia«oes fi!atslicos com larga variedade de material filatelico. para venda ao publico.
Tambem os CIT disporao de um .. stand»,
no qual estara instal ado um Posto de Correio temporario que apora os quatro carimbos confeccionados para 0 certame; .. Dia
da inaugura«ao» (a 9). .. Dia da Juventude»
(a 13), .. Dia de Maximafilia Tematica» (a
15), e .. Dia de Encerramento» (a 17). funcionando 0 primeiro a partir das 16 horas,
e os restantes, a partir das 1'5.

eXPOSi@O

emaciona1
t1m'kximafilia

PROGRAMA DA EXPOSIC;:AO
A cerim6nia da inaugura«ao da LUSOMAX
87, decorrera no sabado, 9 de Maio, as 15
horas, 'a qual se seguira um .. Porto de Honra», assinalando a abertura do certame.
A exoosi«ao estara patente ao 'publico a
part'r das 16 horas, sendo 0 horario de
encerramento diario, as 23 horas. Nos restantes dias, podera ser visitada a partir
das 10 horas, no sabado, 16, e domingos,
10 e 17, e a partir das 1'5 ·horas nos restantes dias.
Estilo previstas visitas guiadas dedicadas
aos alunos das Escolas Preparat6rias e Secundarias, nas manhas dos dias 11 a 15,
sendo 0 dia 13 consagrado como ..;Oia da
Juvent·ude", realizando-se a partir das 10
horas, palestras no local da exposicao, sobre Filatelia Juvenil, proferidas por diversos
especialistas portugueses e estrangeiros.
Registe-se ainda a efectiva«ilo, no dia
16, de urn Simp6sio Internacional de Maximafilia que decorera na .Biblioteca Municioal de Abrantes, a qual se situ a no pr6prio
Convento de S. Domingos.
No que diz respeito aos actos de natureza social, destacamos, no dia 12, uma
visita guiadaa c:dade que conta com a
coiaboraciio dos ServiCos de Turismo da
CAmara Municipal de Abrantes; um passeio
a Fatima, no dia 14, que inciui as Grutas
de Mira d'Aire; 0 a!moco de distribui«ilo
de premioS', no dia 16, e 0 almoco comemorativo do 2.° aniversario do CIMAX, ao qual
se seguira urn leilao filatelico.
Trata·se pois de urn programa aliciante
tan~o sob 0 ponto de vistafliatelico (possibilidade de conhecer as melhores colec"oes maxim6foias do mundo, provenientes
de doze paises), como no aspecto s6cio,
-cultural.
Impoe-se, pois, uma desloca«ao a belli
cidade florida de Abrantes.

5 ,

noutra enviada a slguem que nunca ouviu
falar em colecc;:oes.
Entre as f/§mulss de que nos lembramos.
destacam·se duas francesas pela var'edade
dos assuntos divulgados e pela nitidez nota.
vel. tao nftidas qUe nos provocam inveja em
face dos borroes das t1§mulas portuguesas a

que ja qao 0 nome de mata-selos porque
matam que se fartam. Alem disso, ambas
servem para documentar facetas diversas do
interesse turistico francCis.
Numa delas, a de SSint·Medard en-Jal/es.
anuncia·se uma Bo/sa de Selos, Moedas, Minerais. bilhetes postais e bandas desenhadas
num fim de seman a em 3/ 4 de Maio de
1986. Com uma marCa postal de 4 de Fevere'ro, com bastante antecedCincia, promete-

-se um fim de semana atraente para grande
variedade qe coleccionadores, em Maio.
E a graciosidade do boneco tera contribu;do para a propagac;:ao da notfcia junto do
publico em gera/.
A ideia da carroc;:a puxada por um an ciao
e carre gada de cangalhada atrai 0 mais dis-

traido a um 7.° encontro de coleccionadores.
A segunda ff§mula mostra nos um elegan~e
pato a saborear aguas minera;s calcicss,
assim convidando 0 observador a des/ocar.se
a estac;:ao das termas qe Contrexevil/e, nos
Vosques, no d/strito de Neufchateau.
Em Portugal quantas f/§mulas semelhantes
poderiam circular?! Especialmente no que, se
refere a aguas termais, quanta variedadel E
que riqueza!

