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• 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 fmanceiros, nomeadamente nas Boisas de Valores; 

• Assistencia na prepara~io e avaIia~io de projectos de 
investimento, incluindo a organiza~o dos respectivos 
fmanciamentos, de origem nacional ou estrangeira 
(engenharia jinanceira); 

• Apoio it 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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Leuchtturm ( Farol) 

ClASSIFICADORES 
Ref.a Medidas P6g. Bandas 

L 5/8 140X 200 16 96 640 -
L 2/8 HOX 225 16 96 870 -
L 2/16 HOX 225 32 192 1.400 -
L 4/8 230x 305 16 144 1.200 -
L 4/16 230 x 305 32 288 1.900 -
L 4/24 230 x 305 48 432 2.600 -
L 4/32 230 x 305 64 576 3.450 -
LS 4/8 B) 230 x 305 16 144 1.400 -
LS 4/16 B) 230 x 305 32 288 2300 -
LS 4/ 24 8) 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.a N.D de casas (forma quadrada) 

MB12 12 moedas max. 64 mm 0 
MB 20 20 48 • 
MB 35 35 35 • 
MB 48 48 » 30 • 
MB 80 80 24 · MBMix 45 .. dlfe.rentes 

REF.& N.· de casas (forma redondal 

MB 42 R 42 moedas max. 29 mm 0 
MB 24 R 24.. • 32,5. 
MB 35 R 35 30 • 
MB 30 R 30 
MB 30 RA 30 
MB 20 R 20 

34 " 
36 " 

» 38 
MB 50 R 50 26,5 
MB SET D 4 • diferentes 0 

---------------------.-------------------------------------
MB 20 K 20 moedas max 42 mm 0 PARA MOEDAS EM ESTOJOS 
MB 24 K 24 34 • PLASTICO (CAPSULASj 

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE EM: LlSBOA, 
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIBIA, E'PC, 

REPRESENTANTE JORGE M SLOPES PARA PORTUGAL • • 

Rua S. Nicolau, 26·4.· Sala 3 - Telef. 878360 -1100 L1SBOA 

BOlETIM 

DO 

ClUBE FllATEUCO 
DE 
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BANCO FONSECAS & BURNAY 

1'--

Breve Resumo Historico 
o Banco Fonsccas & Burnay C 0 re5ultado da fu5<~o do Banco 

Fonsccas, Santos & Vianna e do Banco Burnay, efectuacb em 1%7. 

POl' escritura de Maio de 1861, foi cTiada a Casa Band ria 
Fonsecas, Santos & Vianna, que em janeiro de 1937 sc passOll a 

dcsignar Banco Fonsccas, Santos & Vianna. 

A Casa Henry Burnay & c.a foi tamocm fundada na scgunda 
l1K,tade dosi'clilo XIX, vindoa transfonnar-sc em Banco, em 1925. 

Em 1967 foi integrado no Banco Fonsccas & Burnay 0 Banco 
Regional de Aveiro. 

Depois da nacionalizac;ao das Institui<;Ocs Bancirias, ocorrida 
em Mar<;o de 1975 foram incorporados, tambCm, no Banco 

Fonsccas & Burna), a Casa Bandria PancadaMoraes & c.a e 0 

Banco do Alentejo. 

o Banco Fonsccas & Burnay com cem Agencias, cspalhadas 
pelo territorio continental e Regi6cs Autonomas dos A<;orcs e 
Madeira e com as Sucursais de Macau e Nova Iorque, C uma 
Institui~ao dinfunica commais de 125 anos de existencil!. 

Dotado de larga expcricncia, 0 Banco FOl1sccas & Burna), 
disp6c, hojl', de adequados meius u:'Cnicos, casu do sistema de 
teleprocessamemo em tempo real e de uma organiza~o, que 
garante cada vez mclhor qualidade nos scrvi~os prestados e 

permite responder integralmente its neccssidadcs da cconomia 
pOITuguesa e aos dcsafios aprl'scntados pela conjuntum 

i mernacional. 

BANCO FONSECAS & BURNAY 
UTILIZE 0 SABER ACUMUlADO EM MAIS DE 125 ANOS 

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable ... 
We offer Mail Sales with extremely interesting material in the S25 - S150 range. In 

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

Our Mail Sale and Public Auction catalogs are sent free to members of the Clube FJlatelico de Portugal on request 
Please spedI)' which catalog you Wish. 

George 

e· Alevizos 
2800 28th Street, SuIte 323 
Santa MonIca, CalifornIa 90405 
Telephone: 213/450-2543 
Cal. Aue. Lie. No. A1229 

LINDNER 
o MELHOR AT~ A DATA PARA APRESENTACAO 

E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS 
ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS 

Os conjuntosde 1986 jei chegaram 

PECAM PREQARIOS 
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO 

Agentes: Lisboa - Filamundo 
Faro ~ I. Coelho 
Coimbra - F. Parra 
Braga - F. Cramez 

Praya Mouzinho de Albuquerque 
Centro Comercial Brasilia 

Sala 911 - 9,0 
4100 PORTO 
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SELOS E MATERIAL 
FllAIELICO 

PACOTES DE Sf LOS 
TEMillCOS 
Grande sortido 

de SeriEfs completas 
e Selos tematicos 

SELOS USADOS 
DE 

PORTUGAL E EX·ULTRAMAR 

COM PRAM'OS 

P84fa Llstas de preQos gratis 

EUDIO DE SANTOS 

Casa Fundada em 1922· 

RUA BERNARDO LIMA, 27 

Comemorativos ou formato grande de 
Portugal. Do ex-Ultramar tudo nos 
interessa, desde mapas, fomento, Ce
res, Lusfadas, etc., e novos taxaS 
baixas em folhas. Pagamos bons pre' 
yos. Exemplo: Portugal comemorativos 
a partir de 100$00 por 100 selos. S6 
aceitamos selos pel ~eitos sem cantos 
cortados, lrac;:ados a linta ou pertura
dos. Tambem compramos com pap~l. 
Aceitamos trocas por selos de MOIir!lrtl· 
bique e Africa do Sui. de que temas 
bom stock. Faea as suas ofertas. 

~ 
FILAV~lS 

' Loja do ColeGclonismo 
Rua Lurs de Cam6es, 92· rIc 

Tel. 034·72:1.727 -'-" 3"750 AGUEDA TELEF. 5497 25 1100 LlSBOA 

SOMOS ESPECIALISTAS 

em pevas olassicas, sallies ant,igas e 
modern-as de todos 'Os :pars'es 

Temos estabelecido rum Serviva de abonO 
a Novidades 

Sol,icite <> envi·o GRATU'ITO dos nossos 
oats'logos de venda 

FlLATELIA lLACH, S. l. 
.~~: 

