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BANCO FONSECAS & BURNAY 

Breve Resumo Historico 
o Banco FonscGIS &. Burnay c 0 resultado da fUSiio do Banco 

F( ll1SL't1l'i. Smltos &. V im1l1a e do Banco Burnay. efc.nuada em 1 %7. 

POl' (:scritura de Maio de 1861. foi criada a elSa BanGiria 
FOnSeGl<;. Santos &. Vianna. que em.J<meiro de 19.,7 sc rr.lSsou a 

d('Signar Banco Fonsccas, Santos & Vianna. 

A Cl<;a Henry Burnay &. C.-I foi tambcm fundada na scgunda 
metade do sL'Culo XIX. vindo a tnmsfonnar-se em B,mco, em 1925. 

Em 1967 foi inteh'rado no Banco Fonsccas &. Burnay 0 Banco 
Re1,.rional de Aveiro. 

Dcpois da nacionaliza<,;ao das Institui<,;Oes BanGirias. (x:orrida 
em Mar<,;o de 1975 foram incorpomdos, tambCm. no Banco 

"FonSCGl<; &. Burna\' a C,lSaBanGiriaPancada Moraes &C." e 0 

. Banco do Alentejo. 

o Banco Fonseca'> &. Burnay com cem Agenci,lS. espalhadas 
pclo territ<.'>rio continental e Regi6es Aut<.'>nomas dos A<,;ol'cs e 

Madeira e com as Sucursais de Macau e Nova Iorque, c uma 
Institui~1io dinflmiGi commais de 125 anos de existcnci". 

Dotado de larga expcricncia. 0 Banco FonscGt'i & Burnay 
dislx>c, hojc, de ade(luados meios tl'Cnicos, G1S0 do sistema de 
tcleprcx:cssamento em temlx) real c de uma organiza~'lio, que 
garante cada vez mclhol' qual idade nos scrvi<,;os prcstados e 

pcrmitc J'('Spondcr intcb'Talmcnte as neccssidadcs da cconomia 
portllglleSa e aos d('Safios apresentados pela conjunmm 

i nternaci onal. 

r-"--'" _.. ., ~--.................. , -'-" •. '- .......... j 

I BANCO FONSECAS & BURNAY ! 
f , __ ..... _... • ... ~ _........ ___ .. H. • __ 

UTILIZE 0 SABER ACUMULADO EM MAIS DE 125 ANOS 

c;: 

• Financiamento de projectos de investimento no sector 
produtivo; 

• Concessio de credito a medio, longo e curto prazo; 

• Credito a produ~io e a venda a prazo; 

• Credito a Exporta~io de bens de equipamento e servi~os; 

• Opera~oes nos mercados financeiros estrangeiros, a vista ou 
a prazo; 

• Linhas de credito para importa~io de bens de equipamento e 
servi~os; 

• Presta~io de garantias bancarias; 

• Apoio a concep~io e realiza~io de opera~oes nos 
mercados f"manceiros, nomeadamente nas Bolsas de Valores; 

• Assistencia na prepara~io e avalia~io de projectos de 
investimento, incluindo a organiza~io dos respectivos 
f"manciamentos, de origem nacional ou estrangeira 
(engenharia jinanceira); 

• Apoio a realiza~io de "joint-ventures"; 

• Promo~io de missoes empresariais em Portugal e no 
estrangeiro; 

• Apoio aos aforradores no sentido do encaminhamento das 
poupan~as para 0 investimento produtivo. 
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R. Gon~lo SamPllio. 39 - Telet. 668951-694031 P.P.C.A. 
Av. da Rep\4blica. 5O-B - Telet. 736014-734113 P.P.C.A. 

PORTO 
LlSBOA 

Leuchtturm ( Farol) . 

CLASSIFICADORES 
Ref.· Medidas PAg. Bandas 

L 5/8 14oX2oo 16 96 640 -
L 2/8 170 X 225 16 96 870 -
L 2/16 170 X 225 32 192 1.400 -
L 4/8 23OX305 16 144 1.200 -
L 4/16 23OX305 32 288 1.900 -
L 4/24 23OX305 48 432 2.600 -
L 4/32 230 X305 64 576 3.450 -
LS4/8 B) 230 X305 16 144 1.400 -
LS 4/16 B) 230X 305 32 288 2.300 -
LS4/24 B) 230 X 305 48 432 3.600 -

---
ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL. 

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE. 

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL) 

REF.· N.o de casas (forma quadrada) REF.· N.o de casas (forma redonda) 

MB12 12 moedas max. 64 mm 0 MB42R 42 moedas max. 29 mm 0 
MB20 20 .. • 48 » MB24R 24 .. » 32,S • 
MB35 35 35 MB35R 35 30 
MB48 48 .. • 30 • MB30R 30 . 34 .. 
MB80 80 .. • 24 » MB 30 RA30 .. 36 .. 
MBMlx 45 .. dlferentes MB 20R 20 .. 38 .. 

MB50R 50 .. 26,S 
MB SETD4 » dlferentes 0 

MB 20 ik 20 moedas max 42 mm 0 } PARA MOEDAS EM ESTOJOS 
MB 24 K 24.. .. 34 • PLASTICO (CAPSULAS) 

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS OA ESPECI,AUDAOE ElM: LIS-BOA, 
PORTO, COIMBRA, BRAG,A, l:EIRlIA, E"f'C. 

~f~~E~6~iC~li JORGE M. S. LOPES 
Rue S. Nicolau, 26·4.· Sala 3 - Telef. 8783 60 -1100 L1SBOA 
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Always the Unusual, Esoteric & Inimitable ... 
We offer Mail Sales with extremely interesting material in the S25 - SI50 range. In 

addition, our Public Auctions offer appropriately rare and specialized material. 
We are always interested in buying specialized items or collections. 

Our Mail Sale and Public Auction catalogs are sent free to members of the Clube Filatelico de Portugal on request. 
Please specifY which catalog you wIsh. 

George 
Alevizos 
2800 28th Street, Suite 323 
Santa Monica, California 90405 
Telephone: 213/450-2543 
Cal. Auc. Llc. No. A1229 

LINDNER 
o M8LHOR AT~ A DATA PARA APRES'8NTAvAO 

E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAfSES ESTRANGEIROS 

Os conjuntos de 1986 ja chegaram 

PEQAM PRECARIOS 

FOLHAS NEUTHAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO 

Agentes: Llsboa - Fllamundo 
Faro - I. Coelho 
Colmbra - F. Parra 
Braga - F. Cramez 

Praca Mouzlnho de Albuquerque 
Centro Comerelal Brasilia 

Sala 911 - 9.° 
4100 PORTO 

EDITORIAL 
Fol notAvel, a actlvldade desenvolvlda nos t:iltlmos anos pelo Clube F1lat6l1co de 

Portugal, mercO do dlnarnJsmo dos seus CoI'pOS dlrectlvos e, em particular, do seu Pre
sldente da Dlrec~1I0 cessente, Fernando Gomes CarrAo. 

Infellzmente, este nosso dlSilnto cons6c1o ao qual 0 CFP deve uma conslder6vel 
quota-parte, do seu tulgor actual, devido aos seus renovados e agora rna Is cr/Ueos 
afazeres proflsslonals, decllnou, apeaar de multo Instado, manter a sua presen~ nos 
novos Orgllos Socials do CfP. assegurando contudo a contlnua~1I0 da sua Inestlm6vel 
eolabora~o em dlversas ac~6es de multo relevo. 

De qualquer forma, colocou-se a questllo da sua sucessio. 

A Dlr~Ao do CFP, 0 pr6prfo PresJdente cessente, 0 Presldente da Assemblela 
Geral, outros s6clos des mals respeltados, apontaram 0 nome do director desta Revista 
para assumlr 0 lugar em aberto. 

Entendeu tamb6m a Assemblela Geral, reunlda na sua sas.ll0 ordlnArfa, tal como 
Ii relatado nourro local desta Revilta, eleger a lists apresentada. 

Desta forma, lremos cumprlr 0 mandato que nos fol conflado pondo em execuelo 
o prlnclplo que a n6s pr6prlos nos Impusemos quando acelt6mos 0 encargo: servi;mos 
o Clube F1lat6l1co de Portugal. 

E asslm 0 faremos no medlda des nossas m6xlmas possibilidades. 
Tarefa trdua se nos depara pols 6 pesado 0 testemunho que recebemos. Pesado, 

pols como elq)ress6mos no Inlclo, foI tllo brllhante a ac~o do nosso antecessor que 
56 com rara fellcldade poden\ sar superada OU mesmo 19ualada. 

Contamos tOOavla com a abnega~o dos elementos da anterlor Dlrecl;lio. refor
~ com novos efecttvos - esperando que em trabalho con]unto sa conslgam resul
tados dlgnlflcantes que conduzam 0 Clube Fllat6l1co de Portugal na senda prlvlleglada 
que todos auguramos e almejamos. E esperamos podermos contlnuar a contar (e mesmo 
alarger) com a colaboreqlo 8 0 amparo dos nossos cons6c1os. 

No espa~o que nos rests, pretendemos chamar a aten~1o dos leltores para a pro
mlssora movlmenta~Ao fllat6l1ca que Be eS"l6 a notar, partlcularmente a partir dos fins 
do mls de Ma~. Recordamos 0 Con~sso cia Fede~o Portuguesa de Fllatella, 
a clmelra fllat611ce ,Luso-Espanhola, a 1.· FelraNaclonal de F1latelJa, 0 reapareclmento 
cia "F1latella Lusltana .. , orgllo de ,FPF, 0 Semlnirlo para Jurados naclonals da FPF, a 
edl~Ao pel os CTT do IIvro "Portugal em Converse de Glmlos», e vAr1as intelTessantes 
rnanlfeata~oes fllat"ellces des quais destacamos as de Almada e Alhandra, e, sobretudo, 
o conJunto de reallza~oes que sob a desl~o .. A F1latella e a Escola.. sa seclla na 
Escola Secund6rfa do MontJjo. E sobrepondo-se a tadas, a pr6xlma Lubrapex que ter6 
o Porto como cenArio. 

Destas merH6rfas Inldatlvas sa deu au d6 desenvolvlmento neste numero cia 
Revista, au se darA na pr6xlma edtc;lo. 

SILVA GAM:A 
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PORTICO 

TRABALHO E 1.0 DE MAIO 

Pens amos que nao se deve afastar 0 ele
mento Beleza de qualquer coleC9aO, em 
especial a tematica. Supomos igualmente 
que nem todas as tematicas foram ate hoje 
abordadas. 

A proximidade do primeiro de Maio trou
xe·nos a ima'lina9aO a hip tese de se dedicar 
uma coleC9aO ao tema TRABALHO. Inumeros 
elementos contribuiriam para enorme varie
dade e enriquecimento. 

S6 instrumentos de trabalho em series a 
eles dedicados em Portugal, foram emitidos 
33 selos desde 1978 ate 1983. Mais dif.ceis 
de detectar, outros se encon 'rarao igualmente 
nos nossos catalogos: a foice, a roca e ate 
alguns com tendencias mais not6rias para 
desaparecerem. como as canastras. 

Desses 33 se/os, quantidade que inclui a 
variedade do selo de 30$00, alguns nos mos
tram varias pe9as de ferramenta, como 0 de 
20$00: camartelo e escoda, maceta e esco
pros, nivel de pedreiro, e colher de trolha. 
Embora a maioria se destine a utiliza9aO 
pelo pedreiro, tambem 0 escultor, 0 gravador 
e 0 canteiro se podem servir de algumas 
ferramentas. Em segundo plano e a laia de 
silhueta. um estaleiro modemo represen~a 
obra gigantesca que os artifices erig/ram. 

Desta serie de «instrumentos de trabalho», 
outros elementos se poderao extrair com 
aspectos do passado e do presente: a galera 
saloia e 0 camiao d.e longo curso, 0 estaleiro 
naval de carpintaria de machado e um outro 
modemo, 0 machado e serra ao lade da 
serra mecenica de fita, 0 arado e 0 tractor, 
o barco da arte de xavega e 0 navio de 

A lves Coelho 

pesca pe/agica, im6vel de escriturar,;Bo ma
nual e 0 computador de gestao, etc_ 

Nas series de Costumes Portugueses e nou
tras alheias ao ass unto, entre elas a come
morativa da Sociedade PortugLesa de Au/ores, 
encontram-se instrumentos de trabalho e nao 
se con segue uma perfeita harmonia no arran
jo das folhas de album sem hesitar,;oes e 
bus cas de tanto agrado do coleccionaaor. 
E, claro, "30 fica par aqui. 0 campo de 

aC9Bo de um coleccionador da tematica "Tra
batho» e muito vasto. Em materia de profis
soes, focamos dois aspectos diferentes. No 
sobrescrito do primeiro dia de emissao do 
selo n.O 110 de BerUm OCidenta/, presta-se 
homenagem ao centneario de August Borsig 

PAULO DIAS 
Compro Pec;:as Filatelicas 

que tenham Porteados, Multas, 
Imposto Postal, Imposto Tele
grafico de Portugal e Ex-CoI6-
nias. Tambem compro Tela
grafia Electrica ·e Cabo Verde. 
Cedo Trocas. 

T'elefone 600750 ou 975487 
(depois das 20 h). 

SE V. GOSTA DE VARIEDA
DES EM SELDS DE PORTU
GAL E UL TRAMAR, TEMOS 
ALGO PARA SI ...:. Temos 
cadernos com exemplares bas
tantes bel os, para sua colee
Qao. Proponha 0 seu envio a 
apreciac;:aol S~RGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAiNHA . 

-----
J'achete ser.ies neuves 

FAUNE 
d'Amerique Latine. 

Series, quantites ou lots. 
Aussi MINERAUX. 

Jose Fernando Gomes 
R. Tenente Valadim, 91 
2000 SANTAR~M 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, PREQARIO -
Contem mais de 30.000 series 
novas de todo 0 mundo. 
Aquilo que V. esperava para 
fazer boas aquisic;:oes filateli
cas. S~RGIO W. DE SOUSA 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Vendo. Selos novos ·e uSa
dos de Portugal a colecciona
dores, com 55 % desc. (45 % 
a pagar). 

Blocos e carteiras com 50 % 
de desconto. 

Mais informacOes: Jose Luis 
Malheiro. Casa da Quinta. Cal
de. 4620 'Lousada. 

TOTALMENTE ACTUALlZA
DO _ ,pREQARIO DE MATE
RIAL FILAT~L1CO - Inclui fo
Ihas em formato internacional, 
capas, tiras plasticas Hawid, 
classificadores, pincas, lampa
das para fluor nos 'selos, etc. 
etc. Enviamos gratis a pedido. 
S~RGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

L1TERATURA FILAli~LlCA 
COMPRO 

Paulo KrOger. Av. Brasilia, 
6-1,0 Esq. Apelac;:ao - 2685 
$acavem - Telef. 2571326. 

VENDO: FDCs, postais ma
ximos, carimbos, cartas anti
gas, correia aereo, provas, 
erros, ensaios, pre-filatelia, in
teiros postais. B. F. e outros. 

COMPRO: Pre-filatelia, car
tas e postais maximos anti
gos, erros, provas, ensaios, 
etc. Pago bons prec;:os. 

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

VENDE-SE 
TEMATICA ADIANifADA 

.. OS CEREAlS .. 
R. Marques de Fronteira, 12-A 

1000 L1SBOA 

Selos vendo e com pro, no
vos e usados. Continente e 
ex-coI6nlas. Bons prec;:os. M. 
Leitao. Rua H. Lote 19-1 .0 
Frente. Casal S. Bras, 2700 
Amadora. 

SElOS E MATERIAL 
FllAIELICO 

SELOS USADOS 
DE 

PORTUGAL E EX-UL TRAMAR 

PACOTES DE SflOS 
TEMilleOS 
Grande sortido 

de Series completas 
e Selos teme-ticos 

P~a Llstas de pr~os gratis 

ELADIO DE SANTOS 

Casa Fundada em 1922 

RUA BERNARDO LIMA, 27 

TELEF. 54 97 25 1100 LlSBOA 

COMPRAMOS 
Comemorativos ou formato grande de 
Portugal. Do ex-Ultramar tudo nos 
interessa, desde mapas, fomento, Oe
res, Lusladas, etc., e novos taxas 
baixas em folhas. Pagamos bons pre
c;:os. Exemplo: Portugal comemorativos 
a partir de 100$00 por 100 selos. 56 
aceitamos selos per~eitos sem cantos 
cortados, trac;:ados a tinta ou perfura
dos. Tambem compramos com papel. 
Aceitamos trocas por selos de Moc;:am
biQue e Africa do Sui, de que temos 
bom stock. Faca as suas ofertas. 

WWVW\I\MI\I\MI 

FILAVLIS 
Loja do Colecclonlsmo 

Rua Lul$ d,e CamOes, 92 - ric 
Tel. 034-7021727 - 3750 AGUEDA 
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BOLSAI FILATELICA 

Espaco a dlsposlcao de todos os leitores que podem aqul Inserlr 
o seu anunclo ao pr~ econ6mico de 30$00 p~r linha. 

TOTALMENTE ACrrUALIZA. 
DO - PRE<;:ARIO DE PACO· 
TES COM SELOS TEMATICOS 
- 28 motivos diferentes, em 
pacotes de 25 dif., 50 dif., 100 
dif., e muitos outros pacotes. 
Enviamos gratis a pedido. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500CALDAS DA 
RAINHA. 

Com pro sempre cartas e 
postais de correio de campa
nha, postais de propaganda, 
correia censurado da Alema
nha para Portugal. Envios com 
prec;:os a: Manfred Bunde, Wol
fstrasse, 11. D - 3410 Nor
theim. Alemanha. 

Compram-se selos Tematica 
Fauna da AMERICA LATINA. 

Series, quantidades ou 10-
tes. Tambem Minerais. 

Jose. Fernando Gomes 
R. Tenente Valadim, 91 
2000 SANTAREM 

TOTALMENTE ACTUALIZA-
DO - PRE<;:ARIO DAS SE
RIES COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1987 -
Enviamos gratis a pedido. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Europa de "-este. Oferec;:o 
aos melhores prec;:os series 
novas tematicas ou outras, 
Inclulndo novldades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando II, 
Lote 8_2.° m.o, 2735 Cacem. 

INDIA 
Compro pecas circuladas da 

India Portuguesa - Paulo Kru
ger - Av. Brasilia, 6-1.° Esq. 
Apelac;:ao - 2685 Sacavem
Tel. 2571326. 

28 

TEMATICOS I ANUARIO DE COLECGIONA-
Para especializacao vendemos DORES, inscreva-se. Peca bo
carimbos comemorativos dos letim de inscricao a BELA-

mais varia'oos temas. CRO, LDA., 
BELACRO,LDA. R. Marques de Fronteira, 12-A 

R. Marques de Fronteira, 12-A 1000 LlSBOA 
1000 LlSBOA 

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

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

TO'fALMENTE ACTUALlZA
DO - PREQARIO DOS SO
BRESCRITOS 1.° DIA DE POR
TUGAL - 1950-1987 - Envia
mos gratis a pedido. SERGIO 
W. DE SOUSA SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

FILATEUSTAS I 
DESEO PORTUGAL NUEVOS. 
DOY MUCHOS PAISES. 
A. CINTAS. Cj PE 1\1 ALAtRA , 
N.o 1'0 SEVILLA ESPAI\IA) 

COMPRQ-TROCO - Pecas 
clrculadas da Companhia de 
Moc;:amblque, Niassa, Louren
co Marques, Quelimane, Klon· 
gao Zambezia. Respondo sem
pre. Paulo Sa Machado - Rua 
Direlta das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 

COM PRO ftLusladas" (Por
tugal), cartas, postals, ambu
IAnclas, carlmbos franceses, 
nomlnatlvos, ensalos, provas, 
erros, blocos, paquebots. 

Inscrh;6es marglnals: 1m· 
pressores e numeros de obras. 

Resposta: Apartado 90. 2751 
Cascals Codex. 

Compro selos novos sem 
charneira de Portugal, 1934-
-60; Austria, desde 1945; Lie· 
chtenstein, Suic;:a, Alemanha 
Fed. - Berlim. 

Respondo sempre. S6cio do 
Clube. Apartado 585. Lloret
-Gerona. ESPANHA. 

COMPRO I TROCO I VENDO 
IPostais-Maximos de todos 

os temas e nacionalidades. 
L. Manuel - Rua A Bloco 24 c 

4.° D 
2745 - QUELUZ OCIDENTAL 

Compram·se series novas de 
MINERAlS se possivel em 
quantidade. Volume V e VI 
Yvert - (Outremer). 

Jose Fernando Gomes 
R. Tenente Valadim, 91 
2000 SANTAREM 

-----
PREQARIO DOS NOVOS 

PArSES DE E~PRESSAO POR
TUGUESA - Acaba de surgir 
total mente em dia, esta nossa 
lista de prec;:os de ANGOLA -
CABO VERDE - GUINE BIS
SAU - MOQAMBIQUE - S. 
TOME. Todas as emissoes 
d iscri mi nadas, numerac;:Ao 
Yvert e Eladio, selos dentea
dos, nao denteados, blocos, 
ensaios de cor, sobrescritos 
do 1.° dia e sobrescritos co
memorativos. Alem de outras 
variedades para valorizar sua 
coleccAo. SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - Selos e 
Material Filatelico - 25(;0 
CALDAS DA RA'INHA. 

com a sua imagem no sobrescrito e a sua 
forja no selo; aqui, 0 esfo,,;o vio/ento do 
construtor. Num postal maximo da tocadora 
de adufe (Europa 85), a energia gasta-se a 
proporcionar distract;ao aos ouvintes. Mas 
num e noutro, tenta-se 0 bem·estar social. 

Nao se julgue, poram, que 0 trabalhador 
se contenta com manifestat;oes iso/adas de 
oficios. Sente necessidade de contraternizar 
e 0 1.° de Maio e 0 seu dia, aquele em que 
os individuos das mais diversas protissoes 
se abrat;am no reconhecimento de que ape
nas a uniao de fort;as consegue progresso. 

A hist6ria dos vimes transplanta-se do 
ambiente restrito de um pequeno agregado 

familiar, pais e filhos, para um outro muito 
mais amplo, a sociedade. Custa a quebrar 
um mo/ho de varas mas, se as soltarmos, 
uma a uma partiremos. 

Os filatelistas portugueses ja possuem, na 
co/ecr;ao de se/os, uma serie emitida em 
1981 intitulada «1.° de Maio, Dia do Trsba
Ihador», aleg6rica do emprego da forr;a e 
da produt;ao dos trabalhadores unidos pe
rante um horizonte luminoso. Belo comet;o 
para a/ongar pass ad as. 

Primeiro de Maio, dia de festa e de pro
messa de produr;ao de bens de consumo 
para todos, a 0 que se nos depara perante 
o sobrescrito de 1.° dia de emissao da Che
cosIo va quia (n.o, 636/7 Yvert): nos se/os, 
uma manifestar;ao solidaria a ce/ebrar 0 1.° 
de Maio coberto por flores e. na gravura do 
sobrescrito, veem-se a agricultura e a indus
tria perfeitamente simbo/izadas. 

Em suma, uma co/ec¢o que apetece mon
tar. E se sao, quantas vezes, inevitaveis as 
consequencias desastrosas de tempestaaes 
que os elementos desencadeiam, se a doen
r;a e a velhice nos roubam capacidade de 
realizar;ao, vamos comer;a-/a hoje? Qua! 0 
primeiro passo: procurar tudo 0 que se refira 

(~(h 
~~tv t..~·.ir &vc'L.v\.a..- 3 - 1~ - f-

cf.A ..YfxJ. CL 
7'C rvCAL 

a trabalho e trabalhador ou estabefecer um 
plano de acr;ao? 

Temos a impressao de que uma das face
tas apon!adas da pano para mangas .. . Os 
instrumentos? As profissoes? Obras grandio
sas? Dia do trabalhador? 

Que 0 pr6ximo primeiro de Maio propor
cione elevado espirito de confraternizat;ao 
que se espelhe em futura colecr;ao tema
tical 

5 
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[S aid] CY aJ [J} U [E 
9,...avadartz.r 

PLACAS DE PRQFISSOES 

Ref. 4220 Dlreho 
4221 Agriculture 
4222 Mllslea 
4223- IndUstria 
4224- Pesce 
4225- Caea 
4228- Medicine - Em eetudo 

Placas de Bronze 80 m/ m a 1200I00 

Rua dos Bacalhoelros, 28 

1100 Lisboa 

Autor 
M. Norte de Almeida 
1987 
8Ox80 m/ m. 

Telef. 870412·8704 25 

2681 - Horacio do Carmo. 3 Bat. Balzac. 
Rua de la Fonte. 61300 L'aigl'eFran
ca. Po. Fr. T. 60. U. 1. 72. 1. 90. 

