JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA
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• REAGENTES DE LABORAT6RIO
• PRODUTOS QUfMICOS
• VIDROS PARA LABORAT6RIO
• PRODUTOS QUfMICOS
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA
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o selo portugues

e historia, e cultura,
e passadO, e presente e
e distancia.
Coleccionar
selos portugueses
e descobrir este jeito
de senti r e de viver.
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COLECCIONE
SELQS DE MACAU
urna riqueza Cultural
urn valor de Futuro

COLECCIONAR
E' DESCOBRIR
PO NOhf>O MUNPO

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Tem6ticos
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TOl1OoM/,(II/JO

~ (orreios eTelecomunica,oes de Macau
~jJr'IIl1i!:lS]
Divisao de Filatelia -

..

Largo do Senado - Macau

Loja Filatelica D. LUrS
Selos -

Moedas -

Revista Bimestral

Notas -

Compra :

OURO -

PRATA -

Cedulas -

Ano XLV N.Q 360 Dezembro

Postals

Venda :
Promo«ao do mes
Folhas e Capas Li ndner
Tiras Hawid
Se!os 1960170 - 50 % desconto

COBRE

Material Filatelico
e Numismatico

SOLI CITE AS NOSSAS LlSTAS DE PREC;OS PERloDICOS
Centro Comercial SIRIUS - Loia 14 -

Telefs. 667463 /

Oas 20 as 23 h: 9713132

Rua 5 de Outubro 156·

4100

P0 RT 0

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

TUDO

1200 USBOA -

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

TElEF. 342 15 14

FILATELIA

• SERV/CO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs
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V END A

.

I,

:• . : " : ': •

Execuc;:iio rApida de pedidos par corresP9~cia

5

1991

crp

o nosso primeiro inteiro postal
"por aviao»

~2
Avulsos de 1853

,I

l>EDE: PraC8 Mouzinho de Albuquerque, 113-9~ - Sala 911
LOJA: Centro Comercial ' Srasilia - Loja 127. Parte Nova - 4100 PORTO

LINDNER
o MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTACAO
E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS
ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODO$ OS PArSES ESTRANGEIROS

,

Administrador:

J. RODRIGO DIAS FERREIRA
Propriedade:
ClUBE FllATELICO DE PORTUGAL (Pessoa Colectiva de
Utilidade Publica)

24
Exito nas inscric;oes
da Lubrapex 92

e Redac~ao:
Av. Almirante Reis, 70 - 5. 2 DI2
1100 LlSBOA Telefone: 82 39 36

Composi~ao

e Impressao:
Grclfica 2000, lda.
Rua Sacadura Cabral, 89A
1495 Cruz-Quebrada
Telefone: 419 67 40

28

IALVITQl

Registo de Imprensa n.R 101649
Numero Internacional Normalizado das Publicac;oes em
Serie:ISSN 0871-0309
Dep6sito Legal N.R 1471/82

Os conjuntos de 1990 jf! chegaram

Carimbos nominativos
usados em Portugal
no perfodo adesivo

Editorial

PECAM PRECARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS

Exposic;oes na Sede
Protocolo luso-espanhol
CFP tern computador operacional

Agente para Portugal: F'ILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA

44

'

SUAS CORRESPONOENCIAS

Director:
Dr. A. SilVA GAMA

Administra~ao

FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO,LDA

AFIXE OS SEL9S NO ANGULO
SUPERiOR DIREITO DAS""

DISTRIBUICAO GRATUITA
AOS SOCIOS

3
9
H)
~ i

As Crouzet estao a chegar

2~

Etiquetas de Macau de 1911

28
32
35

Estatutos
Exito na Philaiberia 91

l\. TEN(;AO TEMATICOS!

~ filat~lia,

.
~ BARATA DAS NEVES
Rua da Trindade, 5 • 1.2 Ot. 2 (Ao Largo do Carma) Apartado 2690
Tel.: 3467133 • 1117 LlSBOA
Codex
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NPVOS_ E USAOO

GAL E ULTRAMAR
.
• ESTRANGEIRO premo POrluguesal
• EST
(Por Palses)

~ ~ R'.G~~-T£MAT~
•
•
•
•
•
•

.

Ie Novos Paise, de ~

I

Tetllos milhares e milhares de series flovas
dos mob variados temas •
. Enviamos gratis prefarios (7/819)
com a mai~ria delas, convenientemente agrupadas
por paises e assinaladas por temas.
Se nuo fa% ainda quolquer tema,
nos damos-lhe algumas idelas.

..~

SERGIO W. DE SOUSA SIMOE

"" . .

Telcfone (062) 83 12 48 • 2500 CALDAS DA

____ :

MARCOFILIA
SOBRESCRITOS DE 1. 0 DIA ,
INTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxIMOS
CARTAS FILATELICAS
AEROGRAMAS
Possuimos grande quantidade de
IIvros, revistas e catalogos sobre
filatelia e numismatica
NACIONAL E ESTRANGEIRO

Material filatelico
e numismatico

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novidades. Tem6ticos.
Sobrescrltos de 1.° eRa
TODO 0 MATERIAL FILAT!LlCO

BISIOS • ClmpOS, ldl.
R. Marla Andrade, 55 -

Tel. 8341 08

1100 LlSIIOA

PORTUGAL

CATALOGO
ELADIO DE SANTOS
SELOS DE PORTUGAL
CONTINENTAL E INSULAR
E DE MACAU
52. Sl Ediq80 1991-92 -

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES

QUALQUER

Eladio de Santos

I

CASA FUNDADA EM 1922

MANCOLISTAS

PAIS

ASSINATURAS

CONTACTE.NOS

TEMA

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

1 750$00

Pelo Correio: Porte e registo - 390$00
A cobranl1a, mais 127$50

Rua Bernardo Lima, 27
Telel.: 549725 - 1100 LlSBOA

FARO 8002
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Balsa Fllatellca

para coleccionadores iniciados e SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
medios . Pr~os convidativos. H. - 2500 CALDAS DA RAINHA .
Sarmento. Torre F-4 .Q, Dt. Q 2780
Oeiras.
COMPRO-TROCO - Pe<;as
circuladas da Companhia de
SE COLECCIONA TEMAS OU Mo<;ambique , Niassa, Louren<;o
PAisES, TEMOS SEMPRE EM Marques, Quelimane, Kionga,
DISTRIBUIQAo
GRATIS, Zambezia . Respondo sempre .
PRE«ARIOS COM CERCA DE Paulo Sa Machado - Rua Direita
35000 SERIES - Novas. dife- das Campinas, 33 - 4100 PORrentes, completas . Indique-nos que TO.
colecciona . SERGIO W. DE
SOUSA SIMOES - 2500 CALPaulo Augusto Pedroso Dias.
DAS DA RAINHA.
Compro ou troco inteiros Postais e
Sobrescritos D. Luis de Relevo de
Selos venda e compro, nov os Portugal, A<;ores e Madeira.
Estrada do Loureiro (ao Casal
e usados. Continente e ex-colonias. Bons pre<;os. M. Leitao. Rua de Colares) Letras B e C - ArJulio Dantas, 3-P F. Casal de S. mazem de Papel - Alcantara 1300 LlSBOA - Telel.: 600750.
Bras 2700 Amadora.

EDITORIAL
Colecciono material filatelico
para os temas : Futebol, Jogos
Olimpicos, fauna, gatos e caes,
desenhos animados de Walt
Disney, pintores da Europa Ocidental, espa<;o e barcos . Dou em
troca selos da Russia. Corres ·
pondencia em ingles ou russo .
Respondo a todas as cartas .
Mamedov K.V. URSS, 744015. g
Askhabad, ul. Grazdanskaya, d.
51, KV 7.
PAULO DIAS, COMPRA E
VENDE Inteiros Postais - Selos Historia Postal - Lotes - Colec·
<;6es - etc .. .
APARTADO 30003, 1321 LlSBOA CODEX - PORTUGAL.

ATEN9AO: Tenho bam
stock selos novas, Blocos,
Carteiras, e FOC Portug~l, alga '
Macau, e antigas colonias.
Venda algumas series, Portugal desconto 70%.
Escreva: SILVA PEREIRA,
Rua Antonio Nobre, 43-2.2 0t. 2
1500 LlSBOA au telef.: 784816

NOVIDADES EM CATALOGOS
- Temos muita coisa para si.
EscreVa e diga 0 que colecciona.
Ha grandes novidades em novos
catatogo_s! SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA.

NOVOS PAlsES DE EXPRESsAo PORTUGUESA - Se co lecciona ou pensa coleccionar estes paises, entre em contacto
connosco. Temos tudo ou quase
tudo, em series novas, blocos,
provas de cor, e erros. SERGIO
W. DE SOUSA SIMOES - 2500
COMPF.lO «Lusiadas» (Portu- CALDAS DA RAINHA.
gal), cartas, postais, ambulancias,
Compro selos comemoraticarimbos franceses, nominativos,
vas usados de Portuga~ de
Selos Coroa. Procuro para es- 1985 em diante. Pago bem. H.
ensaios, provas, erros, blocos,
pecializa<;8.o tudo sobre este tema
paquebots.
Sarmento. Torre F-4.2, 0t. 2
Inscri<;6es marginais : impres- em novo , usado , falsos, reimpress6es, folhas, erros, etc. Com- 2780 Oeiras.
sores e numeros de obras.
Resposta: Apartado 90. 2751 pra, troca e vende. Paulo Vieira Apartado 135 - 8002 Faro Codex.
Cascais Codex.

VARIEDADES DE PORTUGAL,
ULTRAMAR, E NOVOS PAiSES
DE EXPRESsAo PORTUGUESA
- Dispomos de cadernos com
exemplares que podem em muito
valorizar suas colec<;6es. Proponha 0 seu envio a aprecia<;ao
42

Desejo correspondencia para
trocas de selos de Portugal. Disponho de selos de Espanha e
Fran<;a. Pablo Carrillo . Calle
Artajona n.Q45.28039 Madrid. Espanha.

Oesejo selos novas da Europa Ocidental. Tambem selos
novas de Medicina e Fauna de
todos as parses. Oou em troca
selos, FOC da URSS e par
ma:ncolista. Leznik Roman.
P.O. Box 77.266023 Rovno-23.
URSS

A actividade do CFP nestes ultimos meses tem sido, como e facllimo de calcular, essen.cialmente centrada na XIV Exposi9ao Filatelica Luso-Brasileira,
LUBRAPEX 92.
Com efeito e verdadeiramente gigantesca a tarefa de par de pe um certame
com as caracterlsticas desta ja classica manifesta9ao. E mais ainda quando se
tem como objectiv~ fazer dela a mais importante e significativa de todas as ate
agora realizadas.
Para isso, s~ come90u a trabalhar com larga antecedencia - entendendo-se
que s6 assim se poderao alcan9ar os deslgnios fixados.
E tambem ja tivemos oportunidade de constatar que neste pals e extremamente
diflcil programar a longo e ate a medio prazo. Entidades e pessoas nao estao, em
geral, vocacionados para pensar em term os de futuro. Tivemos experiencias
verdadeiramente incrlveis, nesta materia. 0 certo e que este ccEstiio de Vida"
dificultou grandemente 0 nosso labor.
De qualquer forma os obstaculos tem sido ultrapassados com animo, persistencia e tenacidade e continuamos convictos e obstinados no sentido de chegar
ao resultado perseguido.

*
* *
Mas a actividade do CFP tem continuado. Assim, estao a ser introduzidos no
n?sso computador os dad os que 0 tornarao operaciona~ dentro de pouco tempo,
dlspondo ja de forma definitiva, do programa destinado a contabilidade.
Conseguimos tambem, atraves de mais uma gentileza do nosso muito Estimado
S6cio Honorario, Comendador Manuel Nunes Correa, um aparelho de FAX, ja a
funcionar.
Correspondendo a sugestoes de alguns prezados cons6cios, estamos anunciando um conjunto de pequenas mostras na nossa Sede e, da mesma forma
publicamos neste numero os Estatutos do CFP.
'
Finalmente, assinalamos que entre 0 anterior numero desta Revista e 0 presente,
foi enviado a todos os s6cios 0 Boletim n.2 1 da Lubrapex 92, 0 mesmo estando
programado em rela9ao ao Boletim n.2 2 a sair dentro em pouco.
A. SILVA GAMA
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Balsa Fllatellca

Paulo Jorge Bras Krug'e r
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Coleccionador de selos, blocos,
postais e FDC dos temas: fauna,
Cosmos, desportos e Europa
(CEPT), deseja trocas. Corresponden cia em ingles. Igor Valchuk.
Len. Komsomol str. 22/191.
Vinnitsa 286030. URSS.

Selas novos da Europa de Leste. mos gratis. SERGIO W. DE
Tambem novidades . Enviem SOUSA SIMOES - 2500 CALmancolistas. Vende: Miro Milanovic DAS DA RAINHA.
- Vojvode Brano 2811V stan 41 11000 Beograd, Jugoslavia.

PRE<{ARIO DE MATERIAL FILATELICO - Tudo 0 que voc~ pode
Colecciono selos novos em se- necessitar. Gratis a pedido. SERGIO
ries completas de Portugal. Ango- W. DE SOUSA SIMOES - 2500
la, Macau, Moc;;ambique e Cabo CALDAS DA RAINHA.
Verde.
Juri Isakok. Moskovski pr.
31.Kv . 10. Kharkov -50 . URSS Troco selos novos da Romenia
310050.
na quantidade que desejar. Correspondencia em ingles. frances ou
alemao.
Need stamp exchange/partners.
lordache Stefan AFR. CONT
I want West Europe mint&used . 11947. C.P.1-29.
USA Pre 1935 & USSR pre-1955
70100 Bucaresti-1.
mint only.
Romenia.
Give Italy/San MarinolVatican/
Europa CEPT/Malta/British Col. &
whole world. 100 different used
PRE<{ARIOS DE SERIES COMcommemorati-ves your country 110 PLETAS NOVAS DE PORTUGALItaly. Correspondence: English/ 1953-1988 - Com bloeos, «carnets"
Frenchlltalian. All letters answered. e outras variedades. Gratis a pediUMBERTO DAKESSIAN do. SERGIO W. DE SOUSA SIP.O. Box 608 - 40100 Pologna MOES - 2500 CALDAS DA RAI-ITALY.
NHA.
Troco selos usados eomemorativos de Portugal e Ex-Col6nias
por selos us ados comemorativos
de todo 0 mundo. Selo por selo ou
catalogo Yvert e Tellier quando
selos de cotac;;ao superior a 10 FF.
Correspondencia em espanhol,
frances ou ingles.
Luis Jorge Santos Coelho,
Apartado 40. P- 4701 Braga Co·
dex. Portugal.

Europa de Leste. Oferec;;o aos
melhores prec;;os series novas tematicas ou outras. incluindo novidades. F. Loureiro, Praceta D. Fernando II, lote 8-2.Q, Dt. Q 4735 Cacem

Coleeciono selos novos em
series completas de Portugal,
Angola, Macau, Moc;ambique e
Cabo Verde.
Juri Isakok. Moskovski pro
31 .k.v.10.
Kharkov-50. URSS-31 0050.
DE NOVIDADES SABEMOS
NOS! E natural depois de quase
quatro dezenas de anos, a yen·
der novas emissoes de todo 0
mundo. Diga-nos que quer rece·
ber, e fique tranquilo. Recebera
tudo 0 que pretender.
SERGIO W. DE SOUSA SI·
MOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA.
Envie 100/250 selos diferen·
tes usados comemorativos de
Portugal Continental, depois de
1981 e recebeni a mesma
quantidade e valor Yvert da Holanda. Ct1rr. ingles, frances ou
alemao.
ROBINJN.
Kon.
Julianalaan, 12 NL-2274 JK
Voorburg. Holanda. Troeo tambem selos perfurados de todo 0
mundo por comemorativos mo·
dernos Benelux.

Cadernos com selos de PorPORTUGAL-SOBRESCRITOS tugal e Ultramar a escolha. Inte·
P DIA, COM SERIES, BLOCOS, resse especial para secc;;oes ou
«CARNETS". 1950/1990 - Envia- nucleos filatelicos, bem como
41
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Espa<;o

Balsa Fllatelica -

I,

a disposi<;a.o de todos

' ,

os leitores que podem aqui inserir
ao pre<;o econ6mico de 50$00 por linha.

o nosso
0

seu anuncio

primeiro inteiro
postal "por aviso"
Americo Mascarenhas Pereira

COMPRO revistas «PORTUGAL FILATELICOn das 111 , e 211 .
series e os n.Q 1,11 , e 31 da 3. 11
serie; «MERCADO FILATELICOn
da 1.11 serie 0 n.Q 1 (capa: Circular
Mensal de Propaganda e 1 de
Dezembro de 1940 a preto,
cercadura e estampa de Sir
Rowland Hill a vermelho); «SELOS
& MOEDASn n Q 10' «BOL
CLUBEFILATELICO MO<;:AMBI:
QUEn n,Q 6 a 22,24,26 a 41,45,
57, 62 e seguintes ;
«FILATELIA TEMATICAn 0 Suplemento n.Q5, de Julho de 1975;
«BOt. CLUBE FILATELICO PORTUGAL", os Suplementos n.Q281
- B, 281 - C, e 281 - E; «MAGAZINE FILATELICOn revistas n.Q2,
3, 4, 7 e 17 e Boletim Mensal de
Novidades n.Q 1 a 9: «BOL. SEC.
FIL. ASS. CUL. DES. EMP. U. B.
p ,n n,Q 1, 2 e 4; resposta a F.
Ideias - R. Rosalia de Castro, 1 2.Qesq, - 1700 LlSBOA ou pelos
T, (01) 56 21 12 ou (01) 153808.

Necessito de selos novos de
Portugal e Europa, oferec;:o Argentina e Brasil , base Yvert Luis
Federico Orbegozo, Casilla 538,
1000 BUenos Aires, Argentina.
"INTERNEWS" Get exchange
partners in Americas & Worldwide!
3 issues a yearwith a lot of ads
new issues report. Detaails Sample
copy: 31RCs or US$2. Yearly Free
ad: 9 IRCs or US$6, We accept
mint thema-tic sets at face value.
All copies by air mail. M.R. Xavier.
C. Postal 420 Parana-gua PR
83200 BRAZI L.
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Vende-se colecc;:ao de selos de
Portugal (ate cerca de 1960);
Angola, Guine, Cabo Verde,
Moc;:ambique, Macau, Timor, India
e S. Tome e Principe (estas ate
anos 30).
Todas com selos novos (a maior parte com charneira), cada uma
delas com dezenas de duplicados
e variedades.
Falar telef. (056) 573560 de
Ovar ap6s as 19 horas.
Vende-se :
Colec<;ao quase completa de
Angola Pre-Independencia. Varias
series em quadras de Angola
1953/73. Varios selos estrangeir~s, USA, Brasil e Inglaterra.
Vende-se pela melhor oferta
colecc;:ao da Revista Espanhola
MADRID FILATELICO do n.Q897
(Abril 1983) ate ao n.Q 997 (Agosto 1991) - falta 0 n.Q910. Resposta ao Clube Filatelico de Portugal,
ao n.Q 17.

Desejo trocar selos novos e
notas. Correspondencia em ingles.
Edward
Panushkin ,
Do
Vostrobovania. Petropavlosk.
Kamchatsky 6. Urss 683006.
Coleccionador de selos, bleeos,
postais e FDC dos temas: fauna.
Cosmos, desportos e Europa
(CEPT). deseja trocas . Correspondencia
em ingles. Igor
Valchuk. Len. Komsomol str. 22/
191. Vinnitsa 286030. URSS.

Colecciono selos novos em
series completas de Portugal.
Angola, Macau. Mo<;ambique e
Cabo Verde.
Juri Isakok. Moskovski pro
31.Kv.10 . Kharkov -50 . URSS 310050.

Need stamp exchange/partners.
I want West Europe mint&used.
USA Pr~ 1935 & USSR pre-1955
mint only.
Give Italy/San Marino/Caticanl
Europa CEPT/Malta/British Col. &
whole world. 100 different used
commemorati-ves your country 110
Italy.
Correspondence : English /
French/Italian. All letters answered.
UMBERTO DAKESSIAN P.O. Box 608 - 40100 Pologna
-ITALY.

ATEN<;:AO!. ..
Srs. coleccionadores de carimbos. tenho muitos em sobrescritos
de Portugal e ex-Ultramar, assim
como selos e muito material
coleccionavel que vendo. Rafael
Estevao Rosa. Av. Combatentes.
1.Q lote novo. rIc. 8700 OLHAo.

Estou interessado em series
completas de Portugal. Espanha.
Ex-Col6nias portuguesas. Brasil,
Col6nias inglesas e parses ex6ticos. Sergej Zinovijv. Pro Geroev
Stalingrada 7/x .kv ,21 Kharkow
310105. URSS.

Falar-Ihes, dos meus "vastos conhecimentos e saberes", seria estultfcia minha (compre um dicionario, 'ta bem?!) por tao divulgados, atraves de "elaborados" (e cientificos ...
ora toma!) escritos ... nada disso, meu Carol
esses s6 serviam (porque ja 13 raro va-los)
como indicativo, aos Zes do meu tempo, da
existancia duns "buracos" aonde se poderia
alojar 0 esqueleto ... (esta visto, hoje 13 0 meu
dia nso) irra! Esses sao jazigos ... refiro-me
a "quartos para alugar" ... adeante .. .
Retrogradando (pois 13, mas eu ainda "digo"
e perco tempo a escrevinhar umas asneiras,
que ninguem me paga ... ) aqui estou com
mais uma gracinha, considerando, como
provavel, a realiza<;ao de algo muito (?) pretendido pelos desejosos do saber/conhecer.
Assim, se atentar ou ponderar no TITULO
compreendera, de imediato, quais os meus
"ensinamentos e palpites ..... (pois sim, ralese!) absolutamente susceptfveis a qualquer
altera<;ao praticavel se, a asneira, nao ultrapassar a minha.
Ausentes da sua Biblioteca (e de outros
mais) os livros do Mestre Jose da Cunha
Lamas ou os catalogos (edi<;ao dos CIT)
do Prof. Dr. Oliveira Marques, terei de Ihe
indicar a paternidade do mesmo, quedandome pelo selo:
Pai: (autor ?O desenho) Almada Negreiros
Mae: (gravador do mesmo) Guilherme
Santos

pois 0 resto (quanto ao sobrescrito, propriamenta dito) 13 fruto da fabrica ganhadora (?)
do concurso. Ignoro (eis "boiando" todo 0 meu
saber... que quer?) se s6 uma "pariu" todas

".

;.

.;; F"

... ...
,...

-'

Fig. 1, 2, 3

as tiragens mas, se estiver verdadeiramente
interessado, sera nelas que tera de se basear.
5

Todavia, obstando a mas interpretactoes,
sinto-me compelido a fazer um esclarecimento, cedendo-Ihe, gostosamente, a
primazia de "mandar as malvas" 0 escrito.
Ei-Io:
Todos os informes sao da minha "Iavra", conta e risco, muito embora avidos
de contestayao positiva e esclarecedora.
Concedida a autorizactao e explanado 0
motivo, vamos ao que interessa: a sua ciassificactao:
1} Iniciemo-nos pelas patilhas do fecho,
quanta as tiragens :
com : 66 mm - 1.1 e 2.~ (Fig.~ 1)
43 mm - 3. iI (Fig.' 2)
86 mm - 4.iI (Fig.1 3)

3) as 1.iI e 2.1 apresentam (como marca
de agua?) tractos transversais:
a) de cima para baixo e da esquerda
para a dire ita;
b} idem mas da direita para a esquerda;
c) sem tract0s (Fig.~ 4)
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3191 contudo ha que ter cuidado quanto a a) e b)
por muitos apresentarem tra<tos pouco visfveis.
4) a 3. iI (Fig.! 5) da-nos mais os tipos :
a) papel pontinhado (interiormente);
b) papel quadriculado (idem);
c) ''til'' de Aviao, mais pequeno

Alvaro Manuel Correia Antunes Pina.
Rua Jose Purificactao Chaves, 6-3. 2
Dt. 2 • 1500 Lisboa. (M) Po.Fr.ln.T.
C.60.N.U.1.{1950 em diante}. Emissoes CEPT.90.

ESPANHA
3183 -

Arqt. Juan Rossel Fernandez. Calle
Balmes, 111 - 4. 2 - 2.!. 08008 Barcelona. (M) Es.Fr.Po.ln.T.60.U.1.1 o.
10A. 10B.19.28.48.0utros.90.94.97.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
961 -

Joaquim O. Neves. 61 Monte Vista
Drive. Monterey, CA 93940. (A) Coleeciona 1.15. Macau. 2A ate as
Independemcias. C. excepto 15.91. 93.
2942 - Dr. Lawrence G. Beauregard. 4550
N.w. 93 rd DORAL C.T. Miami, FL
33178 U.S.A. (A) Es.Fr.ln.T.C.V.60.
N.U.1.19.90.91.

HONG-KONG
2881 -

Dr. Moy Man·Cho. Flat F. 19/F., Man
Kee Mansion. 86 Waterloo Road .
Knowloon. Hong-Kong. (A) In.1.2.2A.
Macau.91 .

AFRICA DO SU L
3186 -

Maria Leonor Lobato Gomes dos
Santos. 111, Plettenberg-Bruce/Ban'ketst-Hillbrow. Johannesburg 2001 .
(M) Po.Fr.ln.T.C .60.N.U.1.2A.57.Sudoeste Africano .

INGLATERRA
3065 -

Eric Elias. 58 Greenacres. Hendon
Lane. London N3 3TS. Stamp Dealer.
Buying/Exchange. Telephone Cards.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA<;.AO PORTUGUESA DE FILATELIA
Socio n.Q 451 da Associa9ao da Imprensa Nao-Diaria
Fig. 4

2) a que acrescentarei:
a P veio a publico, em 29 de Abril de
1939, numa emissao de 48 150 exemplares;
2 . ~ em Janeiro de 1940 e 92490
exemplares
3.il em Abril de 1943 e 73 990 exemplares
4 . ~ em Janeiro de 1949 e 50000
exemplares

6

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
5) a 4.~ (Fig.iI 6) oferece-nos:
a} formando quadrados, a transparencia;
b) idem, mas maiores.
A proposito de quadrados, as primeiras
duas, quando, premindo 0 sobrescrito e visto
a transparencia, tambem nos brindam com
uns quadradinhos de 3/4 pontos brancos,
bem visfveis.
Chegados a este ponto (tem duvidas?) ficamos com oito (8) modelos nas maos, aos

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS , 70, 5.iI DT.Q-

1000 LlSBOA -

Telef.: 823936

Expediente - Sextas-feiras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas
Qualidades e quotiza~oes dos socios:

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 750$00 semestre ; e 1 400$00 (ano)
JUNIOR - 7500$00 ana (menores 18 anos)
CORRESPONDENTE (Provincia, Ilhas, Macau) - 1 200$00 ana
ESTRANGEIRO - 1 800$00 (ano)
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro
39
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2732 -

2758 -

2843 -

2696 -

2897 -

2961 -

3015 -

3174 -

Maria Jose Correia de Campos Albuquerque. Rua Coop. Operaria
Amorense, Lote 30-1.2 Dt. 2 Amora.
2840 Seixal. (P) Po.ln.T.60.U.3.
Carlos Jose Barata. Apartado 1052.
S. Ant6nio dos Cavaleiros. 2670
Loures. (P) Po.Fr.ln. T.C.V.60.N.
1.17.22.Coreia do Sul.llhas Faraoe.Suecia.56.90.
Alberto do Nascimento Gonc;alves.
Rua 1.2 de Dezembro, 31-1.2. 1200
Lisboa. (A) T.C.V.60.N.U.
Dr. Americo Alves Cabac;a da Cruz.
Apartado 2581. 1114 Lisboa Codex.
(M) Po.Fr.ln.T.60.N.U.1.2A.Tematica: Poupanc;a.N.de 3.90.94.
Carlos Manuel Nunes Pacheco.
Apartado 206. 5400 Chaves. (P)
Po.Fr.Es.T.C.60.75.Circulados.60.
N.U.1.3.T16.94.Ateneu.
Dr. Miguel de Matos Lencastre
Cabral. Rua do Alecrim, 75-2.2.1200
Lisboa. (P) C.60.N.
Dr. Artur Reis Santos Nunes. Rua
Ricardo Esplrito Santo, 8-3. 2 Dt. 2 .
1200 Lisboa. (P) T.C.V.60.N.U.1.
Prof. LUIs Filipe da Costa Antunes.
Urb. Quinta do Viso, Torre 4-3. 2
Esq.2. 3080 Figueira da Foz. (M)
Po.Fr.ln.Compreende Es,T. C.V. 60.
1. 2.-3.5A. 10B.28. Colecciona:60.
N.U.1.2A.U.T49. (Pais Organizador).
Basquetebol (Tudo).90.94.