1960
1960

Padre Cruz .................. . .
IV Cent.o da Universidade
de t:vora ... . .. .. ........ ..
1960 V Cent.O da Morte do Infante
O. Henrique
L1SBOA/PORTO .... .. .. .
1960 V Cent.o da Morte do Infante O. Henrique = SAGRES ..... ..... ... ...... .... .
1960 V Cent.O da Morte do Infante O. Henrique =
ANGRA - Horta - P. Del gada ........... .... ... ... ... .
1960 V Cent.O da Morte do Infante O. Henrique =
FUNCHAL - BATALHA . ..
1960 V Cent.° da Morte do Infante O. Henrique '=
TOMAR-VISEU .. .. .. ..... .
1960 Europa 1960 ..... ... ... .. ... . .
1960 V Exposh;:ao Filatelica Nacional .... .... ... ... ... .. ... ..
1960 Cinquentenario do Regime
1961 1.° Centenario da Faculdade de Letras de Lisboa
1961 1.° Centenario da cidade de
Setubal - Lisboa - Porto
1961 1 ° Centenario da cidade
de Setlibal ... ..... .. . .. ..
1961 Europa 1961
.. , .. ... .. ..... ,
1962 8.° Cent. ° da cidade de Tomar .... . .. ... ... ... . ... ..... . .
1962 50. 0 Aniversario da G.N.R.
1962 Arcanjo S. Gabriel .. .. ... ..
1962 18.a Conferencia Int.al do
Escutismo ... ..... ... . ..... .
1962 10.° Congresso Int.al de.
Pediatria ....... .. .......... .
1962 Europa 1962 ........ ........ .
1962 8.° Oia do Selo .. .... .. .. ..
1963 Oupla Vit6ria do Sport Lisboa e Benfica ......... . ..
1963 Campanha Mundial Contra
a Fome ............ ...... .. ..
1963 Centenario da Conferencia
Postal de Paris .........
1963 3.° Cent.o da Morte de S.
Vicente de Paulo ... .. ....
1963 7.° Cent.o da Ordem Militar
de Aviz ..................... .
1963 Europa 1963 ... .. ... ......... .
1963 ~ Aniv.o da T.A.P ........... ..