Fun-dada em 1915 - 70 anos de experi~nci,a 

magonal, 489 - 08029 BAB08LONA (ESPAfilA) . 

~~~c~~t~ .. ~ ~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~(~ ~~ ~:~ ~~ ~~ ~ 
Domi.cilio .......................................................................................... . 
Localidade .................................................. ................... .... .... ........... _ 
Assinatura 

EDITORIAL 
Na elabora~Ao d~ presente numero desta Revlsta, dols sent/mentos perfeitameme 

contradit6rlos p&'rpassaram por n6s: a satlsfa~Ao e 0 desencanto. 

Satisfa~o (e multo grande) pelo facto de termos em mio uma confort&vel quan· 
tla de .m,gniflcos artlgos. 

Desencanto, pela clrcunstiincla dos estre'ltos IImt!'es econ6mlcos com que Infellz
mente nos debatemos (n6s, como segurameme as nossas congeneres e, afin!ll, a esma~ 
gaodora malaria das agremia~6es portuguesas seJa de que rndole for) nAo nos permltlrem, 
como desejariamos, au~nta'( 0 mimero de paglnas por forma a Inserlr nesta edl~o 
todos os orlglnafs em nosso pcder. Isto ate porque estamos crentes e conflantes que 
os cons6clos que nos honram com a sua colabora~ao IraQ contlnuar a faz6-lo. Asslm 
como estamcs 19ualmente esperan~dos que novos artlcullstas se junt.em s 6ptlma 
plelade daqueles que ja nos aeompanham. 

E a prop6slto, permita~se·nos que saudemos 0 regresso a es~s pc'iglnas onde" alias, 
se estreou, de Pedro Vaz Pereira, agora versando urn tema de Hlst6r1a Postal que nos 
revela um lucldo e profundo estudloso - qualldades tao raras e tAo necessarlas iI FIla
tella portuguesa. 

Tambem: nos volta a aeompanhar 0 colecelonador tematlco Fernando Xavier Martins 
que embora labullando em terras angolanas se mantem a par da f1latella olfmplca a 
atravessa'r um momeno de verda de Ira euforla. 

Mas sempre hntlllieito no que atras flcou . nao queremos delxar de expressar clara· 
mente as nossas desculpas squeles cujos textos nao puderam ser publlcados neste 
numero. 

E sollcltamos que contlnuem a rameter-nos os seus vallosos trabalhos. 

* ** 
o facto de na capa desta edl~o vir menclonado 0 m!s de Julho, deve-se apenas 

a uma convenl~ncla teenlca, mntendo-se pols a nossa flrme dlsposl~ao de publlcar 6 
numeros no· corrente ano. E prometemos tambem que 0 pequeno atraso que se verlflca 
na dlstrlbuh;ao deste numero sera recuperado e compensado. 

Entretanto, expressamos os nossos votos de boas e retemperadOras terlas. 

A. SILVA GAMA 
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Tu~o 0 que.' prec'isa de sab~r .... ). 
sollre seguros ... ,I ' 

I / 
" , I , I :( 

E o' nossol nU"j1e~o d~ t~,~efone! 
1 

/ 

ALlAN<;A SEGURADORA 
R. Gon.;:alo Sampaio, 39 - Telef. 668951-694031 P.P.C.A. 
Av. da Republica, SO-6 - Telef. 736014-734113 P.P.C.A. 

, J/ 

./ 
;f' 

'/ 

PORTO 

L1SBOA 

a · filatelia - , 
~ BARATA DRS NEUES 
Rua da Trlndade, 5 • 1.° Dt.· (Ao La,rgo do Carmo) • 1117 LIS BOA - Codex 

TeIe'.3e7133 

'T - _ .. se'f.S NOVOS = 
fossuimos grande yoriedade de: 

E USADOS 
~' - ~ 

a · PORTUGAL E UlTRAMAR .#, ,. NoIIDI I'IIA.de E.tP_io PoltugwA/ 

~ • ESTRANGEIRO (Pur Pllses) 
, • ESTRANGEIRO -lfMATICOS ::: o -

• MARCOFILIA 
• SQBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• 1NTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxIMoS 
• CARTAS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

possl,llmos grande quantldade de 
IIvros, revlstas e catAlogos sobre 

fllafelia e numlsmAtlca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

It 

Material filateUco 
e numismatico 

!!! 
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o selo portugues 
e historia, e cultura, 
e passado, e presente e 
e distoncia. 

Coleccionar 
selos portugueses 
e descobrir este jeito 
de sentir e de viver. 

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Tematicos 

1 rn PoRTICO 

AI, AI, PORTUGUES .. -

Determinadas regras sin'acticas sao fun· 
damentais para que nos entendamos. Nin. 
guam diz: .. 0 filatelista co/eccionam se/os» 
nem .. Os filatelistas co/ecciona se/os». Mas 
a regra de concordlJ.ncia entre 0 sujeito 
(O(s) filatelistas) e 0 verbo do predicado 
(co/eccionam) , facilima de obter nestas 

Alves Coelho 

palmen','3 nos ultimos anos, tem sido not6-
ria .. ,» (em vez de «tem side notorias», pe/o 
q~'e 0 interca/ar de um complemento circuns· 
tancial fez perder a novao de que 0 sujeito 
era compos to por "actividade e expansao». 

Mais adiante se perdeu igualmente 0 sen· 
tido de harmonia. Quando se diz: 

~ CORREIOS E T&ECOMUNICAC.OtS DE PGKrUCAL 

[)RECOO GERAl DE CORREDS 

R 
LOJA DE FlLATE~ RP. 11 

10lIl5 usaOA cooell 

" . 29 

A 

frases muito curtas, nem sempre se conse· 
gue, em especial quando a frase se a/onga. 

Temos en contra do varios exemplos disso 
e julgamos conveniente alertar para 0 pro· 
blema, ja que se pretende batalhar para que 
a lingua portuguesa seja considerada uni· 
versal nas relavoes filatelicas. 

Para mostrarmos 0 que a~irmamos, esco/he
mos um artigo de fundo de uma revista 
de aspecto graffco esp/endoroso por isso 
mesmo: por ser um artigo de fundo que 
obriga a grande responsabilidade. 

Ne/e se pub/fcou: 
« •.• a sua actividade e expansao, princi· 

~ 
DIREC~KO IIEGIONAL'" DE caRREl OS DE LlSBOA 

LOla CoieCionlsmo'!(Je Llsboa 
Av. Casal Ribeiro, 28-1. 0 

1096 L1SBOA ~ODEX 

"Estao de parabens todos os Filatelistas 
Portugueses. 

Igualmente aqui ficam nas nossas sauda· 
90es Ii Direc9ao Cessante da Federa9ao Por· 
tuguesa de Filatelia, p~r verem merecida
mente demarcado de forma indiscutrvel e 
perpe:uada, 0 seu bom trabalho» , pretendia 
o seu autor felicitar os filate/istas e a Direc· 
vao da FPF, no en tanto, depois de ter diri
gido parabens aos filatelistas, esqueceu-se 
que so the faltava a Direcvao da FPF pe/o 
seu traba/ho. 

Outros disparates mais graves e mais no
torios se encontram na nossa imprensa. Num 
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Boletim informativo de um grupo de filatelis
tas do norte do pais, deparou-se-nos 0 
seguinte anuncio com bastante relevo: 

.. Lei-a e Divugue 0» 

Que rica publicidade! 0 anuncio acabava 
com 0 t{tulo do Boletim que, com certeza, 
ntio ficou apetecido? 

Ntio se pretende que sejam escritores 
aqueles que, com n6s, enchem a irpprensa 
fIIatelica" mas hB um minima de Conheci
mentos exigiveis. Ntio chega 0 manusear do 
dicionario; a gramatica tamMm e aconse
IhBvel ... 

'" ** 
Mesmo em pormenores aparentemente, 

insignificantes, dever-se-a atentar. 

--fi 

'\ 

portuguesa» ao lado de cdinguas estrangei
ras» num impresso lindo da Suecia. Num 
bilhete p~stal, a organizar;tio da Exposir;tio 
Internacional .. SrOCKHOLMIA 86», realizada 
de 28/8 a 7/9/86 em Estocolmo, fez um 
apelo em seis linguas: sueco, ingles, ale
mtio, frances, espanhol e portugues. Nele se 
dizia textualmente: ceFac;:a 0 favor de conferir 
o seu enderec;:o e em caso eventual de alte
rac;:ao, comunique-nos». N6s s6 acrescenta
ria'!'os ~a virg~/a apos 0 «e». Nada maul 

Vamos ' ajuda., ~s estrangeires a escrever 
portugues, dando-Ihes 0 nosso melhor portu
gues possivel? 

Que a nossa lingua necessita de protec
r;tio, ntio hB duvida. Mesmo aos documentos 
oficiais, que deveriam preza-/a. dediquemos
-Ihes a nossa atenr;tio. Ainda hB pouco, rece-

~ 

.~, '1 

" 

I":' 

Quer clrcule em Portugal, quer se envle 
para 0 estrangeiro, nlio escreva .To. por

que temos ·Para-

Proveniente do Funchal, recebemos uma 
carta enderer;ada aceTa ... » em vez de 
.. Para ...... 

Confess amos a nossa tristeza em 1987 e 
imagine-se 0 contraste com a alegria experi
mentada em 1986 quando vimos a celfngua 

6 

bemos uma carta dos crr em que se Ie: 
no sobrescrito, ceLoja -de Colecionismo» e, 
na etiqueta de registo, ceLoja de Filalalia» . 

Se se aceitar 0 ceColecionismo», teremos 
de escrever ceColeccionismo» e supomos que 
a designar;tio de «Loja de Filatelia» acabou. 

~ 
I~\ . . f , 

\~ ,/ "'iIIo_.CO'" 

[G QiI £1 (J? £1 Ul [J CE 
9,..-avadc,...tzS' 

PLACAS DE PROFISSOES 

~\ 

~t-

, J . 

.', 

Ref. 4220 Dlrelto 
4221 Agrfcultura 
4222 M6sice 
4223* IndUstria 
4224- Pesce 
4225- Cac;a 
4226- Medlclna * Em estudo 

Places d~ Bronze 80 m/ m a 1200$00 

I' 

.} fiU8 do&.- Bacalhoeiros, 28 

11 00 . LlSboa 
~I ,'" • 

a ~ ./-: ... ,. -' 7~ 

. • t-
'., 

'lr 

t.: ~ 

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

Telef. 87 04 12 - 87 04 25 
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ANUARIO DE COLECCIONA
DORES, inscreva-se. Peca bo
letim de inscricao a BELA
CRO, LDA., 
R. Marques de Fronteira, 12-A 

1000 LlSBOA 

TOTALMENTE ACTUALlZA
DO - PREQARIO DAS S.:
RIES COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1987 -
Enviamos gratis a pedido. 
S':RGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

TOTAL.MENTE ACTUALlZA- \ I collect "EUROPA CEPT .. 
DO - PREQARIO DE MATE- and all sets for reconstruc
RIAL FILAT':LlCO - Inclui fo- tion mint only. Also all Scan
Ihas em formato internacional, I dinavian countries cancelled. 
capas, tiras plasticas Hawid, I offer only can cell e d 
classificadores, pincas, lampa- stamps from Portugal, all 
das para fluor nos selos, etc. Scandinavian countries, West· 
etc. Enviamos gratis a pedido. -Germany, and other European 
S':RGIO W. DE SOUSA SI- countries. Basis Michel or 
MOES - 2500 CALDAS DA Yvert. 
RAINHA. Write to: Ant6nio 

I 
Rua Camilo Castelo 

• 22-B, 5.° A - 2900 
LlTERATURAFILA ~ELlCA Portugal. 

COMPRO 

Cabrita, 
Branco, 
Setubal. 

SE V GOSTA DE VARIEDA- Pa,ulo Kruger. Av. Br-asiJ.ia, I PAULO DIAS 
. 6-1.° Esq. Apela<;:ao - 2685 . . 

DES EM SELOS DE PORTU- Sacavem Telef 257 13 26 Compro Pecas Fllatelicas 
GAL E UL TRAMAR, TEMOS " . que tenham Porteados, Multas, 
ALGQ PARA SI - Temos ._----- : Imposto Postal, Imposto Tele-
cadernos com exemplares bas- fNDIA : grafico de Portugal e Ex-CoI6-
tantes belos, para sua colee- Compro pecas circuladas nias. Tambem compro Tele-
cao. Proponha 0 seu envio a. da fndia Portuguesa, Paulo grafia Electrica 'e Cabo Verde. 
aprecia<;:aol S':RGIO W. DE Kruger, Av. Brasf!ia, 6-1.0-Esq. CedO' Trocas. 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL- Apela<;:ao - 2685 Sacavem. Telefone 600750 ou 975487 
DAS DA RAINHA . I Telef. 2571326. (depois das 20 h). 

I' 
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ANUNCIE INSCREVA-SE 
NA REVISTA COMO SOCIO 

DO CLUBE FILAT~LICO DO CLUBE FILATELICO 

DE PORTUGAL DE PORTUGAL 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101, 3.° - 1200 LlSBOA - TEL'EF. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAfSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA-

DE EXPRESS.!.O PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArS 

COMPRA - VENDA 
Execu{:iio r6pida de pedidas par correspondlmcia 

NUMEROS DA LUBRAPEX 

Encerrada a XII Exposit;:ao F,ila:elica Luso
-Brasileira que decorreu no Porto, no Palacio 
de Cristal, de 14 a 22 de Maio passado, com 
organizac;:ao do Clube Nacional de Filatelia, 
parece·nos oportuno apresentar alguns ele· 
mentos de caracter estatistico sobre 0 cer
tame. 

QUADROS E PARTICIPAC;oES 

Dos 1663 quadros previstos, foram uliliza
dos 1635 devido a circunslancia de lerem 
faltado seis colec<;:oes que ocupariam os 
restantes 28 que completariam aquele nu
mero. Das participa<;:oes ausentes, tres eram 

da Classe Juventude (0 que nao constitui 
um bom prenuncio para os jovens fallosos). 
As outras Ires .eram de Hisl6ria Postal, de 
Tematica e de Maximafilia. 

Ainda em rela<;:ao ao numero de quadros, 
regisle-se que 97 integraram participa<;:oes 
das Classes de Honra e Especial, portanto 

fora de compeli<;:ao, pelo qus em compila 
pelos premios ficaram 1538 quadros. 

Recorde-se qUe as participacoes de Lite
ratura Filatelica nao estavam expostas em 
quadros. 

No que diz respeito a participa<;:oes, 0 seu 
toial foi de 281, das quais 4 .em Classe de 
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Honra ~ 22 na Classe Especial. Retirando 
estas 26, ve , ifica-se que em competiC;;80 esH
veram nada menos de 255 participac;:oes. 

Recorde se que a Class.e de Honra era 
reservada as colecc;:oes que obtiveram um 
Grande Premio ou tres medalhas de ouro 
em an~eriores exposic;:oes Lubr,apex, e que 
a C!asse Especial se destinou a colecc;:oes 
dos membros do Juri e de entidades esps
cialmente convidadas pela Comissao Orga
nizadora, nela se incluindo participac;:oes 
cuja propriedade ou ed:ic;:ao (no caso da 
Literatura) fosse de coleccionadores ou enti
dades de algum modo relacionadascom os 
jurados nomeados para 0 certame. 

Na distribuic;:ao das participac;:oes pelas 
diferentes Classes, constata-se que a mais 
concorrida foi a Tematica que englobou 86 
participac;:oes, ou seja, quase 34 % do total. 
Ainda bastante destacada das restantes, 5i
tuou-se a Classe Tradicional com 51 parti
cipaCfoes. 

De anot'ar que estas duas Classes incorpo
ram s6 p~r si mais de metade das partici
pac;:oes presen:es: 54 % do total. 
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PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAIS I TEMA 

CONT ACTE-NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 

Salos de Portugal, Ultramar 
a Estrangelro 

Novidades. Tam4tlcos. 
Sobrascrltos de 1.° dla 

TODO 0 MATERIAL FILAULICO 

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

1100 LlSBOA PORTUGAL 

Nas restantes Classes, 33 participac;:oes 
eram de Juvenlude, 32 de Maximafilia, 18 de 
Literatura Filate!ica, 16 de Hist6ria Postal, 
14 de Inteirros Post-ais e 5 de Aerofilatelia. 

No tocante a distribuic;:ao dos quadros pe
las pa('icipaCfoes, a relaCf.1o e semelhante. 
Assim, 585 foram ocupados pela Tematica, 
386 pela Tradicional, 174 pela Maximafji.ja. 
124 pela Hist6ria Postal, 123 pela JuvenWde, 
102 pelos Inteiros Postais e 44 pela Aerofi
latelia. 

Mas aqui, 0 somat6rio de quadros ocupa
dos pe!as duas Classes mais fortes, em ter
mos percentuais, foi ainda mais significativo 
do que em relac;:ao ao numero de participa
c;:oes. Com efeito, a Tematica e a Tradicional, 
no seu conJunto, tiveram para si um pouco 
mais de 63 % do numero total de quadros. 
Por sua vez a descida da Classe de Juven
tude de terceiro para quinto, e perfeitamente 
explicada pelo facto de cad a participac;:ao 
desta Classe nao poder ocupar mais do que 
quatro quadros. 

DE LUTO 
Foi com 0 mais profundo pesar que toma

mos conhecimento do falecimento recente 
do nosso muito prezado cons6cjo e dis:into 
filate'ista, Virgilio Simoes Netto. 

Decano dos aerofilatelis'as po·tugueses, 
foi um dos maiores coleccionadores e inves
tigadores no domlnio do CorreilO Aereo de 
Moc;:ambique, com reputa«;:80 internacional, 
tendo varias vezes exposto a sua colec«;:ao 
em cer' ames mundiais FIP. 

A Familia enlutada, em particular a sua 
Esposa e Filho 0 Clube Filatelico de Por
tugal apresenta os seus sentidus pesames. 

BOlSA FILATEllCA 

Espac;;o Ii disposic;;ao de todos os leitores que podem aqui Inserlr 
o seu anunclo ao Prei;o econ6mico de 30$00 per linha. 

LlTERATURA FILATELICA 
COM PRO 

Paulo Kruger. Av. Brasilia, 
6-1.0 Esq. Apela«;:80 - 2685 
Sacavem - Telef. 2571326. 

COMPRO-TROCO - Pec;:as 
clrculadas da Companhia de 
Moc;:ambique, Niassa, Louren
c;:o Marques, Quelimane, Klon
gao Zambezia. Respondo sem
pre. Paulo Sa Machado - Rua 
Direita das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 

COMPRO «Lusladas,. (Por
tugal). cartas, posta is, ambu
lanclas, carimbos franceses, 
nominatlvos, ensalos, provas, 
erros, blocos, paquebots. 

Inscri«;:Oes marginais: Im
pressores e numeros de obras. 

Resposta: Apartado 90. 2751 
Cascais Codex. 

Envio selos portugueses e estran
gelors 'Por troea ·de calendarios de 
bolso. calxas de f6sforos. porta
-chaves. com publlcidade. moedas 
e posta is ilustrados. de todo 0 
mundo. 

Aceito correspondentes de todos 
os 'palses, mas em portuguAs. 

Condi90es de troca a comblnar: 
Jose Valdemar 

Pet. Joiig. M. Barros, 47 - Candal 
4400 - Gala 

TOTALMENTE ACTUALlZA
DO - PRECARIO DOS SO
BRESCRITOS 1.0 DIA DE POR
TUGAL - 1950-1987 - Envia
mos gratis a pedido. SERGIO 
W. DE SOUSA SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

Europa de Leste. Ofere«;:o 
aos melhores prec;;os series 
novas tematicas ou outras, 
Incluindo novldades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando II, 
Lote 8_2.° .ot.o, 2735 Cacem. 

Selos vendo e compro, no
vos e usados. Continente d 
ex-coI6nias. Bons prec;;os. M. 
LeiUio. Rua H. Lote 19-1.° 
Frente. Casal S. Bras, 2700 
Amadora. 
----

ProcUi 0 correspondente para 
permuta de .selos de Portugal 
(Recentes-novos) e Ultramar 
(Usados-an'~igos) por usados 
de Portugal e Ultramar (-estes 
de perlodos desde 1920). Car
los A. Da Mesquita Gonc;;alves. 
Prt." Cidade de S. Tome, Lote 
21-6.° C. Cruz de Pau, 2840 
Seixal. 

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. L1oret
-Gerona. ESPANHA. 

TEMATICOS 
Para especializa«;:80 vendemos 
carimbos comemorativos dos 

mais varia'lios temas. 
BELACRO, LOA. 

R. Marques de Fronteira, 12-A 
1000 LlSBOA 

----
Compro selos, postals, car

tas, cintas de jornais, etc., 
Portugal e Ulramar, em espe· 
cial Macau , Timor, c.a Mo«;:am
bique, Nyassa, Tete. Zambezia, 
Kionga . Congo, Cabinda. 

J. Trindade - Tel. 9435949 
Apartado 582. Portela - 2685 
Sacavem. 

COMPRO / TROCO / VENDO 
Postais-Maximos de todos 

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

4.° D 
2745 - QUELUZ OCIDENTAL 

Estou inter·essado na troca 
de selos novos e us ados com 
filatelistas de todos os parses. 
Corre.spondencia em poriu
gues ou frances. Rui Jorge 
Montiero, Rua 31, n." 450-
4300 Espinho (Portugal). 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PAISES, PRECARIO _ 
Contem mais de 30.000 series 
novas de todo 0 mundo. 
Aquila que V. esperava para 
fazer boas aquisic;:oes filateli
cas. SERGIO W. DE SOUSA 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

TOTALMENTE AC;rUALlZA_ 
DO - PRECARIO 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 - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

PRECARIO DOS NOVOS 
PAISES DE EXPRESS,!,O POR
TUGUESA - Acaba de surgir 
total mente em dia, esta nossa 
Iista de prec;:os de ANGOLA -
CABO VERDE - GUINE BIS
SAU - MOCAMBIQUE _ S. 
TOME. Todas as emissoes 
discriminadas, numerac;:ao 
Yvert e Eiadio, selos dentea
dos, nao denteados, blocos, 
ensaios de cor, sobrescritos 
do 1.0 dia e sobrescritos co
memorativos. Alem de outras 
variedades para valorizar sua 
colecc;:ao. SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - Selos e 
Material Filatelico - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 
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2912 - Manuel Fernando Lopes. Rua Padre 
Ant6nio Vieira. 16 - S. Iria de Az6ia 
- 2685 Sacavem. (M) N. 60. 1. 2C. 

2913 - Carlos Jorge Andre Joubert Chaves. 
Avenida Marconi. 16-5.0-B - 1000 Lis
boa. (M) 60. 1. 2A. 

2914 - Dr. Jorge Manuel Figueiredo Leao Mi
randa. Rua Palmira, 62, 4.° IEsQ.o -
1100 Lisboa. (M) Po. Fr. T. C. V. 
60. N. U. 1. no. 

2915 - Francisco Jose Ribeiro Lopes dos 
Santos. Rua Andre de Gouveia, Lote 
16432.0 A. 1700 Lisboa. (M) In. Fr. 
Es. Rs. Ep. T. C. 60. N. T49. 

2916 - Miguel Almeida Proen~a. Rua Jose 
Santos Pereira. Lote 9 2.° ESQ.o -
1500 Lisboa. (P) Po. T. C. 60. N. U. 
Tematicas: Cosmos. animais e varias. 

2917 - Nuno JoaQuim Serras Pereira Simoes 
de Melo. Rua Jose dos Santos Perei
ra, Lote 9-6.° ESQ.o - 1500 Lisboa. (P) 
Po. T. C. 60. tN. U. 1. 3. 37. 

2919 - Rui Jorge de Oliveira Monteiro. Rua 
31 n.o 450. - 4500 Esoinho. ( M). 
Po. Fr. T. N. U. 60. 1. Cosmos. 90. 

2921 - Jose Ramiro 'Rodrigues Mourao. Rua 
Lopes n. ° 9. 1.0 ESQ. - 1900 Usboa. 
(A) T. 60. N. U. 1. 94. 

ACORES 

2920 - LuIs Miguel dos Santos Pereira. Clube 
dos Oficiais CAA BA 4. - Laies - 9760 
Praia da Vit6ria. (M) V. N. U. 60. 
1. 2A. 2B. 2C. India. Niassa. Comp" 
de Mo~ambiQue. 

ESPANHA 

1416 - Gonzalo Martins Herranz. Apartado de 
Correos 436 - 36280 Vigo. (A) Es. 
Po. Fr. T. N. U. 60. 1. 19. 20. 90. 94. 

BRASIL 

2031 - Placido Alves de Sousa. Rua Benia
mim Constant. 52/404. - 20241 Rio 
de Janeiro. (P) T. C. V. 60. U. 1. 2A. 
94. 

ESTADOS UNIDOS DA AMtRICA 

2918 - Jesus P. Garcia. 2030 S. W. 3 rd. 
Avenue. - Coral Way, Apt. 3. 5E -
Miami. FL 33129. (M) In. 

HOLANDA 
2907 - Armando dos Santos. Galiootstraat. 5 

B - 3028 VH Rotterdam. (M) Po. Ho. 
C. Eventualmente V. T. 60. N. U. 1. 
26. Man. Feroe. Macau. 94. 
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INGLATERRA 

2908 - J. Berner. 623. Uxbridge Road-Hayes 
UB4 8HR-Middx. (M) In. 60. 3. 

INDIA 

1908 - Francisco J. M. A. de Sousa. House 
n.o 1. Ribandar. GOA. (M) T. C. V. 
60. N. 1. 2A. 93. 

2508 - Vinayak P. Verencan 11. Ekve'era 
apartments. 369 S. V. Savarkar Marg. 
Dadar. Bombay 400 028. India. (fl4) 
Po. In. T. V. N. 60. 63. 67B. 1. 2. 
2 A. 2 B. 2 C. 16. 21. 24 B. 28. 92. 

ISRAEL 

2880 - Bery Isidor. POB 4270. Haifa. (A) 
In. Fr. AI. 18A. 66. 68. ffematicos 
de T3. 

2328 - Alberto Trindade Vargues. Garage 
Taavura. Ramla. (M) Po. Fr. In. T. 
N. U. 3. 7. 5. 90. 

2895 - Joao Pol6nio Guerreiro. Garage Taa
vura. Ramla. (M) Po T. C. V. 60. U. 
3. 75. 94. 

IULIA - ITALIE - ITALY 

88 - Giulio Landmans - Corso V(tor 
Eman. 22 ~ Milao - (A) Po. Fr. In. 
It. AI. T. C. V. N. U. 3. 60. 90. 91. 
92. 96. 97. 104. 

212 - Lucania Filatelica Club - V. Rosica, 
5 - Potenza - It. T. C. V. N. U. 60. 

228 - Giulio Bolaffi - Via Maria Vittoria 
n." 1 - Torino. 

2702 - Renato -D"~ncer.co. Via CRVOl'r 70 
- 65100 Pescara - It. Fr. In. T. 
60. U. 5-A. 

2720 - Costantino De Palma. Via Roma V. 
Trav. rreverola. Fr. In. Es. 60. 5. Te. 
mati cas de Arte e T 1. 

JAPAO - JAPON - JAPAN 

2826 - H. lida. P. O. Box 11 . Haya/TIa. Kana
gawa. In. Negociante. 60. Macau. 

NORUEGA - NOVeGe - NORGE 

2779 - Nils Herland. P. O. Box 70. 5230 Es
p'eland. In. 69. Musica. Danca. Carros 
desporto. 

NOVA ZELANDIA - NOUVELLE ZELAND 

....... NEW ZELAND 
2817 - George Ouwehand. P. O. Box 65-068 

Auckland. Po. In. T. 60. 1. 2A. 26. 94. 

DOIS CARIMBOS 
DE SANTAREM 

Acacia Horta da Luz 

De acordo com 0 Commander David Gordon (ver Fontes bibliograficas) no seculo 
XIX, em Portugal, foram ulilizados pelos Correios uns carimbos com a inscricao «REGIS
TADA" seguida do nome da localidade. Estes carimbos tinham como finalidade a mar
caCao da correspondencia registada e n30 0 obliterar s.'~los. Dos raros exemplares conhe
cidos sobre selos. da a autor uma relac;;ao de 14 escassos top6nimos. 

Caracterizam-se em seguida dois destes carimbos. 

ANALISE MORFOL6GICA 

TIPO DIMENSOES IeOR DATAS OBSERVADAS DIVERSOS 

Eixo maior-32.0 mm I 1.° - 13/1/1873 Exemplares com-
Eixo menor - 21.5 mm Oltimo - 19/11/ pletos ou Quase 

a /1876 completos obser-
Qi vados - 133 a: Oltimo ia com con-

torno irregular e 
espessura de tra' 
Co larga. 

Oval exterior I 4/10/1874-3 Exemillares com-
Eixo maior - 21 ,5 mm 2/5/1875-2 pletos ou Quase 
Eixo menor - 20,5 mm 3/8/1879 -3 completos obser-

a Oval interior 24/8/1879 - 3 vados -14 Qi 
Eixo maior -2 0,0 mm ... 21/9/1879 - 3 Todos com espes-0-
Eixo menor-9,25 mm sura de traeo 

larga e pequeno 
alastramento de 
tinta. 

NOTAS 
1 - As dimensoes apresentadas sao tao rigorosas quanto 0 medir de alastramentos 

de tinta de 61eo sobre papel de jornal 0 permite. 
2 - Os dados apresentados foram obtidos por observac;;ao directa de carimbos batidos 

sobre 0 "Boletim Oficial do Dislrito Administrativo de Santarem". 
Estes carimbos toram vistos quase sempre acompanhados de carimbo de data 