2716 - Henrique Ivaristo Queijo. 10 Rue 
Sergent-Michel Berthel. Lyon 69009 
(P) Po. Fr. Es. T. 60. N. U. 3. 90. 

2759 - Belchior A. 39 bis Rue de 'L' Ancienne 
Com~die. 4300 Le Puy. 

2761 - Duarte Jorge Monteiro. Rue du Mou
lin des Pres. F. 75013 Paris (Boite 
29) . Po. Fr. 60. 1. Tema Europa 
21. 90. 

2770 - Mario Ant6nio F. R. IIha. 77-81 Av. 
Aristide Briand. Montrouge 92120. 
T. C. V. 60. N. U. 1. 21 . 38. Tema 
Cinema 90. 94. 

2769 - Mallet Josephine. 69, Avenue des 
Freres Lumiere. Lyon. (M) . Fr. AI. 
Jugoslavo. 60. 1. 2. 10A. 19. 21. 48. 
90. 

2790 - Mad. Teixeira Maria. 54, Rue Pauline 
Jaricot, Lyon. (M) Fr. Po. T. 1. 3. 

2791 - Delfim Moreira da Cruz. 46, Rue du 
Bourbonnais. Lyon 89009. (M) . Po. 
Fr. 60. N. U. 1. 19. 21 . 90. 

HAWAI 

2426 - Cheong-Too Choi. 7509 Huialoha 
Street. HONOLULU 96825. (A) In 
Macau. Hong-Kong. China. 

HOLANDA - PAYS-BAS 
NEDERLAND 

861 - Ev. D. 'Kar - Roosevelt iaan 119 I -
Amsterdam - In. 60. 26. 90. 

1137 - Manuel Espada - Geuzenstraat, 35 I 
- 1056. KA. Amsterdam - (P). Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 26. 90. 

1723 - Ant6nio SimOes Brilhante. Bloemhfs
traat 5. 2351 SK Leiderdorp. (A) Po. 
Fr. T. C. V. N. U. 60. 5. Ocid-ental. 59. 
93. 94. 97. 

1755 - Rua 'F,ei.as Livramento. West Kruis
kade 47 A. 3014 AL Rotterdam. Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 2A. 94. 

1810 - Alfredo Fernando da Silva Sousa. 
James Cookatraat 16 - Amsterdam 
1015. (M) Po. Fr. In. Ho. T. C. 60. 1. 
T7 de 3. 90. 

1856 - Avelino Ant6nio Lima de Araujo. 
Boomgaardstraat, 13511. 3012. X. 
C. Roterdao. T. 60. 

2519 -Lr.Jcio Carvalho de Mendonca. Wil
sonstraat 152. 2131 PX HOOFDDORP. 
Po. Fr. In. Ho. 60. 1. 16. 26. Austra
lia. 90. 93. 94. 

2799 - G. C. Siebel. Kei7!erskroon 173. 8935 
LP. Leeuwarden. Ho. In. 60. 1. 26. 

2833 - J. van den Baard. 19 Keizerstraat. NL 
5211' HG Den Bosch. I n. AI. Ho. Fr. 
T. 60. 1. 2. depois de 1945. S6 U. 

HONG-KONG 

2861 - Dr. Moy Man Cho. Flat 1, 32/E, 
King Pik House. King Shan Court. 
Ngau Chi Wan. Kowloon. (A) In. 1. 
2. 2A. Macau. 91. 

INGLATERRA - GRANDE-BRETAGNE 
GREAT BRITAIN 

147 - M. Albuquerque. 15, Edenham Way. 
London W. 10. Comerciante. P. Fr. 
In. Es. Servo-Croatio. Compra e ven
de. Nao troca. InteirosPostais. Car
tas Pre-adesivas, marcas postais so
b~e selos e sobre cartas de 1.2. 

1360 - British Library. Document Supply 
Centre. Serial Acquisitions. BO&ton 
SPA-Yorks LS 23 7BQ. 

2546 - George P. Henderson. 76c The Ave· 
nue, Beckenham, Kent, BR3 2ES (A) 
In. Po. Fr. 60. 1. 2. 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101 _3.0 

1200 LlSBOA - Tefef. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

saos DE PORTUGAL E UL TRAMAR 
6 a nossa grande especialidade 

SELOS DE TODO 0 MUNDO 

PARA TODOS OS TEMAS 

Exposic;io permanente de Selos em 
15 vltrlnes do Atrio do r6s.cfo-chAo 

e no 3.0 andar (elevador) 

C()MPRA - VENDA 

Execuc;1o rApida de pedidos 
por correspondfncla 
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LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LISTIE DES MEMBRES 

AL TERACOES - ' REINGRESSOS NOVOS SoCIOS 

PORTUGAL 

2563 - Joaquim Jose Alves Saloio. Rua Diario 
de Notfcias. Vivo N." S." do P6pulo. 
2500 Caldas da Rainha. (M) Po. Fr. 
In. C. N. U. 60. 3. 63. 64. 65. 66. 67. 
67B. 68. 70. 71. 73. 75. T2g. 

2795 - Carlos Andre Carneiro Ramires Pe
ralta. Rua Eng. Nobre Guedes, 159.0 

Dt.o 1500 Lisboa. (P) Po. In. AI. T. 
C. V. N. U. 60. 3. 

2896 - LuIs Maria da Cunha Freire Botelho 
da Costa. Av. da Liberdade n. 21. 3.° 
Esq. 1200 Lisboa. (P) Po. 1'. C. V. 
60. N. 1. Ateneu. 

2897 - Carlos Manuel Nunes Pacheco. Bair
ro do Lombo (Casa T'eixeira). 5400 
Chaves. (P) Po. Fr. Es. T. C. 60. 75. 
circulados. 60. N. U. 1. 3. T16. 94. 
Ateneu. 

2898 -Asdrubal Augusto de Magalhaes. Rua 
Dr. Magalhaes Pessoa, 6. Pousos. 
2400 Leiria. (A) Po. Fr. Es. In. T. 
60. N. 1. 19. IIhas N 'Jr:na:1daz. His-:6· 
ria Postal de 1. IIhas Normandas. 68 
(Meins de transportes). 90. 92. 94. 
107. Elizabethian. 

2899 - Eng. Mario Fernando da Silva Costa. 
Av. 25 de Abril. 721-1.°. 2750 Cas
cais. (M) T. C. V. 60. N. U. 1. 10B. 
13. 21. 28. 

2902 - Pedro Correia Pereira dos Roeis. Pi
nhao. 3720 Oliveira de Azemeis. (P) 
C. 60. N. U. 1. 3. 60 de 1, anteriores 
a 1985. 

MACAU 

2900 - A" 'ur Francis'co de Carvalho ·Angelo. 
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Caixa Postal n. 1122-Macau (Via"Hong 
Kong). (M) T. C. 60. 74. Cartas cir
culadas. 73 de Macau. 60. N. U. Um/ 
quadra e folhas inteiras de 28 selos 
(classicos) 90. 91. 92. 93. 94. Ate
nau. 

BRASIL 

2901 - Prof. Eng. Paulo Rodrigues Branco. 
Rua Te6filo Otoni. 249. Caixa Postal 
61. CoEP 35. 700 Sete Lagoas. Minas 
Gerais. (M) Prerere T. Eventualmente 
C. 60. N. 1'5. T29, de 3. Colecciona 
60. N. .U 66. ofolhinhas. 67B. Cartas 
circuladas. 68. Carimbos 63 . .p em 60 
de 1. IIhas. 2A. T9 de 3, inclusive 
marcas e obliteracoes filatelicas. 

ARGENTINA 

2882 - Carlos Alberto Salgado. Avda. Case
ros n.O 3716·1er. piso Dpto. «A .. , 1263 
Buenos Aires. (M) 'Es. Po. In. T. N. 
1. 12. 60. 90. T13. T7. T5. 

AUSTRALIA 

2815 - Tony Ferreira. 370 Barkly St. EL
WOOD 3184. Australia. Po, In. Fr. 
Chi'n€ls. T. C. 60. 1. 2. 67B. 90. 94. 

FRANC;:A - FRANCE 

428 - Eng. Jean Antoine Roudeix. La 
Bayoud. 38590 Sai!)t Etienne de Saint 
Geoirs. (P) Po. Fr. T. C. V. N. U. 60. 
1.2.16.21. UPU. 90. 93. 

1114 - Prot. Perrot - 73 Avenue Pasteur 
- (Bellevue) 70000 Vesoul - Fr. 
Po. T. 60. 1.2. 21. - 'I'sra'el - Tems
tica sobre arte - 90. 94. 

2094 - Ant6nio Candido Gomes de Almeida. 
3, Rue Gaston Bachelard. 10000 
Troyes. Po. Fr. T. eo. 1. 21. 

2608 - Pedro Ant6nio. 22. Rue Pierre Aubry. 
Lyon 69009. (M) Po. Fr. T. C. V. 60. 
N. 1. 60. N. U. 2A. 19. 21. 90. 94. 

2633 - Marques AmAndio, 2(} RUe Jean Jau
res, 92230 Gennevilliers, Franc;:a, Fr. 
Po. 60. N. U. 1. 2A. 94. 

LUBRAPEX 88 

~o PavllhAo do Paiaclo de Orlstal. no Porto. com 0 pa~. 
cinlo da Federa~a'o Portuguesa -de Fllatena e dos Correlq~ 
e Telecomunlca~6es de ·Portugal. e numa organlza~Ao dO 
Clube Naclonal de Fllatella e da Dlrec~Ao Regional de 
Correios do Norte. tera lugar de 14 a 22 de Malo. a LUBRA· 
PEX 88. XII Exposl~Ao Filatelica Luso-Braslleira. 

TESTEMUNHOS * 
.. Ao Ion go destes 22 snos de vivtmcia das 

Lubrapex, com inlcio no Rio de Janeiro em 
1966 verificamos quao imparavel e 0 seu 
mov/mento: 1968 - Funcha/; 1970 - Rio de 
Janeiro; 1972 - Aveiro; 1974 - S. Paulo; 1976 -

Porto' 1978 - Porto Alegre; 1980 - Usboa; 
1982 - 'Curitiba; 1984 • Usboa; 1986 - Rio de 
Janeiro. 

Em 1988, na cidade do Porto, tudo se !~,a 
para que 0 movimento das LI..-brapex .contlnue 
e ganhe mais fort;a para os anos wndourOs. 

o Clube Nacional de Filatelia deseja um 
bom trabalho aos elementos da Comissao 
Organizadora e das varias Comissoes que 
ttim sobre os seus ombros a responsa13i1idade 
da organizat;ao e realizat;ao desta "LUBRJ\
PEX 88.. e deixa, desde ja, expresso 0 sell 
agradecimento pe/o empenho e esfort;o que, 
por certo, nso regatearao. 

o Clube Nacional de Filatelia, de brat;os 
abertos, espera por todos v6s. 

Bem-vindos a "LUBRAPEX 88 ..... 

(Eng. Ant6nlo Alberto Femandes de Sousa, 
Presldente cia Dlrecc;Ao do Clube Naelonal de 
Fllatella) 

, ExtFactos de textos Ilubllcados nos Boletins n.'· 
1 e 2 da LUBRAPEX 88. 

ccA LUBRAPEX realizada, pe/a prlmelra vez, 
em 1966, na cidade do Rio de Janeiro, sob 
os aUS/J/cios do Clube Filatalico do Brasil It 
Clube Filatalico de Portugal, vem tendo curso 
de dois em dois anos, alternadamente em 
Portugal e no Brasil. E com imensa satista
t;ao que constatamos, que Os idems sonha. 
dos pe/os seus primeiros organizadores, v'm 
superando de 'xlto em cada LUBRAPEX, 
principalmente no seu opjectivo maior: -
a uniao fraterna dos filatelistas, que falam 0 

mesmo idioma, a maravilhosa lingua portu. 
guesa, que propicia a filatelia luso-braS/leira 
viver magnificos dias de confraternlzat;lo. 
Assim sen do, temos a certeza que nao nos 
faltara, na magnifica e hospita/eira cldade do 
Porto, 0 calor humano de nossos irmaos 
portugueses, que tanto estimamos e admira· 
mos. Feliz e a criatura que nos momentos 
de grandes emot;oes sente 0 conforto da 
present;a de amigos, que fraternalmente com
parti/ham das mesmas ... 

(Gen. 'Euelydes Pontes, Presklente cia Fede
rac;lo Brasllelra de Fllatalla> 

7 · 



LUBRAPEX 88 

.. Uma vez mais, vao ter oportunidade de 
se reverem amigos filatelistas dos pa{ses 
irmaos Brasil/ Portugal, numa manilestat;ao 
de amizade que nos une, a/argada atraves 
desta manifestat;aO cultural. 

Estamos certos de que 0 esforr;o conjunto 
e a oportunidade criada propiciara um inter' 
cambio de experifmcias, inlormat;oes e co· 
nheoimentos que lirmarao mais 0 lat;o do 
estreitamente das relat;oes. 

Se mais razoes nao existissem, esta apro· 
ximar;ao emergente mais do que justificaria 
que, na qualidade de Director Regional de 
Correios do Norte, apoie incondicional e total· 
mente este even to cultural. 

(Dr. Manuel Vleltes, Director Regional dos 
Correlos do Norte) 

.. Slio as Lubrapex 0 mais antigo Jntercam. 
bio cultural regular existente entre os dois 
paises irmaos, d'aquem e d'alem mar e que 
marcam bem fundo a existencia desse gran· 
de mundo Lusiada, onde de um lado existe 
o samba e do outro 0 lado, mas on de existe 
uma cultura muitas vezes comum, pensada e 
falada pela mesma lingua mae, que e essa 
bela e rica Jingua portuguesa. 

Orgulhosos estamos por mais uma vez 
irmos receber os nossos queridos irmaos 
brasileiros, que tao bem nos souberam rece· 
ber na tiltima Lubrapex rea/izada no Rio de 
Janeiro. Orgulhosos estamos por Ihes poder· 
mos franquear as nossas portas, a nossa ami· 
zade e de Ihes darmos a nossa hospitalidade, 
num abrat;o traterno, que temos a certeza se 
ira repetlr por muitos e bons anos. 

Para e/es 0 nosso convite e pedido, para 
que nao faltem a mais esta grande reuniao 
Luso·Brasileira e que nos honrem com a sua 
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presenr;a, neste belo canto terrestre portu· 
gues. De corar;ao e brar;os abertos espera· 
remos por eies. 

Comissao Organizadora 
PRESIDENTE DE HONRA 
Eng. Jose Viana Baptista (CIT) 

PRESIDENTE 
Dr. Manue! Portocarrero (CNF) 

VICEJPRESIDENTES 
Ant6nio Carmo Teixeira (CIT) 
Eng. A. A. F.ernandes de Sousa (CNF) 
Pedro Vaz Pereira (FPF) 

SECRETARIOS 
Dr.R Maria de Lurdes Rodrigues (CIT) 
Dr. Davide Carvalho (CNF) 

TESOUREIROS 
Dr. Julio Pinto da Costa (CIT) 
Carlos Viana Guimaraes (CNF) 

VOGAIS 
Alexandre Faria dos Santos (CIT) 
Dr. Manuel Lima Torres (CNF) 

SUPLENTES 
Dr. Joaquim Joiio Dias da Silva (CNF) 
Eng. Armando Oliveira Vieira (CNF) 

COORDENADOR GERAL 
pro Manuel Portocarrero 

COMISSARIO PARA 0 BRASIL 
Gilber~o Henry William 

Uma palavra de agradecimento enderer;o 
para esse grande companheiro de muitos fra· 
balhos pass ados e, estou certo, a passar, 
que sao os Correios Portugueses. Sem eles 
seria praticamente impossivel levar a eteito 
mais esta grande organizac;ao, que tanto 
prestigio traz para a nossa filatelia e para 
Portugal. 

Estudos da Hist6. ia Postal de Via· 
na do Castelo . . .. .. ... ........ ... . 

Hist6ria Postal da P6voa de Var· 
zim. por A. Pinto Fernandes . . . 

Os Correios, os Salos e a Filate· 
Iia, por Dr. Eurico Lage Cardoso 

Iniciac;:ao Filatelica, por Eng.o Ela· 
dio Santos ........ ................... . 

Como Coleccionar Selos, por V. S. 
e Americo Ribeiro ... .. .. ...... . . 

Carimbos de Portugal e Ultramar 
-1978, por Palma Leal . ...... . . 

A Filatelia ao Alcance de Todos, 
por Paulo Sa Machado .. . . .... . 

Carimbcs Numericos, por Paulo 
Sa Machado ... . . .•............ . ... . 

Estatuto Internacional de Maxima· 
filia 1982 (A. P. M.) ........... . 

Eladio Santos 1988 Selos de Por· 
tugal, IIhas a Macau ........... . 

Especializado, Selos de Por:ugal, 
I!has 'e Macau 1988 . . .. . , . .. . . .. .. 

200$00 

500$00 

350$00 

150$00 

100$00 

180$00 

50S00 

30$00 

30$00 

800$00 

800$00 

Cat. Collect First Day Covers' 
(Inglaterra e IIhas do Canal) ... 

Cat. First Day Covers -Inglaterra 
-1980 ...•... .. ... ....... . ........ .. 

Cat. First Day Covers - Inglaterra 
-1981 .......... . ... ......... ...... . 

Collect B"itish Stamps - Gibbons 
- colorido -1980 .... . . . . .. .. .. . 

Collect Bri'ish Stamps - Gibbons 
- colorido -1981 ..... .... ...• . . 

Collect British Stamps - Gibbons 
- colorido -1982 ......... . .. . . . 

Colect British Stamps - Gibbons 
- colorido -1983/84 

Col!ect Channel Islands and !sl'e of 
Man 1984 . .. . ..... ... . .... ....• . . . . . 

Cat. Queen Ellizabeth II Stamps 
1980, por John Lister ... . .. ..... . 

His 6ria Postal das IIhas da Costa 
de Franc;:a ....... .... . .. ... . .. . .. .•.. 

Cat. Portugal e Espanha - Parte 2 
-1980 .. ... . ..... .. .. ........ . .. ... . 

REVISTAS 

FILATELIA LUS!11ANA 

N58 1-3-4-5/6-7, cada 

REVISTA CIMAX 

N.o 1 -Maio 1987 .... .. ... ... ... . . . 
N.o 2 - Dezembro 1987 . .. .. .... . . . 

BOLETIM DA ASSOCIAi;AO POR· 
TUGUESA DE MAXI-MAFILIA 

N.ol 3-6-7-8-9-10-11-12, cada . . .... . . . 
N.08 13 ao 43, cad a .. . .. . .. ... .....•. . 

o MAXIMAFILISTA 

N.o 1 . . .. .......... ..................... . 
N.D 2 . .. ......• ..... ............... ....... 
N.ol 3 ·e 4, cad a ......... . ......... . . 

MARCOFILIA 

N.ol 3 e 5, cad a 

ESTAMPILHA E VINUM 

N.o 1 ao N.D 16, cada .. . .. ... .• .... . 
N.D 17 ·e 18. cada . . .. ..... . ... .. . . . 
N.D 19 e 20, cada .. .. . . . . ............ . . 

50$00 

100$00 
100$00 

60$00 
50$00 

70$00 
80$00 

100$00 

50$00 

6C$00 
100$00 
80$00 

REVISTA FRANQUIA 

Do N.D 1 ao N.o 5 cada Revista . . . 
Do N.D 6 ao N.o 15 cada Revista 
Do N.D 16 ao N.o 37 cada Revista 
Encadernado - Volume I Anos de 

1974/ 75 .. . .. .. ... . . ... ...• . .. .. .. . . .. 

Encadernado - Volume II Ano de 
1976 . . .. . .. .. .. . ............ .. . .... . . 

Encadernado - Volume III Ano de 
1977 . ... ..•. . . . ........... .. ...... .. . 

FN - FILATELIA NUMISMATICA 

Do N.D 1 ao N.D 8, cad a . ... . .. . . 
Do N.o 9 ao N.D 21. cad a ... ... . . . . 
Do N.o 22 ao N.D 29, cad a .. . ... .. . 
Do N.o 30 ao N.D 33, cad a ...... .. . 
Do N.o 34 ao N.D 37, cad a ........ . 
Do N.o 38 ao N.D 43, cada .... . .•.• 
Do N.D 44 ao N.D 46, cada ...... ... . 
Vol. I 11 Numeros (1981-82) .. . 
Vol. II 11 NUmeros (1982.83) 
Vol. III 11 N;jmeros (1983-84) . .. 

350$'00 

180$00 

300$00 

230$00 

26D$00 

400$00 

500$00 

650$00 

850$00 

2.600$00 

1.650$00 

50$00 
40$00 
30$00 

750$00 

750$00 

750$00 

70$00 
80$00 
90$00 

100$00 
120$00 
150$00 
180$00 

1.500$00 
1.600$00 
1.600$00 
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filafelia 
BARATA DRS NEUES 
Rua da Trindade, 5-1.- Dt.- (ao Largo do Carmo) Apaltado 2890 

1117 LlSBOA CODEX - Telef. 367133 

Selos Classicos de Relevo de Por
t~g~1. par Eng.o Armando M. 
V,e,ra .... ... . .... ...... .. .. . .... .. .. . 

Selos Ceres de Portugal, par 
Eng.o Armando Mario Vieira e 
D. Portugal ....................... . 

Marcofilia do Serviyo Postal Am· 
bulante de Portugal e Ultramar, 
par Coronel Guedes Magalhaes 

Marcas Postais de Angola, par 
Coronel Guedes Magalhaes .. . 

Cartas Vindas do Brasil Delos Pa· 
quetes Transatlanticos, par Co
ronel Guedes de Magalhaes '" 

Marcas Postais Pre-Adesivas de 
Portugal 1978 = EM FICHAS = 
par Coronel Guedes Magalhaes 
e Eng.o Andrade 'e Sousa • .. .. . 

A Maximafilia de Macau, par Jose 
A. Duarte Martins .. ... ... .. ....... . 

Manual de Filatelia, par Joao AI· 
ves Dias ..•...... ... ..... . .. ... .. ... . 

Classificayao de Selos, tipo Ceres 
Portugal, par Ant.o Lopes Ribeiro 

Algarv,e, Hist6ria e Turismo na 
Filatelia, pDr Pi-res dos Santos 

Estudo de Carimbos Polacos no 
Tema Musica, por Pires dos 
Santos .......... . ... ....... . .. ... . .. . 

Bilhetes Postais de Por:ugal (In
teiros Postais). par A. Masca· 
renhas Pereira .................... . 

Bilhetes Postais do Ultramar 
(Inteiros Postais), por A. Mas· 
carenhas Pe,reira ................. . 

Selos Riscais de !Portugal. par 
Dr. Paulo Barata ........ . .... ... .. 
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LIVROS 

3.000$00 

1.000$00 

2.500$00 

1.500$00 

200$00 

2.500$00 

450$00 

200$00 

150$00 

200$00 

60$00 

250$00 

250$00 

500$00 

Vinhetas Anti.Tuberculosas de Por· 
tugal. par Dr. Paulo Bara~a ..... . 

Flamulas de Portugal - 1910/ 
/1978. par Dr. Paulo Barata .. . 

Fliimulas de Portugal- Supt.° = 
1978/1982, par Dr. Paulo Barata 

Classificayao de Etiquetas de He· 
gisto, 1.& Ediyao, por Dr. Paul<l 
Barata .......... . ........... . ........ .. 

Classificacao de Etiquetas de Re· 
gisto, 2.& Ediyao, par Dr. Paulo 
Bara:a ......... .... .. ............... .. 

Aerogramas de Portugal, por Or. 
Paulo Barata ... ... ..... .. .. ....... .. 

Estayoes dos C. T. T. c/ Marca de 
Dia, Registos, Encomendas e V. 
Declarados, par Dr. Paulo Barata 

A Colecyao Tematica na Filatelia 
par A. J. Bello Dias .. .. .. ... . .. 

Manual de Ex·Librrstica, par FC\us· 
to Moreira Rata ...... .. ...... ..... .. 

Respigos das Lubrapex (1966/ 
/1980, par Eng.o Marques Go-
mes ................................... . 

Selos Postais Portugueses Fluo
rescentes e Fosforesoentes, por 
Eng.o Marques Gomes ..... -.... 

Provas' e Ensaios de Portugal, par 
Prot. Oliveira Marques ......... 

A Maximafilia - dos Primordios a 
Actualdade, par Dr. Eurico Lage 
Cardoso .. .. ....... ... .. .. .. .. ... . ... . 

Manual do Coleccionador de Pas· 
tais Maximos, par Dr. Eurico 
Lage Cardoso . .. .... .... .. . .. ... .. 