3177 -

Jose dos Santos Pereira. Rua Cidade da Beira, 54-6. 2 F. Olivais SuI.
1800 Lisboa. (M) T.C.60.N.U.90.

3178 -

Paulo Jose Santos Bernardo. Castelo do Bode, 125 A. 2300 Tomar.
(M) T.60.U.3.V.60.N.U.C.Tudo.60.N.
1.Tema NataI.90.94.
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3179 - Jose Carlos Neves Oliveira. Torres
da Bela Vista. Torre 10-9.2 Esq.2.
Santo Ant6nio dos Cavaleiros. 2670
Loures. (M) T.C.V.60.N.U.1.0utros.
90.94.
3180 - Armando Mario Delgado. Rua dos
Lusladas, 146-4.2 Esq.2. 1300 Lisboa. (A) Po.Fr.ln. T.C.V.60.N.2 B.
Especializada. Tematicas. Maximafilia.
3181 - LUIs Alberto Rodrigues Branco. Rua
das Cavadas, 21. Pedrulheira. 2430
Marinha Grande. (M) Po.Fr.ln.T.C
.60.N.U.1.3. Tematicas. T41.90.94.
3182 -

Alexandre Manuel de Matos Santos.
Largo Florindo Jose Frota. Febres.
3060 Cantanhede. (M) T.C.60.1.
Macau. 2A.N.U. Pec;as filatelicas: erres, cartas, provas, etc. Monarquia.
N. da Republica. 64. Ateneu.

quais, em caso de interesse (porque estes
deveriio ser considerados tipo) poden:i
ajuntar, se se dignarltiver coragem para ir
mais alem, as seguintes variedades (a escoIha e sua):

A. COR DOS SELOS:AZUL MARINHO
AZUL
B. Cor do papel dos sobrescritos, que
pod era ir de:
Cinzento Escuro a

,'.

,,

~
I

•

•

'

•~ t

"• •

~

j

:-

..... .

Fig. 5

3184 -

Menina Stephanie Marie-Ange Pinto
da Franc;a Roux. Avenida Infante
Santo, 68-5. 2 Esq.2. 1300 Lisboa. (P)
Po.Fr.T.C.60.N.U.1.21.8 Portuguesa
e Francesa. 90.
3185 - Eng.2 Tomas Ferreira dos Santos
Gouveia. Quinta da Torre, Lote 32rIc. 2750 Cascais. (A) Po.ln.T.C.
V.60.N.U.1.2C.94.Ateneu.
3187 -

Jorge Manuel Pereira Vaz. Rua LUIs
Queiroz, 7-3. 2 • C. 2800 Almada. (P)
Po.T.60.U.L3.90. Ateneu.

3188 -

Biblioteca da Camara Municipal de
Almeirim. 2080 Almeirim.

3190 -

LUIs Miguel Gongalves Reis Guisado. Rua Comandante Ramiro
Correia, Lote 78. Charneca.
Caparica. 2825 Monte de Caparica.
(P) Po.ln. T.C.60.N.U.1.2A.

Fig. 6

7

Azul Esverdeado
C. Medidas dos mesmos:
1}1 e 2.1 tiragens: 165 X 91mm a
166 X 92mm
3. i : 164 X 93mm a 164,5 x 93mm
4.i: 162 x 114mm
D. "POR AVIAO", medindo pelo enquadramento:
p e 2.i tiragens: 68 x 14mm a
68,5 x 14mm
3. i : 68,5 x 14,5mm a 69,5 x 14mm
4.i: 70 x 14,5mm
E. As "AS AS" COM 0 EMBLEMA DOS
cn, medindo:
p e 2.i tiragens: 108mm
3. i : 105/1 06mm
4.i: 107mm
terminando pelo interior dos sobrescritos,
qual poderc~ apresentar-se como:

0

PONTINHADO
QUADRICULADO
RISCADO TRANSVERSALMENTE
em cor de fundo, de AZUL CLARO a VERDE AZULADO ... e pronto! Se quiser mais,
nao perca tempo, meta maos a obra ..•
querias Mascarenhas?
E para terminar ou terminando, leitor AMIGO e, especial mente Voce, com quem tenho
estado a ''falar'', ja Ihe passou por essa massa
encefalica, quantos sobrescritos tera de
estudar e tempo perder? Sim, meu Caro, para
chegar a estas conclusoes. Pois entao pense e vera quao diffcil, trabalhosa e chata e
esta vontade de querer (des) ajudar. Ainda
por cima, como nao se recebe um chavo,
fica-se naquela do ... pois, e mal pago.
Espero tenha aproveitado alguma coisa.
Esse era 0 meu fito.
Bons voos e nao esquec;a a sua colaboraC;ao ... t, obrigadinho!
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PORTUGAL
1424 268 -

570 -

751 -

772 -

824 -

LEILOES FILATELICOS
879 -

PAULO DIAS
Selos, Historta Postal, Inteiros Postais
de Portugal, Ilhas e Ex-Colonias Portuguesas

926 -

LOTES ou COLEC~6ES

1204 -

Proximo Leilao: Fevereiro 92
1261 -

Correspondencia: Apartado 30 003 Fax: (01) 606488

8

1321 Lisboa Codex
1413 -

Antonio Gil Rocha Leitao Lourenc;o.
Rua Dr. Antonio Jose de Almeida,
13-1. 2 A. 2780 Oeiras. (M)
T.60.N.U.1.2.
Eng.2 Jose Ramires de Vasconcelos Freitas. Rua Dr. Francisco
Antonio Dinis, 92-3. 2 Dt. 2, 3080 Fig
u
e
ira
daFoz. (M)Po.Fr.Es.ln.T.C.v.u.60.12!:U.94.
Eng.2 Antonio Tomas Belo Pinto
Ferreira. Rua Passos Manuel, 2232_2. 4000 Porto. (A) Po.-Fr.ln.AI.
T.C.N.60.1 Classico, 24 B.28.90.94.
Maria do Carmo dos Santos Soares
Vieira. Rua Padre Antonio Vieira, 54,2. 1000 Lisboa.
Eng.2 Julio Henrique Ramos Ferreira e Silva. Quinta do Galvao, Lote 5
rIc Dt. 2. 2615 Alverca. (M)
T.C.N.U.60.1.93.
Eduardo Joaquim Soares Veiga de
Araujo. Avenida General Norton de
Matos, n. 2 65, 2.2 Esq.2 Miraflores.
Aiges. 1495 Lisboa. (P) Po.T.C.
V.60. N.1.2.
Dr. Antonio do Carmo Filipe. Rua
. dos Soeiros, 336-1.2 01.2. 1500 Lisboa. T.C.V.60.N.U.
Garibaldi Sousa Santos. Rua Jose
Regio, 9-2.2 Esq.2. 2725 Mem Martins. (A) Po.ln.T.C.V.-60.U.10
FederaI.16.90.
Mario Manuel Leitao. Rua Julio
Dantas, 3-1.2 F. Casal S. Bras. 2700
Amadora. (M) Po.Fr.ln.-T.C.V.60.
U.1.2.10 Ocid.16.21.30.93.94.
Dr. Jose Carlos Gomes Pimenta.
Rua do Lidador, 467-2.2. 4100 Porto. (M) T.C.V.60.N.U. de preferencia
60.1. IIhas. Diversos de 3.

1471 -

1669 -

1685 -

1951 -

2065 -

2328 -

2357 -

2561 -

2723 -

Franklin Moreira da Silva. Rua do
Brasil, 343-2.2. Calhabe. 3000 Coimbra. (P) T.C.60.N.U.1.
Dr. Bento Manuel Grossinho Dias.
Rua Prof. Joao Barreira, 5-4. 2 Esq.2.
1600 Lisboa. (M) Po. Fr. T.C. V.60.N.
U.1.2.3.90.93.94.
Cor. Joaquim Jose Falcao Galante
de Carvalho. Avenida Conselheiro
Fernando de Sousa, 27-6. 2. 1000
Lisboa. (M) T.C.V.60.N.U.1.2.94.
Eng.Q Nicolau Manuel Grac;a Duque.
Rua D. Afonso Henriques, 75-1.2
Esq.2 2330 Entroncamento. (P)
In.T.C. V.60.N.U.
Arsenio da Silva Almeida. Apartamento 21587. 1137 Lisboa Codex.
Comerciante Filatelico. Po.Fr.ln.T.C.
V.60.N.U.90.91.92.93.94.97.
Antonio Julio Gomes Ferreira. Rua
Sebastiao da Gama, 9-1.2 Esq.2.
Casal S. Bras. 2700 Amadora. (M)
T.C. V.60.U.1.2A.94.
Alberto Trindade Vargues. Ediffcio
7 A. 3. 2 F. Cidade Nova. S. Antonio
dos Cavaleiros. 2670 Loures. (M)
Po.T.C.V.60.U.3.75.94.
Eng.2 Pedro Filipe Fialho Barroso .
Rua Manuel Ferreira Andrade, 133. 2 Dt.2. 1500 Lisboa. (M) Es.Fr.T.
C.V.60.N.U.1.2A.
Carlos Alberto Da Mesquita Gongalves. Rua Impasse C-M.23. S. Jorge.
2480 Porto de Mos. (MIA)
Po. Fr.ln. T.C. V.60.U.1.2A.Macau.2C
(R.P) Tematica: Nautica - Marinha.93.94.
Angelo Castanheira de Brito Xavier.
Quinta do Barao, Lote 29-3. 2 Esq.2.
Carcavelos. 2775 Parede. (P) C.60.
66.N.
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sua Historia Natural e Intrarelac;6es com a
Homem»; e a Premia Portugal, destinado a
um espanhol, a participa<;ao "Primeiros
Vuelos Relacionados com Espana», de Luis
Alemany.
Dos premios destinados a cada uma das
especialidades, cinco (Tradicional, Historia
Postal, Aerofilatelia, Tematica e Literatura)
foram entregues aos visitantes, e as tres
rest antes (Inteiros Postais, Maximalilia e Juventude) a portugueses, respectivamente
Pedro Vaz Pereira, com "Inteiros Postais tipo
Ceres; Joaquim Canteiro com "Pontes»; e
Eulalia Mota Marques com "BrElVe Histoire
du Portugal. Assim, em termos gerais estes
galardoes foram igualmente repartidos, enibora as dois mais significativos ten ham sido
obtidos por portugueses.
Quanto a medal has, igualdade nas de
aura grande (4 para portugueses e 4 para
espanhois), vantagem dos nossos vizinhos
nas de aura (3 e 8). Nas de vermeil grande
ligeira vantagem para Portugal (8 para 7), e

nas de vermiel, de novo iguais (8 para cada
lado). Das 17 medalhas de prata grande, (13)
foram para Espanha e apenas 4 para Portugal; das 30 de prata 17 ficaram entre nos e
13 viajaram para Espanha. Neste metal,
portanto, clara vantagem para as nossos vizinhos.
Nas medal has menos significativas, as de
bronze prateado foram repartidas entre 18
portugueses e 11 espanhois; nas de bronze
a propor<;ao foi de 14 para 6. Apenas dais
diplomas foram atriburdos - ambos para calecc;:6es juvenis de portugueses.
De qualquer forma, tendo em conta 0
elevado desenvolvimento actual da filatelia
espanhola, a resultado desta saudavel competic;:ao em nada nos deslustra - antes pelo
contrario.
0 proximo encontro a este nrvel entre
as filatelistas dos dais parses sera em Cadiz,
em 1993, na II PhHaiberia que tera a responsabilidade da Sociedade Filatelica
Gad itana.

***
MANUEL VALADARES
A Camara Municipal de Lisboa homenageou a 15 de Fevereiro passado 0 Professor.
Manuel Valadares e cientista, com 0 descerramento de uma placa toponimica que atribui
o seu nome a Rua A da urbanizac;:ao da
Quinta da Amoreira, no Lumiar.
A cerimonia, resulta de uma resoluc;:ao
camararia aprovada por unanimidade e destina-se a reconhecer 0 relevante contributo
do professor Valadares ao desenvolvimento
das lfiencias ffsicas.
Nascido em 26 de Fevereiro de 1904, 0
Professor. Manuel Valadares leccionou no
Liceu Pedro Nunes e foi assistente no Instituto Portugues de Oncologia e na Faculdade
de Ciencias de Lisboa. Demitido em 1947
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E NOME

DE RUA

das func;:oes docentes pelo Conselho de Ministros, foi convidado par Irene Joliot-Curie
para coordenar ac<;oes de Investigac;:ao em
Paris. Mais tarda, em 1959 foi nomeado director do Centro de Espectometria Nuclear e
de Massa de Paris. Em 1966, foi galardoado
pela Academia de Ciencias de Paris, com 0
premio "Lacase" de Frsica.
Manuel Valadares foi tambem um distinto
filatelista tendo reunido entre outras, uma
colecc;:ao de Portugal Continental, de grande
valia, a qual obteve e levadas classifica<;6es
nas exposi<;6es em que participou. A colecc;:ao de Manuel Valadares que foi associado
do CFP, foi dispersa apos a seu falecimento
num importante leHao realizado na Sui<;a.

Exposi~6es

na Sede

Em Fevereiro de 1971 (ja la vao mais de vinte anos!)
realizaram-se na Sede do CFP as denominadas "Primeiras Jornadas Tematicas» que se
caracterizaram pela exibic;:ao, sucessivamente, em cada Sabado, de uma colecc;:ao tematica,
apresentando-se assim temas variados.
Depois, so pontualmente se voltaram a efectuar pequenas mostras no nosso salao.
Ha algu(ls tempos, varios associados sugeriram que 0 CFP retomasse periodicamente
pratica semelhante.
Ponderado 0 ass unto, empreendemos varias diligencias para a sua concretizac;:ao, em
particular para se conseguirem as indispensaveis paineis.
Apos term os conseguido a seu emprestimo, deram-nos a grato prazer da sua colaborac;:ao
os prestimosos consocios e distintos filatelistas, Eurico Lage Cardoso que expos "Figuras e
factos da poiftica mundial»; Carlos Brites que apresentou «D. Manuel I - A<;ores e Colonias»,
e Fernando Carrao com «Escotismo».
Na ultima Assembleia Geral do CFP de novo alguns socios se manifestaram favoravelmente a que se retomasse a illiciativa.
Atendendo aos desejados entao expressos,vai a Direcc;:ao iniciar um novo cicio de exposic;:oes na Sede com seguinte calendario:
Dia 1 de Fevereiro - «Portugal», de Jose Antonio Duarte Martins (Maximafilia)
Dia 8 de Fevereiro - «Carimbos nominativos de Portugah>, de Pedro Vaz Pereira (Historia
Postal)
Dia 15 de Fevereiro - «0 Correio - Transporte e Distribuic;ao atraves dos seculos», de
Vitor Correia (Tematica)
Dia 22 de Fevereiro - «Estudos dos Inteiros tipo D. Carlos (Mouchon)>>, de Jose Correia
(Inteiros Postais)
Nestas datas, as respectivos expositores dispuseram-se amavelmente a estar presentes,
das 15 as 18 horas, prestando-se a proporcionar as esclarecimentos que Ihes forem solicitados
sobre as colecc;:oes.
Convidam-se, pois, todos os cons6cios a visitar a Sede, nas datas indicadas, podendo
assim, para alam de contactar directamente a vivencia do CFP, apreciar as belas colecc;:6es
patentes e, eventualmente, serem esclarecidos pelos coleccionadores que as elaboraram.
Finalmente, fica tambam a convite aos socios que desejem expor as seus trabalhos filatelicos,
para que nos manifestem essa disponibilidade.
Em Fevereiro proximo, recomec;:ara 0 cicio com uma calendarizac;:ao que sera divulgada na
proxima edic;:ao desta revista.
9

Protocolo luso-espanhol
Exito na Philaiberia 91
Era ha ja muito tempo desejada a sistee ordena~ao das rela~5es
filatelicas entre portugueses e espanhois cuja
oficializa~ao so poderia, logicamente, partir
das entidades que em cada um dos paises
regem essa actividade: a Federa~ao Portuguesa de Filatelia e a Federa~ao Espanhola
de Sociedades Filatelicas.

desiderato, dificultado tambem pelas naturais
diferen~as estruturais dos dois organismos
envolvidos. Mas a determina~ao e sentido
de responsabilidade conseguiu superar todos os obst.kulos que se opunham ao
desejado desfecho. Por outr~ lado, a realiza~ao da I Exposi~ao Filatelica Luso-Espanhola,
Philaiberia 91, foi 0 factor que porventura

Entre paises vizinhos e cada vez com
maiores afinidades derivadas em particular
da integra~ao das duas na~6es na Comunidade Economica Europeia, nao fazia sentido
que nao existisse um compromisso a alto
nivel que regulasse as rela~6es no dominio
filatelico, e que, inclusivamente, activasse 0
intercambio oficial neste.. importante vector
cultural.
A verdade e que ha ja algum tempo as
duas Federa~6es negociavam no sentido de
concretizar esse indispensavel acordo. Vicissitudes diversas foram protelando esse

faltava para desencadear a finaliza~ao do
processo - facto alias reconhecido pelo Presidente da Federa~ao Espanhola, Fernando
Aranaz, na sua interven~ao na sessao solene que na ocasiao se realizou e na qual foi,
finalmente, assinado 0 protocolo entre as
duas Federa~6es, tendo firmado por parte
da Federa~ao Portuguesa, Pedro Vaz Pereira, seu Presidente da Direc~ao.
Esse significativo momenta teve lugar no
dia 26 de Outubro, no SalEIO Nobre da Camara Municipal de Vila Nova de Gaia e foi
presidido por Vitor Falcao, Presidente do

matiza~ao

Quase mil paineis com cento e cinquenta
e duas participa~6es na Classe de Competi~ao, das quais setenta e nove portuguesas e
setenta e tres espanholas, para alem de treze outras na Classe Especial, das quais tres
espanholas, preencheram 0 amplo Parque
de Exposi~5es da cidade de Vila Nova de
Gaia desde 0 dia 19 ate 26 do mes de Outubro pass ado.
Foi a Philaiberia 91, a primeira exposi~ao
filatelica luso-espanhola que contou com uma
excelente organiza~ao do Clube Nacional de
Filatelia atraves de uma Comissao Organizadora dirigida por Manuel Portocarrero ao
qual, segundo expressaram elementos da
agremia~ao nortenha, se deve 0 exito obtido
pelo esfor~o, trabalho e dedica~ao que devotou a montagem desta importante

Deste numeros ressalta um equilibrio claro
no numero de colec~5es portuguesas e espanholas nas modalidades Tradicional,
Tematica e Literatura. Das outras, anotamos
o desnivel desfavoravel para nos, na Historia Postal, que nos caUsa alguma estranheza,
e a pouca representatividade nos Inteiros
Postais com ausencia absoluta de colec~5es
hispanicas.

manifesta~ao .
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Estiveram presentes participa~5es de todas as especialidades filatelicas oficialmente
reconhecidas sendo a Tematica aquela que
maior numero registou: 47 (24 portuguesas
e 23 espanholas). Seguiu-se-Ihe a Tradicional com 23 (10 e 13), a Historia Postal com
20 (5 e 15), a Maximafilia tambem com 20
(14 e 6), a Juventude com 15 (12 e 3), a
Literatura Filatelica igualmente com 15 (7 e
8), a Aerofilatelia com 6 (1 e 5) e os Inteiros
Postais com 4, todas portuguesas, sendo
portanto esta modalidade a unica onde se
nao apresentaram colec~5es do pais vizinho.

Equillbrio nos premios

No que diz respeito aos principais
galard6es, 0 Grande Premio do Grupo de
Honra coube ao portugues Joaquim Leote
com a sua premiadissima colec~ao "fndia
Portuguesa» . E 0 Grande Premio Philaiberia
91, foi outorgado a outro compatriota, Antonio Bonina, com "Correio Maritimo em
Portugal», uma colec~ao de Historia Postal.
Premio Espanha necessariamente atribuido a um portugues, foi entregue a Lobao
Tello, com os "Os Mamiferos Africanos - A

°
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paragrafo 2. Q -

A Assembleia Geral €I
convocada pelo Presidente da Mesa, ou
por quem as suas vezes fizer no seu impedimento justificado, com a antecedfmcia
mfnima de trinta dias, atraves de aviso
publico em um jornal diario, na publicar:;ao
do Clube como seu 6rgao oficial e por
afixar:;ao na Sede, sem prejufzo da observan cia do disposto no Arf.2 174, n. 9 1, do
C6digo Civil.
Artigo 11. Q - A Assembleia Geral €I
dirigida por uma Mesa constitufda por um
Presidente e dois Secretarios e um Vice-Presidente.
Artigo 12. Q - A Assembleia Geral
reune em sessoes:
alfnea a - Ordinarias - que tem
lugar ate 31 de Marr:;o, anualmente, para
apreciar:;ao e votar:;ao do Relat6rios e
Contas da Direcr:;{w e do Parecer do
Conselho Fiscal, e trienalmente, para
eleir:;ao dos Cor~os Sociais.
Alfnea- b - Extraordinarias- que
tem lugar sempre que 0 Presidente da
Mesa ou quem 0 substitua, por questoes
ponderosas, 0 julgue conveniente; a pedido de um dos restantes Corpos Sociais;
ou ainda a requerimento de, pelo menos,
vinte s6cios efectivos no pleno gozo dos
seus direitos.
Artigo 13. Q - A Direcr:;ao €I composta
por um Presidente , um Vice-Presidente, um
Tesoureiro, um Secreta rio, tres Vogais e dois
Vogais suplentes.
Paragrafo 1.Q - Compete a Direcr:;ao
dirigir a vida associativa, de acordo com
os presentes Estatutos, os Regulamentos
Internos que vier a estabelecer e as deliberar;oes da Assembleia Geral;
paragrafo 2. Q - Compete Direer;ao
demitir 0 s6cio que, depois de avisado
por carta registada, nao pague as quotas
de um ana de atraso, no prazo de trinta
dias;

a
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paragrafo 3. Q -

0 Clube Filatelico de
Portugal obriga-se pela assinatura eonjunta do Presidente ou Vice-Presidente e
outro membro da Direcr;ao.
Artigo 14. g - 0 Conselho Fiscal €I
constitufdo por um Presidente, um Secretario e um Relator.
Paragrafo (mico - Compete ao
Conselho Fiscal acompanhar a aetividade da Direcqao, bem como as contas, do
que resultara a emissao de um Pareeer
anual sobre 0 Relat6rio e Contas.
Artigo 15. g - Compete a Assembleia
Geral, quando convocada expressamente
para 0 efeito, decidir sobre a alterar;ao, no
todo ou em parte, dos presentes Estatutos,
devendo ser sempre qualquer decisao tomada por uma maioria de tres quartos do
numero de votos expressos.
Artigo 16. Q - A dissolur;ao do Clube
Filatelico de Portugal s6 pode ser decidida
em Assembleia Geral especialmente convocada para 0 efeito, a pedido de pelo menDs,
um terqo de todos os s6cios no pleno gozo
dos seus direitos.
Paragrafo unico - A decisao da
dissolur;ao carece de uma maioria de tres
quartos dos votos provaveis . Decidida a
dissolur:;ao , os seus M6veis e Im6veis e
tudo 0 mais que constitua 0 patrim6nio
do Clube terao 0 destino que a Assembleia Geral aprovar, nos termos da
legislar;ao .9ue esteja em vigor.
Artigo 17. g - Estes Estatutos aprovados em Assembleia Geral Extraordinaria
em doze de Fevereiro de mil novecentos e
oitenta e oito, substituem os anteriores Estatutos e entram imediatamente em vigor.
• Aprovados em Assembleia Geral realizada
no dia 12 de Fevereiro de 1988. Escritura de 29
de Janeiro de 1990, do 4.Q Cartorio Notarial de
Lisboa. Publicado no "Diario da Republica" n.Q49,
3." serie, de 28 de Fevereiro de 1990-

orgao maximo da Federartao Portuguesa, 0
seu Congresso, testemunhado pelos Directores dos Servirtos de Fllatelia dos Correios
de Portugal e Espanha, e presenciado por
numerosos filatelistas de ambos as parses.
Entre as diversas determinartoes do
convenio, podemos indicar a compromisso
das duas Federa<toes em reservar 10% do
numero de paineis das suas exposirtoes
nacionais a participantes do pals homologo,

para alem de em cada um desses certames
dever figurar no corpo de jurados um elementa do quadro oficial do outr~ pals.
E ja esta assegurado para 0 proximo ana
a intercambio que implementara as deliberartoes ora estabelecidas prevendo-se portanto,
a partir de agora, a normalizartao oficial das
relartoes filatelicas luso-espanholas e a solurtao de situart0es dubias que se tem
verificado.