completa de Santarem (varios sub-tipos ct. Guedes de Magalhaes) . 
o peri6dico em questao estava isento do pagamento de porte (?) nao tendo sido 
observado qualQuer cal'imbo sobre selo. 

FONTES 
• Boletlm oticial do Districto Administratlvo de Santarem. Varios exemplares de cada numero de 

13/ 1/ 1873 a 271611880. 
• Gordon. Commander David Leslie. Provisional tow postmarks 01 Portugal. 1879-1912. Beckenham, 

Kent, P.P.S., 1985. 
• Magalhil.es, A. Guedes de. Carimbos de data completa do correio de Portugal. 1853·1880. (Lisboa. 

C.T.T., 1968) . 
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RF~nSR 
PORTUGAL 

- FILATELIA - NUMISMATICA 

- MEDALHfSTICA - MINERALOGIA 

ESPECIALIZADA EM SELOS E MOEDAS 

DE PORTUGAL, E TAMBEM 

COM GRANDE VARIEDADE 

DE TODO 0 MUNDO 

Todo 0 material para Filatelia 
e Numismatica 

• 
COMPRAMOS COLECCoES ou GRANDES LOTES, 

DE SELOS E MOEDAS. 

DESLOCAMO-NOS A QUALQUER LOCALIDADE. 

PROCURE-NOS 

Rua Ricardo Jo'rge, 53 - (Junto ao Cinema Trindade) 

Tetef. 31 3438 - Telefax 314994 4000 PORTO 

LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBHES 

AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

2 ~ David Lopes dos Santos. Rua C n.o 
20 ric A - Terras da Costa - Costa 
da Caparica. 2825 - Monte da Capa
rica. (M) Po. Fr. N. U. 1. 2. U. 3. 4. 
15. 

54 - Pedro dos Anjos Rodrigues Amaro. 
Rua Ant6nio PatrIcio, 16·1. Dt.o-
1700 Lisboa. (M) Po. 60. N. U. 1. 2A. 
2B. 2C. 94. 

95 - Lu[s FilipA Durees Soares Barbosa. 
Largo do Beco n.O 16 . Maximin-os -
4700 Braga Codex. (M) Po. Fr. 
T. N. U. 1. 2. 

143 - Dr. Manuel Joao da Palma Carlos. 
Rua A, Late 6. 3.° Frente - Quin:a do 
Junqueiro. Carcavelos - 2775 Parede. 
Po. T. C. V. N. U. 60. 

180- Dr. Ant6nio L. B. Moreira de Figuei
redo. Rua Dr. Magalhaes Pessoa, 11-
·4.° A. - 2400 Leiria. Po. Fr. In. Es. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 5. 15. 30. 90. 
93 . 

398 - Hip6lito Ped-o de Sousa - Monte Re
dondo - 2560 Torres Vedras. (M) Po. 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

482 - Jose Paulino Pereira Serra. Rua Viana 
do Castelo, 65-2.° Esq.o - Carcav€los 
- 2775 Parede. (P) T. N. U. 60. 

728 - Arqt.o Jose Gomes Bastos. Rua Melo 
e Sousa n.o 1 - 2765 Estoril. (A) T. 
v. C. 60. 1. 2. 4. 6. Tematicas de 
desportos e de oretos. 

1120 - Ve~ urio de Jesus Dias. Estrada Mar
ques de Pombal, Lote F/2, 5.° Esq.o -
- Rinchoa - 2735 Cacem. ( M) Po. Fr. 
In. T. C. 60. N. U. 1 e IIhas. Ceres. 
2. 93. 94. 

1372 - Dr. Mario Joso Esperanca P. dos 
Santos. Rua do Sol ao Rato, 29-2." 
Esq.o - 1200 Lisboa. (P) Po. Fr. T. C. 
V. N. U. 60. 1. T. 10. 90. 94. 

2042 - Jose Maria da Silva Sequeira. Rua 
Lu[s de Freitas Branco. Late 1761 -
10.° Esq. - Quinta dos Frades - 1700 
-Lisboa. T. C. V. 60. N. U. 1. 2A. 
Tematica de viaturas. 90. 93. 97. 

2185 - Eng. J. C. San',iago. Rua Mo7sinho 
de Albuquerque, 13 - Tercena - 2745 
Queluz. (A) Po. In. T. N. U. 60. 1. 2. 
92. 93. 

2687 - Paulo Augusto Pedroso Dias. Casal 
de Colares a Estrada do Loureiro, le
tras A. B. C. (Alcantara) . 1300 Lis
boa. 

2903 - Francisco Goarmon Pessoa. Av. Hum
berto Delgado, 19-8.° B - 2560 Torres 
Vedras. (M) T. C. V. N. 1. 2. U. 3. 72. 
Notas. 

2904 - Elsa Cris : ina Sobral lnacio. Bairro 
do Esteval n.O 61 A - 2870 MontijO. 
(P) Po. In. T. C. 60. N. U. 1. 3. 67. 
B.94. 

2905 - Lu[s Miguel Pinto dos Santos Mon
teiro. Rua Heliodoro Salgado, 46-2.° 
- 1100 Lisboa. (M) T. C. V. 60. N. 1. 
U. 1. 10B. 13. 21. 28. 34. 90.94. 

2906 - Eng. V[tor Candido de Sousa Pi menta 
Jacinto. Av. do Mercado, 17 A·2." Dt.O 
- 7540 Santiago do Cacem. (A) Es. 
Fr. In. T. 60. 66. 67B 68. T7. Flora. 
T10. Oescobrimentos. N. em 64. 90. 

2909 - Paulo Emilio Ricardo da Costa. Rua 
Sacadur.e Cabral, 39·2.° 'Esq. - Dafun
do - 1495 Lisboa. (P) T. V. 60. N. 
U. 3. 

2910 - Dr. Jose Manuel Pereira e Silva La
bareda. Av. Prof. Abreu Lopes, 57-7.° 
F. - 2675 Odivelas. (P) Fr. C. 60. N. 
64 de 1. T20. 90. 94. 

2911 - Arnaldo Marques Nazare. Rua Conde 
de Sabugosa, 21-5.° Esq.o - 1700 Lis
boa. (M) Po. Fr. In. C. 60. N. 1. 2A. 
94. Ateneu. 
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f4! LEGISLAQAO 

DE INTERESSE 

PORTAR'IAS 

Portaria n. 419/ 87. 1987·05·19. Emissao de 
selos com tarja fosforellcente. alusiva aos 
.. Monumentos da Madeira». 

Portaria n. 863/ 87. 1987·11'()6. Emissao de 
urn inteiro postal comemorativo do .. Cente· 
nario da Associacao Academica ... 

Portaria n.O 864/ 87. 1987-11·06. oEmissao de 
urn inteiro postal comemorativo do "Centena· 
rio do Padre Americo .. . 

Portaria n.o 865/ 87. 1987-11·06. Emissao 
de cartoes de boas·festas a!usivos ao Natal 
de 1987. 

Portaria n.O 874/87. 1987-11·12. Emissao 
de selos com tarja fosforescente. alusiva ao 
"Na'al de 1987 ... 

Decreto·Lei n.O 355/87. 1987·11-14. Regime 
de fixacao das tarifas e dos precos dos ser· 
vicos de comunicac;:oeu de uso publico. 

Aviso MOPTC. 1987·12·04. Taxa da Tarifa 1 
(Correios) . 

Portaria n.V 33/ 88. 1988-01·1S. Emissao de 
selos com taria fosforescente. alusiva aos 
"Castelos e Bras6es de Portugal ... 

Portaria n.o 40/ 68. 1986-01-12. Emissao de 
selos com taria fooforescente. alusiva aos 
"SOO Anos da Viagem de Bartolomeu Dias ... 

Portaria n.O 93/88. 1988·02.10. Emissao de 
selos com 1 aria fosforescente. alusiva aos 
"SOO Anos da Viagem de P~ro da Covilha .. . 

Portaria n.O 94/88. 1988·02·10. Emissao de 
selos com tarja fosforescente. alm:iva a "Pro· 
teccao da Natur'eza.. (lince !berico). 

Portaria n.o 155/88. 1968-03.11. Emissao de 
selos com taria fosforescente. a!usiva a "Ar
quitetura Popular Portuguesa" . 

NORMAS PRIVATIVAS 

CC000287DAOCA. 1987·06·12. Estrutura Glo
bal da D. ,G . C. Servicos Centrais. 

CC000288DGC. 1988'01·11 . Correspond~n
cias obtidas em computador. Sistema Mailer. 
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FILATELICO 

Compilado pDr Jose R. Dias Ferreira 

CCC00368DGC. 1986.01 -11. Estabelecimen
to da estac;:ao itinerante de Oeiras. 

CC000488DGC. 198802-04. Perfurac;:ao de 
selos. Autorizac;:oes . 

DEOO{)288CA. 1988-02·11 . Supressao da 
CTFU 4 a) de S. Joao (Beja). 

DE000386CA. 198802·11 . Criac;:ao da CTFU 
2 de Amoreiras (Usboa) . 

DE004288DFL. 1988·02·22. Tabela de remu
neracao aos auto es de originais de Emiss6es 
Pos:ais. 

ADFL S7. 88-1968-03·03. Venda de carteiras 
de sobrescri(os e papel de esc rita. 

DCA000188CA. 1988-03-03. CriaCao da 
CTFU 4 a) de Porias de Portugal (-Lagos). 

DCA000888CA. 19880324. Reclassificac;:ao 
da cn de Torralta (Alvor). 

FLAMU'LAS 

LUBRAPEX 88/XII EXPOSIQAO/,FILATELI· 
CA/LUSO . BRASILEIRA/ PORTO - PALACIO 
CRIS"AL - 14.22/S/ 1968. Porto. 1 de Marco 
a 22 de Maio de 1988. Estacao Central de 
Correios. 

42.n CONFER~NCIA / DO DISl1RITO 196 / 
/ MADEIRA 6. 7 e 8 de MAIO de 1988. Cen
tral de Correlos de Funchal. De 1 a 30 de 
Abril de 1966. 

EVORA / PATRIM6NIO / MUNDIAL UNES
CO / 1986. Centro de Tratamento de Correlos 
de Evora. De 13 de Maio a 11 de Junho de 
1988. 

2.n FEIRA / DAS AOTIVIDADES / ECON6-
MICAS / MARINHA ,GRANDE / 27/ S a 5/ 6/ 
11988. Organizac;:ao da Camara Municipal da 
Marinha Grande. Estacao de Co~reios da 
Marinha Grande. De 1 a- 30 de Maio de 1986. 

, 

. ASTROFILATELIA 

12 de Abril .. Dia Mundial 
da A via~ao e da Cosmonautica 

YURI GAGARINE, 0 PRIMEIRO 
f" NO COSMOS 

;:', 

.,I 

.tp:". 
r, :'~~~,,<r . 

. ',' ·r"-"'· ~~: .1Jr , ~' . 

j""r'- , 
r,~\ 

~ 
Todos os anos. em 12 de Abril. comemo-

ra-se a Dia Mundial da Aviacao e da Cosmo
nautica. Assim. e mais uma vez a URSS cel'e
brou urn aniversario do primeiro voo de urn 
!;er humano no ·espaco. 

V ictor Correia * 

Com efeito. aquela hora. no Cosm6dromo 
de Baikonur e-a accionado a poderoso fogue· 
te portador da nave .. Vostok.. na qual urn 
homem tornar-se-ia 0 primef.ro desbravador 
do cosmos (Fig. 1). 0 prlmelro a estar no 

Fig 1. - Sobrescrito comemorativo do voo de Gagarine (12.4 ,61) com 
obliteraq8o e carimbo especial de Vilnius 

Ha 27 anos. nessa data. urn " Grandioso 
Acontecimento na Hill' 6ria da Humanidade .. 
teve inicio as 9 horas e 7 minutos, hora de 
Moscovo. 

" Rua da Arrabida , 67-1 ." Esq. P - 1200 Lisboa. 

cosmos e a dele regressar para nos contar 
esse maravilhcso Axlto)), como escreveu en' 
' ao, 0 jornal inglAs "Sun». 

Esse homem. Yuri Gagarine, gastou 108 
minutos para efectuar 0 primeiro voo c6smico 
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a. volta da Terra tendo ate' rado nos arredores 
da aldeia Smelovka, perto do Volga. 

Yuri Alekseevitch Gagarine nasceu em 9 
de Marc;:o de 1934 em K ouchino, distrito de 
Gjatsk (regiao d,e Smol.ensk). Com 17 an os 
safa da Escola Profissional de Fundic;:ao de 
Moscovo pa -a dar lOS primeiros passos na 
Escola Industrial Tacnica de Sara~ov e na 
Escola do Aeroclube. Depois estuda, em 
Tchkalov. na e,::cola pa,a aviadores militares, 
donde saiu em 1957. 

Fig. 2 - Yurl Gagarlne 

'Em 1960 e integrado na equipa de cosmo· 
nautas e torna-se membro do P.C. da URSS. 
Depois do voo hist6r,ico, foi ·lhe concedido 0 

tftulo de Her6i da Uniao Sovietica (Fig. 2), 
a Ordem de Lenine, a Medalha de Ouro da 

piloto·cosmonauta. Entra para a Academia dos 
Engenheiros da Forc;:a Aerea, terminando 0 
curso em 1968 com 0 grau de Coronel. Em 
27 de, Marc;:o de 1968 e apenas com 34 anos. 

Fig. 3 - Foguete .portador 
de Vostok 

morre quando realizava urn voo de rotina. 
As suas cinzas foram depositadas na mura
Iha do 'Kremlin e 0 seu nome foi dado a uma 
cratera da faoe oculta da Lua. 

Fig. 4 - Esquema da reentrada na atmosfera da capsula Vostok 

FAf, 0 premio Galabert (premio internacional 
des~ inado a recompensar as melhores contri
buic;:oes a. astrom3utica e ao estudo do espac;:o 
interplanetario, institufdo em 1958 Pfllo indus
trial frances Henri Galabert) e 0 grau de 

1? 

o poderoso foguete (Fig. 3) que colocou 
em 6rbita a nave .. Vostok» era constituido 
por 3 andares e composto de 6 foguetes 
auxiliares: urn formando 0 corpo central, qua
tro foguetes laterais e outro 0 'ultimo andar. 

~ 

R!J 
til I 

ROTEIRO DE 

INDIA 89 

Vai realizar-se de 20 a 29 de Janeiro de 
1989, em NOVA Dill, na India, urn exposi
(faO filatelica in:ernacional, a .. INDIA 89», 
com 0 patrocin'io da F.I.P., a quarta a ser 
realizada naquele pais Asiatico. 

A exposic;:ao tera lugar no moderno com
plexo para Exposic;:oes Pragati Maidan, na 
Sala das Nac;:oes e na sala de Exposic;:oes 
n.O 7, ocupando cerca de 11.000 metros qua
drados para albergar os 3.500 quadros pre
vistos. Havera tam bern ,urn espac;:o destinado 
aos pavilhOes dos comerciantes e das Admi
nistrac;:oes Postais. 

Pela primeira vez. em exposic;:oes interna
ciona'is, havera uma Classe de Competic;:ao 
Experimental que inclui colecc;:oes de selos 
fiscais, telegraticos etc. 

FILACEPT 

No pr6ximo mas de Outubro, de 18 a 23, 
vai realizar-se, em HAIA, a Exposic;:ao Filate
Iica Internacional HOLLAND E,UROPA 881 
I FILACEPT, que conta com lOS auspicios da 
F. I. P. 

Esle {;ertame e organizado pela Fundac;:ao 
para a Filatelia (fundada pela Federac;:ao 
Holandesa). a Associac;:ao Holandesa de 
Comerciantes de Selos e 0 apoio da Admi
nistrac;:ao dos Correios. 

Encontram-se inscritos provisoriamente 13 
filatelistas portugueses com outras tantas 
colecc;:oes, assim distribuidas: 

Filatelia Tradicional: Jose Manuel Pereira, 
Maria Jacinto Leote, Joaquim Leote, Oscar 
Marinho. Jose Julio Jordao. Pedro Vaz Pe
reira, Pedro Gonc;:alvesGrade e Ant6nio 
Felino; 

Filatelia Ternatica: Victor Carmo Correia, 
Carols Penha Garcia e Ant6nio Leal e Cr6; 

Literatura: Emico Lage Cardoso e Clube 
Filatel:co de Portugal. 

A nao inclusao da Classe Maximafilia 
nesta Ex·posic;:ao nao permitiu a inscric;:ao de 
algumas das boas colecc;:oes portuguesas e 
das melhores an ivel mundial. 

EXPOSI90ES 

BULGARIA 89 

Vai realizar-se de 22 a 31 de Maio de 
1989, em Sofia, na Bulgaria, uma exposic;:ao 
filatelica internacional, a "BULGARIA 89»; 
com 0 patrocinio da FIP, a quinta a ser rea
zidada naquele pais. 

A exposic;:ao tera lugar no Palacio Nacional 
da Cultura .. LlUDMI'LA YIVKOVA» e albergara 
5.000 quadros de cerca de 1.000 colecciona
dores. 

o 58.0 Congresso da Federac;:ao Interna
cional de Filatelia decorrera tam bern em So
fia, de 31 de Maio a 2 de Junho desse ano. 

Os correios bulgaros acabam de editar se
tos e ,lrrteiros postojs anunei,a"ivos desta 
grande exposic;:ao. 

o Comlss6rlo para ° nasso pars destas trAs 
exposlc;:oes, e ° Prof. Ant6nlo Borralho, Av. 
25 de Abril, 27_6.0 0 - 8500 portrmao, que 
dar6 as Informal;Oes mals detalhadas aDs In
teressados que as soUcltarem. 

IBEROAMERICANA 

Tera lugar na eidade de Burgos (Espa
nha). entre 22 e 30 de Abroil de 1989, a 
XIII Exposic;:ao Filatelica Iberoamerieana cer
tame para 0 qual e eomissario "acional, por 
delegac;:ao da Direcc;:ao da F. P. E, 0 seu 
Viee.Presidente, Jose Duarte Martins. Esta 
Exposic;:ao tern 0 patrocinio da FESOFI 16 e 
oeu presidente de honra, o Rei de Espanha. 

Poderao inserever-se todos Os filatelistas, 
eujas par'ieipac;:oes preeneham as condic;:oes 
para concorrer em Exposic;:oes Internaeionais. 

Quaisquer informac;:oes sobreesta Expo
sic;:iio deverao ser pedidas, ate ao final do 
mes, para: 

Federac;:lo Portuguesa de Filatelia 
Ale Jose Ant6nio Duarte Martins 
Av. Almirante Reis, 70-3.° esq. 
1100 L1SBOA 
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2.0 Leilao do Clube 
Filatelico de Portugual 

CONDI<;:oES 

1 - 0 CLUBE FILAnLlCO DE PORTUGAL realiza 0 seu 2.° LEILAO FILA71tLlCO no dia 
5 de NOVEMBRO de 1988, na sua Sede Social, Avenida Almirante Reis, 70·5.° 
Dto., em Lisboa, com inicio as 10 horas. 

2 - Os lotes serao vendidos pelo melhor lance desde que superior aos va/ores de 
reserva minima. No caso de Iicitar;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 an~es do seu, que ele recolhe'u, acrescido do valor de 1 lance. 
Exemplo: um lote que registou olertas de 5.000$00, 6.000$00 e 8.000$00 sera 
atribuido a quem ofereceu 8.000$00 que pagara !.omsnte 6.500$00, ou selja, 6.000$00 
(0 ultimo lance antes do seu) mais 0 valor de um lance corresp:mden!e. 

3 - Para custear os seus encargos, 0 CLUBE FILA TtLlCO DE PORTUGAL, deduzira 
aos vendedores 10 % ou 15 % do valor atingido por cada lote, tratando-se de 
s6cios ou nao s6cios do CLUBE FILAnLiCO DE PORTUGAL. 

4 - No caso de se receberem pelo correia duas propos:as iguais de aquisir;ao para 
o mesmo lote, sera considerada aquela que tenha sido recebida em primeiro lugar. 

5 - Os lotes estarao pa:entes para apreciar;ao dos inleressados nos dias 15, 22 e 29 
de Outubro das 21 as 23 horas e no dia 4 de Novembro das 15 as 20 eo das 21 
as 23 horas na Sede do Clube, Avenida Almiran'e Reis n." 70-5." Dto., em Lisboa 
(Telelone 823936). 

6 - As propostas feitas na Sala do Leilao, assim c:Jmo as en / iadas pelo correio, serJo 
regidas pe!os lances minimos seguintes: 

de Esc. 500$00 a Esc. 5 000$00 .... ...... . ....... Esc. 200$00 
de Esc. 5000$00 a Esc. 10000$00 .... .............. Esc. 500$00 
De Esc. 10000$00 a Esc. 100000$00 . ................. Esc. 1000$00 
acima de Esc. 100000$00 ......... ....... ................. Esc. 5000$00 

7 - Os lotes serao entregues aos compradores ap6s a efectivar;ao do pagamento. Os 
compradores presentes podem receber as seus lotes no fim do LEILAO ap6s 
previa fiquidar;ao. Os compradores que fizerem as suas ofertas pelo correia, supor· 
tarao para alem dos portes e registos, 0 seguro correspondente ao total dos 
va/ores atingidos pelos lotes adquiridos. 

8 - 0 CLUBE FILA nLlco DE PORTUGAL, embora ciente da autenticidade do material 
vendido, e da sua correcta descrir;ao no CA TI4LOGO, aceita a devolur;ao de qua/
quer lote, dentro do prazo MAXIMO de 7 D!AS, desde que esteia provado nao se 
encontrar nas condir;oes indicadas. 

9 - Qualquer caso nao previsto nestas CONDI90ES, sera apreciado e resolvido pela 
Comissao Organizadora do Leilao. 

10 - roda a correspondencia referente ao LEI LAO devera ser enderer;ada ao 

CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL 
2." LeiMo Filatalico 
Avenida Almirante Reis, 705." Dto. 
1100 LSBIOA 

Os dois primeiros 'andares eram ligados em 
forma de feixe sendo oslaterais fix ados ao 
foguete central. 0 3." andar encontrava-se por 
cima do foguete central. Os foguetes laterais 
,wtavam dispostos simetricamente a vol a do 
corpo central e fixados por duas cintas de 
Iigacao dotadas de um mecanismo palra acclo
nar a sua separacao em pleno VOO e em 
seguida a paragem dos mot-ores' e gastas as 
reservas de combustivel. Cada um dos seis 
fcguetes deste lancador era dotado dos seus 
pr6prios motores que funcionavam com uma 
mistura de propergol e oxigenio IIquido. 0 
grupo propulsor do foguete central era de 

o seu diiimeto maximo de 2.95 metros. Cada 
foguete lateral media 19 metros com um di~
metro maximo de 3 m. 0 comprimento do 3.° 
andar, incluindo 0 motor, a nave espacial e 
o seu ·revestimento era de 10 metros. 0 peso 
util satelizado fOi de 4725 kg. 

Na primeira fase do voo, os motores do~ 
foguetes laterais funcionavam simultaneamen
te com (IS do foguete central. Oepois de se 
gastar 0 seu combus~fvel estas est!ruturas 
separavam-se do fogue~e central, continuando 
este a funcionar com a sua maxima forca. 
Depois de atravessar as camadas densas da 
atmosfera 0 revestimento da nave era aban-

, r 

',./ 
til 
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Fig. 5 - Sobrescrito do 1.' Bniversar,o do voo (12.4.62) e obloterac;ao 
comemoratlvB <:le Klshlnev 

camara de combustao multi pia, isto e, um 
motor principal com quatro c~maras existindo 
em cada camara um outr:o motor. Para cada 
um dos fogue:es lateraill, 0 dispositivo era 
compQsto de um motor principal com quatro 
camaras e dois motores em cada c~mara. 0 
3.<> andar possufa um motor com uma c~mara 
dotada de quatro aberturas de escape. 

A carga uti) estava fixada no topo do 3.° 
andar sob um revestime[1to que a protegia 
das contraccoas aerodin~micas ao atravessar 
as camadas densas da amosfera. 

o comprimento total era de 38 metros, 
sendo 0 diiimetro maximo ao nfvel dos esta
bilizadores de 10.3 metros. 0 comprimento 
do foguete central era de 28 metros sendo 

donado ao mesmo tempo que comec;:ava a tra
balhar 0 motor do foguete do 3.° andar e 
igualmenteabandonada' a estrutura do fogue :e 
central . A paragem do motor do 3.° andar e a 
separacao deste da nEve espacial e"am co
man dad Os por um dispJsi iva especial, con
forme a velocidade necessaria a satelizacao 
e a que a nave tivesse adquirido. 

o foguete portador da .. Vostok .. constitufu 
um import·ante avanc;:o da tecnolog[a espacial 
sovietica e mundial. 

A. nave propriamente dita .. Vostok .. era for
mad a por uma capsula esferica monolugar e 
por um corpo cilfndrico ou compartimento de 
instrumentos. Oeste conjunto, nave-sate lite , 
faziam pa'rte os seguintes element(ls: siste-
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mas de apoio vital (ar condicionado, refri
gerac,:ao. regulador de pres sao, alimentac,:ao 
e llerviGos sanitarios) sistemas de regulac,:ao 
termica, registo dos parametros do interior 
da capsula, parametros orbitais, telemetria e 
registo das func,:oes fisiol6gicas do piloto, 
assim COw.o, unidades de energia para comu
nicac,:5es cOm a : erra, televisao, retrofogue
tes e sistema de aterragem. No ex:erior, 
alem do sistema de orientaGao Iigado ao sis
tema interior de controlo, encontravam·se 
bombas com oxigenio e ar para assegurar a 

-~ ,~ 
! 

w~ 
. " ".S " r''t "7T~(7 c n'~- . 

... ~~ 1'If~. ~6~ 
f>IIr. 3Tk ~AAA. . C 
'1~~ ~~,It' 

(fl d ' - Ijp"j~. 

refractarios, atraves das quais 0 piloto obser
vava a terra e 0 espa!(o, assim como podja 
filmar e fotografar. Cada janela possula uma 
persiana a fim de proteger os olhos do piloto 
da ac!(ao dOS raios solares. A janela situada 
directamente a sua frente levava um instru
mento 6ptico c<Vzor .. que permitia orientar a 
nave no espa!(o quando era control ada ma
nualmen~e. No painel de instrumentos, encon
trava-se entre outros, um globo automatico 
que permitia a identificay80 do ponto da 
terra em que a nave sobrev.oava em de: ermi-

Fig, 6 - Obliteraolio comemorativs do Dla do Cosmonauts 

respiragao do piloto no caso da despressu
rizac,:ao e para a ventilagao do vestuario espa
cial assim como as antenas do sistema de 
radiocomunicagoes. a compartimento de ins
trumentos, continha 'entre outros, os gera
dores de energia, 0 sistema de comunicagao 
e televisao, Os mecanismos de telemetria e 
de radiocontrolo da 6rbita, os aparelhos de 
pilotagem e de desc:da. EEte compartimen 0 
separou-se da capsula durante a reentrada na 
atmosfera terrestre e desintegrou-se (Fig. 4). 
A capsula na qual 0 cosmonauta regressou 
a terra, era recoberta na sua superflcie de 
uma camada antitermiea que 0 protegia das 
elevadas temperaturas durante a descida. 

A capsula tinha "res escotilhas: uma para 
o para-quedas, outra para os ajustamentos 
teenicos e a terceira para a salda do cosmo
nauta. Tinha tambem tres janelas de cristal 
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nado instante. A fonte de energia que for
necia electricidade a todos os instrumentos 
de bordo tinha uma durayao prevista para 
dez dias de voo. 

as Correios da U.R.S.S., lembrando 0 gran
dioso feito do seu primeiro cosmonauta, tem 
r.egularmente emitido series de selos alusivos 
ao feito de Gagarine e ao dia comemorado, 
asim como significativos carimbos e inteiros 
posta is (Figs. 1 a 3 e 5 a 7). 

BIBLIOGRAFIA 

1 - ,Encyclopedle SovleUque de L'Astronautique Mon

diale. 

2 - Informao6es da Ag6ncla de Imprensa ",OVOSTI. 

3 - MAIS ALTO - Revista da Foroa Aerea n.' 205 
(Malo/ Junho 1980) 

o nome de ccABLANTES.. e poster,iormente 
ccAURANTES .. em virtude do muito ouro que 
se extraia en 'ao das areias do Tejo. 

Foi conquistada finalmente por D. Afons'o 
Henriques noano de 1148, tendo recebido 
o seu primeiro foral em 1179. 

t1,-.:iJ 

/ 

Quando Junot, general de Franya, inva
diu Abrantes, no principio do seculo XIX, 
aquando das invasoes francesas, orden-ou 
que as suas tro..oas roubassem 0 calyado 
a toda a populay80 de Abrantes, a qual 
ficou completamentedescalGa. P'erante 
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Note-s.e ainda que os portugueses come
!(aram por a denominar .. AVRANTES .. e 56 
muito mais tarde por ccABRANTES ... 

Possula em 1870 estaGao telegrafica de 
1." or-dem. 

II> 

Conta-se uma hist6ria engra!(ada de Abran
tes e que reza do seguinte modo: 

( ~§i" ~ 

esla grande .. fayanha.. Napoleao Bonaparte 
fez Junot duque d.e Abrantes. Comantava 
a popu!a!(80 de entao que Junot deveria 
ter sido feito duqu'e do cc chinelo .. e nao 
de Abrantes. 

No pr6ximo numero iremos talar de 
ccABRIGADA .. e ccAGOAS SAN:fAS ... 
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dos curiosos sobre esta cidade na epoca 
de circulac;:ao daqueles carimbos. 

Alguns dados que de seguida apresento 
referem-se ao ana de 1870 e servirao com 
toda a certeza de padrao para 0 grau de 
dificuldade que cada peea logicamente tera 
que ter_ 

e encon!rava-s,e a 135 Km a Oest.e da Guarda 
e 138 Km a Noroeste de Lisboa. Existiam 
naquela altura 1200 casas com uma popu
lac;:ao de 5.000 habi :antes. Em 1660 ja tinha 
1.000 casas. Como Se pode verificar em 210 
enos apenas surgiram mais 200 casas. 0 

LUI~J 'V;EJ(G A 
MOIMENTA DA BElRA - -... 

~r.m(J ... h/. 
.;:,..; t .......; 

.-----,/ 
<: 