50$00 

100$00 

50$00 

50$00 

50$00 

50$00 

50$00 

500$00 

2.500$00 

60$00 

80$00 

250$00 

200$00 

250$00 

LUBRAPEX 88 

Para os liIatelistas 0 nosso abrayo d.e sim. 
patia, 0 nosso muito obrigado, por mais uma 
vez irem partieipar nesta Lubrapex, enrique· 
cendo·a com as suas colecyoes laboriosa. 
mente estudadas e montadas_ Eles sao a 
mais forre das razoes para a existlmcia das 
Lubrapex, exposiyao pensada, ,ngendrada e 
realizads" por filatelistas, nesse Is longfnquo 
ano de 1966. 

A Federayso Portuguesa de Filatella, deu 
e dars todo 0 apoio iI Lubrapex BB, na eer· 
teza que esta ficars como um marco impor· 
tante na fifatelia naeional e sers 0 ponto de 
viragem da organizayao da liIatelia norte· 
nha». 

(Pedro Mareal Vaz Pereira, Presldente da 
Dlrec~Ao cia Fede~o Portuguesa de F1'a· 
tella) 

PRe:MIOS 

Alem de medalhas de ouro grande, ouro, 
vermeil grande, vermeil, prata grande, prata, 
bronze prateado e bronze e, ainda, diplomas, 
serAo institurdos mais os seguintes -premios 
oficials; 

Grande Premio de Honra 
Para a melhor participa<;:Ao da Classe de 
Honra. 

Grande Premio Lubrapex 88 
Para a melhor participayAo apresentada nil 
Classe de CompetiyAo. 

Premio Brasil 
Para a melhor participayAo originaria de Por· 
tugal. 

Premio Portugal 
Para a melhor participa<;:Ao ongmana do 
Brasil e demais parses de expressAo oticial 
portuguesa. 
Premio Temstiea 
Para a melhor participayAo de Filatelia Te
matica. 
Premio JuventiJde 
Para a melhor participayAo apresentada no 
Grupo G (Juventude). 

Premio Literatura 
Para a melhor participa<;:Ao apresentada no 
Grupo H (Literatura Filatelica). 

Juri 
PORTUGAL: 

Armando Mario Oliveira Vieira 
David L<lp.es Cohen 
Paulo Seabra Ferreira 
Francisco Lemos da Silveira 
Manuel Porto carrero 
Miguel Macedo Teixeira 
Vltor dos Santos Falcao 
Ant6n:io Dionrsio Almeida Silva (Gama) 
Ant6nio Gon<;:alves Borrarho 
Jose Ant6nio Duarte Martins 

BRASIL; 
Ferdinand Hidalgo 
Pauro Monteiro de Araujo 
Rubens Reis K-r.ey 
Carlos Eduardo Capucio 
Lauro Natali 

JURADOS OBSERVADORES: 
Carlos Pedro dos Santos (Hist6ria Postal) 
Jorge Fernandes (Literatura) 
Manuel Portocarrero (Literatura) 
Carlos Kullberg (Tradieional) 

V CONGRESSO 
lUSOJBRASIL'EIRO 

Integrado na Lubrapex 88, desenrolar·se·a 
no dia 19 de Maio 0 V Congresso Luse-Bra
sleiro de -Filatelia, are6pago que tem como 
finalidade tratar de assuntos relacionados 
com os interesses mlituos das comunidades 
filatelicas de Portugal ·e do Brasil. 

Os trabalhos deconrerao no audit6rio do 
ediflcio sede da Direcc;:ao Regional dos Cor· 
reios do Norte, no Porto, iniciando-se as 10 
horas. 
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LUBRAPEX 88 
PROGRAMA FILATELICO E SOCIAL 

SextacFelra, 13 de Maio 

_17 horas -:- Ce' im6nia oficial de inaugura
ya,o no pavllhiio do Palacio de Cristal (por 
convite) 

18 horas - Porto de 'Honra, oferecido pela 
Camara Municipal do Porco, na Casa do Ra
sei "al (por convite) 

Lan!;:amento do Bloco e do Intelro Postal 
comemoratlvos 

Sabado, 14 de Malo 

9 30 as 16,30 horas - Sessao de Trabalho 
do JU"i 

1630Q as 19 hor as-3. C1)16quio do Clube 
i'l3cianal de Filate!ia (no oavilhao, orientado 
pelo Cap. F. Lemos da Silveira '6 pelo Dr. 
Rubens R. Kley; en:rada livre) 

C::rlmbo Comemoratlvo .. Dla da Lubrapex" 

Domingo, 15 de Malo 

930 as 18 horas - Sessao de Trabalho 
do Juri 

Ca~lmbo Comemorativo ceDla da JuventUde .. 

Segunda .. Felra, 16 de Malo 

9,30 as 16 horas - Sessao de Trabalho 
do Juri 

16 horas -Excu-sao - cidade do Porto, 
terminando com visita e recepyao nas Caves 
dos «Vinhos Borges» (par convite). 

Carlmbo Comemoratlvo ceDla da cldade 
do Porto .. 

Ter!;:a·Fe .... a, 17 de Malo 

9,30 as 18 horas - Sessao de Trabalho do 
Juri 

20 horas - Jantar de Jurados (par con
vi '.e). 

Carlmbo Comemoratlvo ceDla Fllatelia 
e Saude .. 

Quarta ,Felra, 18 de Malo 
8 horas - Excursao de dia inteiro (Minho) . 
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Carlmbo Comemora'lvo 
ceDla das Adrnlnlstra~s Postals .. 

Qulnta·Feira, 19 de Malo 

10 as 16 horas - V Congres'so Luso-Bra
sileiro de Filat-e!ia (com intervalo para almo
r;:o), no edificio sede da ORCN - MunicIpio -
- Porto. 

Carlmbo Comemoratlvo ceDla da Comunldade 
Luso·Bras/leira .. 

Sexta-Feira, 20 de Malo 

, 8 .ho~as- ExcursaQ de ,dia inteiro (AI LO 
Oouro) 

Carlmbo ,Comemorativo ceDla da Literatura 
Fllatellca .. 

Sabado, 21 de Malo 

1430 horas - 3.° Leilao do Clube Nacional 
de Filatelia 

20,30 horas - Jantar de Palmares, no Ca
sino de Espinho (prazo limite de inocriyao, 
16 de Maio) 

Carlmbo Comemorativo ... Dla do C. N. F ... 

Domingo, 22 

Carlmbo Comemoratlvo 

ceDia des Descobrlmentos Portugueses» 

Ho,rarlo de Aber.tura ao PUblico 

Segunda a Qulnta-Felra 
Sexta·Felra 
Sabados e Domingos . ' 

= 15 lis 21 horas 
= 15 as 23 horas 
= 10 as 23 horas 

CERES 

«ASSISTENCIAS» 

Paulo Borges Bento 

Ao contrario do selo n.O 210, que devia 
ser emitido em cor vermelha e nao em car
mim e carmim-rosa, 0 selo n.O 223 salu na 
realidade, com ,8 sua cor pr6p ia. r)LI ~eia . 
em carmim, ao qual foi aposta a sobrecarga 
obliqua .. AssistEmcia». 

A princlpio, era minha convicyao de que 
se tratava de maisum selo igual a tantos 
outros que, por virtude de excedentario, ha
via sido utilizado com a referida sobrecarga. 

Tal suposiyao, afinal, nao tem fundamentos. 

Mas muito M a dizer deste selo e da sua 
cotayao presente. Contudo, e antes de entrar 
em. pormenores, refira-se, aqui, que esta 
emlssao tambem apresenta, selos vermelhos 
e naD em carmim, a s'amelhanya do que 
acontece com 0 selo n.O 210, a que consti\L i 
autentica raridade. 

Para complementar a minha ideia ante
rior, direi que 0 selon.o 223 foi prof,usa
mente circulado no ano de 1912 enos anos 
seguintes mas, devido a uma anilina infeliz 
em cor carmim e carmim-rosa, verifica-s~ 
frequentemente que, em contacto com a agua 
a co' carmim se desbota com uma f"ci idAd~ 
incrlvel, dadp origem aos selos que, normal
mente, sedesignam em filatelia de mancha
dos ou estropiados. 

Sendo assim, muito poucos destes selos 
se vem no mercado filatelico, visto que exem
plares perfeitos sao diffceis de encontrar e 
dal a sua carencia. 

Nestas condiyoes, nao posso concordar, 
de forma alguma, com a insignificante cota
r;:ao que se vem verificando nos cAtalogoc 
anuais, assim como, com as cotayoes dos 
n.06 158, 172, 210 e 223 do catalogo Eladio 
de Santos, e n.06 160, 174, 210 e 4, 4a) do 
capItulo .. Assist€mcia» do catalogo Simoes 
Ferreiras, pelo que aqui deixo expressa a 
sugestao de uma revisao moneta ria do as
sunto. 

A minha coluna 

SUGESTAO 

AOS CTT 

Leal e era 

Nao a demais repetir que a Filatelia quan
do se nao pratica apenas como acto de 
juntar selos numa velha caixa de sapatos, e 
uma fonte inesgotavel de cultura geral, e 
uma verdaiera enciclopadia que mostra toda 
a variedade de ass unto desde a geografia, 
a ciencia, a historia, ate aos acontecimentos 
sociais mais importantes da vida das nar;:oes. 

Vamos hoje, ocupar-nos da sarie "Reis da 
1.a Oinastia» emitida em 1955, a qual nos 
mostra as efigies de nove reis portugueses, 
segundo gravuras de artistas estrangeiros. 

Nao podemos dizer que haja sido uma 
emissao feliz no aspecto insirutivo porque, 
no nosso entender, seria preferivel que um 
dos selos nos mostrasse a efigie de um 
unico rei, e Os restantes a sua acC;;ao no 
desenvolvimen a do Pais, seus principais fei
tos e uma ou outra passagem de maior inte
resse cultural. 

Entretanto, ja decorreu mais de uma trin
tena de anos sobre esta emissao e ainda 
nao apareceu 'outra, com os Reis da 2. "- Oi
nastia. Nao sabemos bem porque nem dis
r.'Itimr.;. ~'3 r.'l'l' 3S, man t"."bem nao gnsta
remos de saber aue os filatelistas estran
geiros ~uponham que Portugal teve a governa-
-10 durAnte a Monarouia, somente nove reis. 
Oesta forma, a obra que Os outros mais tarde 
realizaram ficaria esquecida ou reverteria a 
favor da 1."' Oinastia. 

Tem os CTT emitido dezenas de series pos
teriormente pelo que nos parece oportuno 
lembrar que uma 'serie deste genero seria 
bem recebida pelos coleccionadores de se
los postais portugueses. Evitando a repetir;:80 
sistematica da serie anterior e transforman
do-a numa emissao de divulgar;:ao da hist6ria 
naciom.'- obteriamos 11m e .... ito fil r; telicamente 
e continuariamos no sistema de uma emissao 
dp. desE'nJ-,n!'l variados nue oara bem de lodas 
vimos adoptando nos ultimos anos, onde 
cada selo nos contaria um epis6dio do pas
sadn. 

Nao e pedir muito, nao acham? 
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OS PARTICIPANTES 

Foram em numern de dez os comercian:es 
p esentes dos Quais ~ois, de fora de Lisboa: 
Mercado Filatelico, do Porto e Filavlis, de 
Arsenio de Almeida, de Agueda. Da capital, 
encontravam-se Ba-ata das Neves, Jorge 
M. S. Lopes, A. Molder, Papelaria Nebraska, 
Domingos Sacramento, Manuel Antonio Jero
nimo, Filamundo e Filatelia Iris. 

Com presenca de prestigio assinala-se 0 
sector de fila elia da Caixa Geral de Depo. 
sitos que distribuiu gratuitamente algumas 
das suas produc;:5es filatelicas do Ambito do 
tema "Poupanc,:a» lendo tambam registado 
numerosas inscric;:oes de interes'sados 'em 
receber os noticiarios filatelicos daque!e 
tema. A propos ito ~efira-se que entre 'esses 
inscritos se contaram residen es em locali
dades afastadaE' de Lisboa como por exem
plo, Barce,los. Faro, Tomar -e Santa rem 0 

que, em termos de amostragem, permite 
concluir que numerosos coleccionadores se 
deslocaram il. capital para visitarem 0 cer-
arne. 

Os Corr·ei'ls de. Portugal instalaram urn 
posto temporario de Correio no qual fun-

cionou no dia da inaugurac;:ao da feira urn 
carimbo datador ilustrado. 

Tambem a empresa Tecnologia de Cornu
nicac;:oes representante para a Europa e 
Macau dos selos de Moc;:ambique e futura
mente de outras nac,:5es africanas de e~pres
sao portuguesa, participou nessa manifestac;:ao 
tendo exposto no seu stande alguns interes
santes' objectos de artistas, moc;:ambicanos. 
Registe-se que a TOG esgotou algumas das 
series de selos de Moc,:ambique que levara, 
e que tinha .il. disposic;:ao dos in'.eressados 
uma marca postal alusiva a esta s'ua partici· 
pac;:ao. 

Finalmente, como e de calcular, a entidade 
organizadora dispcs de urn stande que, entre 
outras pec;:as, dispunha de urn sobrescrito 
que confeccionou 'especialmente para a oca
siao. Tambem a de assinalar que· esta feira 
coincidiu com 0 reaparecimento do orgao 
federativo, Filatelia Lusitana ao Qual nos refe
riremos no local adequado. 

Ficamos pois, todos, aguardando a 2.a Fei
ra Nacional de Filatelia que possfvelmente 
decor-era no Porto. 

COMPRAMOS 
COLECCOES DE SELOS De TODOS 

os PArSES 

TAMBtM TEMATICAS 
E 

LOTES DE StRIES 

In1'eressam somente oper,ac;:oes de va'ior 

PAGAMOS A. VISTA NA MOEDA QUE PREFERIR 

Di'rija 'Suas oferrtas com ,detalhese prec;o a : 

FILATELIA LLACH, S. L. 

Fundada em 1915 

Diagonal, 489 08029 - B~.BCE.LONA (Espanha) 
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ASSEMBLEIA GERAL 
APROVA RELAT6RIO 
E CONTAS··E ELEGE . .. . 

NOVOS CORPOS GERENTES 

No pass ado dia 30 de Marc;:o, reuniu em sessao ordinaria a Assembleia Geral do 
Clube Filatelico de Portugal a cuja Mesa presidiu o . Dr • . Jor,ge Oliveira. 

o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, referia a apreciac;:ao, discussao e vota
c;:ao do Relatorio e Contas da Direcc;:iio e Parecer do .Cooselh.o .. F.is.cal do ana de 1987. 

Na discussiio na generalidade do Relatorio da Direcc;:ao, foi expresso ter 0 mesmo 
registado melhorias em relac,:ao ao do ano anterior. 

Na especialidade, foi anotado com agrado 0 desenvolvimento e a forma como foi 
apresentado 0 secior relativo ao Boletim do CFP tendo tambem sido referida uma 
melhoria do seu contelido no pass ado ano. 

No capitulo destin ado a Exposic;:oes Internacionais foi corrigido _ ~m lapso, reco
nhecido pela propria Direcc;:ao, passando a nele figurar .-a . mellc;:ao do' Clube Interna
cional de Maximatilia, CIMAX, como promotor e a A!?~.oc.illcao PoTtuguesa de Maxima
filia, comc membro, conjuntamente com 0 CFP, da Comissao OrgaFlizadora da LUSO-
MAX 87. . .. .. 

Foram tambem varias as sugest5es da assembleia, das ~uais referimos que seiam 
empreendidas mostras filatelicas para jovens e reuriiOes' "de e'sclarecimento filatelico 
abarcando varias especialidades, e ainda que 0 leilac5 reatlzado" p'E!16 CFP no ano pas-
sado tenha continuidade em 1988. .. .. .. . .. .... . 

r . 

A Assembleia deJiberou ainda acrescentar aos vbtos" 1:Ie agradecimento propostos, 
um voto de louvor il. Direc9ao do CFP e ao cons6cio' vose' Manuel Cas anheira da Sil
veira, pela sua acc;:ao na organizac;:ao e realizac;:iio do 1.° leiliio do CFP. 

De especial realce foi tambem a decisao da Assembleia de aprovar por aclamac;:ao 
a proposta de nomeac;:ao como Socio Honorario do CFP, do benemerito Comendador 
Manuel Nunes Correia. 

As conta'S bem como 0 Parecer do Conselho Fiscal,' n,iio m~reqeram ' da assembleia 
qualquer comentario especial, tendo .sido igualmente aprovadas. 

ELEIC6ES 

Depois de um breve intervalo, passou-se ao segundo ponto da 'Ordem de Trabalhos: 
Eleh;6es dos Corpos Gerentes', . .~ 4 

Presente uma linica Iista, 0 sufragio revelou a sua ' efeic;:ao riela unanimidade dos 
votantes nao se registando mesmo 0 corte de qualquer nome: ' . 

E, pOis, a seguinte a composic;:ao dos Orgiios Sociais eleitos para 0 trienio 1~88/BO: 



ASSEMBLSIA GERAL 

Presrdente .... ........... Dr. Jose Joaqulm Jorge Oliveira 
Vlce-Presldente . . . . . . . . . Domingos Martins Coelho 
Secret6rro ...... .. ....... Miguel Jose Emrdlo da Sliva Pessanha 
Secret6rlo .......... ..... Eng.· Joaqulm Antero da Sliva MaCh 

CONSELHO FISCAL 

Presldente ............... Dr. FrancIsco Costa Gaspar 
Secret6rlo ...... .. ....... Dr. Jorge Melo Santos Vieira 
Relator ..................... Joto Lurs de Medeiros 

DIRECCAO 
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Presldente ............... Dr. Ant6nlo Dlonrslo de Almeida Sliva (Gama) 
Vlce-Presldente ......... Jose ,Rodrigo Dlas FerreIra 
Tesourelro ..... ......... . 
Secret6r10 ............. .. 
Voga! .................... . 
Vogal ................... .. 
Vogal .................... . 
Vogal Suplente 
Vogal Suplente ......... 

Fernando Augusto Arauio Mendonca 
Manuel Ant6nlo Campos da Cunha 
Jose Lima A. dos Santos Correia 
Fernando da Sliva ldelas 
Alvaro Jose Ramos Medeiros 
Paulo Augusto Pedroso Dlas 
Eng.o Fernando Manuel Mendes LoureIro 

o Presiden:e da Mesa empossou de seguida os Cor-pos Gerentes eleitos tendo 0 

novo Presidente da Direcc;:so, Dr. A. Silva Gama dirigido algumas palavras aos pr:esentes 
cong ·atulando·se pela elevac;:so com que decorreu a Assembleia e pela unanimidade alcan. 
c;:ada. Salientou 0 facto de, em consonancia com os novas Estatutos pela primeira vez 
na vida do CFP a oOlrecc;:so ter sido eleita nominalmente, isto e, com a indicac;:ao do cargo 
de cada um dos propostos. Manifestou ainda a firme disposic;:ao de toda a Direcc;:ao de 
trabalhar em prol da dignificac;:so e do -engrandecimen:o do CFP. garantindo final mente 
os seus desejos e inlenc;:oes da maxima cooperac;:ao e do melhor entendimento com as 
estruturas filatelicas nacionais, nom-eadamente com as suas similares e com a Federac;:ao 
Portuguesa de FilateJia. 

Clube Filatelico de Portugal esteve presente 

FEIRA FILATELICA 
FOI SUCESSO 

Consideramos que organizar uma feira de 
fila eli a a uma aposta. Isto porque sao muito 
raras as iniciativas deste tipo nao havendo 
por isso um habito por parte do publico em 
as frequentar. Mas tambem porque os filate
Iistas sao de uma maneira geral pouco parti
cipativos. E ainda porque a feroz e diffcil a 
concorr6ncia da filatelia com a televisao, 0 
cinema, 0 video, 0 desporto e tantas outras 
ac ividades. 

~, com dissemos, uma aposta que, como 
tal , se pode ganhar ou perder. 

o ganhar sera em primeiro lugar, conse· 
guir a adesao daqueles que permitem a sua 
realizac;:ao. Estamos a falar dos comerciantes 
e de outras entidad-es de algum modo Iiga' 
das a Filatelia. Depois, conseguir uma boa 
aflu6ncia de publico inter,essado ao recinto 
onde se desenrola a manifestac;:ao. 

Pois bem, se considerarmos como aposta 
a decisao da Direcc;ao da Federac;ao Portu
guesa de Filatelia de, organizar a 1." Feira 
Nacional de Filatelia, a qual, como anuncia
mos no numero anterior desta Revista, s'e 
desenrolou nos dias 9 e 10 de Abril, no hotel 
Roma, em Lisboa, essa aposta foi ganha. E 
bem. Isto porque foi, pode dizer-s,e, espec· 
tacular a adesao de publico em ambos os 
dias do cer ' ame, publico que la e.ncontrou 
um bom lote de comerciantes '6 outras enti· 
dades - lendo-se assim junto os dois ingre
di,entes necessarios ao sucesso. 

Ainda a proposito da exlraordinaria afluen
cia de publico, deverS. ainda acrescentar-se 
que se tra'ou de vis'itantes, nf! sua larga 
maioria, altamente interessados. Que 0 digam 
os comerciantes presentes, os quais nao 
esconderam a sua satisfac;ao pelas transac· 
c;ees que efectuaram. Tanto assim que mui· 

tos deles insistiram com a FPF no sen:ido 
de repetir periodicamente esta manif.estac;:ao, 
chegando a s·er alvitrado um tanto irreal!sti
camente quanto a nos que a sua t , equ~ncia 
tosse mensal. 

De qualquer torma, segundo nos toi con
tiado, 'es a a Direcc;:ao da FPF motivada e 
dispos :a a dar continuidade regular mas de 
forma rea 'ista a 'esta interessante iniciativa. 

Registe·se ainda a ci 'cunstancia de termos 
notado por simples curiosidade, que a me
dida que percorriam 0 recin ' o ia subindo 0 

seu interesse, talvez motivados pelo ambien· 
te. Acreditamos Que uns quntos se tivessem 
decidido ali mesmo a comec;:ar a devotar·se 
a fi/atelia - 0 que consideramos como uma 
das notas' mais positivas des' a feira. 

A PRESENCA DO CFP 

Ao deicidir ectar presente nesta 1." Feira 
Nacional de Fi'atelia, pretendeu, por um lado, 
o Clube Fi/atalico de Portugal manifestar 0 
seu apoio a FPF pela dinamica que ests. a 
in ' roduzir na filate/ia portuguesa e, no caso 
vertente, a iniciativa em si. Por outro lado, 
entendeu que, pelo seu prestlgio, nao deve
ria deixar passar a oportunidade de uma vez 
mais se afirmar como agremiac;:ao actuante, 
actualizada e sempre disposta a par'icipar em 
iniciativas aue se Ihe re,velem ser em p 01 
da divugac;:ao de Filatelia. 

Para alam destes parametros, podemos 
hoje afirmar ter sido acertadaa decisao da 
nosra presenca pois r'egistamos a inscriC;ao 
de um agradavel numero de novos as socia' 
dos a C111Flm pudemos dar directamente as 
boas vindas. 
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Com a colaborayao do OFP 

INICIATIVA 
PARA A JUVENTUDE 

Tal como noticiamos no numel'o an~'erior 
desta Revista. desenrolou-se de 19 a 29 de 
Abril . na Escola Secundaria n.o 2 do Montijo. 
um vasto programa filatelico denominado 
.. A Filatelia e a Escola.. do qual foi ideali
zador e principal organizador 0 nosso con
s6cio Domingos Cravo que naquele etabele
cimento de ensino exerce func;;oes de do
cencia. 

«A Filatelia e a Escola .. teve como objec
tivo prioritario int oduzir a Fila :elia na Escola 
com factor de complementaridade a determi
nado conteudo programatico de disciplinas 
do Ensino Secundario. 

A dinamica deste projecto pas'sou pela 
realizaQao de concursos em que os alunos 
elaboraram desenhos para um selo. acom
panhados de textos explicativas dos seus 
·~ rabalhos. 

Para 0 'efeito. os jovens foram distribuldos 
da seguinte fo ma: os alunos do 7." ano 
tinham it Sua disposiQao as temas .. Terra 
Verde. Mar e Ceu Azul". ligado ao Ambiente; 
«ComuniC8t;OeS - Passado e Presente ... 
ligado aos Correios; e um tema livre. 

Os do 8.° ana dispuseram do tema «Par 
mares nunca dantes navegados". lembrando 
as comemoraQoes' dos 500 anos d.a saga dos 
Descobrimentos. 

Finalmente . para Os do 9.° ana foi reser
vado um :ema ligado it Geografia e ao Tu
rismo: .. Pais do Sol. . . Pals do Sui .. . 

A sensibilizaQao para entes temas foi feita 
ataves de uma exposi<;ao filatelica na qual 
foram apresentadas colecc;oes relacionadas 
com as motivos' a concurso. 

Mas para a'em desta exposiQao, os alunos 
foram igua·lmente sensibi ~ izados atraves de 
aCQoes realizadas no estabelecimento pelo 
Instituto Nacional do Ambiente e pelos cn. 