*****

CFP tem computador operacional
Tem sido relevantes os servic;os prestados
Filatelia portuguesa e aos seus
associados, pelo Clube Filatelico de Portugal
ao longo do seu quase meio seculo de existencia.
Mas, numa epoca em que se desenvolvem a ritmo verdadeiramente avassalador e
pontificam meios tecnologicos tantos deles
de grande sofisticac;ao, nao poderia a CFP
deixar de estar atento ao fenomeno e, na
medida das suas possibilidades e necessidades, actualizar-se no sentido de poder
aproveitar as beneffcios proporcionados por
esses meios, para corresponder aos anseios
dos nossos associados, melhorar a nossa
capacidade de resposta, aumentar a funcionalidade dos servic;os e, mesmo, promover 0
aces so a novas reg alias e possibilitar a implementac;ao de novas iniciativas.
Nesta perspectiva, dando inlcio a um processo de renovaC;ao que se considera
irreverslvel, a DirecC;ao do CFP decidiu adctuirir um computador capaz de assegurar
necessidades previamente demarcadas e
estudadas.

a

Registe-se que esta ideia ja se vinha a
desenvolver ha tempo, ou seja, desde que se
concluiu sobre a infuncionalidade definitiva do
aparelho que nos fora oferecido por um bom
amigo do CFP e para 0 qual nao havia 0
material necessario ao seu funcionamento.
Para a sua concretizartao, impunha-se reunir
determinadas condic;6es, entre as quais as
financeiras e as humanas.
Alcanc;adas as mesmas, contamos ainda
com a generosidade da DATA GENERAL
PORTUGAL, uma das grandes empresas Ifderes do mercado que, considerando a facto
do CFP ser oficialmente Entidade de Utilidade Publica, proporcionou-nos um desconto
autenticamente excepcional na aquisic;ao de
um computador Dasher/286, com disco de
20 MByle e monitor Policromatico.
Aqui fica desde ja 0 nosso publico agradecimento a DATA GENERAL PORTUGALempresa de primeira grandeza, como a comprova a sua atitude para com 0 CFP - e a
suge~ao aos nossos consoc~s de que
quando necessitarem de computadores, priorizem esta conceituada marca.
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AVULSOS DE 1853
Jose R. Dias Ferreira

Na cronologia dos parses que emitiram
selos postais, Portugal figura no quadragesimo sexto lugar 0 que nflO e nada
desprestigiante se atentarmos que quarenta
anos ap6s, a lista chegava a perto de trezentos.
Embora emitfssemos os primeiros selos
treze anos depois da Inglaterra, podemos
considerar 0 nosso pars como um percursor
da filatelia ao atendermos 0 seguinte quadro
estabelecido por grupos de anos de emissao:

1840
1843
1845
1847
1849
1850
1851
1852
1853

ADMINISTRAC(Ao GERAL DOS CORREIOS
EM 28 DE JUNHO DE 1853.

1 Pars
3 Parses
1 Pars
3 Parses
3 Parses
12 Parses
10 Parses
11 Parses
2 Parses

Em refor<;o da nossa opiniao, associ amos
Postal a beleza dos nossos primeiros selos e 0 prestfgio dos nossos correios
que dez anos mais tarde, a 11 de Maio de
1863, participaram no reduzido grupo de
parses que em Paris promoveu a primeira
Conferencia Postal Internacional. (!)
Um aviso da Sub-Inspec<;ao dos Correios,
datada de 11 de Junho de 1853 (Posta Interna) chamava a aten<;ao do publico, sem
dizer se ja havia selos a venda, «que as
cartas de posta interna, isto 13, escritas em
Lisboa, para serem entregues tambem em
Lisboa, e em Belem e Benfica, pelos cartei-

a Reforma

ros, nao podem ser expedidas sem que sejam franquiadas com 0 selo de 25 reis» . Esta
notfcia faz pressupor que os selos ten ham
sido postos a venda antes do dia 30. Notese que 0 aviso, como vimos, tem data anterior
a portaria sarda no «Oiario do Governo» de
28 de Junho (2), que dado 0 se interesse e
por ser tao pouco conhecida, passamos a
reproduzir:

Como desde 0 1. 'l de Julho, vaG par-se em
pratica os novos regulamentos postaes,
prescriptos nos decretos de 27 de Outubro
de 1852, e 4 de Maio proximo preterito, a
Administraqao geral dos Correios, julga do
seu dever pedir a attenqao do publico, sobre
aquella parte desses regulamentos de que
elle precisa ter mais particular conhecimento.
1. 'l Nas cartas para 0 continente do Reino,
e para as ilhas da Madeira e Aqores, poderse-hao affixar sellos, com os quaes serao
expedidas e entregues francas. Nas que nao
chegarem ao peso de tres oitavas,podera
affixar-se um selo de 25 reis; nas que tiverem 0 peso de 3 oitavas, mas nao chegarem
ao de cinco, podera affixar-se um selo de 50
reis; nas que tiverem 0 de 5, mas nao chegarem ao de sete, podera affixar-se um sello
de 15 reis, e assim por diante, subindo 25
reis em cada duas oitavas. Pelas ditas cartas, que nao foram franqueadas com sello,
pagarao as pessoas, que as receberem, 0
porte de 40 reis, ate ao peso de tres oitavas

alfnea c - Recorrer por escrito para a
Assembleia Geral, dos actos da Direcqao
que julgarem contrarios aos seus direitos
ou as disposiqaes destes Estatutos e os
Regulamentos Internos;
alfnea d - Receber periodica e gratuitamente, um exemplar da publicaqao
editada pelo Clube;
paragrafo 1. g - Os socios HONORARIOS nao estao obrigados ao
pagamento de quotas;
paragrafo 2. g - Os socios correspondentes nao podem ser eleitos para os
Corpos Sociais do Clube;
paragrafo 3. g - Os socios juvenis nao
tem direito a voto nem poderao pertencer
aos Corpos Socia is do Clube, mas poderao organizar-se em Comissaes de
Juventude.
Artigo 6. g - Aos socios competem os
seguintes deveres:
alfnea a - Pagar as quotas, correspondentes as suas categorias, e fixadas
nos Regulamentos Internos;
alfnea b - Respeitar os presentes
Estatutos, os Regulamentos Internos e as
de/iberaqaes da Assembleia Geral e da
Direcqao, que nao contrariem os mesmos
Estatutos;
alfnea c - Exercer graciosamente os
cargos para que sejam eleitos, salvo recusa devidamente justificada;
alfnea d - Contribuir, dentro das suas
possibilidades e da sua esfera de acqao,
para 0 desenvolvimento e bom nome do
Clube Filatelico de Portugal;
alfnea e - Pedir por escrito a sua demissao quando nao desejam continuar
como socios.

Artigo 7. g - 0 nao cumprimento culposo dos Estatutds ou dos Regulamentos
Internos em vigor, imp/icara procedimento
discipfinar, competindo a Direcqao a ap/icaqao de uma das seguintes sanqaes:
alfnea a - Repreensao por escrito;
alfnea b - Suspensao dos direitos de
associado por um perfodo nao superior a
um ano.
Artigo 8. g - A Assembleia Geral podera aplicar a pen a de eliminaqao, sempre
que a mesma seja fundamentada.
Paragrafo unico - A instruqao de
quafquer processo 13 da competencia da
Direcqao e obedecera sempre ao princfpio do contraditorio.
Artigo 9. g - Constituem os Corpos
Sociais do Clube Filatelico de Portugal:
a/{nea a - A Mesa da Assembleia
Geral;
alfnea b - A Direcqao;
alfnea c - 0 Conselho Fiscal;
paragrafo unico -

Todos estes 6rgaos sao eleitos por tres anos em
Assembleia Geral, por voto secreto, desempenhados gratuitamente, mediante
proposta do mfnimo de vinte socios efectivos, no pleno gozo dos seus direitos e
apresentada com a antecedencia mfnima de quinze dias, ao Presidente da
Assembleia Geral.

Artigo 10. g - A Assembleia Geral 13 a
reuniao de todos os socios efectivos no pleno gozo dos seus direitos.
Paragrafo 1. g - Qualquer socio efectivo podera representar um outro,
devidamente credenciado, ambos no pleno gozo dos seus direitos;
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Estatutos

Artigo 1. 9 - 0 Clube Filatelico de
Portugal, e uma associaqao cultural, sem
fins lucrativos, pes-soa colectiva numero 500
844739, fundada em 27 de Outubro de 1943,
com Sede na cidade de Lisboa, instalada na
Avenida Almirante Reis, numero setenta,
quinto an dar, lado direito e tem por objectivos:
alfnea a - Incrementar 0 coleccionismo filatelico, atraves da implementaqao
de todos os tipos de iniciativas e realizaqi5es viaveis;
alfnea b - Prestigiar a filatelia portuguesa;
alfnea c - Servir de interlocutor e intermediario, e defender junto das
entidades publicas e privadas e dos organismos dirigentes da filatelia nacional
os interesses dos seus associados;
alfnea d - Pres tar assist{mcia tecnica
aos seus associados;
alfnea e - Intensificar 0 estreitamento
de relaqi5es entre os filatelistas;
alfnea f - Estabelecer relaqi5es com
entidades filatelicas;
alfnea 9 - Editar periodicamente uma
publicaqao para divulgaqao das actividades filatelicas.
Artigo 2. 9 - 0 Clube Filatelico de
Portugal tem duraqao ilimitada.
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Artigo 3. 9 - Podem ser soc/os do
Clube Filatelico de Portugal todas as entidades em nome individual ou colectivo, em
numero ilimitado, de qualquer nacionalidade.
Artigo 4. 9 - Sao as seguintes as categorias de Socios:
alfnea a - Honorarios - todas as
entidades singulares ou colectivas, que
tenham prestado relevantes serviqos
filatelia ou ao Clube Filatelico de Portugal, em especial, por causas devidamente
apreciadas e propostas pela Direcqao e
aprovadas pela Assembleia Geral;
alfnea b - Efectivos - todas as
entidades em nome individual maiores de
dezoito anos, ou colectivas de qualquer
nacionalidade, com resid{mcia em Portugal;

a

alfnea c -

Correspondentes -

todas as entidades em nome individual
ou colectivo de qualquer nacionalidade,
residindo fora de Portugal;
alfnea d - Juvenis - os men ores
de dezoito anos, residentes em Portugal.
Artigo 5. 9 - Sao direitos dos socios:
alfnea a - Participar, de a'cordo com
os Regulamentos Internos, nas actividades do Clube;
alfnea b - E/eger e ser eleito para os
Corpos Sociais do Clube;

exclusivamente; 0 de 80 reis ate ao de 5
oitavas exclusivamente, 0 de 120 reis ate ao
de sete oitavas exclusivamente, e assim por
diante, subindo 40 reis em cada duas oitavas.
2. 9 Nenhuma carta, que houver de se expedir para paizes estrangeiros, a excepqao
de Hespanha e tiver de transitar pelo interior
do reino, ou ate ao porto do seu embarque,
se for por mar, ou ate Elvas, Valenqa ou
outro ponto da fronteira, podera ser expedida,
sem trazer 0 selo de 25 reis, ate tres oitavas
exclusivamente, 0 de 50 reis ate cinco oitavas exclusivamente; e de 75 reis ate sete
oitavas exclusivamen te, e assim por diante,
subindo 25 reis por cada duas oitavas.
3.9 As cartas de posta interna, onde ella
estiver estabelecida, trarao sempre 0 selo de
franquia de 25 reis, e pela sua distribuiqao e
entrega nada se pagara: nenhuma destas
cartas podera acceitar-se, nem expedir-se,
que exceda 0 peso de oito onqas.
4. 9 Cada folha e impressao dos periodicos
nacionaes, ou estrangeiros lanqados nas
caixas do correia tera 0 sello de 5 reis, ou 0
porte de 10 reis, se nao for sellada: os outros impressos, gravuras ou lithographias, ate
uma onqa exclusivamente terao de 10 reis,
ou 0 porte de 20 reis, ate duas onqas exclusivamente terao 0 selo de 20 reis, ou 0
porte de 40 reis, ate tres onqas exclusivamente terao 0 selo de 30 reis, ou 0 porte de
60 reis, e assim por diante. Os manuscriptos
cintados, e as amostras de fazendas, tambem cintadas ate uma onqa exclusivamente,
terao 0 sello de 25 reis, ou 0 porte de 40
reis, ate duas onqas exclusivamente 0 sello
de 50 reis, ou 0 porte de 80 reis: ate tres
onqas exclusivamente 0 sello de 75 reis, ou
o porte de 120 reis, e assim por diante. Estes
mesmos sellos devem ser sempre afixados
nos objectos de que se tracta, quando forem
dirigido a paizes estrangeiros, a excepqao
de Hespanha, transitando pelo interior do
reino.
5. 9 0 premio das correspondencias registadas para 0 reino, ilhas e provincias ultramarinas e de 100 reis por cada carta, pago
sempre por meio de selo. A indemnizaqao
dada pela administraqao em caso de
descaminho sera de 5$000 reis, e devera

ser requerida dentro de um anna desde a
data do regis to. Os saques de dinheiro (para
onde os houver) nao excededo a quantia de
20$000 reis e 0 premio sera 0 cos tum ado de
1 por cento.
6. 9 A carta de postas interna, e a que for
dirigida a paizes estrangeiros, a excepqao
de Hespanha, que nao trouxer sello, ou 0
trouxer menor do que 0 devido, so sera
expedida depois do fraqueada com 0 sello
comptetente, e de addicionado outro sello de
igual valor.
7. 9 Se nas outras cartas se achar sello de
menor importancia do que deva ser, fica
sujeito 0 destinatario a pagar por elias 0 dobro
da importancia que faltar; se, .Jor exemplo,
uma carta do reino ou das IIhas adjacentes
trouxer 0 sello de 25 reis, a qual por ter ou
exceder 0 peso tie tres oitavas devesse trazer 0 de 50 reis, pagara por ella 0 destinatario
o dobro dos 25 reis que faltam (50 reis). Se
alguma destas cartas trouxer selo que ja
servisse sera taxada no correio, como se
nenhum trouxesse; isto e, se trouxer selo de
25 reis ja servido pagara por ella 0
destinatario 40 reis.
8.9 As correspondencias trazidas ao correio ate uma hora depois de tiradas, pela
ultima vez, as cartas da caixa geral, so poderao ser expedidas nesse dia, se alem do
porte os apresentantes pagarem por cada
carta ou masso ais 20 reis.
9. 9 As que chegarem ao correio por navios
ou paquetes depois da ultima expediqao da
pequena posta, serao distribuidas no dia
seguinte; salvo se as pessoas, a quem forem
dirigidas,tiverem dado 0 seu nome para Ihes
serem apartadas, no qual caso Ihes serao
entregues no correia ate as onze horas da
noite, pagando mais 10 reis e por cada carta
ou masso de periodicos.
10. 9 As pessoas que pretenderem conduzir de umas para outras terras cartas, papeis
fechados como cartas, ou processos
judiciaes, franquearao por meio de sellos
essas cartas, papeis, ou processos, apresentando-os na estaqao postal da terra donde partirem, ou na primeira do transito, se
naquella a nao houver, para serem
inutilisados os sellos, e impress as as competentes marcas; nao sendo exceptuadas
13

desta obriga9ao aquellas pessoas que conduzirem cartas abertas, ou a sello volante.
As que assim nao praticarem, ficam sujeitas
a multa do sextuplo do porte das cartas que
Ihes forem apprehendidas, regulado 0 mesmo porte pelo respectivo peso sem sello,
pertencendo metade da multa ao cofre do
correio, e a outra metade aos aprehensores.
11.!2 Os capitaes e mestres das embarca90es nacionaes ou estrangeiras deverao
entregar ao official da alfandega, ou da saude
que primeiro for a bordo visita-Ias, todos os
officios, malas, e cartas avulsas que elles,
ou a tripula9ao e passageiros trouxeram, a
excep9ao da carta da consigna9ao que nao
devera exceder 0 peso de 3 on9as, e das
cartas de mera recommenda9ao que os
passageiros trouxerem abertas. Aquelles
que 0 nao fizerem, ficam sujeitos a mesma
multa do sextuplo do porte das cartas
aprehendidas, a qual tera igual applica9ao.
Por cada uma das cartas estrangeiras avulsas, que entregarem no acto da visita, receberao 0 premio de 20 reis.

COlOCNi OS SELOS
NO ANGULO SUPERIOR
DIHEITO 0:\

FRErHE

se recebera tambem a respectiva
correspondencia ate a ultima hora, em que
as malas forem para bodo.
13.!2 Sem authorisa9ao da subinspecqao
geral dos correios ninguem podera ter deposito de cartas para expedir por navios de
vela, ou por barcos de vapor para os portos
do reino, i1has e provincias ultra marinas; e
os que contravierem a esta disposi9ao incorrem na multa de 20$ reis pela primeira vez,
na do dobro pela segunda, e na do
quadrupulo em caso de nova reincidencia.
14.!2 Acham-se a venda os sellos de 5 reis
e de 25 reis em Lisboa, no correio gera, nas
salas da entrega das cartas, e na lojas dos
depositarios das caixas da pequena posta; e
ja foram remettidos aos correios centraes
para serem distribuidos pelos outros correios
das provincias. Em quanto os nao houver de
10, de 50 e de 100 reis, e mesmo depois,
pode supprir-se a sua falta com tantos dos
outros, que juntos completem a importancia
total do respectivo porte. Devem ser affixados
no canto esquerdo superior da frente do

AFIXE OS SELOS NO ANGULO
SUPERiOR OlRpTO D~S"""
SUAS CORRESPONOENCIAS

.
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Carta de Amarante para 0 Porto, circulada em 26 de Marcro de 1862, com
porte interne de 25 R e carimbo de barras 53 da 1~ Reforma Postal.

I

Ja temos it venda

CAT ALOGOS YVERT -

Fig. 1

Fig. 2

12.!2 Os don os, ou consignatarios dos barcos de vapor de navega9ao costeira sao

sobrescripto, correndo dahi na mesma Iinha
para 0 lado direito, quando for necessario
affixar mais de um.

Volume I - Fran~a. Andorra, Europa/CCpl (a cores)
Volume III - Europa Ocidenlal
Volume IV - Europa do Lesle

Nesta extensa informaCfao, reparamos em
diversas curiosidades. Assim, uma carta de
posta intern a nao era aceite se pesasse mais
de oito onltas (cerca de 232 gramas), os
jornais nao eram taxados pelo peso mas sim
por folha-papel que se imprime de uma vez
e que da um certo numero de paginas; e
existe uma referencia a um selo de 10 rsis
que nunca chegou a ser emitido. Outro selo
que tambsm nunca foi emitido foi 0 de 20
rsis, para franquia oficial, indicado no art. 2

* oulros

obrigados a participar com anticipa9ao no
correio do porto donde sahirem, 0 destino
dos ditos barcos e 0 dia e hora de saida, a
fim de serem conduzidas a bordo as malas
de correspondencia, a qual sera recebida ate
a ultima hora na esta9ao postal, que se acha
estabelecida na arcada occidental do Terreiro do Pa90. Os capitaes e mestres das embarcaqoes nacionaes que navegarem para
as ilhas, provincias ultra marinas e imperio
do Brazil, logo que tenham pedido a visita de
policia, e estiver designada a hora da saida,
darao disso parte na referida esta9ao, onde
14

0

1992

calalogos lambem recenlemenle aparecidos
Europa Ocidenlal (2 volumes), edi~ao Michel
Europa/Cepl (lema). edi~ao Michel
Israel. edi<;iio Scheps

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Telefone (062) 83 12 48

2500 CALDAS DA RAINHA
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AMARANTE
Vila do Doure, tinha 600 fogos e 2.400
habitantes.
Foi uma Direc~ao de Correio, da Administra~ao Central do Porto, durante as 1.1 e

Esta velha povoactao, foi fundada pelos
Turdetanos da Lusitania no ana de 360 A.C.
A designactao «AMARANTE», provem de
«AMARANTO», nome do capitao romano,
que foi seu governador e que muito a desenvolveu.
A ponte velha de Amarante foi edificada,
em 1791, por Caetano Jose da Rocha, que

Carta circulada de Amarante para a Porto, em 14 de Abril de 1856, com
interno de 25 R e carimbo de barras 53 da 1! Reforma Postal.
2i Reformas Postais e usou respectivamente
os carimbos de barras «53» e «47 ...

30

0

porte

foi igualmente seu arquitecto.
Possufa estactao telegrafica Municipal.

60 do Decreto de 4 de Maio e do qual foi
dada ordem a Casa da Moeda para que se
imprimissem 109.200 exemplares. (3)
Os selos eram afixados no canto esquerdo
superior da frente do sobrescrito. Mais tarde
e devido a evoluctao das tecnicas da marcactao
das correspondencias passaram a ser afixados no lade direito. Os correios por varias
vezes tiveram de chamar a aten~ao do publico, como ainda sucedia em 1929 c;om
flamulas (Fig. 1) e em 1957 (Fig. 2).
Os primeiros selos de 5 e 25 reis foram
vendidos em Lisboa, alem de no «Correio
Geral, nas salas de entrega de carias e nas
lojas dos depositarios das caixas da pequena
posta ... Podemos, ao publicar a lista, indicar
onde as mesmas estavam fixadas, actualizar
ou aclarar os locais. Assim, publicamos a
frente de cad.a morada a respectiva correspondencia no tempo actual. Vejamos:
Rua do Salitre n. Q 183
Rua do Arco das Aguas Livres n. 2 23 (Rua
das Amoreiras)
Largo da Pascoa n.2 1 (Rua Silva Carvalho, Edital de 16/10/1920)
Rua de Sant'Anna n. 2 45
Rua de Boenos Ayres n.2 70 (Rua de
Buenos Aires)
Rua dos Navegantes n.2 68
Rua do Livramento n. 2 48
Rua direita de S. Francisco de Paula n.os
36 e 37 (Principiava no fim da Cal~ada da
Pampulha e terminava na Rua das Janelas
Verdes) (4)
Rua das Trinas n.Q 165
Rua direita da Esperan~a n. 2 84 (Principiava no Largo do Po~o dos Negros e terminava ao cimo da Calctada Marques de
Abrantes) (4)
Rua de S. Bento n. 2 300
Cal~ada da Estrella n.Q 85 (Cal~ada da
Estrela)
Rua da Esperan~a n. 2 175
Rua Nova da Piedade n. 2 35
Rua dos Romulares n. 2 17 (Rua dos
Remolares)
Rua da Boa-Vista n. 2 96
Rua do Salitre n.Q49
Rua da Atalaya n.2 137 (Ria da Atalaia)
Rua da Rosa n. 2 139

Rua S. Jose n. 2 46 e 47
Rua de Santa Martha n.2 143 (Rua de S.
Marta)
Rua da Trindade n. 2 48
Ruas das Portas de Sancta Catharina n. 2
2 (Rua de Santa Catarina)
Largo do Metello n. 2 114 e 115 (Largo do
Mitelo)
Rua de S. Lazaro n. 2 118
Calctada do Jogo da Pela n. 2 1 e 2
Rua Nova do Caro n. 2 22 (Rua do Carmo)
Rua Aurea n. 2 247
Portas de Sancto Antao n. 2 81 (Segundo a
descri~ao da epoca "principia n Rocio, entre
a Inquisi~ao e a Rela~ao, e termina na Rua
da Annunciada ... Hoje e a Rua das Portas
de S. Antao).
Rua do Amparo n. 2 15
Rua Augusta n. 2 1
Travessa de S. Nicolau n. 2 48 e 49 (Rua
de S. Nicolau)
Travessa da Victoria n.2 17 (Rua da Vitoria)
Rua dos Algibebes n.o 42 e 43 (Rua de S.
Ju/iao)
Rua da Prata n.2 104
Caes de Sanctarem n. 2 27 e 28 (Cais de
Santarem)
Rua da Ribeira Velha n.2 6 e 7 (Rua da
Alfandega a partir de 1859)
Campo de Sancta Barbara n. 2 35 (Ou
Terreirinho. Fica entre a rua direita dos Anjos e a rua de Arroyos) (4)
Rua dos Anjos n. 2 266
Rua do Pa~o do Boiformoso n. 2 20 (Rua
do Benformoso)
Rua da Mouraria n. 2 46
Rua do Arco do Limoeire n. 2 10 (Rua
Augusto Rosa. Edital de 17/3/1924)
Rua de Sancta Cruz do Castello n.2 53
(Rua Santa Cruz do Castelo)
Largo de S. Thome n. 2 74A (Largo de S.
Tome)
Largo de Santo Antonio da Se n. 2 14 e 15
Rua. da Madgalena n. 2 33 (Rua da
Madalena)
Rua dos Remedios (Terreiro) n. 2 61
Rua do Terreiro do Trigo n.2 55
Largo da Gra~a n,2 83
Gampo de Sancta Clara .n.2 4 (Fica per
detras de: Igreja de S. Vicente de Fora) (4)
(Campo de Santa Clara)
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Aua do Paraizo n. 2 2 (Aua do Parafso)
Aua do Mirante n. 2 34
Prac;a do Commercio (Prac;a do Comercio)
Quanto aos rest antes locais onde se encontravam as Caixas eram considerados
«Suburbios de Lisboa» e eram os seguintes:
Aua Direita do Beato n.2 47
Aua da Cruz de Pedra n.2 25
Aua de D. Vasco n.2 51
Calc;ada d'Ajuda n.2 25
Aua Direita de Pedroic;os n. 2 130
Calc;ada d'Ajuda n.2 197 A
Aua Direita de Belem n.2 136
Aua das Freiras Selesias n. 2 135
Largo de Bemfica
Convalescenc;a
Aua Direita de Carnide
Sete Aios
Largo de Queluz
Campo Grande
Lumiar
Por acharmos interessante respeitamos a
grafia do no de 1853.
o publico reclamava que as «Caixas em
Lisboa e suburbios eram poucas e que 0 seu
trip/o nao seria de mais». Alvitravam que as
selos fossem vendidos noutros locais, principalmente no estancos de tabaco, dando uma
certa comodidade ao publico com algum lucro
aos intermediarios.
No Porto e arredores os primeiros selos
para «as cartas e jornaes» foram vendidos
na Aepartic;ao das Cartas da Administrac;ao
enos depositarios das caixas : Bento Luiz
Ferreira Carmo, Largo da Feira n. 2 22. Antonio Lopes das Neves, Largo de S. Domingos, n.2 13. Antonio Jose Pinto Coelho,
Rua de S. Joao, n.2 17. Jose Maria Viegas,
Rua de S. Joao, n. 2 74. Joaquim Gomes dos
Santos, Praia de Miragaia n. 2 146. Manuel
Joaquim de Ferreira Sousa, Rua 16 de Maio
n. 2 10, enos Delegados da Administra<;ao,
de Vila Nova de Gaia, Foz, Matosinhos,
Lordelo, Vairao, Castelo, Carvalhos, Olival,
Valongo, Vilar de Andorinha, Vilar do ParaISO e Gondomar.
Na vespera do primeiro dia de circula<;ao,
as jornais fizeram algumas referencias ao
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novo servic;o. No «Nacional» no artigo das
«Notfcias da Capital», Lisboa 30 de Junho,
comentava que «Amanha comec;a a vigorar
a nova reforma postal, com quanto seja de
reconhecida utilidade, nem por isso deixa
trazer 0 selo de que e uma obra salda das
nossas maos, que como tudo, quando reformam aparece cheio de defeitos e vlcios.
Um dos maio res inconvenientes, e que claramente se deixa conhecer, e de que quase
obrigar-nos a andar munidos de uma balanc;a,
para que as cartas nao sejam condenadas a
eterna prisao: afora este, que nao deixa de
ser bastante grave, muitos outros vlcios ha,
que demandavam uma pronta emenda» ...
Com 0 desenvolvimento que os correios
registaram nessa altura, tiveram, em obediencia aos novos regulamentos, de admitir
mais pessoal como no caso do Porto em
que a Administra<;ao teve de mandar publicar anuncios como 0 que se segue:

AUminisl.raQao Central do
Correio !tlo Porto.
OR e~la

P

administrn'iio, e nil conrormidado do
quo determine 0 artigo 17 do novo regula. menlo (,ostal, Je anllul1ci. que 80 vai procedrr a
concuno para 8crcm IlrO,·jdlls seis lug~res lie cor.
leirna supra numerorios para II mesme admil1islra«10. clljoa exalllCS (crao lugar no rlia 1.0 !I'Agosto
proximo ruluro Os JO horas
mouhB . Tollas aa
pessoaa q lie pre(en"crcm ser admill idu aos rlitos
I examea , devem DI'.escnl8r .neal. .dminislraliao
al~ a dia 6 do mesmo i llCZ ~eus req u~rimE'nloa do·
cumenlados. com c .. rtid~o cPiliadc em que mosl.em mio lcr menos tIe, .18 . nem mais de 30 annos,
courorme 0 que .e Bella "dlsposlo no arLigo 30 rio
dilo ,('sulomen(o.
. Il '.
' ;.
.
rerlo 22 de 'Julhe
' 1853 . .