~~~ ~ 
r 
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Fig. 3 

ABRANTES 

Abrantes, cidade da Beira Baixa, .era uma 
simples vila em 1870 e ja tinha correia 
desde 1769. 

--

concelho tinha 4.800 casas e a Comarca 
8.400. 

Consta que a cidad.e de Abrantes foi fun· 
dada pelos Turdulos, povo da Betica, (re-

ABRANTES (ABRANTES) c§NT§) 
Na 1.& .e 2.a Reforma Postal 'era uma Di· 

recc;:ao de Correio que pertencia it Adminis· 
trac;:ao Central do Correio de Santarem. Per· 
tenoia ao distrito administrativo de Santarem 
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giao da Peninsula Hispanica, hOje chamada 
Andaluzia) no ana de 990 A.C .. 

Mais tarde os godos conquis:aram-na aos 
romanos, no ana de 409 A.C. e deram-Ihe 

FILATELIA OLIMPICA 

NOTICIAS DA COMISSAO FILAULICA 
DO CIO * 

• Durante a ultima reuniao do CIO, Sua 
Excelemcia 0 p, esidente J. A. Samaranch 
nomeou como membro da Comissao 
Filatelica do CIO, 0 Senhor MANFRED 
BERGMAN; um dos mais eminentes es
pecialistas tematicos oHmPicos. 

• Actulamente a FIPO, agrupa ja um total 
de 435 meml;lros correspondentes_ 

• Foi tambem decidido na mesma reuniao. 
a realizac;:ao da um c-atalogo de todas 
as emissoes ollmpicas, que sera edi · 
tado a preto 'e branco, em franclls e 
ingills. Prevll-se que a sua d isposic;:ao 

seja por parses e ,por ordem cronol6gica. 

e Em 1994 '0 010. completa 100 anos. 
Para comemorar '0 evento, 0 Presidente 
Samaranch, sugere a :amissao de uma 
serie de selos por cada pais membro 
da UPU_ Uma diligAncia Dara uma amis· 
sao especial sera tambem realizada 
junto da CEPT. 

• E"m 1991, abrira as suas portas em 
Lau3anne-Ouchy, ° Museu Ollmpico, 0 
qual compreendera salas especialmente 
reservadas a Filatelia OllmDica a Des
portiva. 
o Museu comportar,a duas colecC;:oes 
compostas por todos os sel03 ollmpi
cos, que tenh"am sldo emitidos no 
Mundo, incluindo documentac;:ao, intei
ros, obliteraeoes, etc., sendo uma fixa 
no Museu a a outra destinada a repre· 
sentar 0 cm, na Corte de Honra aas 
Exposic;:oes MUndiais partocinadas pela 
FIP e nas Olymphilex. 
Para atingir este objectivo 0 Presidente 
do CIO, propOs la a Comissao Executiva 

, Transcric;ao do Oocumenlo n.' 9 da Federac;iio 
Inlernacional de Filalelia Olfmp[ca -FIPO 

Compilado por Fernando Martins 

a concessao da uma verba de 50.000 
francos 'suiC;:os para 0 ana de 1988. 
Para ja, 0 Museu agradece todas as 
ofertas para. este fim efectuadas pelos 
membros corresponoenles. 

o PERCURSO DO FACHO OLiMPICO PARA 
SEOU'l. 

A revista Ollmpica de Abri1/19B7, da·nos 
a informac;:so sobre 0 percurso do Facho 
Ollmpico para SEOUL/ 19&Bdesde OllmPia. 

o facho sera acSso em Ollmpia a 21 de 
Agosto, e saini de aviso a partir de Atenas, 
via Bahrein e Bangkok, num percurso aereo 
de 29 horas, chegando a 27 de Agosto a 
cidade de Cheju do na Hha de CHEJU, no 
extrema sui 'da peninsula coreana_ 

o facho ira fazer um longo percurso de 
4066 kms, por mar, deede Cheju-do ate 
Pusan, local onde se irao disputar as re
gatas ollmpicas, saguindo depois por terra, 
serpenteando toda a peninsuia ,coreana, 
cneganao ao Estadio Ollmpico de Seoul a 
16 de Setembro, para a cermOnia de 
abertura. 

o facho sera transportado durante estes 
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CARIMBOS NOMINATIVOS 
USADOS EM PORTUGAL 
NO PERIODO ADESIVO 

Ao iniciar esta minha sarie de aponta
mentos sobre os carimbos nominativos nilo 
da;ados, ·usados am Portugal no perlodo 
adesivo, gostaria de expressar que os mes
mos silo fruto <10 .estudo a recolha de marcas 
nominativas que tenho vlndo a efectuar nos 
ultimos 8 anos. 

Pedro Vaz Pereira 

«oes e passemos ao ass:,mto que mais nos 
interessa. 

As cartas do periojo adesivo, iniciado 
com a 1.n Reforma Postal de 1852, come«a
ram a circular em 1 de Julho de 1853. 

Estas car.as circulavam normal mente com 

Z;7~/:ar ,~?~/ 
'-/ . ~ -- . ,..) 

.. . ~~ .. 

... 

Fig. 1 

Aconteceni, certamente, que os meus ami
gos leitores possam 1,er nas suas colec«oes 
ou conhecer outras marcas que eu nao assi· 
nats nestes meus apontamentos, palo que 
se r.ia de um interesse fantastico que me 
dessem a conhecer essas marcas, as quais 
eu passaria igualmen:e a publicar como com
plementos dos apontamentos ja apresentados. 

D,eixemos entilo estas primeiras considera-
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a aposi«ilo <Ie duas marcas, sendo uma de 
barras, que obliterava 0 selo e uma_ nomi
nativa, fig. 1, a qual indicava a terra de 
on de era expedida a carta. Este carimbo 
nominativo podia ser datado ou nilo. ,e pre
cisamente dos carimbos nominativos nilo da
tados de que nos iremos ocupar. 

Portugal encontrava se dividido em Adm-i
nistra«oes Centrais de Correio, Direc«oes de 

~ 

Correio e por sua vez estas poderiam ter 
delega«Oes, sub-delega«oes, simples postos 
de recep«ilo de correio etc., etc .. 

Praticamente todas as Administra«oes de 
Correio, Dir.ec«oes de Correio e suas Dele
ga«oes ,usaram marcas nomina' ivas n30 data
das e istocontinuou a acontecer tambam 
durante a 2.n Reforma Postal. iniciada em 
1868. 

Poram em 1878 os selos das cartas pas
sariam a ser obliterados com uma marca 

/~k/A 
/ 

Por este br,eve introito pode Se facilmente 
chegar ell conclusao que 0 coleccionismo 
destas marcas satisfaz inteiramente 0 indi
cado nas Directrizes para a Avaliacao de 
Par,icipa«oes de Hist6ria Postal (Guide Li
nes), que diz 0 seguinte no s,eu 5.1.2: 

«A importfmcia de uma colec«ao sert 
considerada em rela«ilo ,ao garal da hst6-
ria postal do pais, da regiao ou assunto 
apresentado e filatelicamente em g.sral. 