.,0 

A classifica<;ao dos trabalhos e feita por 
um juri interdis'Ciplinar constituldo por prafes
sores de Hist6 ia. Portugues. Geografia e de 
outras disciplinas mais directamente ligadas 
aos temas propos os. Estao previstos pra
mios para djstinguir as melhores trabalhos 
apres,p.lltados Os quais deverao igualmente 
cer -editados numa brochura que contera tanto 
as texos como os desenhos concorrentes. 

o PROGRAMA 

A manifestac;;ao inaugurou-se pelas 16 horas 
do dia 19 de Abril com a presenQa de nume
rosas entidades que percorreram a exposieao 
vivamen e interessadas. 0 dia seguinte foi 
concagrado como «Dia do Turismo .. . sendo 
o dia 21 0 .. Dia da Filatelia». tendo decorrido 
uma acc;;ao promovida pelos Correios e um 
col6quio intitulado «A Filatelia ·e a ·Escola» . 
orientado pelo nosso cons6cio Vltor Carmo 
Cor·eia. 

o dia 26. consagrado como .. .oia do Colec
cionismo" , ficou a'(:sinalado com um outr~ 
coloquio a cargo do Director desta R·evista. 
sob 0 titulo .. 0 que a is 'o de coleccionar». 

Depois, sucederam-se 0 «Dia da Hist6rian 

e 0 «Dia dos De!"'cob-imzntos». encerrando
-se. 0 oertame a 29. com 0 «Dia da Escola». 

Refira-se ainda que em todos as aludidos 
dias foram efectuadas visitas dos alunos 
acompanhados pelos seus professores. a 
exposi<;ao. com rotatividade das turmas devi
damen e programada. 

Reg;ste-se finalment.e qUe os objectivos 
dos promotoren se nao esgotaram com a 
rea'izaeao desta manifestaeao pais a sua 
finalidade mais essencial a a de que este 
projedo sii"va de suporte para a divulgaeao 
da filatelia e de outras formas do coleccio
nismo. tendo como corolario a criaeao de 
um Clube de Coleccionismo naquela Escola. 

MACAU TEM MUSEU 
DOS CORREIOS 

Nutrimos grande consideraQao por todos 
os Museus. precioso e vas[Q repertorio de 
peQas modestas ao lado de raridades que 
contam hist6rias do passado e encorajam a 
preparar 0 futuro. A r&uniao sistematizada 
dessas pec;as permite. poram, formar um todo, 
da corpo a uma colecQao admiravel por co
leccionadores e por leigos. Foi isso que a Di
recc;ao dos Servic;os de Correios e Teleco
municac;oes de Macau fez ao inaugurar, em 
1 de Marc;o de 198B, uma Sala Museu que 
falara de Portugal mesmo depois de acabar 
a AdministraQBo Portuguesa em 1999. 

A avaliar pelo excelente catalogo editado 
pel-os cn de Macau, um documen a que 
honra a arte gratica, a Sal a-Museu abrange 
duas secQoes: Correio e Telecomunicayoes. 
No preambulo, 0 Director dos Serviyos de 
Correios e TelecomunicaQoes de Macau, 
Eng. Carlos R. P. da Silva, diz-nos que .. Esta 
pequena Sa/a-Museu - que se pletende viva 
e fiel - mais nso e do que um .. fi/me rapi
do» da is longa historia dos CTT de Macau, 
mostrando um pouco da historia das Comu
nicat;t5es no rerritorio e no Mundo. 

.. Pretende·se ainda mostrar com esta Sa/a
-Museu que, aquilo' que os crr sao hoie 0 

devem a todas as gerat;t5es de funcionarios 
que no pass ado, aqui e em pro/ do desen· 
vo/vimento do territario, das comunidades e 
da comunicat;ao entre e/as, trabalharam com 
profissionalismo e dedicat;ao, cimentando a 
imagem de credibilidade e eficacia dos crr 
e permitindo uma cada vez mais tacil comu
nicat;ao entre Macau e 0 Mundo». 

Concordando inteiramente com 0 ponto de 
vista do Direc;or dos cn de Macau. e isso 
que se sente ao folhear 0 catalogo que 
revela tanto cuidado e carinho na montagem 
da Sala-Museu que se reconhece no fecho 
com ficha tacnica e agradecimentos. Pela 
ficha tacnica, verifica.se que a pesquisa his
t6rica. recolha de dados e projecto foram 
entregues it Dr." Maria da GI6ria Firmino, 
uma escolha feliclssima pelos profundos co-

Alves Coelho 

nhecimentos e larga experiencia vividos como 
Conservadora-Chefe dd Museu dos CTT do 
continente, e, nos agradecimenlos nao foi 
esquecido «um vasto '/aqua de ant;gos fun
cionarios». 

Este catalogo I~ se com prazer e ap"ende-se 
que a Hist6ria nao seconslroi apenas com 

alagrias; tambem as preocupac;oes constan
les impostas pela guerra civil da ·China em 
1949 ali estAo assinaladas. 

No dia da inaugurayAo da Sala-Museu, foi 
posta a venda 'um sobrescrilo comemoralivo 
e u ilizada uma marca de dia muito agradavel 
com uma caixa postal onde a Hngua portu
guesa figura junto it chinesa, mais um ates
tado do nosso elevado esplrito de con frater
nizaQao e de modastia. 

Ma·isum Museu portugu~s. mais ,um padrao 
de Portugal, mais uma voz imorredoira do 
nosso pals . 
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~xito exige "Continuay8o 

2.0 LeiUio do Clube Filatelico de Portugal 

o primeiro leilao reallzado pelo CFP no tim do passado ana registou, na verdade, 
um s~cesso "multo consolador. 

-·Nao sera;· pois, de admirar a nossa motiva(:ao para organizar este anD a nossa 
segunda almoeda. Asslm 0 faremos sendo para n6s, mesmo um privih~gio, satistazer 
os desejos de multos dos nossos cons6cios, Inclusivamente expressos na ultima Assem
blehl Geral. 

Desta torma, marcamos 0 2.° Leilao do CFP pa':'a 0 dia 5 de Novembro pr6xlmo. 
Por outro lado, es~amos a aproveitar os ensinamlmtos colhldos na hasta anterior, 

. rEivendo um ou ou~tro aspecto passive I de ser melha.rado. 

IE assim que chamamos IS 'atenc;:ao para 'a circunstancia de termos 
introduzido no Iregulamento deste 2.· leilao, uma alte·rac;:ao em relac;:ao 
aD an!ertor, no sentido de melhor ~erem defendidos os interess;es dos 
intervenientes. Na verdade, a modificac;:ao que se fez no ponto n.O 2, da,ra 
aso a que os que Iicitem por cor",espondencia possam, se 0 seu lance 
fo'r 0 mais alto, ver·lhes atribuidas as p'ec;:as pelo ultimo I'an,ce que cad·a 
uma obteve acrescldo de apenas 1 lance. 

Asim fh:arlio tacitamente com uma malor margem de manobra e, de certo modo, 
poderao ar:'lscar ofertas mais elevadas. 

Camo 0 anterior,' inclulremos apenas material de Portugal 6; ex-CoI6nias, e apelamos 
dasde ja aos nossos cons6cios no sentldo de nos remeterem, tao breve quanto possivel, 
pe(:8S para esle lellao, as quais deverao ter como valor minimo, Esc. 500$00. 

Embora 0 prazo para a 'recepc;:ao ' "dos lotes se estenda alte ao dla 
31 de Julho, tendo em considerac;:ao que ,a preparac;:ao de 'um leiUio 
representa um trabalho longo e minucioso, so/icnamos que nos remetam 
de imedlato as suas ,pec;:as. 

RecOI'damos tambem que as pe(:as deveriio ser-nos envladas acompanhadas da sua 
descrlc;ao pormenorlzada e clara, numero do catalogo Eladio de Santos e pre(:O minlmo 
de cada uma. E ficamos iI disppsl(:ao para eventuals esclarecimentos que necessltarem. 
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Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro 

Novldades. Tem4ticos. 
Sobrescritos de 1.° dia 

TOOO 0 MATERIAL FILAT!L1CO 

BaSlos I Campos, Ida. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel. 834108 

1100 LISBOA PORTUGAL 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAIS TEMA 

CONTAcrre~NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 

CFP TEM 
NOVOS ESTATUTOS 

Oatando de 1943 com alguma altera(:Oes 
introduzldas no ana segulnte, facll e dedu
zir-se que os Estatutos do Clube Filatel/co de 
Portugal se encontravam fortemente desac
tuallzados. Mas para al6m, deste facto, con
tinham no seu artlculado chiusulas que nio 
estavam de acordo com a leglsla(:ao em 
vigor e ate outras que vlolavam a pr6prla 
ConstitulC;io portuguesa. 

Tal clrcunstancla era tambem impedltlva 
do desenvolvlmento do processo tendente a 
ser obtldo 0 reonhecimento de U~jlldade pu· 
blrca Ilara 0 CFP, processo que por Isso sa 
encontrava bloqueado nums odas instAnclas 
por que tleve;ia passaro 

Esta _ •• questlonavel somat6rlo de razoes 
justlflcava plenamente a SUa alteraC;io. 

Asslm, ap6s laborlosas dlllg6nclas empreen· 
rlldas .pela anterior Direc(:ao presldicla por 
Fe'rnando Carrao, que contaram com a co!abo. 
ra(:iio de alguns assoclados, fol elaborado 
urn p':(!.jecto de Estatutos que fol dlstr,buido 
a toons os s6clos do CFP com a final/dade 
de obter sugest6es .a redacc;ao proposta. 
A partir dai, fol redigldo um projecto deflni " 
tlvo destlnado a ser apresentado a urna 
Assemblela Geral Extraordlnaria convocada, 
nos termos estatut6rlos, expressamente para 
o efelto. 

Tal reunlao magna devidamente anunclada 
nas paginas desta Revlsta teve lugar no 
passado dla 12 de Feverelro, sob a p'lIesi. 
dencia do Dr. Jorge Oliveira . 

Nessa Assembleia cuja asslstencla con
quanto pouco numerosa, foi em contra partida 
multo partlclpa~iva e Interessada, 0 projecto 
em dlscussan beneficiou de novas altera· 
f;o.es tendo·se chegado iI sua forma final. 

Dh:poa pais 0 CFP de novas Estatutos 
actualizados, modernos e simpllflcados se
gundo os modelos em uso, os quais serio 
publlcados logo que estejam cumprldas as 
fcrmalldades legals que Se ImpOem. 

E segulr-se-ao imediatamente as dllig6n. 
ci~3 no santido de desbloquear 0 aludido 
plocessn da Uiilldade Publica, que espera
mas chegue em b';'eve a bom termo. 

Oeste modo 0 Clube F1latelico de Portugal 
mantem a sua actualiza(:iio - caracteristlca 
que sempre esteve presenf:e ao IcngD da sua 
exlstencla ode ia quase quarenta 18 tres anos 
- e qUe Ihe tem garantldo lugar destacado 
r::a FilGtelia nc;:clonal como Ilit.nelro de tantos 
aspectos relevantes no panorama filatelico 
pcrtugues, sltuac;ao que se pretende clmen· 
tar e ampllar alnda rnals. 

QUOTAS 
Apelamos a todos os nossos Assoclados no sent/do de procederem a l/quldac;ao 

das suas quotas referentes a 1988 (bem como eventuals debitos que tenham para com 
o CFP). remetendo-nos a respectlva Importancla. 

'EspEf:-amos que esta sollcila(:ao seja entendida pelos nossos cons6cios. permitlndo.nos 
levar avante algumas Inlclatlvas que program6mos e que redundarao, aflnal, em bene
ficlo de todos. 
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Iizados pelos primeiros constructores de fo
guetes que, pelas suas descobertas, deram 
uma contribuir;ao decisiva a explorat;lio espa
cial moderna. Estas experi{mcias, tenClo por 
tinalidade a transmissao de correio, toram 
realizadas por: 

A. J. de Bruy. A, Fumes, W. Ley, K. Roberti, 
K. E. Rumbel, L. Russo, F. Schmiedl, St. 
Smith, J. D. Strwart, W. S. Sykora, R. Tiling, 
H. Weihs, A. H. Young, G. Zucker. 

Os paises que tiveram uma parte activa 
neste dominio devem ser mencionados, e 
sao os seguintes: 

Alemanha, Australia, Austria, Belgica, Cuba, 
Estados Unidos, Frant;a, Gra-Bretanha, Ho
landa, India, Jugoslavia, Mexico, Sikkin, 
Suit;a. 

A colect;ao pode tamMm incluir material 
que com e/a se relacione, como por exem
plo: 

Inteiros , selos de toguete, vinhetas emiti
das com a finalidade os voos por foguete 
postal, recortes de jornais transportados por 
toguete. 

3.5.5. e) A explorayao da Terra e de 
outros planetas p~r sat lites habitados en ao 
habitados. 

Sob este titulo varias colect;oes re/ativas 
as pesquisas espaciais podem ser apresen
tadas, com um estudo filatelico referindo: 

1.) Os progress os realizados na explora
t;ao da Terra campo magnetico, atmos
fera envolve~te, citnura de radiat;oes, 
etc., por meio de baloes, satlites geo
desicos e outros. 

2.) 0 inicio da actual explorar;lio do es
pat;o mostrando os programas de pes
quisa espacial durante 0 Ano Geofisico 
Internaciona/- 1957/8 e de Coopera
r;ao Geofisica Internaciona/-1959, 
numa ordem cronol6gica. 

3.) A meteorologia, desde as origens ao 
armazenamento de dados e a trans
missao por satelites. 

4.) A conquista da Lua mostrando as eta
pas cronol6gicas que culminaram esta 
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conquista, incluindo os voos prepara
tivos habitados e sem tripulat;lio ate 
aos com tripulat;lio que aterraram na 
Lua. 

5.) A explorat;ao do Sol, Marte, Venus e 
outros planetas por baloes estratosfe
ricos, sondas espaciais e sate/ites, por 
ordem cronol6gica. 

6.) As missoes Skylab, do vai-vem espa
cial e Sa/iut-Soyuz, referindo Os pro
gramas por ordem cronol6gica. 

3.5.6. f) A transmissao Ie informayoes, 
das origens a utilizac;ao dos sate lites. 

E um estudo filatelico dos progressos fei
tos pelas realizar;oes tecnicas ate as moder
nas telecomunicat;oes por satelites. 

Uma colect;lio deste tipo pode expor os 
principios das telecomunicat;oes universais 
por cabos te/ef6nicos transat/finticos, refe
rindo as ondas de alta trequtmcia ate a 
lransmissao indirecta e directa de informa
r;oes por satelites de diversos paises refe
rindo os precursores. 

3.5.7. g) Os voos espaciais habi ~ ados. 

A colecr;lio po de referenciar por ordem 
cronol6gica os programas dos voos espaciais 
habitados dos Estados Unidos e da U.R.S.S., 
os voos inter-nar;oes, assim como os voos 
separados dos Estados Unidos e cl.a U.R.S.S. 
Os programas deverlio incluir os precursores, 
os satelites biol6gicos e os ensaios, assim 
como as missoes realizadas pe/os astronau
tas/cosmonautas. 

3.6. Principio fundamen tal (ver SREV 3.6, 
GREV 3.3). 

• 
Conclusoes: Estas directiva nlio pretendem 

dar uma resposta as duvidas do co/ecciona
dor; todavia esperamos que estes esclareci
mentos complementares possam ajudar os 
membros do juri assim como 0 expositor a 
compreender melhor os regulamentos de 
Astrofilate(ia. 

2.0 Leilao do Clube 
Filatelico de PortuguaI 

CONIDI<;OES 

1 - 0 CLUBE FILAnuco DE PORTUGAL realiza 0 seu 2.0 LEILAO FILATEUCO no dia 
25 de NOVEMBRO de 1988. na sua Sede Social, Avenida Almirante Revs, 70-5." 
Dto., em ·Lisboa, com inicio as 10 horas. 

2 - Os lotes serlio vendidos pelo melhor lance desde que superior aos valores de 
reserva minima. No caso de /icitat;oes por correspond{mcia, cada lote sera atri
buido a quem tiver oferecido 0 lance mais alto que 0 recebera pelo montante do 
ultimo lance antes do seu, que ele recolheu, acrescido do valor de 1 lance. 
Exemplo: um lote que registou ofertas de 5.000$00, 6.000$00 e 8.000$00 sera 
atribufdo a quem ofereceu 8.000$00 que pagara somente 6.500$00, ou seja, 6.00C$00 
(0 .U1timo lance antes do seu) mais 0 valor de um lance correspondente. 

3-Para custear os seus encargos, 0 CLUBE FILAnUCO DE PORTUGAL, deduzira 
aos vendedores 10 % ou 15 % do valor atingido por cada lote, tratando-se de 
socios ou nlo s6dos do CLUBE FILAnLiCO DE PORTUGAL. 

4 - No caso de se receberem pelo correio i:luas propostas iguais de aqU/s/l;ao para 
o mesmo lote, sera considerada aquela que tenha sido recebida em primeiro lugar . 

5 - Os lotes estarao patentes para apreciat;ao dos interessados nos dias 15, 22 e 29 
de Outubro das 21 as 23 horas e no dia · 4 de Novembro das 15 as 20 e das 21 
as 23 horas na Sede do Clube, Avenida Almirante Reis n.o 70-5.0 Dto., em Lisboa 
(Teletone 823936). 

6 - As propostas feitas na Sa/a do Leillio, assim como as enviadas pe/o correio, serlio 
regidas pe/os lances minim'os seguintes: 

de Esc. 500$00 a Esc. 5 000$00 ................. . ... Esc. 200$00 
de Esc. 5000$00 a Esc. 10000$00 ..................... Esc. 500·<t00 
de Esc. 10000$00 a Esc. 100000$00 ..................... Esc: 1000$00 
acima de Esc. 100000$00 ............... ..................... Esc. 5000$00 

7- Os lotes serlio entregues aos compradores apos a efectivat;ao do pagamento. Os 
compradores presentes podem receber os seus lotes no fim do LEILAO ap6s 
previa Iiquidat;lio. Os compradores que fizerem as suas ofertas pelo correio, supor
tarao para alem dos portes e registos, 0 seguro correspondente ao total dos 
valores atingidos pelos lotes adquiridos. 

8 - 0 CLUBE FILATEUCO DE PORTUGAL, embora ciente da aurent:oidade do material 
vendido, e da sua correcta descriqlio no CATALOGO, aceita a devolut;ao de qua/
quer lote, dentro do prazo MAXIMO de 7 DIAS, desde que esteja provado nao se 
encontrar nas condit;oes indicadas. 

9 - ' Qualquer caso nlio previsto nestas CONPI(X5ES, sera apreciado e resolvido pe/a 
Comisslio Organizadora do Lei/lio. 

10 - Toda a correspond{mcia referente ao LEILAO devera ser endera9ada ao 

CWBE FILATELICO DE PORTUGAL 
2.0 Lei/lio Fi/afelico 
Avenida Almirante Reis, 70-5.0 Dto. 
1100 USBOA 
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ASTROFILATELIA 

A V ALIA(:AO DAS COLEC(:OES 

DIRECTIVAS (GUIDELINES) PARA A AVA
L1ACAO DAS COLECCOES DE ASTROFI
LATEllA 

(Contlnua9iJo do n.' anterior) 

Programas Europeus de pesquisa espacial 

3.3.15. Devem ser mostradas por ordem 
cronol"gica as obliterar;oes referindo os lan
r;amentos de satelites, de foguetes de pes
quisas cientificas e experlmenta's e sao 
conhecidos os seguintes locals: 

1- Satiites e foguetes: 
Hammaguir / Argelia 
Koirou / Guiana francesa 
San Marco Range / Obi. 
Qenia 
Woomera / Australia 

Malindi / 

/I - Somente foguetes: 
Andennes (Andoya) / Noruega 
Biscarosse / Fram;a 
Huelva (Arenosi/lo) / Espanha 
Kabdalis / Suecla 
Kiruna / Sucia 
etc. 

Assim como os locais de lanr;amento dos 
Estados Unidos para os programas de coo
per~r;30 entre a Europa e os Estados Unldos. 

Os sobrescritos con tendo 0 carimbo oficial 
da ESA (Kourou, a partir de 1979) sao de 
interesse primordial. 

3.3.16. No que diz respito as missoes 
europeias depois do lanr;amento, 0 centro 
de controio da missao responsavel das ope
rar;oes e 0 ESOC/Darmstadt e duma certa 
maneira 0 GSOC/Oberpfalfenhofen. 
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Victor Correia * 

Para os diferentes programas espaciais 
nacionais, sao responsaveis os centro de 
contro/o das missoes nacionais. As oblitera· 
r;oes das estar;oes de rastreio participantes 
na msisao podem ser mostradas como com
plemento. 

Outros parses participantes nos programas 
espaciais 

3.3.17. Para os lanr;amentos, sao validas 
as obiterar;oes das seguintes bases: 

Argentina / Chamical 
Australia / Womera 
Brasil / Natal, Alcantaria 
Canada / Ft. Churcrill 
China / Shuanchengze, Chengdu 
fndia / Sriharicota, Tumba (Obi. Trivan

drum) 
Indonesia / Satu Tahun 
Japao / Michikawa, Kagoshima / Uchinou

ra, Ryorl, Tanegoshima, Showa / Autartia 
Paquistlio / Somniani Beach (ObI. Experi

mental P.O., e algumas obliteradas em 
Lahore) 

3.3.18. Nos outros paises sao igualmente 
conhecidas as bases temporarias de lanr;a
men to de foguetes e locais de largada de 
baloes de pesquisas estratosfericas, assim 
como as obliterar;oes dos centr~s de con· 
trolo de missoes nacionais, re/acionados com 
3.3.17. 

3.3.19. Obliterar;oes, data e hora. 
Uma atenr;ao especial sera dada Ii orIgem 

da obliterar;ao, a data e a hora em relar;io 

• Rua da Amlblda, 67-1, ' Esq . P - 1200 Lisboa. 

com as diferentes actividades espaiais. 0 
conhecimento filatelico das variedades de 
obliterar;oes, e igualmente importante. 

3.4. Princlpio fundamental (ver SREV 3.4, 
GREV 3.5). 

3.5. Principio fundamental (ver SREV 3.5, 
GREV 3.4). 

Uma co/ecr;iio d.e Astrofilatelia pode incluir 
todos os aspectos que com ela se re/acio
nam ou uma secr;ao particular, tais como: 

3.5.1. ·a) A Astronomia relacionada com 
a pesquisa especial. 

C 
N 
E 
S 

ARIANE IE l.ANCEUR 

DE L'EUROPE 

.I0UII DU 1~NCEMENT 
DE LA FUSEE 

E um estudo filatelico dos progressos rela
tivos Ii txplorar;ao do universo. 

Uma colecr;ao deste tipo pode comer;ar 
com os astr6nomos que torneceram impor
tantes contribuir;oes Ii pesquisa espacial e 
mostrar as etapas que permitiram explorar 
o universo com os meios modernos, com 
um resumo cronol6gico dos satelites e son
das astron6micas, geofisicas e astroflsicas. 

3.5.2. b) A hist6ria da pequisa espacial. 
E um estudo flatelico cronol6gico e nlio 

um desenvolvimento tematico da hist6ria da 
pesquisa espacial. 

Uma co/ecr;ao deste tipo pode comer;ar 
com as principais teorias da cosmogonia, 
por exemplo com Kant, Laplace e a explo-

rar;ao do sistema solar, tendo uma atenr;ao 
particular a invenr;ao do loguete, mostrando 
o progresso das pesquisas e ensaios de 
foguete, mostrando 0 progresso das pesqui
sas e ensaios de foguetes e citando crono-
16gicamente os que, tomaram parte da inven
r;lio e da construr;lio. 

3.5.3. c) Voos estratosfericos relaciona
das com a pesquisa espacial. 

E um estudo filatelico cronol6gico dos pre
cursores da pesquisa espacial e dos voos 
espaciais. 

Estas co/ecr;oes mostrarao os voos estra
toslericos nos quais foram feitas pesquisas 
cientificas e mdicas em beneticio da explo
raQ'30 espacial e dos futuros voos espaciais. 

Eias comer;aram com os voos estratosfe
ricos por bailio nos anos trinta, realizadas 
peio prof. A. Piccard, nos Estados Unidos, 
na U.R.S.S., et. abrangem os voos estratos
tericos, as pesquisas com ba/oes com e sem 
tripulavlio universalmente feitos nos anos 
cinquenta e incluem os voos de ensaio dos 
avioes estratostericos relacionados com a 
explorar;lio do espar;o. 