450$00

1964

360$00

1964

=

1964
1.200$00
1964
1964
3.500$00
1964
1964
5.000$00

,

1965
5.000$00

1965
1965

5.000$00
320$00
360$00
80$00
450$00

1965
1965
1965
1965
1965

600$00

1965
1966

800$00
280$00

1966

180$00
240$00
100$00
400$00
320$00
320$00
240$00

1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967

250$00
200$00

1967
1967
1967

200$00
320$00

1967
1967

180$00
280$00
300$00

1968
1968
1968

Col6quios dos S mples. de
Garcia O'Orta .......... .. ,
Cent.O do Banco Nacional
Ultramarino ..... .... ...... ..
Centenario do Santuario do
Sameiro .................... ,
Europa 1964 ................ ..
Anos Internacionais do Sol
Calmo (1964/65) .........
JogOS Ofimpicos de T6quio
Cent.° da Fundac;:ao do lOiario de Noticias (Eduardo
Coelho) .... .. .............. .
1.° Congresso Nacional do
Trilnsito .. ..... .. ....... .. .. .
5.° Centenario da cidade
de Braganc;:a .. .. .......... .
9.° Cent.o da Tomada de
Coimbra aos Mouros
1.° Centenario da U.I.T ... .
Calouste Gulbenkian .. .. ..
1.° Cent.o da Cruz Vermelha
Portuguesa ........... ., .. •. ..
Europa 1965 ... ...... .. .... .. ..
50.° Aniv.o da Forc;:a Aerea
Portuguesa ...... .. .... .. .
5.° Cent.o de Gil Vicente ...
Congresso do Comite Int.al
C vilizac;:ao Crista .
40.° Aniversario da Revoluc;:ao Nacional .......... .. .. .
8.° Centenario da Tomada
de t:vora aos Mouros ...
Inaugurac;:ao da Ponte Salazar ...... . ....... .. . .... .. .
EUROPA ..... .. .... '.' ." .. .. .
Cientistas Portugueses .. .
2.° Cent.o do Nasc'mento
de Bocage ..... .. .. .. ..... ..
EUiROPA .............. ..... ..
50.° Aniv.o das Aparic;:oes
de Fatima .... ............ ..
C6digo Civil Portugues .. .
Estaleiro Naval da Lisnave
Congresso Europeu Reumatologia ........ ........ ..
E.F.T.A ....... .. ..... .. ...... . ..
Cent.o Abolic;:ao Pena de
Morte .. .... .. ......... ... .. .. .
Bento de G6is .... .... . .. .. .
EUROPA ...................... .
30.° Aniv.o Obra das Maes

400$00
400$00
280$00
320$00
240$00
400$00
220$00
480$00
220$00
320$00
240$00
140$00
720$00
440$00
240$00
280$00
480$00
240$00
220$00
450$00
400$00
600$00
180$00
360$00
320$00
240$00
240$00
320$00
400$00
240$00
160$00
400$00
280$00

• Portes extra
• IVA incluido
• Prec;:os em vigor ate 31.7.87
4
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PORTICO

TURISMO

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable...
\X(~ offer Mail Sales with extremely interesting material in the S25 - S150 range. In
addition, our Public Auctions offer appropriately rare and specialized material.
We are always interested in buying specialized items or collections.

por A lves Coelho

Our Mail ~Ie an.d Public Auction catalogsare sent free to members of the Clube Filatelico de Portugal on request.
Please specIfy whICh catalog you w ish.

George

O
c.

Alevizos

2800 28th Street, Suite 323
Santa Mon/ca, California 90405
Telephone: 213/450-2543
Cal. Aue. LIe. No. A1229

SANTANA

FllATELIA TEMATICA OU POR PAlsES
GRANDE STOCK
NAO TEMOS TUDO, MAS TEMOS DE TUDO
EXECUTAMOS MANCOLISTAS
SELOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Em series 'completas, novas, e sem charneira
NOVIDADES MUNDIAIS aos melhores prevos
REMESSAS PARA TODO 0 PArS. Consulte-nos
AV. DA LIBERDADE, 15!7.1.0
(Metro: AVENIDA)
1200 LISBOA-Telef. 561539
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A aproximar;ao da primavera sugere um
tema muito querido de alguns coleccionado·
res. E embora se use e abuse das nossas
r:quezas turisticas, nem sempre os Correios
as propagandearam plenamente, faltando as
flamulas que realcem como convenha 0 que
e digno de aprer;o ou d.esperte 0 interesse
do visitante.

o

tema- ja 0 nosso unico leitor adivinhou - 0 Turismo, mereceu uma encanta·
dora emissao de selos bastante alegres. AI
estao a circular e a cheirar a primavera
desde 10 de Fevereiro ultimo. Ao comemo·
rar se os 75 anos de Turismo em Portugal,
Carlos Roc~,a desenhou casas dp. Tocha
num selo de 25$00 corrente no nosso pals,
bar cos de Espinho em selos de 57$00 e 0
chafariz de Arra'olos na taxa de 98$00, todos com um fundo de c{w azul quase igual
ao azul do mar. De qualquer d,as taxas se
fez uma tiragem d.e 1.000.000 de selos e
oxala circulem de modo a cumprirem um
objectivo, neste caso especial muito impor.
tante: 0 de atralrem curiosos em busca de
realidades pitorescas.
Vem

;untar-se

a muitos outros aedica

dos a paisagens e monumen !os com augurio
de i!ixito, mas nao com pens am a fal!a de f1Amulas capazes de atralrem a atenr;ao do Ie;·
tor indiferente as belezes do colecc;onismo.
I! que os selos comemorativos sofrem de
circu/ar;ao tao restrita que, mui ~ as vezes, s6
os coleccionadores os conhecem.
Os carimbos comemorativos tambem es'ao
longe da divulgar;ao proporcionada pelas f1A.
mulas.