/t!' 
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Fig . 2 

nominal datada, sendo abandonado 0 antigo 
sistema de duas marcas na mesma car:a, 
fig. 2. 

Assiste·se portanto ao desaparecimento 
das oblitera«;:oes de barras e 11 substituil;:ao 
destas por carimbos nominativos datados. 

No entanto, viria a 'acontecar em algumas 
Direc«oes de Correio e suas Delega«oes que 
a subsi itui«aodess,e carimb() s6 seria efec
tuada com um relativo ou mesmo grande 
atraso, pe!o que essas esta«oes de correio 
tiveram que 'Usar durante algum tempo os 
carimbos nominativos como marcas oblite
radoras dos selos das cartas, fig . 3. 

Sera mais facil tratar no espa«o dispo
nlvel, de modo adequa<lo e completo, um 
assun~o de menor importancia do que um 
ass'unto mais vas:on • 

Logo, 0 co!ecoionismo deste tipo <Ie mar· 
cas abrange todo 0 Pais e todas as Direc
«oes de Correio e suas Delega«oes, uma 
vez que ,este tipo de marcas foram usadas 
por quase todas elas. 

Durante estes meus apontamentos procu· 
rarei seguir sempre uma ordem alfabetica 
e hoje irei apresentar os carimbos conhe
cidos <10 perlodo adesivo da cidade de 
Abrantes. Igualmant·e apresentarei alguns da-
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dos curiosos sobre esta cidade na epoca 
de circulac;:ao daqueles carimbos. 

Alguns dados que de seguida apresento 
referem-se ao ana de 1870 e servirao com 
toda a certeza de padrao para 0 grau de 
dificuldade que cada peea logicamente tera 
que ter_ 

e encon!rava-s,e a 135 Km a Oest.e da Guarda 
e 138 Km a Noroeste de Lisboa. Existiam 
naquela altura 1200 casas com uma popu
lac;:ao de 5.000 habi :antes. Em 1660 ja tinha 
1.000 casas. Como Se pode verificar em 210 
enos apenas surgiram mais 200 casas. 0 

LUI~J 'V;EJ(G A 
MOIMENTA DA BElRA - -... 

~r.m(J ... h/. 
.;:,..; t .......; 