3.5.4. d) Correio por foguete 
Uma co/ecr;lio de correio por toguete de

verai incluir per;as voadas nos foguetes, rea-
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ASTROFILATELIA 

A V ALIA(:AO DAS COLEC(:OES 

DIRECTIVAS (GUIDELINES) PARA A AVA
L1ACAO DAS COLECCOES DE ASTROFI
LATEllA 

(Contlnua9iJo do n.' anterior) 

Programas Europeus de pesquisa espacial 

3.3.15. Devem ser mostradas por ordem 
cronol"gica as obliterar;oes referindo os lan
r;amentos de satelites, de foguetes de pes
quisas cientificas e experlmenta's e sao 
conhecidos os seguintes locals: 

1- Satiites e foguetes: 
Hammaguir / Argelia 
Koirou / Guiana francesa 
San Marco Range / Obi. 
Qenia 
Woomera / Australia 

Malindi / 

/I - Somente foguetes: 
Andennes (Andoya) / Noruega 
Biscarosse / Fram;a 
Huelva (Arenosi/lo) / Espanha 
Kabdalis / Suecla 
Kiruna / Sucia 
etc. 

Assim como os locais de lanr;amento dos 
Estados Unidos para os programas de coo
per~r;30 entre a Europa e os Estados Unldos. 

Os sobrescritos con tendo 0 carimbo oficial 
da ESA (Kourou, a partir de 1979) sao de 
interesse primordial. 

3.3.16. No que diz respito as missoes 
europeias depois do lanr;amento, 0 centro 
de controio da missao responsavel das ope
rar;oes e 0 ESOC/Darmstadt e duma certa 
maneira 0 GSOC/Oberpfalfenhofen. 
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Para os diferentes programas espaciais 
nacionais, sao responsaveis os centro de 
contro/o das missoes nacionais. As oblitera· 
r;oes das estar;oes de rastreio participantes 
na msisao podem ser mostradas como com
plemento. 

Outros parses participantes nos programas 
espaciais 

3.3.17. Para os lanr;amentos, sao validas 
as obiterar;oes das seguintes bases: 

Argentina / Chamical 
Australia / Womera 
Brasil / Natal, Alcantaria 
Canada / Ft. Churcrill 
China / Shuanchengze, Chengdu 
fndia / Sriharicota, Tumba (Obi. Trivan

drum) 
Indonesia / Satu Tahun 
Japao / Michikawa, Kagoshima / Uchinou

ra, Ryorl, Tanegoshima, Showa / Autartia 
Paquistlio / Somniani Beach (ObI. Experi

mental P.O., e algumas obliteradas em 
Lahore) 

3.3.18. Nos outros paises sao igualmente 
conhecidas as bases temporarias de lanr;a
men to de foguetes e locais de largada de 
baloes de pesquisas estratosfericas, assim 
como as obliterar;oes dos centr~s de con· 
trolo de missoes nacionais, re/acionados com 
3.3.17. 

3.3.19. Obliterar;oes, data e hora. 
Uma atenr;ao especial sera dada Ii orIgem 

da obliterar;ao, a data e a hora em relar;io 

• Rua da Amlblda, 67-1, ' Esq . P - 1200 Lisboa. 

com as diferentes actividades espaiais. 0 
conhecimento filatelico das variedades de 
obliterar;oes, e igualmente importante. 

3.4. Princlpio fundamental (ver SREV 3.4, 
GREV 3.5). 

3.5. Principio fundamental (ver SREV 3.5, 
GREV 3.4). 

Uma co/ecr;iio d.e Astrofilatelia pode incluir 
todos os aspectos que com ela se re/acio
nam ou uma secr;ao particular, tais como: 

3.5.1. ·a) A Astronomia relacionada com 
a pesquisa especial. 

C 
N 
E 
S 

ARIANE IE l.ANCEUR 

DE L'EUROPE 

.I0UII DU 1~NCEMENT 
DE LA FUSEE 

E um estudo filatelico dos progressos rela
tivos Ii txplorar;ao do universo. 

Uma colecr;ao deste tipo pode comer;ar 
com os astr6nomos que torneceram impor
tantes contribuir;oes Ii pesquisa espacial e 
mostrar as etapas que permitiram explorar 
o universo com os meios modernos, com 
um resumo cronol6gico dos satelites e son
das astron6micas, geofisicas e astroflsicas. 

3.5.2. b) A hist6ria da pequisa espacial. 
E um estudo flatelico cronol6gico e nlio 

um desenvolvimento tematico da hist6ria da 
pesquisa espacial. 

Uma co/ecr;ao deste tipo pode comer;ar 
com as principais teorias da cosmogonia, 
por exemplo com Kant, Laplace e a explo-

rar;ao do sistema solar, tendo uma atenr;ao 
particular a invenr;ao do loguete, mostrando 
o progresso das pesquisas e ensaios de 
foguete, mostrando 0 progresso das pesqui
sas e ensaios de foguetes e citando crono-
16gicamente os que, tomaram parte da inven
r;lio e da construr;lio. 

3.5.3. c) Voos estratosfericos relaciona
das com a pesquisa espacial. 

E um estudo filatelico cronol6gico dos pre
cursores da pesquisa espacial e dos voos 
espaciais. 

Estas co/ecr;oes mostrarao os voos estra
toslericos nos quais foram feitas pesquisas 
cientificas e mdicas em beneticio da explo
raQ'30 espacial e dos futuros voos espaciais. 

Eias comer;aram com os voos estratosfe
ricos por bailio nos anos trinta, realizadas 
peio prof. A. Piccard, nos Estados Unidos, 
na U.R.S.S., et. abrangem os voos estratos
tericos, as pesquisas com ba/oes com e sem 
tripulavlio universalmente feitos nos anos 
cinquenta e incluem os voos de ensaio dos 
avioes estratostericos relacionados com a 
explorar;lio do espar;o. 

3.5.4. d) Correio por foguete 
Uma co/ecr;lio de correio por toguete de

verai incluir per;as voadas nos foguetes, rea-
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Iizados pelos primeiros constructores de fo
guetes que, pelas suas descobertas, deram 
uma contribuir;ao decisiva a explorat;lio espa
cial moderna. Estas experi{mcias, tenClo por 
tinalidade a transmissao de correio, toram 
realizadas por: 

A. J. de Bruy. A, Fumes, W. Ley, K. Roberti, 
K. E. Rumbel, L. Russo, F. Schmiedl, St. 
Smith, J. D. Strwart, W. S. Sykora, R. Tiling, 
H. Weihs, A. H. Young, G. Zucker. 

Os paises que tiveram uma parte activa 
neste dominio devem ser mencionados, e 
sao os seguintes: 

Alemanha, Australia, Austria, Belgica, Cuba, 
Estados Unidos, Frant;a, Gra-Bretanha, Ho
landa, India, Jugoslavia, Mexico, Sikkin, 
Suit;a. 

A colect;ao pode tamMm incluir material 
que com e/a se relacione, como por exem
plo: 

Inteiros , selos de toguete, vinhetas emiti
das com a finalidade os voos por foguete 
postal, recortes de jornais transportados por 
toguete. 

3.5.5. e) A explorayao da Terra e de 
outros planetas p~r sat lites habitados en ao 
habitados. 

Sob este titulo varias colect;oes re/ativas 
as pesquisas espaciais podem ser apresen
tadas, com um estudo filatelico referindo: 

1.) Os progress os realizados na explora
t;ao da Terra campo magnetico, atmos
fera envolve~te, citnura de radiat;oes, 
etc., por meio de baloes, satlites geo
desicos e outros. 

2.) 0 inicio da actual explorar;lio do es
pat;o mostrando os programas de pes
quisa espacial durante 0 Ano Geofisico 
Internaciona/- 1957/8 e de Coopera
r;ao Geofisica Internaciona/-1959, 
numa ordem cronol6gica. 

3.) A meteorologia, desde as origens ao 
armazenamento de dados e a trans
missao por satelites. 

4.) A conquista da Lua mostrando as eta
pas cronol6gicas que culminaram esta 
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conquista, incluindo os voos prepara
tivos habitados e sem tripulat;lio ate 
aos com tripulat;lio que aterraram na 
Lua. 

5.) A explorat;ao do Sol, Marte, Venus e 
outros planetas por baloes estratosfe
ricos, sondas espaciais e sate/ites, por 
ordem cronol6gica. 

6.) As missoes Skylab, do vai-vem espa
cial e Sa/iut-Soyuz, referindo Os pro
gramas por ordem cronol6gica. 

3.5.6. f) A transmissao Ie informayoes, 
das origens a utilizac;ao dos sate lites. 

E um estudo filatelico dos progressos fei
tos pelas realizar;oes tecnicas ate as moder
nas telecomunicat;oes por satelites. 

Uma colect;lio deste tipo pode expor os 
principios das telecomunicat;oes universais 
por cabos te/ef6nicos transat/finticos, refe
rindo as ondas de alta trequtmcia ate a 
lransmissao indirecta e directa de informa
r;oes por satelites de diversos paises refe
rindo os precursores. 

3.5.7. g) Os voos espaciais habi ~ ados. 

A colecr;lio po de referenciar por ordem 
cronol6gica os programas dos voos espaciais 
habitados dos Estados Unidos e da U.R.S.S., 
os voos inter-nar;oes, assim como os voos 
separados dos Estados Unidos e cl.a U.R.S.S. 
Os programas deverlio incluir os precursores, 
os satelites biol6gicos e os ensaios, assim 
como as missoes realizadas pe/os astronau
tas/cosmonautas. 

3.6. Principio fundamen tal (ver SREV 3.6, 
GREV 3.3). 

• 
Conclusoes: Estas directiva nlio pretendem 

dar uma resposta as duvidas do co/ecciona
dor; todavia esperamos que estes esclareci
mentos complementares possam ajudar os 
membros do juri assim como 0 expositor a 
compreender melhor os regulamentos de 
Astrofilate(ia. 

2.0 Leilao do Clube 
Filatelico de PortuguaI 

CONIDI<;OES 

1 - 0 CLUBE FILAnuco DE PORTUGAL realiza 0 seu 2.0 LEILAO FILATEUCO no dia 
25 de NOVEMBRO de 1988. na sua Sede Social, Avenida Almirante Revs, 70-5." 
Dto., em ·Lisboa, com inicio as 10 horas. 

2 - Os lotes serlio vendidos pelo melhor lance desde que superior aos valores de 
reserva minima. No caso de /icitat;oes por correspond{mcia, cada lote sera atri
buido a quem tiver oferecido 0 lance mais alto que 0 recebera pelo montante do 
ultimo lance antes do seu, que ele recolheu, acrescido do valor de 1 lance. 
Exemplo: um lote que registou ofertas de 5.000$00, 6.000$00 e 8.000$00 sera 
atribufdo a quem ofereceu 8.000$00 que pagara somente 6.500$00, ou seja, 6.00C$00 
(0 .U1timo lance antes do seu) mais 0 valor de um lance correspondente. 

3-Para custear os seus encargos, 0 CLUBE FILAnUCO DE PORTUGAL, deduzira 
aos vendedores 10 % ou 15 % do valor atingido por cada lote, tratando-se de 
socios ou nlo s6dos do CLUBE FILAnLiCO DE PORTUGAL. 

4 - No caso de se receberem pelo correio i:luas propostas iguais de aqU/s/l;ao para 
o mesmo lote, sera considerada aquela que tenha sido recebida em primeiro lugar . 

5 - Os lotes estarao patentes para apreciat;ao dos interessados nos dias 15, 22 e 29 
de Outubro das 21 as 23 horas e no dia · 4 de Novembro das 15 as 20 e das 21 
as 23 horas na Sede do Clube, Avenida Almirante Reis n.o 70-5.0 Dto., em Lisboa 
(Teletone 823936). 

6 - As propostas feitas na Sa/a do Leillio, assim como as enviadas pe/o correio, serlio 
regidas pe/os lances minim'os seguintes: 

de Esc. 500$00 a Esc. 5 000$00 ................. . ... Esc. 200$00 
de Esc. 5000$00 a Esc. 10000$00 ..................... Esc. 500·<t00 
de Esc. 10000$00 a Esc. 100000$00 ..................... Esc: 1000$00 
acima de Esc. 100000$00 ............... ..................... Esc. 5000$00 

7- Os lotes serlio entregues aos compradores apos a efectivat;ao do pagamento. Os 
compradores presentes podem receber os seus lotes no fim do LEILAO ap6s 
previa Iiquidat;lio. Os compradores que fizerem as suas ofertas pelo correio, supor
tarao para alem dos portes e registos, 0 seguro correspondente ao total dos 
valores atingidos pelos lotes adquiridos. 

8 - 0 CLUBE FILATEUCO DE PORTUGAL, embora ciente da aurent:oidade do material 
vendido, e da sua correcta descriqlio no CATALOGO, aceita a devolut;ao de qua/
quer lote, dentro do prazo MAXIMO de 7 DIAS, desde que esteja provado nao se 
encontrar nas condit;oes indicadas. 

9 - ' Qualquer caso nlio previsto nestas CONPI(X5ES, sera apreciado e resolvido pe/a 
Comisslio Organizadora do Lei/lio. 

10 - Toda a correspond{mcia referente ao LEILAO devera ser endera9ada ao 

CWBE FILATELICO DE PORTUGAL 
2.0 Lei/lio Fi/afelico 
Avenida Almirante Reis, 70-5.0 Dto. 
1100 USBOA 
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~xito exige "Continuay8o 

2.0 LeiUio do Clube Filatelico de Portugal 

o primeiro leilao reallzado pelo CFP no tim do passado ana registou, na verdade, 
um s~cesso "multo consolador. 

-·Nao sera;· pois, de admirar a nossa motiva(:ao para organizar este anD a nossa 
segunda almoeda. Asslm 0 faremos sendo para n6s, mesmo um privih~gio, satistazer 
os desejos de multos dos nossos cons6cios, Inclusivamente expressos na ultima Assem
blehl Geral. 

Desta torma, marcamos 0 2.° Leilao do CFP pa':'a 0 dia 5 de Novembro pr6xlmo. 
Por outro lado, es~amos a aproveitar os ensinamlmtos colhldos na hasta anterior, 

. rEivendo um ou ou~tro aspecto passive I de ser melha.rado. 

IE assim que chamamos IS 'atenc;:ao para 'a circunstancia de termos 
introduzido no Iregulamento deste 2.· leilao, uma alte·rac;:ao em relac;:ao 
aD an!ertor, no sentido de melhor ~erem defendidos os interess;es dos 
intervenientes. Na verdade, a modificac;:ao que se fez no ponto n.O 2, da,ra 
aso a que os que Iicitem por cor",espondencia possam, se 0 seu lance 
fo'r 0 mais alto, ver·lhes atribuidas as p'ec;:as pelo ultimo I'an,ce que cad·a 
uma obteve acrescldo de apenas 1 lance. 

Asim fh:arlio tacitamente com uma malor margem de manobra e, de certo modo, 
poderao ar:'lscar ofertas mais elevadas. 

Camo 0 anterior,' inclulremos apenas material de Portugal 6; ex-CoI6nias, e apelamos 
dasde ja aos nossos cons6cios no sentldo de nos remeterem, tao breve quanto possivel, 
pe(:8S para esle lellao, as quais deverao ter como valor minimo, Esc. 500$00. 

Embora 0 prazo para a 'recepc;:ao ' "dos lotes se estenda alte ao dla 
31 de Julho, tendo em considerac;:ao que ,a preparac;:ao de 'um leiUio 
representa um trabalho longo e minucioso, so/icnamos que nos remetam 
de imedlato as suas ,pec;:as. 

RecOI'damos tambem que as pe(:as deveriio ser-nos envladas acompanhadas da sua 
descrlc;ao pormenorlzada e clara, numero do catalogo Eladio de Santos e pre(:O minlmo 
de cada uma. E ficamos iI disppsl(:ao para eventuals esclarecimentos que necessltarem. 
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Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro 

Novldades. Tem4ticos. 
Sobrescritos de 1.° dia 

TOOO 0 MATERIAL FILAT!L1CO 

BaSlos I Campos, Ida. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel. 834108 

1100 LISBOA PORTUGAL 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAIS TEMA 

CONTAcrre~NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 

CFP TEM 
NOVOS ESTATUTOS 

Oatando de 1943 com alguma altera(:Oes 
introduzldas no ana segulnte, facll e dedu
zir-se que os Estatutos do Clube Filatel/co de 
Portugal se encontravam fortemente desac
tuallzados. Mas para al6m, deste facto, con
tinham no seu artlculado chiusulas que nio 
estavam de acordo com a leglsla(:ao em 
vigor e ate outras que vlolavam a pr6prla 
ConstitulC;io portuguesa. 

Tal clrcunstancla era tambem impedltlva 
do desenvolvlmento do processo tendente a 
ser obtldo 0 reonhecimento de U~jlldade pu· 
blrca Ilara 0 CFP, processo que por Isso sa 
encontrava bloqueado nums odas instAnclas 
por que tleve;ia passaro 

Esta _ •• questlonavel somat6rlo de razoes 
justlflcava plenamente a SUa alteraC;io. 

Asslm, ap6s laborlosas dlllg6nclas empreen· 
rlldas .pela anterior Direc(:ao presldicla por 
Fe'rnando Carrao, que contaram com a co!abo. 
ra(:iio de alguns assoclados, fol elaborado 
urn p':(!.jecto de Estatutos que fol dlstr,buido 
a toons os s6clos do CFP com a final/dade 
de obter sugest6es .a redacc;ao proposta. 
A partir dai, fol redigldo um projecto deflni " 
tlvo destlnado a ser apresentado a urna 
Assemblela Geral Extraordlnaria convocada, 
nos termos estatut6rlos, expressamente para 
o efelto. 

Tal reunlao magna devidamente anunclada 
nas paginas desta Revlsta teve lugar no 
passado dla 12 de Feverelro, sob a p'lIesi. 
dencia do Dr. Jorge Oliveira . 

Nessa Assembleia cuja asslstencla con
quanto pouco numerosa, foi em contra partida 
multo partlclpa~iva e Interessada, 0 projecto 
em dlscussan beneficiou de novas altera· 
f;o.es tendo·se chegado iI sua forma final. 

Dh:poa pais 0 CFP de novas Estatutos 
actualizados, modernos e simpllflcados se
gundo os modelos em uso, os quais serio 
publlcados logo que estejam cumprldas as 
fcrmalldades legals que Se ImpOem. 

E segulr-se-ao imediatamente as dllig6n. 
ci~3 no santido de desbloquear 0 aludido 
plocessn da Uiilldade Publica, que espera
mas chegue em b';'eve a bom termo. 

Oeste modo 0 Clube F1latelico de Portugal 
mantem a sua actualiza(:iio - caracteristlca 
que sempre esteve presenf:e ao IcngD da sua 
exlstencla ode ia quase quarenta 18 tres anos 
- e qUe Ihe tem garantldo lugar destacado 
r::a FilGtelia nc;:clonal como Ilit.nelro de tantos 
aspectos relevantes no panorama filatelico 
pcrtugues, sltuac;ao que se pretende clmen· 
tar e ampllar alnda rnals. 

QUOTAS 
Apelamos a todos os nossos Assoclados no sent/do de procederem a l/quldac;ao 

das suas quotas referentes a 1988 (bem como eventuals debitos que tenham para com 
o CFP). remetendo-nos a respectlva Importancla. 

'EspEf:-amos que esta sollcila(:ao seja entendida pelos nossos cons6cios. permitlndo.nos 
levar avante algumas Inlclatlvas que program6mos e que redundarao, aflnal, em bene
ficlo de todos. 
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Com a colaborayao do OFP 

INICIATIVA 
PARA A JUVENTUDE 

Tal como noticiamos no numel'o an~'erior 
desta Revista. desenrolou-se de 19 a 29 de 
Abril . na Escola Secundaria n.o 2 do Montijo. 
um vasto programa filatelico denominado 
.. A Filatelia e a Escola.. do qual foi ideali
zador e principal organizador 0 nosso con
s6cio Domingos Cravo que naquele etabele
cimento de ensino exerce func;;oes de do
cencia. 

«A Filatelia e a Escola .. teve como objec
tivo prioritario int oduzir a Fila :elia na Escola 
com factor de complementaridade a determi
nado conteudo programatico de disciplinas 
do Ensino Secundario. 

A dinamica deste projecto pas'sou pela 
realizaQao de concursos em que os alunos 
elaboraram desenhos para um selo. acom
panhados de textos explicativas dos seus 
·~ rabalhos. 

Para 0 'efeito. os jovens foram distribuldos 
da seguinte fo ma: os alunos do 7." ano 
tinham it Sua disposiQao as temas .. Terra 
Verde. Mar e Ceu Azul". ligado ao Ambiente; 
«ComuniC8t;OeS - Passado e Presente ... 
ligado aos Correios; e um tema livre. 

Os do 8.° ana dispuseram do tema «Par 
mares nunca dantes navegados". lembrando 
as comemoraQoes' dos 500 anos d.a saga dos 
Descobrimentos. 

Finalmente . para Os do 9.° ana foi reser
vado um :ema ligado it Geografia e ao Tu
rismo: .. Pais do Sol. . . Pals do Sui .. . 

A sensibilizaQao para entes temas foi feita 
ataves de uma exposi<;ao filatelica na qual 
foram apresentadas colecc;oes relacionadas 
com as motivos' a concurso. 

Mas para a'em desta exposiQao, os alunos 
foram igua·lmente sensibi ~ izados atraves de 
aCQoes realizadas no estabelecimento pelo 
Instituto Nacional do Ambiente e pelos cn. 

.,0 

A classifica<;ao dos trabalhos e feita por 
um juri interdis'Ciplinar constituldo por prafes
sores de Hist6 ia. Portugues. Geografia e de 
outras disciplinas mais directamente ligadas 
aos temas propos os. Estao previstos pra
mios para djstinguir as melhores trabalhos 
apres,p.lltados Os quais deverao igualmente 
cer -editados numa brochura que contera tanto 
as texos como os desenhos concorrentes. 

o PROGRAMA 

A manifestac;;ao inaugurou-se pelas 16 horas 
do dia 19 de Abril com a presenQa de nume
rosas entidades que percorreram a exposieao 
vivamen e interessadas. 0 dia seguinte foi 
concagrado como «Dia do Turismo .. . sendo 
o dia 21 0 .. Dia da Filatelia». tendo decorrido 
uma acc;;ao promovida pelos Correios e um 
col6quio intitulado «A Filatelia ·e a ·Escola» . 
orientado pelo nosso cons6cio Vltor Carmo 
Cor·eia. 

o dia 26. consagrado como .. .oia do Colec
cionismo" , ficou a'(:sinalado com um outr~ 
coloquio a cargo do Director desta R·evista. 
sob 0 titulo .. 0 que a is 'o de coleccionar». 

Depois, sucederam-se 0 «Dia da Hist6rian 

e 0 «Dia dos De!"'cob-imzntos». encerrando
-se. 0 oertame a 29. com 0 «Dia da Escola». 

Refira-se ainda que em todos as aludidos 
dias foram efectuadas visitas dos alunos 
acompanhados pelos seus professores. a 
exposi<;ao. com rotatividade das turmas devi
damen e programada. 

Reg;ste-se finalment.e qUe os objectivos 
dos promotoren se nao esgotaram com a 
rea'izaeao desta manifestaeao pais a sua 
finalidade mais essencial a a de que este 
projedo sii"va de suporte para a divulgaeao 
da filatelia e de outras formas do coleccio
nismo. tendo como corolario a criaeao de 
um Clube de Coleccionismo naquela Escola. 

MACAU TEM MUSEU 
DOS CORREIOS 

Nutrimos grande consideraQao por todos 
os Museus. precioso e vas[Q repertorio de 
peQas modestas ao lado de raridades que 
contam hist6rias do passado e encorajam a 
preparar 0 futuro. A r&uniao sistematizada 
dessas pec;as permite. poram, formar um todo, 
da corpo a uma colecQao admiravel por co
leccionadores e por leigos. Foi isso que a Di
recc;ao dos Servic;os de Correios e Teleco
municac;oes de Macau fez ao inaugurar, em 
1 de Marc;o de 198B, uma Sala Museu que 
falara de Portugal mesmo depois de acabar 
a AdministraQBo Portuguesa em 1999. 

A avaliar pelo excelente catalogo editado 
pel-os cn de Macau, um documen a que 
honra a arte gratica, a Sal a-Museu abrange 
duas secQoes: Correio e Telecomunicayoes. 
No preambulo, 0 Director dos Serviyos de 
Correios e TelecomunicaQoes de Macau, 
Eng. Carlos R. P. da Silva, diz-nos que .. Esta 
pequena Sa/a-Museu - que se pletende viva 
e fiel - mais nso e do que um .. fi/me rapi
do» da is longa historia dos CTT de Macau, 
mostrando um pouco da historia das Comu
nicat;t5es no rerritorio e no Mundo. 