I

Nesta vila foi fundado em 1182, um convento de frades trin~s.
Os frades trinos pertenciam a Ordem da
Trindade.

de, a qual se chamava S.Romao.
A fixac;ao de um grande numero de pessoas neste local, fez com que D. Afonso III,
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Carta circulada do Alvito para Lisboa, em 17 de Maio de 1864, com
interno de 25 A e carimbo de barras 195 da 1e Aeforma Postal.
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" Alc(noc/ Jorrqllilll Lobo.

Os jornais que foram beneficiados com a
taxa de 5 reis, nao compreendemos bem
porque, so em cima da hora avisaram os
assinantes dessa alterac;ao . Como por
exemplo «0 Portuguez» (5), ,,0 Independente» (6), "A Lei» (7), com avisos mais ou
m~nos identicos ao que se pode ler em ,,0
Bras Tisana" (8) e que por ser interessante
reproduzimos :

(0'·'/. '
~

_ L.J

1

r
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Carta circulada de Alvito para Belas em 22 de Janeiro de 1870, com
interno de 25 A e carimbo de barras 194 da 2e Reforma Postal.
Teve em tempos uma albergaria para
os viajantes, a qual funcionava junto ao
hospital.
Esta vila teve a sua origem numa herda-

em 1249, Ihe viesse a conceder foral, tornan do-a assim vila.
Esta vila foi doada aos frades trinos, no
ano de 1279.
29

Carilnbos nominativos
usados em Portugal
no periodo adesivo
Pedro Vaz Pereira

ALVERCA
Vila situada na Estremadura, tinha em
meados do seculo passado uma popula<;ao
aproximada de ,1.500 pessoas e 400 fogos.
Pertencia a comarca de Vila Franca de
Xira.

Ja possufa servi<;o telegrafo-postal.
No final da 2,1 Reforma Postal, passaria
a Oelega<;ao do Correio de Alhandra.

It

•

:,:.Atlmjnislta~,ao ;do

A'lir~ no. 's!l"~" .!u~;&nnnl.ll • .

1110(195 os snrs. a~signantcs , quc rcce'1.. bem pdo correio estn fo\lnt C fie
'quizcrem utilisar do favor cla lei pagrin :clo 'so 5 reis em ,YC;t ue 10 l'l~is ' pOl' ca,~n .fo]ha, c1cI'eruo ma1H11I1', cntn'gar IlCSta I'cuac~iio ' 0 importc do,s sullos lIo 'qur>
utilis:1Il1, lilt ccrlcza ' :ele .que em '<Jlian~o llao li,alldarcm cOlltin,uul'iio ll :,pagar
.10 rei" (la . taxa ,:I!lliga." . .. , ., , ,

-'l1 ron.rqll~ncia do que ' dclertninam ' 08 RTI igo,
69
73
rpgulnrncnlo POSIAI, tod. II 'c or{or dirigida por. (l Bra.il, e.mnis
"aizes EHlrsnl[Piro5, (rn1'11U5 n fJue for pnra He5tJanha) 'fJue HI' {"r 'franfJueula por meio de se!los, nlo r,,"cr~ hir ao lell dl!sllllo.
'
I'ullo 6 de Julhn de 1863.
.

E e (In
responden'1a que

Monod foaqllilll Lobo .

A taxa de 5 reis eta estipulada por cad a
ccfolha» de impressao e se fossem enviadas
mais deviam de ser indicadas nas cintas,
obriga<;ao essa que perdurou por muito
tempo. Vejamos urn exemplar que pertenceu
a colec<;ao Urwick e que posteriormente fez
parte da colec<;ao Leote (9).
Nos primeiros dias de circula<;ao de cartas, as estatfsticas demonstram que houve
pouca aceita<;ao do publico. Assim, foram
recebidas em Lisboa da Provincia as seguintes quantidades:

Sobre as primeiras cartas circuladas na
metropole, tivemos 0 prazer de ver alguns
exemplares da. colec~ao do que foi nosso
Consocio e Amigo do Dr. Antonio Fragoso,
que ao tempo chegou a possuir a carta
franquiana mais antiga conhecida, datada no
interior de 5 de Julho e, no verso, 0 carimbo
de chegada a 7 de Julho de 1853 (Fig. 4).
Quanto a uma multada do dia 1, sextafeira, temos 0 exemplar da figura numero
(Col. A. Fragoso).

Data

Dia

N,g de cartas

Cartas seladas

Cartas mu/tadas
(porteadas)

1-7
2-7
3-7
4-7
5-7

Sexta
Sabado
Domingo
Segunda
Terc;a

3618
1568
1870
2316
1515

12
96
269
1196
557

3606
1472
1601
1120
947

ALVITO

[ALVERCA]
Esta vila foi fundada pelos arabes no
seculo IX ou X.
Foi conquistada por O. Afonso Henriques
em 1147, tendo-Ihe sido igualmente concedido 0 primeiro foral em 1160, por este mesmo
rei.

~VERC~J
Durante a 11 e 21 Reformas Postais, foi
uma Oirec<;ao de Correio da Administra<;ao
Central de Lisboa, usando respectivamente
os carimbos de barras «9» e «8».
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Vila do Alentejo, pertencente a comarca
de Cuba, tinha em meados do seculo XIX
1.800 habitantes e 450 fog os.

IALVITQ]
Foi durante a 1.1 e 2.1 Reformas Postais,
uma Oirec<;ao de Correio, da Administra<;ao

J\LV1TO
Central de Beja, tendo usado respectivamente os carimbos de barras «195» e «194".

Correio

, ' ,do Porto.

Parece que, apesar dos avisos, nao resultavam em cheio porque entre outros, os Correios avisavam a 19 de Julho que «existem
nos Correios desta cidade varias cartas que
ali tern sido lan<;ados, com destino para 0
Brasil, Fran<;a, etc. e sem levarem 0 selo de
franquia. Segundo os u~imos regulamentos,
nao sendo previamente estampilhadas
aquelas cartas, ficam retidas no Correio» (10).
Tambem sobre outros servi<;os repetidas
vezes chamavam a aten<;ao dos utentes. Era
o caso das cartas da ultima da h~ra,' pelo
que «as cartas mandadas ao Correio depois
das cinco horas e urn quarto da tarde nao
pod em ser expedidas no mesmo dia sem 0
pagamento do 20 reis por cada uma alem do
porte» (11); 0 aviso de 6 de Julho:

Estas cartas foram dispersas no lei lao do
Harmers of London - na «Postal History
Auction» em 21 de Fevereiro de 1979. Lote
n. 2 1294.
Como 0 servi<;o era novo, deu origem as
mais variadas notfcias, avisos, declara<;6es
como uma curiosa dos Oeputados (12)
reproduzida a seguir:

J) Ec'i~Ai~ t\ <;:X-O.

,

A\';~~m-~~'jllrl1:1l.
5
i~bll~ , p:lrll
UCl'lJladlls
de T.

rCIll"s

IIc~le

que dec]:!-

qlle os sr~.

peln ' J)islriclo de .. Coimbra, n50 rcc('brm
correl'polltlenci:l aJ~lIma. que 1\50 Ic'c n
'51.'110 de rr:lnr"li~, eomn delerlllin:lm I) de~rp.lo c rpsul~m('".IOJ da, rc(orma 11051al:
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Tambem muitos problemas surgiram que
era urgente remediar. Era necessario que

a Administraqao do Correio em vez de divulgar a portaria de 28 de Junho, esta devia ser
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PORTARIA N.1l 168

o Governador interino da provfncia de
Macau.
Desejando providenciar de forma a atenuar os inconvenientes que resultam da actual
falta de selos postais das taxas de 1 e 2
avos.
Tendo a experi{mcia demonstrado que e
inutil aplicar novas sobrecargas a selos de
outras taxas porque constituindo-se por essa
forma novas especiaJidades filateJicas, sera
esgotada a quantidade existente por maior
que ela seja, ficando da mesma forma 0
publico inhibido de franquear a sua
correspondencia.
NflO podendo crear selos especiais na
provincia.

4. Ii - A correspondencia para Macau,
Hong-Kong, Can tao e portos da China nao
sera franqueada por meio de selos postais
mas sim pela apJicaqao do carimbo da Direcqao dos Correios de Macau.
5. Ii - A cobranqa das taxas postais para
a remessa de correspondencia destinada a
Macau, Hong-Kong, Can tao e portos da China
sera feita por meio de sen has de recibos
impressas na Imprensa Nacional, numeradas
seguidamente pela Repartiqao Superior de
Fazenda e assinadas pelo Director dos
Correios de Macau. As senhas de recibo
serao afixadas na correspondencia a enviar.
6. Ii - 0 Director dos Correios pres tara
contas perante a Repartiqao Superior de
Fazenda das cadernetas de recibo que Ihe
forem entregues.

Fig. 3

houvesse bastantes locais para a venda de
selos e que esses dispusessem de grandes

sim de uma maneira explicita 0 que provoca
uma certa admiraqao porque nalguns peri6-

Fig. 4

quantidades a fim de comodamente servirem 0 publico. Os jornais queixavam-se que
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dicos tivessem publicado a notfcia que
esse desiderata existia como 0 caso da «A

Sendo 0 caso de natureza tao urgente que
exige providencias mediatas.
Com 0 voto unanime do Conselho do
Governo.
Determina que emquanto da metropole nao
for recebida nova remessa de selos postais
se proceda da seguinte forma:
1.!1 - 0 Correio de Macau deixa de vender selos postais.
2. Ii - 0 Correio de Macau recebera em
mao todas as correspondencias que serao
franqueadas pelos empregados do Correio
na presenqa dos portadores.
~. Ii 0 Correio de Macau reservara os
selos postais ainda existente para a
correspondencia nao destinada a Macau,
Can tao, Hong-Kong e portos da China.

Cumpra-se.
Palacio do Governo em Macau, 2 de
Agosto de 1911.

o Governador interino,
Alvaro de MelD Machado.
Por outr~ lado, pudemos averiguar que 0
barco referenciado na carta, 0 Sui-Tai, alias
Sui-tae, fazia carreiras diarias entre Macau e
Hong-Kong. Os registos da Capitania dos
Portos de Macau a ele se referem nos seus
mapas do Movimento Maritimo elaborado
pelo Capitao dos Portos, ao tempo L. Leitao
Xavier em 2 e 14 de Agosto de 1911.
27

Etiquetas de Macau de 1911
Jose R. Dias Ferreira

o

0 'R' da palavra 'Remedios' do endereqo.
Na face oposta do sobrescrito encontra-se
uma etiqueta de 2 avos, de 1911 (Catalogo
Simoes Ferreira, numero 148) levemente
maculado por um carimbo de chegada de
Hong-Kong datado 11 a.m. 9 A (UG). Contu-
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sobrescrito foi enviado de Macau para
Hong-Kong em 8 de Agosto de 1911 e na
sua face anterior esta endereqado da seguinte
maneira:
Pelo SIS 'Sui-T ai'
Miss. Laidy dos Remedios
C/o Messrs. Graeta & Go
At Hong Kong Hotel Bids
Hong-Kong
Nessa face encontra-se tambem uma
obliteraqao datada de 8 AGO. 11. Infelizmente
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como tambem a respeito da goma ser substancia adesiva que 58 aplica no reverso deles: e como 0 emprego da goma de peixe
parece ser dispendioso, convem que alem
disso nos informe se havera, para 0 mesmo
efeito, outro adesivo mis barato, e do modo
de 0 preparar».
Reclamavam ainda que as estampilhas tinham grandes margens, 0 que tornava "0
uso inc6modo ou pelo muito espaeto que
ocupam, ou pelo tempo e trabalho que e
necessario gastar em as aparar: bem podiam caber cinco estampilhas no espaeto ago-

o algarismo 8 encontra-se sob

nosso cons6cio Moy Man Cho, de HongKong, comunicou-nos 0 seguinte:
Sou socio do Clube Filatelico de Portugal
e colecciono selos de Macau. Descobri um
antigo sobrescrito de primeiro dia de Macau
e tenho muito gosto em 0 descrever para 0
Boletim do CFP.

.~~: , . ~

Tabella dos Correios». Segundo 0 novo regulamento postal. Em golpe de vista, se p6de
ver 0 porte que paga cada carta segundo 0
seu peso, bem como tudo 0 que mais deve
ser expedido pelo correio; - objecto indispensavel a todas as pessoas que se
correspondem pelo correio, e principalmente
as casas commerciaes, esta impressa de
modo que se p6de collocar como mapa ou
estampa. Vende-se por 20 reis nos locais
aonde se vendem sellos; no livreiro Gonetalves· Guimaraes, aos Caldeireiros n.Q 9 e 10,
e no escriptorio do Eco Popular.» (18)

do 0 ana nao esta bem visfvel nesta marca.
De acordo com 0 Simoes Ferreira, este selo
provisorio foi emitido pelos Correios de Macau
a 8 de Agosto de 1911, tendo circulado ate
Novembro do mesmo ano.
Por isso, este sobrescrito apresenta 0
carimbo de primeiro dia deste antigo selo
provis6rio de Macau.
Por nossa parte, aproveitamos 0 ensejo
para publicarmos a pouco divulgada Portaria
que criou esses selos:

Fig. 5
ra ocupado por quatro» (15). Um jornal, ,,0
A qualidade da cola tambem provocou
Portuguez», chegou a sugerir que as «esgrande numero de reclamaet6es, alias recotampilhas fossem colocadas nas cartas sonhecido pelo Sub-Inspector Geral, que no dia
2 de Julho «oficiava, que no dia anterior ele
bre 0 fecho destas, de modo que a carta nao
pudesse se aberta sem que se rasgasse a
pr6prio nao coriseguira colar um selo senao
estampilha». Esta sugestao contrariava 0
com obreia e recomendava que se usasse
disposto no § 14 do Decreto de 28 de Julho
goma mais forte» (14). Devemos atribuir a
de 1853.
esse mesmo dirigente a responsabilidade do
A novidade do aparecimento dos selos
facto. Ele pr6prio contribui para isso como
originou muita controversia e foram os jornase pode ler na sua carta de 29 de Novembro
listas dos peri6dicos os mais jocosos e conde 1852, endereetada ao Director da Admitundentes. Na vespera da circulaetao dos
nistraetao da Casa da Moeda. Entre outros
selos, um jornal escrevia: "Os redactores da
assuntos escrevia: «Alem da pronta aquisi'Revoluqao' sao jornalistas e deputados.
qao da maquina, e sua remessa, deve tamComo deputados cedem generosamente da
bem 0 nosso Agente ser incumbido de obter
regalia de nao pagarem 0 porte de cartas.
e mandar instruqoes sobre a preparaqao da
,Como jornalistas nao as recebem senao
tinta da parte c%rida destes selos assim
19
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franquiadas: recebe-Ias s6 franquiadas um
direito e uma necessidade; a farfantice esta
em alardear um desinteresse so aparente. ~
uma magnanidade... barata. Comedia e tudo
comedia. Quando a pessoa do jornalista recebe a carta franquiada, que faz a pessoa
do deputado?» (16).
Ainda de «Considera~6es sobre 0 novo
servi~o do correio» (17) damos alguns
excertos em que algumas afirma~6es tocam
pel a raia do ingenuo: «Porque muito nos
conformamos com 0 novo servi~o do correio
e que lamentamos 0 modo pouco decente
adotado por esta reparti~ao, publicando nos
Diarios de 28 e 29 do corrente certas explica~6es na maior parte de mais confusao que
o expresso na Lei de 27 de Outubro de 52
que reformou esta reparti~ao .
A falta de assinatura em objectos desta
natureza imperdoavel, mas 0 que nao se
pode sofrer sao as inovaqoes, que tendem
sempre a favorecer os abusos de que 0
publico desde ha muito se queixa, e que ora
contavamos ver remediados: na persistencia
pois dos abusos e necessario, que cada um
de nos os corrija, usando dos direitos que
temos contra 0 que 0 correio de proposito (a
nosso ver) quer por fossil continue a existir.
As estampilhas devem ser de qualidade
que nao se reproduzam, a fim de nao ser
lesada a fazenda, de acordo: para que ordena 0 correio sejam postas no sobrescrito da
carta? ~ por causa da marca de inutilisaqiio?
/gnorancia, srs. directores.
Oiga-se que, para /ugar certo da verificaqao delas, seja sobre a obreia ou a seu lado,
porque com a abertura da carta inutilisa-se 0
selo, e consegue-se dificultar aos empregados curios os 0 saber das vidas alheias, mas
isto nao convem ao correio, ou ao governo,
se a medida e deste.
Pois bem, faqamos nos tambem 0 que
podemos, eis 0 nosso conselho: Faqa-se 0
sobrescrito do lade da obreia, deixe-se esta
para a parte superior do mesmo; coloque-se
entao 0 selo como 0 correio quer mas atracando, com a obreia, exteriormente 0 fecho
da carta.
Oeste modo cumpre-se com a anonima,
arteira ou aparvalhada medida do correio, e
conhecer-se-ha (com provas) dos abusos

e

20

cometidos pelos curiosos empregados que
ha nesta repartiqao».
Deviam, ter existido antes da Reforma
Postal , grandes fugas ao pagamento de
portes ou 0 correio era menos utilizado, so
assim se explicando as receitas 0 correia que
uns anos antes eram pequenas como no caso
dos anos:

1848-1850
1850-1851
1851-1852

95.908$000
110.206$000
111.579$000

e no anD da reforma passou a ser quase 0
dobro
1853-1854
219.930$061
vinte anos depois saltava para 414.169$643
(1863-1864).
No Centenario do selo postal portugues
era grato aDs coleccionadores saberem e
aproveitarem que «A Administraqao-Geral do
CIT niio explora comercia/mente a filatelia»
(18).
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quadros foi extremamente consolador - numero que chega a fazer esquecer as citaaas
limita~oes.

Por outro lado, importa tambem assinalar
que estarao patentes de 9 a 17 de Maio
proximo, na LUBRAPEX 92, a praticamente
totalidade das melhores cole~6es ora ex istentes em Portugal e no Brasil.
Consequentemente, gra~as a magnifica
resposta dos filatelistas brasileiros portugueses, sem esquecer 0 excelente trabalho desenvolvido pelos comissarios portugues e

brasileiro, respectivamente Fernando Carrao
e Gilberto William, a LUBRAPEX 92 e ja um
exito no que diz respeito aDs decisivos aspectos qualitativos e quantitativos das colec~6es que nela estarao expostas.
Entretanto decorre 0 perfodo das inscri~6es
definitivas durante 0 qual se faz 0 ajustamento dos quadros disponiveis e se rectificam as
inscri~oes face aDs regulamentos.
Oportunamente serao divulgados os numeros definitivos apurados nas varias Classes, Grupos e Sec~oes.

Numero provisorio de quadros (faces) solicitados (1)

Corte de Honra
Classe de Honra
Classe Especial
Filatelia Tradicional
Historia Postal
Inteiros Postais
Aerofilatelia e Astrofilatelia
Tematica
Maximafilia
Juventude
Literatura Filatelica
Filatelia Moderna

Portugal

Brasil

Total

9
20
53
107
58
49
10
158
97
73
8
8

11
24
33
68
32
8
16
119
8
10
10

-

20
44
86
175
90
57
26
277
105
83
18
8

650

339

989

(1) Nestes numeros estao incluldos todos os pedidos recebidos pela Comissao
Organizadora e ainda antes de se conferirem as classificact0es obtidas anteriormente pelas participactoes e as condictoes regulamentares das Lubrapex.

A Nac;Ao n." 1726. De 16 de Julho de 1853.
A Revoluc;:ao. De 30 de Junho de 1853.
0 Portuguez n." 75. De 13 de Julho de 1853.
100 Anos do Selo do Correia Portugues. Lisboa
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Etiquetas com impressao de franquia automatica (EIFA)

As Crouzet estao a chegar
Jose Antonio Duarte Martins·

Acompanhando 0 desenvolvimento que as Soeiedades Modernas
impoem, os Correios Portugueses vem prosseguindo uma politiea de
modernizagao e de simplificarrao de servirros que passa necessariamente por um esforrro em melhor formarrao nos seus recursos
humanos e de maior automatiza~ao nos seus procedimentos.

,..

Exito nas

Inscri~6es

da Lubrapex 92

E indesmentfvel que para 0 exito de uma
qualquer exposi~ao, os concorrentes sao um
dos factores mais importantes e decisivos.
Terminada a fase das inscri~6es provisorias, constatou-se, com natural satisfa~ao terem as ades6es ultrapassado largamente as
expectativas mais optimistas. Com efeito, no
termo do prazo previsto, os quadros solicitados pelos interessados em participar na
LUBRAPEX 92 quase alcan~aram a significativa cifra de um milhar.
Econveniente recordar e salientar que esta
e a primeira exposi~ao luso-brasileira realizada em Portugal que, em obediencia as
normas do Regulamento Geral para estes
certames, nele introduzidas no V Congresso
Luso-Brasileiro de Filatelia realizado no Porto em 1988, apenas podem nela ser admitidas as participa~6es que estejam em condi~6es de concorrer as Exposi~6es nacionais
dos respectivos paises englobados nas
24

Lubrapex. No caso das portuguesas, por
exemplo, um dos requisitos para a sua aceita~ao e 0 de ter obtido um minimo de medalha de prata (bronze prateado para a
Classe Juventude) numa exposi~ao inter-regional.
Assinale-se que anteriormente a vigencia
daquela condi~ao, qualquer cole~ao poderia
inscrever-se nas Lubrapex, nao estando
obrigada a qualquer classifica~ao anterior.
Refira-se ainda que 0 aludido condicionante surgiu naturalmente pelo desejo de proporcionar as Lubrapex um nivel superior,
condizente com 0 prestfgio ja alcan~ado e
cimentado por estas manifesta~6es.
Na verdade, em sueessivas realiza~6es
anteriores assistiu-se a presen~a de colee~6es sem 0 minima de qualidade exigivel
por um eertame deste ambito.
Portanto, dada a seleetividade estipulada
regulamentarmente, 0 numero registado de

,
\

"

Assim, a automatiza~ao na venda das
formulas de franquia necessarias ao pagamento do porte das correspondencias evita,
em parte, as arreliadoras e fastidiosas filas
diante dos balc6es e liberta os agentes postais para as fun~6es que os novos desafios
obrigam.
Importa registar que esta modalidade de
franquia, que designamos por EIFA (Etiqueta
com Impressao de Franquia Automatica),
surge em 1976 na Sui~a (9 de Agosto), pais
que instala quatro maquinas distritluidoras
destas franquias, tipo FRAMA. Poder-se-a
falar das suas precursoras instaladas em
1969 em Montgeron (Fran~a) mas tal
desiderato e aqui, por agora dispensavel.
A Uniao Postal Universal regulamentou
esta nova modalidade de franquia no seu
Congresso de Hamburgo em 1984 (art.2 28. 2,
onto 1, alinea b). A Conven~ao Postal Universal, revista na ultima reuniao magna da
UPU, em Washington, no ana de 1989, no
seu art. 2 30. 2 , ponto 1, alinea b) diz-nos
taxativamente que tambem sao modalidades
de franquia as "Marcas de franquia postal

emitidas pelos distribuidores automaticos
instalados pelas Administrar;oes Postais».
Estamos perante interessantes pe<tas de
coleccionismo postal, que vivem ainda 0 ini-

Etiqueta tipo FRAMA
debitada pela maquina
que esteve instalada no
Funchal (009)

cio da sua juventude sendo, por isso, interessantes suportes da FILATELIA MODERNA e,
dizemos nos, com melhor. propriedade, da
FILATELIA CONTEMPORANEA.
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Portugal iniciou este cicio das EIFA, em
1981 com a instalagao de uma maquina na
estagao urbana de Santa Marta (Lisboa) em

duvida, uma evolugao pictorica que torna as
EIFA mais atractivas e semelhantes aos selos
tradicionais.
Das FRAMA e das KLUSSENDORF falaremos noutras oportunidades; hoje e nossa
intengao trazer-vos a novidade e essa chama-se CROUZET, de nacionalidade gaulesa
e ai muito difundida.

rificar-se no Funchal (Madeira).
No passado ana (5 de Setembro) uma
nova geragao de maquinas veio substituir as

Etiqueta tipo Klussendorf

Inicialmente os Correios portugueses instalarao cinco destas unidades - Lisboa (2),
Porto, Coimbra e Faro - que se distinguem
das maquinas anteriores por possuirem uma
balanga que vai permitir a indicagao automatica da franquia e a saida da etiqueta (que e
autocolante) por simples aposigao do objecto de correspondencia (cartas, bilhetes
postais, impressos, pacotes postais e livros)

fornecimento de etiquetas em quantidade. Ao
contrario das anteriores EIFA, as Crouzet sao
etiquetas autocolantes e medem cerca de
7-9,5x30 mm. A imaginistica escolhida da
autoria de Victor Santos representa-nos urn
monumento rural de caracter religioso-pagao,
tao profusamente plantado no Norte de Portugal; justamente 0 ESPIGUEIRO. Os tons
de azul e verde predominam a nova etiqueta.
Finalizamos este nosso escrito com urn
alerta. As EIFA sao muito coleccionadas no
estrangeiro, tendo os alemaes, suigos, belgas e franceses como expoentes. 0 termo
internacional mais conhecido para estas formulas de franquia, que se distinguem das ja
bern conhecidas franquias mecanicas pelo
facto de nao apresentar 0 nome da estagao
postal nem a data e poder ser utilizadas
posteriormente e em qualquer localidade,
devendo obrigatoriamente ser obliteradas
como qualquer selo postal, e 0 de ATM
(Automatenmarken) e a literatura mais especializada existente e em lingua alema.
Caros leitores vale a pena coleccionar e
estudar estas franquias porque como alguem
disse, «sao os selos do futuro». No entanto,
elas sao ja bern do presente e sao «teenagers». Se hoje sao interessantes objecto

. ..
Especimen da primeira etiqueta tipo Crouzet - portuguesa

,,

,

19 de Maio daquele ano, a que se seguiram
novas maquinas instaladas, sobretudo em
Lisboa e no Algarve, com a excepgao a ve22

FRAMA suigas. Tratou-se da germanlca
KLUSSENDORF, que se instalou no nosso
pais em quatro vers6es. Apresentam, sem

e opgao pelo destino e servigo desejado
(correio normal, correia prioritario, servigo internacional, aereo ou de superficie). Ao
contrario, as maquinas anteriores nao permitiam este «servic;:o inteligente», sendo
necessario que 0 utilizador conhecesse previamente a franquia que desejava.
As maquinas CROUZET a instalar aceitarao a quase totalidade das moedas em
circulagao, darao trocos em moedas (como
ja 0 faz a Klussendorf 631) e permitem 0

de estudo e coleccionac;:ao, no futuro se-Ioao muito mais e, nessa altura, 0 material dos
anos 70 e 80 sera muito mais escasso e
valioso. Querem uma sugestao? Coleccionem
as EIFA (e estudem-nas) enquanto sao
acessiveis.