.-----,/ 
<: 

~~~ ~ 
r 

~ ,6 

Fig. 3 

ABRANTES 

Abrantes, cidade da Beira Baixa, .era uma 
simples vila em 1870 e ja tinha correia 
desde 1769. 

--

concelho tinha 4.800 casas e a Comarca 
8.400. 

Consta que a cidad.e de Abrantes foi fun· 
dada pelos Turdulos, povo da Betica, (re-

ABRANTES (ABRANTES) c§NT§) 
Na 1.& .e 2.a Reforma Postal 'era uma Di· 

recc;:ao de Correio que pertencia it Adminis· 
trac;:ao Central do Correio de Santarem. Per· 
tenoia ao distrito administrativo de Santarem 
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giao da Peninsula Hispanica, hOje chamada 
Andaluzia) no ana de 990 A.C .. 

Mais tarde os godos conquis:aram-na aos 
romanos, no ana de 409 A.C. e deram-Ihe 

FILATELIA OLIMPICA 

NOTICIAS DA COMISSAO FILAULICA 
DO CIO * 

• Durante a ultima reuniao do CIO, Sua 
Excelemcia 0 p, esidente J. A. Samaranch 
nomeou como membro da Comissao 
Filatelica do CIO, 0 Senhor MANFRED 
BERGMAN; um dos mais eminentes es
pecialistas tematicos oHmPicos. 

• Actulamente a FIPO, agrupa ja um total 
de 435 meml;lros correspondentes_ 

• Foi tambem decidido na mesma reuniao. 
a realizac;:ao da um c-atalogo de todas 
as emissoes ollmpicas, que sera edi · 
tado a preto 'e branco, em franclls e 
ingills. Prevll-se que a sua d isposic;:ao 

seja por parses e ,por ordem cronol6gica. 

e Em 1994 '0 010. completa 100 anos. 
Para comemorar '0 evento, 0 Presidente 
Samaranch, sugere a :amissao de uma 
serie de selos por cada pais membro 
da UPU_ Uma diligAncia Dara uma amis· 
sao especial sera tambem realizada 
junto da CEPT. 

• E"m 1991, abrira as suas portas em 
Lau3anne-Ouchy, ° Museu Ollmpico, 0 
qual compreendera salas especialmente 
reservadas a Filatelia OllmDica a Des
portiva. 
o Museu comportar,a duas colecC;:oes 
compostas por todos os sel03 ollmpi
cos, que tenh"am sldo emitidos no 
Mundo, incluindo documentac;:ao, intei
ros, obliteraeoes, etc., sendo uma fixa 
no Museu a a outra destinada a repre· 
sentar 0 cm, na Corte de Honra aas 
Exposic;:oes MUndiais partocinadas pela 
FIP e nas Olymphilex. 
Para atingir este objectivo 0 Presidente 
do CIO, propOs la a Comissao Executiva 

, Transcric;ao do Oocumenlo n.' 9 da Federac;iio 
Inlernacional de Filalelia Olfmp[ca -FIPO 

Compilado por Fernando Martins 

a concessao da uma verba de 50.000 
francos 'suiC;:os para 0 ana de 1988. 
Para ja, 0 Museu agradece todas as 
ofertas para. este fim efectuadas pelos 
membros corresponoenles. 

o PERCURSO DO FACHO OLiMPICO PARA 
SEOU'l. 

A revista Ollmpica de Abri1/19B7, da·nos 
a informac;:so sobre 0 percurso do Facho 
Ollmpico para SEOUL/ 19&Bdesde OllmPia. 

o facho sera acSso em Ollmpia a 21 de 
Agosto, e saini de aviso a partir de Atenas, 
via Bahrein e Bangkok, num percurso aereo 
de 29 horas, chegando a 27 de Agosto a 
cidade de Cheju do na Hha de CHEJU, no 
extrema sui 'da peninsula coreana_ 

o facho ira fazer um longo percurso de 
4066 kms, por mar, deede Cheju-do ate 
Pusan, local onde se irao disputar as re
gatas ollmpicas, saguindo depois por terra, 
serpenteando toda a peninsuia ,coreana, 
cneganao ao Estadio Ollmpico de Seoul a 
16 de Setembro, para a cermOnia de 
abertura. 

o facho sera transportado durante estes 
22 dias por urn total de 24.620 a tietas. 

CATALOGO DE VINHETAS OLiMPICAS 

Urn catalogo completo menclonando to
das as vinhetas ollnij5icas desde 1 B~4 a 
19B'5, editado por RODert J. DuboIs COm a 
ajuda de 'outros col'aboraodres, encontra-se 
ao dlspor dos interessados em: Robert J. 
Dubois, 83B Temple Road, pottstown, PA. 
19464, USA, ao ,prec;:o de US$50, mais 
portes. 

o mesmo e composto por folhas soltas 
de facil utilizac;:so, com um dOSSIer pr6-
pno, comportando 1423 il,ustrac;:aes para 
1900 vinhetas diferentes. 

1S 



mas de apoio vital (ar condicionado, refri
gerac,:ao. regulador de pres sao, alimentac,:ao 
e llerviGos sanitarios) sistemas de regulac,:ao 
termica, registo dos parametros do interior 
da capsula, parametros orbitais, telemetria e 
registo das func,:oes fisiol6gicas do piloto, 
assim COw.o, unidades de energia para comu
nicac,:5es cOm a : erra, televisao, retrofogue
tes e sistema de aterragem. No ex:erior, 
alem do sistema de orientaGao Iigado ao sis
tema interior de controlo, encontravam·se 
bombas com oxigenio e ar para assegurar a 

-~ ,~ 
! 

w~ 
. " ".S " r''t "7T~(7 c n'~- . 

... ~~ 1'If~. ~6~ 
f>IIr. 3Tk ~AAA. . C 
'1~~ ~~,It' 
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refractarios, atraves das quais 0 piloto obser
vava a terra e 0 espa!(o, assim como podja 
filmar e fotografar. Cada janela possula uma 
persiana a fim de proteger os olhos do piloto 
da ac!(ao dOS raios solares. A janela situada 
directamente a sua frente levava um instru
mento 6ptico c<Vzor .. que permitia orientar a 
nave no espa!(o quando era control ada ma
nualmen~e. No painel de instrumentos, encon
trava-se entre outros, um globo automatico 
que permitia a identificay80 do ponto da 
terra em que a nave sobrev.oava em de: ermi-

Fig, 6 - Obliteraolio comemorativs do Dla do Cosmonauts 

respiragao do piloto no caso da despressu
rizac,:ao e para a ventilagao do vestuario espa
cial assim como as antenas do sistema de 
radiocomunicagoes. a compartimento de ins
trumentos, continha 'entre outros, os gera
dores de energia, 0 sistema de comunicagao 
e televisao, Os mecanismos de telemetria e 
de radiocontrolo da 6rbita, os aparelhos de 
pilotagem e de desc:da. EEte compartimen 0 
separou-se da capsula durante a reentrada na 
atmosfera terrestre e desintegrou-se (Fig. 4). 
A capsula na qual 0 cosmonauta regressou 
a terra, era recoberta na sua superflcie de 
uma camada antitermiea que 0 protegia das 
elevadas temperaturas durante a descida. 

A capsula tinha "res escotilhas: uma para 
o para-quedas, outra para os ajustamentos 
teenicos e a terceira para a salda do cosmo
nauta. Tinha tambem tres janelas de cristal 
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nado instante. A fonte de energia que for
necia electricidade a todos os instrumentos 
de bordo tinha uma durayao prevista para 
dez dias de voo. 

as Correios da U.R.S.S., lembrando 0 gran
dioso feito do seu primeiro cosmonauta, tem 
r.egularmente emitido series de selos alusivos 
ao feito de Gagarine e ao dia comemorado, 
asim como significativos carimbos e inteiros 
posta is (Figs. 1 a 3 e 5 a 7). 

BIBLIOGRAFIA 

1 - ,Encyclopedle SovleUque de L'Astronautique Mon

diale. 

2 - Informao6es da Ag6ncla de Imprensa ",OVOSTI. 

3 - MAIS ALTO - Revista da Foroa Aerea n.' 205 
(Malo/ Junho 1980) 

o nome de ccABLANTES.. e poster,iormente 
ccAURANTES .. em virtude do muito ouro que 
se extraia en 'ao das areias do Tejo. 

Foi conquistada finalmente por D. Afons'o 
Henriques noano de 1148, tendo recebido 
o seu primeiro foral em 1179. 

t1,-.:iJ 

/ 

Quando Junot, general de Franya, inva
diu Abrantes, no principio do seculo XIX, 
aquando das invasoes francesas, orden-ou 
que as suas tro..oas roubassem 0 calyado 
a toda a populay80 de Abrantes, a qual 
ficou completamentedescalGa. P'erante 
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Note-s.e ainda que os portugueses come
!(aram por a denominar .. AVRANTES .. e 56 
muito mais tarde por ccABRANTES ... 

Possula em 1870 estaGao telegrafica de 
1." or-dem. 

II> 

Conta-se uma hist6ria engra!(ada de Abran
tes e que reza do seguinte modo: 

( ~§i" ~ 

esla grande .. fayanha.. Napoleao Bonaparte 
fez Junot duque d.e Abrantes. Comantava 
a popu!a!(80 de entao que Junot deveria 
ter sido feito duqu'e do cc chinelo .. e nao 
de Abrantes. 

No pr6ximo numero iremos talar de 
ccABRIGADA .. e ccAGOAS SAN:fAS ... 
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2.0 Leilao do Clube 
Filatelico de Portugual 

CONDI<;:oES 

1 - 0 CLUBE FILAnLlCO DE PORTUGAL realiza 0 seu 2.° LEILAO FILA71tLlCO no dia 
5 de NOVEMBRO de 1988, na sua Sede Social, Avenida Almirante Reis, 70·5.° 
Dto., em Lisboa, com inicio as 10 horas. 

2 - Os lotes serao vendidos pelo melhor lance desde que superior aos va/ores de 
reserva minima. No caso de Iicitar;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 an~es do seu, que ele recolhe'u, acrescido do valor de 1 lance. 
Exemplo: um lote que registou olertas de 5.000$00, 6.000$00 e 8.000$00 sera 
atribuido a quem ofereceu 8.000$00 que pagara !.omsnte 6.500$00, ou selja, 6.000$00 
(0 ultimo lance antes do seu) mais 0 valor de um lance corresp:mden!e. 

3 - Para custear os seus encargos, 0 CLUBE FILA TtLlCO DE PORTUGAL, deduzira 
aos vendedores 10 % ou 15 % do valor atingido por cada lote, tratando-se de 
s6cios ou nao s6cios do CLUBE FILAnLiCO DE PORTUGAL. 

4 - No caso de se receberem pelo correia duas propos:as iguais de aquisir;ao para 
o mesmo lote, sera considerada aquela que tenha sido recebida em primeiro lugar. 

5 - Os lotes estarao pa:entes para apreciar;ao dos inleressados nos dias 15, 22 e 29 
de Outubro das 21 as 23 horas e no dia 4 de Novembro das 15 as 20 eo das 21 
as 23 horas na Sede do Clube, Avenida Almiran'e Reis n." 70-5." Dto., em Lisboa 
(Telelone 823936). 

6 - As propostas feitas na Sala do Leilao, assim c:Jmo as en / iadas pelo correio, serJo 
regidas pe!os lances minimos seguintes: 

de Esc. 500$00 a Esc. 5 000$00 .... ...... . ....... Esc. 200$00 
de Esc. 5000$00 a Esc. 10000$00 .... .............. Esc. 500$00 
De Esc. 10000$00 a Esc. 100000$00 . ................. Esc. 1000$00 
acima de Esc. 100000$00 ......... ....... ................. Esc. 5000$00 

7 - Os lotes serao entregues aos compradores ap6s a efectivar;ao do pagamento. Os 
compradores presentes podem receber as seus lotes no fim do LEILAO ap6s 
previa fiquidar;ao. Os compradores que fizerem as suas ofertas pelo correia, supor· 
tarao para alem dos portes e registos, 0 seguro correspondente ao total dos 
va/ores atingidos pelos lotes adquiridos. 

8 - 0 CLUBE FILA nLlco DE PORTUGAL, embora ciente da autenticidade do material 
vendido, e da sua correcta descrir;ao no CA TI4LOGO, aceita a devolur;ao de qua/
quer lote, dentro do prazo MAXIMO de 7 D!AS, desde que esteia provado nao se 
encontrar nas condir;oes indicadas. 

9 - Qualquer caso nao previsto nestas CONDI90ES, sera apreciado e resolvido pela 
Comissao Organizadora do Leilao. 

10 - roda a correspondencia referente ao LEI LAO devera ser enderer;ada ao 

CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL 
2." LeiMo Filatalico 
Avenida Almirante Reis, 705." Dto. 
1100 LSBIOA 

Os dois primeiros 'andares eram ligados em 
forma de feixe sendo oslaterais fix ados ao 
foguete central. 0 3." andar encontrava-se por 
cima do foguete central. Os foguetes laterais 
,wtavam dispostos simetricamente a vol a do 
corpo central e fixados por duas cintas de 
Iigacao dotadas de um mecanismo palra acclo
nar a sua separacao em pleno VOO e em 
seguida a paragem dos mot-ores' e gastas as 
reservas de combustivel. Cada um dos seis 
fcguetes deste lancador era dotado dos seus 
pr6prios motores que funcionavam com uma 
mistura de propergol e oxigenio IIquido. 0 
grupo propulsor do foguete central era de 

o seu diiimeto maximo de 2.95 metros. Cada 
foguete lateral media 19 metros com um di~
metro maximo de 3 m. 0 comprimento do 3.° 
andar, incluindo 0 motor, a nave espacial e 
o seu ·revestimento era de 10 metros. 0 peso 
util satelizado fOi de 4725 kg. 

Na primeira fase do voo, os motores do~ 
foguetes laterais funcionavam simultaneamen
te com (IS do foguete central. Oepois de se 
gastar 0 seu combus~fvel estas est!ruturas 
separavam-se do fogue~e central, continuando 
este a funcionar com a sua maxima forca. 
Depois de atravessar as camadas densas da 
atmosfera 0 revestimento da nave era aban-
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Fig. 5 - Sobrescrito do 1.' Bniversar,o do voo (12.4.62) e obloterac;ao 
comemoratlvB <:le Klshlnev 

camara de combustao multi pia, isto e, um 
motor principal com quatro c~maras existindo 
em cada camara um outr:o motor. Para cada 
um dos fogue:es lateraill, 0 dispositivo era 
compQsto de um motor principal com quatro 
camaras e dois motores em cada c~mara. 0 
3.<> andar possufa um motor com uma c~mara 
dotada de quatro aberturas de escape. 

A carga uti) estava fixada no topo do 3.° 
andar sob um revestime[1to que a protegia 
das contraccoas aerodin~micas ao atravessar 
as camadas densas da amosfera. 

o comprimento total era de 38 metros, 
sendo 0 diiimetro maximo ao nfvel dos esta
bilizadores de 10.3 metros. 0 comprimento 
do foguete central era de 28 metros sendo 

donado ao mesmo tempo que comec;:ava a tra
balhar 0 motor do foguete do 3.° andar e 
igualmenteabandonada' a estrutura do fogue :e 
central . A paragem do motor do 3.° andar e a 
separacao deste da nEve espacial e"am co
man dad Os por um dispJsi iva especial, con
forme a velocidade necessaria a satelizacao 
e a que a nave tivesse adquirido. 

o foguete portador da .. Vostok .. constitufu 
um import·ante avanc;:o da tecnolog[a espacial 
sovietica e mundial. 

A. nave propriamente dita .. Vostok .. era for
mad a por uma capsula esferica monolugar e 
por um corpo cilfndrico ou compartimento de 
instrumentos. Oeste conjunto, nave-sate lite , 
faziam pa'rte os seguintes element(ls: siste-
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a. volta da Terra tendo ate' rado nos arredores 
da aldeia Smelovka, perto do Volga. 

Yuri Alekseevitch Gagarine nasceu em 9 
de Marc;:o de 1934 em K ouchino, distrito de 
Gjatsk (regiao d,e Smol.ensk). Com 17 an os 
safa da Escola Profissional de Fundic;:ao de 
Moscovo pa -a dar lOS primeiros passos na 
Escola Industrial Tacnica de Sara~ov e na 
Escola do Aeroclube. Depois estuda, em 
Tchkalov. na e,::cola pa,a aviadores militares, 
donde saiu em 1957. 

Fig. 2 - Yurl Gagarlne 

'Em 1960 e integrado na equipa de cosmo· 
nautas e torna-se membro do P.C. da URSS. 
Depois do voo hist6r,ico, foi ·lhe concedido 0 

tftulo de Her6i da Uniao Sovietica (Fig. 2), 
a Ordem de Lenine, a Medalha de Ouro da 

piloto·cosmonauta. Entra para a Academia dos 
Engenheiros da Forc;:a Aerea, terminando 0 
curso em 1968 com 0 grau de Coronel. Em 
27 de, Marc;:o de 1968 e apenas com 34 anos. 

Fig. 3 - Foguete .portador 
de Vostok 

morre quando realizava urn voo de rotina. 
As suas cinzas foram depositadas na mura
Iha do 'Kremlin e 0 seu nome foi dado a uma 
cratera da faoe oculta da Lua. 

Fig. 4 - Esquema da reentrada na atmosfera da capsula Vostok 

FAf, 0 premio Galabert (premio internacional 
des~ inado a recompensar as melhores contri
buic;:oes a. astrom3utica e ao estudo do espac;:o 
interplanetario, institufdo em 1958 Pfllo indus
trial frances Henri Galabert) e 0 grau de 

1? 

o poderoso foguete (Fig. 3) que colocou 
em 6rbita a nave .. Vostok» era constituido 
por 3 andares e composto de 6 foguetes 
auxiliares: urn formando 0 corpo central, qua
tro foguetes laterais e outro 0 'ultimo andar. 

~ 

R!J 
til I 

ROTEIRO DE 

INDIA 89 

Vai realizar-se de 20 a 29 de Janeiro de 
1989, em NOVA Dill, na India, urn exposi
(faO filatelica in:ernacional, a .. INDIA 89», 
com 0 patrocin'io da F.I.P., a quarta a ser 
realizada naquele pais Asiatico. 

A exposic;:ao tera lugar no moderno com
plexo para Exposic;:oes Pragati Maidan, na 
Sala das Nac;:oes e na sala de Exposic;:oes 
n.O 7, ocupando cerca de 11.000 metros qua
drados para albergar os 3.500 quadros pre
vistos. Havera tam bern ,urn espac;:o destinado 
aos pavilhOes dos comerciantes e das Admi
nistrac;:oes Postais. 

Pela primeira vez. em exposic;:oes interna
ciona'is, havera uma Classe de Competic;:ao 
Experimental que inclui colecc;:oes de selos 
fiscais, telegraticos etc. 

FILACEPT 

No pr6ximo mas de Outubro, de 18 a 23, 
vai realizar-se, em HAIA, a Exposic;:ao Filate
Iica Internacional HOLLAND E,UROPA 881 
I FILACEPT, que conta com lOS auspicios da 
F. I. P. 

Esle {;ertame e organizado pela Fundac;:ao 
para a Filatelia (fundada pela Federac;:ao 
Holandesa). a Associac;:ao Holandesa de 
Comerciantes de Selos e 0 apoio da Admi
nistrac;:ao dos Correios. 

Encontram-se inscritos provisoriamente 13 
filatelistas portugueses com outras tantas 
colecc;:oes, assim distribuidas: 

Filatelia Tradicional: Jose Manuel Pereira, 
Maria Jacinto Leote, Joaquim Leote, Oscar 
Marinho. Jose Julio Jordao. Pedro Vaz Pe
reira, Pedro Gonc;:alvesGrade e Ant6nio 
Felino; 

Filatelia Ternatica: Victor Carmo Correia, 
Carols Penha Garcia e Ant6nio Leal e Cr6; 

Literatura: Emico Lage Cardoso e Clube 
Filatel:co de Portugal. 

A nao inclusao da Classe Maximafilia 
nesta Ex·posic;:ao nao permitiu a inscric;:ao de 
algumas das boas colecc;:oes portuguesas e 
das melhores an ivel mundial. 

EXPOSI90ES 

BULGARIA 89 

Vai realizar-se de 22 a 31 de Maio de 
1989, em Sofia, na Bulgaria, uma exposic;:ao 
filatelica internacional, a "BULGARIA 89»; 
com 0 patrocinio da FIP, a quinta a ser rea
zidada naquele pais. 

A exposic;:ao tera lugar no Palacio Nacional 
da Cultura .. LlUDMI'LA YIVKOVA» e albergara 
5.000 quadros de cerca de 1.000 colecciona
dores. 

o 58.0 Congresso da Federac;:ao Interna
cional de Filatelia decorrera tam bern em So
fia, de 31 de Maio a 2 de Junho desse ano. 

Os correios bulgaros acabam de editar se
tos e ,lrrteiros postojs anunei,a"ivos desta 
grande exposic;:ao. 

o Comlss6rlo para ° nasso pars destas trAs 
exposlc;:oes, e ° Prof. Ant6nlo Borralho, Av. 
25 de Abril, 27_6.0 0 - 8500 portrmao, que 
dar6 as Informal;Oes mals detalhadas aDs In
teressados que as soUcltarem. 

IBEROAMERICANA 

Tera lugar na eidade de Burgos (Espa
nha). entre 22 e 30 de Abroil de 1989, a 
XIII Exposic;:ao Filatelica Iberoamerieana cer
tame para 0 qual e eomissario "acional, por 
delegac;:ao da Direcc;:ao da F. P. E, 0 seu 
Viee.Presidente, Jose Duarte Martins. Esta 
Exposic;:ao tern 0 patrocinio da FESOFI 16 e 
oeu presidente de honra, o Rei de Espanha. 

Poderao inserever-se todos Os filatelistas, 
eujas par'ieipac;:oes preeneham as condic;:oes 
para concorrer em Exposic;:oes Internaeionais. 

Quaisquer informac;:oes sobreesta Expo
sic;:iio deverao ser pedidas, ate ao final do 
mes, para: 

Federac;:lo Portuguesa de Filatelia 
Ale Jose Ant6nio Duarte Martins 
Av. Almirante Reis, 70-3.° esq. 
1100 L1SBOA 
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f4! LEGISLAQAO 

DE INTERESSE 

PORTAR'IAS 

Portaria n. 419/ 87. 1987·05·19. Emissao de 
selos com tarja fosforellcente. alusiva aos 
.. Monumentos da Madeira». 

Portaria n. 863/ 87. 1987·11'()6. Emissao de 
urn inteiro postal comemorativo do .. Cente· 
nario da Associacao Academica ... 

Portaria n.O 864/ 87. 1987-11·06. oEmissao de 
urn inteiro postal comemorativo do "Centena· 
rio do Padre Americo .. . 

Portaria n.o 865/ 87. 1987-11·06. Emissao 
de cartoes de boas·festas a!usivos ao Natal 
de 1987. 

Portaria n.O 874/87. 1987-11·12. Emissao 
de selos com tarja fosforescente. alusiva ao 
"Na'al de 1987 ... 

Decreto·Lei n.O 355/87. 1987·11-14. Regime 
de fixacao das tarifas e dos precos dos ser· 
vicos de comunicac;:oeu de uso publico. 

Aviso MOPTC. 1987·12·04. Taxa da Tarifa 1 
(Correios) . 

Portaria n.V 33/ 88. 1988-01·1S. Emissao de 
selos com taria fosforescente. alusiva aos 
"Castelos e Bras6es de Portugal ... 

Portaria n.o 40/ 68. 1986-01-12. Emissao de 
selos com taria fooforescente. alusiva aos 
"SOO Anos da Viagem de Bartolomeu Dias ... 

Portaria n.O 93/88. 1988·02.10. Emissao de 
selos com 1 aria fosforescente. alusiva aos 
"SOO Anos da Viagem de P~ro da Covilha .. . 

Portaria n.O 94/88. 1988·02·10. Emissao de 
selos com tarja fosforescente. alm:iva a "Pro· 
teccao da Natur'eza.. (lince !berico). 

Portaria n.o 155/88. 1968-03.11. Emissao de 
selos com taria fosforescente. a!usiva a "Ar
quitetura Popular Portuguesa" . 

NORMAS PRIVATIVAS 

CC000287DAOCA. 1987·06·12. Estrutura Glo
bal da D. ,G . C. Servicos Centrais. 

CC000288DGC. 1988'01·11 . Correspond~n
cias obtidas em computador. Sistema Mailer. 
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FILATELICO 

Compilado pDr Jose R. Dias Ferreira 

CCC00368DGC. 1986.01 -11. Estabelecimen
to da estac;:ao itinerante de Oeiras. 

CC000488DGC. 198802-04. Perfurac;:ao de 
selos. Autorizac;:oes . 

DEOO{)288CA. 1988-02·11 . Supressao da 
CTFU 4 a) de S. Joao (Beja). 

DE000386CA. 198802·11 . Criac;:ao da CTFU 
2 de Amoreiras (Usboa) . 

DE004288DFL. 1988·02·22. Tabela de remu
neracao aos auto es de originais de Emiss6es 
Pos:ais. 

ADFL S7. 88-1968-03·03. Venda de carteiras 
de sobrescri(os e papel de esc rita. 

DCA000188CA. 1988-03-03. CriaCao da 
CTFU 4 a) de Porias de Portugal (-Lagos). 

DCA000888CA. 19880324. Reclassificac;:ao 
da cn de Torralta (Alvor). 

FLAMU'LAS 

LUBRAPEX 88/XII EXPOSIQAO/,FILATELI· 
CA/LUSO . BRASILEIRA/ PORTO - PALACIO 
CRIS"AL - 14.22/S/ 1968. Porto. 1 de Marco 
a 22 de Maio de 1988. Estacao Central de 
Correios. 

42.n CONFER~NCIA / DO DISl1RITO 196 / 
/ MADEIRA 6. 7 e 8 de MAIO de 1988. Cen
tral de Correlos de Funchal. De 1 a 30 de 
Abril de 1966. 

EVORA / PATRIM6NIO / MUNDIAL UNES
CO / 1986. Centro de Tratamento de Correlos 
de Evora. De 13 de Maio a 11 de Junho de 
1988. 

2.n FEIRA / DAS AOTIVIDADES / ECON6-
MICAS / MARINHA ,GRANDE / 27/ S a 5/ 6/ 
11988. Organizac;:ao da Camara Municipal da 
Marinha Grande. Estacao de Co~reios da 
Marinha Grande. De 1 a- 30 de Maio de 1986. 

, 

. ASTROFILATELIA 

12 de Abril .. Dia Mundial 
da A via~ao e da Cosmonautica 

YURI GAGARINE, 0 PRIMEIRO 
f" NO COSMOS 

;:', 

.,I 

.tp:". 
r, :'~~~,,<r . 

. ',' ·r"-"'· ~~: .1Jr , ~' . 

j""r'- , 
r,~\ 

~ 
Todos os anos. em 12 de Abril. comemo-

ra-se a Dia Mundial da Aviacao e da Cosmo
nautica. Assim. e mais uma vez a URSS cel'e
brou urn aniversario do primeiro voo de urn 
!;er humano no ·espaco. 

V ictor Correia * 

Com efeito. aquela hora. no Cosm6dromo 
de Baikonur e-a accionado a poderoso fogue· 
te portador da nave .. Vostok.. na qual urn 
homem tornar-se-ia 0 primef.ro desbravador 
do cosmos (Fig. 1). 0 prlmelro a estar no 

Fig 1. - Sobrescrito comemorativo do voo de Gagarine (12.4 ,61) com 
obliteraq8o e carimbo especial de Vilnius 

Ha 27 anos. nessa data. urn " Grandioso 
Acontecimento na Hill' 6ria da Humanidade .. 
teve inicio as 9 horas e 7 minutos, hora de 
Moscovo. 

" Rua da Arrabida , 67-1 ." Esq. P - 1200 Lisboa. 

cosmos e a dele regressar para nos contar 
esse maravilhcso Axlto)), como escreveu en' 
' ao, 0 jornal inglAs "Sun». 

Esse homem. Yuri Gagarine, gastou 108 
minutos para efectuar 0 primeiro voo c6smico 
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RF~nSR 
PORTUGAL 

- FILATELIA - NUMISMATICA 

- MEDALHfSTICA - MINERALOGIA 

ESPECIALIZADA EM SELOS E MOEDAS 

DE PORTUGAL, E TAMBEM 

COM GRANDE VARIEDADE 

DE TODO 0 MUNDO 

Todo 0 material para Filatelia 
e Numismatica 

• 
COMPRAMOS COLECCoES ou GRANDES LOTES, 

DE SELOS E MOEDAS. 

DESLOCAMO-NOS A QUALQUER LOCALIDADE. 

PROCURE-NOS 

Rua Ricardo Jo'rge, 53 - (Junto ao Cinema Trindade) 

Tetef. 31 3438 - Telefax 314994 4000 PORTO 

LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBHES 

AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

2 ~ David Lopes dos Santos. Rua C n.o 
20 ric A - Terras da Costa - Costa 
da Caparica. 2825 - Monte da Capa
rica. (M) Po. Fr. N. U. 1. 2. U. 3. 4. 
15. 

54 - Pedro dos Anjos Rodrigues Amaro. 
Rua Ant6nio PatrIcio, 16·1. Dt.o-
1700 Lisboa. (M) Po. 60. N. U. 1. 2A. 
2B. 2C. 94. 

95 - Lu[s FilipA Durees Soares Barbosa. 
Largo do Beco n.O 16 . Maximin-os -
4700 Braga Codex. (M) Po. Fr. 
T. N. U. 1. 2. 

143 - Dr. Manuel Joao da Palma Carlos. 
Rua A, Late 6. 3.° Frente - Quin:a do 
Junqueiro. Carcavelos - 2775 Parede. 
Po. T. C. V. N. U. 60. 

180- Dr. Ant6nio L. B. Moreira de Figuei
redo. Rua Dr. Magalhaes Pessoa, 11-
·4.° A. - 2400 Leiria. Po. Fr. In. Es. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 5. 15. 30. 90. 
93 . 

398 - Hip6lito Ped-o de Sousa - Monte Re
dondo - 2560 Torres Vedras. (M) Po. 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

482 - Jose Paulino Pereira Serra. Rua Viana 
do Castelo, 65-2.° Esq.o - Carcav€los 
- 2775 Parede. (P) T. N. U. 60. 

728 - Arqt.o Jose Gomes Bastos. Rua Melo 
e Sousa n.o 1 - 2765 Estoril. (A) T. 
v. C. 60. 1. 2. 4. 6. Tematicas de 
desportos e de oretos. 

1120 - Ve~ urio de Jesus Dias. Estrada Mar
ques de Pombal, Lote F/2, 5.° Esq.o -
- Rinchoa - 2735 Cacem. ( M) Po. Fr. 
In. T. C. 60. N. U. 1 e IIhas. Ceres. 
2. 93. 94. 