.. Pretende·se ainda mostrar com esta Sa/a
-Museu que, aquilo' que os crr sao hoie 0 

devem a todas as gerat;t5es de funcionarios 
que no pass ado, aqui e em pro/ do desen· 
vo/vimento do territario, das comunidades e 
da comunicat;ao entre e/as, trabalharam com 
profissionalismo e dedicat;ao, cimentando a 
imagem de credibilidade e eficacia dos crr 
e permitindo uma cada vez mais tacil comu
nicat;ao entre Macau e 0 Mundo». 

Concordando inteiramente com 0 ponto de 
vista do Direc;or dos cn de Macau. e isso 
que se sente ao folhear 0 catalogo que 
revela tanto cuidado e carinho na montagem 
da Sala-Museu que se reconhece no fecho 
com ficha tacnica e agradecimentos. Pela 
ficha tacnica, verifica.se que a pesquisa his
t6rica. recolha de dados e projecto foram 
entregues it Dr." Maria da GI6ria Firmino, 
uma escolha feliclssima pelos profundos co-

Alves Coelho 

nhecimentos e larga experiencia vividos como 
Conservadora-Chefe dd Museu dos CTT do 
continente, e, nos agradecimenlos nao foi 
esquecido «um vasto '/aqua de ant;gos fun
cionarios». 

Este catalogo I~ se com prazer e ap"ende-se 
que a Hist6ria nao seconslroi apenas com 

alagrias; tambem as preocupac;oes constan
les impostas pela guerra civil da ·China em 
1949 ali estAo assinaladas. 

No dia da inaugurayAo da Sala-Museu, foi 
posta a venda 'um sobrescrilo comemoralivo 
e u ilizada uma marca de dia muito agradavel 
com uma caixa postal onde a Hngua portu
guesa figura junto it chinesa, mais um ates
tado do nosso elevado esplrito de con frater
nizaQao e de modastia. 

Ma·isum Museu portugu~s. mais ,um padrao 
de Portugal, mais uma voz imorredoira do 
nosso pals . 
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ASSEMBLSIA GERAL 

Presrdente .... ........... Dr. Jose Joaqulm Jorge Oliveira 
Vlce-Presldente . . . . . . . . . Domingos Martins Coelho 
Secret6rro ...... .. ....... Miguel Jose Emrdlo da Sliva Pessanha 
Secret6rlo .......... ..... Eng.· Joaqulm Antero da Sliva MaCh 

CONSELHO FISCAL 

Presldente ............... Dr. FrancIsco Costa Gaspar 
Secret6rlo ...... .. ....... Dr. Jorge Melo Santos Vieira 
Relator ..................... Joto Lurs de Medeiros 

DIRECCAO 
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Presldente ............... Dr. Ant6nlo Dlonrslo de Almeida Sliva (Gama) 
Vlce-Presldente ......... Jose ,Rodrigo Dlas FerreIra 
Tesourelro ..... ......... . 
Secret6r10 ............. .. 
Voga! .................... . 
Vogal ................... .. 
Vogal .................... . 
Vogal Suplente 
Vogal Suplente ......... 

Fernando Augusto Arauio Mendonca 
Manuel Ant6nlo Campos da Cunha 
Jose Lima A. dos Santos Correia 
Fernando da Sliva ldelas 
Alvaro Jose Ramos Medeiros 
Paulo Augusto Pedroso Dlas 
Eng.o Fernando Manuel Mendes LoureIro 

o Presiden:e da Mesa empossou de seguida os Cor-pos Gerentes eleitos tendo 0 

novo Presidente da Direcc;:so, Dr. A. Silva Gama dirigido algumas palavras aos pr:esentes 
cong ·atulando·se pela elevac;:so com que decorreu a Assembleia e pela unanimidade alcan. 
c;:ada. Salientou 0 facto de, em consonancia com os novas Estatutos pela primeira vez 
na vida do CFP a oOlrecc;:so ter sido eleita nominalmente, isto e, com a indicac;:ao do cargo 
de cada um dos propostos. Manifestou ainda a firme disposic;:ao de toda a Direcc;:ao de 
trabalhar em prol da dignificac;:so e do -engrandecimen:o do CFP. garantindo final mente 
os seus desejos e inlenc;:oes da maxima cooperac;:ao e do melhor entendimento com as 
estruturas filatelicas nacionais, nom-eadamente com as suas similares e com a Federac;:ao 
Portuguesa de FilateJia. 

Clube Filatelico de Portugal esteve presente 

FEIRA FILATELICA 
FOI SUCESSO 

Consideramos que organizar uma feira de 
fila eli a a uma aposta. Isto porque sao muito 
raras as iniciativas deste tipo nao havendo 
por isso um habito por parte do publico em 
as frequentar. Mas tambem porque os filate
Iistas sao de uma maneira geral pouco parti
cipativos. E ainda porque a feroz e diffcil a 
concorr6ncia da filatelia com a televisao, 0 
cinema, 0 video, 0 desporto e tantas outras 
ac ividades. 

~, com dissemos, uma aposta que, como 
tal , se pode ganhar ou perder. 

o ganhar sera em primeiro lugar, conse· 
guir a adesao daqueles que permitem a sua 
realizac;:ao. Estamos a falar dos comerciantes 
e de outras entidad-es de algum modo Iiga' 
das a Filatelia. Depois, conseguir uma boa 
aflu6ncia de publico inter,essado ao recinto 
onde se desenrola a manifestac;:ao. 

Pois bem, se considerarmos como aposta 
a decisao da Direcc;ao da Federac;ao Portu
guesa de Filatelia de, organizar a 1." Feira 
Nacional de Filatelia, a qual, como anuncia
mos no numero anterior desta Revista, s'e 
desenrolou nos dias 9 e 10 de Abril, no hotel 
Roma, em Lisboa, essa aposta foi ganha. E 
bem. Isto porque foi, pode dizer-s,e, espec· 
tacular a adesao de publico em ambos os 
dias do cer ' ame, publico que la e.ncontrou 
um bom lote de comerciantes '6 outras enti· 
dades - lendo-se assim junto os dois ingre
di,entes necessarios ao sucesso. 

Ainda a proposito da exlraordinaria afluen
cia de publico, deverS. ainda acrescentar-se 
que se tra'ou de vis'itantes, nf! sua larga 
maioria, altamente interessados. Que 0 digam 
os comerciantes presentes, os quais nao 
esconderam a sua satisfac;ao pelas transac· 
c;ees que efectuaram. Tanto assim que mui· 

tos deles insistiram com a FPF no sen:ido 
de repetir periodicamente esta manif.estac;:ao, 
chegando a s·er alvitrado um tanto irreal!sti
camente quanto a nos que a sua t , equ~ncia 
tosse mensal. 

De qualquer torma, segundo nos toi con
tiado, 'es a a Direcc;:ao da FPF motivada e 
dispos :a a dar continuidade regular mas de 
forma rea 'ista a 'esta interessante iniciativa. 

Registe·se ainda a ci 'cunstancia de termos 
notado por simples curiosidade, que a me
dida que percorriam 0 recin ' o ia subindo 0 

seu interesse, talvez motivados pelo ambien· 
te. Acreditamos Que uns quntos se tivessem 
decidido ali mesmo a comec;:ar a devotar·se 
a fi/atelia - 0 que consideramos como uma 
das notas' mais positivas des' a feira. 

A PRESENCA DO CFP 

Ao deicidir ectar presente nesta 1." Feira 
Nacional de Fi'atelia, pretendeu, por um lado, 
o Clube Fi/atalico de Portugal manifestar 0 
seu apoio a FPF pela dinamica que ests. a 
in ' roduzir na filate/ia portuguesa e, no caso 
vertente, a iniciativa em si. Por outro lado, 
entendeu que, pelo seu prestlgio, nao deve
ria deixar passar a oportunidade de uma vez 
mais se afirmar como agremiac;:ao actuante, 
actualizada e sempre disposta a par'icipar em 
iniciativas aue se Ihe re,velem ser em p 01 
da divugac;:ao de Filatelia. 

Para alam destes parametros, podemos 
hoje afirmar ter sido acertadaa decisao da 
nosra presenca pois r'egistamos a inscriC;ao 
de um agradavel numero de novos as socia' 
dos a C111Flm pudemos dar directamente as 
boas vindas. 
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OS PARTICIPANTES 

Foram em numern de dez os comercian:es 
p esentes dos Quais ~ois, de fora de Lisboa: 
Mercado Filatelico, do Porto e Filavlis, de 
Arsenio de Almeida, de Agueda. Da capital, 
encontravam-se Ba-ata das Neves, Jorge 
M. S. Lopes, A. Molder, Papelaria Nebraska, 
Domingos Sacramento, Manuel Antonio Jero
nimo, Filamundo e Filatelia Iris. 

Com presenca de prestigio assinala-se 0 
sector de fila elia da Caixa Geral de Depo. 
sitos que distribuiu gratuitamente algumas 
das suas produc;:5es filatelicas do Ambito do 
tema "Poupanc,:a» lendo tambam registado 
numerosas inscric;:oes de interes'sados 'em 
receber os noticiarios filatelicos daque!e 
tema. A propos ito ~efira-se que entre 'esses 
inscritos se contaram residen es em locali
dades afastadaE' de Lisboa como por exem
plo, Barce,los. Faro, Tomar -e Santa rem 0 

que, em termos de amostragem, permite 
concluir que numerosos coleccionadores se 
deslocaram il. capital para visitarem 0 cer-
arne. 

Os Corr·ei'ls de. Portugal instalaram urn 
posto temporario de Correio no qual fun-

cionou no dia da inaugurac;:ao da feira urn 
carimbo datador ilustrado. 

Tambem a empresa Tecnologia de Cornu
nicac;:oes representante para a Europa e 
Macau dos selos de Moc;:ambique e futura
mente de outras nac,:5es africanas de e~pres
sao portuguesa, participou nessa manifestac;:ao 
tendo exposto no seu stande alguns interes
santes' objectos de artistas, moc;:ambicanos. 
Registe-se que a TOG esgotou algumas das 
series de selos de Moc,:ambique que levara, 
e que tinha .il. disposic;:ao dos in'.eressados 
uma marca postal alusiva a esta s'ua partici· 
pac;:ao. 

Finalmente, como e de calcular, a entidade 
organizadora dispcs de urn stande que, entre 
outras pec;:as, dispunha de urn sobrescrito 
que confeccionou 'especialmente para a oca
siao. Tambem a de assinalar que· esta feira 
coincidiu com 0 reaparecimento do orgao 
federativo, Filatelia Lusitana ao Qual nos refe
riremos no local adequado. 

Ficamos pois, todos, aguardando a 2.a Fei
ra Nacional de Filatelia que possfvelmente 
decor-era no Porto. 

COMPRAMOS 
COLECCOES DE SELOS De TODOS 

os PArSES 

TAMBtM TEMATICAS 
E 

LOTES DE StRIES 

In1'eressam somente oper,ac;:oes de va'ior 

PAGAMOS A. VISTA NA MOEDA QUE PREFERIR 

Di'rija 'Suas oferrtas com ,detalhese prec;o a : 

FILATELIA LLACH, S. L. 

Fundada em 1915 

Diagonal, 489 08029 - B~.BCE.LONA (Espanha) 
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ASSEMBLEIA GERAL 
APROVA RELAT6RIO 
E CONTAS··E ELEGE . .. . 

NOVOS CORPOS GERENTES 

No pass ado dia 30 de Marc;:o, reuniu em sessao ordinaria a Assembleia Geral do 
Clube Filatelico de Portugal a cuja Mesa presidiu o . Dr • . Jor,ge Oliveira. 

o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, referia a apreciac;:ao, discussao e vota
c;:ao do Relatorio e Contas da Direcc;:iio e Parecer do .Cooselh.o .. F.is.cal do ana de 1987. 

Na discussiio na generalidade do Relatorio da Direcc;:ao, foi expresso ter 0 mesmo 
registado melhorias em relac,:ao ao do ano anterior. 

Na especialidade, foi anotado com agrado 0 desenvolvimento e a forma como foi 
apresentado 0 secior relativo ao Boletim do CFP tendo tambem sido referida uma 
melhoria do seu contelido no pass ado ano. 

No capitulo destin ado a Exposic;:oes Internacionais foi corrigido _ ~m lapso, reco
nhecido pela propria Direcc;:ao, passando a nele figurar .-a . mellc;:ao do' Clube Interna
cional de Maximatilia, CIMAX, como promotor e a A!?~.oc.illcao PoTtuguesa de Maxima
filia, comc membro, conjuntamente com 0 CFP, da Comissao OrgaFlizadora da LUSO-
MAX 87. . .. .. 

Foram tambem varias as sugest5es da assembleia, das ~uais referimos que seiam 
empreendidas mostras filatelicas para jovens e reuriiOes' "de e'sclarecimento filatelico 
abarcando varias especialidades, e ainda que 0 leilac5 reatlzado" p'E!16 CFP no ano pas-
sado tenha continuidade em 1988. .. .. .. . .. .... . 

r . 

A Assembleia deJiberou ainda acrescentar aos vbtos" 1:Ie agradecimento propostos, 
um voto de louvor il. Direc9ao do CFP e ao cons6cio' vose' Manuel Cas anheira da Sil
veira, pela sua acc;:ao na organizac;:ao e realizac;:iio do 1.° leiliio do CFP. 

De especial realce foi tambem a decisao da Assembleia de aprovar por aclamac;:ao 
a proposta de nomeac;:ao como Socio Honorario do CFP, do benemerito Comendador 
Manuel Nunes Correia. 

As conta'S bem como 0 Parecer do Conselho Fiscal,' n,iio m~reqeram ' da assembleia 
qualquer comentario especial, tendo .sido igualmente aprovadas. 

ELEIC6ES 

Depois de um breve intervalo, passou-se ao segundo ponto da 'Ordem de Trabalhos: 
Eleh;6es dos Corpos Gerentes', . .~ 4 

Presente uma linica Iista, 0 sufragio revelou a sua ' efeic;:ao riela unanimidade dos 
votantes nao se registando mesmo 0 corte de qualquer nome: ' . 

E, pOis, a seguinte a composic;:ao dos Orgiios Sociais eleitos para 0 trienio 1~88/BO: 



LUBRAPEX 88 
PROGRAMA FILATELICO E SOCIAL 

SextacFelra, 13 de Maio 

_17 horas -:- Ce' im6nia oficial de inaugura
ya,o no pavllhiio do Palacio de Cristal (por 
convite) 

18 horas - Porto de 'Honra, oferecido pela 
Camara Municipal do Porco, na Casa do Ra
sei "al (por convite) 

Lan!;:amento do Bloco e do Intelro Postal 
comemoratlvos 

Sabado, 14 de Malo 

9 30 as 16,30 horas - Sessao de Trabalho 
do JU"i 

1630Q as 19 hor as-3. C1)16quio do Clube 
i'l3cianal de Filate!ia (no oavilhao, orientado 
pelo Cap. F. Lemos da Silveira '6 pelo Dr. 
Rubens R. Kley; en:rada livre) 

C::rlmbo Comemoratlvo .. Dla da Lubrapex" 

Domingo, 15 de Malo 

930 as 18 horas - Sessao de Trabalho 
do Juri 

Ca~lmbo Comemorativo ceDla da JuventUde .. 

Segunda .. Felra, 16 de Malo 

9,30 as 16 horas - Sessao de Trabalho 
do Juri 

16 horas -Excu-sao - cidade do Porto, 
terminando com visita e recepyao nas Caves 
dos «Vinhos Borges» (par convite). 

Carlmbo Comemoratlvo ceDla da cldade 
do Porto .. 

Ter!;:a·Fe .... a, 17 de Malo 

9,30 as 18 horas - Sessao de Trabalho do 
Juri 

20 horas - Jantar de Jurados (par con
vi '.e). 

Carlmbo Comemoratlvo ceDla Fllatelia 
e Saude .. 

Quarta ,Felra, 18 de Malo 
8 horas - Excursao de dia inteiro (Minho) . 
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Carlmbo Comemora'lvo 
ceDla das Adrnlnlstra~s Postals .. 

Qulnta·Feira, 19 de Malo 

10 as 16 horas - V Congres'so Luso-Bra
sileiro de Filat-e!ia (com intervalo para almo
r;:o), no edificio sede da ORCN - MunicIpio -
- Porto. 

Carlmbo Comemoratlvo ceDla da Comunldade 
Luso·Bras/leira .. 

Sexta-Feira, 20 de Malo 

, 8 .ho~as- ExcursaQ de ,dia inteiro (AI LO 
Oouro) 

Carlmbo ,Comemorativo ceDla da Literatura 
Fllatellca .. 

Sabado, 21 de Malo 

1430 horas - 3.° Leilao do Clube Nacional 
de Filatelia 

20,30 horas - Jantar de Palmares, no Ca
sino de Espinho (prazo limite de inocriyao, 
16 de Maio) 

Carlmbo Comemorativo ... Dla do C. N. F ... 

Domingo, 22 

Carlmbo Comemoratlvo 

ceDia des Descobrlmentos Portugueses» 

Ho,rarlo de Aber.tura ao PUblico 

Segunda a Qulnta-Felra 
Sexta·Felra 
Sabados e Domingos . ' 

= 15 lis 21 horas 
= 15 as 23 horas 
= 10 as 23 horas 

CERES 

«ASSISTENCIAS» 

Paulo Borges Bento 

Ao contrario do selo n.O 210, que devia 
ser emitido em cor vermelha e nao em car
mim e carmim-rosa, 0 selo n.O 223 salu na 
realidade, com ,8 sua cor pr6p ia. r)LI ~eia . 
em carmim, ao qual foi aposta a sobrecarga 
obliqua .. AssistEmcia». 

A princlpio, era minha convicyao de que 
se tratava de maisum selo igual a tantos 
outros que, por virtude de excedentario, ha
via sido utilizado com a referida sobrecarga. 

Tal suposiyao, afinal, nao tem fundamentos. 

Mas muito M a dizer deste selo e da sua 
cotayao presente. Contudo, e antes de entrar 
em. pormenores, refira-se, aqui, que esta 
emlssao tambem apresenta, selos vermelhos 
e naD em carmim, a s'amelhanya do que 
acontece com 0 selo n.O 210, a que consti\L i 
autentica raridade. 

Para complementar a minha ideia ante
rior, direi que 0 selon.o 223 foi prof,usa
mente circulado no ano de 1912 enos anos 
seguintes mas, devido a uma anilina infeliz 
em cor carmim e carmim-rosa, verifica-s~ 
frequentemente que, em contacto com a agua 
a co' carmim se desbota com uma f"ci idAd~ 
incrlvel, dadp origem aos selos que, normal
mente, sedesignam em filatelia de mancha
dos ou estropiados. 

Sendo assim, muito poucos destes selos 
se vem no mercado filatelico, visto que exem
plares perfeitos sao diffceis de encontrar e 
dal a sua carencia. 

Nestas condiyoes, nao posso concordar, 
de forma alguma, com a insignificante cota
r;:ao que se vem verificando nos cAtalogoc 
anuais, assim como, com as cotayoes dos 
n.06 158, 172, 210 e 223 do catalogo Eladio 
de Santos, e n.06 160, 174, 210 e 4, 4a) do 
capItulo .. Assist€mcia» do catalogo Simoes 
Ferreiras, pelo que aqui deixo expressa a 
sugestao de uma revisao moneta ria do as
sunto. 

A minha coluna 

SUGESTAO 

AOS CTT 

Leal e era 

Nao a demais repetir que a Filatelia quan
do se nao pratica apenas como acto de 
juntar selos numa velha caixa de sapatos, e 
uma fonte inesgotavel de cultura geral, e 
uma verdaiera enciclopadia que mostra toda 
a variedade de ass unto desde a geografia, 
a ciencia, a historia, ate aos acontecimentos 
sociais mais importantes da vida das nar;:oes. 

Vamos hoje, ocupar-nos da sarie "Reis da 
1.a Oinastia» emitida em 1955, a qual nos 
mostra as efigies de nove reis portugueses, 
segundo gravuras de artistas estrangeiros. 

Nao podemos dizer que haja sido uma 
emissao feliz no aspecto insirutivo porque, 
no nosso entender, seria preferivel que um 
dos selos nos mostrasse a efigie de um 
unico rei, e Os restantes a sua acC;;ao no 
desenvolvimen a do Pais, seus principais fei
tos e uma ou outra passagem de maior inte
resse cultural. 

Entretanto, ja decorreu mais de uma trin
tena de anos sobre esta emissao e ainda 
nao apareceu 'outra, com os Reis da 2. "- Oi
nastia. Nao sabemos bem porque nem dis
r.'Itimr.;. ~'3 r.'l'l' 3S, man t"."bem nao gnsta
remos de saber aue os filatelistas estran
geiros ~uponham que Portugal teve a governa-
-10 durAnte a Monarouia, somente nove reis. 
Oesta forma, a obra que Os outros mais tarde 
realizaram ficaria esquecida ou reverteria a 
favor da 1."' Oinastia. 

Tem os CTT emitido dezenas de series pos
teriormente pelo que nos parece oportuno 
lembrar que uma 'serie deste genero seria 
bem recebida pelos coleccionadores de se
los postais portugueses. Evitando a repetir;:80 
sistematica da serie anterior e transforman
do-a numa emissao de divulgar;:ao da hist6ria 
naciom.'- obteriamos 11m e .... ito fil r; telicamente 
e continuariamos no sistema de uma emissao 
dp. desE'nJ-,n!'l variados nue oara bem de lodas 
vimos adoptando nos ultimos anos, onde 
cada selo nos contaria um epis6dio do pas
sadn. 

Nao e pedir muito, nao acham? 
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filafelia 
BARATA DRS NEUES 
Rua da Trindade, 5-1.- Dt.- (ao Largo do Carmo) Apaltado 2890 

1117 LlSBOA CODEX - Telef. 367133 

Selos Classicos de Relevo de Por
t~g~1. par Eng.o Armando M. 
V,e,ra .... ... . .... ...... .. .. . .... .. .. . 

Selos Ceres de Portugal, par 
Eng.o Armando Mario Vieira e 
D. Portugal ....................... . 

Marcofilia do Serviyo Postal Am· 
bulante de Portugal e Ultramar, 
par Coronel Guedes Magalhaes 

Marcas Postais de Angola, par 
Coronel Guedes Magalhaes .. . 

Cartas Vindas do Brasil Delos Pa· 
quetes Transatlanticos, par Co
ronel Guedes de Magalhaes '" 

Marcas Postais Pre-Adesivas de 
Portugal 1978 = EM FICHAS = 
par Coronel Guedes Magalhaes 
e Eng.o Andrade 'e Sousa • .. .. . 

A Maximafilia de Macau, par Jose 
A. Duarte Martins .. ... ... .. ....... . 

Manual de Filatelia, par Joao AI· 
ves Dias ..•...... ... ..... . .. ... .. ... . 

Classificayao de Selos, tipo Ceres 
Portugal, par Ant.o Lopes Ribeiro 

Algarv,e, Hist6ria e Turismo na 
Filatelia, pDr Pi-res dos Santos 

Estudo de Carimbos Polacos no 
Tema Musica, por Pires dos 
Santos .......... . ... ....... . .. ... . .. . 

Bilhetes Postais de Por:ugal (In
teiros Postais). par A. Masca· 
renhas Pereira .................... . 

Bilhetes Postais do Ultramar 
(Inteiros Postais), por A. Mas· 
carenhas Pe,reira ................. . 

Selos Riscais de !Portugal. par 
Dr. Paulo Barata ........ . .... ... .. 
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LIVROS 

3.000$00 

1.000$00 

2.500$00 

1.500$00 

200$00 

2.500$00 

450$00 

200$00 

150$00 

200$00 

60$00 

250$00 

250$00 

500$00 

Vinhetas Anti.Tuberculosas de Por· 
tugal. par Dr. Paulo Bara~a ..... . 

Flamulas de Portugal - 1910/ 
/1978. par Dr. Paulo Barata .. . 

Fliimulas de Portugal- Supt.° = 
1978/1982, par Dr. Paulo Barata 

Classificayao de Etiquetas de He· 
gisto, 1.& Ediyao, por Dr. Paul<l 
Barata .......... . ........... . ........ .. 

Classificacao de Etiquetas de Re· 
gisto, 2.& Ediyao, par Dr. Paulo 
Bara:a ......... .... .. ............... .. 

Aerogramas de Portugal, por Or. 
Paulo Barata ... ... ..... .. .. ....... .. 

Estayoes dos C. T. T. c/ Marca de 
Dia, Registos, Encomendas e V. 
Declarados, par Dr. Paulo Barata 

A Colecyao Tematica na Filatelia 
par A. J. Bello Dias .. .. .. ... . .. 

Manual de Ex·Librrstica, par FC\us· 
to Moreira Rata ...... .. ...... ..... .. 

Respigos das Lubrapex (1966/ 
/1980, par Eng.o Marques Go-
mes ................................... . 

Selos Postais Portugueses Fluo
rescentes e Fosforesoentes, por 
Eng.o Marques Gomes ..... -.... 