Quais informa90es sobra asIa assunto podarao sar anviadas
para" ApI 21269 - 1131 LlSBOA CODEX
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Portugal iniciou este cicio das EIFA, em
1981 com a instalagao de uma maquina na
estagao urbana de Santa Marta (Lisboa) em

duvida, uma evolugao pictorica que torna as
EIFA mais atractivas e semelhantes aos selos
tradicionais.
Das FRAMA e das KLUSSENDORF falaremos noutras oportunidades; hoje e nossa
intengao trazer-vos a novidade e essa chama-se CROUZET, de nacionalidade gaulesa
e ai muito difundida.

rificar-se no Funchal (Madeira).
No passado ana (5 de Setembro) uma
nova geragao de maquinas veio substituir as

Etiqueta tipo Klussendorf

Inicialmente os Correios portugueses instalarao cinco destas unidades - Lisboa (2),
Porto, Coimbra e Faro - que se distinguem
das maquinas anteriores por possuirem uma
balanga que vai permitir a indicagao automatica da franquia e a saida da etiqueta (que e
autocolante) por simples aposigao do objecto de correspondencia (cartas, bilhetes
postais, impressos, pacotes postais e livros)

fornecimento de etiquetas em quantidade. Ao
contrario das anteriores EIFA, as Crouzet sao
etiquetas autocolantes e medem cerca de
7-9,5x30 mm. A imaginistica escolhida da
autoria de Victor Santos representa-nos urn
monumento rural de caracter religioso-pagao,
tao profusamente plantado no Norte de Portugal; justamente 0 ESPIGUEIRO. Os tons
de azul e verde predominam a nova etiqueta.
Finalizamos este nosso escrito com urn
alerta. As EIFA sao muito coleccionadas no
estrangeiro, tendo os alemaes, suigos, belgas e franceses como expoentes. 0 termo
internacional mais conhecido para estas formulas de franquia, que se distinguem das ja
bern conhecidas franquias mecanicas pelo
facto de nao apresentar 0 nome da estagao
postal nem a data e poder ser utilizadas
posteriormente e em qualquer localidade,
devendo obrigatoriamente ser obliteradas
como qualquer selo postal, e 0 de ATM
(Automatenmarken) e a literatura mais especializada existente e em lingua alema.
Caros leitores vale a pena coleccionar e
estudar estas franquias porque como alguem
disse, «sao os selos do futuro». No entanto,
elas sao ja bern do presente e sao «teenagers». Se hoje sao interessantes objecto

. ..
Especimen da primeira etiqueta tipo Crouzet - portuguesa
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19 de Maio daquele ano, a que se seguiram
novas maquinas instaladas, sobretudo em
Lisboa e no Algarve, com a excepgao a ve22

FRAMA suigas. Tratou-se da germanlca
KLUSSENDORF, que se instalou no nosso
pais em quatro vers6es. Apresentam, sem

e opgao pelo destino e servigo desejado
(correio normal, correia prioritario, servigo internacional, aereo ou de superficie). Ao
contrario, as maquinas anteriores nao permitiam este «servic;:o inteligente», sendo
necessario que 0 utilizador conhecesse previamente a franquia que desejava.
As maquinas CROUZET a instalar aceitarao a quase totalidade das moedas em
circulagao, darao trocos em moedas (como
ja 0 faz a Klussendorf 631) e permitem 0

de estudo e coleccionac;:ao, no futuro se-Ioao muito mais e, nessa altura, 0 material dos
anos 70 e 80 sera muito mais escasso e
valioso. Querem uma sugestao? Coleccionem
as EIFA (e estudem-nas) enquanto sao
acessiveis.
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para" ApI 21269 - 1131 LlSBOA CODEX
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Etiquetas com impressao de franquia automatica (EIFA)

As Crouzet estao a chegar
Jose Antonio Duarte Martins·

Acompanhando 0 desenvolvimento que as Soeiedades Modernas
impoem, os Correios Portugueses vem prosseguindo uma politiea de
modernizagao e de simplificarrao de servirros que passa necessariamente por um esforrro em melhor formarrao nos seus recursos
humanos e de maior automatiza~ao nos seus procedimentos.

,..

Exito nas

Inscri~6es

da Lubrapex 92

E indesmentfvel que para 0 exito de uma
qualquer exposi~ao, os concorrentes sao um
dos factores mais importantes e decisivos.
Terminada a fase das inscri~6es provisorias, constatou-se, com natural satisfa~ao terem as ades6es ultrapassado largamente as
expectativas mais optimistas. Com efeito, no
termo do prazo previsto, os quadros solicitados pelos interessados em participar na
LUBRAPEX 92 quase alcan~aram a significativa cifra de um milhar.
Econveniente recordar e salientar que esta
e a primeira exposi~ao luso-brasileira realizada em Portugal que, em obediencia as
normas do Regulamento Geral para estes
certames, nele introduzidas no V Congresso
Luso-Brasileiro de Filatelia realizado no Porto em 1988, apenas podem nela ser admitidas as participa~6es que estejam em condi~6es de concorrer as Exposi~6es nacionais
dos respectivos paises englobados nas
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Lubrapex. No caso das portuguesas, por
exemplo, um dos requisitos para a sua aceita~ao e 0 de ter obtido um minimo de medalha de prata (bronze prateado para a
Classe Juventude) numa exposi~ao inter-regional.
Assinale-se que anteriormente a vigencia
daquela condi~ao, qualquer cole~ao poderia
inscrever-se nas Lubrapex, nao estando
obrigada a qualquer classifica~ao anterior.
Refira-se ainda que 0 aludido condicionante surgiu naturalmente pelo desejo de proporcionar as Lubrapex um nivel superior,
condizente com 0 prestfgio ja alcan~ado e
cimentado por estas manifesta~6es.
Na verdade, em sueessivas realiza~6es
anteriores assistiu-se a presen~a de colee~6es sem 0 minima de qualidade exigivel
por um eertame deste ambito.
Portanto, dada a seleetividade estipulada
regulamentarmente, 0 numero registado de

,
\

"

Assim, a automatiza~ao na venda das
formulas de franquia necessarias ao pagamento do porte das correspondencias evita,
em parte, as arreliadoras e fastidiosas filas
diante dos balc6es e liberta os agentes postais para as fun~6es que os novos desafios
obrigam.
Importa registar que esta modalidade de
franquia, que designamos por EIFA (Etiqueta
com Impressao de Franquia Automatica),
surge em 1976 na Sui~a (9 de Agosto), pais
que instala quatro maquinas distritluidoras
destas franquias, tipo FRAMA. Poder-se-a
falar das suas precursoras instaladas em
1969 em Montgeron (Fran~a) mas tal
desiderato e aqui, por agora dispensavel.
A Uniao Postal Universal regulamentou
esta nova modalidade de franquia no seu
Congresso de Hamburgo em 1984 (art.2 28. 2,
onto 1, alinea b). A Conven~ao Postal Universal, revista na ultima reuniao magna da
UPU, em Washington, no ana de 1989, no
seu art. 2 30. 2 , ponto 1, alinea b) diz-nos
taxativamente que tambem sao modalidades
de franquia as "Marcas de franquia postal

emitidas pelos distribuidores automaticos
instalados pelas Administrar;oes Postais».
Estamos perante interessantes pe<tas de
coleccionismo postal, que vivem ainda 0 ini-

Etiqueta tipo FRAMA
debitada pela maquina
que esteve instalada no
Funchal (009)

cio da sua juventude sendo, por isso, interessantes suportes da FILATELIA MODERNA e,
dizemos nos, com melhor. propriedade, da
FILATELIA CONTEMPORANEA.
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franquiadas: recebe-Ias s6 franquiadas um
direito e uma necessidade; a farfantice esta
em alardear um desinteresse so aparente. ~
uma magnanidade... barata. Comedia e tudo
comedia. Quando a pessoa do jornalista recebe a carta franquiada, que faz a pessoa
do deputado?» (16).
Ainda de «Considera~6es sobre 0 novo
servi~o do correio» (17) damos alguns
excertos em que algumas afirma~6es tocam
pel a raia do ingenuo: «Porque muito nos
conformamos com 0 novo servi~o do correio
e que lamentamos 0 modo pouco decente
adotado por esta reparti~ao, publicando nos
Diarios de 28 e 29 do corrente certas explica~6es na maior parte de mais confusao que
o expresso na Lei de 27 de Outubro de 52
que reformou esta reparti~ao .
A falta de assinatura em objectos desta
natureza imperdoavel, mas 0 que nao se
pode sofrer sao as inovaqoes, que tendem
sempre a favorecer os abusos de que 0
publico desde ha muito se queixa, e que ora
contavamos ver remediados: na persistencia
pois dos abusos e necessario, que cada um
de nos os corrija, usando dos direitos que
temos contra 0 que 0 correio de proposito (a
nosso ver) quer por fossil continue a existir.
As estampilhas devem ser de qualidade
que nao se reproduzam, a fim de nao ser
lesada a fazenda, de acordo: para que ordena 0 correio sejam postas no sobrescrito da
carta? ~ por causa da marca de inutilisaqiio?
/gnorancia, srs. directores.
Oiga-se que, para /ugar certo da verificaqao delas, seja sobre a obreia ou a seu lado,
porque com a abertura da carta inutilisa-se 0
selo, e consegue-se dificultar aos empregados curios os 0 saber das vidas alheias, mas
isto nao convem ao correio, ou ao governo,
se a medida e deste.
Pois bem, faqamos nos tambem 0 que
podemos, eis 0 nosso conselho: Faqa-se 0
sobrescrito do lade da obreia, deixe-se esta
para a parte superior do mesmo; coloque-se
entao 0 selo como 0 correio quer mas atracando, com a obreia, exteriormente 0 fecho
da carta.
Oeste modo cumpre-se com a anonima,
arteira ou aparvalhada medida do correio, e
conhecer-se-ha (com provas) dos abusos

e
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cometidos pelos curiosos empregados que
ha nesta repartiqao».
Deviam, ter existido antes da Reforma
Postal , grandes fugas ao pagamento de
portes ou 0 correio era menos utilizado, so
assim se explicando as receitas 0 correia que
uns anos antes eram pequenas como no caso
dos anos:

1848-1850
1850-1851
1851-1852

95.908$000
110.206$000
111.579$000

e no anD da reforma passou a ser quase 0
dobro
1853-1854
219.930$061
vinte anos depois saltava para 414.169$643
(1863-1864).
No Centenario do selo postal portugues
era grato aDs coleccionadores saberem e
aproveitarem que «A Administraqao-Geral do
CIT niio explora comercia/mente a filatelia»
(18).
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quadros foi extremamente consolador - numero que chega a fazer esquecer as citaaas
limita~oes.

Por outro lado, importa tambem assinalar
que estarao patentes de 9 a 17 de Maio
proximo, na LUBRAPEX 92, a praticamente
totalidade das melhores cole~6es ora ex istentes em Portugal e no Brasil.
Consequentemente, gra~as a magnifica
resposta dos filatelistas brasileiros portugueses, sem esquecer 0 excelente trabalho desenvolvido pelos comissarios portugues e

brasileiro, respectivamente Fernando Carrao
e Gilberto William, a LUBRAPEX 92 e ja um
exito no que diz respeito aDs decisivos aspectos qualitativos e quantitativos das colec~6es que nela estarao expostas.
Entretanto decorre 0 perfodo das inscri~6es
definitivas durante 0 qual se faz 0 ajustamento dos quadros disponiveis e se rectificam as
inscri~oes face aDs regulamentos.
Oportunamente serao divulgados os numeros definitivos apurados nas varias Classes, Grupos e Sec~oes.

Numero provisorio de quadros (faces) solicitados (1)

Corte de Honra
Classe de Honra
Classe Especial
Filatelia Tradicional
Historia Postal
Inteiros Postais
Aerofilatelia e Astrofilatelia
Tematica
Maximafilia
Juventude
Literatura Filatelica
Filatelia Moderna

Portugal

Brasil

Total

9
20
53
107
58
49
10
158
97
73
8
8

11
24
33
68
32
8
16
119
8
10
10

-

20
44
86
175
90
57
26
277
105
83
18
8

650

339

989

(1) Nestes numeros estao incluldos todos os pedidos recebidos pela Comissao
Organizadora e ainda antes de se conferirem as classificact0es obtidas anteriormente pelas participactoes e as condictoes regulamentares das Lubrapex.

A Nac;Ao n." 1726. De 16 de Julho de 1853.
A Revoluc;:ao. De 30 de Junho de 1853.
0 Portuguez n." 75. De 13 de Julho de 1853.
100 Anos do Selo do Correia Portugues. Lisboa
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Etiquetas de Macau de 1911
Jose R. Dias Ferreira

o

0 'R' da palavra 'Remedios' do endereqo.
Na face oposta do sobrescrito encontra-se
uma etiqueta de 2 avos, de 1911 (Catalogo
Simoes Ferreira, numero 148) levemente
maculado por um carimbo de chegada de
Hong-Kong datado 11 a.m. 9 A (UG). Contu-
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sobrescrito foi enviado de Macau para
Hong-Kong em 8 de Agosto de 1911 e na
sua face anterior esta endereqado da seguinte
maneira:
Pelo SIS 'Sui-T ai'
Miss. Laidy dos Remedios
C/o Messrs. Graeta & Go
At Hong Kong Hotel Bids
Hong-Kong
Nessa face encontra-se tambem uma
obliteraqao datada de 8 AGO. 11. Infelizmente
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como tambem a respeito da goma ser substancia adesiva que 58 aplica no reverso deles: e como 0 emprego da goma de peixe
parece ser dispendioso, convem que alem
disso nos informe se havera, para 0 mesmo
efeito, outro adesivo mis barato, e do modo
de 0 preparar».
Reclamavam ainda que as estampilhas tinham grandes margens, 0 que tornava "0
uso inc6modo ou pelo muito espaeto que
ocupam, ou pelo tempo e trabalho que e
necessario gastar em as aparar: bem podiam caber cinco estampilhas no espaeto ago-

o algarismo 8 encontra-se sob

nosso cons6cio Moy Man Cho, de HongKong, comunicou-nos 0 seguinte:
Sou socio do Clube Filatelico de Portugal
e colecciono selos de Macau. Descobri um
antigo sobrescrito de primeiro dia de Macau
e tenho muito gosto em 0 descrever para 0
Boletim do CFP.

.~~: , . ~

Tabella dos Correios». Segundo 0 novo regulamento postal. Em golpe de vista, se p6de
ver 0 porte que paga cada carta segundo 0
seu peso, bem como tudo 0 que mais deve
ser expedido pelo correio; - objecto indispensavel a todas as pessoas que se
correspondem pelo correio, e principalmente
as casas commerciaes, esta impressa de
modo que se p6de collocar como mapa ou
estampa. Vende-se por 20 reis nos locais
aonde se vendem sellos; no livreiro Gonetalves· Guimaraes, aos Caldeireiros n.Q 9 e 10,
e no escriptorio do Eco Popular.» (18)

do 0 ana nao esta bem visfvel nesta marca.
De acordo com 0 Simoes Ferreira, este selo
provisorio foi emitido pelos Correios de Macau
a 8 de Agosto de 1911, tendo circulado ate
Novembro do mesmo ano.
Por isso, este sobrescrito apresenta 0
carimbo de primeiro dia deste antigo selo
provis6rio de Macau.
Por nossa parte, aproveitamos 0 ensejo
para publicarmos a pouco divulgada Portaria
que criou esses selos:

Fig. 5
ra ocupado por quatro» (15). Um jornal, ,,0
A qualidade da cola tambem provocou
Portuguez», chegou a sugerir que as «esgrande numero de reclamaet6es, alias recotampilhas fossem colocadas nas cartas sonhecido pelo Sub-Inspector Geral, que no dia
2 de Julho «oficiava, que no dia anterior ele
bre 0 fecho destas, de modo que a carta nao
pudesse se aberta sem que se rasgasse a
pr6prio nao coriseguira colar um selo senao
estampilha». Esta sugestao contrariava 0
com obreia e recomendava que se usasse
disposto no § 14 do Decreto de 28 de Julho
goma mais forte» (14). Devemos atribuir a
de 1853.
esse mesmo dirigente a responsabilidade do
A novidade do aparecimento dos selos
facto. Ele pr6prio contribui para isso como
originou muita controversia e foram os jornase pode ler na sua carta de 29 de Novembro
listas dos peri6dicos os mais jocosos e conde 1852, endereetada ao Director da Admitundentes. Na vespera da circulaetao dos
nistraetao da Casa da Moeda. Entre outros
selos, um jornal escrevia: "Os redactores da
assuntos escrevia: «Alem da pronta aquisi'Revoluqao' sao jornalistas e deputados.
qao da maquina, e sua remessa, deve tamComo deputados cedem generosamente da
bem 0 nosso Agente ser incumbido de obter
regalia de nao pagarem 0 porte de cartas.
e mandar instruqoes sobre a preparaqao da
,Como jornalistas nao as recebem senao
tinta da parte c%rida destes selos assim
19

Tambem muitos problemas surgiram que
era urgente remediar. Era necessario que

a Administraqao do Correio em vez de divulgar a portaria de 28 de Junho, esta devia ser
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PORTARIA N.1l 168

o Governador interino da provfncia de
Macau.
Desejando providenciar de forma a atenuar os inconvenientes que resultam da actual
falta de selos postais das taxas de 1 e 2
avos.
Tendo a experi{mcia demonstrado que e
inutil aplicar novas sobrecargas a selos de
outras taxas porque constituindo-se por essa
forma novas especiaJidades filateJicas, sera
esgotada a quantidade existente por maior
que ela seja, ficando da mesma forma 0
publico inhibido de franquear a sua
correspondencia.
NflO podendo crear selos especiais na
provincia.

4. Ii - A correspondencia para Macau,
Hong-Kong, Can tao e portos da China nao
sera franqueada por meio de selos postais
mas sim pela apJicaqao do carimbo da Direcqao dos Correios de Macau.
5. Ii - A cobranqa das taxas postais para
a remessa de correspondencia destinada a
Macau, Hong-Kong, Can tao e portos da China
sera feita por meio de sen has de recibos
impressas na Imprensa Nacional, numeradas
seguidamente pela Repartiqao Superior de
Fazenda e assinadas pelo Director dos
Correios de Macau. As senhas de recibo
serao afixadas na correspondencia a enviar.
6. Ii - 0 Director dos Correios pres tara
contas perante a Repartiqao Superior de
Fazenda das cadernetas de recibo que Ihe
forem entregues.

Fig. 3

houvesse bastantes locais para a venda de
selos e que esses dispusessem de grandes

sim de uma maneira explicita 0 que provoca
uma certa admiraqao porque nalguns peri6-

Fig. 4

quantidades a fim de comodamente servirem 0 publico. Os jornais queixavam-se que
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dicos tivessem publicado a notfcia que
esse desiderata existia como 0 caso da «A

Sendo 0 caso de natureza tao urgente que
exige providencias mediatas.
Com 0 voto unanime do Conselho do
Governo.
Determina que emquanto da metropole nao
for recebida nova remessa de selos postais
se proceda da seguinte forma:
1.!1 - 0 Correio de Macau deixa de vender selos postais.
2. Ii - 0 Correio de Macau recebera em
mao todas as correspondencias que serao
franqueadas pelos empregados do Correio
na presenqa dos portadores.
~. Ii 0 Correio de Macau reservara os
selos postais ainda existente para a
correspondencia nao destinada a Macau,
Can tao, Hong-Kong e portos da China.

Cumpra-se.
Palacio do Governo em Macau, 2 de
Agosto de 1911.

o Governador interino,
Alvaro de MelD Machado.
Por outr~ lado, pudemos averiguar que 0
barco referenciado na carta, 0 Sui-Tai, alias
Sui-tae, fazia carreiras diarias entre Macau e
Hong-Kong. Os registos da Capitania dos
Portos de Macau a ele se referem nos seus
mapas do Movimento Maritimo elaborado
pelo Capitao dos Portos, ao tempo L. Leitao
Xavier em 2 e 14 de Agosto de 1911.
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Carilnbos nominativos
usados em Portugal
no periodo adesivo
Pedro Vaz Pereira

ALVERCA
Vila situada na Estremadura, tinha em
meados do seculo passado uma popula<;ao
aproximada de ,1.500 pessoas e 400 fogos.
Pertencia a comarca de Vila Franca de
Xira.

Ja possufa servi<;o telegrafo-postal.
No final da 2,1 Reforma Postal, passaria
a Oelega<;ao do Correio de Alhandra.

It
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:,:.Atlmjnislta~,ao ;do
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1110(195 os snrs. a~signantcs , quc rcce'1.. bem pdo correio estn fo\lnt C fie
'quizcrem utilisar do favor cla lei pagrin :clo 'so 5 reis em ,YC;t ue 10 l'l~is ' pOl' ca,~n .fo]ha, c1cI'eruo ma1H11I1', cntn'gar IlCSta I'cuac~iio ' 0 importc do,s sullos lIo 'qur>
utilis:1Il1, lilt ccrlcza ' :ele .que em '<Jlian~o llao li,alldarcm cOlltin,uul'iio ll :,pagar
.10 rei" (la . taxa ,:I!lliga." . .. , ., , ,

-'l1 ron.rqll~ncia do que ' dclertninam ' 08 RTI igo,
69
73
rpgulnrncnlo POSIAI, tod. II 'c or{or dirigida por. (l Bra.il, e.mnis
"aizes EHlrsnl[Piro5, (rn1'11U5 n fJue for pnra He5tJanha) 'fJue HI' {"r 'franfJueula por meio de se!los, nlo r,,"cr~ hir ao lell dl!sllllo.
'
I'ullo 6 de Julhn de 1863.
.

E e (In
responden'1a que

Monod foaqllilll Lobo .

A taxa de 5 reis eta estipulada por cad a
ccfolha» de impressao e se fossem enviadas
mais deviam de ser indicadas nas cintas,
obriga<;ao essa que perdurou por muito
tempo. Vejamos urn exemplar que pertenceu
a colec<;ao Urwick e que posteriormente fez
parte da colec<;ao Leote (9).
Nos primeiros dias de circula<;ao de cartas, as estatfsticas demonstram que houve
pouca aceita<;ao do publico. Assim, foram
recebidas em Lisboa da Provincia as seguintes quantidades:

Sobre as primeiras cartas circuladas na
metropole, tivemos 0 prazer de ver alguns
exemplares da. colec~ao do que foi nosso
Consocio e Amigo do Dr. Antonio Fragoso,
que ao tempo chegou a possuir a carta
franquiana mais antiga conhecida, datada no
interior de 5 de Julho e, no verso, 0 carimbo
de chegada a 7 de Julho de 1853 (Fig. 4).
Quanto a uma multada do dia 1, sextafeira, temos 0 exemplar da figura numero
(Col. A. Fragoso).

Data

Dia

N,g de cartas

Cartas seladas

Cartas mu/tadas
(porteadas)

1-7
2-7
3-7
4-7
5-7

Sexta
Sabado
Domingo
Segunda
Terc;a

3618
1568
1870
2316
1515

12
96
269
1196
557

3606
1472
1601
1120
947

ALVITO

[ALVERCA]
Esta vila foi fundada pelos arabes no
seculo IX ou X.
Foi conquistada por O. Afonso Henriques
em 1147, tendo-Ihe sido igualmente concedido 0 primeiro foral em 1160, por este mesmo
rei.

~VERC~J
Durante a 11 e 21 Reformas Postais, foi
uma Oirec<;ao de Correio da Administra<;ao
Central de Lisboa, usando respectivamente
os carimbos de barras «9» e «8».
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Vila do Alentejo, pertencente a comarca
de Cuba, tinha em meados do seculo XIX
1.800 habitantes e 450 fog os.

IALVITQ]
Foi durante a 1.1 e 2.1 Reformas Postais,
uma Oirec<;ao de Correio, da Administra<;ao

J\LV1TO
Central de Beja, tendo usado respectivamente os carimbos de barras «195» e «194".

Correio

, ' ,do Porto.

Parece que, apesar dos avisos, nao resultavam em cheio porque entre outros, os Correios avisavam a 19 de Julho que «existem
nos Correios desta cidade varias cartas que
ali tern sido lan<;ados, com destino para 0
Brasil, Fran<;a, etc. e sem levarem 0 selo de
franquia. Segundo os u~imos regulamentos,
nao sendo previamente estampilhadas
aquelas cartas, ficam retidas no Correio» (10).
Tambem sobre outros servi<;os repetidas
vezes chamavam a aten<;ao dos utentes. Era
o caso das cartas da ultima da h~ra,' pelo
que «as cartas mandadas ao Correio depois
das cinco horas e urn quarto da tarde nao
pod em ser expedidas no mesmo dia sem 0
pagamento do 20 reis por cada uma alem do
porte» (11); 0 aviso de 6 de Julho:

Estas cartas foram dispersas no lei lao do
Harmers of London - na «Postal History
Auction» em 21 de Fevereiro de 1979. Lote
n. 2 1294.
Como 0 servi<;o era novo, deu origem as
mais variadas notfcias, avisos, declara<;6es
como uma curiosa dos Oeputados (12)
reproduzida a seguir:

J) Ec'i~Ai~ t\ <;:X-O.

,

A\';~~m-~~'jllrl1:1l.
5
i~bll~ , p:lrll
UCl'lJladlls
de T.

rCIll"s

IIc~le

que dec]:!-

qlle os sr~.

peln ' J)islriclo de .. Coimbra, n50 rcc('brm
correl'polltlenci:l aJ~lIma. que 1\50 Ic'c n
'51.'110 de rr:lnr"li~, eomn delerlllin:lm I) de~rp.lo c rpsul~m('".IOJ da, rc(orma 11051al:
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Aua do Paraizo n. 2 2 (Aua do Parafso)
Aua do Mirante n. 2 34
Prac;a do Commercio (Prac;a do Comercio)
Quanto aos rest antes locais onde se encontravam as Caixas eram considerados
«Suburbios de Lisboa» e eram os seguintes:
Aua Direita do Beato n.2 47
Aua da Cruz de Pedra n.2 25
Aua de D. Vasco n.2 51
Calc;ada d'Ajuda n.2 25
Aua Direita de Pedroic;os n. 2 130
Calc;ada d'Ajuda n.2 197 A
Aua Direita de Belem n.2 136
Aua das Freiras Selesias n. 2 135
Largo de Bemfica
Convalescenc;a
Aua Direita de Carnide
Sete Aios
Largo de Queluz
Campo Grande
Lumiar
Por acharmos interessante respeitamos a
grafia do no de 1853.
o publico reclamava que as «Caixas em
Lisboa e suburbios eram poucas e que 0 seu
trip/o nao seria de mais». Alvitravam que as
selos fossem vendidos noutros locais, principalmente no estancos de tabaco, dando uma
certa comodidade ao publico com algum lucro
aos intermediarios.
No Porto e arredores os primeiros selos
para «as cartas e jornaes» foram vendidos
na Aepartic;ao das Cartas da Administrac;ao
enos depositarios das caixas : Bento Luiz
Ferreira Carmo, Largo da Feira n. 2 22. Antonio Lopes das Neves, Largo de S. Domingos, n.2 13. Antonio Jose Pinto Coelho,
Rua de S. Joao, n.2 17. Jose Maria Viegas,
Rua de S. Joao, n. 2 74. Joaquim Gomes dos
Santos, Praia de Miragaia n. 2 146. Manuel
Joaquim de Ferreira Sousa, Rua 16 de Maio
n. 2 10, enos Delegados da Administra<;ao,
de Vila Nova de Gaia, Foz, Matosinhos,
Lordelo, Vairao, Castelo, Carvalhos, Olival,
Valongo, Vilar de Andorinha, Vilar do ParaISO e Gondomar.
Na vespera do primeiro dia de circula<;ao,
as jornais fizeram algumas referencias ao
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novo servic;o. No «Nacional» no artigo das
«Notfcias da Capital», Lisboa 30 de Junho,
comentava que «Amanha comec;a a vigorar
a nova reforma postal, com quanto seja de
reconhecida utilidade, nem por isso deixa
trazer 0 selo de que e uma obra salda das
nossas maos, que como tudo, quando reformam aparece cheio de defeitos e vlcios.
Um dos maio res inconvenientes, e que claramente se deixa conhecer, e de que quase
obrigar-nos a andar munidos de uma balanc;a,
para que as cartas nao sejam condenadas a
eterna prisao: afora este, que nao deixa de
ser bastante grave, muitos outros vlcios ha,
que demandavam uma pronta emenda» ...
Com 0 desenvolvimento que os correios
registaram nessa altura, tiveram, em obediencia aos novos regulamentos, de admitir
mais pessoal como no caso do Porto em
que a Administra<;ao teve de mandar publicar anuncios como 0 que se segue:

AUminisl.raQao Central do
Correio !tlo Porto.
OR e~la

P

administrn'iio, e nil conrormidado do
quo determine 0 artigo 17 do novo regula. menlo (,ostal, Je anllul1ci. que 80 vai procedrr a
concuno para 8crcm IlrO,·jdlls seis lug~res lie cor.
leirna supra numerorios para II mesme admil1islra«10. clljoa exalllCS (crao lugar no rlia 1.0 !I'Agosto
proximo ruluro Os JO horas
mouhB . Tollas aa
pessoaa q lie pre(en"crcm ser admill idu aos rlitos
I examea , devem DI'.escnl8r .neal. .dminislraliao
al~ a dia 6 do mesmo i llCZ ~eus req u~rimE'nloa do·
cumenlados. com c .. rtid~o cPiliadc em que mosl.em mio lcr menos tIe, .18 . nem mais de 30 annos,
courorme 0 que .e Bella "dlsposlo no arLigo 30 rio
dilo ,('sulomen(o.
. Il '.
' ;.
.
rerlo 22 de 'Julhe
' 1853 . .