1372 - Dr. Mario Joso Esperanca P. dos 
Santos. Rua do Sol ao Rato, 29-2." 
Esq.o - 1200 Lisboa. (P) Po. Fr. T. C. 
V. N. U. 60. 1. T. 10. 90. 94. 

2042 - Jose Maria da Silva Sequeira. Rua 
Lu[s de Freitas Branco. Late 1761 -
10.° Esq. - Quinta dos Frades - 1700 
-Lisboa. T. C. V. 60. N. U. 1. 2A. 
Tematica de viaturas. 90. 93. 97. 

2185 - Eng. J. C. San',iago. Rua Mo7sinho 
de Albuquerque, 13 - Tercena - 2745 
Queluz. (A) Po. In. T. N. U. 60. 1. 2. 
92. 93. 

2687 - Paulo Augusto Pedroso Dias. Casal 
de Colares a Estrada do Loureiro, le
tras A. B. C. (Alcantara) . 1300 Lis
boa. 

2903 - Francisco Goarmon Pessoa. Av. Hum
berto Delgado, 19-8.° B - 2560 Torres 
Vedras. (M) T. C. V. N. 1. 2. U. 3. 72. 
Notas. 

2904 - Elsa Cris : ina Sobral lnacio. Bairro 
do Esteval n.O 61 A - 2870 MontijO. 
(P) Po. In. T. C. 60. N. U. 1. 3. 67. 
B.94. 

2905 - Lu[s Miguel Pinto dos Santos Mon
teiro. Rua Heliodoro Salgado, 46-2.° 
- 1100 Lisboa. (M) T. C. V. 60. N. 1. 
U. 1. 10B. 13. 21. 28. 34. 90.94. 

2906 - Eng. V[tor Candido de Sousa Pi menta 
Jacinto. Av. do Mercado, 17 A·2." Dt.O 
- 7540 Santiago do Cacem. (A) Es. 
Fr. In. T. 60. 66. 67B 68. T7. Flora. 
T10. Oescobrimentos. N. em 64. 90. 

2909 - Paulo Emilio Ricardo da Costa. Rua 
Sacadur.e Cabral, 39·2.° 'Esq. - Dafun
do - 1495 Lisboa. (P) T. V. 60. N. 
U. 3. 

2910 - Dr. Jose Manuel Pereira e Silva La
bareda. Av. Prof. Abreu Lopes, 57-7.° 
F. - 2675 Odivelas. (P) Fr. C. 60. N. 
64 de 1. T20. 90. 94. 

2911 - Arnaldo Marques Nazare. Rua Conde 
de Sabugosa, 21-5.° Esq.o - 1700 Lis
boa. (M) Po. Fr. In. C. 60. N. 1. 2A. 
94. Ateneu. 
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2912 - Manuel Fernando Lopes. Rua Padre 
Ant6nio Vieira. 16 - S. Iria de Az6ia 
- 2685 Sacavem. (M) N. 60. 1. 2C. 

2913 - Carlos Jorge Andre Joubert Chaves. 
Avenida Marconi. 16-5.0-B - 1000 Lis
boa. (M) 60. 1. 2A. 

2914 - Dr. Jorge Manuel Figueiredo Leao Mi
randa. Rua Palmira, 62, 4.° IEsQ.o -
1100 Lisboa. (M) Po. Fr. T. C. V. 
60. N. U. 1. no. 

2915 - Francisco Jose Ribeiro Lopes dos 
Santos. Rua Andre de Gouveia, Lote 
16432.0 A. 1700 Lisboa. (M) In. Fr. 
Es. Rs. Ep. T. C. 60. N. T49. 

2916 - Miguel Almeida Proen~a. Rua Jose 
Santos Pereira. Lote 9 2.° ESQ.o -
1500 Lisboa. (P) Po. T. C. 60. N. U. 
Tematicas: Cosmos. animais e varias. 

2917 - Nuno JoaQuim Serras Pereira Simoes 
de Melo. Rua Jose dos Santos Perei
ra, Lote 9-6.° ESQ.o - 1500 Lisboa. (P) 
Po. T. C. 60. tN. U. 1. 3. 37. 

2919 - Rui Jorge de Oliveira Monteiro. Rua 
31 n.o 450. - 4500 Esoinho. ( M). 
Po. Fr. T. N. U. 60. 1. Cosmos. 90. 

2921 - Jose Ramiro 'Rodrigues Mourao. Rua 
Lopes n. ° 9. 1.0 ESQ. - 1900 Usboa. 
(A) T. 60. N. U. 1. 94. 

ACORES 

2920 - LuIs Miguel dos Santos Pereira. Clube 
dos Oficiais CAA BA 4. - Laies - 9760 
Praia da Vit6ria. (M) V. N. U. 60. 
1. 2A. 2B. 2C. India. Niassa. Comp" 
de Mo~ambiQue. 

ESPANHA 

1416 - Gonzalo Martins Herranz. Apartado de 
Correos 436 - 36280 Vigo. (A) Es. 
Po. Fr. T. N. U. 60. 1. 19. 20. 90. 94. 

BRASIL 

2031 - Placido Alves de Sousa. Rua Benia
mim Constant. 52/404. - 20241 Rio 
de Janeiro. (P) T. C. V. 60. U. 1. 2A. 
94. 

ESTADOS UNIDOS DA AMtRICA 

2918 - Jesus P. Garcia. 2030 S. W. 3 rd. 
Avenue. - Coral Way, Apt. 3. 5E -
Miami. FL 33129. (M) In. 

HOLANDA 
2907 - Armando dos Santos. Galiootstraat. 5 

B - 3028 VH Rotterdam. (M) Po. Ho. 
C. Eventualmente V. T. 60. N. U. 1. 
26. Man. Feroe. Macau. 94. 
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INGLATERRA 

2908 - J. Berner. 623. Uxbridge Road-Hayes 
UB4 8HR-Middx. (M) In. 60. 3. 

INDIA 

1908 - Francisco J. M. A. de Sousa. House 
n.o 1. Ribandar. GOA. (M) T. C. V. 
60. N. 1. 2A. 93. 

2508 - Vinayak P. Verencan 11. Ekve'era 
apartments. 369 S. V. Savarkar Marg. 
Dadar. Bombay 400 028. India. (fl4) 
Po. In. T. V. N. 60. 63. 67B. 1. 2. 
2 A. 2 B. 2 C. 16. 21. 24 B. 28. 92. 

ISRAEL 

2880 - Bery Isidor. POB 4270. Haifa. (A) 
In. Fr. AI. 18A. 66. 68. ffematicos 
de T3. 

2328 - Alberto Trindade Vargues. Garage 
Taavura. Ramla. (M) Po. Fr. In. T. 
N. U. 3. 7. 5. 90. 

2895 - Joao Pol6nio Guerreiro. Garage Taa
vura. Ramla. (M) Po T. C. V. 60. U. 
3. 75. 94. 

IULIA - ITALIE - ITALY 

88 - Giulio Landmans - Corso V(tor 
Eman. 22 ~ Milao - (A) Po. Fr. In. 
It. AI. T. C. V. N. U. 3. 60. 90. 91. 
92. 96. 97. 104. 

212 - Lucania Filatelica Club - V. Rosica, 
5 - Potenza - It. T. C. V. N. U. 60. 

228 - Giulio Bolaffi - Via Maria Vittoria 
n." 1 - Torino. 

2702 - Renato -D"~ncer.co. Via CRVOl'r 70 
- 65100 Pescara - It. Fr. In. T. 
60. U. 5-A. 

2720 - Costantino De Palma. Via Roma V. 
Trav. rreverola. Fr. In. Es. 60. 5. Te. 
mati cas de Arte e T 1. 

JAPAO - JAPON - JAPAN 

2826 - H. lida. P. O. Box 11 . Haya/TIa. Kana
gawa. In. Negociante. 60. Macau. 

NORUEGA - NOVeGe - NORGE 

2779 - Nils Herland. P. O. Box 70. 5230 Es
p'eland. In. 69. Musica. Danca. Carros 
desporto. 

NOVA ZELANDIA - NOUVELLE ZELAND 

....... NEW ZELAND 
2817 - George Ouwehand. P. O. Box 65-068 

Auckland. Po. In. T. 60. 1. 2A. 26. 94. 

DOIS CARIMBOS 
DE SANTAREM 

Acacia Horta da Luz 

De acordo com 0 Commander David Gordon (ver Fontes bibliograficas) no seculo 
XIX, em Portugal, foram ulilizados pelos Correios uns carimbos com a inscricao «REGIS
TADA" seguida do nome da localidade. Estes carimbos tinham como finalidade a mar
caCao da correspondencia registada e n30 0 obliterar s.'~los. Dos raros exemplares conhe
cidos sobre selos. da a autor uma relac;;ao de 14 escassos top6nimos. 

Caracterizam-se em seguida dois destes carimbos. 

ANALISE MORFOL6GICA 

TIPO DIMENSOES IeOR DATAS OBSERVADAS DIVERSOS 

Eixo maior-32.0 mm I 1.° - 13/1/1873 Exemplares com-
Eixo menor - 21.5 mm Oltimo - 19/11/ pletos ou Quase 

a /1876 completos obser-
Qi vados - 133 a: Oltimo ia com con-

torno irregular e 
espessura de tra' 
Co larga. 

Oval exterior I 4/10/1874-3 Exemillares com-
Eixo maior - 21 ,5 mm 2/5/1875-2 pletos ou Quase 
Eixo menor - 20,5 mm 3/8/1879 -3 completos obser-

a Oval interior 24/8/1879 - 3 vados -14 Qi 
Eixo maior -2 0,0 mm ... 21/9/1879 - 3 Todos com espes-0-
Eixo menor-9,25 mm sura de traeo 

larga e pequeno 
alastramento de 
tinta. 

NOTAS 
1 - As dimensoes apresentadas sao tao rigorosas quanto 0 medir de alastramentos 

de tinta de 61eo sobre papel de jornal 0 permite. 
2 - Os dados apresentados foram obtidos por observac;;ao directa de carimbos batidos 

sobre 0 "Boletim Oficial do Dislrito Administrativo de Santarem". 
Estes carimbos toram vistos quase sempre acompanhados de carimbo de data 
completa de Santarem (varios sub-tipos ct. Guedes de Magalhaes) . 
o peri6dico em questao estava isento do pagamento de porte (?) nao tendo sido 
observado qualQuer cal'imbo sobre selo. 

FONTES 
• Boletlm oticial do Districto Administratlvo de Santarem. Varios exemplares de cada numero de 

13/ 1/ 1873 a 271611880. 
• Gordon. Commander David Leslie. Provisional tow postmarks 01 Portugal. 1879-1912. Beckenham, 

Kent, P.P.S., 1985. 
• Magalhil.es, A. Guedes de. Carimbos de data completa do correio de Portugal. 1853·1880. (Lisboa. 

C.T.T., 1968) . 
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Honra ~ 22 na Classe Especial. Retirando 
estas 26, ve , ifica-se que em competiC;;80 esH
veram nada menos de 255 participac;:oes. 

Recorde se que a Class.e de Honra era 
reservada as colecc;:oes que obtiveram um 
Grande Premio ou tres medalhas de ouro 
em an~eriores exposic;:oes Lubr,apex, e que 
a C!asse Especial se destinou a colecc;:oes 
dos membros do Juri e de entidades esps
cialmente convidadas pela Comissao Orga
nizadora, nela se incluindo participac;:oes 
cuja propriedade ou ed:ic;:ao (no caso da 
Literatura) fosse de coleccionadores ou enti
dades de algum modo relacionadascom os 
jurados nomeados para 0 certame. 

Na distribuic;:ao das participac;:oes pelas 
diferentes Classes, constata-se que a mais 
concorrida foi a Tematica que englobou 86 
participac;:oes, ou seja, quase 34 % do total. 
Ainda bastante destacada das restantes, 5i
tuou-se a Classe Tradicional com 51 parti
cipaCfoes. 

De anot'ar que estas duas Classes incorpo
ram s6 p~r si mais de metade das partici
pac;:oes presen:es: 54 % do total. 

8 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAIS I TEMA 

CONT ACTE-NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
Apartado, 135 - FARO 8002 

Salos de Portugal, Ultramar 
a Estrangelro 

Novidades. Tam4tlcos. 
Sobrascrltos de 1.° dla 

TODO 0 MATERIAL FILAULICO 

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

1100 LlSBOA PORTUGAL 

Nas restantes Classes, 33 participac;:oes 
eram de Juvenlude, 32 de Maximafilia, 18 de 
Literatura Filate!ica, 16 de Hist6ria Postal, 
14 de Inteirros Post-ais e 5 de Aerofilatelia. 

No tocante a distribuic;:ao dos quadros pe
las pa('icipaCfoes, a relaCf.1o e semelhante. 
Assim, 585 foram ocupados pela Tematica, 
386 pela Tradicional, 174 pela Maximafji.ja. 
124 pela Hist6ria Postal, 123 pela JuvenWde, 
102 pelos Inteiros Postais e 44 pela Aerofi
latelia. 

Mas aqui, 0 somat6rio de quadros ocupa
dos pe!as duas Classes mais fortes, em ter
mos percentuais, foi ainda mais significativo 
do que em relac;:ao ao numero de participa
c;:oes. Com efeito, a Tematica e a Tradicional, 
no seu conJunto, tiveram para si um pouco 
mais de 63 % do numero total de quadros. 
Por sua vez a descida da Classe de Juven
tude de terceiro para quinto, e perfeitamente 
explicada pelo facto de cad a participac;:ao 
desta Classe nao poder ocupar mais do que 
quatro quadros. 

DE LUTO 
Foi com 0 mais profundo pesar que toma

mos conhecimento do falecimento recente 
do nosso muito prezado cons6cjo e dis:into 
filate'ista, Virgilio Simoes Netto. 

Decano dos aerofilatelis'as po·tugueses, 
foi um dos maiores coleccionadores e inves
tigadores no domlnio do CorreilO Aereo de 
Moc;:ambique, com reputa«;:80 internacional, 
tendo varias vezes exposto a sua colec«;:ao 
em cer' ames mundiais FIP. 

A Familia enlutada, em particular a sua 
Esposa e Filho 0 Clube Filatelico de Por
tugal apresenta os seus sentidus pesames. 

BOlSA FILATEllCA 

Espac;;o Ii disposic;;ao de todos os leitores que podem aqui Inserlr 
o seu anunclo ao Prei;o econ6mico de 30$00 per linha. 

LlTERATURA FILATELICA 
COM PRO 

Paulo Kruger. Av. Brasilia, 
6-1.0 Esq. Apela«;:80 - 2685 
Sacavem - Telef. 2571326. 

COMPRO-TROCO - Pec;:as 
clrculadas da Companhia de 
Moc;:ambique, Niassa, Louren
c;:o Marques, Quelimane, Klon
gao Zambezia. Respondo sem
pre. Paulo Sa Machado - Rua 
Direita das Campinas, 33 -
4100 PORTO. 

COMPRO «Lusladas,. (Por
tugal). cartas, posta is, ambu
lanclas, carimbos franceses, 
nominatlvos, ensalos, provas, 
erros, blocos, paquebots. 

Inscri«;:Oes marginais: Im
pressores e numeros de obras. 

Resposta: Apartado 90. 2751 
Cascais Codex. 

Envio selos portugueses e estran
gelors 'Por troea ·de calendarios de 
bolso. calxas de f6sforos. porta
-chaves. com publlcidade. moedas 
e posta is ilustrados. de todo 0 
mundo. 

Aceito correspondentes de todos 
os 'palses, mas em portuguAs. 

Condi90es de troca a comblnar: 
Jose Valdemar 

Pet. Joiig. M. Barros, 47 - Candal 
4400 - Gala 

TOTALMENTE ACTUALlZA
DO - PRECARIO DOS SO
BRESCRITOS 1.0 DIA DE POR
TUGAL - 1950-1987 - Envia
mos gratis a pedido. SERGIO 
W. DE SOUSA SIMOES -
2500 CALDAS DA RAINHA. 

Europa de Leste. Ofere«;:o 
aos melhores prec;;os series 
novas tematicas ou outras, 
Incluindo novldades. F. Lou
reiro, Praceta D. Fernando II, 
Lote 8_2.° .ot.o, 2735 Cacem. 

Selos vendo e compro, no
vos e usados. Continente d 
ex-coI6nias. Bons prec;;os. M. 
LeiUio. Rua H. Lote 19-1.° 
Frente. Casal S. Bras, 2700 
Amadora. 
----

ProcUi 0 correspondente para 
permuta de .selos de Portugal 
(Recentes-novos) e Ultramar 
(Usados-an'~igos) por usados 
de Portugal e Ultramar (-estes 
de perlodos desde 1920). Car
los A. Da Mesquita Gonc;;alves. 
Prt." Cidade de S. Tome, Lote 
21-6.° C. Cruz de Pau, 2840 
Seixal. 

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. L1oret
-Gerona. ESPANHA. 

TEMATICOS 
Para especializa«;:80 vendemos 
carimbos comemorativos dos 

mais varia'lios temas. 
BELACRO, LOA. 

R. Marques de Fronteira, 12-A 
1000 LlSBOA 

----
Compro selos, postals, car

tas, cintas de jornais, etc., 
Portugal e Ulramar, em espe· 
cial Macau , Timor, c.a Mo«;:am
bique, Nyassa, Tete. Zambezia, 
Kionga . Congo, Cabinda. 

J. Trindade - Tel. 9435949 
Apartado 582. Portela - 2685 
Sacavem. 

COMPRO / TROCO / VENDO 
Postais-Maximos de todos 

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

4.° D 
2745 - QUELUZ OCIDENTAL 

Estou inter·essado na troca 
de selos novos e us ados com 
filatelistas de todos os parses. 
Corre.spondencia em poriu
gues ou frances. Rui Jorge 
Montiero, Rua 31, n." 450-
4300 Espinho (Portugal). 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PAISES, PRECARIO _ 
Contem mais de 30.000 series 
novas de todo 0 mundo. 
Aquila que V. esperava para 
fazer boas aquisic;:oes filateli
cas. SERGIO W. DE SOUSA 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

TOTALMENTE AC;rUALlZA_ 
DO - PRECARIO 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 - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

PRECARIO DOS NOVOS 
PAISES DE EXPRESS,!,O POR
TUGUESA - Acaba de surgir 
total mente em dia, esta nossa 
Iista de prec;:os de ANGOLA -
CABO VERDE - GUINE BIS
SAU - MOCAMBIQUE _ S. 
TOME. Todas as emissoes 
discriminadas, numerac;:ao 
Yvert e Eiadio, selos dentea
dos, nao denteados, blocos, 
ensaios de cor, sobrescritos 
do 1.0 dia e sobrescritos co
memorativos. Alem de outras 
variedades para valorizar sua 
colecc;:ao. SERGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - Selos e 
Material Filatelico - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 
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ANUARIO DE COLECCIONA
DORES, inscreva-se. Peca bo
letim de inscricao a BELA
CRO, LDA., 
R. Marques de Fronteira, 12-A 

1000 LlSBOA 

TOTALMENTE ACTUALlZA
DO - PREQARIO DAS S.:
RIES COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1987 -
Enviamos gratis a pedido. 
S':RGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

TOTAL.MENTE ACTUALlZA- \ I collect "EUROPA CEPT .. 
DO - PREQARIO DE MATE- and all sets for reconstruc
RIAL FILAT':LlCO - Inclui fo- tion mint only. Also all Scan
Ihas em formato internacional, I dinavian countries cancelled. 
capas, tiras plasticas Hawid, I offer only can cell e d 
classificadores, pincas, lampa- stamps from Portugal, all 
das para fluor nos selos, etc. Scandinavian countries, West· 
etc. Enviamos gratis a pedido. -Germany, and other European 
S':RGIO W. DE SOUSA SI- countries. Basis Michel or 
MOES - 2500 CALDAS DA Yvert. 
RAINHA. Write to: Ant6nio 

I 
Rua Camilo Castelo 

• 22-B, 5.° A - 2900 
LlTERATURAFILA ~ELlCA Portugal. 

COMPRO 

Cabrita, 
Branco, 
Setubal. 

SE V GOSTA DE VARIEDA- Pa,ulo Kruger. Av. Br-asiJ.ia, I PAULO DIAS 
. 6-1.° Esq. Apela<;:ao - 2685 . . 

DES EM SELOS DE PORTU- Sacavem Telef 257 13 26 Compro Pecas Fllatelicas 
GAL E UL TRAMAR, TEMOS " . que tenham Porteados, Multas, 
ALGQ PARA SI - Temos ._----- : Imposto Postal, Imposto Tele-
cadernos com exemplares bas- fNDIA : grafico de Portugal e Ex-CoI6-
tantes belos, para sua colee- Compro pecas circuladas nias. Tambem compro Tele-
cao. Proponha 0 seu envio a. da fndia Portuguesa, Paulo grafia Electrica 'e Cabo Verde. 
aprecia<;:aol S':RGIO W. DE Kruger, Av. Brasf!ia, 6-1.0-Esq. CedO' Trocas. 
SOUSA SIMOES - 2500 CAL- Apela<;:ao - 2685 Sacavem. Telefone 600750 ou 975487 
DAS DA RAINHA . I Telef. 2571326. (depois das 20 h). 

I' 
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ANUNCIE INSCREVA-SE 
NA REVISTA COMO SOCIO 

DO CLUBE FILAT~LICO DO CLUBE FILATELICO 

DE PORTUGAL DE PORTUGAL 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101, 3.° - 1200 LlSBOA - TEL'EF. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAfSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA-

DE EXPRESS.!.O PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArS 

COMPRA - VENDA 
Execu{:iio r6pida de pedidas par correspondlmcia 

NUMEROS DA LUBRAPEX 

Encerrada a XII Exposit;:ao F,ila:elica Luso
-Brasileira que decorreu no Porto, no Palacio 
de Cristal, de 14 a 22 de Maio passado, com 
organizac;:ao do Clube Nacional de Filatelia, 
parece·nos oportuno apresentar alguns ele· 
mentos de caracter estatistico sobre 0 cer
tame. 

QUADROS E PARTICIPAC;oES 

Dos 1663 quadros previstos, foram uliliza
dos 1635 devido a circunslancia de lerem 
faltado seis colec<;:oes que ocupariam os 
restantes 28 que completariam aquele nu
mero. Das participa<;:oes ausentes, tres eram 

da Classe Juventude (0 que nao constitui 
um bom prenuncio para os jovens fallosos). 
As outras Ires .eram de Hisl6ria Postal, de 
Tematica e de Maximafilia. 

Ainda em rela<;:ao ao numero de quadros, 
regisle-se que 97 integraram participa<;:oes 
das Classes de Honra e Especial, portanto 

fora de compeli<;:ao, pelo qus em compila 
pelos premios ficaram 1538 quadros. 

Recorde-se qUe as participacoes de Lite
ratura Filatelica nao estavam expostas em 
quadros. 

No que diz respeito a participa<;:oes, 0 seu 
toial foi de 281, das quais 4 .em Classe de 
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Boletim informativo de um grupo de filatelis
tas do norte do pais, deparou-se-nos 0 
seguinte anuncio com bastante relevo: 

.. Lei-a e Divugue 0» 

Que rica publicidade! 0 anuncio acabava 
com 0 t{tulo do Boletim que, com certeza, 
ntio ficou apetecido? 

Ntio se pretende que sejam escritores 
aqueles que, com n6s, enchem a irpprensa 
fIIatelica" mas hB um minima de Conheci
mentos exigiveis. Ntio chega 0 manusear do 
dicionario; a gramatica tamMm e aconse
IhBvel ... 

'" ** 
Mesmo em pormenores aparentemente, 

insignificantes, dever-se-a atentar. 

--fi 

'\ 

portuguesa» ao lado de cdinguas estrangei
ras» num impresso lindo da Suecia. Num 
bilhete p~stal, a organizar;tio da Exposir;tio 
Internacional .. SrOCKHOLMIA 86», realizada 
de 28/8 a 7/9/86 em Estocolmo, fez um 
apelo em seis linguas: sueco, ingles, ale
mtio, frances, espanhol e portugues. Nele se 
dizia textualmente: ceFac;:a 0 favor de conferir 
o seu enderec;:o e em caso eventual de alte
rac;:ao, comunique-nos». N6s s6 acrescenta
ria'!'os ~a virg~/a apos 0 «e». Nada maul 

Vamos ' ajuda., ~s estrangeires a escrever 
portugues, dando-Ihes 0 nosso melhor portu
gues possivel? 

Que a nossa lingua necessita de protec
r;tio, ntio hB duvida. Mesmo aos documentos 
oficiais, que deveriam preza-/a. dediquemos
-Ihes a nossa atenr;tio. Ainda hB pouco, rece-

~ 

.~, '1 

" 

I":' 

Quer clrcule em Portugal, quer se envle 
para 0 estrangeiro, nlio escreva .To. por

que temos ·Para-

Proveniente do Funchal, recebemos uma 
carta enderer;ada aceTa ... » em vez de 
.. Para ...... 

Confess amos a nossa tristeza em 1987 e 
imagine-se 0 contraste com a alegria experi
mentada em 1986 quando vimos a celfngua 

6 

bemos uma carta dos crr em que se Ie: 
no sobrescrito, ceLoja -de Colecionismo» e, 
na etiqueta de registo, ceLoja de Filalalia» . 

Se se aceitar 0 ceColecionismo», teremos 
de escrever ceColeccionismo» e supomos que 
a designar;tio de «Loja de Filatelia» acabou. 

~ 
I~\ . . f , 

\~ ,/ "'iIIo_.CO'" 

[G QiI £1 (J? £1 Ul [J CE 
9,..-avadc,...tzS' 

PLACAS DE PROFISSOES 

~\ 

~t-

, J . 

.', 

Ref. 4220 Dlrelto 
4221 Agrfcultura 
4222 M6sice 
4223* IndUstria 
4224- Pesce 
4225- Cac;a 
4226- Medlclna * Em estudo 

Places d~ Bronze 80 m/ m a 1200$00 

I' 

.} fiU8 do&.- Bacalhoeiros, 28 

11 00 . LlSboa 
~I ,'" • 

a ~ ./-: ... ,. -' 7~ 

. • t-
'., 

'lr 

t.: ~ 

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

Telef. 87 04 12 - 87 04 25 
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o selo portugues 
e historia, e cultura, 
e passado, e presente e 
e distoncia. 

Coleccionar 
selos portugueses 
e descobrir este jeito 
de sentir e de viver. 

COLECCIONAR 
E' DESCOBRIR 

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Tematicos 

1 rn PoRTICO 

AI, AI, PORTUGUES .. -

Determinadas regras sin'acticas sao fun· 
damentais para que nos entendamos. Nin. 
guam diz: .. 0 filatelista co/eccionam se/os» 
nem .. Os filatelistas co/ecciona se/os». Mas 
a regra de concordlJ.ncia entre 0 sujeito 
(O(s) filatelistas) e 0 verbo do predicado 
(co/eccionam) , facilima de obter nestas 

Alves Coelho 

palmen','3 nos ultimos anos, tem sido not6-
ria .. ,» (em vez de «tem side notorias», pe/o 
q~'e 0 interca/ar de um complemento circuns· 
tancial fez perder a novao de que 0 sujeito 
era compos to por "actividade e expansao». 

Mais adiante se perdeu igualmente 0 sen· 
tido de harmonia. Quando se diz: 

~ CORREIOS E T&ECOMUNICAC.OtS DE PGKrUCAL 

[)RECOO GERAl DE CORREDS 

R 
LOJA DE FlLATE~ RP. 11 

10lIl5 usaOA cooell 

" . 29 

A 

frases muito curtas, nem sempre se conse· 
gue, em especial quando a frase se a/onga. 

Temos en contra do varios exemplos disso 
e julgamos conveniente alertar para 0 pro· 
blema, ja que se pretende batalhar para que 
a lingua portuguesa seja considerada uni· 
versal nas relavoes filatelicas. 

Para mostrarmos 0 que a~irmamos, esco/he
mos um artigo de fundo de uma revista 
de aspecto graffco esp/endoroso por isso 
mesmo: por ser um artigo de fundo que 
obriga a grande responsabilidade. 

Ne/e se pub/fcou: 
« •.• a sua actividade e expansao, princi· 

~ 
DIREC~KO IIEGIONAL'" DE caRREl OS DE LlSBOA 

LOla CoieCionlsmo'!(Je Llsboa 
Av. Casal Ribeiro, 28-1. 0 

1096 L1SBOA ~ODEX 

"Estao de parabens todos os Filatelistas 
Portugueses. 

Igualmente aqui ficam nas nossas sauda· 
90es Ii Direc9ao Cessante da Federa9ao Por· 
tuguesa de Filatelia, p~r verem merecida
mente demarcado de forma indiscutrvel e 
perpe:uada, 0 seu bom trabalho» , pretendia 
o seu autor felicitar os filate/istas e a Direc· 
vao da FPF, no en tanto, depois de ter diri
gido parabens aos filatelistas, esqueceu-se 
que so the faltava a Direcvao da FPF pe/o 
seu traba/ho. 

Outros disparates mais graves e mais no
torios se encontram na nossa imprensa. Num 

5 
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, ~ ./ III 
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'. 

~ // 

~ I l, ' 
Tu~o 0 que.' prec'isa de sab~r .... ). 
sollre seguros ... ,I ' 

I / 
" , I , I :( 

E o' nossol nU"j1e~o d~ t~,~efone! 
1 

/ 

ALlAN<;A SEGURADORA 
R. Gon.;:alo Sampaio, 39 - Telef. 668951-694031 P.P.C.A. 
Av. da Republica, SO-6 - Telef. 736014-734113 P.P.C.A. 

, J/ 

./ 
;f' 

'/ 

PORTO 

L1SBOA 

a · filatelia - , 
~ BARATA DRS NEUES 
Rua da Trlndade, 5 • 1.° Dt.· (Ao La,rgo do Carmo) • 1117 LIS BOA - Codex 

TeIe'.3e7133 

'T - _ .. se'f.S NOVOS = 
fossuimos grande yoriedade de: 

E USADOS 
~' - ~ 

a · PORTUGAL E UlTRAMAR .#, ,. NoIIDI I'IIA.de E.tP_io PoltugwA/ 

~ • ESTRANGEIRO (Pur Pllses) 
, • ESTRANGEIRO -lfMATICOS ::: o -

• MARCOFILIA 
• SQBRESCRITOS DE 1.0 DIA 
• 1NTEIROS POSTAIS 
• POSTAIS MAxIMoS 
• CARTAS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

possl,llmos grande quantldade de 
IIvros, revlstas e catAlogos sobre 

fllafelia e numlsmAtlca 

NACIONAL E ESTRANGEIRO 

It 

Material filateUco 
e numismatico 

!!! 

29 



SELOS E MATERIAL 
FllAIELICO 

PACOTES DE Sf LOS 
TEMillCOS 
Grande sortido 

de SeriEfs completas 
e Selos tematicos 

SELOS USADOS 
DE 

PORTUGAL E EX·ULTRAMAR 

COM PRAM'OS 

P84fa Llstas de preQos gratis 

EUDIO DE SANTOS 

Casa Fundada em 1922· 

RUA BERNARDO LIMA, 27 

Comemorativos ou formato grande de 
Portugal. Do ex-Ultramar tudo nos 
interessa, desde mapas, fomento, Ce
res, Lusfadas, etc., e novos taxaS 
baixas em folhas. Pagamos bons pre' 
yos. Exemplo: Portugal comemorativos 
a partir de 100$00 por 100 selos. S6 
aceitamos selos pel ~eitos sem cantos 
cortados, lrac;:ados a linta ou pertura
dos. Tambem compramos com pap~l. 
Aceitamos trocas por selos de MOIir!lrtl· 
bique e Africa do Sui. de que temas 
bom stock. Faea as suas ofertas. 

~ 
FILAV~lS 

' Loja do ColeGclonismo 
Rua Lurs de Cam6es, 92· rIc 

Tel. 034·72:1.727 -'-" 3"750 AGUEDA TELEF. 5497 25 1100 LlSBOA 

SOMOS ESPECIALISTAS 

em pevas olassicas, sallies ant,igas e 
modern-as de todos 'Os :pars'es 

Temos estabelecido rum Serviva de abonO 
a Novidades 

Sol,icite <> envi·o GRATU'ITO dos nossos 
oats'logos de venda 

FlLATELIA lLACH, S. l. 
.~~: 

Fun-dada em 1915 - 70 anos de experi~nci,a 

magonal, 489 - 08029 BAB08LONA (ESPAfilA) . 