Provas' e Ensaios de Portugal, par 
Prot. Oliveira Marques ......... 

A Maximafilia - dos Primordios a 
Actualdade, par Dr. Eurico Lage 
Cardoso .. .. ....... ... .. .. .. .. ... . ... . 

Manual do Coleccionador de Pas· 
tais Maximos, par Dr. Eurico 
Lage Cardoso . .. .... .... .. . .. ... .. 

50$00 

100$00 

50$00 

50$00 

50$00 

50$00 

50$00 

500$00 

2.500$00 

60$00 

80$00 

250$00 

200$00 

250$00 

LUBRAPEX 88 

Para os liIatelistas 0 nosso abrayo d.e sim. 
patia, 0 nosso muito obrigado, por mais uma 
vez irem partieipar nesta Lubrapex, enrique· 
cendo·a com as suas colecyoes laboriosa. 
mente estudadas e montadas_ Eles sao a 
mais forre das razoes para a existlmcia das 
Lubrapex, exposiyao pensada, ,ngendrada e 
realizads" por filatelistas, nesse Is longfnquo 
ano de 1966. 

A Federayso Portuguesa de Filatella, deu 
e dars todo 0 apoio iI Lubrapex BB, na eer· 
teza que esta ficars como um marco impor· 
tante na fifatelia naeional e sers 0 ponto de 
viragem da organizayao da liIatelia norte· 
nha». 

(Pedro Mareal Vaz Pereira, Presldente da 
Dlrec~Ao cia Fede~o Portuguesa de F1'a· 
tella) 

PRe:MIOS 

Alem de medalhas de ouro grande, ouro, 
vermeil grande, vermeil, prata grande, prata, 
bronze prateado e bronze e, ainda, diplomas, 
serAo institurdos mais os seguintes -premios 
oficials; 

Grande Premio de Honra 
Para a melhor participa<;:Ao da Classe de 
Honra. 

Grande Premio Lubrapex 88 
Para a melhor participayAo apresentada nil 
Classe de CompetiyAo. 

Premio Brasil 
Para a melhor participayAo originaria de Por· 
tugal. 

Premio Portugal 
Para a melhor participa<;:Ao ongmana do 
Brasil e demais parses de expressAo oticial 
portuguesa. 
Premio Temstiea 
Para a melhor participayAo de Filatelia Te
matica. 
Premio JuventiJde 
Para a melhor participayAo apresentada no 
Grupo G (Juventude). 

Premio Literatura 
Para a melhor participa<;:Ao apresentada no 
Grupo H (Literatura Filatelica). 

Juri 
PORTUGAL: 

Armando Mario Oliveira Vieira 
David L<lp.es Cohen 
Paulo Seabra Ferreira 
Francisco Lemos da Silveira 
Manuel Porto carrero 
Miguel Macedo Teixeira 
Vltor dos Santos Falcao 
Ant6n:io Dionrsio Almeida Silva (Gama) 
Ant6nio Gon<;:alves Borrarho 
Jose Ant6nio Duarte Martins 

BRASIL; 
Ferdinand Hidalgo 
Pauro Monteiro de Araujo 
Rubens Reis K-r.ey 
Carlos Eduardo Capucio 
Lauro Natali 

JURADOS OBSERVADORES: 
Carlos Pedro dos Santos (Hist6ria Postal) 
Jorge Fernandes (Literatura) 
Manuel Portocarrero (Literatura) 
Carlos Kullberg (Tradieional) 

V CONGRESSO 
lUSOJBRASIL'EIRO 

Integrado na Lubrapex 88, desenrolar·se·a 
no dia 19 de Maio 0 V Congresso Luse-Bra
sleiro de -Filatelia, are6pago que tem como 
finalidade tratar de assuntos relacionados 
com os interesses mlituos das comunidades 
filatelicas de Portugal ·e do Brasil. 

Os trabalhos deconrerao no audit6rio do 
ediflcio sede da Direcc;:ao Regional dos Cor· 
reios do Norte, no Porto, iniciando-se as 10 
horas. 
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LUBRAPEX 88 

.. Uma vez mais, vao ter oportunidade de 
se reverem amigos filatelistas dos pa{ses 
irmaos Brasil/ Portugal, numa manilestat;ao 
de amizade que nos une, a/argada atraves 
desta manifestat;aO cultural. 

Estamos certos de que 0 esforr;o conjunto 
e a oportunidade criada propiciara um inter' 
cambio de experifmcias, inlormat;oes e co· 
nheoimentos que lirmarao mais 0 lat;o do 
estreitamente das relat;oes. 

Se mais razoes nao existissem, esta apro· 
ximar;ao emergente mais do que justificaria 
que, na qualidade de Director Regional de 
Correios do Norte, apoie incondicional e total· 
mente este even to cultural. 

(Dr. Manuel Vleltes, Director Regional dos 
Correlos do Norte) 

.. Slio as Lubrapex 0 mais antigo Jntercam. 
bio cultural regular existente entre os dois 
paises irmaos, d'aquem e d'alem mar e que 
marcam bem fundo a existencia desse gran· 
de mundo Lusiada, onde de um lado existe 
o samba e do outro 0 lado, mas on de existe 
uma cultura muitas vezes comum, pensada e 
falada pela mesma lingua mae, que e essa 
bela e rica Jingua portuguesa. 

Orgulhosos estamos por mais uma vez 
irmos receber os nossos queridos irmaos 
brasileiros, que tao bem nos souberam rece· 
ber na tiltima Lubrapex rea/izada no Rio de 
Janeiro. Orgulhosos estamos por Ihes poder· 
mos franquear as nossas portas, a nossa ami· 
zade e de Ihes darmos a nossa hospitalidade, 
num abrat;o traterno, que temos a certeza se 
ira repetlr por muitos e bons anos. 

Para e/es 0 nosso convite e pedido, para 
que nao faltem a mais esta grande reuniao 
Luso·Brasileira e que nos honrem com a sua 

8 

presenr;a, neste belo canto terrestre portu· 
gues. De corar;ao e brar;os abertos espera· 
remos por eies. 

Comissao Organizadora 
PRESIDENTE DE HONRA 
Eng. Jose Viana Baptista (CIT) 

PRESIDENTE 
Dr. Manue! Portocarrero (CNF) 

VICEJPRESIDENTES 
Ant6nio Carmo Teixeira (CIT) 
Eng. A. A. F.ernandes de Sousa (CNF) 
Pedro Vaz Pereira (FPF) 

SECRETARIOS 
Dr.R Maria de Lurdes Rodrigues (CIT) 
Dr. Davide Carvalho (CNF) 

TESOUREIROS 
Dr. Julio Pinto da Costa (CIT) 
Carlos Viana Guimaraes (CNF) 

VOGAIS 
Alexandre Faria dos Santos (CIT) 
Dr. Manuel Lima Torres (CNF) 

SUPLENTES 
Dr. Joaquim Joiio Dias da Silva (CNF) 
Eng. Armando Oliveira Vieira (CNF) 

COORDENADOR GERAL 
pro Manuel Portocarrero 

COMISSARIO PARA 0 BRASIL 
Gilber~o Henry William 

Uma palavra de agradecimento enderer;o 
para esse grande companheiro de muitos fra· 
balhos pass ados e, estou certo, a passar, 
que sao os Correios Portugueses. Sem eles 
seria praticamente impossivel levar a eteito 
mais esta grande organizac;ao, que tanto 
prestigio traz para a nossa filatelia e para 
Portugal. 

Estudos da Hist6. ia Postal de Via· 
na do Castelo . . .. .. ... ........ ... . 

Hist6ria Postal da P6voa de Var· 
zim. por A. Pinto Fernandes . . . 

Os Correios, os Salos e a Filate· 
Iia, por Dr. Eurico Lage Cardoso 

Iniciac;:ao Filatelica, por Eng.o Ela· 
dio Santos ........ ................... . 

Como Coleccionar Selos, por V. S. 
e Americo Ribeiro ... .. .. ...... . . 

Carimbos de Portugal e Ultramar 
-1978, por Palma Leal . ...... . . 

A Filatelia ao Alcance de Todos, 
por Paulo Sa Machado .. . . .... . 

Carimbcs Numericos, por Paulo 
Sa Machado ... . . .•............ . ... . 

Estatuto Internacional de Maxima· 
filia 1982 (A. P. M.) ........... . 

Eladio Santos 1988 Selos de Por· 
tugal, IIhas a Macau ........... . 

Especializado, Selos de Por:ugal, 
I!has 'e Macau 1988 . . .. . , . .. . . .. .. 

200$00 

500$00 

350$00 

150$00 

100$00 

180$00 

50S00 

30$00 

30$00 

800$00 

800$00 

Cat. Collect First Day Covers' 
(Inglaterra e IIhas do Canal) ... 

Cat. First Day Covers -Inglaterra 
-1980 ...•... .. ... ....... . ........ .. 

Cat. First Day Covers - Inglaterra 
-1981 .......... . ... ......... ...... . 

Collect B"itish Stamps - Gibbons 
- colorido -1980 .... . . . . .. .. .. . 

Collect Bri'ish Stamps - Gibbons 
- colorido -1981 ..... .... ...• . . 

Collect British Stamps - Gibbons 
- colorido -1982 ......... . .. . . . 

Colect British Stamps - Gibbons 
- colorido -1983/84 

Col!ect Channel Islands and !sl'e of 
Man 1984 . .. . ..... ... . .... ....• . . . . . 

Cat. Queen Ellizabeth II Stamps 
1980, por John Lister ... . .. ..... . 

His 6ria Postal das IIhas da Costa 
de Franc;:a ....... .... . .. ... . .. . .. .•.. 

Cat. Portugal e Espanha - Parte 2 
-1980 .. ... . ..... .. .. ........ . .. ... . 

REVISTAS 

FILATELIA LUS!11ANA 

N58 1-3-4-5/6-7, cada 

REVISTA CIMAX 

N.o 1 -Maio 1987 .... .. ... ... ... . . . 
N.o 2 - Dezembro 1987 . .. .. .... . . . 

BOLETIM DA ASSOCIAi;AO POR· 
TUGUESA DE MAXI-MAFILIA 

N.ol 3-6-7-8-9-10-11-12, cada . . .... . . . 
N.08 13 ao 43, cad a .. . .. . .. ... .....•. . 

o MAXIMAFILISTA 

N.o 1 . . .. .......... ..................... . 
N.D 2 . .. ......• ..... ............... ....... 
N.ol 3 ·e 4, cad a ......... . ......... . . 

MARCOFILIA 

N.ol 3 e 5, cad a 

ESTAMPILHA E VINUM 

N.o 1 ao N.D 16, cada .. . .. ... .• .... . 
N.D 17 ·e 18. cada . . .. ..... . ... .. . . . 
N.D 19 e 20, cada .. .. . . . . ............ . . 

50$00 

100$00 
100$00 

60$00 
50$00 

70$00 
80$00 

100$00 

50$00 

6C$00 
100$00 
80$00 

REVISTA FRANQUIA 

Do N.D 1 ao N.o 5 cada Revista . . . 
Do N.D 6 ao N.o 15 cada Revista 
Do N.D 16 ao N.o 37 cada Revista 
Encadernado - Volume I Anos de 

1974/ 75 .. . .. .. ... . . ... ...• . .. .. .. . . .. 

Encadernado - Volume II Ano de 
1976 . . .. . .. .. .. . ............ .. . .... . . 

Encadernado - Volume III Ano de 
1977 . ... ..•. . . . ........... .. ...... .. . 

FN - FILATELIA NUMISMATICA 

Do N.D 1 ao N.D 8, cad a . ... . .. . . 
Do N.o 9 ao N.D 21. cad a ... ... . . . . 
Do N.o 22 ao N.D 29, cad a .. . ... .. . 
Do N.o 30 ao N.D 33, cad a ...... .. . 
Do N.o 34 ao N.D 37, cad a ........ . 
Do N.o 38 ao N.D 43, cada .... . .•.• 
Do N.D 44 ao N.D 46, cada ...... ... . 
Vol. I 11 Numeros (1981-82) .. . 
Vol. II 11 NUmeros (1982.83) 
Vol. III 11 N;jmeros (1983-84) . .. 

350$'00 

180$00 

300$00 

230$00 

26D$00 

400$00 

500$00 

650$00 

850$00 

2.600$00 

1.650$00 

50$00 
40$00 
30$00 

750$00 

750$00 

750$00 

70$00 
80$00 
90$00 

100$00 
120$00 
150$00 
180$00 

1.500$00 
1.600$00 
1.600$00 
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LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LISTIE DES MEMBRES 

AL TERACOES - ' REINGRESSOS NOVOS SoCIOS 

PORTUGAL 

2563 - Joaquim Jose Alves Saloio. Rua Diario 
de Notfcias. Vivo N." S." do P6pulo. 
2500 Caldas da Rainha. (M) Po. Fr. 
In. C. N. U. 60. 3. 63. 64. 65. 66. 67. 
67B. 68. 70. 71. 73. 75. T2g. 

2795 - Carlos Andre Carneiro Ramires Pe
ralta. Rua Eng. Nobre Guedes, 159.0 

Dt.o 1500 Lisboa. (P) Po. In. AI. T. 
C. V. N. U. 60. 3. 

2896 - LuIs Maria da Cunha Freire Botelho 
da Costa. Av. da Liberdade n. 21. 3.° 
Esq. 1200 Lisboa. (P) Po. 1'. C. V. 
60. N. 1. Ateneu. 

2897 - Carlos Manuel Nunes Pacheco. Bair
ro do Lombo (Casa T'eixeira). 5400 
Chaves. (P) Po. Fr. Es. T. C. 60. 75. 
circulados. 60. N. U. 1. 3. T16. 94. 
Ateneu. 

2898 -Asdrubal Augusto de Magalhaes. Rua 
Dr. Magalhaes Pessoa, 6. Pousos. 
2400 Leiria. (A) Po. Fr. Es. In. T. 
60. N. 1. 19. IIhas N 'Jr:na:1daz. His-:6· 
ria Postal de 1. IIhas Normandas. 68 
(Meins de transportes). 90. 92. 94. 
107. Elizabethian. 

2899 - Eng. Mario Fernando da Silva Costa. 
Av. 25 de Abril. 721-1.°. 2750 Cas
cais. (M) T. C. V. 60. N. U. 1. 10B. 
13. 21. 28. 

2902 - Pedro Correia Pereira dos Roeis. Pi
nhao. 3720 Oliveira de Azemeis. (P) 
C. 60. N. U. 1. 3. 60 de 1, anteriores 
a 1985. 

MACAU 

2900 - A" 'ur Francis'co de Carvalho ·Angelo. 
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Caixa Postal n. 1122-Macau (Via"Hong 
Kong). (M) T. C. 60. 74. Cartas cir
culadas. 73 de Macau. 60. N. U. Um/ 
quadra e folhas inteiras de 28 selos 
(classicos) 90. 91. 92. 93. 94. Ate
nau. 

BRASIL 

2901 - Prof. Eng. Paulo Rodrigues Branco. 
Rua Te6filo Otoni. 249. Caixa Postal 
61. CoEP 35. 700 Sete Lagoas. Minas 
Gerais. (M) Prerere T. Eventualmente 
C. 60. N. 1'5. T29, de 3. Colecciona 
60. N. .U 66. ofolhinhas. 67B. Cartas 
circuladas. 68. Carimbos 63 . .p em 60 
de 1. IIhas. 2A. T9 de 3, inclusive 
marcas e obliteracoes filatelicas. 

ARGENTINA 

2882 - Carlos Alberto Salgado. Avda. Case
ros n.O 3716·1er. piso Dpto. «A .. , 1263 
Buenos Aires. (M) 'Es. Po. In. T. N. 
1. 12. 60. 90. T13. T7. T5. 

AUSTRALIA 

2815 - Tony Ferreira. 370 Barkly St. EL
WOOD 3184. Australia. Po, In. Fr. 
Chi'n€ls. T. C. 60. 1. 2. 67B. 90. 94. 

FRANC;:A - FRANCE 

428 - Eng. Jean Antoine Roudeix. La 
Bayoud. 38590 Sai!)t Etienne de Saint 
Geoirs. (P) Po. Fr. T. C. V. N. U. 60. 
1.2.16.21. UPU. 90. 93. 

1114 - Prot. Perrot - 73 Avenue Pasteur 
- (Bellevue) 70000 Vesoul - Fr. 
Po. T. 60. 1.2. 21. - 'I'sra'el - Tems
tica sobre arte - 90. 94. 

2094 - Ant6nio Candido Gomes de Almeida. 
3, Rue Gaston Bachelard. 10000 
Troyes. Po. Fr. T. eo. 1. 21. 

2608 - Pedro Ant6nio. 22. Rue Pierre Aubry. 
Lyon 69009. (M) Po. Fr. T. C. V. 60. 
N. 1. 60. N. U. 2A. 19. 21. 90. 94. 

2633 - Marques AmAndio, 2(} RUe Jean Jau
res, 92230 Gennevilliers, Franc;:a, Fr. 
Po. 60. N. U. 1. 2A. 94. 

LUBRAPEX 88 

~o PavllhAo do Paiaclo de Orlstal. no Porto. com 0 pa~. 
cinlo da Federa~a'o Portuguesa -de Fllatena e dos Correlq~ 
e Telecomunlca~6es de ·Portugal. e numa organlza~Ao dO 
Clube Naclonal de Fllatella e da Dlrec~Ao Regional de 
Correios do Norte. tera lugar de 14 a 22 de Malo. a LUBRA· 
PEX 88. XII Exposl~Ao Filatelica Luso-Braslleira. 

TESTEMUNHOS * 
.. Ao Ion go destes 22 snos de vivtmcia das 

Lubrapex, com inlcio no Rio de Janeiro em 
1966 verificamos quao imparavel e 0 seu 
mov/mento: 1968 - Funcha/; 1970 - Rio de 
Janeiro; 1972 - Aveiro; 1974 - S. Paulo; 1976 -

Porto' 1978 - Porto Alegre; 1980 - Usboa; 
1982 - 'Curitiba; 1984 • Usboa; 1986 - Rio de 
Janeiro. 

Em 1988, na cidade do Porto, tudo se !~,a 
para que 0 movimento das LI..-brapex .contlnue 
e ganhe mais fort;a para os anos wndourOs. 

o Clube Nacional de Filatelia deseja um 
bom trabalho aos elementos da Comissao 
Organizadora e das varias Comissoes que 
ttim sobre os seus ombros a responsa13i1idade 
da organizat;ao e realizat;ao desta "LUBRJ\
PEX 88.. e deixa, desde ja, expresso 0 sell 
agradecimento pe/o empenho e esfort;o que, 
por certo, nso regatearao. 

o Clube Nacional de Filatelia, de brat;os 
abertos, espera por todos v6s. 

Bem-vindos a "LUBRAPEX 88 ..... 

(Eng. Ant6nlo Alberto Femandes de Sousa, 
Presldente cia Dlrecc;Ao do Clube Naelonal de 
Fllatella) 

, ExtFactos de textos Ilubllcados nos Boletins n.'· 
1 e 2 da LUBRAPEX 88. 

ccA LUBRAPEX realizada, pe/a prlmelra vez, 
em 1966, na cidade do Rio de Janeiro, sob 
os aUS/J/cios do Clube Filatalico do Brasil It 
Clube Filatalico de Portugal, vem tendo curso 
de dois em dois anos, alternadamente em 
Portugal e no Brasil. E com imensa satista
t;ao que constatamos, que Os idems sonha. 
dos pe/os seus primeiros organizadores, v'm 
superando de 'xlto em cada LUBRAPEX, 
principalmente no seu opjectivo maior: -
a uniao fraterna dos filatelistas, que falam 0 

mesmo idioma, a maravilhosa lingua portu. 
guesa, que propicia a filatelia luso-braS/leira 
viver magnificos dias de confraternlzat;lo. 
Assim sen do, temos a certeza que nao nos 
faltara, na magnifica e hospita/eira cldade do 
Porto, 0 calor humano de nossos irmaos 
portugueses, que tanto estimamos e admira· 
mos. Feliz e a criatura que nos momentos 
de grandes emot;oes sente 0 conforto da 
present;a de amigos, que fraternalmente com
parti/ham das mesmas ... 

(Gen. 'Euelydes Pontes, Presklente cia Fede
rac;lo Brasllelra de Fllatalla> 

7 · 
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PLACAS DE PRQFISSOES 

Ref. 4220 Dlreho 
4221 Agriculture 
4222 Mllslea 
4223- IndUstria 
4224- Pesce 
4225- Caea 
4228- Medicine - Em eetudo 

Placas de Bronze 80 m/ m a 1200I00 

Rua dos Bacalhoelros, 28 

1100 Lisboa 

Autor 
M. Norte de Almeida 
1987 
8Ox80 m/ m. 

Telef. 870412·8704 25 

2681 - Horacio do Carmo. 3 Bat. Balzac. 
Rua de la Fonte. 61300 L'aigl'eFran
ca. Po. Fr. T. 60. U. 1. 72. 1. 90. 

2716 - Henrique Ivaristo Queijo. 10 Rue 
Sergent-Michel Berthel. Lyon 69009 
(P) Po. Fr. Es. T. 60. N. U. 3. 90. 

2759 - Belchior A. 39 bis Rue de 'L' Ancienne 
Com~die. 4300 Le Puy. 

2761 - Duarte Jorge Monteiro. Rue du Mou
lin des Pres. F. 75013 Paris (Boite 
29) . Po. Fr. 60. 1. Tema Europa 
21. 90. 

2770 - Mario Ant6nio F. R. IIha. 77-81 Av. 
Aristide Briand. Montrouge 92120. 
T. C. V. 60. N. U. 1. 21 . 38. Tema 
Cinema 90. 94. 

2769 - Mallet Josephine. 69, Avenue des 
Freres Lumiere. Lyon. (M) . Fr. AI. 
Jugoslavo. 60. 1. 2. 10A. 19. 21. 48. 
90. 

2790 - Mad. Teixeira Maria. 54, Rue Pauline 
Jaricot, Lyon. (M) Fr. Po. T. 1. 3. 

2791 - Delfim Moreira da Cruz. 46, Rue du 
Bourbonnais. Lyon 89009. (M) . Po. 
Fr. 60. N. U. 1. 19. 21 . 90. 

HAWAI 

2426 - Cheong-Too Choi. 7509 Huialoha 
Street. HONOLULU 96825. (A) In 
Macau. Hong-Kong. China. 

HOLANDA - PAYS-BAS 
NEDERLAND 

861 - Ev. D. 'Kar - Roosevelt iaan 119 I -
Amsterdam - In. 60. 26. 90. 

1137 - Manuel Espada - Geuzenstraat, 35 I 
- 1056. KA. Amsterdam - (P). Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 26. 90. 

1723 - Ant6nio SimOes Brilhante. Bloemhfs
traat 5. 2351 SK Leiderdorp. (A) Po. 
Fr. T. C. V. N. U. 60. 5. Ocid-ental. 59. 
93. 94. 97. 

1755 - Rua 'F,ei.as Livramento. West Kruis
kade 47 A. 3014 AL Rotterdam. Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 2A. 94. 

1810 - Alfredo Fernando da Silva Sousa. 
James Cookatraat 16 - Amsterdam 
1015. (M) Po. Fr. In. Ho. T. C. 60. 1. 
T7 de 3. 90. 

1856 - Avelino Ant6nio Lima de Araujo. 
Boomgaardstraat, 13511. 3012. X. 
C. Roterdao. T. 60. 

2519 -Lr.Jcio Carvalho de Mendonca. Wil
sonstraat 152. 2131 PX HOOFDDORP. 
Po. Fr. In. Ho. 60. 1. 16. 26. Austra
lia. 90. 93. 94. 

2799 - G. C. Siebel. Kei7!erskroon 173. 8935 
LP. Leeuwarden. Ho. In. 60. 1. 26. 

2833 - J. van den Baard. 19 Keizerstraat. NL 
5211' HG Den Bosch. I n. AI. Ho. Fr. 
T. 60. 1. 2. depois de 1945. S6 U. 

HONG-KONG 

2861 - Dr. Moy Man Cho. Flat 1, 32/E, 
King Pik House. King Shan Court. 
Ngau Chi Wan. Kowloon. (A) In. 1. 
2. 2A. Macau. 91. 

INGLATERRA - GRANDE-BRETAGNE 
GREAT BRITAIN 

147 - M. Albuquerque. 15, Edenham Way. 
London W. 10. Comerciante. P. Fr. 
In. Es. Servo-Croatio. Compra e ven
de. Nao troca. InteirosPostais. Car
tas Pre-adesivas, marcas postais so
b~e selos e sobre cartas de 1.2. 

1360 - British Library. Document Supply 
Centre. Serial Acquisitions. BO&ton 
SPA-Yorks LS 23 7BQ. 