I

Nesta vila foi fundado em 1182, um convento de frades trin~s.
Os frades trinos pertenciam a Ordem da
Trindade.

de, a qual se chamava S.Romao.
A fixac;ao de um grande numero de pessoas neste local, fez com que D. Afonso III,
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Carta circulada do Alvito para Lisboa, em 17 de Maio de 1864, com
interno de 25 A e carimbo de barras 195 da 1e Aeforma Postal.
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" Alc(noc/ Jorrqllilll Lobo.

Os jornais que foram beneficiados com a
taxa de 5 reis, nao compreendemos bem
porque, so em cima da hora avisaram os
assinantes dessa alterac;ao . Como por
exemplo «0 Portuguez» (5), ,,0 Independente» (6), "A Lei» (7), com avisos mais ou
m~nos identicos ao que se pode ler em ,,0
Bras Tisana" (8) e que por ser interessante
reproduzimos :

(0'·'/. '
~

_ L.J

1

r

•

1 ,....'-.

Carta circulada de Alvito para Belas em 22 de Janeiro de 1870, com
interno de 25 A e carimbo de barras 194 da 2e Reforma Postal.
Teve em tempos uma albergaria para
os viajantes, a qual funcionava junto ao
hospital.
Esta vila teve a sua origem numa herda-

em 1249, Ihe viesse a conceder foral, tornan do-a assim vila.
Esta vila foi doada aos frades trinos, no
ano de 1279.
29

AMARANTE
Vila do Doure, tinha 600 fogos e 2.400
habitantes.
Foi uma Direc~ao de Correio, da Administra~ao Central do Porto, durante as 1.1 e

Esta velha povoactao, foi fundada pelos
Turdetanos da Lusitania no ana de 360 A.C.
A designactao «AMARANTE», provem de
«AMARANTO», nome do capitao romano,
que foi seu governador e que muito a desenvolveu.
A ponte velha de Amarante foi edificada,
em 1791, por Caetano Jose da Rocha, que

Carta circulada de Amarante para a Porto, em 14 de Abril de 1856, com
interno de 25 R e carimbo de barras 53 da 1! Reforma Postal.
2i Reformas Postais e usou respectivamente
os carimbos de barras «53» e «47 ...
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0

porte

foi igualmente seu arquitecto.
Possufa estactao telegrafica Municipal.

60 do Decreto de 4 de Maio e do qual foi
dada ordem a Casa da Moeda para que se
imprimissem 109.200 exemplares. (3)
Os selos eram afixados no canto esquerdo
superior da frente do sobrescrito. Mais tarde
e devido a evoluctao das tecnicas da marcactao
das correspondencias passaram a ser afixados no lade direito. Os correios por varias
vezes tiveram de chamar a aten~ao do publico, como ainda sucedia em 1929 c;om
flamulas (Fig. 1) e em 1957 (Fig. 2).
Os primeiros selos de 5 e 25 reis foram
vendidos em Lisboa, alem de no «Correio
Geral, nas salas de entrega de carias e nas
lojas dos depositarios das caixas da pequena
posta ... Podemos, ao publicar a lista, indicar
onde as mesmas estavam fixadas, actualizar
ou aclarar os locais. Assim, publicamos a
frente de cad.a morada a respectiva correspondencia no tempo actual. Vejamos:
Rua do Salitre n. Q 183
Rua do Arco das Aguas Livres n. 2 23 (Rua
das Amoreiras)
Largo da Pascoa n.2 1 (Rua Silva Carvalho, Edital de 16/10/1920)
Rua de Sant'Anna n. 2 45
Rua de Boenos Ayres n.2 70 (Rua de
Buenos Aires)
Rua dos Navegantes n.2 68
Rua do Livramento n. 2 48
Rua direita de S. Francisco de Paula n.os
36 e 37 (Principiava no fim da Cal~ada da
Pampulha e terminava na Rua das Janelas
Verdes) (4)
Rua das Trinas n.Q 165
Rua direita da Esperan~a n. 2 84 (Principiava no Largo do Po~o dos Negros e terminava ao cimo da Calctada Marques de
Abrantes) (4)
Rua de S. Bento n. 2 300
Cal~ada da Estrella n.Q 85 (Cal~ada da
Estrela)
Rua da Esperan~a n. 2 175
Rua Nova da Piedade n. 2 35
Rua dos Romulares n. 2 17 (Rua dos
Remolares)
Rua da Boa-Vista n. 2 96
Rua do Salitre n.Q49
Rua da Atalaya n.2 137 (Ria da Atalaia)
Rua da Rosa n. 2 139

Rua S. Jose n. 2 46 e 47
Rua de Santa Martha n.2 143 (Rua de S.
Marta)
Rua da Trindade n. 2 48
Ruas das Portas de Sancta Catharina n. 2
2 (Rua de Santa Catarina)
Largo do Metello n. 2 114 e 115 (Largo do
Mitelo)
Rua de S. Lazaro n. 2 118
Calctada do Jogo da Pela n. 2 1 e 2
Rua Nova do Caro n. 2 22 (Rua do Carmo)
Rua Aurea n. 2 247
Portas de Sancto Antao n. 2 81 (Segundo a
descri~ao da epoca "principia n Rocio, entre
a Inquisi~ao e a Rela~ao, e termina na Rua
da Annunciada ... Hoje e a Rua das Portas
de S. Antao).
Rua do Amparo n. 2 15
Rua Augusta n. 2 1
Travessa de S. Nicolau n. 2 48 e 49 (Rua
de S. Nicolau)
Travessa da Victoria n.2 17 (Rua da Vitoria)
Rua dos Algibebes n.o 42 e 43 (Rua de S.
Ju/iao)
Rua da Prata n.2 104
Caes de Sanctarem n. 2 27 e 28 (Cais de
Santarem)
Rua da Ribeira Velha n.2 6 e 7 (Rua da
Alfandega a partir de 1859)
Campo de Sancta Barbara n. 2 35 (Ou
Terreirinho. Fica entre a rua direita dos Anjos e a rua de Arroyos) (4)
Rua dos Anjos n. 2 266
Rua do Pa~o do Boiformoso n. 2 20 (Rua
do Benformoso)
Rua da Mouraria n. 2 46
Rua do Arco do Limoeire n. 2 10 (Rua
Augusto Rosa. Edital de 17/3/1924)
Rua de Sancta Cruz do Castello n.2 53
(Rua Santa Cruz do Castelo)
Largo de S. Thome n. 2 74A (Largo de S.
Tome)
Largo de Santo Antonio da Se n. 2 14 e 15
Rua. da Madgalena n. 2 33 (Rua da
Madalena)
Rua dos Remedios (Terreiro) n. 2 61
Rua do Terreiro do Trigo n.2 55
Largo da Gra~a n,2 83
Gampo de Sancta Clara .n.2 4 (Fica per
detras de: Igreja de S. Vicente de Fora) (4)
(Campo de Santa Clara)
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desta obriga9ao aquellas pessoas que conduzirem cartas abertas, ou a sello volante.
As que assim nao praticarem, ficam sujeitas
a multa do sextuplo do porte das cartas que
Ihes forem apprehendidas, regulado 0 mesmo porte pelo respectivo peso sem sello,
pertencendo metade da multa ao cofre do
correio, e a outra metade aos aprehensores.
11.!2 Os capitaes e mestres das embarca90es nacionaes ou estrangeiras deverao
entregar ao official da alfandega, ou da saude
que primeiro for a bordo visita-Ias, todos os
officios, malas, e cartas avulsas que elles,
ou a tripula9ao e passageiros trouxeram, a
excep9ao da carta da consigna9ao que nao
devera exceder 0 peso de 3 on9as, e das
cartas de mera recommenda9ao que os
passageiros trouxerem abertas. Aquelles
que 0 nao fizerem, ficam sujeitos a mesma
multa do sextuplo do porte das cartas
aprehendidas, a qual tera igual applica9ao.
Por cada uma das cartas estrangeiras avulsas, que entregarem no acto da visita, receberao 0 premio de 20 reis.

COlOCNi OS SELOS
NO ANGULO SUPERIOR
DIHEITO 0:\

FRErHE

se recebera tambem a respectiva
correspondencia ate a ultima hora, em que
as malas forem para bodo.
13.!2 Sem authorisa9ao da subinspecqao
geral dos correios ninguem podera ter deposito de cartas para expedir por navios de
vela, ou por barcos de vapor para os portos
do reino, i1has e provincias ultra marinas; e
os que contravierem a esta disposi9ao incorrem na multa de 20$ reis pela primeira vez,
na do dobro pela segunda, e na do
quadrupulo em caso de nova reincidencia.
14.!2 Acham-se a venda os sellos de 5 reis
e de 25 reis em Lisboa, no correio gera, nas
salas da entrega das cartas, e na lojas dos
depositarios das caixas da pequena posta; e
ja foram remettidos aos correios centraes
para serem distribuidos pelos outros correios
das provincias. Em quanto os nao houver de
10, de 50 e de 100 reis, e mesmo depois,
pode supprir-se a sua falta com tantos dos
outros, que juntos completem a importancia
total do respectivo porte. Devem ser affixados
no canto esquerdo superior da frente do

AFIXE OS SELOS NO ANGULO
SUPERiOR OlRpTO D~S"""
SUAS CORRESPONOENCIAS

.
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Carta de Amarante para 0 Porto, circulada em 26 de Marcro de 1862, com
porte interne de 25 R e carimbo de barras 53 da 1~ Reforma Postal.

I

Ja temos it venda

CAT ALOGOS YVERT -

Fig. 1

Fig. 2

12.!2 Os don os, ou consignatarios dos barcos de vapor de navega9ao costeira sao

sobrescripto, correndo dahi na mesma Iinha
para 0 lado direito, quando for necessario
affixar mais de um.

Volume I - Fran~a. Andorra, Europa/CCpl (a cores)
Volume III - Europa Ocidenlal
Volume IV - Europa do Lesle

Nesta extensa informaCfao, reparamos em
diversas curiosidades. Assim, uma carta de
posta intern a nao era aceite se pesasse mais
de oito onltas (cerca de 232 gramas), os
jornais nao eram taxados pelo peso mas sim
por folha-papel que se imprime de uma vez
e que da um certo numero de paginas; e
existe uma referencia a um selo de 10 rsis
que nunca chegou a ser emitido. Outro selo
que tambsm nunca foi emitido foi 0 de 20
rsis, para franquia oficial, indicado no art. 2

* oulros

obrigados a participar com anticipa9ao no
correio do porto donde sahirem, 0 destino
dos ditos barcos e 0 dia e hora de saida, a
fim de serem conduzidas a bordo as malas
de correspondencia, a qual sera recebida ate
a ultima hora na esta9ao postal, que se acha
estabelecida na arcada occidental do Terreiro do Pa90. Os capitaes e mestres das embarcaqoes nacionaes que navegarem para
as ilhas, provincias ultra marinas e imperio
do Brazil, logo que tenham pedido a visita de
policia, e estiver designada a hora da saida,
darao disso parte na referida esta9ao, onde
14
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calalogos lambem recenlemenle aparecidos
Europa Ocidenlal (2 volumes), edi~ao Michel
Europa/Cepl (lema). edi~ao Michel
Israel. edi<;iio Scheps

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Telefone (062) 83 12 48

2500 CALDAS DA RAINHA
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Estatutos

Artigo 1. 9 - 0 Clube Filatelico de
Portugal, e uma associaqao cultural, sem
fins lucrativos, pes-soa colectiva numero 500
844739, fundada em 27 de Outubro de 1943,
com Sede na cidade de Lisboa, instalada na
Avenida Almirante Reis, numero setenta,
quinto an dar, lado direito e tem por objectivos:
alfnea a - Incrementar 0 coleccionismo filatelico, atraves da implementaqao
de todos os tipos de iniciativas e realizaqi5es viaveis;
alfnea b - Prestigiar a filatelia portuguesa;
alfnea c - Servir de interlocutor e intermediario, e defender junto das
entidades publicas e privadas e dos organismos dirigentes da filatelia nacional
os interesses dos seus associados;
alfnea d - Pres tar assist{mcia tecnica
aos seus associados;
alfnea e - Intensificar 0 estreitamento
de relaqi5es entre os filatelistas;
alfnea f - Estabelecer relaqi5es com
entidades filatelicas;
alfnea 9 - Editar periodicamente uma
publicaqao para divulgaqao das actividades filatelicas.
Artigo 2. 9 - 0 Clube Filatelico de
Portugal tem duraqao ilimitada.
32

Artigo 3. 9 - Podem ser soc/os do
Clube Filatelico de Portugal todas as entidades em nome individual ou colectivo, em
numero ilimitado, de qualquer nacionalidade.
Artigo 4. 9 - Sao as seguintes as categorias de Socios:
alfnea a - Honorarios - todas as
entidades singulares ou colectivas, que
tenham prestado relevantes serviqos
filatelia ou ao Clube Filatelico de Portugal, em especial, por causas devidamente
apreciadas e propostas pela Direcqao e
aprovadas pela Assembleia Geral;
alfnea b - Efectivos - todas as
entidades em nome individual maiores de
dezoito anos, ou colectivas de qualquer
nacionalidade, com resid{mcia em Portugal;

a

alfnea c -

Correspondentes -

todas as entidades em nome individual
ou colectivo de qualquer nacionalidade,
residindo fora de Portugal;
alfnea d - Juvenis - os men ores
de dezoito anos, residentes em Portugal.
Artigo 5. 9 - Sao direitos dos socios:
alfnea a - Participar, de a'cordo com
os Regulamentos Internos, nas actividades do Clube;
alfnea b - E/eger e ser eleito para os
Corpos Sociais do Clube;

exclusivamente; 0 de 80 reis ate ao de 5
oitavas exclusivamente, 0 de 120 reis ate ao
de sete oitavas exclusivamente, e assim por
diante, subindo 40 reis em cada duas oitavas.
2. 9 Nenhuma carta, que houver de se expedir para paizes estrangeiros, a excepqao
de Hespanha e tiver de transitar pelo interior
do reino, ou ate ao porto do seu embarque,
se for por mar, ou ate Elvas, Valenqa ou
outro ponto da fronteira, podera ser expedida,
sem trazer 0 selo de 25 reis, ate tres oitavas
exclusivamente, 0 de 50 reis ate cinco oitavas exclusivamente; e de 75 reis ate sete
oitavas exclusivamen te, e assim por diante,
subindo 25 reis por cada duas oitavas.
3.9 As cartas de posta interna, onde ella
estiver estabelecida, trarao sempre 0 selo de
franquia de 25 reis, e pela sua distribuiqao e
entrega nada se pagara: nenhuma destas
cartas podera acceitar-se, nem expedir-se,
que exceda 0 peso de oito onqas.
4. 9 Cada folha e impressao dos periodicos
nacionaes, ou estrangeiros lanqados nas
caixas do correia tera 0 sello de 5 reis, ou 0
porte de 10 reis, se nao for sellada: os outros impressos, gravuras ou lithographias, ate
uma onqa exclusivamente terao de 10 reis,
ou 0 porte de 20 reis, ate duas onqas exclusivamente terao 0 selo de 20 reis, ou 0
porte de 40 reis, ate tres onqas exclusivamente terao 0 selo de 30 reis, ou 0 porte de
60 reis, e assim por diante. Os manuscriptos
cintados, e as amostras de fazendas, tambem cintadas ate uma onqa exclusivamente,
terao 0 sello de 25 reis, ou 0 porte de 40
reis, ate duas onqas exclusivamente 0 sello
de 50 reis, ou 0 porte de 80 reis: ate tres
onqas exclusivamente 0 sello de 75 reis, ou
o porte de 120 reis, e assim por diante. Estes
mesmos sellos devem ser sempre afixados
nos objectos de que se tracta, quando forem
dirigido a paizes estrangeiros, a excepqao
de Hespanha, transitando pelo interior do
reino.
5. 9 0 premio das correspondencias registadas para 0 reino, ilhas e provincias ultramarinas e de 100 reis por cada carta, pago
sempre por meio de selo. A indemnizaqao
dada pela administraqao em caso de
descaminho sera de 5$000 reis, e devera

ser requerida dentro de um anna desde a
data do regis to. Os saques de dinheiro (para
onde os houver) nao excededo a quantia de
20$000 reis e 0 premio sera 0 cos tum ado de
1 por cento.
6. 9 A carta de postas interna, e a que for
dirigida a paizes estrangeiros, a excepqao
de Hespanha, que nao trouxer sello, ou 0
trouxer menor do que 0 devido, so sera
expedida depois do fraqueada com 0 sello
comptetente, e de addicionado outro sello de
igual valor.
7. 9 Se nas outras cartas se achar sello de
menor importancia do que deva ser, fica
sujeito 0 destinatario a pagar por elias 0 dobro
da importancia que faltar; se, .Jor exemplo,
uma carta do reino ou das IIhas adjacentes
trouxer 0 sello de 25 reis, a qual por ter ou
exceder 0 peso tie tres oitavas devesse trazer 0 de 50 reis, pagara por ella 0 destinatario
o dobro dos 25 reis que faltam (50 reis). Se
alguma destas cartas trouxer selo que ja
servisse sera taxada no correio, como se
nenhum trouxesse; isto e, se trouxer selo de
25 reis ja servido pagara por ella 0
destinatario 40 reis.
8.9 As correspondencias trazidas ao correio ate uma hora depois de tiradas, pela
ultima vez, as cartas da caixa geral, so poderao ser expedidas nesse dia, se alem do
porte os apresentantes pagarem por cada
carta ou masso ais 20 reis.
9. 9 As que chegarem ao correio por navios
ou paquetes depois da ultima expediqao da
pequena posta, serao distribuidas no dia
seguinte; salvo se as pessoas, a quem forem
dirigidas,tiverem dado 0 seu nome para Ihes
serem apartadas, no qual caso Ihes serao
entregues no correia ate as onze horas da
noite, pagando mais 10 reis e por cada carta
ou masso de periodicos.
10. 9 As pessoas que pretenderem conduzir de umas para outras terras cartas, papeis
fechados como cartas, ou processos
judiciaes, franquearao por meio de sellos
essas cartas, papeis, ou processos, apresentando-os na estaqao postal da terra donde partirem, ou na primeira do transito, se
naquella a nao houver, para serem
inutilisados os sellos, e impress as as competentes marcas; nao sendo exceptuadas
13

AVULSOS DE 1853
Jose R. Dias Ferreira

Na cronologia dos parses que emitiram
selos postais, Portugal figura no quadragesimo sexto lugar 0 que nflO e nada
desprestigiante se atentarmos que quarenta
anos ap6s, a lista chegava a perto de trezentos.
Embora emitfssemos os primeiros selos
treze anos depois da Inglaterra, podemos
considerar 0 nosso pars como um percursor
da filatelia ao atendermos 0 seguinte quadro
estabelecido por grupos de anos de emissao:

1840
1843
1845
1847
1849
1850
1851
1852
1853

ADMINISTRAC(Ao GERAL DOS CORREIOS
EM 28 DE JUNHO DE 1853.

1 Pars
3 Parses
1 Pars
3 Parses
3 Parses
12 Parses
10 Parses
11 Parses
2 Parses

Em refor<;o da nossa opiniao, associ amos
Postal a beleza dos nossos primeiros selos e 0 prestfgio dos nossos correios
que dez anos mais tarde, a 11 de Maio de
1863, participaram no reduzido grupo de
parses que em Paris promoveu a primeira
Conferencia Postal Internacional. (!)
Um aviso da Sub-Inspec<;ao dos Correios,
datada de 11 de Junho de 1853 (Posta Interna) chamava a aten<;ao do publico, sem
dizer se ja havia selos a venda, «que as
cartas de posta interna, isto 13, escritas em
Lisboa, para serem entregues tambem em
Lisboa, e em Belem e Benfica, pelos cartei-

a Reforma

ros, nao podem ser expedidas sem que sejam franquiadas com 0 selo de 25 reis» . Esta
notfcia faz pressupor que os selos ten ham
sido postos a venda antes do dia 30. Notese que 0 aviso, como vimos, tem data anterior
a portaria sarda no «Oiario do Governo» de
28 de Junho (2), que dado 0 se interesse e
por ser tao pouco conhecida, passamos a
reproduzir:

Como desde 0 1. 'l de Julho, vaG par-se em
pratica os novos regulamentos postaes,
prescriptos nos decretos de 27 de Outubro
de 1852, e 4 de Maio proximo preterito, a
Administraqao geral dos Correios, julga do
seu dever pedir a attenqao do publico, sobre
aquella parte desses regulamentos de que
elle precisa ter mais particular conhecimento.
1. 'l Nas cartas para 0 continente do Reino,
e para as ilhas da Madeira e Aqores, poderse-hao affixar sellos, com os quaes serao
expedidas e entregues francas. Nas que nao
chegarem ao peso de tres oitavas,podera
affixar-se um selo de 25 reis; nas que tiverem 0 peso de 3 oitavas, mas nao chegarem
ao de cinco, podera affixar-se um selo de 50
reis; nas que tiverem 0 de 5, mas nao chegarem ao de sete, podera affixar-se um sello
de 15 reis, e assim por diante, subindo 25
reis em cada duas oitavas. Pelas ditas cartas, que nao foram franqueadas com sello,
pagarao as pessoas, que as receberem, 0
porte de 40 reis, ate ao peso de tres oitavas

alfnea c - Recorrer por escrito para a
Assembleia Geral, dos actos da Direcqao
que julgarem contrarios aos seus direitos
ou as disposiqaes destes Estatutos e os
Regulamentos Internos;
alfnea d - Receber periodica e gratuitamente, um exemplar da publicaqao
editada pelo Clube;
paragrafo 1. g - Os socios HONORARIOS nao estao obrigados ao
pagamento de quotas;
paragrafo 2. g - Os socios correspondentes nao podem ser eleitos para os
Corpos Sociais do Clube;
paragrafo 3. g - Os socios juvenis nao
tem direito a voto nem poderao pertencer
aos Corpos Socia is do Clube, mas poderao organizar-se em Comissaes de
Juventude.
Artigo 6. g - Aos socios competem os
seguintes deveres:
alfnea a - Pagar as quotas, correspondentes as suas categorias, e fixadas
nos Regulamentos Internos;
alfnea b - Respeitar os presentes
Estatutos, os Regulamentos Internos e as
de/iberaqaes da Assembleia Geral e da
Direcqao, que nao contrariem os mesmos
Estatutos;
alfnea c - Exercer graciosamente os
cargos para que sejam eleitos, salvo recusa devidamente justificada;
alfnea d - Contribuir, dentro das suas
possibilidades e da sua esfera de acqao,
para 0 desenvolvimento e bom nome do
Clube Filatelico de Portugal;
alfnea e - Pedir por escrito a sua demissao quando nao desejam continuar
como socios.

Artigo 7. g - 0 nao cumprimento culposo dos Estatutds ou dos Regulamentos
Internos em vigor, imp/icara procedimento
discipfinar, competindo a Direcqao a ap/icaqao de uma das seguintes sanqaes:
alfnea a - Repreensao por escrito;
alfnea b - Suspensao dos direitos de
associado por um perfodo nao superior a
um ano.
Artigo 8. g - A Assembleia Geral podera aplicar a pen a de eliminaqao, sempre
que a mesma seja fundamentada.
Paragrafo unico - A instruqao de
quafquer processo 13 da competencia da
Direcqao e obedecera sempre ao princfpio do contraditorio.
Artigo 9. g - Constituem os Corpos
Sociais do Clube Filatelico de Portugal:
a/{nea a - A Mesa da Assembleia
Geral;
alfnea b - A Direcqao;
alfnea c - 0 Conselho Fiscal;
paragrafo unico -

Todos estes 6rgaos sao eleitos por tres anos em
Assembleia Geral, por voto secreto, desempenhados gratuitamente, mediante
proposta do mfnimo de vinte socios efectivos, no pleno gozo dos seus direitos e
apresentada com a antecedencia mfnima de quinze dias, ao Presidente da
Assembleia Geral.