~~~c~~t~ .. ~ ~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~(~ ~~ ~:~ ~~ ~~ ~ 
Domi.cilio .......................................................................................... . 
Localidade .................................................. ................... .... .... ........... _ 
Assinatura 

EDITORIAL 
Na elabora~Ao d~ presente numero desta Revlsta, dols sent/mentos perfeitameme 

contradit6rlos p&'rpassaram por n6s: a satlsfa~Ao e 0 desencanto. 

Satisfa~o (e multo grande) pelo facto de termos em mio uma confort&vel quan· 
tla de .m,gniflcos artlgos. 

Desencanto, pela clrcunstiincla dos estre'ltos IImt!'es econ6mlcos com que Infellz
mente nos debatemos (n6s, como segurameme as nossas congeneres e, afin!ll, a esma~ 
gaodora malaria das agremia~6es portuguesas seJa de que rndole for) nAo nos permltlrem, 
como desejariamos, au~nta'( 0 mimero de paglnas por forma a Inserlr nesta edl~o 
todos os orlglnafs em nosso pcder. Isto ate porque estamos crentes e conflantes que 
os cons6clos que nos honram com a sua colabora~ao IraQ contlnuar a faz6-lo. Asslm 
como estamcs 19ualmente esperan~dos que novos artlcullstas se junt.em s 6ptlma 
plelade daqueles que ja nos aeompanham. 

E a prop6slto, permita~se·nos que saudemos 0 regresso a es~s pc'iglnas onde" alias, 
se estreou, de Pedro Vaz Pereira, agora versando urn tema de Hlst6r1a Postal que nos 
revela um lucldo e profundo estudloso - qualldades tao raras e tAo necessarlas iI FIla
tella portuguesa. 

Tambem: nos volta a aeompanhar 0 colecelonador tematlco Fernando Xavier Martins 
que embora labullando em terras angolanas se mantem a par da f1latella olfmplca a 
atravessa'r um momeno de verda de Ira euforla. 

Mas sempre hntlllieito no que atras flcou . nao queremos delxar de expressar clara· 
mente as nossas desculpas squeles cujos textos nao puderam ser publlcados neste 
numero. 

E sollcltamos que contlnuem a rameter-nos os seus vallosos trabalhos. 

* ** 
o facto de na capa desta edl~o vir menclonado 0 m!s de Julho, deve-se apenas 

a uma convenl~ncla teenlca, mntendo-se pols a nossa flrme dlsposl~ao de publlcar 6 
numeros no· corrente ano. E prometemos tambem que 0 pequeno atraso que se verlflca 
na dlstrlbuh;ao deste numero sera recuperado e compensado. 

Entretanto, expressamos os nossos votos de boas e retemperadOras terlas. 

A. SILVA GAMA 
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BANCO FONSECAS & BURNAY 

1'--

Breve Resumo Historico 
o Banco Fonsccas & Burnay C 0 re5ultado da fu5<~o do Banco 

Fonsccas, Santos & Vianna e do Banco Burnay, efectuacb em 1%7. 

POl' escritura de Maio de 1861, foi cTiada a Casa Band ria 
Fonsecas, Santos & Vianna, que em janeiro de 1937 sc passOll a 

dcsignar Banco Fonsccas, Santos & Vianna. 

A Casa Henry Burnay & c.a foi tamocm fundada na scgunda 
l1K,tade dosi'clilo XIX, vindoa transfonnar-sc em Banco, em 1925. 

Em 1967 foi integrado no Banco Fonsccas & Burnay 0 Banco 
Regional de Aveiro. 

Depois da nacionalizac;ao das Institui<;Ocs Bancirias, ocorrida 
em Mar<;o de 1975 foram incorporados, tambCm, no Banco 

Fonsccas & Burna), a Casa Bandria PancadaMoraes & c.a e 0 

Banco do Alentejo. 

o Banco Fonsccas & Burnay com cem Agencias, cspalhadas 
pelo territorio continental e Regi6cs Autonomas dos A<;orcs e 
Madeira e com as Sucursais de Macau e Nova Iorque, C uma 
Institui~ao dinfunica commais de 125 anos de existencil!. 

Dotado de larga expcricncia, 0 Banco FOl1sccas & Burna), 
disp6c, hojl', de adequados meius u:'Cnicos, casu do sistema de 
teleprocessamemo em tempo real e de uma organiza~o, que 
garante cada vez mclhor qualidade nos scrvi~os prestados e 

permite responder integralmente its neccssidadcs da cconomia 
pOITuguesa e aos dcsafios aprl'scntados pela conjuntum 

i mernacional. 

BANCO FONSECAS & BURNAY 
UTILIZE 0 SABER ACUMUlADO EM MAIS DE 125 ANOS 

Always the Unusual, Esoteric & Inimitable ... 
We offer Mail Sales with extremely interesting material in the S25 - S150 range. In 

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

Our Mail Sale and Public Auction catalogs are sent free to members of the Clube FJlatelico de Portugal on request 
Please spedI)' which catalog you Wish. 

George 

e· Alevizos 
2800 28th Street, SuIte 323 
Santa MonIca, CalifornIa 90405 
Telephone: 213/450-2543 
Cal. Aue. Lie. No. A1229 

LINDNER 
o MELHOR AT~ A DATA PARA APRESENTACAO 

E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS 
ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODOS OS PArSES ESTRANGEIROS 

Os conjuntosde 1986 jei chegaram 

PECAM PREQARIOS 
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS 

• 
Agente para Portugal: VICTOR SIMARRO 

Agentes: Lisboa - Filamundo 
Faro ~ I. Coelho 
Coimbra - F. Parra 
Braga - F. Cramez 

Praya Mouzinho de Albuquerque 
Centro Comercial Brasilia 

Sala 911 - 9,0 
4100 PORTO 
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Leuchtturm ( Farol) 

ClASSIFICADORES 
Ref.a Medidas P6g. Bandas 

L 5/8 140X 200 16 96 640 -
L 2/8 HOX 225 16 96 870 -
L 2/16 HOX 225 32 192 1.400 -
L 4/8 230x 305 16 144 1.200 -
L 4/16 230 x 305 32 288 1.900 -
L 4/24 230 x 305 48 432 2.600 -
L 4/32 230 x 305 64 576 3.450 -
LS 4/8 B) 230 x 305 16 144 1.400 -
LS 4/16 B) 230 x 305 32 288 2300 -
LS 4/ 24 8) 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.a N.D de casas (forma quadrada) 

MB12 12 moedas max. 64 mm 0 
MB 20 20 48 • 
MB 35 35 35 • 
MB 48 48 » 30 • 
MB 80 80 24 · MBMix 45 .. dlfe.rentes 

REF.& N.· de casas (forma redondal 

MB 42 R 42 moedas max. 29 mm 0 
MB 24 R 24.. • 32,5. 
MB 35 R 35 30 • 
MB 30 R 30 
MB 30 RA 30 
MB 20 R 20 

34 " 
36 " 

» 38 
MB 50 R 50 26,5 
MB SET D 4 • diferentes 0 

---------------------.-------------------------------------
MB 20 K 20 moedas max 42 mm 0 PARA MOEDAS EM ESTOJOS 
MB 24 K 24 34 • PLASTICO (CAPSULASj 

VENDEM-SE NAS BOAS CASAS DA ESPECIALIDADE EM: LlSBOA, 
PORTO, COIMBRA, BRAGA, LEIBIA, E'PC, 

REPRESENTANTE JORGE M SLOPES PARA PORTUGAL • • 

Rua S. Nicolau, 26·4.· Sala 3 - Telef. 878360 -1100 L1SBOA 

BOlETIM 

DO 

ClUBE FllATEUCO 
DE 

PORTUGAL 
SUMARIO 

RBtlsta bimestrai 

Director: DR. A. SILVA GAMA 

Adminlstrador: J. RODRIGO DIAS FERREIRA 
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• 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 fmanceiros, nomeadamente nas Boisas de Valores; 

• Assistencia na prepara~io e avaIia~io de projectos de 
investimento, incluindo a organiza~o dos respectivos 
fmanciamentos, de origem nacional ou estrangeira 
(engenharia jinanceira); 

• Apoio it 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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