Reconhecemos a beleza d.e alguns deles,
mas enos albuns, longe da vista, que eles
adormecerao. As mostras filatsticas espalha.
das pelo pais ti!im·nos proporcionado marcas
do dia curios/ssimas.
Ainda recentemente, em 20/12/56, 0 Forte
de Pen 'che apareceu num carimbo do tema
Turismo de uma Mostra de Filatelia e Maxi·
mafilia.
Carimbos bonitos para sonhos cor·de·rosa
nao se podem comparar com as f1Amulas que
tanto se aplicam numa carta amoroSa como
naque/a em que se noticia um fa/ecimento,
numa carta destinada a um filatelista ou

3

COMPRAMOS

POUPANCA
, PRESENTE

COLEC~oES

DE SELOS DE TODOS
OS PArSES
TAMBEM TEMATICAS
E
LOTES DE SERIES

.

INVESTIMENTO DE FUTURO
,
!
In~eressam

somente operayoes de valor

PAGAMOS A. VISTA NA MOEDA QUE PREFERIR
Dkoija suas o·fertas com detalhes e prevo
FILATELIA

a:

LLACH,

S.

L.

Fundada em 1915
/

08029· Bfl.!!CELOMA (Espanha)

Diagonal, 489

LINDNER
o

MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTAQAO
E PRESERVAQAO DOS SELOS NOVOS

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS
PEQAM PREQARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS

• ~~~~~b'~~59~?cTa:e'!~07!'!~~~~~A~lp
Delegac;oes: Aveiro • Beja. Braga. Braganl(a. Castelo Branco. Coimbra. t::vora • Faro
Funchal • Guarda • Leiria. lisboa • Ponta Delgada. Porlalegre • Porto. Sanlarem
Selubal • Viana do Castelo. Vila Real. Viseu.

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

PraCia Mouzinho de Albuquerque
Centro Comerclal Brasilia
Sala 911.9.°
4100 PORTO

----------------------------------------------------------~
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Leuchtturm ( Farol)
CLASSIFICADORES
Ref.&

Medidas

pag.

Bandas

L 5/8
L 2/8
L 2/16
L 4/8
L 4/16
L 4/24
L 4/32
B)
LS 4/8
LS 4/16 B)
LS 4/24 B)

140X200
170 X 225
170 x 225
230 X305
23~ X305
230 X305
230 X305
230 x305
230 X305
230 X305

16
16
32
16
32
48
64
16
32
48

96
96
192
144
288
432
576
144
288
432

640
870
1.400
1.200
1.900
2.600
3.450
1.400
2300
3.600

-

EDITORIAL
Sio varlos os condlclon'antes a feltura e a exisl~ncla de uma qualquer publica.
- da mals sof/stlcada, a menos pretenciosa; daquelas cujo conteudo e geral, as
rna Is especlalllzadas; das que t~m uma audl~ao naclonal, as de indole merameilte local;
das que sao inteiramente esquic;adas por profissionais, as que silo elaboradas unlcamenle por amadores; das que silo edlfadas com a flnalldade de arrecadar lucros,
aquela que niio almeJam qualquer intuito lucratlvo.

~iio

Nesta habitual convema com os nos!os leitores, abordaremos hOje urn desses
condlclonantes.
Referlrmo·nos-emos ao tempo necessario

ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL.
A VENDA EM TODAS AS

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL)
REF.& N.O de casas (forma quadrada)

REF.a N.o de casas (forma redondal

MB12
MB 20
MB35
MB48
MB 80
MBMix

MB42R 42 moedas max. 29 mm 0
32,5 •
MB24R 24
MB35R 35
30
MB30R 30
34 "
MB 30 RA 30
36 »
MB20R 20
38 »
»
26,5
MB50R 50
»
diferentes 0
MB SETD 4

··
··

.