Artigo 10. g - A Assembleia Geral 13 a
reuniao de todos os socios efectivos no pleno gozo dos seus direitos.
Paragrafo 1. g - Qualquer socio efectivo podera representar um outro,
devidamente credenciado, ambos no pleno gozo dos seus direitos;
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paragrafo 2. Q -

A Assembleia Geral €I
convocada pelo Presidente da Mesa, ou
por quem as suas vezes fizer no seu impedimento justificado, com a antecedfmcia
mfnima de trinta dias, atraves de aviso
publico em um jornal diario, na publicar:;ao
do Clube como seu 6rgao oficial e por
afixar:;ao na Sede, sem prejufzo da observan cia do disposto no Arf.2 174, n. 9 1, do
C6digo Civil.
Artigo 11. Q - A Assembleia Geral €I
dirigida por uma Mesa constitufda por um
Presidente e dois Secretarios e um Vice-Presidente.
Artigo 12. Q - A Assembleia Geral
reune em sessoes:
alfnea a - Ordinarias - que tem
lugar ate 31 de Marr:;o, anualmente, para
apreciar:;ao e votar:;ao do Relat6rios e
Contas da Direcr:;{w e do Parecer do
Conselho Fiscal, e trienalmente, para
eleir:;ao dos Cor~os Sociais.
Alfnea- b - Extraordinarias- que
tem lugar sempre que 0 Presidente da
Mesa ou quem 0 substitua, por questoes
ponderosas, 0 julgue conveniente; a pedido de um dos restantes Corpos Sociais;
ou ainda a requerimento de, pelo menos,
vinte s6cios efectivos no pleno gozo dos
seus direitos.
Artigo 13. Q - A Direcr:;ao €I composta
por um Presidente , um Vice-Presidente, um
Tesoureiro, um Secreta rio, tres Vogais e dois
Vogais suplentes.
Paragrafo 1.Q - Compete a Direcr:;ao
dirigir a vida associativa, de acordo com
os presentes Estatutos, os Regulamentos
Internos que vier a estabelecer e as deliberar;oes da Assembleia Geral;
paragrafo 2. Q - Compete Direer;ao
demitir 0 s6cio que, depois de avisado
por carta registada, nao pague as quotas
de um ana de atraso, no prazo de trinta
dias;

a
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paragrafo 3. Q -

0 Clube Filatelico de
Portugal obriga-se pela assinatura eonjunta do Presidente ou Vice-Presidente e
outro membro da Direcr;ao.
Artigo 14. g - 0 Conselho Fiscal €I
constitufdo por um Presidente, um Secretario e um Relator.
Paragrafo (mico - Compete ao
Conselho Fiscal acompanhar a aetividade da Direcqao, bem como as contas, do
que resultara a emissao de um Pareeer
anual sobre 0 Relat6rio e Contas.
Artigo 15. g - Compete a Assembleia
Geral, quando convocada expressamente
para 0 efeito, decidir sobre a alterar;ao, no
todo ou em parte, dos presentes Estatutos,
devendo ser sempre qualquer decisao tomada por uma maioria de tres quartos do
numero de votos expressos.
Artigo 16. Q - A dissolur;ao do Clube
Filatelico de Portugal s6 pode ser decidida
em Assembleia Geral especialmente convocada para 0 efeito, a pedido de pelo menDs,
um terqo de todos os s6cios no pleno gozo
dos seus direitos.
Paragrafo unico - A decisao da
dissolur;ao carece de uma maioria de tres
quartos dos votos provaveis . Decidida a
dissolur:;ao , os seus M6veis e Im6veis e
tudo 0 mais que constitua 0 patrim6nio
do Clube terao 0 destino que a Assembleia Geral aprovar, nos termos da
legislar;ao .9ue esteja em vigor.
Artigo 17. g - Estes Estatutos aprovados em Assembleia Geral Extraordinaria
em doze de Fevereiro de mil novecentos e
oitenta e oito, substituem os anteriores Estatutos e entram imediatamente em vigor.
• Aprovados em Assembleia Geral realizada
no dia 12 de Fevereiro de 1988. Escritura de 29
de Janeiro de 1990, do 4.Q Cartorio Notarial de
Lisboa. Publicado no "Diario da Republica" n.Q49,
3." serie, de 28 de Fevereiro de 1990-

orgao maximo da Federartao Portuguesa, 0
seu Congresso, testemunhado pelos Directores dos Servirtos de Fllatelia dos Correios
de Portugal e Espanha, e presenciado por
numerosos filatelistas de ambos as parses.
Entre as diversas determinartoes do
convenio, podemos indicar a compromisso
das duas Federa<toes em reservar 10% do
numero de paineis das suas exposirtoes
nacionais a participantes do pals homologo,

para alem de em cada um desses certames
dever figurar no corpo de jurados um elementa do quadro oficial do outr~ pals.
E ja esta assegurado para 0 proximo ana
a intercambio que implementara as deliberartoes ora estabelecidas prevendo-se portanto,
a partir de agora, a normalizartao oficial das
relartoes filatelicas luso-espanholas e a solurtao de situart0es dubias que se tem
verificado.

*****

CFP tem computador operacional
Tem sido relevantes os servic;os prestados
Filatelia portuguesa e aos seus
associados, pelo Clube Filatelico de Portugal
ao longo do seu quase meio seculo de existencia.
Mas, numa epoca em que se desenvolvem a ritmo verdadeiramente avassalador e
pontificam meios tecnologicos tantos deles
de grande sofisticac;ao, nao poderia a CFP
deixar de estar atento ao fenomeno e, na
medida das suas possibilidades e necessidades, actualizar-se no sentido de poder
aproveitar as beneffcios proporcionados por
esses meios, para corresponder aos anseios
dos nossos associados, melhorar a nossa
capacidade de resposta, aumentar a funcionalidade dos servic;os e, mesmo, promover 0
aces so a novas reg alias e possibilitar a implementac;ao de novas iniciativas.
Nesta perspectiva, dando inlcio a um processo de renovaC;ao que se considera
irreverslvel, a DirecC;ao do CFP decidiu adctuirir um computador capaz de assegurar
necessidades previamente demarcadas e
estudadas.

a

Registe-se que esta ideia ja se vinha a
desenvolver ha tempo, ou seja, desde que se
concluiu sobre a infuncionalidade definitiva do
aparelho que nos fora oferecido por um bom
amigo do CFP e para 0 qual nao havia 0
material necessario ao seu funcionamento.
Para a sua concretizartao, impunha-se reunir
determinadas condic;6es, entre as quais as
financeiras e as humanas.
Alcanc;adas as mesmas, contamos ainda
com a generosidade da DATA GENERAL
PORTUGAL, uma das grandes empresas Ifderes do mercado que, considerando a facto
do CFP ser oficialmente Entidade de Utilidade Publica, proporcionou-nos um desconto
autenticamente excepcional na aquisic;ao de
um computador Dasher/286, com disco de
20 MByle e monitor Policromatico.
Aqui fica desde ja 0 nosso publico agradecimento a DATA GENERAL PORTUGALempresa de primeira grandeza, como a comprova a sua atitude para com 0 CFP - e a
suge~ao aos nossos consoc~s de que
quando necessitarem de computadores, priorizem esta conceituada marca.
11

Protocolo luso-espanhol
Exito na Philaiberia 91
Era ha ja muito tempo desejada a sistee ordena~ao das rela~5es
filatelicas entre portugueses e espanhois cuja
oficializa~ao so poderia, logicamente, partir
das entidades que em cada um dos paises
regem essa actividade: a Federa~ao Portuguesa de Filatelia e a Federa~ao Espanhola
de Sociedades Filatelicas.

desiderato, dificultado tambem pelas naturais
diferen~as estruturais dos dois organismos
envolvidos. Mas a determina~ao e sentido
de responsabilidade conseguiu superar todos os obst.kulos que se opunham ao
desejado desfecho. Por outr~ lado, a realiza~ao da I Exposi~ao Filatelica Luso-Espanhola,
Philaiberia 91, foi 0 factor que porventura

Entre paises vizinhos e cada vez com
maiores afinidades derivadas em particular
da integra~ao das duas na~6es na Comunidade Economica Europeia, nao fazia sentido
que nao existisse um compromisso a alto
nivel que regulasse as rela~6es no dominio
filatelico, e que, inclusivamente, activasse 0
intercambio oficial neste.. importante vector
cultural.
A verdade e que ha ja algum tempo as
duas Federa~6es negociavam no sentido de
concretizar esse indispensavel acordo. Vicissitudes diversas foram protelando esse

faltava para desencadear a finaliza~ao do
processo - facto alias reconhecido pelo Presidente da Federa~ao Espanhola, Fernando
Aranaz, na sua interven~ao na sessao solene que na ocasiao se realizou e na qual foi,
finalmente, assinado 0 protocolo entre as
duas Federa~6es, tendo firmado por parte
da Federa~ao Portuguesa, Pedro Vaz Pereira, seu Presidente da Direc~ao.
Esse significativo momenta teve lugar no
dia 26 de Outubro, no SalEIO Nobre da Camara Municipal de Vila Nova de Gaia e foi
presidido por Vitor Falcao, Presidente do

matiza~ao

Quase mil paineis com cento e cinquenta
e duas participa~6es na Classe de Competi~ao, das quais setenta e nove portuguesas e
setenta e tres espanholas, para alem de treze outras na Classe Especial, das quais tres
espanholas, preencheram 0 amplo Parque
de Exposi~5es da cidade de Vila Nova de
Gaia desde 0 dia 19 ate 26 do mes de Outubro pass ado.
Foi a Philaiberia 91, a primeira exposi~ao
filatelica luso-espanhola que contou com uma
excelente organiza~ao do Clube Nacional de
Filatelia atraves de uma Comissao Organizadora dirigida por Manuel Portocarrero ao
qual, segundo expressaram elementos da
agremia~ao nortenha, se deve 0 exito obtido
pelo esfor~o, trabalho e dedica~ao que devotou a montagem desta importante

Deste numeros ressalta um equilibrio claro
no numero de colec~5es portuguesas e espanholas nas modalidades Tradicional,
Tematica e Literatura. Das outras, anotamos
o desnivel desfavoravel para nos, na Historia Postal, que nos caUsa alguma estranheza,
e a pouca representatividade nos Inteiros
Postais com ausencia absoluta de colec~5es
hispanicas.

manifesta~ao .
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Estiveram presentes participa~5es de todas as especialidades filatelicas oficialmente
reconhecidas sendo a Tematica aquela que
maior numero registou: 47 (24 portuguesas
e 23 espanholas). Seguiu-se-Ihe a Tradicional com 23 (10 e 13), a Historia Postal com
20 (5 e 15), a Maximafilia tambem com 20
(14 e 6), a Juventude com 15 (12 e 3), a
Literatura Filatelica igualmente com 15 (7 e
8), a Aerofilatelia com 6 (1 e 5) e os Inteiros
Postais com 4, todas portuguesas, sendo
portanto esta modalidade a unica onde se
nao apresentaram colec~5es do pais vizinho.

Equillbrio nos premios

No que diz respeito aos principais
galard6es, 0 Grande Premio do Grupo de
Honra coube ao portugues Joaquim Leote
com a sua premiadissima colec~ao "fndia
Portuguesa» . E 0 Grande Premio Philaiberia
91, foi outorgado a outro compatriota, Antonio Bonina, com "Correio Maritimo em
Portugal», uma colec~ao de Historia Postal.
Premio Espanha necessariamente atribuido a um portugues, foi entregue a Lobao
Tello, com os "Os Mamiferos Africanos - A

°
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sua Historia Natural e Intrarelac;6es com a
Homem»; e a Premia Portugal, destinado a
um espanhol, a participa<;ao "Primeiros
Vuelos Relacionados com Espana», de Luis
Alemany.
Dos premios destinados a cada uma das
especialidades, cinco (Tradicional, Historia
Postal, Aerofilatelia, Tematica e Literatura)
foram entregues aos visitantes, e as tres
rest antes (Inteiros Postais, Maximalilia e Juventude) a portugueses, respectivamente
Pedro Vaz Pereira, com "Inteiros Postais tipo
Ceres; Joaquim Canteiro com "Pontes»; e
Eulalia Mota Marques com "BrElVe Histoire
du Portugal. Assim, em termos gerais estes
galardoes foram igualmente repartidos, enibora as dois mais significativos ten ham sido
obtidos por portugueses.
Quanto a medal has, igualdade nas de
aura grande (4 para portugueses e 4 para
espanhois), vantagem dos nossos vizinhos
nas de aura (3 e 8). Nas de vermeil grande
ligeira vantagem para Portugal (8 para 7), e

nas de vermiel, de novo iguais (8 para cada
lado). Das 17 medalhas de prata grande, (13)
foram para Espanha e apenas 4 para Portugal; das 30 de prata 17 ficaram entre nos e
13 viajaram para Espanha. Neste metal,
portanto, clara vantagem para as nossos vizinhos.
Nas medal has menos significativas, as de
bronze prateado foram repartidas entre 18
portugueses e 11 espanhois; nas de bronze
a propor<;ao foi de 14 para 6. Apenas dais
diplomas foram atriburdos - ambos para calecc;:6es juvenis de portugueses.
De qualquer forma, tendo em conta 0
elevado desenvolvimento actual da filatelia
espanhola, a resultado desta saudavel competic;:ao em nada nos deslustra - antes pelo
contrario.
0 proximo encontro a este nrvel entre
as filatelistas dos dais parses sera em Cadiz,
em 1993, na II PhHaiberia que tera a responsabilidade da Sociedade Filatelica
Gad itana.

***
MANUEL VALADARES
A Camara Municipal de Lisboa homenageou a 15 de Fevereiro passado 0 Professor.
Manuel Valadares e cientista, com 0 descerramento de uma placa toponimica que atribui
o seu nome a Rua A da urbanizac;:ao da
Quinta da Amoreira, no Lumiar.
A cerimonia, resulta de uma resoluc;:ao
camararia aprovada por unanimidade e destina-se a reconhecer 0 relevante contributo
do professor Valadares ao desenvolvimento
das lfiencias ffsicas.
Nascido em 26 de Fevereiro de 1904, 0
Professor. Manuel Valadares leccionou no
Liceu Pedro Nunes e foi assistente no Instituto Portugues de Oncologia e na Faculdade
de Ciencias de Lisboa. Demitido em 1947
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E NOME

DE RUA

das func;:oes docentes pelo Conselho de Ministros, foi convidado par Irene Joliot-Curie
para coordenar ac<;oes de Investigac;:ao em
Paris. Mais tarda, em 1959 foi nomeado director do Centro de Espectometria Nuclear e
de Massa de Paris. Em 1966, foi galardoado
pela Academia de Ciencias de Paris, com 0
premio "Lacase" de Frsica.
Manuel Valadares foi tambem um distinto
filatelista tendo reunido entre outras, uma
colecc;:ao de Portugal Continental, de grande
valia, a qual obteve e levadas classifica<;6es
nas exposi<;6es em que participou. A colecc;:ao de Manuel Valadares que foi associado
do CFP, foi dispersa apos a seu falecimento
num importante leHao realizado na Sui<;a.

Exposi~6es

na Sede

Em Fevereiro de 1971 (ja la vao mais de vinte anos!)
realizaram-se na Sede do CFP as denominadas "Primeiras Jornadas Tematicas» que se
caracterizaram pela exibic;:ao, sucessivamente, em cada Sabado, de uma colecc;:ao tematica,
apresentando-se assim temas variados.
Depois, so pontualmente se voltaram a efectuar pequenas mostras no nosso salao.
Ha algu(ls tempos, varios associados sugeriram que 0 CFP retomasse periodicamente
pratica semelhante.
Ponderado 0 ass unto, empreendemos varias diligencias para a sua concretizac;:ao, em
particular para se conseguirem as indispensaveis paineis.
Apos term os conseguido a seu emprestimo, deram-nos a grato prazer da sua colaborac;:ao
os prestimosos consocios e distintos filatelistas, Eurico Lage Cardoso que expos "Figuras e
factos da poiftica mundial»; Carlos Brites que apresentou «D. Manuel I - A<;ores e Colonias»,
e Fernando Carrao com «Escotismo».
Na ultima Assembleia Geral do CFP de novo alguns socios se manifestaram favoravelmente a que se retomasse a illiciativa.
Atendendo aos desejados entao expressos,vai a Direcc;:ao iniciar um novo cicio de exposic;:oes na Sede com seguinte calendario:
Dia 1 de Fevereiro - «Portugal», de Jose Antonio Duarte Martins (Maximafilia)
Dia 8 de Fevereiro - «Carimbos nominativos de Portugah>, de Pedro Vaz Pereira (Historia
Postal)
Dia 15 de Fevereiro - «0 Correio - Transporte e Distribuic;ao atraves dos seculos», de
Vitor Correia (Tematica)
Dia 22 de Fevereiro - «Estudos dos Inteiros tipo D. Carlos (Mouchon)>>, de Jose Correia
(Inteiros Postais)
Nestas datas, as respectivos expositores dispuseram-se amavelmente a estar presentes,
das 15 as 18 horas, prestando-se a proporcionar as esclarecimentos que Ihes forem solicitados
sobre as colecc;:oes.
Convidam-se, pois, todos os cons6cios a visitar a Sede, nas datas indicadas, podendo
assim, para alam de contactar directamente a vivencia do CFP, apreciar as belas colecc;:6es
patentes e, eventualmente, serem esclarecidos pelos coleccionadores que as elaboraram.
Finalmente, fica tambam a convite aos socios que desejem expor as seus trabalhos filatelicos,
para que nos manifestem essa disponibilidade.
Em Fevereiro proximo, recomec;:ara 0 cicio com uma calendarizac;:ao que sera divulgada na
proxima edic;:ao desta revista.
9

Azul Esverdeado
C. Medidas dos mesmos:
1}1 e 2.1 tiragens: 165 X 91mm a
166 X 92mm
3. i : 164 X 93mm a 164,5 x 93mm
4.i: 162 x 114mm
D. "POR AVIAO", medindo pelo enquadramento:
p e 2.i tiragens: 68 x 14mm a
68,5 x 14mm
3. i : 68,5 x 14,5mm a 69,5 x 14mm
4.i: 70 x 14,5mm
E. As "AS AS" COM 0 EMBLEMA DOS
cn, medindo:
p e 2.i tiragens: 108mm
3. i : 105/1 06mm
4.i: 107mm
terminando pelo interior dos sobrescritos,
qual poderc~ apresentar-se como:

0

PONTINHADO
QUADRICULADO
RISCADO TRANSVERSALMENTE
em cor de fundo, de AZUL CLARO a VERDE AZULADO ... e pronto! Se quiser mais,
nao perca tempo, meta maos a obra ..•
querias Mascarenhas?
E para terminar ou terminando, leitor AMIGO e, especial mente Voce, com quem tenho
estado a ''falar'', ja Ihe passou por essa massa
encefalica, quantos sobrescritos tera de
estudar e tempo perder? Sim, meu Caro, para
chegar a estas conclusoes. Pois entao pense e vera quao diffcil, trabalhosa e chata e
esta vontade de querer (des) ajudar. Ainda
por cima, como nao se recebe um chavo,
fica-se naquela do ... pois, e mal pago.
Espero tenha aproveitado alguma coisa.
Esse era 0 meu fito.
Bons voos e nao esquec;a a sua colaboraC;ao ... t, obrigadinho!
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PORTUGAL
1424 268 -

570 -

751 -

772 -

824 -

LEILOES FILATELICOS
879 -

PAULO DIAS
Selos, Historta Postal, Inteiros Postais
de Portugal, Ilhas e Ex-Colonias Portuguesas

926 -

LOTES ou COLEC~6ES

1204 -

Proximo Leilao: Fevereiro 92
1261 -

Correspondencia: Apartado 30 003 Fax: (01) 606488
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1321 Lisboa Codex
1413 -

Antonio Gil Rocha Leitao Lourenc;o.
Rua Dr. Antonio Jose de Almeida,
13-1. 2 A. 2780 Oeiras. (M)
T.60.N.U.1.2.
Eng.2 Jose Ramires de Vasconcelos Freitas. Rua Dr. Francisco
Antonio Dinis, 92-3. 2 Dt. 2, 3080 Fig
u
e
ira
daFoz. (M)Po.Fr.Es.ln.T.C.v.u.60.12!:U.94.
Eng.2 Antonio Tomas Belo Pinto
Ferreira. Rua Passos Manuel, 2232_2. 4000 Porto. (A) Po.-Fr.ln.AI.
T.C.N.60.1 Classico, 24 B.28.90.94.
Maria do Carmo dos Santos Soares
Vieira. Rua Padre Antonio Vieira, 54,2. 1000 Lisboa.
Eng.2 Julio Henrique Ramos Ferreira e Silva. Quinta do Galvao, Lote 5
rIc Dt. 2. 2615 Alverca. (M)
T.C.N.U.60.1.93.
Eduardo Joaquim Soares Veiga de
Araujo. Avenida General Norton de
Matos, n. 2 65, 2.2 Esq.2 Miraflores.
Aiges. 1495 Lisboa. (P) Po.T.C.
V.60. N.1.2.
Dr. Antonio do Carmo Filipe. Rua
. dos Soeiros, 336-1.2 01.2. 1500 Lisboa. T.C.V.60.N.U.
Garibaldi Sousa Santos. Rua Jose
Regio, 9-2.2 Esq.2. 2725 Mem Martins. (A) Po.ln.T.C.V.-60.U.10
FederaI.16.90.
Mario Manuel Leitao. Rua Julio
Dantas, 3-1.2 F. Casal S. Bras. 2700
Amadora. (M) Po.Fr.ln.-T.C.V.60.
U.1.2.10 Ocid.16.21.30.93.94.
Dr. Jose Carlos Gomes Pimenta.
Rua do Lidador, 467-2.2. 4100 Porto. (M) T.C.V.60.N.U. de preferencia
60.1. IIhas. Diversos de 3.

1471 -

1669 -

1685 -

1951 -

2065 -

2328 -

2357 -

2561 -

2723 -

Franklin Moreira da Silva. Rua do
Brasil, 343-2.2. Calhabe. 3000 Coimbra. (P) T.C.60.N.U.1.
Dr. Bento Manuel Grossinho Dias.
Rua Prof. Joao Barreira, 5-4. 2 Esq.2.
1600 Lisboa. (M) Po. Fr. T.C. V.60.N.
U.1.2.3.90.93.94.
Cor. Joaquim Jose Falcao Galante
de Carvalho. Avenida Conselheiro
Fernando de Sousa, 27-6. 2. 1000
Lisboa. (M) T.C.V.60.N.U.1.2.94.
Eng.Q Nicolau Manuel Grac;a Duque.
Rua D. Afonso Henriques, 75-1.2
Esq.2 2330 Entroncamento. (P)
In.T.C. V.60.N.U.
Arsenio da Silva Almeida. Apartamento 21587. 1137 Lisboa Codex.
Comerciante Filatelico. Po.Fr.ln.T.C.
V.60.N.U.90.91.92.93.94.97.
Antonio Julio Gomes Ferreira. Rua
Sebastiao da Gama, 9-1.2 Esq.2.
Casal S. Bras. 2700 Amadora. (M)
T.C. V.60.U.1.2A.94.
Alberto Trindade Vargues. Ediffcio
7 A. 3. 2 F. Cidade Nova. S. Antonio
dos Cavaleiros. 2670 Loures. (M)
Po.T.C.V.60.U.3.75.94.
Eng.2 Pedro Filipe Fialho Barroso .
Rua Manuel Ferreira Andrade, 133. 2 Dt.2. 1500 Lisboa. (M) Es.Fr.T.
C.V.60.N.U.1.2A.
Carlos Alberto Da Mesquita Gongalves. Rua Impasse C-M.23. S. Jorge.
2480 Porto de Mos. (MIA)
Po. Fr.ln. T.C. V.60.U.1.2A.Macau.2C
(R.P) Tematica: Nautica - Marinha.93.94.
Angelo Castanheira de Brito Xavier.
Quinta do Barao, Lote 29-3. 2 Esq.2.
Carcavelos. 2775 Parede. (P) C.60.
66.N.
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2732 -

2758 -

2843 -

2696 -

2897 -

2961 -

3015 -

3174 -

Maria Jose Correia de Campos Albuquerque. Rua Coop. Operaria
Amorense, Lote 30-1.2 Dt. 2 Amora.
2840 Seixal. (P) Po.ln.T.60.U.3.
Carlos Jose Barata. Apartado 1052.
S. Ant6nio dos Cavaleiros. 2670
Loures. (P) Po.Fr.ln. T.C.V.60.N.
1.17.22.Coreia do Sul.llhas Faraoe.Suecia.56.90.
Alberto do Nascimento Gonc;alves.
Rua 1.2 de Dezembro, 31-1.2. 1200
Lisboa. (A) T.C.V.60.N.U.
Dr. Americo Alves Cabac;a da Cruz.
Apartado 2581. 1114 Lisboa Codex.
(M) Po.Fr.ln.T.60.N.U.1.2A.Tematica: Poupanc;a.N.de 3.90.94.
Carlos Manuel Nunes Pacheco.
Apartado 206. 5400 Chaves. (P)
Po.Fr.Es.T.C.60.75.Circulados.60.
N.U.1.3.T16.94.Ateneu.
Dr. Miguel de Matos Lencastre
Cabral. Rua do Alecrim, 75-2.2.1200
Lisboa. (P) C.60.N.
Dr. Artur Reis Santos Nunes. Rua
Ricardo Esplrito Santo, 8-3. 2 Dt. 2 .
1200 Lisboa. (P) T.C.V.60.N.U.1.
Prof. LUIs Filipe da Costa Antunes.
Urb. Quinta do Viso, Torre 4-3. 2
Esq.2. 3080 Figueira da Foz. (M)
Po.Fr.ln.Compreende Es,T. C.V. 60.
1. 2.-3.5A. 10B.28. Colecciona:60.
N.U.1.2A.U.T49. (Pais Organizador).
Basquetebol (Tudo).90.94.

3177 -

Jose dos Santos Pereira. Rua Cidade da Beira, 54-6. 2 F. Olivais SuI.
1800 Lisboa. (M) T.C.60.N.U.90.

3178 -

Paulo Jose Santos Bernardo. Castelo do Bode, 125 A. 2300 Tomar.
(M) T.60.U.3.V.60.N.U.C.Tudo.60.N.
1.Tema NataI.90.94.
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3179 - Jose Carlos Neves Oliveira. Torres
da Bela Vista. Torre 10-9.2 Esq.2.
Santo Ant6nio dos Cavaleiros. 2670
Loures. (M) T.C.V.60.N.U.1.0utros.
90.94.
3180 - Armando Mario Delgado. Rua dos
Lusladas, 146-4.2 Esq.2. 1300 Lisboa. (A) Po.Fr.ln. T.C.V.60.N.2 B.
Especializada. Tematicas. Maximafilia.
3181 - LUIs Alberto Rodrigues Branco. Rua
das Cavadas, 21. Pedrulheira. 2430
Marinha Grande. (M) Po.Fr.ln.T.C
.60.N.U.1.3. Tematicas. T41.90.94.
3182 -

Alexandre Manuel de Matos Santos.
Largo Florindo Jose Frota. Febres.
3060 Cantanhede. (M) T.C.60.1.
Macau. 2A.N.U. Pec;as filatelicas: erres, cartas, provas, etc. Monarquia.
N. da Republica. 64. Ateneu.

quais, em caso de interesse (porque estes
deveriio ser considerados tipo) poden:i
ajuntar, se se dignarltiver coragem para ir
mais alem, as seguintes variedades (a escoIha e sua):

A. COR DOS SELOS:AZUL MARINHO
AZUL
B. Cor do papel dos sobrescritos, que
pod era ir de:
Cinzento Escuro a

,'.

,,

~
I

•

•

'

•~ t

"• •

~

j

:-

..... .

Fig. 5

3184 -

Menina Stephanie Marie-Ange Pinto
da Franc;a Roux. Avenida Infante
Santo, 68-5. 2 Esq.2. 1300 Lisboa. (P)
Po.Fr.T.C.60.N.U.1.21.8 Portuguesa
e Francesa. 90.
3185 - Eng.2 Tomas Ferreira dos Santos
Gouveia. Quinta da Torre, Lote 32rIc. 2750 Cascais. (A) Po.ln.T.C.
V.60.N.U.1.2C.94.Ateneu.
3187 -

Jorge Manuel Pereira Vaz. Rua LUIs
Queiroz, 7-3. 2 • C. 2800 Almada. (P)
Po.T.60.U.L3.90. Ateneu.

3188 -

Biblioteca da Camara Municipal de
Almeirim. 2080 Almeirim.