2546 - George P. Henderson. 76c The Ave· 
nue, Beckenham, Kent, BR3 2ES (A) 
In. Po. Fr. 60. 1. 2. 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101 _3.0 

1200 LlSBOA - Tefef. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 

saos DE PORTUGAL E UL TRAMAR 
6 a nossa grande especialidade 

SELOS DE TODO 0 MUNDO 

PARA TODOS OS TEMAS 

Exposic;io permanente de Selos em 
15 vltrlnes do Atrio do r6s.cfo-chAo 

e no 3.0 andar (elevador) 

C()MPRA - VENDA 

Execuc;1o rApida de pedidos 
por correspondfncla 
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BOLSAI FILATELICA 

Espaco a dlsposlcao de todos os leitores que podem aqul Inserlr 
o seu anunclo ao pr~ econ6mico de 30$00 p~r linha. 

TOTALMENTE ACrrUALIZA. 
DO - PRE<;:ARIO DE PACO· 
TES COM SELOS TEMATICOS 
- 28 motivos diferentes, em 
pacotes de 25 dif., 50 dif., 100 
dif., e muitos outros pacotes. 
Enviamos gratis a pedido. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500CALDAS DA 
RAINHA. 

Com pro sempre cartas e 
postais de correio de campa
nha, postais de propaganda, 
correia censurado da Alema
nha para Portugal. Envios com 
prec;:os a: Manfred Bunde, Wol
fstrasse, 11. D - 3410 Nor
theim. Alemanha. 

Compram-se selos Tematica 
Fauna da AMERICA LATINA. 

Series, quantidades ou 10-
tes. Tambem Minerais. 

Jose. Fernando Gomes 
R. Tenente Valadim, 91 
2000 SANTAREM 

TOTALMENTE ACTUALIZA-
DO - PRE<;:ARIO DAS SE
RIES COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1987 -
Enviamos gratis a pedido. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Europa de "-este. Oferec;:o 
aos melhores prec;:os series 
novas tematicas ou outras, 
Inclulndo novldades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando II, 
Lote 8_2.° m.o, 2735 Cacem. 

INDIA 
Compro pecas circuladas da 

India Portuguesa - Paulo Kru
ger - Av. Brasilia, 6-1.° Esq. 
Apelac;:ao - 2685 Sacavem
Tel. 2571326. 
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TEMATICOS I ANUARIO DE COLECGIONA-
Para especializacao vendemos DORES, inscreva-se. Peca bo
carimbos comemorativos dos letim de inscricao a BELA-

mais varia'oos temas. CRO, LDA., 
BELACRO,LDA. R. Marques de Fronteira, 12-A 

R. Marques de Fronteira, 12-A 1000 LlSBOA 
1000 LlSBOA 

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

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

TO'fALMENTE ACTUALlZA
DO - PREQARIO DOS SO
BRESCRITOS 1.° DIA DE POR
TUGAL - 1950-1987 - Envia
mos gratis a pedido. SERGIO 
W. DE SOUSA SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

FILATEUSTAS I 
DESEO PORTUGAL NUEVOS. 
DOY MUCHOS PAISES. 
A. CINTAS. Cj PE 1\1 ALAtRA , 
N.o 1'0 SEVILLA ESPAI\IA) 

COMPRQ-TROCO - Pecas 
clrculadas da Companhia de 
Moc;:amblque, Niassa, Louren
co Marques, Quelimane, Klon· 
gao Zambezia. Respondo sem
pre. Paulo Sa Machado - Rua 
Direlta das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 

COM PRO ftLusladas" (Por
tugal), cartas, postals, ambu
IAnclas, carlmbos franceses, 
nomlnatlvos, ensalos, provas, 
erros, blocos, paquebots. 

Inscrh;6es marglnals: 1m· 
pressores e numeros de obras. 

Resposta: Apartado 90. 2751 
Cascals Codex. 

Compro selos novos sem 
charneira de Portugal, 1934-
-60; Austria, desde 1945; Lie· 
chtenstein, Suic;:a, Alemanha 
Fed. - Berlim. 

Respondo sempre. S6cio do 
Clube. Apartado 585. Lloret
-Gerona. ESPANHA. 

COMPRO I TROCO I VENDO 
IPostais-Maximos de todos 

os temas e nacionalidades. 
L. Manuel - Rua A Bloco 24 c 

4.° D 
2745 - QUELUZ OCIDENTAL 

Compram·se series novas de 
MINERAlS se possivel em 
quantidade. Volume V e VI 
Yvert - (Outremer). 

Jose Fernando Gomes 
R. Tenente Valadim, 91 
2000 SANTAREM 

-----
PREQARIO DOS NOVOS 

PArSES DE E~PRESSAO POR
TUGUESA - Acaba de surgir 
total mente em dia, esta nossa 
lista de prec;:os de ANGOLA -
CABO VERDE - GUINE BIS
SAU - MOQAMBIQUE - S. 
TOME. Todas as emissoes 
d iscri mi nadas, numerac;:Ao 
Yvert e Eladio, selos dentea
dos, nao denteados, blocos, 
ensaios de cor, sobrescritos 
do 1.° dia e sobrescritos co
memorativos. Alem de outras 
variedades para valorizar sua 
coleccAo. SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - Selos e 
Material Filatelico - 25(;0 
CALDAS DA RA'INHA. 

com a sua imagem no sobrescrito e a sua 
forja no selo; aqui, 0 esfo,,;o vio/ento do 
construtor. Num postal maximo da tocadora 
de adufe (Europa 85), a energia gasta-se a 
proporcionar distract;ao aos ouvintes. Mas 
num e noutro, tenta-se 0 bem·estar social. 

Nao se julgue, poram, que 0 trabalhador 
se contenta com manifestat;oes iso/adas de 
oficios. Sente necessidade de contraternizar 
e 0 1.° de Maio e 0 seu dia, aquele em que 
os individuos das mais diversas protissoes 
se abrat;am no reconhecimento de que ape
nas a uniao de fort;as consegue progresso. 

A hist6ria dos vimes transplanta-se do 
ambiente restrito de um pequeno agregado 

familiar, pais e filhos, para um outro muito 
mais amplo, a sociedade. Custa a quebrar 
um mo/ho de varas mas, se as soltarmos, 
uma a uma partiremos. 

Os filatelistas portugueses ja possuem, na 
co/ecr;ao de se/os, uma serie emitida em 
1981 intitulada «1.° de Maio, Dia do Trsba
Ihador», aleg6rica do emprego da forr;a e 
da produt;ao dos trabalhadores unidos pe
rante um horizonte luminoso. Belo comet;o 
para a/ongar pass ad as. 

Primeiro de Maio, dia de festa e de pro
messa de produr;ao de bens de consumo 
para todos, a 0 que se nos depara perante 
o sobrescrito de 1.° dia de emissao da Che
cosIo va quia (n.o, 636/7 Yvert): nos se/os, 
uma manifestar;ao solidaria a ce/ebrar 0 1.° 
de Maio coberto por flores e. na gravura do 
sobrescrito, veem-se a agricultura e a indus
tria perfeitamente simbo/izadas. 

Em suma, uma co/ec¢o que apetece mon
tar. E se sao, quantas vezes, inevitaveis as 
consequencias desastrosas de tempestaaes 
que os elementos desencadeiam, se a doen
r;a e a velhice nos roubam capacidade de 
realizar;ao, vamos comer;a-/a hoje? Qua! 0 
primeiro passo: procurar tudo 0 que se refira 

(~(h 
~~tv t..~·.ir &vc'L.v\.a..- 3 - 1~ - f-

cf.A ..YfxJ. CL 
7'C rvCAL 

a trabalho e trabalhador ou estabefecer um 
plano de acr;ao? 

Temos a impressao de que uma das face
tas apon!adas da pano para mangas .. . Os 
instrumentos? As profissoes? Obras grandio
sas? Dia do trabalhador? 

Que 0 pr6ximo primeiro de Maio propor
cione elevado espirito de confraternizat;ao 
que se espelhe em futura colecr;ao tema
tical 
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PORTICO 

TRABALHO E 1.0 DE MAIO 

Pens amos que nao se deve afastar 0 ele
mento Beleza de qualquer coleC9aO, em 
especial a tematica. Supomos igualmente 
que nem todas as tematicas foram ate hoje 
abordadas. 

A proximidade do primeiro de Maio trou
xe·nos a ima'lina9aO a hip tese de se dedicar 
uma coleC9aO ao tema TRABALHO. Inumeros 
elementos contribuiriam para enorme varie
dade e enriquecimento. 

S6 instrumentos de trabalho em series a 
eles dedicados em Portugal, foram emitidos 
33 selos desde 1978 ate 1983. Mais dif.ceis 
de detectar, outros se encon 'rarao igualmente 
nos nossos catalogos: a foice, a roca e ate 
alguns com tendencias mais not6rias para 
desaparecerem. como as canastras. 

Desses 33 se/os, quantidade que inclui a 
variedade do selo de 30$00, alguns nos mos
tram varias pe9as de ferramenta, como 0 de 
20$00: camartelo e escoda, maceta e esco
pros, nivel de pedreiro, e colher de trolha. 
Embora a maioria se destine a utiliza9aO 
pelo pedreiro, tambem 0 escultor, 0 gravador 
e 0 canteiro se podem servir de algumas 
ferramentas. Em segundo plano e a laia de 
silhueta. um estaleiro modemo represen~a 
obra gigantesca que os artifices erig/ram. 

Desta serie de «instrumentos de trabalho», 
outros elementos se poderao extrair com 
aspectos do passado e do presente: a galera 
saloia e 0 camiao d.e longo curso, 0 estaleiro 
naval de carpintaria de machado e um outro 
modemo, 0 machado e serra ao lade da 
serra mecenica de fita, 0 arado e 0 tractor, 
o barco da arte de xavega e 0 navio de 

A lves Coelho 

pesca pe/agica, im6vel de escriturar,;Bo ma
nual e 0 computador de gestao, etc_ 

Nas series de Costumes Portugueses e nou
tras alheias ao ass unto, entre elas a come
morativa da Sociedade PortugLesa de Au/ores, 
encontram-se instrumentos de trabalho e nao 
se con segue uma perfeita harmonia no arran
jo das folhas de album sem hesitar,;oes e 
bus cas de tanto agrado do coleccionaaor. 
E, claro, "30 fica par aqui. 0 campo de 

aC9Bo de um coleccionador da tematica "Tra
batho» e muito vasto. Em materia de profis
soes, focamos dois aspectos diferentes. No 
sobrescrito do primeiro dia de emissao do 
selo n.O 110 de BerUm OCidenta/, presta-se 
homenagem ao centneario de August Borsig 

PAULO DIAS 
Compro Pec;:as Filatelicas 

que tenham Porteados, Multas, 
Imposto Postal, Imposto Tele
grafico de Portugal e Ex-CoI6-
nias. Tambem compro Tela
grafia Electrica ·e Cabo Verde. 
Cedo Trocas. 

T'elefone 600750 ou 975487 
(depois das 20 h). 

SE V. GOSTA DE VARIEDA
DES EM SELDS DE PORTU
GAL E UL TRAMAR, TEMOS 
ALGO PARA SI ...:. Temos 
cadernos com exemplares bas
tantes bel os, para sua colee
Qao. Proponha 0 seu envio a 
apreciac;:aol S~RGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAiNHA . 

-----
J'achete ser.ies neuves 

FAUNE 
d'Amerique Latine. 

Series, quantites ou lots. 
Aussi MINERAUX. 

Jose Fernando Gomes 
R. Tenente Valadim, 91 
2000 SANTAR~M 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, PREQARIO -
Contem mais de 30.000 series 
novas de todo 0 mundo. 
Aquilo que V. esperava para 
fazer boas aquisic;:oes filateli
cas. S~RGIO W. DE SOUSA 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Vendo. Selos novos ·e uSa
dos de Portugal a colecciona
dores, com 55 % desc. (45 % 
a pagar). 

Blocos e carteiras com 50 % 
de desconto. 

Mais informacOes: Jose Luis 
Malheiro. Casa da Quinta. Cal
de. 4620 'Lousada. 

TOTALMENTE ACTUALlZA
DO _ ,pREQARIO DE MATE
RIAL FILAT~L1CO - Inclui fo
Ihas em formato internacional, 
capas, tiras plasticas Hawid, 
classificadores, pincas, lampa
das para fluor nos 'selos, etc. 
etc. Enviamos gratis a pedido. 
S~RGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

L1TERATURA FILAli~LlCA 
COMPRO 

Paulo KrOger. Av. Brasilia, 
6-1,0 Esq. Apelac;:ao - 2685 
$acavem - Telef. 2571326. 

VENDO: FDCs, postais ma
ximos, carimbos, cartas anti
gas, correia aereo, provas, 
erros, ensaios, pre-filatelia, in
teiros postais. B. F. e outros. 

COMPRO: Pre-filatelia, car
tas e postais maximos anti
gos, erros, provas, ensaios, 
etc. Pago bons prec;:os. 

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

VENDE-SE 
TEMATICA ADIANifADA 

.. OS CEREAlS .. 
R. Marques de Fronteira, 12-A 

1000 L1SBOA 

Selos vendo e com pro, no
vos e usados. Continente e 
ex-coI6nlas. Bons prec;:os. M. 
Leitao. Rua H. Lote 19-1 .0 
Frente. Casal S. Bras, 2700 
Amadora. 

SElOS E MATERIAL 
FllAIELICO 

SELOS USADOS 
DE 

PORTUGAL E EX-UL TRAMAR 

PACOTES DE SflOS 
TEMilleOS 
Grande sortido 

de Series completas 
e Selos teme-ticos 

P~a Llstas de pr~os gratis 

ELADIO DE SANTOS 

Casa Fundada em 1922 

RUA BERNARDO LIMA, 27 

TELEF. 54 97 25 1100 LlSBOA 

COMPRAMOS 
Comemorativos ou formato grande de 
Portugal. Do ex-Ultramar tudo nos 
interessa, desde mapas, fomento, Oe
res, Lusladas, etc., e novos taxas 
baixas em folhas. Pagamos bons pre
c;:os. Exemplo: Portugal comemorativos 
a partir de 100$00 por 100 selos. 56 
aceitamos selos per~eitos sem cantos 
cortados, trac;:ados a tinta ou perfura
dos. Tambem compramos com papel. 
Aceitamos trocas por selos de Moc;:am
biQue e Africa do Sui, de que temos 
bom stock. Faca as suas ofertas. 

WWVW\I\MI\I\MI 

FILAVLIS 
Loja do Colecclonlsmo 

Rua Lul$ d,e CamOes, 92 - ric 
Tel. 034-7021727 - 3750 AGUEDA 
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Always the Unusual, Esoteric & Inimitable ... 
We offer Mail Sales with extremely interesting material in the S25 - SI50 range. In 

addition, our Public Auctions offer appropriately rare and specialized material. 
We are always interested in buying specialized items or collections. 

Our Mail Sale and Public Auction catalogs are sent free to members of the Clube Filatelico de Portugal on request. 
Please specifY which catalog you wIsh. 

George 
Alevizos 
2800 28th Street, Suite 323 
Santa Monica, California 90405 
Telephone: 213/450-2543 
Cal. Auc. Llc. No. A1229 

LINDNER 
o M8LHOR AT~ A DATA PARA APRES'8NTAvAO 

E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS 

ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PAfSES ESTRANGEIROS 

Os conjuntos de 1986 ja chegaram 

PEQAM PRECARIOS 

FOLHAS NEUTHAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO 

Agentes: Llsboa - Fllamundo 
Faro - I. Coelho 
Colmbra - F. Parra 
Braga - F. Cramez 

Praca Mouzlnho de Albuquerque 
Centro Comerelal Brasilia 

Sala 911 - 9.° 
4100 PORTO 

EDITORIAL 
Fol notAvel, a actlvldade desenvolvlda nos t:iltlmos anos pelo Clube F1lat6l1co de 

Portugal, mercO do dlnarnJsmo dos seus CoI'pOS dlrectlvos e, em particular, do seu Pre
sldente da Dlrec~1I0 cessente, Fernando Gomes CarrAo. 

Infellzmente, este nosso dlSilnto cons6c1o ao qual 0 CFP deve uma conslder6vel 
quota-parte, do seu tulgor actual, devido aos seus renovados e agora rna Is cr/Ueos 
afazeres proflsslonals, decllnou, apeaar de multo Instado, manter a sua presen~ nos 
novos Orgllos Socials do CfP. assegurando contudo a contlnua~1I0 da sua Inestlm6vel 
eolabora~o em dlversas ac~6es de multo relevo. 

De qualquer forma, colocou-se a questllo da sua sucessio. 

A Dlr~Ao do CFP, 0 pr6prfo PresJdente cessente, 0 Presldente da Assemblela 
Geral, outros s6clos des mals respeltados, apontaram 0 nome do director desta Revista 
para assumlr 0 lugar em aberto. 

Entendeu tamb6m a Assemblela Geral, reunlda na sua sas.ll0 ordlnArfa, tal como 
Ii relatado nourro local desta Revilta, eleger a lists apresentada. 

Desta forma, lremos cumprlr 0 mandato que nos fol conflado pondo em execuelo 
o prlnclplo que a n6s pr6prlos nos Impusemos quando acelt6mos 0 encargo: servi;mos 
o Clube F1lat6l1co de Portugal. 

E asslm 0 faremos no medlda des nossas m6xlmas possibilidades. 
Tarefa trdua se nos depara pols 6 pesado 0 testemunho que recebemos. Pesado, 

pols como elq)ress6mos no Inlclo, foI tllo brllhante a ac~o do nosso antecessor que 
56 com rara fellcldade poden\ sar superada OU mesmo 19ualada. 

Contamos tOOavla com a abnega~o dos elementos da anterlor Dlrecl;lio. refor
~ com novos efecttvos - esperando que em trabalho con]unto sa conslgam resul
tados dlgnlflcantes que conduzam 0 Clube Fllat6l1co de Portugal na senda prlvlleglada 
que todos auguramos e almejamos. E esperamos podermos contlnuar a contar (e mesmo 
alarger) com a colaboreqlo 8 0 amparo dos nossos cons6c1os. 

No espa~o que nos rests, pretendemos chamar a aten~1o dos leltores para a pro
mlssora movlmenta~Ao fllat6l1ca que Be eS"l6 a notar, partlcularmente a partir dos fins 
do mls de Ma~. Recordamos 0 Con~sso cia Fede~o Portuguesa de Fllatella, 
a clmelra fllat611ce ,Luso-Espanhola, a 1.· FelraNaclonal de F1latelJa, 0 reapareclmento 
cia "F1latella Lusltana .. , orgllo de ,FPF, 0 Semlnirlo para Jurados naclonals da FPF, a 
edl~Ao pel os CTT do IIvro "Portugal em Converse de Glmlos», e vAr1as intelTessantes 
rnanlfeata~oes fllat"ellces des quais destacamos as de Almada e Alhandra, e, sobretudo, 
o conJunto de reallza~oes que sob a desl~o .. A F1latella e a Escola.. sa seclla na 
Escola Secund6rfa do MontJjo. E sobrepondo-se a tadas, a pr6xlma Lubrapex que ter6 
o Porto como cenArio. 

Destas merH6rfas Inldatlvas sa deu au d6 desenvolvlmento neste numero cia 
Revista, au se darA na pr6xlma edtc;lo. 

SILVA GAM:A 
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ALIANGA SEGURA DORA 
R. Gon~lo SamPllio. 39 - Telet. 668951-694031 P.P.C.A. 
Av. da Rep\4blica. 5O-B - Telet. 736014-734113 P.P.C.A. 

PORTO 
LlSBOA 

Leuchtturm ( Farol) . 

CLASSIFICADORES 
Ref.· Medidas PAg. Bandas 

L 5/8 14oX2oo 16 96 640 -
L 2/8 170 X 225 16 96 870 -
L 2/16 170 X 225 32 192 1.400 -
L 4/8 23OX305 16 144 1.200 -
L 4/16 23OX305 32 288 1.900 -
L 4/24 23OX305 48 432 2.600 -
L 4/32 230 X305 64 576 3.450 -
LS4/8 B) 230 X305 16 144 1.400 -
LS 4/16 B) 230X 305 32 288 2.300 -
LS4/24 B) 230 X 305 48 432 3.600 -

---
ESCOLHA UM BOM CLASSIFICADOR. ESCOLHA FAROL. 

A VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE. 

ESTOJOS PARA MOEDAS (FAROL) 

REF.· N.o de casas (forma quadrada) REF.· N.o de casas (forma redonda) 

MB12 12 moedas max. 64 mm 0 MB42R 42 moedas max. 29 mm 0 
MB20 20 .. • 48 » MB24R 24 .. » 32,S • 
MB35 35 35 MB35R 35 30 
MB48 48 .. • 30 • MB30R 30 . 34 .. 
MB80 80 .. • 24 » MB 30 RA30 .. 36 .. 
MBMlx 45 .. dlferentes MB 20R 20 .. 38 .. 

MB50R 50 .. 26,S 
MB SETD4 » dlferentes 0 

MB 20 ik 20 moedas max 42 mm 0 } PARA MOEDAS EM ESTOJOS 
MB 24 K 24.. .. 34 • PLASTICO (CAPSULAS) 

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS OA ESPECI,AUDAOE ElM: LIS-BOA, 
PORTO, COIMBRA, BRAG,A, l:EIRlIA, E"f'C. 

~f~~E~6~iC~li JORGE M. S. LOPES 
Rue S. Nicolau, 26·4.· Sala 3 - Telef. 8783 60 -1100 L1SBOA 
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BANCO FONSECAS & BURNAY 

Breve Resumo Historico 
o Banco FonscGIS &. Burnay c 0 resultado da fUSiio do Banco 

F( ll1SL't1l'i. Smltos &. V im1l1a e do Banco Burnay. efc.nuada em 1 %7. 

POl' (:scritura de Maio de 1861. foi criada a elSa BanGiria 
FOnSeGl<;. Santos &. Vianna. que em.J<meiro de 19.,7 sc rr.lSsou a 

d('Signar Banco Fonsccas, Santos & Vianna. 

A Cl<;a Henry Burnay &. C.-I foi tambcm fundada na scgunda 
metade do sL'Culo XIX. vindo a tnmsfonnar-se em B,mco, em 1925. 

Em 1967 foi inteh'rado no Banco Fonsccas &. Burnay 0 Banco 
Re1,.rional de Aveiro. 

Dcpois da nacionaliza<,;ao das Institui<,;Oes BanGirias. (x:orrida 
em Mar<,;o de 1975 foram incorpomdos, tambCm. no Banco 

"FonSCGl<; &. Burna\' a C,lSaBanGiriaPancada Moraes &C." e 0 

. Banco do Alentejo. 

o Banco Fonseca'> &. Burnay com cem Agenci,lS. espalhadas 
pclo territ<.'>rio continental e Regi6es Aut<.'>nomas dos A<,;ol'cs e 

Madeira e com as Sucursais de Macau e Nova Iorque, c uma 
Institui~1io dinflmiGi commais de 125 anos de existcnci". 

Dotado de larga expcricncia. 0 Banco FonscGt'i & Burnay 
dislx>c, hojc, de ade(luados meios tl'Cnicos, G1S0 do sistema de 
tcleprcx:cssamento em temlx) real c de uma organiza~'lio, que 
garante cada vez mclhol' qual idade nos scrvi<,;os prcstados e 

pcrmitc J'('Spondcr intcb'Talmcnte as neccssidadcs da cconomia 
portllglleSa e aos d('Safios apresentados pela conjunmm 

i nternaci onal. 

r-"--'" _.. ., ~--.................. , -'-" •. '- .......... j 

I BANCO FONSECAS & BURNAY ! 
f , __ ..... _... • ... ~ _........ ___ .. H. • __ 

UTILIZE 0 SABER ACUMULADO EM MAIS DE 125 ANOS 

c;: 

• Financiamento de projectos de investimento no sector 
produtivo; 

• Concessio de credito a medio, longo e curto prazo; 

• Credito a produ~io e a venda a prazo; 

• Credito a Exporta~io de bens de equipamento e servi~os; 

• Opera~oes nos mercados financeiros estrangeiros, a vista ou 
a prazo; 

• Linhas de credito para importa~io de bens de equipamento e 
servi~os; 

• Presta~io de garantias bancarias; 

• Apoio a concep~io e realiza~io de opera~oes nos 
mercados f"manceiros, nomeadamente nas Bolsas de Valores; 

• Assistencia na prepara~io e avalia~io de projectos de 
investimento, incluindo a organiza~io dos respectivos 
f"manciamentos, de origem nacional ou estrangeira 
(engenharia jinanceira); 

• Apoio a realiza~io de "joint-ventures"; 

• Promo~io de missoes empresariais em Portugal e no 
estrangeiro; 

• Apoio aos aforradores no sentido do encaminhamento das 
poupan~as para 0 investimento produtivo. 
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