.

-----------------------------------------------------------MB 20 ·K
MB 24 K

20 moedas max 42 mm 0
24
34 »

} PARA MOEDAS ·EM ESTOJOS
PLASTICO (CAPSULAS)

-----------------------------------------------------------

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPEOAUDADE EM: LlSBOA,
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIRIA, ETC.
CADA ESTOJO MB 2.150$00

~~:E~6~+C~li

JORGE M. S. LOPES

Rua S. Nicolau, 26·4.· Sala 3-Telef. 878360-1100 USBOA

de cada numero da, Revlsta.

E nao vamos colocar qualquer infase ao facto de ser multo raro que se passe' urn
s6 dra sem que nos debrucemos em, qualquer uma das diversas tarefas que nos estilo
ads' rims para a sua edlc;8o.

BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE.

12 moedas max. 64 mm 0
48
20
"
35
35
»
48
30
80
24
45
dlferentes

a prepara~io

Aceltamos e compreendemos perfeltamente que nesta qLl>estao de tempo, aflore a
Ideia de que os jornals dlarlos silo feltos em vlnlle e quatro horas. tI verdade. Mas hA
que nao esquecer que esses 6rgilos tim a sua disposil;iio consideraveis equ1pas de
inrnalistas e de servlc;os de apoio altamente profissionalizados. e um parque gr6f'co quase
que exclusivo. E que mesmo asslrn, os suplementos que 'hoje em, dla todos eles publ ..
cam, silo elaborados com conslderAvel anteced~ncla, para alem de que as rubrlcas
regula res de colaboradores externos sao tambem entregues cerca de uma semana
antes da sua Inser~iio.
ExpJlquemos ago~ 0 motlvo dests pequena exposl~iio.
Comecemos por reforc;ar a Ideia de que e necessario bastante tempo para preparar
Dar~e substancial de cada numero da nossa (como de qualquer outra) Revista. POr eSse
razao, e mister que tenhamos em mio, textos nao apenas para 0 numero que se val
segulr, mas tambem palla mals um, ou mesmo dols rposCeriores. Oal, a nossa Inslstincla
em solicltar aos nossos cons6clos 0 envlo de colabora~ao - agora m'afs: expllcltamente
justlflcada.
Entretanlo, devemos confessar a nossa grande satlsfal;iio peDa resposla quel temos
obtldo dos nossos cons6clos, tanto malor quanto sabemos comtl todas as 'PubJlca~oes
sim'lares se debatem com dificuldades \'lara consegulr trabalhos filatellcos situal;ilo
devlda, por certo, multo mals a aus~ncla de tempo e de dlsposlC;io dos tllatells\ras, do
que a falta de materia oU de conhecimentos.
E, pese embora, que alguns possam IntellPretar de forma err6nea, contlnua',llos a
dirigirmo-nos aos cons6clos no sentido de nos enviarem os seus textos para pubhca~ilo
nesta Revlsta.
Oesta forma poderio propor!clonl1r aos seus pare6, os seus conheclmentos,
" csvendar as suas descobertas e (porque nAo?) colo car as SUBS duvidas.
Essas sao algumas das mlssoes des'a Revlsta que sempre tentaremos preservar.
A. SILVA GAMA
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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS. 70. 5.n 01." -1100 LlSBOA Expedlente -

Ter(:as e sextas-felras, das 21

as

Te lef. 823936

24 horas. e s6bados, das 16 as 20 horas

Qualldades e quotiza(:6es dos s6cios:
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) 350500 semestrais
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Oll

selos em curso (series completas)

o selo portugues

e historic, e culturc,
e posscdo, e presente e
e distancio.
Coleccionor
selos portugueses
e descobrir este jeito
de sentir e de viver.

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