3190 -

LUIs Miguel Gongalves Reis Guisado. Rua Comandante Ramiro
Correia, Lote 78. Charneca.
Caparica. 2825 Monte de Caparica.
(P) Po.ln. T.C.60.N.U.1.2A.

Fig. 6
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Todavia, obstando a mas interpretactoes,
sinto-me compelido a fazer um esclarecimento, cedendo-Ihe, gostosamente, a
primazia de "mandar as malvas" 0 escrito.
Ei-Io:
Todos os informes sao da minha "Iavra", conta e risco, muito embora avidos
de contestayao positiva e esclarecedora.
Concedida a autorizactao e explanado 0
motivo, vamos ao que interessa: a sua ciassificactao:
1} Iniciemo-nos pelas patilhas do fecho,
quanta as tiragens :
com : 66 mm - 1.1 e 2.~ (Fig.~ 1)
43 mm - 3. iI (Fig.' 2)
86 mm - 4.iI (Fig.1 3)

3) as 1.iI e 2.1 apresentam (como marca
de agua?) tractos transversais:
a) de cima para baixo e da esquerda
para a dire ita;
b} idem mas da direita para a esquerda;
c) sem tract0s (Fig.~ 4)

Llste de membres· Lista de s6cios· Members list· Lista de s6cios • Liste de membres

3191 contudo ha que ter cuidado quanto a a) e b)
por muitos apresentarem tra<tos pouco visfveis.
4) a 3. iI (Fig.! 5) da-nos mais os tipos :
a) papel pontinhado (interiormente);
b) papel quadriculado (idem);
c) ''til'' de Aviao, mais pequeno

Alvaro Manuel Correia Antunes Pina.
Rua Jose Purificactao Chaves, 6-3. 2
Dt. 2 • 1500 Lisboa. (M) Po.Fr.ln.T.
C.60.N.U.1.{1950 em diante}. Emissoes CEPT.90.

ESPANHA
3183 -

Arqt. Juan Rossel Fernandez. Calle
Balmes, 111 - 4. 2 - 2.!. 08008 Barcelona. (M) Es.Fr.Po.ln.T.60.U.1.1 o.
10A. 10B.19.28.48.0utros.90.94.97.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
961 -

Joaquim O. Neves. 61 Monte Vista
Drive. Monterey, CA 93940. (A) Coleeciona 1.15. Macau. 2A ate as
Independemcias. C. excepto 15.91. 93.
2942 - Dr. Lawrence G. Beauregard. 4550
N.w. 93 rd DORAL C.T. Miami, FL
33178 U.S.A. (A) Es.Fr.ln.T.C.V.60.
N.U.1.19.90.91.

HONG-KONG
2881 -

Dr. Moy Man·Cho. Flat F. 19/F., Man
Kee Mansion. 86 Waterloo Road .
Knowloon. Hong-Kong. (A) In.1.2.2A.
Macau.91 .

AFRICA DO SU L
3186 -

Maria Leonor Lobato Gomes dos
Santos. 111, Plettenberg-Bruce/Ban'ketst-Hillbrow. Johannesburg 2001 .
(M) Po.Fr.ln.T.C .60.N.U.1.2A.57.Sudoeste Africano .

INGLATERRA
3065 -

Eric Elias. 58 Greenacres. Hendon
Lane. London N3 3TS. Stamp Dealer.
Buying/Exchange. Telephone Cards.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA<;.AO PORTUGUESA DE FILATELIA
Socio n.Q 451 da Associa9ao da Imprensa Nao-Diaria
Fig. 4

2) a que acrescentarei:
a P veio a publico, em 29 de Abril de
1939, numa emissao de 48 150 exemplares;
2 . ~ em Janeiro de 1940 e 92490
exemplares
3.il em Abril de 1943 e 73 990 exemplares
4 . ~ em Janeiro de 1949 e 50000
exemplares

6

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
5) a 4.~ (Fig.iI 6) oferece-nos:
a} formando quadrados, a transparencia;
b) idem, mas maiores.
A proposito de quadrados, as primeiras
duas, quando, premindo 0 sobrescrito e visto
a transparencia, tambem nos brindam com
uns quadradinhos de 3/4 pontos brancos,
bem visfveis.
Chegados a este ponto (tem duvidas?) ficamos com oito (8) modelos nas maos, aos

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS , 70, 5.iI DT.Q-

1000 LlSBOA -

Telef.: 823936

Expediente - Sextas-feiras, das 21 as 23 horas, e sabados, das 15 as 19 horas
Qualidades e quotiza~oes dos socios:

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 750$00 semestre ; e 1 400$00 (ano)
JUNIOR - 7500$00 ana (menores 18 anos)
CORRESPONDENTE (Provincia, Ilhas, Macau) - 1 200$00 ana
ESTRANGEIRO - 1 800$00 (ano)
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro
39
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Espa<;o

Balsa Fllatelica -

I,

a disposi<;a.o de todos

' ,

os leitores que podem aqui inserir
ao pre<;o econ6mico de 50$00 por linha.

o nosso
0

seu anuncio

primeiro inteiro
postal "por aviso"
Americo Mascarenhas Pereira

COMPRO revistas «PORTUGAL FILATELICOn das 111 , e 211 .
series e os n.Q 1,11 , e 31 da 3. 11
serie; «MERCADO FILATELICOn
da 1.11 serie 0 n.Q 1 (capa: Circular
Mensal de Propaganda e 1 de
Dezembro de 1940 a preto,
cercadura e estampa de Sir
Rowland Hill a vermelho); «SELOS
& MOEDASn n Q 10' «BOL
CLUBEFILATELICO MO<;:AMBI:
QUEn n,Q 6 a 22,24,26 a 41,45,
57, 62 e seguintes ;
«FILATELIA TEMATICAn 0 Suplemento n.Q5, de Julho de 1975;
«BOt. CLUBE FILATELICO PORTUGAL", os Suplementos n.Q281
- B, 281 - C, e 281 - E; «MAGAZINE FILATELICOn revistas n.Q2,
3, 4, 7 e 17 e Boletim Mensal de
Novidades n.Q 1 a 9: «BOL. SEC.
FIL. ASS. CUL. DES. EMP. U. B.
p ,n n,Q 1, 2 e 4; resposta a F.
Ideias - R. Rosalia de Castro, 1 2.Qesq, - 1700 LlSBOA ou pelos
T, (01) 56 21 12 ou (01) 153808.

Necessito de selos novos de
Portugal e Europa, oferec;:o Argentina e Brasil , base Yvert Luis
Federico Orbegozo, Casilla 538,
1000 BUenos Aires, Argentina.
"INTERNEWS" Get exchange
partners in Americas & Worldwide!
3 issues a yearwith a lot of ads
new issues report. Detaails Sample
copy: 31RCs or US$2. Yearly Free
ad: 9 IRCs or US$6, We accept
mint thema-tic sets at face value.
All copies by air mail. M.R. Xavier.
C. Postal 420 Parana-gua PR
83200 BRAZI L.
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Vende-se colecc;:ao de selos de
Portugal (ate cerca de 1960);
Angola, Guine, Cabo Verde,
Moc;:ambique, Macau, Timor, India
e S. Tome e Principe (estas ate
anos 30).
Todas com selos novos (a maior parte com charneira), cada uma
delas com dezenas de duplicados
e variedades.
Falar telef. (056) 573560 de
Ovar ap6s as 19 horas.
Vende-se :
Colec<;ao quase completa de
Angola Pre-Independencia. Varias
series em quadras de Angola
1953/73. Varios selos estrangeir~s, USA, Brasil e Inglaterra.
Vende-se pela melhor oferta
colecc;:ao da Revista Espanhola
MADRID FILATELICO do n.Q897
(Abril 1983) ate ao n.Q 997 (Agosto 1991) - falta 0 n.Q910. Resposta ao Clube Filatelico de Portugal,
ao n.Q 17.

Desejo trocar selos novos e
notas. Correspondencia em ingles.
Edward
Panushkin ,
Do
Vostrobovania. Petropavlosk.
Kamchatsky 6. Urss 683006.
Coleccionador de selos, bleeos,
postais e FDC dos temas: fauna.
Cosmos, desportos e Europa
(CEPT). deseja trocas . Correspondencia
em ingles. Igor
Valchuk. Len. Komsomol str. 22/
191. Vinnitsa 286030. URSS.

Colecciono selos novos em
series completas de Portugal.
Angola, Macau. Mo<;ambique e
Cabo Verde.
Juri Isakok. Moskovski pro
31.Kv.10 . Kharkov -50 . URSS 310050.

Need stamp exchange/partners.
I want West Europe mint&used.
USA Pr~ 1935 & USSR pre-1955
mint only.
Give Italy/San Marino/Caticanl
Europa CEPT/Malta/British Col. &
whole world. 100 different used
commemorati-ves your country 110
Italy.
Correspondence : English /
French/Italian. All letters answered.
UMBERTO DAKESSIAN P.O. Box 608 - 40100 Pologna
-ITALY.

ATEN<;:AO!. ..
Srs. coleccionadores de carimbos. tenho muitos em sobrescritos
de Portugal e ex-Ultramar, assim
como selos e muito material
coleccionavel que vendo. Rafael
Estevao Rosa. Av. Combatentes.
1.Q lote novo. rIc. 8700 OLHAo.

Estou interessado em series
completas de Portugal. Espanha.
Ex-Col6nias portuguesas. Brasil,
Col6nias inglesas e parses ex6ticos. Sergej Zinovijv. Pro Geroev
Stalingrada 7/x .kv ,21 Kharkow
310105. URSS.

Falar-Ihes, dos meus "vastos conhecimentos e saberes", seria estultfcia minha (compre um dicionario, 'ta bem?!) por tao divulgados, atraves de "elaborados" (e cientificos ...
ora toma!) escritos ... nada disso, meu Carol
esses s6 serviam (porque ja 13 raro va-los)
como indicativo, aos Zes do meu tempo, da
existancia duns "buracos" aonde se poderia
alojar 0 esqueleto ... (esta visto, hoje 13 0 meu
dia nso) irra! Esses sao jazigos ... refiro-me
a "quartos para alugar" ... adeante .. .
Retrogradando (pois 13, mas eu ainda "digo"
e perco tempo a escrevinhar umas asneiras,
que ninguem me paga ... ) aqui estou com
mais uma gracinha, considerando, como
provavel, a realiza<;ao de algo muito (?) pretendido pelos desejosos do saber/conhecer.
Assim, se atentar ou ponderar no TITULO
compreendera, de imediato, quais os meus
"ensinamentos e palpites ..... (pois sim, ralese!) absolutamente susceptfveis a qualquer
altera<;ao praticavel se, a asneira, nao ultrapassar a minha.
Ausentes da sua Biblioteca (e de outros
mais) os livros do Mestre Jose da Cunha
Lamas ou os catalogos (edi<;ao dos CIT)
do Prof. Dr. Oliveira Marques, terei de Ihe
indicar a paternidade do mesmo, quedandome pelo selo:
Pai: (autor ?O desenho) Almada Negreiros
Mae: (gravador do mesmo) Guilherme
Santos

pois 0 resto (quanto ao sobrescrito, propriamenta dito) 13 fruto da fabrica ganhadora (?)
do concurso. Ignoro (eis "boiando" todo 0 meu
saber... que quer?) se s6 uma "pariu" todas

".

;.

.;; F"

... ...
,...

-'

Fig. 1, 2, 3

as tiragens mas, se estiver verdadeiramente
interessado, sera nelas que tera de se basear.
5
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Coleccionador de selos, blocos,
postais e FDC dos temas: fauna,
Cosmos, desportos e Europa
(CEPT), deseja trocas. Corresponden cia em ingles. Igor Valchuk.
Len. Komsomol str. 22/191.
Vinnitsa 286030. URSS.

Selas novos da Europa de Leste. mos gratis. SERGIO W. DE
Tambem novidades . Enviem SOUSA SIMOES - 2500 CALmancolistas. Vende: Miro Milanovic DAS DA RAINHA.
- Vojvode Brano 2811V stan 41 11000 Beograd, Jugoslavia.

PRE<{ARIO DE MATERIAL FILATELICO - Tudo 0 que voc~ pode
Colecciono selos novos em se- necessitar. Gratis a pedido. SERGIO
ries completas de Portugal. Ango- W. DE SOUSA SIMOES - 2500
la, Macau, Moc;;ambique e Cabo CALDAS DA RAINHA.
Verde.
Juri Isakok. Moskovski pr.
31.Kv . 10. Kharkov -50 . URSS Troco selos novos da Romenia
310050.
na quantidade que desejar. Correspondencia em ingles. frances ou
alemao.
Need stamp exchange/partners.
lordache Stefan AFR. CONT
I want West Europe mint&used . 11947. C.P.1-29.
USA Pre 1935 & USSR pre-1955
70100 Bucaresti-1.
mint only.
Romenia.
Give Italy/San MarinolVatican/
Europa CEPT/Malta/British Col. &
whole world. 100 different used
PRE<{ARIOS DE SERIES COMcommemorati-ves your country 110 PLETAS NOVAS DE PORTUGALItaly. Correspondence: English/ 1953-1988 - Com bloeos, «carnets"
Frenchlltalian. All letters answered. e outras variedades. Gratis a pediUMBERTO DAKESSIAN do. SERGIO W. DE SOUSA SIP.O. Box 608 - 40100 Pologna MOES - 2500 CALDAS DA RAI-ITALY.
NHA.
Troco selos usados eomemorativos de Portugal e Ex-Col6nias
por selos us ados comemorativos
de todo 0 mundo. Selo por selo ou
catalogo Yvert e Tellier quando
selos de cotac;;ao superior a 10 FF.
Correspondencia em espanhol,
frances ou ingles.
Luis Jorge Santos Coelho,
Apartado 40. P- 4701 Braga Co·
dex. Portugal.

Europa de Leste. Oferec;;o aos
melhores prec;;os series novas tematicas ou outras. incluindo novidades. F. Loureiro, Praceta D. Fernando II, lote 8-2.Q, Dt. Q 4735 Cacem

Coleeciono selos novos em
series completas de Portugal,
Angola, Macau, Moc;ambique e
Cabo Verde.
Juri Isakok. Moskovski pro
31 .k.v.10.
Kharkov-50. URSS-31 0050.
DE NOVIDADES SABEMOS
NOS! E natural depois de quase
quatro dezenas de anos, a yen·
der novas emissoes de todo 0
mundo. Diga-nos que quer rece·
ber, e fique tranquilo. Recebera
tudo 0 que pretender.
SERGIO W. DE SOUSA SI·
MOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA.
Envie 100/250 selos diferen·
tes usados comemorativos de
Portugal Continental, depois de
1981 e recebeni a mesma
quantidade e valor Yvert da Holanda. Ct1rr. ingles, frances ou
alemao.
ROBINJN.
Kon.
Julianalaan, 12 NL-2274 JK
Voorburg. Holanda. Troeo tambem selos perfurados de todo 0
mundo por comemorativos mo·
dernos Benelux.

Cadernos com selos de PorPORTUGAL-SOBRESCRITOS tugal e Ultramar a escolha. Inte·
P DIA, COM SERIES, BLOCOS, resse especial para secc;;oes ou
«CARNETS". 1950/1990 - Envia- nucleos filatelicos, bem como
41
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para coleccionadores iniciados e SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
medios . Pr~os convidativos. H. - 2500 CALDAS DA RAINHA .
Sarmento. Torre F-4 .Q, Dt. Q 2780
Oeiras.
COMPRO-TROCO - Pe<;as
circuladas da Companhia de
SE COLECCIONA TEMAS OU Mo<;ambique , Niassa, Louren<;o
PAisES, TEMOS SEMPRE EM Marques, Quelimane, Kionga,
DISTRIBUIQAo
GRATIS, Zambezia . Respondo sempre .
PRE«ARIOS COM CERCA DE Paulo Sa Machado - Rua Direita
35000 SERIES - Novas. dife- das Campinas, 33 - 4100 PORrentes, completas . Indique-nos que TO.
colecciona . SERGIO W. DE
SOUSA SIMOES - 2500 CALPaulo Augusto Pedroso Dias.
DAS DA RAINHA.
Compro ou troco inteiros Postais e
Sobrescritos D. Luis de Relevo de
Selos venda e compro, nov os Portugal, A<;ores e Madeira.
Estrada do Loureiro (ao Casal
e usados. Continente e ex-colonias. Bons pre<;os. M. Leitao. Rua de Colares) Letras B e C - ArJulio Dantas, 3-P F. Casal de S. mazem de Papel - Alcantara 1300 LlSBOA - Telel.: 600750.
Bras 2700 Amadora.

EDITORIAL
Colecciono material filatelico
para os temas : Futebol, Jogos
Olimpicos, fauna, gatos e caes,
desenhos animados de Walt
Disney, pintores da Europa Ocidental, espa<;o e barcos . Dou em
troca selos da Russia. Corres ·
pondencia em ingles ou russo .
Respondo a todas as cartas .
Mamedov K.V. URSS, 744015. g
Askhabad, ul. Grazdanskaya, d.
51, KV 7.
PAULO DIAS, COMPRA E
VENDE Inteiros Postais - Selos Historia Postal - Lotes - Colec·
<;6es - etc .. .
APARTADO 30003, 1321 LlSBOA CODEX - PORTUGAL.

ATEN9AO: Tenho bam
stock selos novas, Blocos,
Carteiras, e FOC Portug~l, alga '
Macau, e antigas colonias.
Venda algumas series, Portugal desconto 70%.
Escreva: SILVA PEREIRA,
Rua Antonio Nobre, 43-2.2 0t. 2
1500 LlSBOA au telef.: 784816

NOVIDADES EM CATALOGOS
- Temos muita coisa para si.
EscreVa e diga 0 que colecciona.
Ha grandes novidades em novos
catatogo_s! SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA.

NOVOS PAlsES DE EXPRESsAo PORTUGUESA - Se co lecciona ou pensa coleccionar estes paises, entre em contacto
connosco. Temos tudo ou quase
tudo, em series novas, blocos,
provas de cor, e erros. SERGIO
W. DE SOUSA SIMOES - 2500
COMPF.lO «Lusiadas» (Portu- CALDAS DA RAINHA.
gal), cartas, postais, ambulancias,
Compro selos comemoraticarimbos franceses, nominativos,
vas usados de Portuga~ de
Selos Coroa. Procuro para es- 1985 em diante. Pago bem. H.
ensaios, provas, erros, blocos,
pecializa<;8.o tudo sobre este tema
paquebots.
Sarmento. Torre F-4.2, 0t. 2
Inscri<;6es marginais : impres- em novo , usado , falsos, reimpress6es, folhas, erros, etc. Com- 2780 Oeiras.
sores e numeros de obras.
Resposta: Apartado 90. 2751 pra, troca e vende. Paulo Vieira Apartado 135 - 8002 Faro Codex.
Cascais Codex.

VARIEDADES DE PORTUGAL,
ULTRAMAR, E NOVOS PAiSES
DE EXPRESsAo PORTUGUESA
- Dispomos de cadernos com
exemplares que podem em muito
valorizar suas colec<;6es. Proponha 0 seu envio a aprecia<;ao
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Desejo correspondencia para
trocas de selos de Portugal. Disponho de selos de Espanha e
Fran<;a. Pablo Carrillo . Calle
Artajona n.Q45.28039 Madrid. Espanha.

Oesejo selos novas da Europa Ocidental. Tambem selos
novas de Medicina e Fauna de
todos as parses. Oou em troca
selos, FOC da URSS e par
ma:ncolista. Leznik Roman.
P.O. Box 77.266023 Rovno-23.
URSS

A actividade do CFP nestes ultimos meses tem sido, como e facllimo de calcular, essen.cialmente centrada na XIV Exposi9ao Filatelica Luso-Brasileira,
LUBRAPEX 92.
Com efeito e verdadeiramente gigantesca a tarefa de par de pe um certame
com as caracterlsticas desta ja classica manifesta9ao. E mais ainda quando se
tem como objectiv~ fazer dela a mais importante e significativa de todas as ate
agora realizadas.
Para isso, s~ come90u a trabalhar com larga antecedencia - entendendo-se
que s6 assim se poderao alcan9ar os deslgnios fixados.
E tambem ja tivemos oportunidade de constatar que neste pals e extremamente
diflcil programar a longo e ate a medio prazo. Entidades e pessoas nao estao, em
geral, vocacionados para pensar em term os de futuro. Tivemos experiencias
verdadeiramente incrlveis, nesta materia. 0 certo e que este ccEstiio de Vida"
dificultou grandemente 0 nosso labor.
De qualquer forma os obstaculos tem sido ultrapassados com animo, persistencia e tenacidade e continuamos convictos e obstinados no sentido de chegar
ao resultado perseguido.

*
* *
Mas a actividade do CFP tem continuado. Assim, estao a ser introduzidos no
n?sso computador os dad os que 0 tornarao operaciona~ dentro de pouco tempo,
dlspondo ja de forma definitiva, do programa destinado a contabilidade.
Conseguimos tambem, atraves de mais uma gentileza do nosso muito Estimado
S6cio Honorario, Comendador Manuel Nunes Correa, um aparelho de FAX, ja a
funcionar.
Correspondendo a sugestoes de alguns prezados cons6cios, estamos anunciando um conjunto de pequenas mostras na nossa Sede e, da mesma forma
publicamos neste numero os Estatutos do CFP.
'
Finalmente, assinalamos que entre 0 anterior numero desta Revista e 0 presente,
foi enviado a todos os s6cios 0 Boletim n.2 1 da Lubrapex 92, 0 mesmo estando
programado em rela9ao ao Boletim n.2 2 a sair dentro em pouco.
A. SILVA GAMA

3

l\. TEN(;AO TEMATICOS!

~ filat~lia,

.
~ BARATA DAS NEVES
Rua da Trindade, 5 • 1.2 Ot. 2 (Ao Largo do Carma) Apartado 2690
Tel.: 3467133 • 1117 LlSBOA
Codex

~:~J~~.~:
.
. .

.~
.'

,;

NPVOS_ E USAOO

GAL E ULTRAMAR
.
• ESTRANGEIRO premo POrluguesal
• EST
(Por Palses)

~ ~ R'.G~~-T£MAT~
•
•
•
•
•
•

.

Ie Novos Paise, de ~

I

Tetllos milhares e milhares de series flovas
dos mob variados temas •
. Enviamos gratis prefarios (7/819)
com a mai~ria delas, convenientemente agrupadas
por paises e assinaladas por temas.
Se nuo fa% ainda quolquer tema,
nos damos-lhe algumas idelas.

..~

SERGIO W. DE SOUSA SIMOE

"" . .

Telcfone (062) 83 12 48 • 2500 CALDAS DA

____ :

MARCOFILIA
SOBRESCRITOS DE 1. 0 DIA ,
INTEIROS POSTAIS
POSTAIS MAxIMOS
CARTAS FILATELICAS
AEROGRAMAS
Possuimos grande quantidade de
IIvros, revistas e catalogos sobre
filatelia e numismatica
NACIONAL E ESTRANGEIRO

Material filatelico
e numismatico

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro
Novidades. Tem6ticos.
Sobrescrltos de 1.° eRa
TODO 0 MATERIAL FILAT!LlCO

BISIOS • ClmpOS, ldl.
R. Marla Andrade, 55 -

Tel. 8341 08

1100 LlSIIOA

PORTUGAL

CATALOGO
ELADIO DE SANTOS
SELOS DE PORTUGAL
CONTINENTAL E INSULAR
E DE MACAU
52. Sl Ediq80 1991-92 -

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES

QUALQUER

Eladio de Santos

I

CASA FUNDADA EM 1922

MANCOLISTAS

PAIS

ASSINATURAS

CONTACTE.NOS

TEMA

I. COELHO, FILATELIA
Apartado, 135 -

1 750$00

Pelo Correio: Porte e registo - 390$00
A cobranl1a, mais 127$50

Rua Bernardo Lima, 27
Telel.: 549725 - 1100 LlSBOA

FARO 8002
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Loja Filatelica D. LUrS
Selos -

Moedas -

Revista Bimestral

Notas -

Compra :

OURO -

PRATA -

Cedulas -

Ano XLV N.Q 360 Dezembro

Postals

Venda :
Promo«ao do mes
Folhas e Capas Li ndner
Tiras Hawid
Se!os 1960170 - 50 % desconto

COBRE

Material Filatelico
e Numismatico

SOLI CITE AS NOSSAS LlSTAS DE PREC;OS PERloDICOS
Centro Comercial SIRIUS - Loia 14 -

Telefs. 667463 /

Oas 20 as 23 h: 9713132

Rua 5 de Outubro 156·

4100

P0 RT 0

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

TUDO

1200 USBOA -

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

TElEF. 342 15 14

FILATELIA

• SERV/CO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COM P R A -

V END A

.

I,

:• . : " : ': •

Execuc;:iio rApida de pedidos par corresP9~cia

5

1991

crp

o nosso primeiro inteiro postal
"por aviao»

~2
Avulsos de 1853

,I

l>EDE: PraC8 Mouzinho de Albuquerque, 113-9~ - Sala 911
LOJA: Centro Comercial ' Srasilia - Loja 127. Parte Nova - 4100 PORTO

LINDNER
o MELHOR ATE A DATA PARA APRESENTACAO
E PRESERVACAO DOS SELOS NOVOS
ALBUNS DE PORTUGAL E DE TODO$ OS PArSES ESTRANGEIROS

,

Administrador:

J. RODRIGO DIAS FERREIRA
Propriedade:
ClUBE FllATELICO DE PORTUGAL (Pessoa Colectiva de
Utilidade Publica)
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Os conjuntos de 1990 jf! chegaram

Carimbos nominativos
usados em Portugal
no perfodo adesivo

Editorial

PECAM PRECARIOS
FOLHAS NEUTRAS, CLASSIFICADORES E CAPAS

Exposic;oes na Sede
Protocolo luso-espanhol
CFP tern computador operacional

Agente para Portugal: F'ILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA
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'

SUAS CORRESPONOENCIAS

Director:
Dr. A. SilVA GAMA

Administra~ao

FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO,LDA

AFIXE OS SEL9S NO ANGULO
SUPERiOR DIREITO DAS""

DISTRIBUICAO GRATUITA
AOS SOCIOS

3
9
H)
~ i

As Crouzet estao a chegar

2~

Etiquetas de Macau de 1911

28
32
35

Estatutos
Exito na Philaiberia 91

o selo portugues

e historia, e cultura,
e passadO, e presente e
e distancia.
Coleccionar
selos portugueses
e descobrir este jeito
de senti r e de viver.

QUE No~ CONTIr ~ -fHoraK/A =fANT!r3TIC/t

--

... --...... -

----.....
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M1{0021.~ .-----

COLECCIONE
SELQS DE MACAU
urna riqueza Cultural
urn valor de Futuro

COLECCIONAR
E' DESCOBRIR
PO NOhf>O MUNPO

Selos em Albuns, Carteiras, livros Anuais e Tem6ticos

PA-~

TOl1OoM/,(II/JO

~ (orreios eTelecomunica,oes de Macau
~jJr'IIl1i!:lS]
Divisao de Filatelia -

..

Largo do Senado - Macau

JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA
P.O.BOX 2335
LlSBOA CODEX
TELEX 40124 JMVPAB
FAX. 9250194
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• REAGENTES DE LABORAT6RIO
• PRODUTOS QUfMICOS
• VIDROS PARA LABORAT6RIO
• PRODUTOS QUfMICOS
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA
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